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TIIVISTELMÄ 

Tutkimustehtävänä oli selvittää tietokoneohjelmiston käytettävyys taisteluiden simuloimisessa osana 

taktisen tason manuaalista sotapeliä. Tavoitteena oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen ja konstruktion 

testaamisen avulla synteesi siitä, miten tietokoneohjelmistoa tulisi käyttää manuaalisen sotapelin tukena 

taisteluiden simuloimisessa. Lisäksi tutkimustyössä rakennetun konstruktion, yksinkertaisen Excel-

simulaattorin, on tarkoitus tukea Maasotakoulun jalkaväkikoulun taktiikan koulutusta osana 

perusyksikkötasan manuaalista sotapeliä. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena käyttäen konstruktiivista tutkimusotetta, jota täydennettiin 

narratiivisella kirjallisuuskatsauksella. Tutkimuksen tärkein lähdemateriaali muodostui kirjallisuudesta 

ja opinnäytetöistä sekä konstruktion testauksesta kerätystä aineistosta.  

Tutkimus osoitti, että tietokoneohjelmiston käyttö taisteluiden simuloimisessa tukee manuaalista 

sotapelaamista. Simulaattori elävöittää manuaalista sotapelaamista lisäten jännitystä pelitapahtumaan ja 

mahdollistaen taisteluiden lopputulosten selvittämisen neutraalisti verrattuna peliin osallistuvien 

henkilöiden mahdollisesti puolueellisiin näkemyksiin. Lisäksi se vähentää manuaalisessa 

sotapelaamisessa hitautta aiheuttavia tekijöitä sekä parantaa pelaajien oppimista ja motivaatiota 

aikaansaamalla taktista keskustelua sekä havainnollistamalla taisteluun vaikuttavia tekijöitä.  

Toisaalta tutkimuksessa selvisi, ettei simulaattori saa tarpeettomasti muuttaa manuaalisen 

sotapelaamisen luonnetta, sääntöjä tai pelimekaniikkaa. Lisäksi sen tulee olla joustava ja välttää 

tietokonepeleille tyypillisiä simuloinnin haasteita, kuten pelaajan viihdyttämistä realismin 

kustannuksella. Edelleen simulaattorin taisteluiden simuloinnissa tulee käyttää eri tasoisia sekä riittävän 

autenttisia taistelumalleja. Simulaattorin tulee mahdollistaa informaation helppo käsittely ja sen 

esittäminen havainnollistavassa muodossa niin pelin aikana kuin palautetilaisuuksissa. Oleellista on 

myös, että järjestelmäkoulutus ja peliryhmän järjestelyt vaikuttavat simulaattorin käyttökokemukseen. 

Johtopäätöksenä tutkimuksella tuotettiin tietokoneavusteisen sotapelaamisen näkökulmasta 

vaatimukset, millainen simulaattorin tulisi olla, ja mitä sen suunnittelussa ja käytössä tulisi ottaa 

huomioon, jotta se tukisi sotapelaamista mahdollisimman hyvin. Tutkimuksessa rakennettu konstruktio, 

Excel-simulaattori, on käytössä Maasotakoulussa ja sitä kehitetään tutkimuksessa havaittujen 

ongelmien ja palautteiden perusteella tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että simulaattoria voitaisiin 

hyödyntää päivittäisessä työskentelyssä niin koulutuksessa kuin operatiivisessa suunnittelussa. 
AVAINSANAT 

Excel, koulutussotapeli, käytettävyys, malli, manuaalinen sotapelaaminen, simulaattori, simulointi, 

sotapeli, tietokoneavusteinen sotapelaaminen 
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1 Johdanto 
 

”This is not a game! It is training for war! I must recommend it to the whole army.” [1, p. 

172]  

- Käännös Preussin armeijan kenttämarsalkka Karl von Müfflingin sitaatista seurates-

saan Reisswitz Kriegsspiel -sotapelidemonstraatiota. 

 

Sotapelaamisella on pitkä historia asevoimien harjoittelun, koulutuksen ja tutkimuksen 

työkaluna [2, p. 1].  Tultaessa 2000 -luvulle sotapelaamisen erilaisia sovellutuksia käytetään 

rutiininomaisesti asevoimien koulutuksessa ja suunnittelussa perinteisten toimintojen, ku-

ten taisteluharjoitusten, rinnalla [3, p. XVII]. Lisäksi sotapelaaminen on laajentunut asevoi-

mista muuhun yhteiskuntaan, esimerkiksi yritysten työkaluksi liiketoiminnan strategisten 

etujen etsimiseksi markkinoilta [2, p. 1].  

Tutkimuksen näkökulmasta sotapelaamisessa on kyse taistelukentän tapahtumien simu-

loimisesta pelaajien tekemien päätösten perusteella [4, p. 6]. Parhaimmillaan tälläinen toi-

minta voi tuottaa kokemuksia, jotka ovat siirrettävissä oikeisiin olosuhteisiin [5, p. 1]. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään sotapelien manuaalisiin versioihin tarkoittaen menetelmiä, 

joissa taistelukentän tapahtumat simuloidaan arvioimalla käyttäen apuna karttaa ja erilaisia 

laskentataulukoita [6, p. 4]. Tutkimuksessa syvennytään tietokoneavusteiseen sotapelaami-

seen, eli manuaalisen sotapelin versioon, jossa tietokoneella suoritetaan osia peliin liitty-

vistä toiminnoista, kuten asevaikutuksen simuloimista. 

Maasotakoulun jalkaväkikoulussa manuaalista sotapelaamista käytetään kadettien ja ali-

upseereiden taktiikan koulutuksessa. Opetuksessa on ollut käytössä Camberley Kriegss-

pielin pohjalta muokattu koulutussotapeli perusyksikkötasan sotapelaamiseen. Sotapeliä 

pilotointiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2019 kadettikurssin 104 jalkaväkiopintosuunnan 

JV1A-jääkärikomppanian puolustus -opintojaksolla. Havaintojen ja palautteen perusteella 

sotapelaaminen tuki taktiikan opetusta, mutta pelimekaniikkaa pidettiin osittain hitaana 

[7]. 

Tutkijan havaintojen mukaan hitautta pelissä aiheuttivat laskentaperusteiden etsiminen 

säännöistä ja se, että pelaaja toteutti laskennan laskimen ja noppien avulla. Tämän seurauk-

sena useamman samanaikaisen tilanteen tarkastelu aiheutti viivettä tilannetiedon tuottami-

seen koulutuksen keskiössä oleville päälliköille.  Lisäksi kirjanpito, esimerkiksi tappioista ja 

käytetyistä aseista, ei pysynyt ajan tasalla pelin edetessä.   

Ongelman ratkaisuna nähtiin pelissä tapahtuvan laskennan siirtäminen tietokoneohjel-

mistolle.  Tutkijan mielenkiinto niin sotapelaamista kuin ohjelmointia kohtaan yhdistettynä 

Maanpuolustuskorkeakoulun tarjoamaan mahdollisuuteen tutkia opinnäytetyössä yksin-

kertaisia Excel-simulaattoreita mahdollistivat Excel-pohjaisen työkalun rakentamisen ja 

sen käytettävyyden tutkimisen manuaalisen sotapelin osana kohdeorganisaation, Jalkavä-

kikoulun, koulutustarpeita varten.  

Yhteistyössä Jalkaväkikoulun sotatekniikan sektorin kanssa kirjoittaja ohjelmoi käytössä 

olevan manuaalisen sotapelin säännöstön ja pelimekaniikan Excel-taulukkolaskentasovel-

lukseen yksinkertaiseksi simulaattoriksi. Sen testaaminen toteutettiin vuotta myöhemmin 

sotapelin pilotoinnin jälkeen syksyllä 2020 seuraavan kadettikurssin vastaavassa opintojak-

sossa. 

Excel on Microsoftin valmistama taulukkolaskentaohjelma, joka on selvä markkinajoh-

taja luokassaan. Excelillä esitetään tietoa taulukkomuodossa, laaditaan niistä yksinkertaisia 
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tai mutkikkaita laskentamalleja, esimerkiksi liike- ja tuotantotaloudelliseen suunnittelulas-

kentaan tai raportointiin, analysoidaan olemassa olevaa data-aineistoa ja luodaan diagram-

meja tilastoaineistoista. [8, p. 9] Tutkijan kokemusten mukaan Excel-ohjelmistoa käytetään 

päivittäin Puolustusvoimissa niin normaalioloissa kuin operatiivisessa ympäristössä työs-

kenneltäessä. 

Tutkimuksen merkitystä alleviivaa se, että Excelistä ja sen monikäyttöisyydestä ei ole 

juuri lainkaan tutkittu esimerkiksi Puolustusvoimissa. Yleisesti tietokoneen työkaluohjel-

mia, kuten taulukkolaskentaohjelmia, käytetään paljon, mutta puutteellisin tiedoin. Tästä 

syntyy harha osaamisesta, ja työntekijät käyttävät monta tuntia päivästään sangen tehotto-

maan työskentelyyn tietokoneohjelmilla esimiehen kiinnittämättä asiaan mitään huomiota 

[8, p. 9]. On Puolustusvoimienkin etu, että työntekijät osaisivat käyttää tehokkaasti päivit-

täisessä työskentelyssä käytettäviä tietojärjestelmiä ja ymmärtäisivät, mitä kaikkea ne mah-

dollistavat työskentelyssä. Tämän vuoksi tutkimuksessa konstruktion rakentaminen Excel-

ohjelmistolle on perusteltua.   

Tutkimuksella on liittymäpinta Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosaston 

osatutkimukseen, jossa tutkittiin Puolustusvoimien opetus- ja harjoitussimulaattorialustoja 

sekä operaatioiden sotapelaamisen kehittämistä. Raportissa [9, p. 3] esitetään Puolustus-

voimien harjoitustoiminnan kokonaisuutta tukevien tietoteknisten ratkaisujen tutkimustu-

loksia. Tarkastelun keskiössä ovat laajoihin harjoituksiin liittyvät tietotekniset järjestelmät, 

mutta myös yksittäisten joukkojen harjoitustoiminta on huomioitu tutkimuksessa [9, p. 3]. 

Raportti ei tarkastele Excel-ohjelmistoa, vaan kaupallisia konstruktiivisia simulaattoreita ja 

tiedonhallintajärjestelmiä.  

Tutkimuslaitoksen raportin johtopäätöksien mukaan parhaiten Puolustusvoimien har-

joitustoiminnan järjestelyjä tukeviksi järjestelmiksi soveltuvat itsenäisesti käytettävät ja 

muokattavat monikäyttöiset resurssiedulliset sovellukset. Niiden tulisi olla käytettävissä 

operatiivisissa ympäristöissä normaaliolojen tapaan, eikä pohjautua erillisiin verkkoihin. 

Lisäksi raportti esittää olemassa olevien järjestelmien käyttömahdollisuuksien hyödyntä-

mistä peruskäyttötapojen ulkopuolella osana järjestelmien monikäyttöisyyden vaatimusta. 

[9, pp. 15 - 16]  

Yllä mainittuihin johtopäätöksiin peilaten Excel-ohjelmiston käytettävyyden tutkiminen 

harjoitustoiminnan, tässä tutkimuksessa sotapelaamisen, tukevana järjestelmänä on perus-

teltua. Ensinnäkin ohjelmistoa tarkastellaan simulaattorina, jota Excel ei peruskäyttötaval-

taan taulukkolaskentaohjelmistona ole. Toiseksi Excel-ohjelmisto on monikäyttöinen ja sitä 

hyödynnetään Puolustusvoimissa niin normaaliolojen kuin operatiivisen ympäristön tieto-

järjestelmissä jatkuvasti.  

 

1.1 Tutkimustilanne 
 

Sotapelaamista on tutkittu Puolustusvoimissa viime vuosina lähinnä sotataidon näkökul-

masta niin manuaalisen sotapelaamisen kuin virtuaalisimulaattoreiden näkökulmasta. Pa-

loheimo [10] tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan manuaalisen sotapelin, Camberley 

Kriegsspielin, käytettävyyttä taktiikan ja taktisten periaatteiden opettamisessa sotatieteiden 

maisterikurssilla. Varha [5] tutki diplomityössään virtuaalisimulaattoreiden soveltumista 

sotapelaamiseen osana sodanajan mekanisoidun pataljoonan koulutusta. Tutkimuksessa 

käytettiin Puolustusvoimien käytössä olevia Steel Beast Professional- ja Virtual Battlespace 

3-virtuaalisimulaattoreita.  
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Sotatekniikan näkökulmaan painottuvat sotapelaamisen liittyvät tutkimustyöt ovat pää-

osin 2000-luvun alussa julkaistuja. Vainio [10] käsittelee esiupseerikurssin tutkielmassaan 

käytössä olevien vaikutuslaskentaohjelmien käyttömahdollisuuksia ja edelleen niiden kehit-

tämismahdollisuuksia Puolustusvoimien tarpeisiin. Multasen [11] diplomityössä selvitetään 

kaupallisen sotapeliohjelman soveltuvuutta taistelun mallintamiseen niin Puolustusvoi-

mien kuin sotapelien asettamien vaatimusten mukaisesti. Hyytiäinen [4] tarkastelee tutki-

raportissaan taktista simulaattoria ja maasodankäynnin taistelumalleja Komentaja- ja esi-

kuntasimulaattorin näkökulmasta. Tutkimuksia tarkastellessa tulee huomioida, että tek-

niikka ja kaupalliset ohjelmistot ovat kehittyneet kuluneen kahdenkymmenen vuoden ai-

kana.  

Simulointiin ja taisteluiden mallintamiseen liittyy Lapin [12] taktiikan väitöskirja lasken-

nallisista simulointimenetelmistä, joita voidaan käyttää taktisen tason sotapelaamisessa. 

Lempiäinen [13] tarkastelee kirjassaan taistelun ja logistiikan simulointia. Lisäksi Suomessa 

on tehty muita, esimerkiksi epäsuorantulen ja panssarintorjunta-aseiden, simulointiin liit-

tyviä tutkimuksia [14], [15], [16].  

Tietokoneavusteista sotapelaamista ei ole tutkittu juurikaan Suomessa. Vuonna 2000 

Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisemassa Sotapeliohjeessa [6, p. 4]  tietokoneavusteinen 

sotapelaaminen on määritelty osana sotapelijaottelua tietojärjestelmän mukaan. 

Kansainvälinen tutkimus ja kirjallisuus käsittelevät monipuolisesti sotapelaamista ja si-

mulointia. Frank [17] tutki väitöskirjassaan sotapelaamisessa syntyvää ei-haluttua käyttäy-

tymistä pelaajan toiminnassa ja sitä, kuinka sitä voidaan ehkäistä. Elg [18] tarkastelee väi-

töskirjassaan sotapelaamista sotilaskoulutuksen näkökulmasta upseereiden ja kadettien 

koulutuksen näkökulmasta. Caffrey jr. [19] käsittelee teoksessaan sotapelaamisen historiaa 

ja sen tulevaisuuden näkymiä. Sotapelaamisen hyötyjä, varsinkin, oppimisen näkökulmasta 

avataan Perlan kirjassa [1] sekä hänen artikkeleissa [2], [20]. Sabin [3] käsittelee kirjassaan 

sodan mallintamista manuaalisella sotapelaamisella. Tolkin yhdistelmäteoksessa käsitel-

lään taistelun mallintamista erilaisista näkökulmista [21], [22]. 

Kansainvälinen tutkimuksissa tietokoneavusteista sotapelaamista on tutkittu suoritusky-

kyjen suunnittelun [23] ja teknologisen kehitystyön [24] näkökulmista. Yli neljäkymmentä 

vuotta vanhassa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on tutkittu manuaalisen sotapelin ohjel-

moimista tietokoneelle [25]. 

Excel-ohjelmistoa ja sen avulla ohjelmointia on tutkittu Suomessa ammattikorkeakoulu-

jen opinnäytetöissä. Tutkimukset ovat yritysten toimeksiantoina toteutettuja, ja niissä VBA-

ohjelmointikieltä hyödyntäen rakennetaan uusia taulukoita ja automatisoidaan tiettyjä toi-

mintoja. Opinnäytteissä toteutetuilla ohjelmointiratkaisuilla tietojen käsittely tehostui toi-

mintojen nopeutuessa ja muuttuessa yksinkertaisemmaksi. [26], [27]  

 

1.2 Tutkimuksen lähtökohta ja hypoteesi 
 

Tutkimuksen lähtökohta pohjautuu kahteen tekijään: tutkijan kokemuksiin manuaalisen 

sotapelin haasteista sekä tutkittavan ilmiön eli tietokoneavusteisen sotapelin tutkimuksen 

puutteeseen, varsinkin kansallisella tasolla. Havaitut haasteet manuaalisessa sotapelaami-

sessa synnyttivät ajatuksen rakentaa laskentaohjelmisto, joka nopeuttaisi pelitilanteiden tu-

losten laskemista ja näin vapauttaisi pelaajille aikaa keskittyä taktiseen ajatteluun. Pelaajien 

suorittama laskenta manuaalisessa sotapelaamisessa on yleensä tietokoneohjelmaa hitaam-

paa [19, p. 315]. Lisäksi varsinkin uusille sotapelaajille taulukoiden ja sääntöjen tulkitsemi-

nen sääntökirjasta voi aiheuttaa haasteita [28, p. 67]. 
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Elg havaitsi väitöskirjassaan, että tietokoneen käyttö pelaamisessa ei itsessään ole mer-

kityksellisestä, mikäli samat tulokset voidaan saavuttaa manuaalisilla menetelmillä. Tutki-

muksen mukaan noin 75 prosenttia pelin tuloksista syntyy perustuen pelinjohtajan näke-

myksiin ja ammattitaitoon. Tietokoneavusteisuuden merkitys pelinjohtajan näkökulmasta 

onkin mahdollistaa pelin aikana keskittyminen pelaajien valvontaan ja kouluttamiseen ko-

konaisvaltaisesti yksityiskohtaisten tuomioiden ratkaisemisen sijaan. [18, p. 80] 

Sotapelien ja siihen liittyvien simulaattoreiden tulisi parantaa oppimista. Pelaamisen 

realistisuus on oppimisen kannalta tärkeä asia [29, p. 45]. Lisäksi pelaamisen tulee olla mie-

lekästä, mutta riittävän yksinkertaista, jottei se häiritse suorittamista tai oppimista [29, pp. 

46, 50].  

Manuaalisen sotapelin tulee olla riittävän mielenkiintoinen ja pelitavaltaan innostava 

sekä yksinkertainen, jotta pelaajille syntyy aktiivinen oppimisprosessin ilmapiiri. Toisaalta 

sotapelien tulee olla kokonaisvaltaisesti riittävän tarkkoja ja realistisia, jotta oppiminen olisi 

informatiivista, eivätkä sotapelit tuottaisi vääriä ilmiöitä. Sotapelin taistelukentän tulokset 

eivät mahdollisesti ole tarpeeksi uskottavia, mikäli sen simulaatiot, säännöt tai parametrit 

ovat liian yksinkertaisia. [1, p. 8]  

Simulaattori mahdollistaisi monimutkaistenkin sääntöjen laskemisen automatisoinnin, 

jolloin sotapelaaminen pysyisi tarpeeksi yksinkertaisena ja mielekkäänä. Lisäksi simulaat-

torilla voitaisiin elävöittää ja havainnollistaa tiettyjä taistelun piirteitä, jotka eivät manuaa-

lisessa sotapelaamisessa olisi välttämättä mahdollisia.  

Yksilön oppimisprosessissa sotapelaamisessa palautteella on iso merkitys. Esimerkiksi 

Komentaja- ja esikuntasimulaattoria koskevassa tutkimuksessa osoitettiin, että palautteella 

voidaan tehokkaasti muokata pataljoonan komentajien taktista ajattelua [30, p. 4]. Tär-

keänä osaprosessina sotapeleissä ovat sotapelien jälkeiset välittömät analysointi- ja palaute-

tilaisuudet, jossa selvitetään, mitä pelissä tapahtui, mikä johti siihen ja miksi näin päätettiin 

tehdä [28, p. 19]. Näissä tilaisuuksissa saadaan tärkeää oppia sotataidollisista aiheista poh-

timalla ja jakamalla joukon kesken pelin aikaisia kokemuksia [28, p. 19], [31, p. 907].    

Tämän vuoksi pelin aikana on tärkeää kerätä informaatiota, jota voidaan hyödyntää pelin 

jälkeisissä palautetilaisuuksissa [19, p. 303], [11, p. 24]. Perinteisessä manuaalisessa sota-

pelissä siihen osallistuneiden ihmisten tulee muistaa tärkeimmät asiat tai taltioida pelissä 

syntynyt materiaali ja tehdyt muistiinpanot [11, p. 24]. Tutkijan kokemusten mukaan ma-

nuaalisessa sotapelaamisessa tapahtumien kirjaaminen on hyvin työlästä ja se saattaa unoh-

tua. Tietokoneavusteisessa pelissä osa tiedosta voidaan tallentaa käytettyyn tietojärjestel-

mään [11, p. 24]. Tästä syntyi ajatus siitä, että simulaattoria tulisi hyödyntää palautteen tu-

kena keräämällä automaattisesti tietoa pelin aikana syntyneistä tapahtuneista. 

Tutkimuksen lähtökohdan pohjalta syntyi seuraava hypoteesi: Manuaalisen sotapelin 

taisteluiden simuloimista voidaan elävöittää tietokoneavusteisesti yksinkertaisella simu-

laattorilla. Lisäksi se nopeuttaa pelaajien tekemien ratkaisujen havainnollistamista sekä tu-

kee oppimista.  

Hypoteesin pohjalta simulaattorin suunnittelussa ja rakentamisessa olivat keskiössä pe-

litilanteen elävöittäminen, taistelulaskennan sekä pelimekaniikan nopeuttaminen ja oppi-

misen tukeminen niin pelin aikana kuin sen palautetilaisuuksissa. Tutkimustyön aikana il-

meni, että tietokoneavusteisesta sotapelaamista on varsin vähän tietoa olemassa. Jotta tut-

kimuksessa rakennetun konstruktion reflektointia voitiin toteuttaa luotettavasti aiheeseen 

liittyvään teoriaan peilaten, täytyi tutkimuksessa syventyä tietokoneavusteiseen sotapelaa-

miseen tarkemmin. 
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1.3 Tutkimustehtävä 
 

Tutkimustehtävänä on selvittää tietokoneohjelmiston käytettävyys taisteluiden simuloimi-

sessa osana taktisen tason manuaalista sotapeliä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa aihee-

seen liittyvän kirjallisuuskatsauksen ja konstruktion testaamisen avulla synteesi siitä, miten 

tietokoneohjelmistoa tulisi käyttää manuaalisen sotapelin tukena taisteluiden simuloimi-

sessa. Lisäksi tutkimustyössä rakennettavan konstruktion, yksinkertaisen Excel-simulaat-

torin, on tarkoitus tukea Maasotakoulun jalkaväkikoulun taktiikan koulutusta osana perus-

yksikkötasan manuaalista sotapeliä. Mukaillen tutkimustehtävää tutkimuksen viitekehys on 

esitetty kuvassa 1. 

 
Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys. 

 

Tutkimuksen pääkysymys on: miten tietokoneohjelmistoa tulisi käyttää taisteluiden si-

muloimisessa taktisen tason manuaalisessa sotapelaamisessa? Pääkysymyksestä on muo-

dostettu kolme alatutkimuskysymystä: 

1. Mitä tarkoittaa tietokoneavusteinen manuaalinen sotapelaaminen? 

2. Miten taisteluita tulisi simuloida osana taktisen tason manuaalista sotapeliä? 

3. Mitkä ovat keskeisimmät havainnot Excel-simulaattorilla suoritetusta tietokoneavus-

teisesta manuaalisesta sotapelaamisesta?  

 

Ensimmäistä alatutkimuskysymystä selvitetään luvussa kaksi. Luvussa selvitetään ensin 

sotapelaamista yleisellä tasolla. Tämän jälkeen tarkastelun keskiössä on manuaalinen sota-

pelaaminen, mikä mahdollistaa viimeisenä käsiteltävän, tietokoneavusteisen sotapelaami-

sen, tutkimisen osana manuaalista sotapelaamista.  
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Seuraavaa alatutkimuskysyymstä tarkastellaan luvussa kolme. Taisteluiden mallinta-

mista ja simulointia käsitellään ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen tarkastellaan sotape-

laamisessa tapahtuvaa simulointia. Lopuksi määritetään vaatimukset simulaattorille osana 

manuaalista sotapeliä.  

Viimeiseen alatutkimuskysymykseen vastataan luvussa neljä konstruktion ja sen testaa-

misen avulla. Ensiksi esitellään käytössä ollut sotapeli sääntöineen ja sitä varten laadittu 

konstruktio eli simulaattori. Tämän jälkeen perehdytään konstruktion testausvaiheen jär-

jestelyihin ja aineistonkeruumenetelmiin. Luvun lopuksi kerätty tutkimusaineisto esitetään 

jaoteltuna aineistokeruumenetelmittäin.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 
 

Viitekehyksen mukaisen synteesin luominen edellytti metodologista triangulaatiota. Tällöin 

käytetään useampia tutkimusmenetelmä [32, p. 233]. Tutkimuksessa triangulaatio muodos-

tui kirjallisuuskatsauksesta sekä tapaustutkimuksesta. Teoreettinen ymmärrys tietoko-

neavusteista sotapelaamista ja taisteluiden simuloimisesta muodostui kirjallisuuskatsauk-

sen avulla. Tapaustutkimuksena kehitettiin hypoteesiin pohjaten manuaaliseen sotapeliin 

liittyvä yksinkertainen Excel-simulaattori Jalkaväkikoulun koulutuksen tueksi. Tutkimuk-

sessa luotiin konstruktio, simulaattori, yhteistyössä tutkijan ja kohdeorganisaation kanssa 

ja sen toimivuutta testattiin käytännössä, josta saatuja tuloksia analysoitiin hypoteesiin sekä 

kirjallisuuskatsaukseen peilaten. Menetelmäksi valikoitui yksi tapaustutkimuksen  orientaa-

tioista, konstruktiivinen tutkimusote, koska se soveltuu case-tyyppiseen tutkimukseen [33].  

Kirjallisuuskatsaus toteutettiin kuvailevana, joka on yksi yleisimmin käytetyistä kirjalli-

suuskatsauksen perustyypeistä. Sitä luonnehditaan yleiskatsaukseksi ilman tiukkoja ja tark-

koja sääntöjä. Käytetyt aineistot ovat laajoja, eivätkä metodiset säännöt rajaa aineiston va-

lintaa. Tutkittavaa ilmiötä pystytään kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti ja tarvittaessa luo-

kittelemaan sen ominaisuuksia. [34, p. 7]  

Kuvailevista kirjallisuuskatsausmenetelmistä valikoitui narratiivinen kirjallisuuskatsaus. 

Salmisen [34, p. 7] mukaan se määritellään yleiskatsaukseksi, jonka avulla pystytään anta-

maan laaja kuva käsiteltävästä aiheesta järjestäen epäyhtenäistä tietoa jatkuvaksi tapahtu-

maksi. Tavoitteena on tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia muodostaen kuvailevan syn-

teesin tutkitusta aiheesta. Yleensä narratiivisen kirjallisuuskatsauksen kautta hankittu tut-

kimusaineisto ei ole käynyt läpi erityisen systemaattista seulaa. [Salminen, s. 7] 

Tähän tutkimukseen narratiivinen yleiskatsaus soveltui tutkittavan aiheen aiemman tut-

kimuksen vähäisyydestä johtuen. Tutkittavaa aihetta tarkasteltiin monesta eri näkökul-

masta, mikä mahdollisti hajanaisen tiedon jäsentämisen johdonmukaiseksi kokonaisuu-

deksi muodostaen kuvailevan synteesin aiheesta. Tutkimusaineiston systemaattinen seulo-

minen ei tutkittavan aiheen monien erilaisten näkökulmien vuoksi ollut ajallisesti toteutta-

vissa ottaen huomioon sen, että kirjallisuuskatsaus toimi apumenetelmänä täydentäen kon-

struktiivista tutkimusotetta. 

Konstruktiivinen tutkimus on kehitetty liiketaloustieteen alueella. Kuitenkin tutkimusta-

paa on sovellettu myös tietojärjestelmätieteiden ja lääketieteen parissa. Tutkimusotteessa 

pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia innovatiivisia konstruktioita tuottavan 

metodologian avulla. Mallissa ydinkäsitteenä toimii uusi konstruktio, jota tutkimuksen 

avulla keksitään ja kehitetään. [33] 
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Tässä tutkimuksessa valitun tutkimusmenetelmän jalkauttamisessa hyödynnetään Me-

todix-internetsivulla julkaistua Lukan [33] kirjoittamaa menetelmäartikkelia konstruktiivi-

sesta tutkimusotteesta. Tutkimuksessa konstruktion arviointiin sovelletaan Marchin ja 

Smithin [35] näkemystä innovaatioiden arviointikriteereiden yleisistä mittareista. 

Lukan [33] mukaan konstruktiivisen tutkimuksen ydinpiirteet edellyttävät, että se 

 keskittyy tosielämän ongelmiin, joita pidetään käytännössä tarpeelliseksi ratkaista,  

 tuottaa innovatiivisen konstruktion, joka on tarkoitettu ratkaisemaan alkuperäinen 

tosielämän ongelma, 

 sisältää kehitetyn konstruktion toteuttamisyrityksen, jolla testataan sen käytäntöön 

soveltuvuutta, 

 on huolellisesti kytketty olemassa olevaan teoreettisen tietämykseen, ja 

 kiinnittää erityistä huomiota empiiristen löydösten reflektoimiseen takaisin teoriaan.  

 

Kuva 2 esittää tähän tutkimukseen sitoen konstruktiivisen tutkimusotteen ydinpiirteet. 

Keskiössä on rakennettava konstruktio, ja sitä ympäröivät Lukan mainitsemat konstruktii-

visen tutkimusotteen olennaisimmat tekijät.  

 
Kuva 2: Konstruktiivisen tutkimusotteen ydinpiirteet. [33] 
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Konstruktiivinen tutkimusote jakaantuu prosessina Lukan mukaan seitsemään eri vai-

heeseen kuvan 3 mukaisesti.  

 
Kuva 3: Konstruktiivisen tutkimuksen tutkimusprosessi. [33] 

 

Ideaalinen tutkimusaihe on sellainen, jolla on käytännön merkitystä, ja joka on paradok-

saalinen tai alianalysoitu aiemmassa kirjallisuudessa. Tutkimusyhteistyössä olennaista on, 

että projektiryhmässä on edustettuna avainjäseniä kohdeorganisaatiosta. Aiheen tuntemuk-

sen hankkimiseksi tutkija perehtyy kohdeorganisaatioon käsitteellistääkseen ongelma-alu-

een. Lisäksi alan aiempien teorioiden omaksuminen sitouttaa tutkijan kehitystyön aiem-

paan tietämykseen ja mahdollistaa tutkimuksen teoreettisen kontribuution tunnistamisen 

ja analysoimisen. Prosessin neljäs vaihe on luonteeltaan luova ja heuristinen ilman yleispä-

teviä metodologisia ohjeita. Olennaista on nähdä konstruktio käytännöllisiin ja teoreettisiin 

syötetietoihin perustuvana ryhmätyönä, johon sekä käytännön edustajat että tutkija myötä-

vaikuttavat. [33] 

Suunnittelun, innovoinnin ja konstruktion rakentamisen jälkeen prosessin viidennessä 

vaiheessa tutkimus viedään käytäntöön ja ratkaisun toimivuus testataan ”markkinatestillä”. 

Se on konstruktiivisen tutkimuksen yksi tärkeimmistä erityispiirteistä, jonka saavuttamista 

voidaan pitää vaativana tehtävänä. Prosessin kuudennessa sekä seitsemännessä vaiheessa 

tutkijan tulisi ottaa etäisyyttä työhönsä ja analysoida prosessin tulosten ja sen ennakkoeh-

tojen toteutumista. Jos konstruktio läpäisee ensimmäisen markkinatestin, on luonnollista 

pohtia, miten laajasti ja millä muunnoksilla konstruktio voisi olla siirrettävissä toisiin orga-

nisaatioihin. Prosessin viimeinen vaihe on ratkaiseva: tutkijan on pystyttävä eksplikoimaan 

projektin teoreettinen kontribuutio, esimerkiksi reflektoimalla havaintonsa aiempaan teo-

riaan. [33] 

Teoreettista kontribuutiota voi syntyä konstruktion testaamisessa kahdessa mielessä. En-

simmäinen tapa on konstruktio itsessään: jos kehitetyn uuden konstruktion todetaan toimi-

van alkuperäisessä case-ympäristössä, tuottaa se luonnollisen tietämyksen lisän olemassa 

olevaan aiempaan tutkimukseen. Toisella tavalla teoreettista kontribuutiota voi muodostua 

tutkimusprojektin aikana, jolloin on mahdollista soveltaa, testata ja kehittää olemassa ole-

van teorian rakenteita ja prosessia. Konstruktiivisen tutkimusotteen soveltamista voidaan 

pitää integroituna yrityksenä, jossa käytetään olemassa olevaa perustietämystä soveltavan 

tyyppisen empiirispainotteisen tutkimusprosessin yhdenlaisena syötteenä. Prosessin lo-

pussa palataan perustietämyksen tasolle, jotta voidaan analysoida saavutettua kontribuu-

tiota. [33] Lukan konstruktiivisen tutkimusprosessin vaiheisiin sidottuna tutkimuksen pu-

naiseksi langaksi muodostui taulukon 1 mukainen tutkimusasetelma. 
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Taulukko 1: Tutkimusasetelma konstruktiivisen tutkimusotteen vaiheisiin sitoen. [33], [5, p. 

12] 

Tutkimusvaihe Tehtävä Toteutus 
Lähteet ja menetel-

mät 

Vaihe 1: relevantti 

ongelma 

Aineiston kartoittami-

nen, tutkimusongel-

man- ja kysymysten 

määrittäminen sekä 

Excelin soveltuvuuden 

selvittäminen. 

Kokeiluharjoituksen 

kartoittaminen Maa-

sotakoulusta ja tutki-

muksen sopiminen 

ohjaajan kanssa. 

Tutkijan havainnot, 

aikaisempi tutkimus ja 

kirjallisuus sekä yh-

teydenpito asiantunti-

joihin. 

Vaihe 2: tutkimus-

yhteistyö 

Konstruktion testauk-

sen ajankohdan selvit-

täminen 

Yhteydenotot: milloin, 

missä ja miten kon-

struktiota voidaan tes-

tata? 

Viestivälineet ja ta-

paamiset Maasotakou-

lulla. 

Vaihe 3: syvällinen 

aiheen tuntemus 

Konstruktion hypotee-

sin teoreettisen viite-

kehyksen muodosta-

minen sekä perehty-

minen sotapeliin ja 

Exceliin. 

Tutkimustyö, harjoi-

tuksen suunnittelu yh-

teistyössä Maasota-

koulun henkilöiden 

kanssa. 

Kirjallisuus, ohjeet ja 

yhteydenpito Maaso-

takoulun asiantunti-

joihin sekä ohjaajaan. 

Vaihe 4: innovointi 

ja kehittäminen 

Konstruktion rakenta-

minen yhteistyössä 

Maasotakoulun asian-

tuntijoiden kanssa. 

Excel-simulaattorin 

rakentaminen ja ai-

neistonkeruumenetel-

mien laadinta. 

Kirjallisuus, ohjeet ja 

yhteydenpito Maaso-

takoulun asiantunti-

joihin sekä ohjaajaan. 

Vaihe 5: toteutus ja 

testaus 

Konstruktion testaus 

käytännössä. 

Harjoitus Maasota-

koululla. 

Havainnointi, käyttö-

raportit ja loppuky-

sely. 

Vaihe 6: ratkaisun 

arviointi 

Konstruktion arviointi 

ja kehittäminen. 

Harjoituksen aikana 

konstruktion arviointi 

ja kehittäminen sekä 

kerätyn aineiston ana-

lysointi harjoituksen 

jälkeen. 

Harjoitukseen osallis-

tuminen, jonka jäl-

keen aineston litte-

rointi. Aineistosta saa-

tujen tulosten analy-

sointi sisällönanalyy-

sillä. 

Vaihe 7: teoreetti-

sen kontribuution 

tunnistaminen ja 

analysointi 

Konstruktion teoreet-

tinen kontribuutio 

suhteessa teoriaan. 

Synteesin muodosta-

minen. 

Teoriakatsauksen laa-

dinta. Konstruktion 

analysointi ja reflek-

tointi suhteessa hypo-

teesiin ja teoriakat-

saukseen. 

Vastaaminen tutki-

muskysymyksiin tutki-

mustulosten avulla. 

Konstruktion takaisin-

kytkentä teoriaan. 

 

Tutkimushypoteesi syntyi työelämähavainnoista, joita tutkija teki manuaalisen sotape-

laamisen rajoitteista. Havaitut rajoitteet ja puutteet jalostuivat tutkimusongelmaksi tutki-

musaiheen valinnan jälkeen. Tutkimusongelma esiteltiin Maasotakoulun sotapelaamiseen 

liittyville asiantuntijoille sekä oletetun kokeiluharjoituksen johtohenkilöstölle. Molemmat 

tahot tunnistivat tutkimustyön tarpeellisuuden, ja ohjaajan puollon jälkeen käynnistettiin 

tutkimustyön tekeminen.  
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Tausta-aineistoon sekä teorioihin perehtymisen ja konstruktion laadinnan tutkija to-

teutti varsin omatoimisesti. Tutkija piti yhteyttä Maasotakoulun asiantuntijoihin sotapelin 

sääntöjä ja simulaattorin teknisiä asioita koskevissa kysymyksissä. Harjoituksen johtohen-

kilöstön kanssa suunniteltiin ja sovittiin pelitoiminnan järjestelyt sekä aineistonkeruun to-

teuttaminen. 

Konstruktiota kehitettiin suunnitteluvaiheen edetessä havaittujen puutteiden tai teknis-

ten ongelmien ilmetessä. Kuitenkaan ennen konstruktion testausta simulaattoria eivät tes-

tanneet muut kuin Maasotakoulun asiantuntija ja tutkija. 

Konstruktion testaus toteutettiin Maasotakoulun harjoituksessa. Tutkija toimi harjoituk-

sessa pelin tukena opastaen ja ohjaten simulaattorin käyttöä ja tehden sen käytöstä havain-

toja. Harjoituksen aikana simulaattorista kerättiin ainestoa niin havainnoinnin, raportoin-

nin ja loppukyselyn avulla. Harjoituksen jälkeen tutkimuksesta saatu aineisto analysoitiin, 

ja saadut tulokset reflektoitiin suhteessa tutkimuksen teoriakatsaukseen. Reflektion tulok-

sena syntyi synteesi eli vastaus päätutkimuskysymykseen. 

Prosessin eri vaiheita ei ole tutkimusasetelmassa sidottu aikamääreisiin, koska tutkimuk-

sessa prosessia ei toteutettu kronologisessa järjestyksessä vaihe kerrallaan. Tutkimuksen 

mahdollistavia harjoitus toimeenpantiin tutkimustyön aloittamisen ensimmäisenä syksynä 

vuonna 2020. Tämän vuoksi konstruktion rakentaminen oli tutkimusta aloittaessa priori-

teettina, minkä seurauksena prosessin vaiheet 4 ja 5 toteutettiin rinnakkain vaiheiden 1-3 

kanssa.  

 

1.5 Näkökulma ja rajaukset 
 

Tutkimuksessa simulaattorin käytettävyydellä tarkoitetaan kansainvälisen standardoimis-

järjestön ISO 9241-11 -standardin mukaista määritelmää. Sen [36] mukaisesti käytettävyys 

tarkoittaa sitä, kuinka hyvin käyttäjät voivat käyttää järjestelmää, tuotetta tai palvelua tie-

tyssä käyttöympäristössä mahdollisimman tuottavasti, tehokkaasti ja miellyttävästi. Stan-

dardi määrittelee käytettävyyttä mittaavat termit seuraavasti: 

 tuottavuus kuvaa sitä, kuinka tarkasti ja täsmällisesti käyttäjä saavuttaa tavoitteensa 

tuotteen avulla, 

 tehokkuus ilmaisee resurssien kulumisen suhteellisesti järjestelmän tuloksellisuu-

teen nähden ja 

 miellyttävyys eli tyytyväisyys tarkoittaa, kuinka hyvin tuotteen käyttö vastaa käyttä-

jän tarpeisiin, niin fyysisellä-, kognitiivisella- kuin tunnetasolla.  

 

On huomioitava, että standardin mukainen määritelmä ei ole riittävän tarkka arvioimaan 

tuotteen käytettävyyttä, vaan määritelmä kuvaa kokonaisuudessaan sitä, minkälaiset omi-

naisuudet ovat ominaista tuotteille, jotka ovat käytettävyydeltään hyviä [37, p. 107], [38, p. 

7]. Jotta tutkimuksessa konstruktion käytettävyyden arviointia voitiin mitata riittävän tar-

kasti, ISO-standardin mukaisia termejä sovellettiin Marchin ja Smithin esittämään näke-

mykseen innovaation arvioinnista. Heidän mukaan arviointitutkimuksessa tulee määrittää 

mittarit, joiden avulla mitataan konstruktion käsitteistöä, mallia, metodia ja realisaatiota 

[35, p. 255], [39, p. 118].  Tässä tutkimuksessa simulaattorin käytettävyyden näkökulmina 

toimivat innovaation arvioinnin mukaisesti malli, metodi ja realisaatio. Käsitteistöä mitat-

tavana elementtinä ei käytetty johtuen sen huonosta soveltuvuudesta tämän tutkimuksen 

konstruktion arviointiin. Näkökulmien mittareiksi valittiin soveltuvimmat avainsanat, 

joista jalostettiin tutkimuksen aineistokysymykset taulukon 2 mukaisesti. 
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Taulukko 2: Käytettävyyden näkökulmista johdetut aineistokysymykset. [35, pp. 255 - 258], 

[36], [39, p. 123] 

Käytettävyys-näkökulma 
Marchin ja Smithin yleiset 

mittarit sovellettuna 

Johdetut aineistokysymyk-

set 

Malli 

ISO: tuottavuus 

Mallin ja todellisuuden vastaa-

vuus, täydellisyys ja yksityis-

kohtaisuus. 

1. Simulaattorin antamat tu-

lokset vastasivat todellisuutta 

hyvin. 2. Simulaattori paransi 

sotapelistä saatavia tuloksia. 3. 

Simulaattorin visuaalisuus oli 

riittävää. 

Metodi 

ISO: tehokkuus, miellyttä-

vyys 

Operationaalisuus (metodin 

kyky suorittaa tehtävä tai ih-

misten kyky tehokkaasti käyt-

tää algoritmista metodia) ja 

helppokäyttöisyys. 

4. Simulaattorin käyttö oli 

helppoa. 5. Simulaattorin 

käyttö nopeutti pelaamista. 6. 

Simulaattorin käytön kanssa 

esiintyi teknisiä ongelmia. 

Realisaatio 

ISO: tehokkuus, miellyttä-

vyys 

Artefaktin (innovaation) te-

hokkuus ja vaikuttavuus sekä 

sen vaikutukset ympäristöön ja 

käyttäjiin. 

7. Simulaattorin käyttö paransi 

oppimistani. 8. Simulaattorin 

käyttö oli mielestäni tylsää. 9. 

Simulaattoria käytettiin pa-

lautteen tukena. 10. Simulaat-

torin käyttö edisti sotataidol-

lista ajatteluani. 

 

Tutkimuksessa sotapelaamista ja taisteluiden simuloimista tarkastellaan taktisen tason 

joukkojen maasodankäynnin näkökulmasta. Taktinen taso tarkoittaa joukkoyksikköä sekä 

sitä pienempiä joukkoja, ja maansodankäynnin keskiössä ovat maataisteluun tarkoitetut 

joukot ja niiden suorituskyvyt. Tutkimuksessa ei syvennytä taisteluiden matemaattiseen 

mallintamiseen, vaan tarkoitus on taktisen tason manuaalisen sotapelin kontekstissa saada 

yleiskuvaus siitä, millä tavalla taisteluita voidaan mallintaa, ja miten simulointi tulisi toteut-

taa. 

 

1.6 Aineiston esittely ja lähdekritiikki 
 

Tutkimuksessa hyödynnettiin aineistotriangulaatiota, joka tarkoittaa useiden erilaisten tut-

kimusaineistojen hyödyntämistä tutkimustehtävän ratkaisemiseksi [32, p. 233]. Tutkimuk-

sen kahden ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tulokset muodostettiin sotapelaamista ja 

taisteluiden simuloimista käsittelevistä kirjallisuuskatsauksista. Ensimmäiseen alatutki-

muskysymykseen hankittiin tietoa sotapelaamisen teoriaa käsittelevästä aineistosta. Läh-

teinä käytettiin kansainvälisiä tunnettuja teoksia, kuten Sabinin ja Perlan kirjoja, sekä kan-

sallisia että kansainvälisiä opinnäytetöitä. 

Toisen alatutkimuskysymyksen ydinlähteinä toimivat Maanpuolustuskorkeakoulun jul-

kaisut ja opinnäytteet, joita täydennettiin kansainvälisillä taistelun mallintamista ja simu-

loimista käsittelevillä teoksilla. Teknistä informaatiota sisältävissä lähteissä huomioitiin jul-

kaisuajankohta. Esimerkiksi osa Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan opinnäytteistä 

olivat osittain vanhentuneita. Näitä lähteitä käytettäessä ei niinkään keskitytty teknisiin, 
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laitteistoa tai ohjelmistoa koskeviin sisältöihin, vaan aineiston tarjoamaan teoriaan, esimer-

kiksi taistelun simuloinnin osalta.   

Kolmanteen alatutkimuskysymykseen aineisto hankittiin konstruktion rakentamisen ja 

testaamisen avulla tapaustutkimuksen periaatteiden [40, p. 128] mukaisesti dokumentaati-

oita, kyselyjä, havainnointia ja fyysisiä tuotteita hyödyntäen. Rakentamisvaiheen aineisto 

muodostui dokumentaatiosta ja fyysisistä tuotteista. Dokumentaationa olivat erilaiset jär-

jestelmäoppaat, ohjeet sekä tutkimukset. Fyysisenä tuotteena toimi sotapeli, johon tutkija 

oli perehtynyt työtehtävissään ennen simulaattorin rakentamista. Testaamisvaiheen ai-

neisto kerättiin osallistuvana havainnointina. Menetelmässä on tyypillistä, että tutkija osal-

listuu tutkittavien ehdoilla heidän toimintaansa tietyssä roolissa [32, p. 216]. Tutkimuksessa 

tutkijan rooli oli toimia harjoituksessa simulaattorin teknisenä tukena. Lisäksi jokaisesta 

pelistä simulaattoria käyttäneet pelaajat vastasivat käyttöraporttiin, jossa selvitettiin simu-

laattorin käytettävyyttä teknisestä näkökulmasta. Harjoituksen päätyttyä harjoitukseen 

osallistuneille teetettiin loppukysely, jossa haettiin vastauksia simulaattorin käytettävyy-

destä aiemmin esitettyjen aineistokysymysten mukaisesti sekä simulaattorin vahvuuksia, 

heikkouksia ja mahdollisia kehitysideoita. Kyselyissä käytettiin avoimia-, monivalinta- ja 

skaalakysymyksiä. Tällä tavoin kysely antoi vastaajalle mahdollisuuden ilmaista itseään 

omin sanoin, ja tuotti vastauksia, joita voitiin mielekkäästi vertailla keskenään [32, pp. 200 

- 201]. 

Ensimmäisen ja toisen alatutkimuskysymyksen hankittu aineisto analysoitiin sisäl-

lönanalyysillä. Menetelmä tarkoittaa aineiston tarkastelua eritellen sekä yhtäläisyyksiä ja 

eroja etsien tavoitteena muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus [40, p. 55]. Kol-

mannen alatutkimuskysymyksen ainestoa analysoitiin sisällön erittelynä. Tämä tarkoittaa 

tekstin sisällön kuvaamista kvantitatiivisesti [40, p. 55].  

Lähdekritiikki toteutettiin noudattamalla Helsingin yliopiston ohjeistusta [41], jossa on 

esitetty kysymyksiä lähteiden luotettavuuden sekä niiden arvon arvioimiseksi. Taulukossa 3 

vastataan tämän tutkimuksen näkökulmasta tärkeimpiin lähdekritiikkiä koskeviin ohjeis-

tuksen kysymyksiin. 
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Taulukko 3: Lähdekritiikki tässä tutkimuksessa. [41] 

Ohjeistuksen kysymykset lähdekritiikkiä 

arvioitaessa 
Totetus tässä tutkimuksessa 

Mitä tietoja tekijästä löytyy? Onko tekijällä muita 

julkaisuja aiheesta? Mikä on tekijän taustayh-

teistö tai/ja sponsorit? 

Tutkimuksessa hyödynnettiin lähteitä, joihin on 

viitattu muissakin tutkimuksissa tai tekijä on 

yleisesti tunnettu ja hyväksytty henkilö tai insti-

tuutio. 

Onko aineisto ajan tasalla? 

Yli 10 vuotta vanhoja lähteitä käytettäessä huo-

mioitiin niiden mahdollinen tiedon vanhentumi-

nen erityisesti tekniikkaa koskevissa asioissa. 

Kenelle aineisto on suunnattu? Miksi aineisto on 

tehty ja mikä on sen tavoite? 

Käytettiin mahdollsimman paljon tieteellisiä jul-

kaisuja, jotta aineisto olisi mahdollisimman ob-

jektiivista.  Muissa lähteissä tiedostettiin niiden 

mahdolliset tavoiteet, esimerkiksi kaupallisesta 

näkökulmasta. 

Onko aineistossa ilmoitettu käytetyt lähteet? 

Lähteinä käytettiin ainestoja, joissa lähteet ovat 

ilmoitettu. Avoimissa lähteissä hyödynnettiin 

tunnettuja aineistontuottajia. 

Miten aineisto vertautuu muihin saman aihepii-

rin ainestoihin? 

Argumenttien tieteellisyyttä vahvistettiin käyttä-

mällä useampaa lähdettä. Lisäksi argumentteja 

haastettiin mahdollisilla vasta-argumenteilla toi-

sista lähteistä. Haastena oli vähäinen lähdemate-

riaali tutkimuksen aiheeseen liittyen. 

 

1.7 Keskeisimmät käsitteet 
 

Järjestelmäanalyysi: simulointia, jossa pyritään selvittämään jonkin järjestelmän tai 

laitteen toimintaa. Ne ovat yleensä jatkuva-aikaisia malleja, joita käytetään jatkuvassa muu-

toksessa olevien prosessien kuvaamiseen. Järjestelmäanalyyseissä sekä ympäristö että vai-

kutukset ovat yleensä simuloituja. Toimija voi kuitenkin olla erillinen laite tai se voi myös 

olla simuloitu. Tällainen prosessi on esimerkiksi ohjuksen hakupään toiminnan simulointi. 

[13, p. 5] 

KESI: komentaja- ja esikuntasimulaattori, joka soveltuu erityisesti pataljoonan tai taistelu-

osaston komentajan ja esikunnan kouluttamiseen. Ensisijaisesti KESI:ä käytetään sodan-

ajan johtoportaiden ja henkilöstön tehtäväkohtaiseen kouluttamiseen. KESI:ä voidaan ra-

joitetusti käyttää myös taktiikan tutkimukseen ja päätöksentekoperusteiden varmentami-

seen. [42, p. 57] 

Koulutussotapeli: henkilöstön kouluttamisympäristö, jossa saa epäonnistua. Koulutetta-

vat luovat yhdessä jaetun tarinan tilanteista, joihin voivat joutua tosielämässä. [43, p. 8]  

Malli: fyysinen, matemaattinen tai muuten looginen esitys järjestelmästä, itsenäisestä toi-

mijasta, ilmiöstä tai tapahtumasarjasta eli prosessista. [13, p. 6], [44] 
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Mallinnus ja simulointi: toimintaa, joka käsittää mallien ja simulaatioiden kehittämisen 

sekä käytön [44]. Simulointia käsittelevässä englanninkielisissä sotilasjulkaisuissa mallin-

nus ja simulointi mielletään lähes yksinomaan koulutuksellisiksi simuloinneiksi eli harjoit-

telusimuloinneiksi, keinotodellisuudeksi ja sotapeleiksi [13, p. 6]. 

Manuaalinen sotapelaaminen: sotapelimuoto, jossa käytetään usein yksinkertaisia ja 

pelkistettyjä menetelmiä sotataidollisen tapahtuman ratkaisemiseksi. Manuaaliset sotapelit 

ovat tyypillisesti kartta- tai lautapelipohjaisia ratkaisuja, jossa joukkoja ja vaikutusta kuva-

taan erilaisilla pelimerkeillä. Taistelut sekä tulenkäytön vaikutus toteutetaan käyttämällä 

noppia ja todennäköisyystaulukoita tuomaan ratkaisun. Nopat kuvaavat usein myös sodan 

kitkaa ja sattumaa tuottamalla epätodennäköisiä mutta realistisia tapahtumia. Joukkojen 

käyttöä ja tavoitetta pyritään ohjamaan skenaariosäännöillä, jotka luovat pelaajille vähin-

tään lähtökohtatilanteen, käytössä olevat resurssit ja taktiset tehtävät. [45] 

Operaatioanalyysi: tieteellisten menetelmien hyödyntämistä parempien päätöksien te-

kemiseksi. Se on tieteellinen lähestymistapa ongelmien analysoimiseksi ja päätöksentekoon. 

Operaatioanalyysin avulla pyritään luomaan käsitys monimutkaisista tilanteista ja niiden 

rakenne, ja sen tuottaman tiedon perusteella ennustetaan systeemin toimintaa ja paranne-

taan sen suorituskykyä. [46, p. 60] 

Simulaattori: simulointiohjelma, joka toimii ennalta laadittujen mallien ja mallinnusten-

mukaisesti ihmisen toimiessa aktiivisesti mukana. Puolustusvoimissa simulaattorit jaetaan 

käyttöperiaatteidensa mukaan kolmeen pääryhmään: live-, virtuaali- ja konstruktiiviset si-

mulaattorit. [13, p. 6], [42, p. 6]   

Simulaattorin todenmukaisuus: kuvaa simulaattorin tarkkuutta ja realismia. Jaetaan 

karkeasti kolmeen osa-alueeseen, fyysiseen, kognitiiviseen ja funktionaaliseen todenmukai-

suuteen. [47, p. 2] Voidaan käyttää myös termiä autenttisuus [5, p. 28].  

Simulointi: tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. [42, p. 6] 

Taistelun simulointi: taisteluiden jäljittelyä ja mallintamista huomioiden taisteluiden 

lopputulokseen vaikuttavat tekijät.  

Taktisen tason simulaattori: kuvaa tapahtumia karttakäyttöliittymän avulla taktisella 

tasolla ihmisen vastatessa päätöksenteosta. [48, p. 109] 

Taktisen tason sotapeli: Kuvaa yksittäisiä taisteluita, esimerkiksi kahden hävittäjän vä-

listä kaartotaistelua tai jääkärikomppanian puolustustaistelua mekanisoitua pataljoonaa 

vastaan. Maasto, aika ja joukot ovat rajattuja sekä ennakkoon määriteltyjä. [19, p. 272] 

Tietokonesotapeli: pelin elementit esitetään ohjelmiston avulla. Tyypillisesti pelaaja saa 

kaiken tarvittavan tiedon näytöltä ilman tarvetta kartalle tai maastolaatikolle. Tekoälyä voi-

daan hyödyntää toimimaan pelin osapuolina.  [19, p. 271] 

Yksinkertainen Excel-simulaattori: Excel-työkirjalla toteutettu simulaattori, jossa las-

kenta suoritetaan useimmiten funktioiden avulla. Makroja käytetään tukemaan funktioiden 

laskentaa, esimerkiksi hakemalla, suodattamalla tai kopioimalla tietoa. Makrot suunnitel-

laan nauhoitusten avulla ja VBA:n sisäisten ohjelmien käyttöä pyritään välttämään. VBA-

lomakkeita ei käytetä. 
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2 Tietokoneavusteinen sotapelaaminen 
 

2.1 Miksi sotapelata? 
 

”In the whole range of human activities, war most closely resembles a game of cards.” [49, 

p. 86] 

Kuuluisa sotateoreetikko Carl von Clausewitz esitti jo menneinä aikoina vastauksen luvun 

otsikon mukaiseen kysymykseen yllä olevan käännöksen mukaisesti. Hänen mukaansa ma-

temaattiset tekijät eivät koskaan löydä vakaata perustaa ”sotilasmatematiikassa”, sillä so-

dassa on jatkuvasti läsnä mahdollisuuksien, todennäköisyyksien sekä hyvän ja huonon on-

nen vuorovaikutuksellisuus, jotka heijastuvat sodankäyntiin ja sen ennustettavuuteen koko-

naisvaltaisesti [49, p. 86]. 

Tässä luvussa syvennytään tarkemmin Clausewitzin näkemyksen hengessä sotimiseen ja 

sen harjoitteluun sotapelaamisen näkökulmasta. Luvussa määritellään sotapelaaminen kä-

sitteenä ja tarkastellaan sen hyötyjä.  

Mitä sotapelaaminen on? Kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa ja kirjallisuu-

dessa sotapelaaminen on määritelty kirjavasti. Määritelmä riippuu näkökulmasta ja siitä, 

missä kontekstissa sotapelaaminen nähdään [19, p. 263]. Huomionarvoista on, että suoma-

laista sotapelaamista käsittelevää virallista käsikirjaa ei ole tehty, joka määrittelisi sotape-

laamisen Puolustusvoimien näkökulmasta. Sotapelaamista käsittelevässä Puolustusvoimien 

julkaisussa, Sotapeliohjeessa [6, pp. 1 - 4], sotapelaamista ei ole määritelty käsitteenä, vaan 

jaotteluna esimerkiksi käyttötarkoitustensa mukaisesti. Alla on lueteltu neljä erilaista sota-

pelin määritelmää: 

1. Sotapeli on simuloitu sotilaallinen toimi, jossa kaksi tai useampia puolueita muodos-

tavat vastakkain asetetut sotilasorganisaatiot. [11, p. 14] 

2. Sotapeli on simuloitu taistelu tai operaatio suunnitelmien testaamiseksi, jossa sotilaat 

toimivat vastapuolina. [50] 

3. Sotapeli on kaksipuolinen ohjattu koulutustapahtuma kahden sotajoukon todenmu-

kaisilla suorituskyvyillä. [50]  

4. Sotapeli on monipuolinen kuvaus konfliktista, missä pelaajien tekemät päätökset vai-

kuttavat lopputulokseen. [19, p. 263] 

 

Jo näiden neljän erilaisen määritelmän perusteella sotapelaaminen voidaan käsittää kou-

lutustapahtumana, simuloituna taisteluna, työkaluna suunnitelmien testaamiseksi tai ku-

vauksena konfliktista. Yhtä hyvin se voi olla myös näiden määritelmien yhdistelmä. Määri-

telmien kanssa resonoi ainakin osittain Sotapeliohjeen [6, p. 3] mukainen jaottelu sotape-

leistä yleisten päämäärien mukaisesti, jolloin sotapelaaminen jaotellaan koulutuksellisiin, 

tilanne-, testi- ja tutkimuspeleihin.  

Sotapeli voidaan jaotella myös sen käyttötavan tai tietotekniikan mukaisesti. Tällöin so-

tapelaaminen jakaantuu manuaalisiin, tietokoneavusteisiin, tietokonesotapeleihin, tietoko-

nesimulaatioihin sekä matemaattisiin analyyseihin. [6, p. 4] Tässä tutkimuksessa ei syven-

nytä edellä mainittuihin jaotteluihin tarkemmin, koska niitä on käsitelty esimerkiksi Palo-

heimon [28, pp. 16 - 20] pro gradu -tutkielmassa.  

Sotapelaamista voidaan tarkastella myös sen kautta, mitä se ei tarkoita käsitteenä. En-

sinnäkin, sotapelit eivät ole absoluuttisesti ennustettavia. Ne voivat nostaa esiin mahdollisia 

ja uskottavia tulevaisuuden skenaarioita, mutta tietyn tapahtuman todennäköisyyden en-
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nustamiseen ne eivät sovellu. [20, p. 178], [43, p. 12] Sotapelaaminen ei myöskään ole ana-

lyysityökalu, jolla voitaisiin tuottaa matemaattisia tuloksia selvittääkseen absoluuttisia rat-

kaisuja tiettyihin tilanteisiin. Sotapelaamisen tulokset eivät ole toistettavissa samanlaisten 

peliskenaarioiden välillä. Tämä johtuu esimerkiksi pelaajien tekemien ratkaisujen vaihtele-

vuudesta sekä sattuman merkityksestä tulosten muodostumisessa. [43, p. 12] Sotapelaami-

nen ei ole siis rinnastettavissa operaatio- tai järjestelmäanalyysiin [20, p. 178] siitä huoli-

matta, että näitä analyysimenetelmiä voidaan käyttää osana sotapeliä [43, p. 13]. 

Sotapelaamisen hyödyt nousevat esiin tilanteissa, jossa haasteita kohdatessa on toimit-

tava niiden voittamiseksi. Näissä tapauksissa sotapelillä kyetään kokonaisvaltaisesti integ-

roimaan ihminen ja ongelma toisiinsa ja aikaansaamaa ihmisessä toimintaa ongelman rat-

kaisemiseksi. [20, p. 178] Tämä tarkoittaa ongelmalähtöistä oppimista, jossa yksilö kerryt-

tää oppia niin tiedon, käytänteiden kuin asenteiden osalta ongelman ratkaisun seurauksena 

[18, p. 47]. Sotapelaamisessa ongelmalähtöinen oppiminen tapahtuu pelissä syntyvien viit-

teiden ja indikaatioiden avuilla. Näiden tekijöiden avuilla voidaan havaita luontaisia mah-

dollisuuksia erilaisissa tilanteissa tai tunnistaa piilossa olevia syy-seuraussuhteita. [20, p. 

178] 

Perinteiset simulaatiot ja mallinnukset eivät kykene yllämainittujen tekijöiden esille tuo-

miseen. Ne eivät kykene ennustamaan tilanteita, joita ei ole mallinnettu. Parhaimmillaan 

kyseiset tekniikat kykenevät tuomaan esille lopputuloksia, jotka ovat seurasta siitä, mitä tie-

dämme jo etukäteen. Ne eivät tuota uutta tietoa, vaan tuovat esille monimutkaisia, unoh-

dettuja tai yllätyksellisiä seurauksia olemassa olevan tiedon pohjalta. [20, p. 178] 

Sotapelaamisessa on mahdollista tutkia ja löytää arvaamattomia lopputulemia sekä seu-

rauksia. Perla [20, p. 178] luonnehtii sotapelaamista ”tulevaisuuden pimeiden nurkkien va-

laisijana mustien joutsenien löytämiseksi”. Mustassa joutsenessa on kyse tapahtumasta, 

jonka määrittely perustuu kolmeen ominaisuuteen: se on ennustamaton, sillä on merkittävä 

vaikutus tapahtumien kulkuun ja se olisi ollut ennustettavissa, mikäli olisimme olleet neu-

vokkaampia. [20, p. 178], [51] 

Perla on kiteyttänyt artikkelissaan lyhyesti sotapelin merkityksen: Se auttaa meitä tun-

nistamaan missä ja miten voimme kehittää suunnitteluamme ja sitä mitä teemme. Tärkein 

sotapelaamisesta saavutettava hyöty onkin oppi muutokseen mukautumisessa. [20, p. 178] 

Toisaalta hän toteaa sodan olevan liian monimutkaista sekä kriittistä lyödäksemme vetoa 

tulevaisuudesta perustuen esimerkiksi pelkän sotapelin lopputuloksiin. Parasta on käyttää 

kaikkia olemassa olevia työkaluja ymmärtääksemme menneisyyttä, tutkiaksemme nykyhet-

keä ja valmistautuaksemme tulevaisuuteen. [20, p. 159] 

 

2.2 Manuaalinen sotapelaaminen 
 

Yleisesti tietokonepelit ovat nykyään niin suosittuja, että sana simulaatio käsitetään ihmisen 

keskuudessa tietokoneella tapahtuvana toimintana [3, p. XIX], [19, p. 316]. Sotapelaami-

nenkin on saanut osansa tietokoneistumisesta ja tietokonesotapelit nähdään kannattajiensa 

keskuudessa ”tulevaisuuden aaltona” [19, p. 315]. Esimerkiksi Puolustusvoimissa on tunnis-

tettu virtuaalisimulaattoreiden hyödyt taistelutekniikan ja taktiikan opetuksen työkaluna 

[52], [53] ja jopa pataljoonatason sotapelaamisessa [5]. 

Tästä huolimatta manuaaliset sotapelisovellukset ovat laajalti käytössä niin kansallisesti 

kuin kansainvälisesti. Sabin [3, pp. 256 - 257] tiivistää manuaalisen sotapelaamisen hyödyt 

kolmeen tekijään, jotka tutkijan mukaan voivat olla syynä manuaalisen sotapelaamisen suo-

sioon: 
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1. Manuaalinen sotapeli voi olla yksinkertainen, halpa ja nopea. 

2. Jopa yksinkertainen sotapeli voi tehokkaasti simuloida halutulla tavalla todellista 

konfliktia. 

3. Amatöörikin voi rakentaa manuaalisen sotapelin.  

 

Jos yllä mainitut tekijät korostavat manuaalisen sotapelin hyötyjä, on syytä tarkastella 

myös tietokonesotapelaamista: miksi suosiostaan huolimatta tietokonesotapeli ei välttä-

mättä ole paras tapa sotapelata?  

Ensinnäkin suurin osa First-person shooter-tietokonesotapeleistä keskittyvät ennemmin 

pelaajan viihdyttämiseen kuin realistiseen simulaatioon, jolloin pelit muistuttavat enem-

män Hollywoodin sotaelokuvia kuin tosimaailman taistelukenttää. Strategisen tason kau-

palliset tietokonesotapelit kuvaavat taistelukenttää anakronisesti jatkuvana kaksintaiste-

luna rakentamisen ja resurssien hallinnan välillä ilman historiallista realismia. [3, pp. 23 - 

24] 

Toiseksi realistiset tietokonesotapelit voivat olla lautapelien mallinnuksia. Useissa pe-

leissä tietokoneen laskentatehoa on hyödynnetty tekemällä mallinnuksista melko monimut-

kaisia, jolloin pelaamista voi haitata liian yksityiskohtaiset säännöt ja pelin etenemisen hi-

taus. Yksittäinen pelaaja voi joutua ohjaamaan satoja yksiköitä pelaamisen aikana. Pelaajan 

taakkana ei ole enää tulosten laskeminen tai simulointi, vaan monimutkaisten sääntöjen si-

säistäminen ja ymmärtäminen sekä joukkojen mikromanagerointi. [3, p. 24]  

Kolmanneksi tietokonesotapeleissä on tapana keskittyä visuaaliseen ilmeeseen ja al-

haalta ylöspäin simulaatioon, jossa kaikki taistelukentän ilmiöt pyritään laskennallisesti 

mallintamaan. Usein peleistä jää puuttumaan inhimillisten tekijöiden huomioiminen ja tä-

män vuoksi taistelut, niin tekoälyä tai toista pelaajaa vastaan päättyvät, kun toinen osapuoli 

on kokonaan tuhottu. Peleissä ei huomioida realistisen taistelukentän kuolemanpelkoa ja 

taistelustressiä, jotka osaltaan vääristävät taisteluita. [3, p. 25]  

Neljäs rajoite tietokonesotapelien käytössä on niiden järjestelmävaatimukset. Siinä missä 

vuosikymmeniä vanhat manuaaliset sotapelit ovat edelleen yhtä pelattavia kuin aiemmin, 

tietokonesotapelien osalta vanhat pelit voivat olla vanhentuneita.  Lisäksi huolimatta tekno-

logisesti kehityksestä, tekoälyn käyttö ihmisen vivahteiden, hienovaraisuuksien ja heuristi-

sen luonteen mallintamisessa osana päätöksentekoa on vaikeaa. [3, pp. 25 - 26] 

Viides ongelma on, että tietokonesotapelit tarjoavat vähemmän informaatiota verratta-

essa manuaalisiin sotapeleihin koulutuksen näkökulmasta. Yksiköiden kuvaaminen fyysi-

sellä kartalla oikein pelimerkein on tehokkaampi tapa kuin saman asian tekeminen tietoko-

neella. Tietokoneen näytön käyttäminen vääristää kartan resoluutiota ja ei mahdollista koko 

kartan katsomista samanaikaisesti. Tämä turhauttaa pelaajia ja heikentää silmien tark-

kuutta ja näön leveyttä. Lisäksi pelimerkkien liikuttaminen voi viedä yhtä paljon aikaa tie-

tokoneella kuin fyysisellä alustalla. [3, p. 26] Manuaalisissa sotapeleissä on mahdollisuuksia 

myös oppia päätöksenteko- ja ilmiöiden suhdanneprosessia paremmin kuin virtuaalipe-

leissä, joissa nappia painamalla saadaan lopputulos, mutta summatekijät jäävät epäselväksi 

[28, p. 28]. Toisaalta virtuaalisimulaattori ominaisuuksiltaan tuottaa sotapelaamiseen sel-

laisia elementtejä, joita ei perinteisessä sotapelissä ole [5, p. 38]. Haasteena virtuaalisi-

mulaattorijärjestelmässä on järjestelmävaatimusten aiheuttamat kustannukset [3, p. 26]. 

Kuudes varjopuoli tietokonesotapeleissä on niiden järjestelmien monimutkaisuus. Pelien 

suunnittelutiimit tuottavat kekseliäästi monimutkaisen järjestelmän, jota suuri joukko ih-

misiä voi käyttää ilman ymmärtämistä, mitä ”pinnan alla” tapahtuu. Manuaaliset sotapelit 
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sitä vaston edellyttävät käyttäjien ymmärtävän pelimekaniikkaa, mikä mahdollistaa pelaa-

jille pelimekaniikan soveltamisen ja muokkaamisen. Tämä vaatii luonnollisesti käyttäjiltä 

paljon enemmän älyllistä työtä, kuten nuoteista soittaminen vaatii enemmän vaivaa ja ym-

märrystä kuin CD-levyn toisto. Toisaalta vaivannäkö tekee pelaamisesta ja sen dynamiikasta 

paljon avoimemman ja selkeämmän, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä omia 

sääntöjään ja improvisoida tai tuottaa kokonaisia ”sävellyksiä” pelistä. [3, p. 27] 

Viimeinen haaste liittyy oppimiseen. Yksittäisen pelaajan operoidessa omalla tietoko-

neella menetetään mahdollisesti sotapelaamiseen kuuluva tärkeä elementti eli vuorovaiku-

tus ja sen avulla oppiminen [54, p. 3]. Sosiaalisen konstruktivismin mukaan tieto on sosiaa-

lisesti rakennettua, totuudet ovat sosiaalisia sopimuksia ja yhteistoiminnassa meillä on 

tarve päästä yhteisesti jaettuihin merkityksiin. Oppimisessa on tällöin kyse sosiaalisesta toi-

minnasta. [55, p. 17]  Viimeaikainen tieteellinen työ on korostanut ajatusta, että yksilön op-

piminen ja oivaltaminen saavutetaan sotapelaamisessa pelaajien tekemien päätösten ulko-

puolella. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen mukaan ihmiset ovat huonoja arvioimaan, 

miten he toimisivat, jos hypoteettinen tilanne kävisi toteen.  Todellinen informaatio ja oi-

vallukset pelistä muodostuvat pelaajien vuorovaikutuksesta kommunikoidessaan pelin ai-

kana. Kaikissa eri ulottuvuuksissa, sotapelaaminen luo osallistujilleen yhteisen synteettisen 

kokemuksen, jolloin toiminnan tehokkuus perustuu ihmisen luontaiseen taipumukseen ker-

toa ja oppia tarinoista. [20, p. 175]  

Tainola [30, p. 77] on luonnehtinut diplomityössään KESI-harjoituksen mahdollistavan 

pataljoonan komentajan kouluttamiseen tehokkaamman ja täysin erilaisen oppimisympä-

ristön verrattuna perinteisiin koulutusmuotoihin, kuten sotapelaamiseen. Hän perustelee 

asiaa sillä, että KESI-harjoituksessa komentaja joutuu tekemään samankaltaisia päätöksiä 

ja ratkaisemaan ongelmia, joita hän joutuisi käsittelemään myös todellisella taistelukentällä 

[30, p. 77]. 

Tutkijan kokemusten mukaan KESI-harjoituksessa komentaja toimii sodan ajan kokoon-

panolla komentopaikallaan erillään KESI-simulaatiosta saaden syötteitä pelaajilta eli ope-

raattoreilta. Samankaltainen asetelma on mahdollista toteuttaa myös manuaalisessa sota-

pelissä komentopaikan toimiessa täysin erillään pelistä saaden syötteitä oikeilla johtamis-

järjestelmillä. KESI:n ja manuaalisen sotapelin erottaa se, kuinka syötteet tuotetaan. 

KESI:ssä operaattori tuottaa syötteet tietokoneen simuloinnin avulla, kun taas manuaali-

sessa sotapelissä syötteiden tuottaminen perustuu aidosti pelaajien väliseen vuorovaikutuk-

seen. Manuaalinen sotapeli hyödyttää oppimisen näkökulmasta komentajan lisäksi pelin 

syötteiden tuottajia eli pelaajia.  

 

2.3 Tietokoneavusteinen sotapelaaminen 
 

Sotapeliohjeessa tietokoneavusteinen sotapelaaminen on määritelty yksityiskohtaisesti. Sen 

mukaan tietokoneavusteisessa sotapelaamisessa pelaajat käyttävät laskentaohjelmia tilan-

teiden ratkaisemiseen ja koneet taltioivat pelihistorian. Tietokantoja hyödyntämällä saa-

daan joukkokortit, tilanneilmoitukset ja tietyt vakioilmoitukset samaan muotoon ja kaikkien 

pelaajien käyttöön. Toiminnat ja tapahtumat voidaan arkistoida palautetta ja pelitoiminnan 

kehittämistä varten ja näin voidaan tutkia taistelun kulkua ja arvioida taistelun lopputu-

losta. [6, p. 4] 

Yksinkertaisempi määritelmä on esitetty Paloheimon pro gradu -tutkielmassa, jossa 

Lantto [28, p. 25] toteaa applikaatioavusteiseksi sotapelaamiseksi tilanteen, jossa manuaa-
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lisen sotapelin laskettavat arvot ja kertoimet ovat liian monimutkaisia ja peli vaatii sovelluk-

sen avukseen. Huomionarvoista on se, että Lantto puhuu sovelluksista ja applikaatiosta, jol-

loin voidaan olettaa, ettei sotapelaamista tukevan järjestelmän tarvitse olla välttämättä tie-

tokone, vaan myös jokin muu päätelaite.  

Toisaalta laskettavien arvojen ja kertoimien monimutkaisuus ei ole välttämätön edellytys 

tietokoneen hyödyntämiselle manuaalisessa sotapelaamisessa. Tässä tutkimuksessa käy-

tetty sotapeli ei ole liian monimutkainen pelattavaksi ilman tietokonetta, vaan tietoko-

neavusteisuuden hyödyt tunnistettiin muista tekijöistä, jotka ilmenevät luvussa 1.2 esite-

tyssä hypoteesissa. Tutkimuksen näkökulmasta soveltuvimman tietokoneavusteisen sotape-

laamisen käsite on määritelty ranskalaisen tutkijan Becun simulointia koskevassa artikke-

lissa. Hänen [54, p. 6] mukaansa tietokoneavusteisuus tarkoittaa sitä, että käyttäjät, sotape-

lissä pelaajat ovat kiinteänä osana simulaatiota; päätökset tehdään kuitenkin tietokoneen 

ulkopuolella ja tietokonetta käytetään yksinomaan suorittamaan laskutoimituksia ja tallen-

tamaan tehtyjä päätöksiä.  

Huomionarvoista on se, että tietokoneavusteisuuden määrää ei ole määritetty tarkasti 

määritelmissä. Sotapelaamisessa tietokoneen simulaation avusteisuus voi vaihdella, esimer-

kiksi yksittäisten osumatodennäköisyyksien laskemisesta graafisiin käyttöliittymiin [25, p. 

118]. 

Tietokoneavusteisen sotapelaamisen hyödyt on tunnistettu muihin sotapelimenetelmiin 

verrattuna, esimerkiksi sotilaallisten suorituskykyjen suunnittelussa [23] ja teknologisessa 

kehitystyössä [24]. Tulevaisuuteen tähtäävissä suunnitteluissa ja kehitystöissä perinteisen 

manuaalisen sotapelin ongelmaksi muodostuu sen laadullinen luonne ja pelaajien tekemien 

ratkaisujen ja päätösten liian suuri merkitys sotapelin kulussa [24, p. 1199]. Ihmisen ja hä-

nen käyttäytymisensä toimiessa pelin keskiössä monimutkaisessa järjestelmässä ongelmia 

ratkotaan ja tietoa etsitään jäsentelemättömästi [23, p. 4]. Tällöin haitaksi muodostuu se, 

että ratkaisut tehdään hyvinkin vapaasti perustuen esimerkiksi pelinjohtajan tietämykseen 

ja ”sisäiseen tunteeseen”, jolloin sotapelistä saatavat tulokset eivät välttämättä ole uskotta-

via [23, p. 7]. 

Tietokonesimulaatio määrällisenä menetelmänä analysoi tiettyä ongelmaa hypoteesia 

testaamalla täysin automatisoidusti rajaamalla ihmisen käyttäytymistekijät pois. Haasteeksi 

muodostuvat sotapelien monimutkaiset rakenteet, jotka eivät mahdollista analyyttisten rat-

kaisujen johtamista sekä määrällisten menetelmien yksinkertaistaessa sodan toimintaym-

päristöä liikaa. Tällöin niiden tuottamat tulokset eivät välttämättä ole uskottavia. [23, pp. 5 

- 7] Esimerkiksi taistelusimulaatiot tuottavat syötteistä tulosteita algoritmien avulla loogi-

sesti huomioimatta intuitiota tai ihmisen päätöksiä [24, p. 1200]. 

Manuaalisen sotapelaamisen ja tietokonesimulaation haasteet voidaan ehkäistä yhdistä-

mällä simulointi osaksi sotapelaamisen prosessia. Hybridilähtöisesti taistelumallien ja sota-

pelin yhteensovittamisella saavutetaan lukuisia etuja verrattuna pelkästään asiantuntija-

pohjaisiin tai tietokonepohjaisiin lähestymistapoihin. [24, p. 1200], [56, p. 222] Tietoko-

neavusteisessa sotapelissä tuotettua tietoa voidaan analysoida jäsennellymmin manuaali-

siin sotapeleihin verrattuna ja ehkäistä simulaatioiden määrällisten menetelmien haasteita 

sotapelin monimutkaisten rakenteiden simuloimisessa [23, p. 7]. 

Kuva 4 määrittelee tietokoneavusteinen sotapelaamisen suhteessa manuaalisen sotape-

laamiseen ja tietokonesimulaatioon. Kahden jälkimmäisen sotapelimuodon suurimmat erot 

liittyvät yllä olevissa kappaleissa esille nousseisiin tekijöihin: todenmukaisuuteen, moni-

mutkaisuuteen, automaation tasoon ja menetelmään. Tietokoneavusteinen sotapelaaminen 

sijoittuukin erottavien tekijöiden osalta näiden sotapelimuotojen puoliväliin.  
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Kuva 4: Tietokoneavusteisen sotapelin asemoituminen suhteessa muihin sotapelimuotoihin. 

[23, p. 5] 

 

Muutettaessa manuaalista sotapeliä tietokonepohjaiseksi, on otettava huomioon seuraa-

vat asiat: tietokoneavusteisuuden määrä, pelisäännöt ja pelimekaniikka sekä tieto, sen syöt-

teet ja tulosteet. [25, p. 117] Tietokoneavusteisuuden määrä riippuu kolmesta tekijästä. En-

simmäinen tekijä liittyy ohjelmoijaan. Hänen kyvyillään ja tietokoneavusteisuutta koske-

villa ideoillaan on suuri vaikutus siihen, kuinka suuren osan pelistä hän päättää ohjelmoida. 

Toisaalta ympärillä olevat ihmiset ja organisaatiot voivat vaikuttaa vahvasti ohjelmoijan 

päätöksiin koskien tietokoneavusteisuutta. [25, p. 118]  

Toinen ja kolmas tietokoneavusteisuutta mahdollisesti rajoittavat tekijät voivat olla käy-

tössä olevat resurssit ja aika. Mikäli tietokoneavusteisuus vaatii osakseen ohjelmisto- tai lai-

tehankintoja voivat kustannukset nousta liian kalliiksi järjestelmän rakentamiseksi. Käy-

tössä oleva aika heijastuu suoraan tietokoneavusteisuuden määrään sekä laatuun. Liian no-

peasti kehitetty ja rakennettu järjestelmä voi jopa hidastaa pelaamista. [25, pp. 118 - 119]  

Pelisäännöt ja -mekaniikka muistuttavat toisiaan. Eroavaisuus ilmenee siinä, että sään-

nöt kertovat karkeasti, mitä voi ja ei voi tehdä, ja siksi niitä olisi hyvä noudattaa pelatakseen 

peliä oikeaoppisesti. Sääntöjä kuitenkin voidaan tulkita, ja vaikka niitä ei noudatettaisi, peli 

voi jatkua eteenpäin. Pelimekaniikkaa voidaan luonnehtia pelin ”luurangoksi”, josta ei ole 

mahdollista poiketa. Mekaniikka toimii pelin viitekehyksenä, jonka sisällä pelaajat tekevät 

päätöksiään. Esimerkiksi säännöt voivat ilmaista, kuinka monta ruutua voidaan pelivuoron 

aikana liikkua. Mekaniikka tarkoittaa esimerkiksi osumatodennäköisyyden laskemista an-

netuilla parametreilla ja osuman määrittämistä heittämällä noppaa. [25, pp. 119 - 120] Toi-

saalta pelimekaniikkaa ei myöskään tarvitse noudattaa täsmällisesti, vaan pelaajat ja pelin-

johtaja voivat ratkaista jokaisen tilanteen laadullisesti keskustelemalla, esimerkiksi tilan-

teissa, jossa pelin antama tulos ei korreloi jostain syystä todellisuuden kanssa.  

Ohjelmoijan tulee sisäistää tarkasti pelin säännöt ja mekaniikka, jotta ohjelmoitaessa 

niitä tietokoneen koodeiksi sekä ohjeiksi ne eivät muutu. Toisaalta sääntöjen ja mekaniikan 

muuttaminen saattaa olla tarpeellista. Ohjelmoijalla tai ohjelmistossa voi olla rajoitteita, 
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jotka edellyttävät muutosta. Lisäksi peliä voidaan kehittää ohjelmoinnin aikana muovaa-

malla siitä esimerkiksi realistisempi. [25, p. 120] 

Sääntöjä ja pelimekaniikkaa ohjelmoitaessa tulee ottaa huomioon ohjelmiston asettamat 

rajoitteet. Sääntöjä ei ole tarkoitus noudattaa täsmällisesti, vaan niihin liittyy aina tulkinta 

ja valinta. Muutettaessa manuaalista sotapeliä tietokoneavusteiseksi, säännöt voivat hel-

posti muuttua pelimekaniikan kaltaisiksi, pelaajia rajoittavaksi tekijöiksi, joiden mukaan tu-

lee toimia tietyllä tavalla. Tällöin peli muuttuu jäykemmäksi. Tietokoneavusteisuuden tar-

koituksena on vapauttaa pelaajat kirjanpidosta ja laskennallisista toimista, mutta samalla se 

voi lisätä rajoituksia. Ohjelmoijan tulee olla tietoinen tästä kompromissista ja varoa raken-

tamasta liian rajoittavaa peliä. [25, pp. 120 - 121] 

Pelissä käytettävä tietorakenne koostuu perustiedosta eli kaikesta siitä informaatiosta, 

joka on pelaajien saatavilla [25, p. 123]. Nämä tiedot voivat olla valmiina pelissä tai ne muo-

dostuvat tai muuttuvat pelin aikana. Ohjelmiston käyttöliittymän avulla pelaajien tai pelin 

syötteet muodostavat tuloksia pelin tapahtumista käytössä olevan tiedon pohjalta.  

Ohjelman tarvitsemien syötteiden ja tulosten määrä vaikuttaa pelin käyttökokemukseen. 

Mikäli pelaajalla tarjotaan jatkuvasti informaatiota ja mahdollisuutta määritellä hyvinkin 

tarkasti syötteet eri tilanteisiin, on mahdollista, että ohjelmasta tulee liian monimutkainen 

ja hidas. Uusille pelaajille jatkuva informaatio ja yksityiskohtaisuus voivat olla oppimisen 

kannalta hyvä asia. Mikäli samaa peliä pelataan monta kertaa samojen pelaajien toimesta, 

pelaamisen mielekkyyden säilyttämiseksi esitettyjen ja pyydettyjen ylimääräisten syötteiden 

ja tietojen määrä tulisi minimoida. [25, pp. 126 - 127] 
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3 Taistelun simulointi 
 

3.1 Simulointi ja malli  
 

Yhdysvaltalaisen professorin Marian [57, p. 7] mukaan simulointi kuvaa järjestelmässä ole-

vien mallien toimintaa. Se mahdollistaa mallin konfiguroinnin uudelleen ja testit, mitkä ovat 

yleensä vaikeasti toteutettavissa, liian kalliita tai epäkäytännöllisiä tehdä oikeassa järjestel-

mässä. Simuloinnin avulla mallin toimintaa voidaan tutkia ja siten päätellä varsinaisen jär-

jestelmän tai sen osajärjestelmän toimintaa koskevia ominaisuuksia. Laajimmillaan simu-

lointi on työkalu olemassa olevan tai ehdotetun järjestelmän suorituskyvyn arvioimiseksi 

erilaisissa konfiguraatioissa ja pitkien ajanjaksojen aikana. Simulointia käytetään ennen 

kuin olemassa olevaa järjestelmää muutetaan tai rakennetaan uusi. Tällöin voidaan vähen-

tää mahdollisuutta epäonnistua järjestelmän vaatimusten täyttämisessä, poistaa odottamat-

tomia pullonkauloja, estää resurssien ali- tai ylikäyttöä sekä optimoida järjestelmän suori-

tuskykyä. [57, p. 7] Lisäksi simulaatio on selkeä kuvaus reaalimaailmasta, mikä auttaa ym-

märtämään tutkittavaa prosessia, huolimatta siitä, vaikka simulaatio epäonnistuisikin [13, 

pp. 10 - 11]. 

Simuloinnilla on myös haittapuolensa. Simuloinnin tulokset ovat usein epätarkkoja ja 

niiden oikeellisuus on vaikea tarkastaa. Simulointimallit voivat tuottaa liikaa tietoa ja vaa-

rana on, että ne takertuvat epäolennaisiin asioihin. Lisäksi tulee huomioida, että simulointi 

ei sellaisenaan tuota optimaalista ratkaisua, ja simulointimallit ovat yleensä kalliita ja vaa-

tivat erikoistuntemusta. [13, p. 11] 

Lempiäisen [13, p. 4] mukaan simulointi voidaan jakaa karkeasti seitsemään ryhmään 

käyttötavan perusteella seuraavasti: 

 harjoittelusimuloinnit, 

 keinotodellisuus, 

 huvi, 

 sotapelit, 

 tapahtumapohjainen simulointi, 

 järjestelmäanalyysi ja 

 järjestelmäintegrointi.  

 

Kuten luvun 2 sotapelin määritelmissä ja yllä olevassa Lempiäisen näkemyksestä käy 

ilmi, sotapelaaminen ymmärretään simulointina. Marian määrittelyyn peilaten sotapelaa-

minen täyttää simuloinnin kriteerit niin järjestelmän testaamisen ja sen tutkimisen, suori-

tuskyvyn arvioimisen ja rakentamisen näkökulmasta. Tuorein kansallinen esimerkki sota-

pelin käytöstä simulointina on Ilmavoimien HX-hankkeen suorituskykyarviointi [58], jossa 

HX-kandidaattien järjestelmien operatiivinen tehokkuus selvitettiin pelaamalla ja simuloi-

malla pitkäaikainen sotapeli.  

Sotapelaaminen voidaan luokitella tarkemmin sotilaallisessa käytössä rakenteelliseksi si-

muloimiseksi tarkoituksena mallintaa ihmisten ja järjestelmien toimintaa sekä niiden vai-

kutuksia. Puolustusvoimissa niitä käytetään esikunnan harjoitussimuloinneissa, operaatio-

analyyttisessä simuloinnissa ja johdon päätöksiä tukevissa simuloinneissa. Simulointita-

pana sotapelaaminen edustaa man in the loop -tyyppistä simulointia, joissa ihminen osal-

listuu simuloinnin kulkuun. [13, pp. 7 - 9] 
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Simuloinnin keskiössä on mallit. Näitä erilaisia esityksiä järjestelmästä, itsenäisestä toi-

mijasta, ilmiöstä tai prosessista kuvataan osana järjestelmää simuloinnissa [13, p. 6], [44]. 

Edesmenneen brittiläisen professori Boxin [59, p. 424] mukaan kaikki mallit ovat väärässä, 

mutta jotkut ovat hyödyllisiä. Tällä hän tarkoitti sitä, ettei tärkeintä mallissa ole sen abso-

luuttinen tarkkuus, vaan hyödyllisyys suhteessa käyttötarkoitukseensa [60]. Olennaista on 

hänen mukaansa määritellä se, kuinka väärässä mallin on oltava, jotta se ei ole enää hyödyl-

linen. [59, p. 424] Toisin sanoen liian epävalidi malli ei ole käyttäjilleen uskottava [61, p. 

199] 

 Mallin hyödyllisyyttä voidaan mitata kolmella kriteerillä: 

 malli auttaa ymmärtämään tutkittavaa aihetta järkevästi, 

 se tarjoaa usein perustan lisätutkimusta vaativien tekijöiden ekstrapoloimiseksi ja 

 käyttää tehokkaasti parametreja lopputulosten tuottamisessa. [61, p. 184] 

 

Malli on todellisuudessa hyödyllinen, mikäli se on todennettavissa ja validoitavissa. Täl-

löin mallin käyttötarkoitus konkretisoituu.  Todentaminen tarkoittaa sitä, että malli toimii 

niin kuin on ajateltu. Malli on validi silloin, kun sen päätökset tai tulokset ovat samanlaisia 

todellisen maailman rakenteen tai tapahtuman kanssa. [61, p. 184]  

Simulointimallit voidaan jaotella mallinnustekniikan perusteella tapahtumapohjaisiin ja 

jatkuviin sekä deterministisiin ja stokastisiin malleihin. Taisteluiden simuloinnit tehdään 

yleensä tapahtumapohjaisesti, ilmiön aloitus- ja lopetustapahtumana, siitä huolimatta, että 

reaalimaailman ilmiöt muodostuvat usein sekä tapahtumapohjaista että jatkuvista ilmiöistä. 

Syynä on jatkuvien mallien laskennan ja mallintamisen hitaus. [13, p. 8] 

Deterministessä mallissa tulokset määritetään tunnettujen tilojen ja tapahtumien välis-

ten suhteiden kautta, jolloin tietty syöte tuottaa aina saman tulosteen [44]. Malleissa tapah-

tumat ja niiden lopputulokset voidaan määrittää alkuarvojen perusteella, eivätkä tulokset 

muutu, vaikka simulointiajo uusittaisiin [13, p. 8]. 

Monissa järjestelmissä satunnaisuus vaikuttaa oleellisesti prosessin toimintaan. Satun-

naistekijät huomioon ottavaa simulointia kutsutaan stokastiseksi. Tällöin mallin tulokset 

määritetään käyttämällä yhtä tai useampaa satunnaismuuttujaa edustamaan prosessin epä-

varmuutta tai jossa tietty syöte tuottaa tulosteen tilastollisen jakauman mukaisesti [44]. Ky-

seisissä simuloinneissa tapahtumia ja lopputuloksia ei voida tietää ennalta ja tulokset vaih-

televat eri simulointiajojen välillä. Stokastisissa simuloinneissa tulokset ja niiden epävar-

muudet määritetään useamman simulointiajon tuloksista. Tällä tavalla häivytetään yksittäi-

sen satunnaistekijän merkittävä vaikutus lopputulokseen, jotta saavutetaan tilastollista luo-

tettavuutta. [13, p. 8] 

 

3.2 Taistelumallit ja niiden simulointi 
 

Taistelumallit ovat matemaattisia esityksiä taisteluun vaikuttavista tekijöistä ja niiden vai-

kutuksesta toisiinsa. Ne luokitellaan mallintamistarkkuuteen eli resoluutioon perustuen las-

kennallisiin kokoluokkiin. [4, p. 7] Lavettitason mallit edustavat yksittäisiä ajoneuvoja 

(panssarivaunu), alustoja (tutkajärjestelmä) ja henkilöstöä (yksittäinen sotilas - ryhmä) eril-

lisinä simulaatiokokonaisuuksina [22, p. 608], [13, p. 15]. Tarvittava informaatio, kuten si-

jainti tai nopeus, ylläpidetään kyseiselle lavetille erikseen, ja jokainen malli kykenee itsenäi-

seen toimintaan. Lavettitasolla mallit perustuvat lavetin suorituskykytietoihin, jotka muo-

dostetaan esimerkiksi testien avulla [22, p. 608]. Yksikkötason mallit ovat yleistyksiä koko-

naisista yksiköistä, esimerkiksi jääkärikomppaniasta [22, pp. 609 - 610], [13, p. 15]. Tällöin 
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yksikön yksittäisiä lavetteja ei huomioida erikseen, vaan yksikköä mallinnetaan kokonaisuu-

tena perustuen esimerkiksi sen toiminnan tilastollisen analyysiin [22, p. 610].   

Taistelumallin laskennallinen koko heijastuu myös sen käyttötarkoitukseen ja tutkimus-

menetelmiin. Kuvassa 5 taistelumallit ovat jaettu resoluutionsa perusteella aiemmin esite-

tyn kahtiajaon sisällä vielä tarkemmin huomioiden resoluution lisäksi mallin käyttötarkoi-

tus ja sen tutkimusmenetelmän suuntaus. 

 
Kuva 5: Taistelumallien jaottelu resoluution, käyttötarkoituksen ja tutkimusmenetelmän mu-

kaisesti. [62, p. 66], [40, p. 37] 

 

Tekninen malli mallintaa jotain asejärjestelmää, ja sillä voidaan laskea sen suorituskyky-

arvoja. Näitä malleja tai niiden tuottamia tietoja tarvitaan taistelukosketuksen mallintami-

sessa. Suorituskykyarvot on mahdollista määrittää myös mittaamalla, joka on mahdollisesti 

tietyissä tapauksissa yksinkertaisempi ja suositeltavampikin menettely kuin mallinnus. Tek-

niseen malliin sisältyy myös haavoittuvuus- ja vaikuttavuusmallit, joilla arvioidaan esimer-

kiksi laukauksen tuhoamistodennäköisyyttä tai ammuksen vaikutusaluetta. Teknisissä mal-

leissa tulee ottaa huomioon normaaliolojen kokeet ja poikkeusolot: ihmisen rooli kasvaa ja 

muuttuu poikkeusoloissa verrattuna normaalioloihin. [40, p. 37] 

Taistelukosketusmalli on yksinkertaisimmillaan yksi vastaan yksi -tilanne yhdellä asejär-

jestelmällä. Mallissa voidaan myös tarkastella monta vastaan monta -tilanteita, mutta ase-

valikoimaa on rajoitettu. Malleja voidaan hyödyntää esimerkiksi aseiden suorituskykyver-

tailuihin tai liikkuvuuden ja suojautumisen välisen kompromissin hakemiseen. [40, p. 37] 

Tehtävä- tai taistelumalli muistuttaa hyvin pitkälti taistelukosketusmallia. Olennainen 

ero on se, että tehtävä- tai taistelumallissa käytetään useamman tyyppisiä joukkoja ja aseita. 

Tämän tyyppinen malli mahdollistaa joukkojen suorituskyvyn ja taktiikan ongelmien tutki-

misen. [40, pp. 37 - 38] 

Sotanäyttämömallissa on mukana eri aselajeja ja puolustushaaroja. Pienimpinä yksik-

köinä malleissa ei esitetä esimerkiksi yksittäisiä aseita, vaan yksittäiset mallit muunnetaan 

joukkojen suorituskyvyiksi. Tässä mallinnustasossa inhimillisten tekijöiden merkitys on 

suuri niin päätöksenteossa, johtamisessa kuin sotimisessakin, mikä korostaa laadullisten 

menetelmien osuutta mallinnuksessa ja tutkimuksessa. [40, p. 38]  
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Ideaalitilanteessa eri resoluutiotason malleja voidaan integroida toisiinsa [4, p. 13] Mo-

niresoluutioinen taistelumalli on yhdistelmämalli, joka linkittää taistelumallin, kuten tais-

teluosaston hyökkäysmallin, tekniseen malliin, esimerkiksi panssarivaunuun. Tämä tarkoit-

taa sitä, että jokainen yksittäinen taistelukentän skenaario voidaan simuloida erikseen 

osana laajempaa mallia, jolloin voidaan tunnistaa yksittäistenkin pienten tekijöiden vaiku-

tus taisteluihin isommassa kuvassa.  [22, p. 607] 

Mallien yhteiskäytölle on useita perusteluja. Ensinnäkin useampi malli tuo niiden käyt-

töön joustavuutta. Toiseksi yhteiskäyttö mahdollistaa skenaarioiden skaalaamisen, jolloin 

matalammalla resoluutiolla voidaan mallintaa yleistilannetta ja luoda kehyksiä korkeam-

man resoluution tarkastelun ympärille. Kolmanneksi korkeamman tason mallien tuloksia 

voidaan pitää uskottavina niiden pohjautuessa korkean resoluution malleihin. Neljänneksi 

yleistetyssä tarkastelussa voidaan mallintaa korkealla resoluutiolla teknologisesti kriittisiä 

sensori- ja asejärjestelmiä. [22, p. 612], [4, p. 14]   

Taistelumallit voivat olla mallinnustekniikaltaan joko deterministisiä tai stokastisia tais-

telumalleja. Deterministiset taistelumallit antavat todennäköisimmän lopputuloksen taiste-

luista, kun taas stokastiset taistelumallit ottavat huomioon taisteluiden kaoottisuuden ja sat-

tuman. [63, p. 2] Käytettävä mallinnustekniikka vaihtelee mallin resoluution mukaisesti.  

Deterministisiä taistelumalleja on käytetty suurten taisteluiden mallintamisessa. [48, p. 

100] Mallissa oletetaan, että taistelun kulkua kuvataan eri osapuolten eri osajärjestelmien 

kulumisasteiden perusteella. Mallin perustana on, että matalalla tasolla näkyvä taistelun ka-

oottisuus vähenee yksityiskohtien kumotessa yhteenlaskussa toisensa. Determinististen 

mallien validoinnissa ja verifioinnissa teoriaa verrataan sotahistoriallisten esimerkkien ja 

taktiikan tiedettyjen periaatteiden olettamuksiin. Kuitenkin suomalaisessa epäsymmetri-

sessä taktiikassa ulkomaisten esimerkkien tai historiatietojen käyttäminen mallien luotetta-

vuuden arvioinnissa on kyseenalaista. Lisäksi taktisella tasolla ympäristötekijät, monimut-

kaiset järjestelmät, taisteluiden lyhyt ja raju luonne sekä inhimillisen päätöksenteon vaiku-

tukset lisäävät taisteluiden kokonaisuuden hajontaa ja satunnaisuutt, mikä heikentää yleis-

tyksiin ja olettamuksiin perustuvien determinististen mallien käytettävyyttä. [4, pp. 15 - 35] 

Stokastisia taistelumalleja käytetään tyypillisesti lavettitason malleissa.  Taistelun kaoot-

tisuus ja ennustamattomuus saadaan esille simuloimalla yksikköjä taktisina kokonaisuuk-

sina. [4, p. 35] Mallin soveltuvuus taisteluiden mallintamiseen perustuu siihen, että monet 

tapahtumat taistelussa ovat luonnostaan stokastisia. Näitä ovat esimerkiksi joukkojen, ase-

järjestelmien tai ympäristön luoman epävarmuuden vaikutus oletettuun lopputulokseen, ti-

lanneymmärryksen puute, tulevaisuuden ennustamattomuus ja päätöksenteon epävarmuus 

johtuen inhimillisistä tekijöistä. [64, pp. 13 - 15] 

Erilaisissa malleissa aseiden tehokkuuksia joudutaan kuvaamaan eri tavalla mallinnus-

tarkkuudesta riippuen. Yksittäisten asejärjestelmien eli lavettimalleissa aseiden tehokkuus 

kuvataan yleensä osumisen todennäköisyydellä eri etäisyyksillä sekä osumanjälkeisillä vai-

kutuksilla. Ne voivat olla esimerkiksi stokastisia Monte Carlo -simulointiohjelmia. Yksikkö-

tasolla aseiden vaikutus kuvataan kohteena olevan yksikön kulumisena, esimerkiksi deter-

ministisen taistelumallin Lanchesterin yhtälöillä. [13, p. 16] 

Mitä sotapelissä tulisi kyetä simuloimaan? Kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä 

vastausta, koska vaatimukset simuloinnille ovat riippuvaisia sotapelin käyttötarkoituksesta 

käyttäjän näkökulmasta [10, p. 16]. Esimerkiksi taktiikan opettamiseen liittyvän koulutus-

sotapelin simuloinnin ei tarvitse olla yhtä realistista kuin suorituskykyhankkeeseen liittyvän 

asejärjestelmien testaamisen kytkeytyvän sotapelin. Toisaalta epärealistiset simulaatiot voi-
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vat aiheuttaa vakavia seurauksia: Yhdysvaltojen asevoimien sotapelit ennen toista maail-

mansotaa antoivat liian optimisten näkemyksen heidän panssarintorjuntavaunujen suori-

tuskyvyistä, minkä vuoksi sotapelien avulla kehitetty taktiikka osoittautui katastrofiksi Poh-

jois-Afrikan taisteluissa [19, p. 348]. 

Vainio [10, p. 14] on määritellyt tutkielmassaan sotapelin kytkeytyvän vaikutuslaskenta-

ohjelman toiminnalliset vaatimukset perustuen tekijöihin, jotka vaikuttavat taistelun lop-

putulokseen. Näitä toiminnallisia vaatimuksia ovat esimerkiksi: 

 aikatekijöiden, maaston, näkyvyyden sekä erityisolosuhteiden mallintaminen, 

 tilannetietojen mallintaminen, 

 inhimillisten tekijöiden mallintaminen,  

 simuloitujen virheiden mallintaminen ja  

 taistelukentän eri elementtien mallintaminen.  

 

Jatkona edelliseen, hän [10, p. 15] esittää ohjelmalle perustoimintoja eli malleja. Näistä 

perustoiminnoista simulointiin kytkeytyviä malleja ovat: 

1. Maastomalli: esimerkiksi maaston kulkukelpoisuuden ja suojan vaikutus. 

2. Ympäristömalli: sään, näkyvyyden ja vuodenaikojen vaikutus. 

3. Liikemalli: joukon liike ottaen huomioon maasto ja ympäristötekijät. 

4. Havaitsemismalli: joukkojen väliset havainto- ja tunnistustapahtumat. 

5. Yllätysmalli: automaattiset taistelureaktiot. 

6. Suora-ammuntamalli: suora-ammunta-aseiden tulitoiminta. 

7. Aselajimalli: jalkaväen, tykistön, ilmavoimien, pioneerien, ilmatorjunnan, huollon 

tiedustelun ja elektronisen sodankäynnin vaikutukset.  

 

Multanen [11, pp. 26 - 27] korostaa diplomityössään sotapeliohjelman taisteluiden mal-

lintamisessa todenmukaisuutta. Hänen mukaansa sotapeliohjelmalla on kyettävä simuloi-

maan esimerkiksi sodan olosuhteita, joukkoja, niiden taistelukuntoa ja suorituskykyä, 

aseita, ampumatarvikkeita, ajoneuvoja sisältäen niiden suorituskyvyn, tilanteenkuvausta ja 

eri taistelulajien ja aselajien tai puolustushaarojen käyttöä.  

Sekä Vainion että Multasen esittämissä ohjelmiston simuloinnin vaatimuksissa tulee 

huomioida, että ne ovat määritelty tietokonesotapelin näkökulmasta. Tietokoneavusteisessa 

sotapelaamisessa ohjelmiston avulla toteuttava simulointi vaihtelee tietokoneavusteisuuden 

määrän mukaan. Tässä tutkimuksessa näkökulmana on manuaalinen sotapelaaminen tieto-

koneavusteisesti, jolloin Vainion esittämistä perustoiminnoista maasto-, ympäristö- ja liike-

malli ja Multasen vaatimus sodan olosuhteiden kuvauksesta ovat sellaisia toimintoja, jotka 

simuloidaan pelissä pelilaudalla tai kartalla eikä ohjelmistolla. Muut heidän esittämänsä 

mallit ja vaatimukset ovat tutkijan mukaan relevantteja simuloitavaksi ohjelmalla tietoko-

neavusteisessa sotapelissä.  

 

3.3 Simulaattori tietokoneavusteisessa sotapelaamisessa 
 

Hyytiäinen [48, p. 102] luonnehtii artikkelissaan taktisen tason simulaattorin perusvaati-

mukseksi ratkaisumallien luotettavuuden, joka on oltava osoitettavissa. Sitä tukee taistelu-

jen ratkaisu riittävän yksityiskohtaisella tasolla, jolloin käytettävät parametrit voidaan mi-

tata reaalimaailmasta mahdollisimman yksikäsitteisesti. Lisäksi simulointien toistomahdol-

lisuus mahdollistaa keskiarvojen sekä poikkeamien määrittämisen, herkkyystarkastelun pa-

rametriarvojen muuttamisella ja uusien välineiden tehon vertailun. [48, p. 102] 
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Vainion [10, pp. 15 - 16] tutkielmassa järjestelmälle asetettuja vaatimuksia ovat kyky li-

sätä joukkoja sekä poistaa niitä, mahdollisuus kerätä pelin aikana tietokantaan syntynyttä 

materiaalia analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi sekä palautetilaisuuksissa että tutkimustoi-

minnassa. Lisäksi vaatimuksena on parametriarvojen ja ohjelman helppo muokattavuus 

[10, pp. 15 - 16]. Multanen [11, pp. 26 - 27] esittää järjestelmälle seuraavia vaatimuksia:  

 suunnittelutyökalu mahdollistaen kartan käytön tai piirtämismahdollisuuden,  

 kykyä välittää kirjallisina tai johtamisvälineillä käskyjä, sanomia, tilanteenkuvauksia 

tai tietoa muille pelin osapuolille,  

 mahdollisuus vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, tilanteiden uusimiseen ja tarkaste-

luihin, 

 mahdollisuus ratkaista taistelut myös inhimillistä harkintaa käyttäen,  

 mahdollisuus taltioida vahvuuksia, tappioita, materiaalitilannetta, taistelukykyä ja 

käskyjä,  

 mahdollisuus tilanteiden ja havaintojen taltiointiin myöhempää tarkastelua varten, 

jolloin toteutetun pelin joukot, tilanteet, tulokset ja havainnot voidaan esittää suurel-

lekin joukolle samanaikaisesti ja  

 mahdollisuus käyttää ohjelmaa tutkimukseen ja pelata erilaisia tilanteita täysin tieto-

koneella.  

 

Huolimatta siitä, että esitetyt vaatimukset ovat tarkoitettu tietokonesimulaattorille voi-

daan niitä soveltuvin osin linkittää tietokoneavusteisen sotapelin simulaattorin vaatimuk-

siin. Ensinnäkin simulaattorin on kyettävä ratkaisemaan taistelut riittävän yksityiskohtai-

sella tasolla, jotta tulokset ovat luotettavia ja realistisia. Simulaation realistisuus eli autent-

tisuus on oppimisen kannalta keskeisessä roolissa [65, p. 84]. Realistisuus edellyttää simu-

laattorilta toimintaympäristön riittävän tarkkaa replikointia, jotta sotapeli vastaisi todelli-

suuden approksimaatiota [23, p. 4]. 

Ylimääräisellä autenttisuudella ei saavuteta laadukkaampaa oppimista, ja siitä voi olla 

myös haittaa, mikäli se vaikeuttaa koulutuksen aiheen omaksumista [66, p. 43]. Autentti-

suutta tärkeämpää on se, kuinka hyvin simulaattori ottaa huomioon taitojen opettamiseen 

tarvittavat kriittiset elementit [17, p. 76]. Realistinen sotapeli ja siihen liittyvä simulaattori 

voi olla käyttäjälleen hankala käyttää, mikäli se on liian monimutkainen. Sääntöjen ja peli-

mekaniikan kompleksisuus on aina verrannollinen siihen, kuinka tarkasti pelillä halutaan 

mallintaa tiettyä ilmiötä.  Toisaalta liian kevyillä pelimekaanisilla mallinnuksilla on mah-

dollista, että pelaajille jää väärä kuva sotataidollisesta ilmiöstä. [28, p. 69] 

Tärkeä osa simulaattorin realistisuutta on sen visuaalisuus. Sen avulla oppijat pääsevät 

paremmin ”pelin sisälle” helpottaen myöhemmin transferin eli siirtovaikutuksen syntymistä 

[65, p. 84]. Perinteinen taistelunlaskenta ja simulointi osana manuaalista sotapeliä ovat 

mahdollista toteuttaa Excel-pohjaisella taulukkolaskentaohjelmalla kuten tässä tutkimuk-

sessa on tehty. Kuitenkin erilaisilla kaupallisilla ohjelmistopaketeilla voidaan lisätä simu-

loinnin visualisointia. Niillä on mahdollista rakentaa joukkotyypit sotilaan tai yksikön tark-

kuudella ja määrittää noudatettavat prosessit tuottaen graafisen kuvauksen joukkojen käy-

töstä [56, p. 218]. Puolustusvoimissa on testattu Vassal-ohjelmaa manuaalisen sotapelin tu-

kena. Se on avoimen lähdekoodin ohjelma, joka mahdollistaa verkossa tapahtuvan reaaliai-

kaisen pelitapahtuman rakentamisen ja pelaamisen osana esimerkiksi lautapeliä [67]. Sillä 

voidaan esimerkiksi rakentaa joukot graafiselle käyttöliittymälle ja välittää pelin tilanneku-

vaa [68, pp. 5 - 6]. 
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Riittävän autenttisuuden lisäksi simulaattorin tulee olla helposti muokattavissa ja käy-

tettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että simulaattorilla voidaan lisätä, poistaa ja muokata jouk-

koja, muuttaa parametreja, toistaa simulointeja, muokata tilanteita, muokata järjestelmää 

ja käyttää inhimillistä harkintaa tilanteiden ratkaisemiseksi. Toisin sanoen simulaattorin 

tulee olla joustava käyttäjälleen. 

Koulutussotapelaamisessa on tärkeä huomioida simulaattorin joustavuus, esimerkiksi ti-

lanteiden uudelleen käymiseksi tai muuttamiseksi [4, p. 38]. Pelinjohtajalla on tärkeä rooli 

siinä, että sotapeli pysyy koututustapahtumana,  jossa tehdään asianmukaisia sotilaallisia 

ratkaisuja, eikä toiminta muutu ”pelailuksi” [17, p. 80]. Tämän vuoksi simulaattori ei voi 

rajoittaa pelinjohtajan mahdollisuuksia käydä tilanteita uudestaan tai muuttaa simulaatto-

rin antamia tuloksia erilaiseksi. Lisäksi simulaattorin ja sotapelin suunnittelussa tulee vält-

tää ratkaisuja, jotka voivat muuttaa pelaajien käyttäytymistä ei-toivottuun suuntaan, esi-

merkiksi tavoitella voittoa hyödyntäen pelin sääntöjä taktisten oppien kustannuksella. [17, 

p. 83] 

Realistisuuden ja joustavuuden lisäksi kolmas vaatimus liittyy informaatioon. Vainion ja 

Multasen vaatimuksissa nousee esille kyky käsitellä tietoa, taltioida sitä ja hyödyntää jatko-

käyttöä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että simulaattorin tulee kyetä taltioimaan tapahtumat 

ja tilanteet, tuottaa analysoitua tietoa tapahtumista ja esittämään tieto pelin jälkeisessä pa-

lautetilaisuudessa. 

Tietokoneavusteisen sotapelin näkökulmasta muut vaatimukset, kuten kyky välittää käs-

kyjä tai suunnittelutyökalun käyttö, eivät ole ensisijaisia vaatimuksia simulaattorille. Manu-

aalisessa koulutussotapelaamisessa hyödynnetään oikeita johtamisjärjestelmiä johtamistoi-

mintaan, ja suunnittelu toteutetaan joko kartalla tai olemassa olevilla tietojärjestelmillä.  
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4 Konstruktion toteutus ja testaus 
 

4.1 Nimetön sotapeli 
 

Tässä luvussa esitellään Nimetön sotapeli, sen järjestelyt sekä säännöt niiltä osin, kun ne 

eivät sääntökoosteesta ilmene. Konstruktion testaushetkellä käytössä olleet pelisäännöt on 

esitelty kokonaisuudessaan liitteessä A.  

Nimetön sotapeli on koulutuskäyttöön tarkoitettu paperikarttasotapeli, jolla elävöitetään 

”klassista” sotapeliä. Nimetön sotapeli tuottaa pelille tilannekuvan sekä satunnaisuutta, jol-

loin samoistakin lähtökohdista lähtevä peli voi päätyä joka kerta erilaiseen lopputulokseen. 

Peli on pyritty mallintamaan yksinkertaiseksi, mutta samalla teknisesti asejärjestelmien toi-

minnan kautta mahdollisimman realistisesti. Tavoitteena on luoda puitteet päätöksenteon 

ja toimeenpanon harjoittelulle. Osapuolina pelissä ovat siniset eli omat ja punaiset eli vihol-

lisen joukot. [69] Pelin kehittäminen perustui tarpeeseen. Kadettien taktiikan opetuksessa 

nähtiin tarve hyödyntää sotapelaamista, mutta sopivaa peliä komppanian päälliköiden kou-

luttamiseen ei ollut olemassa Puolustusvoimissa. Tämän vuoksi Jalkaväkikoulun sotateknii-

kan sektori aloitti oman pelin kehittämisen perustuen pataljoonatason sotapeliin Camberley 

Kriegsspieliin. [69] 

Nimettömässä sotapelissä asevaikutukset mallinnetaan ensisijaisesti stokastisesti todel-

lisen taistelukentän parametreja vastaavaksi. Todenmukaiset, yksittäisen aselavetin tark-

kuudelle asti viedyt mallinnukset mahdollistavat pienten, mutta tärkeiden taisteluiden si-

muloimisen ja pelaamisen. Esimerkiksi skenaario, jossa taistelut aloittava partio pyrkii vai-

kuttamaan panssarintorjunta-aseilla vihollisen kärkivaunuun, on mahdollista simuloida oi-

keilla todennäköisyyksillä. Kyseinen yksittäinen taisteluliike voi vaikuttaa merkittävästi 

taistelusuunnitelman onnistumiseen niin sinisen kuin punaisen näkökulmasta. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että tulokset perustuvat todenmukaisiin parametreihin. Lisäksi peli-

ryhmä laskee jatkuvasti taisteluiden lopputuloksia hyödyntäen eri todennäköisyyksiä, jol-

loin on mahdollistaa pelin aikana oppimisen. Esimerkiksi eri todennäköisyyksien ja niiden 

merkityksen ymmärtäminen voi näkyä siinä, ettei pelaaja ryhmitä taisteluita aloittavaa par-

tiota liian kauaksi tuhoamisalueesta, koska kasvava ampumaetäisyys vähentää osuma- ja 

tuhoamistodennäköisyyttä. Toisaalta pelaaja voi ymmärtää myös sen, että vaikka todennä-

köisyys olisi kuinka korkea tahansa, niin haluttuun lopputulokseen ei välttämättä päästä. 

Tämä johtuu sattumasta, jolla simuloidaan esimerkiksi taistelukentän inhimillisten tekijöi-

den vaikutusta.  

Sotapeliä voidaan pelata joko yhdellä, kahdella tai kolmella kartalla.  Tässä tutkimuksessa 

konstruktion testauksessa oli käytössä kolmen kartan sotapeli. Tällöin kummallakin osa-

puolella sekä pelinjohdossa on oma sotapelikartta [70, p. 23]. Pelinjohdon kartassa on mo-

lempien osapuolien pelimerkit oikeilla paikoillaan. Osapuolten kartoissa on näkyvillä vain 

omat joukot sekä havainnot vastustajan joukoista. Osapuolten tulisi olla toisistaan niin eril-

lään, että osapuolen sisällä voi keskustella aikomuksista ilman sen kuulumista vastapuolelle 

ja osapuolen kartta ei näy vastapuolelle. [70, p. 23] Nimettömässä sotapelissä pelinjohdon 

karttana käytetään 1:10 000 mittasuhteen suurennosta maastokartasta. Kartta on rasteroitu 

senttimetrin kokoisiin neliöihin. Tällöin kartalla oleva neliö vastaa todellisuudessa 100 met-

riä.  Pelimerkkeinä käytetään saman suuruisia, senttimetrin kokoisia, merkkejä.  

Konstruktion testauksessa pelijärjestelyt oli tehty siten, että osapuolet sekä pelinjohto 

olivat jokainen omissa tiloissaan. Pelinjohdon kartalla pelasivat sekä sinisen että punaisen 

alajohtoportaat, ja heillä oli tilanteenmukaiset viestiyhteydet sinisen ja punaisen osapuoliin 
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eli puolustavan sinisen komppanian komentopaikalle ja punaisen hyökkäävän pataljoonan 

komentajaan. Pelinjohdon kartalla operoi edellä mainitut sinisen ja punaisen pelaajat, si-

mulaattoria käyttävä laskija sekä pelinjohtaja.  

 

4.2 Konstruktio – Excel-simulaattori 
 

Simulaattorin rakentaminen perustui johdannossa esiin nousseeseen havaintoon manuaa-

lisen sotapelaamisen rajoitteista.  Tutkija aloitti simulaattorin kehittämisen pro gradu -ai-

hevalinnan jälkeen keväällä 2020. Konstruktiota testattiin syksyllä 2020. Kehittämisessä 

hyödynnettiin tutkijan kokemuksia manuaalisesta sotapelaamista sekä tukeuduttiin tekni-

sissä asioissa sotatekniikan sektorin asiantuntijuuteen. Konstruktion rakentamisessa tarvit-

tavat resurssit ohjelmisto- tai laitehankintojen osalta vältettiin hyödyntämällä olemassa ole-

via ratkaisuja. Konstruktion rakentamisvaiheen aikana määriteltiin tarkasti yhdessä kohde-

organisaation kanssa ne pelin toiminnot, joiden osalta tunnistettiin tietokoneohjelmiston 

käytöllä saavutettavia hyötyjä. Nämä toiminnot tutkija ohjelmoi osaksi simulaattoria. 

Simulaattoriin rakentamisessa hyödynnettiin niin valmiita funktioita kuin makroja. Mak-

rojen laadinnassa tutkija ohjelmoi tiettyjä toimintoja, ja osa toiminnoista nauhoitettiin Ex-

celin makron tallennus -toiminnolla. Konstruktiossa tiettyjä pelin sääntöjä muutettiin pal-

velemaan pelitapahtumaa ja simulaattoria paremmin.  Seuraavissa kappaleissa esitellään 

simulaattorin toiminnot tärkeimmiltä osin ja sekä täsmennetään Nimettömän sotapelin 

sääntöjä. Simulaattorin tekniseen toteutukseen ei tässä tutkimuksessa tarkemmin syven-

nytä.   

Ensimmäiseksi pelissä valitaan pelattavat joukot lisäämällä haluttu yksikkö peliin. Simu-

laattori hakee automaattisesti kyseisen joukon joukkotietokannasta oletusarvoilla sekä tun-

nisteilla ja lisää sen Organisaatio-välilehdelle. Pelaaja voi välilehdellä tarkistaa ja muokata 

organisaation jokaisen id:n laatukerrointa sekä muuttaa vahvuuksia niin joukoissa tai asei-

den lukumäärissä. Jokaiselle aseelle on olemassa oma kertoimensa, jota käyttäjä voi halu-

tessaan muuttaa. Jokaiselle id:lle lasketaan taisteluarvo sen aseistuksen tulojen summana. 

Kuvassa 6 havainnollistetaan organisaationäkymää. Kuvassa on sinisen osapuolen orga-

nisaatio. Tarkka-ampujapuoliryhmä (id 1521) saa taisteluarvon 5, koska sillä on 3 kappaletta 

rynnäkkökivääreitä taistelukertoimeltaan 1 ja 2 kappaletta tarkkuuskivääreitä taisteluker-

toimeltaan 1. Taisteluarvo lasketaan tulojen summana 3×1 + 2×1 = 5. Mikäli tarkkuuskivää-

reiden taistelukerroin saisi arvon 2, tulisi tarkka-ampujapuoliryhmän uudeksi taisteluar-

voksi 3×1 + 2×2 = 7.  Taisteluarvo vähenee, mikäli id:lle koituu tappioita. Tällöin taisteluarvo 

kerrotaan tappioiden suhteessa:  

𝑈𝑢𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 = 𝑇𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 ×
𝐽Ä𝐿𝐽𝐸𝐿𝐿Ä

𝐾𝐼𝑅𝐽𝐴𝑉𝐴𝐻𝑉𝑈𝑈𝑆
  (1) 

 

Taisteluarvo olisi pienempi, mikäli id:n laatukerroin olisi pienempi kuin 1. Pienempiä 

laatukertoimia käytetään esimerkiksi niillä joukoilla, joita ei ole koulutettu ensisijaisesti 

taistelutehtäviin. Sinisellä merkityt panssarintorjunta-aseet kuluvat käytön mukaan, eikä 

niitä huomioida taisteluarvon laskennassa. 
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Kuva 6: Näkymä Organisaatio-välilehdeltä 

 

Taistelu-välilehdellä on kolme taistelukentän toiminnallisuutta: taistelu-, panssarintor-

junta- sekä miinoitetoiminnot. Lisäksi välilehdellä liikutaan pelivaiheesta seuraavaan ja 

seurataan niin vuoroa kuin peliaikaa. Välilehdellä on mahdollista kohdistaa tappioita ma-

nuaalisesti halutulle joukolle, esimerkiksi kuvaamaan ilmavihollisen vaikutusta.  

Taistelutoiminnossa on kyse niin lavetti- kuin yksikkötason mallinnuksesta. Tarkemmin 

ottaen se on taistelukosketus- ja tehtävämallin yhdistelmä. Toiminnossa voidaan esimer-

kiksi mallintaa lavettitasolla yksittäisen taistelijan yksittäisellä asejärjestelmällä tapahtuvaa 

tulenavausta tai yksikkötasolla mekanisoidun jalkaväkijoukkueen hyökkäystä.  Taistelunlas-

kennassa keskiössä on joukon taisteluarvo, joka muodostuu aiemmin esitellysti joukon suo-

rituskyvyn osatekijöiden tulojen summana. Mallinnus on tällöin determinististä, koska se ei 

perustu yksittäisen asejärjestelmän suorituskyvyn, esimerkiksi rynnäkkökiväärin osuma- ja 

tuhoamistodennäköisyyksiin. Muita taistelun lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat esi-

merkiksi joukon sekä kohteen toiminta ja maasto.  

Kuvassa 7 toisella pelivuorolla sinisen toimintavaiheessa sinisen id 1330 eli ensimmäisen 

jääkärikomppanian kolmannen jääkärijoukkueen kolmas jääkäriryhmä toteuttaa harjoitel-

lun väijytyksen valmistelluista asemista. Kohteena on ryhmityksen edestä peitteisessä maas-

tossa liikkuva punaisen id 1111 eli ensimmäisen mekanisoidun komppanian ensimmäisen 

joukkueen ensimmäisen ryhmän jalkaväkiosat. Sinisen ryhmän taisteluarvo 14 kerrotaan 

taistelukertoimella 1,3. Lopullinen taisteluarvo määritetään joukon koon suhteessa: mitä 

suurempi joukko, sitä enemmän joukossa on taistelijoita, jotka eivät kykene vaikuttamaan 

kohteeseen. Tällöin laskentakaavaksi muodostuu: 

𝐿𝑜𝑝𝑢𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 = 𝑗𝑜𝑢𝑘𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 × 𝑡𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 × 0,99𝑗𝑜𝑢𝑘𝑜𝑛 𝑙𝑘𝑚 (2) 

 

Tappiot lasketaan kertomalla nopan heiton mukainen tappioprosentti lopullisella taiste-

luarvolla. Kuvassa 7 punaisen id:lle 1111 on syntynyt 2 hengen tappiot. Sarakkeessa ”2D6” 

simulaattori on heittänyt kahta noppaa ja tuloksella 5 syntyy 11 prosentin tappiot suhteessa 

väijytyksen kohteen vahvuuteen. 
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Kuva 7: Taistelutoiminto. 

 

Panssarintorjuntaa tarkastellaan niin aseiden kuin miinoitteiden osalta aina yksittäisinä 

tapahtumina, ja kohteen tuhoutuminen perustuu Sotatekniikan sektorin laatimiin todennä-

köisyystaulukoihin. Tällöin simuloinnissa käytetään stokastisten lavettitason malleja. Ku-

vassa 8 sinisen id 1131 ampuu kevyellä panssarintorjunta-aseella mitatulla 100 metrin etäi-

syydellä punaisen liikkeessä olevaan, kevyesti panssaroituun, vaunuun. Simulaattori on 

heittänyt noppaluvun 6, jolloin kohde tuhoutuu. Tällöin simulaattori merkitsee kahden hen-

gen tappiot, koska vaunumiehistö koostuu organisaatiossa kahdesta taistelijasta. Jalkavä-

estä tuhoutuu 50 prosenttia vahvuudesta, koska he ovat vaunun kyydissä. Samassa kuvassa 

sininen on asentanut 50 telamiinaa 50 metrin aukolle ja vihollisen kevyesti panssaroitu 

vaunu ajaa miinoitteeseen tuhoutuen. Jalkaväki on tässä tapauksessa jalkautunut, jonka ta-

kia sille ei aiheudu tappioita. 

 

 
Kuva 8: Panssarintorjunta- ja miinoitetoiminnot.  
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Simulaattori merkitsee tappiot automaattisesti id:lle. Tällöin simulaattori laskee uuden 

taisteluarvon tappioiden suhteessa. Kuten kuvassa 9 käy ilmi, punaisen osapuolen tappioita 

kärsineen id:n rivi muuttaa värinsä vihreästä keltaiseksi, punaiseksi tai mustaksi havainnol-

listaakseen pelaajalle sen hetkistä joukon tappiotilannetta. Tappioita voidaan lisätä tai vä-

hentää jälkikäteen muuttamalla ”JÄLJELLÄ”-sarakkeen arvoa. 

 
Kuva 9: Näkymä punaisen Organisaatio-välilehdeltä tappioiden jälkeen. 

 

Epäsuorantulen simuloimisessa käytetään lavettitason malleja, jotka ovat määritelty 

erikseen tykistön ja kranaatinheittimistön eri asejärjestelmille. Mallit perustuvat Sotatek-

niikan sektorin laatimiin 36 kranaatin hajontakuvioihin, joissa hajonta määrittää kranaat-

tien osumatodennäköisyyden. Vaikutuksen laskennassa malleissa käytetään vakioituja suu-

reita eli yleistyksiä tappioiden syntymisen ja olosuhteiden huomioimisen suhteen. Malleilla 

ei voi simuloida esimerkiksi yksittäisen kranaatin osuma- ja tuhoamistodennäköisyyttä tiet-

tyyn yksittäiseen kohteeseen. Tästä syystä ne eivät ole teknisiä malleja, jotka vaatisivat tar-

kempaa ballistiikan, kohteen, maaston tai olosuhteiden vaikutuksen huomioimista.   

Simuloitaessa epäsuoraatulta määritetään kohde, ampuva tuliyksikkö, ampumaetäisyys, 

kranaattien lukumäärä, tarkistusammuntojen voimassaolo, maastotyyppi ja kohteen suo-

jautuminen. Tämän jälkeen pelikartalta katsotaan sapluunan avulla, mitkä joukot jäävät 

ampumaetäisyyden hajontakuvion alle maalipisteen toimiessa iskemäkeskeispisteenä. Sap-

luunan avulla määritetyt joukot sijoitetaan simulaattorin karttatasolle suhteessa maalipis-

teeseen, joka on simulaattorin karttatason keskipiste. Simulaattorissa pelikartan yksi ruutu 

on jaettu 16 pienempään ruutuun. Tämä mahdollistaa epäsuorantulen simuloinnin 25 met-

rin tarkkuudella sekä yksittäisen pelimerkin id:n jakamisen alajohtoportaisiin ruudun si-

sällä.  
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Kuvassa 10 punaisen panssarihaupitsipatteristo aikoo ampua 10 kilometrin etäisyydeltä 

3 kappaletta 36 laukauksen sarjaa. Tarkistusammunnat eivät ole voimassa, maasto on aukea 

ja kohde on linnoitettu. Pelikartalta on katsottu sapluunan avulla, mitkä joukot jäävät ha-

jontakuvion alle, ja ne on asetettu karttatasolle oikeaan kohtaan suhteessa maalipisteeseen. 

 
Kuva 10: Epäsuorantulen simuloimisen 1. vaihe. Punaisella on ympyröity laatikot, joihin on 

asetettu joukkoja. 

 

Perustuen ampuvaan tuliyksikköön ja ampumaetäisyyteen simulaattori asettaa hajonta-

kuvion osumakellon määrittämän hajontakuvion iskemäkeskipisteen sijainnin mukaisesti. 

Kuvassa 11 ammutaan punaisen tykistöllä 10 kilometrin ampumaetäisyydellä. Hajontakuvio 

osuu sinisen toisen joukon päälle, jolloin sen id:t listautuu taulukkoon. Tappio-sarakkeeseen 

tulee merkintä siitä, että jääkö kyseinen joukko sisemmän (x) vai ulomman (y) hajontaku-

vion sisään. Tässä tapauksessa id 1110 on jäänyt ulomman hajontakuvion alle ja simulaattori 

listaa tämän id:n kaikki alajohtoportaat taulukkoon. 
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Kuva 11: Epäsuorantulen simuloimisen 2. vaihe.  

 

Simulaattori hakee kohteelle oikean osumatodennäköisyyden, joka riippuu kohteen laa-

dusta. Tämän jälkeen jokaiselle id:lle heitetään noppaa epäsuorantulen osuvuudesta. Nop-

paa heitetään niin monta kertaa kuin on merkattu 36 kranaatin sarjamääräksi. Osuma mer-

kitään tappio sarakkeessa ”OSUMA”. Kuvassa 12 jokainen nopanheitto tuottaa osuman koh-

teeseen. 

 
Kuva 12: Epäsuorantulen simuloimisen 3. vaihe. 
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Osumien jälkeen lasketaan tappiot. Maasto sekä kohteen linnoittautuminen vaikuttavat 

tappioiden suuruuteen. Kuvassa 13 kohde on ollut aukealla linnoittamattomana, jolloin jo-

kaiselle ryhmän kolmen hengen partiolle syntyy 50 prosentin tappiot. Simulaattori pyöris-

tää tappiot ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Simuloinnin jälkeen simulaattori Kuvan 

14 mukaisesti päivittää tuliyksiköiden ammutut kranaatit tai raketit ja muuttaa ne tulian-

noksiksi. 

 
Kuva 13: Epäsuorantulen simuloimisen 4. vaihe. 

 

 
Kuva 14: Ammus- ja tuliannostaulukko. 

 

Tappioiden merkkaamisen yhteydessä simulaattori toteuttaa kohteelle paniikkiheiton, 

mikäli kärsityt tappiot täyttävät sotapelin sääntöjen mukaisen pehmeiden parametrien eh-

don. Kuvassa 15 simulaattori ilmoittaa ponnahdusikkunassa sinisen id 1111:n kärsivän tais-

telustressistä tappioiden seurauksena. 
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Kuva 15: Pehmeiden parametrien kuvaaminen simulaattorissa. 

 

Simulaattori merkitsee jokaisen simuloidun tilanteen Lokikirja-välilehdelle. Lokikirjan 

tarkoituksena on toimia työkaluna palautetilaisuuksissa antaen tietoa, mitä on missäkin vai-

heessa tehty ja mitä on saatu aikaiseksi. Se tallentaa kuvan 16 mukaisesti tapahtuman todel-

lisen ajan, peliajan, pelivuoron, vuoron vaiheen, joukon, sen id:n, joukon toiminnan, koh-

teen, sen id:n, kohteen toiminnan ja sen tappiot.  

 
Kuva 16: Lokikirja 
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4.3 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus 
 

Konstruktion testaus toteutettiin 105. kadettikurssin jalkaväkilinjan komppanian puolus-

tusharjoituksessa. Aikataulu oli rakennettu siten, että kahden tunnin järjestelmäkoulutus 

toteutettiin 2.10.2020 perjantaina. Seuraavalla viikolla maanantaina 5.10.2020 suoritettiin 

harjoitukseen ja peliin liittyviä valmisteluja sekä korjattiin järjestelmäkoulutuksessa ilmen-

neitä simulaattorin teknisiä vikoja. Tiistaista 6.10. torstaihin 8.10.2020 suoritettiin harjoi-

tusvaihe, jossa simulaattoria käytettiin osana oppilaiden sotapelejä. Perjantaina 9.10.2020 

harjoitukseen osallistuneet henkilöt vastasivat simulaattoria koskevaan loppukyselyyn.  

Tutkijan osallistuminen harjoitukseen toteutettiin etäyhteydellä johtuen korona-altistu-

misesta. Tutkija tarkkaili yhtä peliä Skype-yhteyden välityksellä siten, että simulaattoria 

käyttänyt laskija jakoi virtuaalisesti tietokoneen näytön kuvaten samalla web-kameralla pe-

lin kulkua kartalta kuvan 17 mukaisesti. Toisien peliryhmien havainnoinnin suoritti harjoi-

tukseen osallistunut Sotatekniikan sektorin asiantuntija.   

 

 
Kuva 17: Tutkimuksen toteuttaminen etäyhteydellä. 

 

Harjoitusvaiheessa joukko oli jaettu kolmeen peliryhmään, joissa pelattiin omaa peliä. 

Kolmen päivän aikana simulaattoria käytettiin yhteensä yhdeksässä eri pelissä. Palautetta 

kerättiin havainnointina tutkijan sekä harjoituksessa osallistuneen pelijärjestelyiden tukena 

toimineen henkilön toimesta, jokaisen erillisen pelin käyttöraporteista ja loppukyselystä. 

Havainnot taltioitiin tutkijan muistiinpanoiksi, käyttöraportit täytettiin sähköisenä Excel-

lomakkeelle ja loppukysely toteutettiin paperille vastaamalla.  

Havainnoinnin tarkoituksena oli toimia työkaluna tutkijalle jäsennellä simulaattoria 

osana sotapelaamisen kokonaisuutta ja mahdollistaa siihen liittyvät oivallukset simulaatto-

rin jatkokehittämisen kannalta. Käyttöraportissa pelaajat antoivat palautetta osa-alueittain 

simulaattorin toiminnoista. Raportti täytettiin päivittäin heti pelin päättymisen jälkeen si-

mulaattoria käyttäneen henkilön toimesta. Siinä kerättiin tietoa niin simulaattorin tekni-

sistä haasteista kuin käyttökokemuksesta.  Loppukysely suoritetiin harjoituksen viimeisenä 

päivänä. Tavoitteena oli kerätä tietoa simulaattorista konstruktion arviointimenettelyn, 

Marchin ja Smithin innovaation arviontimittareiden, mallin, metodin ja realisaation näkö-
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kulmasta pohjautuen tutkijan hypoteesiin. Lisäksi kyselyssä kerättiin kehitysehdotuksia si-

mulaattorista, sotapelijärjestelyistä ja simulaattorikoulutuksesta. Käyttöraportti ja loppuky-

sely ovat esitelty liitteessä B ja C. 

 

4.4 Havainnointi 
 

Havainnointia toteutettiin harjoituspäivinä pelien yhteydessä niin tutkijan kuin toisen, pe-

lin tukena toimineen, henkilön toimesta. Havainnoinnin osalta haasteina olivat etäyhteys 

sekä simulaattorin teknisten virheiden korjaaminen. Etäyhteys ei mahdollistanut simulaat-

torin toiminnan ja käyttökokemuksen hahmottamista osana pelin jouhevuutta tai peliryh-

män dynamiikka. Simulaattorin teknisten vikojen korjaaminen ja versioiden päivittäminen 

veivät tutkijalta ja toiselta havainnoijalta suurimman osan havainnointiajasta.  

Kuitenkin harjoituksen aikana havaittiin, että Nimettömän sotapelin sääntöjen kuin si-

mulaattorin käytön osaamisessa oli puutteita. Nämä aiheuttivat sen, että pelaaminen, var-

sinkaan alussa, ei ollut kovin jouhevaa. Simulaattorin käytön osaamattomuus aiheutti usein 

tilanteita, jossa pelaajat tarvitsivat teknistä tukea. Lisäksi toimintojen suorittaminen vää-

rässä järjestyksessä aiheuttivat järjestelmässä teknisiä virheitä, ja näin hidasti pelin kulkua. 

Havainnoinnissa esille nousseiden haasteiden vuoksi tutkimuksessa tulosten käsittelyn pai-

nopiste muodostui kirjallisten palautteiden ympärille.  

 

4.5  Käyttöraportit 
 

Käyttöraportteja täytettiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Osassa raporteista puuttui vas-

tauksia tietyistä toiminnoista, joten tekstiin on vastaajien lukumäärän perään lisätty vastaa-

jien yhteenlaskettu määrä kyseisestä vastauksesta. Käyttöraporttien vastaukset on esitetty 

liitteessä D. 

Raporttien mukaan Asetukset-välilehdellä suoritettavia toimintoja pidettiin helppoina 

käyttää (8/8), eivätkä ne tuottaneet teknisiä haasteita käyttäjälleen. Seuraavalla, Taistelu-

välilehdellä sotapeliä tukevat elementit, kuten pelivaiheen osoitin, vuoronumero ja pelikello 

olivat jokaisen vastaajan mielestä hyödyllisiä (9/9). Yhdessä kirjallisessa vastauksessa to-

dettiin, että ”vuoronumeron ja vaiheenosoittimen avulla pelin eri vaiheista pysyi hyvin sel-

villä”.   

Taistelutoimintoa pidettiin vastaajien mielestä helppona käyttää (9/9). Kirjallisissa vas-

tauksissa sitä luonnehdittiin yksinkertaiseksi (2) ja yhden kommentin mukaan ”kohtuulli-

sen selkeäksi”. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, ettei käyttö ollut riittävän nopeaa pelaamisen 

kannalta. Syiksi mainittiin etenkin suurten taisteluiden laskemisen hitaus (2) ja siirtymiset 

välilehdeltä toiselle, esimerkiksi organisaatioiden ja taistelutoiminnon välillä. Neljä vastaa-

jaa oli laskenut simulaattorin antaman tuloksen uudestaan sekä muuttaneet tappioita ma-

nuaalisesti. Lisäksi viisi vastaajaa muutti taistelukertoimen arvoja manuaalisesti. Syy tähän 

oli se, että simulaattorin valmiilla arvoilla tappiot olivat liian pieniä (5), jonka seurauksena 

tilanteita laskettiin uudestaan, taistelukertoimen lukuarvoa suurennettiin tai tappioita lisät-

tiin jälkikäteen. Taistelutoiminto aiheutti kerran häiriötilanteita käyttäjälleen.  

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että panssarintorjuntatoiminto oli helppokäyttöinen 

(8/9) ja riittävän nopea pelaamisen kannalta (9/9). Haasteena nähtiin käyttöliittymä, joka 

pakotti käyttäjän suorittamaan vaiheet tietyssä järjestyksessä, jotta laskenta toimisi. Kaksi 

vastaajaa laskivat tilanteen uudestaan. Syiksi ilmoitettiin, ettei raskaalle kertasingolle oltu 
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määritelty kaikille etäisyyksille todennäköisyyksiä ja eikä simulaattorin tuloksia pidetty rea-

listisena. Kuitenkaan tappioita ei muutettu kertakaan manuaalisesti jälkikäteen. Yhdellä 

vastaajalla esiintyi häiriötilanteita järjestelmän teknisen toteutuksen vuoksi. 

Miinoitetoiminnossa merkillepantavaa oli se, että ainoastaan viisi henkilöä vastasi käyt-

töraportissa toimintoon liittyviin kysymyksiin. Syynä tähän voi olla se, että lomakkeessa 

miinoitetoiminto oli alimmaisena, jolloin siihen on voinut unohtua vastata. Lisäksi esille 

noussut syy oli se, ettei miinoitetoimintoa käytetty läheskään jokaisessa pelissä. Tämä johtui 

siitä, että miinoitetilanteet käytiin läpi laadullisesti pelinjohtajan toimesta (2). Kuitenkin 

vastaajien mukaan toiminnon käyttäminen oli helppoa sekä nopeutti pelaamista (5/5). Tap-

pioita muutettiin manuaalisesti yhden vastaajaan mukaan. Syynä oli miinoitteen tyyppi, 

joka poikkesi pelin malleista. Teknisiä virheitä esiintyi lisäksi kertaalleen, jonka syynä oli 

tietyn id:n puuttuminen.  Käyttäjä joutui valitsemaan parametrit uudestaan, jotta id-luettelo 

päivittyisi. 

Epäsuorantulen toiminnossa vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että sen käyttäminen oli 

helppoa ja toiminto oli visuaalisesti havainnollistavaa (9/9). Mielipiteitä jakoi toiminnon 

käytön nopeus pelaamisen kannalta. Kahden vastaajan mukaan se ei ollut riittävää, koska 

epäsuorantulen simulointi hidasti pelaamista (2), jonka seurauksena yhdessä pelissä tappiot 

sovittiin vastaajan mukaan ilman simulaattoria. Hitautta aiheuttavaksi syyksi mainittiin 

kertaalleen käyttöliittymän tekninen toteutus, joka ei mahdollistanut id:n syöttämistä ma-

nuaalisesti haluttuun ruutuun, vaan id piti etsiä pudotusvalikosta. Neljä laskijaa vastasi las-

keneensa tappiot uudestaan ja yksi ilmoitti muuttaneensa tappioita jälkikäteen. Merkittävin 

esille noussut tekijä oli liian vähäiset tappiot (5). Esimerkiksi punaisen massiivisella tulival-

mistelulla ei saatu aikaiseksi realistisia tappioita suojaamatonta sinistä vastaan. Kuuden 

vastaajan mukaan oheistoimintoja pidettiin hyödyllisinä. Tuliannostaulukko mainittiin kir-

jallisessa palautteessa hyödyllisenä työkaluna (2).  Kolmen vastaajan mukaan toiminto ai-

heutti häiriötilanteita. Häiriötilanteet esiintyivät ammuttaessa useamman kerran samoilla 

parametreilla ja tietyn tuliyksikön tietyllä ampumaetäisyydellä ammuttaessa. 

Organisaatiotoiminnot olivat kaikkien vastaajien mukaan helppokäyttöisiä (9/9). Kah-

den vastaajan mukaan niiden tulkinta ei ollut helppoa. Syytä vastauksissa ei mainittu. Vas-

taajat olivat yksimielisiä siitä, että toiminto edesauttoi joukkojen tilannetietojen ylläpitä-

mistä. Kuitenkin yksi vastaaja piti kirjanpitoa paperilla helpompana kuin simulaattorilla. 

Neljä vastaajaa muokkasi organisaatiota ennen peliä ja yksi vastaaja pelin aikana. Organi-

saatiota muutettiin lisäämällä siniselle panssarintorjunta-aseita (2) ja laatimalla kokonaan 

uusi joukkue organisaatioon hyödyntäen pelissä käyttämättömiä joukkoja (2). Kolmen vas-

taajaan mukaan organisaatiorakenteet eivät olleet selkeitä, ja lisäksi kolmella vastaajalla il-

meni häiriötilanteita organisaatiotoiminnoissa. Syitä kumpaakaan väitteeseen ei ilmennyt 

kirjallisissa vastauksissa. 

Lokikirja oli vastaajien mukaan selkeä (8/8). Kaksi vastaajaa ilmoitti käyttäneensä loki-

kirjaa pelin aikana, ja lisäksi kahdesta vastauksesta ilmeni, että lokikirjaa käytettiin pelin 

jälkeen. Pelin aikana käytön perusteina oli tarkastella taisteluvaiheen jälkeen tapahtumia, 

ja varmistaa, että manuaalisesti syötetyt tappiot ovat menneet oikein. Pelin jälkeen lokikir-

jaa käytettiin osana palautteenantoa (2). Toiminnossa ei ilmennyt teknisiä häiriöitä. 

 

4.6  Loppukysely 
 

Loppukysely suoritettiin pelivaiheen päättymisen jälkeen harjoituksen yleisen palautetilai-

suuden yhteydessä. Loppukyselyyn vastasi yhteensä 28 henkilöä, joista 5 oli opettajia ja 23 
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oppilaita. Kysely koostui kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa selvitettiin vastaajan 

taustatiedot ja Excelin käyttötaito. Toinen osio painottui konstruktion arviointiin innovaa-

tiokriteeristön mukaisesti siten, että kysymykset 1,2 ja 3 mittasivat simulaattorin havainnol-

listavuutta ja realistisuutta, 4,5 ja 6 sen operationaalisuutta sekä helppokäyttöisyyttä ja 7,8,9 

ja 10 konstruktion tehokkuutta ja vaikutuksia käyttäjiin. Kysely ja sen osioiden 2 ja 3 kirjal-

liset vastaukset ovat liitteessä E. Osion 2 numeeriset vastaukset ovat esitelty kuvassa 18.  

 

  
Kuva 18: Loppukyselyn numeeriset vastaukset. 

 

Osiossa 1 opettajien sekä oppilaiden Excel-ohjelmiston käyttömäärissä oli merkittävä ero. 

80 prosenttia opettajista käyttivät ohjelmistoa useita kertoja viikossa (4), kun taas oppilaista 

21 vastasi käyttävänsä ohjelmistoa harvemmin kuin kerran viikossa tai ei juuri koskaan. Vas-

taajat arvioivat Excelin käyttötaitonsa sijoittuvan peruskäytön sekä monipuolisen peruskäy-

tön alueelle. Ainoastaan yksi vastaajista arvio taitonsa korkeammaksi. 

Osiossa kaksi vastattiin kuvassa 18 esiintyviin kymmeneen väittämään, joita oli mahdol-

lista kommentoida kirjallisesti. Kysymykset 1, 2 ja 3 mittasivat konstruktion realistisuutta ja 

todellisuuden vastaavuutta. Ensimmäisessä väittämässä oppilaiden arvio (3,09) painottui 

en osaa sanoa -alueelle, kun taas opettajat (3,60) olivat jokseenkin samaa mieltä väittämän 

kanssa. Väitteeseen vastattiin melko yksimielisesti hajonnan jäädessä alle arvon 1.  Merkit-

tävin erimielisyys väitteen kanssa ilmeni kaikkien vastanneiden kesken epäsuorantulen ja 

sen aiheuttamien liian pienten tappioiden vuoksi (11).  
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Väite 2 sijoittui sekä oppilaiden (3,65) että opettajien (3,40) arvioinneissa melko yksi-

mielisesti ”en osaa sanoa” ja ”jokseenkin samaa mieltä” välille. Kirjallisessa palautteessa so-

tapelistä saatavavat tulokset parantuivat sen vuoksi, että simulaattorien tuloksilla saatiin 

aikaan keskustelua peliryhmän sisällä (5).  

Väitteessä kolme oppilaat (4,35) olivat varsin samaa mieltä argumentin kanssa. Simu-

laattorin yksinkertaisuus (2) oli heidän mielestään visuaalisuutta parantava asia. Opettajien 

arvio (3,60) sijoittui reilusti alemmaksi oppilaisiin verrattuna. Visuaalisuutta heikensivät 

opettajien mukaan vetovalikot ja id:n epäkäytännöllisyys ja sen käytön hitaus (2). 

Simulaattorin käytön helppouden osalta oppilaiden arvio (4,00) oli opettajia (3,40) pa-

rempi. Kuitenkaan oppilaiden vastauksissa ei esiintynyt vahvaa yksimielisyyttä hajonnan 

noustessa yli arvon 1. Kirjallisten vastausten mukaan simulaattorin käyttö ei ollut helppoa 

johtuen vetovalikoiden ja id-tunnisteiden käytöstä (2). Toisaalta simulaattori nähtiin koko-

naisuutena helposti opittavana järjestelmänä (2). 

Väite 5 jakoi mielipiteitä oppilaiden vastauksissa (3,57) hajonnan saavuttaessa arvon 

1,28. Osa oppilaista mainitsi simulaattorin hidastaneen (2) peliä, kun taas osan mielestä se 

oli manuaalista laskentaa nopeampaa (2).  Simulaattori ei opettajien mielestä (2,60) nopeut-

tanut pelaamista, vaan kirjallisessa palautteessa jokainen opettaja mainitsi sen pikemmin-

kin hidastaneen pelaamista.  

Simulaattorin teknisten ongelmien esiintymisen oppilaat (2,91) sekä opettajat (3,00) ar-

vioivat, ei kovinkaan yksimielisesti, neutraaliksi. Kolmen opettajan ja kolmen oppilaan mu-

kaan teknisiä ongelmia esiintyi vain vähän, kun taas neljän oppilaan palautteessa mainittiin 

järjestelmän kaatuneen tai jumiutuneen käytön aikana.  

Simulaattorin käytöstä oppimisen parantajana oltiin melko yksimielisesti jokseenkin sa-

maa mieltä niin oppilaiden (3,78) kuin opettajien (3,60) vastauksissa. Kolmessa vastauk-

sessa perusteltiin oppimista simulaattorin tarjoamien tulosten hyödyntämisellä osana tak-

tista keskustelua. Lisäksi yksi oppilas sai konkreettisesti hahmotelman vihollisen voimasta. 

Simulaattorin käyttöä ei pidetty tylsänä varsinkaan oppilaiden vastauksissa (1,83). Opet-

tajien vastauksissa (2,60) osa opettajista piti käyttöä tylsempänä kuin toiset hajonnan saa-

dessa arvon 1,02. Toisaalta opettajien yhdessä vastauksessa mainittiin simulaattorin käytön 

olevan yksitoikkoista, mutta ei niinkään tylsää. Lisäksi yhden opettajan vastauksessa mai-

nittiin simulaattorin tuoma jännitys pelaamiseen, joka voi parantaa opiskelijoiden motivaa-

tiota.  

Väitteessä 9 opettajat yksimielisesti vastasivat (3,80), että simulaattoria käytettiin, aina-

kin jollakin tasolla, palautteen tukena. Kirjallisissa vastauksissa ilmeni, että pelissä hyödyn-

nettiin niin tappiotaulukoita (3) kuin lokikirjaa (2). Oppilaiden arvio (3,30) ei ollut kovin-

kaan yksimielinen, eikä heidän osalta väitteeseen vastattu kirjallisesti. 

Viimeisen väitteen osalta oltiin jokseenkin samaa mieltä niin oppilaiden (3,87) kuin opet-

tajien (3,40) osalta. Sotataidollista ajattelua paransi vastausten mukaan kokonaistulenkäy-

tön hahmottaminen (3). 

Osiossa kolme vastaajat vastasivat kirjallisesti viiteen kysymykseen. Suluissa oleva en-

simmäinen luku kertoo opettajien vastausmäärän ja plusmerkin jälkeinen luku oppilaiden. 

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin simulaattorin kehityskohteita. Eniten kehityseh-

dotuksia sai epäsuorantulen simulointi (3+8) niin tulimuotojen, epärealistisuuden sekä hi-

tauden vuoksi. Toiseksi eniten ehdotettiin alasvetovalikoiden muuttamista ”täppävali-

koiksi” (3+1), id-tunnisteiden muuttamista selkeämmäksi (3+1) sekä käyttöliittymän yksin-

kertaistamista (1+3). Muita ehdotuksia olivat tappiotaulukoiden muuttaminen visuaalisiksi 

(2+0), suurempien joukkokokonaisuuksien taisteluiden laskenta (1+1), panssarintorjunta-
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aseiden lisääminen sekä useamman laukauksen samanaikainen simulointi (1+1), ilma-ase-

toiminto (1+0), sattuman lisääminen (0+1) ja kyky kuvata haavoittuneet osana tappioita 

(0+1). 

Simulaattorin suurimpana heikkoutena pidettiin epäsuorantulen toimintoa (1+9). Simu-

laattorin käytön hitaus nähtiin myöskin merkittävänä (4+3) toimintaa haittaavana tekijänä. 

Lisäksi käyttöliittymän häiriöherkkyys suorittaessa toimintoja väärässä järjestyksessä nousi 

esille viidessä (0+5) vastauksessa. Muita heikkouksia olivat simulaattorin käytön vaikeus 

(0+2) kokemattomalla henkilöllä, simulaattorin antamiin tuloksiin turtuminen ja tyytymi-

nen (1+0) sekä simulaattorin antamien lopputulosten sisäistämisen vaikeus (1+0). 

Simulaattorin vahvuudeksi luoteltiin 12 eri tekijää. Eniten (2+5) simulaattori sai kiitosta 

sen käyttäjäystävällisyydestä sekä käytön helppoudesta. Viiden (2+3) vastaajan mukaan si-

mulaattori antoi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta realistisen kokonaiskuvan taiste-

luiden eri osa-alueista. Lisäksi viiden oppilaan (0+5) mukaan simulaattori nopeutti sotape-

laamista. Tappioiden seuranta oli neljän oppilaan (0+4) mielestä simulaattorin vahvuus. 

Kolmen (2+1) vastaajan mukaan simulaattori vähensi manuaalista laskentaa. Kolme opet-

tajaa (3+0) mainitsi lokikirjan olleen erinomainen lisä sotapelaamisen tueksi. Oppilaiden 

mielestä (0+3) satunnaisuus ja taisteluiden eri variaatiot olivat simulaattorin vahvuuksia. 

Simulaattorin vähensi (2+0) laadullisen keskustelun aiheuttamaa pelaajien keskinäistä väit-

telyä toimien ulkopuolisena ”erotuomarina”. Taistelutoiminto sai kaksi (0+2) mainintaa toi-

mivuudestaan. Yksittäisiä mainintoja tuli panssarintorjuntatoiminnosta (0+1), simulaatto-

rin hauskuudesta (0+1), keskustelun syntymisestä simulaattorin tulosten avulla (0+1) sekä 

tuliannoslaskurista (0+1). 

Peliryhmän järjestelyissä välttämättömänä kehitysehdotuksena nähtiin vastaajien kes-

kuudessa (2+11) peliryhmän henkilöstön lisääminen. Ongelmaan viitaten ehdotettiin (2+1) 

ulkopuolista laskijaa eli simulaattorin käyttäjää, esimerkiksi varusmiestä. Peliryhmän jär-

jestelyt niin henkilöstön kuin materiaalin sijoittamisen suhteen sai opettajilta kaksi ehdo-

tusta (2+0). Yksittäisinä ehdotuksina olivat laskijan osallistaminen pelaamiseen ja taktiseen 

keskusteluun (1+0), pelirytmin muuttaminen siten, että tilanneilmoitukset voidaan ilmoit-

taa pelivuoron aikana (0+1), sotapelien sääntöjen helpompi saatavuus (0+1) ja pelimerkkien 

parantamien (0+1).  

Simulaattorikoulutukseen varattu aika osoittautui monen (3+6) vastaajan mielestä riit-

tämättömäksi. Lisäksi simulaattoria tulisi hyödyntää jo aiemmin sekä monipuolisemmin 

koulutuksen tukena (2+2). Kolmen (1+2) vastaajan mukaan simulaattorikoulutusta järjes-

tettäessä tulisi kouluttajan olla fyysisesti paikalla etäyhteyden rajoittaessa opetusta. Lisäksi 

ehdotettiin (1+1) koulutusmateriaalin laatimista simulaattorin käytön tueksi. Kahden oppi-

laan (0+2) mielestä koulutuksessa ei ollut kehitettävää.  
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5 Tutkimuksen tulokset 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietokoneohjelmistoa tulisi käyttää tais-

teluiden simuloimisessa taktisen tason manuaalisessa sotapelaamisessa. Vas-

taus tutkimuksen pääkysymykseen selvitettiin kolmen alatutkimuskysymyksen avulla, jotka 

liittyivät tietokoneavusteisen sotapelaamisen sekä simuloinnin teoriaan ja konstruktion tes-

taamiseen hypoteesiin peilaten.  

 

5.1  Tietokoneavusteinen manuaalinen sotapelaaminen 
 

Ensimmäisen alatutkimukysymyksen, mitä tarkoittaa tietokoneavusteinen manuaa-

linen sotapelaaminen, vastaus selvitettiin luvussa 2 teoriakatsauksen avulla. Kysymyk-

sen vastaus muodostui analyysinä kolmesta, toisiinsa linkittyvistä, tekijästä: sotapelaami-

sesta ilmiönä, manuaalisesta sotapelaamisesta ja tietokoneavusteisesta sotapelaamisesta.  

Sotapelaamisen määritelmä on kirjava. Se voi esimerkiksi tarkoittaa koulutustapahtu-

maa, simuloitua taistelua, työkalua suunnitelmien testaamiseksi tai konfliktin kuvausta. 

Määritelmien vaihtelevuus heijastaa sitä, että sotapelaamisella voi olla monia erilaisia käyt-

tökohteita. Sotapelaaminen ei ole kuitenkaan rinnastettavissa järjestelmä- tai operaatio-

analyysiin, koska sillä ei voi ennustaa tietyn tapahtuman todennäköisyyttä tai tuottaa mate-

maattisia tuloksia selvittääkseen absoluuttisia ratkaisuja tiettyihin tilanteisiin.  

Sotapelaamisesta on hyötyä. Ensinnäkin se mahdollistaa ongelmalähtöisen oppimisen 

saamalla ihmisen toimimaan ongelman ratkaisemiseksi. Toiseksi sotapelien avulla on mah-

dollista tuottaa uutta tietoa ja tutkia sekä löytää arvaamattomia lopputulemia ja seurauksia. 

Lisäksi sotapelaaminen auttaa tunnistamaan, miten suunnitteluprosessia ja omaa toimintaa 

voisi kehittää.  

Manuaalinen sotapeli on yksi useista sotapelimuodoista. Siinä käytetään usein yksinker-

taisia ja pelkistettyjä menetelmiä sotataidollisen tapahtuman ratkaisemiseksi. Manuaaliset 

sotapelit ovat tyypillisesti kartta- tai lautapelipohjaisia ratkaisuja, joissa joukkoja ja vaiku-

tusta kuvataan erilaisilla pelimerkeillä. 

Huolimatta virtuaalisimulaattoreiden määrän kasvusta manuaalisella sotapelillä on edel-

leen paikkansa asevoimien yhtenä sotapelimuotona. Syynä voidaan pitää sitä, että se on yk-

sinkertainen, halpa ja nopea tapa simuloida todellista konfliktia. Lisäksi toinen syy on vir-

tuaalisimulaattoreiden haasteet sotapelaamisen näkökulmasta, koska niissä tyypillisesti pe-

laajia viihdytetään realismin kustannuksella ja pelaaminen on monimutkaista. Lisäksi niissä 

ei huomioida inhimillisiä tekijöitä riittävästi, ja käyttöjärjestelmän tekniset vaatimukset ja 

monimutkaisuus rajoittavat simulaattorin käyttöä. Edelleen ne rajaavat pelaajan käytössä 

olevaa informaatiota sekä eivät mahdollista vuorovaikutuksellista oppimista yhtä hyvin kuin 

manuaalisessa sotapelissä. 

Tietokoneavusteinen manuaalinen sotapelaaminen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan 

sitä, että osa sotapelin toiminnoista, kuten taistelulaskenta, suoritetaan tietokoneen avulla. 

Käsitettä on kuitenkin syytä tarkastella sen syvemmässä merkityksessä: miksi tietoko-

neavusteisuutta tarvitaan, ja mitä tulee ottaa huomioon sen suunnittelussa? 

Kysymyksen miksi vastaus löytyy manuaalisen sotapelin laadullisesta luonteesta: pelaa-

jien sekä pelinjohtajien ratkaisuilla ja päätöksillä on liian suuri merkitys pelin kulussa, jol-

loin pelistä saatavat tulokset eivät välttämättä ole uskottavia. Väitettä tukevat tutkijan ha-

vainnot manuaalisesta sotapelaamista. Havaintojen mukaan mitä pidemmälle sotapelit ovat 
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edenneet, sitä enemmän ratkaisut tehdään hyvinkin vapaasti perustuen, esimerkiksi pelin-

johtajan tietämykseen ja ”sisäiseen tunteeseen”. Toisaalta pelkällä tietokoneohjelmalla ei 

voida simuloida sotapelien monimutkaisia rakenteita, koska niiden analyyttinen ratkaise-

minen ei ole välttämättä mahdollista. Lisäksi määrällisten menetelmien haasteena on sodan 

toimintaympäristön liika yksinkertaistaminen.  

Tietokoneavusteisessa sotapelaamisessa on kyse hybridilähtöisesti taistelumallien ja so-

tapelin yhteensovittamisesta, jolloin saavutetaan etuja pelkästään asiantuntija- tai tietoko-

nepohjaisiin lähestymistapoihin. Tietokoneavusteisessa sotapelissä tuotettua tietoa voidaan 

analysoida jäsennellymmin ja ehkäistä simulaatioiden määrällisten menetelmien haasteita.  

Tietokoneavusteisen sotapelin suunnittelussa tulee ottaa huomioon alkuperäisen sotape-

lin pelisäännöt ja pelimekaniikka. Sotapeli, käytössä oleva järjestelmä ja asiantuntemus voi-

vat rajata tietokoneavusteisuuden määrää. Käyttäjän näkökulman huomioiminen on tär-

keää tietokoneavusteisuuden suunnittelussa. Ohjelmasta voi tulla liian monimutkainen ja 

hidas, mikäli se tarvitsee jatkuvasti syötteitä ja tulosteita. Pelaamisen mielekkyyden säilyt-

tämiseksi jatkuva informaatio tulisi minimoida ja välttää turhaa tiedon käsittelyä. Yhteen-

vetona tietokoneavusteinen manuaalinen sotapelaaminen tarkoittaa manuaalisen sotape-

laamisen ja tietokonesimulaation kompromissia, jossa molempien sotapelimenetelmien 

hyödyt on tunnistettu ja näiden yhteensovittamisella saavutetaan etuja.  

 

5.2  Taisteluiden simulointi sotapelaamisessa 
 

Tutkimuksen toiseen alatutkimuskysymykseen, miten taisteluita tulisi simuloida 

osana taktisen tason manuaalista sotapeliä, syvennyttiin luvussa kolme. Vastauksen 

muodostamiseksi ensiksi selvitettiin simulointia ja siihen liittyvän mallin käsitettä yleisesti.  

Tämän jälkeen määriteltiin taistelumallit, ja tarkasteltiin niiden simulointia simulaattorilla 

osana manuaalista sotapelaamista.   

Simulointia voidaan luonnehtia todellisuuden jäljittelemiseksi. Se on mallinnus reaali-

maailmasta kuvaamalla mallien toimintaa järjestelmässä, mikä mahdollistaa tutkittavan 

prosessin ymmärtämisen. Sitä voidaan käyttää työkaluna olemassa olevan tai ehdotetun jär-

jestelmän suorituskyvyn rakentamisessa ja arvioimisessa. Kuitenkin tulee huomioida, että 

simulointi on usein epätarkkaa ja sen oikeellisuutta on vaikea tarkastaa. Lisäksi simulointi 

ei välttämättä tuota optimaalista ratkaisua, koska se voi takertua epäolennaisiin asioihin.  

Sotapelaaminen on yksi seitsemästä simuloinnin käyttötavasta. Tarkemmin on kyse ra-

kenteellisesta man in the loop -simuloinnista tarkoituksena mallintaa ihmisten ja järjestel-

mien toimintaa ja niiden vaikutuksia. Puolustusvoimissa rakenteellisia simulointeja käyte-

tään esimerkiksi esikunnan harjoitussimuloinneissa. 

Malli on fyysinen, matemaattinen tai muuten looginen esitys järjestelmästä, itsenäisestä 

toimijasta, ilmiöstä tai tapahtumasarjasta eli prosessista. Malli on todellisuudessa hyödylli-

nen, mikäli se on todennettavissa ja validoitavissa käyttötarkoituksensa konkretisoimiseksi. 

Taisteluiden simuloimisessa käytetään yleensä tapahtumapohjaista mallinnustekniikk-

kaa, joka tarkoittaa ilmiön kuvaamista aloitus- ja lopetustapahtumana. Simulointimallit ja-

kaantuvat deterministisiin malleihin, joissa ei huomioida satunnaistekijöitä ja stokastisiin 

malleihin, joissa satunnaistekijät huomioidaan.  

Taistelumallit ovat matemaattisia esityksiä taisteluun vaikuttavista tekijöistä ja niiden 

vaikutuksesta toisiinsa. Ne luokitellaan mallintamistarkkuuteen eli resoluutioon perustuen 

yksiköiden kuvattuihin laskennallisiin kokoihin. Yleisellä tasolla mallit jakaantuvat yksityis-

kohtaisiin eli lavettitason ja yleistettyihin eli yksikkötason malleihin. Lavettitason mallilla 
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kuvataan tyypillisesti yksittäistä asejärjestelmää tai suorituskykyä, kun taas yksikkötason 

mallissa järjestelmää kuvataan kokonaisena yksikkönä, esimerkiksi komppaniana. Malleja 

voidaan resoluutioon perustuen luokitella yleisen jaottelun sisällä vielä tarkemmin. Opti-

maalisessa tilanteessa eri resoluutiotason malleja integroidaan toisiinsa tuottaen jousta-

vuutta niiden käyttöön.  

Taistelumallit voivat olla mallinnustekniikaltaan joko deterministisiä tai stokastisia tais-

telumalleja. Mallinnustekniikka vaihtelee mallin resoluution mukaisesti. Deterministiset 

taistelumallit antavat todennäköisimmän lopputuloksen taisteluista, ja ne soveltuvat par-

haiten suurten taisteluiden mallintamiseen. Stokastiset taistelumallit puolestaan ottavat 

huomioon taisteluiden kaoottisuuden ja sattuman, ja niitä käytetään tyypillisesti yksityis-

kohtaisissa malleissa.  

Manuaalisen sotapelaamisen viitekehyksessä simulaattorilla voidaan simuloida seuraa-

via taisteluun vaikuttavia tekijöitä:  

1. Joukot, niiden taistelukunto ja suorituskyky. 

2. Aseet, niiden ampumatarvikkeet ja tulitoiminta. 

3. Aselajitoiminnot ja niiden vaikutukset. 

4. Taistelukentän tilanteet, esimerkiksi joukkojen väliset havainto- ja tunnistustapahtu-

mat sekä automaattiset taistelureaktiot. 

 

Jatkona edelliseen, simulaattorijärjestelmälle asetettavia vaatimuksia ovat: 

1. Simulaattorin on kyettävä ratkaisemaan taistelut riittävän yksityiskohtaisella tasolla, 

jotta tulokset ovat luotettavia ja realistisia kuitenkin huomioiden taitojen opettami-

seen tarvittavat kriittiset elementit. Autenttisuutta lisää simulaattorin kyky visuali-

soida simulaatioita.  

2. Simulaattorin tulee olla joustava eli helposti muokattavissa ja käytettävissä. Sillä voi-

daan hallita ja muokata joukkoja, parametreja, tilanteita sekä järjestelmää ja toistaa 

simulointeja. Tärkeää on mahdollistaa inhimillinen harkinta tilanteiden ratkaisussa. 

3. Simulaattorin tulee kyetä taltioimaan tapahtumat ja tilanteet, tuottaa analysoitua tie-

toa tapahtumista ja esittämään tämä tieto pelin jälkeisessä palautetilaisuudessa. 

 

Toisen alatutkimuskysymyksen tulosten yhteenvetona voidaan todeta ensinnäkin, että 

taktisella tasolla taistelut skaalautuvat yksittäisen asejärjestelmän yksi vastaan yksi -tilan-

teesta isojenkin joukkojen, kuten komppanian hyökkäys joukkuetta vastaan, taisteluihin. 

Tästä syystä taisteluiden simuloinnissa on tarpeen hyödyntää niin yksityiskohtaisia kuin 

yleistason malleja. Tästä seuraa eri mallinustekniikoiden tai niiden yhdistelmien käyttö. 

Moniresoluutio- eli yhdistelmämalli mahdollistaa yksittäisten taistelukentän skenaarioiden 

simuloimisen erikseen, jolloin voidaan tunnistaa pienten tekijöiden vaikutus taisteluihin 

isommassa kuvassa. 

Toiseksi, manuaalisen sotapelaamisen viitekehyksessä ohjelmistolla tulisi kyetä simuloi-

maan joukkoja, aseita, aselajitoimintoja sekä taistelukentän tilanteita. Simulaattorin tulisi 

järjestelmänä kyetä autenttiseen simuloimiseen, joustavuuteen sekä tiedon taltioimiseen, 

sen käsittelyyn ja hyödyntämiseen.  
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5.3  Havainnot konstruktion testauksesta 
 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen, mitkä ovat keskeisimmät havainnot Excel-si-

mulaattorilla suoritetusta tietokoneavusteista manuaalisesta sotapelaami-

sesta, vastaus selvitettiin toimintatutkimuksella. Tässä luvussa tutkimustuloksista muo-

dostetut havainnot esitellään simulaattorin käytettävyyden arviointiin käytettyjen kriteerei-

den mukaisesti. Keskeisimmät havainnot ovat muodostuneet konstruktion testaamisesta 

kerätystä tutkimusaineistosta yhdistäen eri keruumenetelmien aineistot kokonaisuudeksi 

kriteereittäin. Taulukossa 4 on esitelty analyysiin perustuen simulaattorin keskeisimmät te-

kijät, jotka vahvistavat tai heikentävät simulaattorille asetettujen kriteerien saavuttamista. 

Lisäksi jokaisen kriteerin tavoitteiden täyttymistä on arvioitu kokonaisuudessaan asteikolla 

heikosta erinomaiseen. Luvun lopussa keskeisimpiä havaintoja verrataan tutkimushypotee-

siin, jolloin hypoteesin paikkaansapitävyyttä voidaan tarkastella konstruktion osalta.  

 

Taulukko 4: Simulaattorin arviointi kriteereittäin. 

Mitattava kri-

teeri 
Vahvistavat tekijät 

Heikentävät teki-

jät 

Kokonaisarvio 

kriteerin tavoit-

teiden täyttymi-

sestä 

Malli 

Taisteluiden eri osa-

alueiden kuvaaminen 

melko realistisesti, 

keskustelun aikaan-

saaminen, vaihtoeh-

toiset tulokset ja yk-

sinkertaisuus. 

Liian pienet tappiot, 

käyttöliittymän vali-

kot ja visuaalisuu-

den puute. 

Tyydyttävä 

Metodi 

Osittain helppo käyt-

tää ja manuaalisen 

laskennan vähenemi-

nen. 

Järjestelmäkoulu-

tuksen vähyys, si-

mulointien kesto 

sekä yksityiskohtai-

suus ja tekniset on-

gelmat. 

Välttävä 

Realisaatio 

Keskustelun aikaan-

saaminen, motivointi 

ja taistelukentän ilmi-

öiden havainnollista-

minen. 

Hyödyttömyys pa-

lautetilaisuuksissa ja 

epäluotettavat tulok-

set. 

Hyvä 

 

Ensimmäisenä tarkastellaan simulaattorin käytettävyyden kriteeriä tavoitetila eli simu-

laattorin autenttisuutta, tuottavuutta sekä yksityiskohtaisuutta. Yhteenvetona voidaan to-

deta, että konstruktio vastasi näihin kriteereihin tyydyttävästi.  

Autenttisuuden näkökulmasta simulaattori antoi muutamia poikkeuksia lukuun otta-

matta realistisen kokonaiskuvan taisteluiden eri osa-alueista. Merkittävin syy siihen, miks-

eivät vastaajat antaneet simulaattorin autenttisuudelle kiitettävää arvioita johtui siitä, että 

osaa taistelulaskennan laskemista tappioista pidettiin liian pieninä. Varsinkin epäsuorantu-
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len simulointi ei vastannut todellisuutta. Liian pienten tappioiden syyksi muodostui epäsuo-

rantulen mallintamistapa. Nimettömän sotapelin mallinnetut epäsuorantulen mallit vasta-

sivat 36 kranaatin tulen tehokkuutta. Mikäli simulaattorilla ammuttiin useampi 36 kranaa-

tin ”sarja” kerrallaan, kranaattien lisääntynyt lukumäärä ei vaikuttanut tulen tehokkuuteen 

suoranaisesti, vaan lisäsi todennäköisyyttä, osuuko epäsuoratuli kohteeseensa. Tämä tar-

koitti käytännössä sitä, että yksi 36 kranaatin sarja oli yhtä tehokas osuessaan kohteeseen 

kuin tulivalmistelu, jossa ammuttiin useita satoja kranaatteja. Tällöin simulaattorin tulokset 

eivät antaneet oikeaa kuvaa epäsuorantulen tehokkuudesta.  

Epäsuorantulen tulivalmistelut ovat tuottaneet kohdejoukoille tavallisesti varsin suuria 

tappioita [71, p. 72]. Ottaen huomioon epäsuorantulen merkityksen osana taisteluita tulisi 

simulointien olla uskottavia. Varsinkin suurien tulivalmistelujen realistisessa simuloinnissa 

tulisi huomioida kranaattien määrän vaikutus tulen tiheyteen ja sitä kautta tehokkuuteen.  

Tuottavuudessa oli kyse siitä, parantaako simulaattori sotapelistä saatavia tuloksia. Ai-

neiston mukaan väittämän kanssa oltiin jokseenkin samaa mieltä. Keskeisin tekijä oli se, 

että simulaattorin tulokset saivat aikaan keskustelua peliryhmän sisällä. Lisäksi vastauk-

sissa ilmaistiin hyvänä asiana sitä, että ”tappiot perustuvat johonkin muuhunkin kuin jon-

kun yksittäisen henkilön päätökseen”. Toisaalta aiemmin mainittu autenttisuuden puute 

osassa toimintoja epärealististen tulosten takia heijastui myös simulaattorin tuottavuuteen. 

Peliryhmissä ei kuitenkaan lukittauduttu simulaattorin antamiin tuloksiin, vaan niitä joko 

laskettiin uudestaan tai arvioitiin laadullisesti keskustellen peliryhmässä. Erään vastauksen 

mukaan tuottavuus ”riippuu varsin paljon siitä, kuinka hyvin esim. laskija(t) hallitsee tehtä-

vänsä”. Toisin sanoen, mikäli järjestelmän käyttäminen on hidasta ja vaikeaa, niin tuotta-

vuus kärsii.  

Simulaattorin yksityiskohtaisuus liittyy osaltaan aiemmin käsiteltyyn autenttisuuteen 

mutta myös sen visuaalisuuteen. Aineiston mukaan simulaattorin visuaalisuus oli suhteelli-

sen riittävä, koska käyttöliittymää pidettiin melko yksinkertaisena ja selkeänä. Lisäksi epä-

suorantulen toiminto oli laskijoiden mukaan visuaalisesti havainnollistavana. Merkittävin 

visuaalisuutta haittaava tekijä olivat joukkojen hallinnointiin ja taisteluiden laskemiseen 

liittyvät toiminnot. Visuaalisuuta tulisi kehittää vaihtamalla id:t eli tunnisteet helpommin 

ymmärrettäväksi, esimerkiksi yhden vastauksen mukaan ”Joukkotietokantoihin tulisi ID-

numeron sijasta miettiä jokin ratkaisu, jossa joukon tunniste olisi yksinkertaisesti 1P-1JR-

1JÄÄKJ-2JK tai vastaava. Tämä nopeuttaisi huomattavasti simulaattorin käyttöä.”. Lisäksi 

organisaatioiden ja tappioiden tulisi olla graafisesti esitettyjä, esimerkiksi ”organisaa-

tiopuuna” tai ”organisaatiokatiskana”, joista ilmenisi, mikä osa joukosta on tuhoutunut. 

Taisteluiden laskemiseen ehdotettiin alasvetovalikon muuttamista ”täppävalikoksi”, jottei 

parametreja tarvitsisi erikseen etsiä, vaan ne olisivat helposti näkyvillä.  

Toinen mitattava kriteeri on metodi eli simulaattorin helppokäyttöisyys ja operationaali-

suus. Tämän kriteerin kannalta simulaattori arvioitiin numeroarvoina tyydyttävästi, mutta 

kirjallisissa vastauksissa simulaattori sai kritiikkiä.  

Simulaattorin helppokäyttöisyydestä ei ilmennyt vastaajien kesken yksimielisyyttä. Vas-

taajien Excelin käyttötaito ei myöskään korreloinut helppokäyttöisyyden kokemuksen 

kanssa vastausten vaihdellessa erimielisyyden ja saman mielisyyden välillä huolimatta vas-

taajan Excelin käytön osaamisesta. Simulaattori määriteltiin osassa vastauksissa helppo-

käyttöiseksi ja käyttäjäyställiseksi, mutta toisaalta visuaalisuuteen liittyvät haittatekijät vä-

hensivät käyttökokemusta. Lisäksi järjestelmäkoulutus ei antanut kaikille riittäviä perus-

teita simulaattorin käyttöstä, mikä osaltaan lisäsi käyttäjän virheestä johtuvia simulaattorin 

vikatilanteita.  



55 
 

Jotta simulaattorin käyttö olisi helpompaa, tulisi käyttökoulutukseen varata enemmän 

aikaa. Lisäksi järjestelmän käyttöä tukisi tekninen ohje, jota voisi hyödyntää simulaattorin 

käytön aikana. Järjestelmän käyttöliittymä tulee suunnitella sellaiseksi, ettei se mahdollista 

toimenpiteiden suorittamista väärässä järjestyksessä, ja näin vältetään turhat vikatilanteet.  

Simulaattori ei nopeuttanut pelaamista siitä huolimatta, että simulaattori joudutti simu-

lointia manuaaliseen sotapelaamisen verrattuna vähentäen ”noppien heittelyä ja paperitau-

lukoiden käyttöä” ja helpottaen kirjanpitoa. Keskeisin syy käytön hitauteen johtui taistelui-

den laskemisesta: joukkojen ja parametrien valitsiminen oli hidasta. Edelleen simulaattorin 

taistelumallit eivät mahdollistaneet taistelun kokonaisuuksien simuloimista kerrallaan, 

vaan jokainen yksittäinen taistelun vaihe tuli simuloida erikseen. Tällöin taisteluiden laske-

minen saattoi olla hitaampaa, kuin mitä reaaliajassa aikaa kuluisi taisteluissa. Esimerkiksi 

mekanisoidun jalkaväkiryhmän eteneminen jääkäripartion väijytykseen simuloitiin simu-

laattorilla vaiheittain seuraavasti:  

1) Vaunu ajaa miinoitteeseen, 

2) jääkäripartio ampuu panssarintorjunta-aseella vaunua, 

3) jääkäripartion suorittaa tuliylläkön ja vihollinen vastaa tuleen ja 

4) epäsuorantulen käyttö sekä irtautuminen.  

 

Simulaattorin käytön nopeuttamiseksi käyttöliittymän tulisi olla helpompi käyttää ja 

syötteiden määrä, jota laskijan tulee pelille asettaa, tulisi minimoida. Taistelumallien täytyy 

mahdollistaa myös isompien taisteluiden simulointi, jotta pelaaminen olisi jouhevampaa ei-

vätkä isojen taisteluiden pienet yksityiskohdat veisi liiaksi huomioita. Lisäksi peliryhmän 

järjestelyt tulisi olla sellaiset, että simulaattorin käyttäjä voi keskittyä ainoastaan laskemi-

seen eikä hänen tarvitse osallistua erikseen pelaamiseen.  

Simulaattorissa esiintyi teknisiä ongelmia muutamia kertoja. Ongelmat johtuivat joko 

järjestelmä- tai käyttäjävirheestä. Mitä pidemmälle harjoitus eteni, sitä vähemmän virheitä 

syntyi järjestelmäpäivitysten avulla ja peliryhmien oppiessa käyttämään simulaattoria pa-

remmin.  

Koska harjoituksessa pilotoitiin simulaattoria ensimmäistä kertaa, oli ilmeistä, että tek-

nisiä ongelmia esiintyy. Teknisiä ongelmia olisi voitu välttää konstruktion rakentamisvai-

heessa suunnittelemalla käyttöliittymä siten, ettei käyttäjä voi omalla toiminnallaan aiheut-

taa tahattomasti häiriötilanteita. Lisäksi konstruktiota tulisi pilotoida laajemmin asiantun-

tijoilla ennen testausvaihetta, jotta löydettäisiin mahdollisesti virheet, joita tutkija ei ole ha-

vainnut.  

Viimeinen kriteeri eli realisaatio arvioi simulaattorin tehokkuutta ja vaikuttavuutta huo-

mioiden vaikutukset ympäristöön ja käyttäjiin. Kokonaisuudessaan tämä kriteeri sai enem-

män positiivista palautetta kuin muut. Simulaattoria pidettiin melko hyödyllisenä oppimi-

sen näkökulmasta. Ensinnäkin simulaattorin tulokset synnyttivät keskustelua peliryhmässä. 

Eräs vastaus perustelee oppimisen parantumista keskustelun avulla seuraavasti: ”Laadulli-

sen analysoinnin rinnalla oli ns. ”määrällistä” dataa, joita voitiin verrata toisiinsa. Eli kes-

kustelu tapahtuman lopputuloksista ja siihen liitytetty simulaattori vastasi hyvin todelli-

suutta ja antoi oikeansuuntaisen lopputuloksen.” Toisekseen simulaattorin käyttöä ei pi-

detty kovinkaan tylsänä, vaan järjestelmän käyttö osaltaan paransi oppimista tuoden jänni-

tystä ja sitä kautta motivaatiota pelaamiseen.  

Simulaattoria käytettiin palautteen tukena. Merkillepantavaa on se, että lokikirja sai mai-

nintoja simulaattorin vahvuutena, mutta sen käyttö pelin palautetilaisuuksissa oli vähäistä. 
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Simulaattorin antamia tuloksia hyödynnettiin palautteena pelin aikana tappioiden vertaile-

miseen sekä taistelukentän lainalaisuuksien ja sattuman merkityksen osoittamiseen. 

Mikäli simulaattoria haluttaisiin hyödyntää pelin palautetilaisuuksissa, tulisi järjestel-

män tiedonkeruu olla tarkempaa, automatisoidumpaa ja yksinkertaisempaa sekä sen tulisi 

mahdollistaa datan jäsentelyn ja sen esittämisen visuaalisemmassa muodossa. Esimerkiksi 

monia tilanteita saatettiin pelata ”ohi simulaattorin” laadullisena keskusteluna, jolloin si-

mulaattoriin ei mahdollisesti taltioitu tilanteen tuloksia siitä huolimatta, että tappiot voitiin 

asettaa manuaalisesti. Tällöin tappiotaulukot ja lokikirja eivät olleet enää ajan tasalla. Graa-

finen esitys joukoista ja niiden tappioista edesauttaisi järjestelmän käyttöä palautetilaisuuk-

sissa antaen selkeän kuvan joukkojen taistelukyvystä.  

Sotataidollisesta näkökulmasta simulaattori antoi tukea sotataidolliseen ajatteluun ha-

vainnollistamalla esimerkiksi kokonaistulenkäyttöä osana taisteluita. Toisaalta autenttisuu-

den puutteen vuoksi simulaattorin tuloksia ei aina pidetty luotettavina, ja tämän vuoksi sen 

mahdollisuudet kehittää pelaajien sotataidollista ajattelua on kyseenalaista. 

Tutkimushypoteesiin, ”Manuaalisen sotapelin taisteluiden simuloimista voidaan elävöit-

tää tietokoneavusteisesti yksinkertaisella simulaattorilla. Lisäksi se nopeuttaa pelaajien te-

kemien ratkaisujen havainnollistamista sekä tukee oppimista.”, peilaten voidaan Excel-si-

mulaattorin käytettävyydestä arvioida seuraavaa: 

Ensinnäkin simulaattori elävöitti taisteluiden simulointia tuomalla jännitystä pelaami-

seen sekä simuloimalla ”neutraaleja” taisteluiden lopputuloksia laadullisen keskustelun ja 

pelinjohtajan näkemyksen sijaan. Kuitenkin autenttisuuden puute vääränlaisilla taistelu-

malleilla ja liian yksityiskohtaisilla simuloinneilla ilman visuaalisesti havainnollistavaa 

graafista joukkojen ja tappioiden esitystapaa vähensi simulaattorista saatavia hyötyjä simu-

loimisen elävöittämisessä.  

Toiseksi simulaattori vähensi manuaalisessa sotapelaamisessa hitautta aiheuttavia teki-

jöitä. Tästä huolimatta käyttöliittymän hitaus ja virheherkkyys, simulointien liiallinen yksi-

tyiskohtaisuus, järjestelmäkoulutuksen puutteellisuus ja peliryhmän järjestelyt tekivät si-

mulaattorin käytöstä tietyissä tilanteissa jopa manuaalista sotapelaamista hitaampaa.  

Kolmanneksi simulaattori paransi oppimista saaden aikaan taktista keskustelua, moti-

voimalla pelaajia ja havainnollistamalla taisteluun vaikuttavia tekijöitä. Toisaalta epärealis-

tiset tulokset mahdollisesti vähensivät simulaattorin siirtovaikutusta oppimisessa. Automa-

tisoidummalla, yksinkertaisemmalla ja visuaalisemmalla käyttöliittymällä simulaattoria 

olisi voinut hyödyntää pelin palautetilaisuksissa monipuolisemmin.   

 

5.4  Synteesi 
 

Tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti ratkaisu tutkimusongelmaan selviää teoriakatsauk-

sen ja konstruktion testauksen avulla muodostetusta synteesistä. Vastausta voidaan lähes-

tyä eri näkökulmista.  

Ensimmäinen näkökulma on tarkastella tietokoneohjelmiston käyttöä manuaalisen sota-

pelaamisen kontekstissa. Oletuksena on se, että tietokoneohjelmiston tulee tukea manuaa-

lisen sotapelaamisen järjestelyitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietokoneohjelmisto ei saa 

muuttaa tarpeettomasti manuaalisen sotapelaamisen luonnetta, sääntöjä tai pelimekaniik-

kaa. Tärkeää on säilyttää ihminen pelin keskiössä. Ohjelmiston tulee olla lisäksi joustava ja 

välttää virtuaalisimulaattorille ominaisia ongelmakohtia sotapelaamisessa. Eräässä kirjalli-

sessa vastauksessa yllä mainittuja asioita avattiin seuraavasti: ”… Oleellista edelleen on se, 
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että pelinjohtaja (henkilökuntaa) kykenee erotuomaroimaan tilanteita ja tarvittaessa suora-

viivaistamaan pelin toimintaa. … Jokaiseen simulaattorin antamaan lopputuloksen arvioin-

tiin tulee uhrata hetki aikaa ja miettiä sen realistisuutta. Ei pidä pelätä muuttaa tarvittaessa 

simulaattorin antamia tuloksia, päinvastoin.” 

Simulaattori lisää pelaajien motivaatiota tuoden jännitystä pelaamiseen. Se mahdollistaa 

oppimisen aikaansaamalla keskustelua ja havainnollistamalla taistelukentän piirteitä pa-

remmin kuin manuaalisessa sotapelaamisessa. Lisäksi simulaattorin laskemien tulosten 

avulla peli ei painotu liikaa laadulliseen, mahdollisesti yksipuoliseen, taisteluiden tuoma-

rointiin.    

Toinen näkökulma on määritellä tietokoneohjelmistolle vaatimukset taisteluiden simu-

loimisesta. Simulointien tulee olla riittävän autenttisia, jotta niiden tulokset olisivat uskot-

tavia. Tärkeää on kuitenkin huomioida se, että autenttisuuden tavoite ei ole mahdollisim-

man yksityiskohtaisesti rakennettujen taistelumallien simulointi, vaan uskottavien lopputu-

losten laskeminen. Konstruktion testaus osoitti, että simuloinnin realistisuus on tärkeää, 

mutta liika yksityiskohtaisuus vaikeuttaa koulutuksen aiheen omaksumista tai hidastaa sitä. 

Tutkimus osoitti, että taktisen tason sotapelaamisessa tulisi käyttää niin stokastisia ja de-

terministisiä taistelumalleja. Kirjallisessa palautteessa todettiin seuraavasti:”… Jokaista 

partion taistelua tai singon ampumista ei tarvitse simuloida ainakaan, jos pelataan komp-

pania-kehyksessä. Joukkue-tasalla voidaan mennä yksityiskohtaisiin, taisteluteknisiin tar-

kasteluihin, komppania-tasalla tulisi pysyä taktisella tasolla (ryhmä -ish). …”. Optimaalinen 

tilanne olisi, jos mallit olisivat yhdistelmämalleja, jolloin ylemmän tason mallien tuloksia 

voidaan pitää uskottavina niiden pohjautuessa alemman tason korkean resoluution mallei-

hin.  

Kolmas näkökulma on tarkastella simulaattoriin käyttökokemukseen ja sen käytön jär-

jestelyihin liittyviä tekijöitä. Ensinnäkin simulaattori nopeuttaa pelaamista, mikäli sen käyt-

täminen on yksinkertaista ja helppoa. Käyttöliittymän tulee olla sellainen, että pelaajan ei 

tarvitse käsitellä tai etsiä turhaa informaatiota, jolloin pelaaminen voi nopeutua ja järjestel-

män käyttö säilyy mielekkäänä. Lisäksi informaation tulisi olla selkeämmässä ja visuaali-

semmassa muodossa esitettynä, jotta se olisi havainnollistavampaa. Informaatiota tulisi 

myös kyetä taltioimaan automatisoidummin ja järjestelmää hyödyntää pelin palautetilai-

suuksissa. Toisilla ohjelmistoilla on mahdollista taltioida informaatiota helpommin ja esit-

tää se graafisessa muodossa visuaalisemmin kuin Excel-ohjelmistolla. Esimerkiksi aiemmin 

mainittu Vassal-ohjelmisto mahdollistaa pelin kulun tallentamisen ja vaiheet voidaan kelata 

jälkikäteen, vaikka videomaisesti [68, pp. 5 - 6]. 

Simulaattorin tulee tekniseltä toteutukseltaan olla sellainen, ettei se mahdollista käyttä-

jän tekemiä virheitä tahattomasti. Vikatilanteita voidaan ehkäistä lisäksi laadukkaalla käyt-

tökoulutuksella ja selkeillä ohjeilla. Peliryhmän kokoonpanon tulee olla sellainen, että se 

mahdollistaa yhden henkilön toimimisen täysin laskijan roolissa.  
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6 Yhteenveto 
 

6.1 Johtopäätökset 
 

Tutkimuksen lähtökohta perustui tutkijan havaintoihin manuaalisen sotapelaamisen rajoit-

teista ja haasteista. Tutkimuksen tarkoitus oli kohdeorganisaation näkökulmasta selvittää, 

miten yleisesti käytössä olevaa ohjelmistoa, Exceliä, voidaan hyödyntää simulaattorina ma-

nuaalisessa sotapelaamisessa.  Simulaattorin testauksen avulla Maasotakoulun opiskelijat, 

kouluttajat sekä tekninen asiantuntijahenkilöstö saivat käytännön kokemuksia ja näkemyk-

siä tietokoneavusteisen sotapelaamisesta, sen käytettävyydestä ja mahdollisuuksista.   

Tutkimuksessa rakennettua konstruktiota, Excel-simulaattoria, hyödynnetään Maasota-

koulussa. Tutkimus osoitti, että simulaattorin käytöstä on hyötyä, mutta järjestelmä ei ole 

täysin valmis. Simulaattoria tullaan kehittämään havaittujen ongelmien ja palautteen pe-

rusteella tutkijan ja Maasotakoulun asiantuntijoiden toimesta. Tavoitteena on, että järjes-

telmää voitaisiin hyödyntää päivittäisessä työskentelyssä niin koulutuksessa kuin operatii-

visessa suunnittelussa tarjoamalla työkalun taistelukentän ilmiöiden simuloimiseen tai so-

tapelaamiseen. Tutkimuksen avulla osoitettiin, että olemassa olevilla tietojärjestelmillä voi-

daan tuottaa työskentelyyn lisäarvoa ilman erillisiä laite- tai ohjelmistohankintoja.  

Tutkimuksen tärkein anti on viitekehyksen mukainen synteesi, jossa konstruktion tes-

tauksen ja teoriakatsauksen avulla muodostettiin kattava kuvaus siitä, millainen simulaat-

torin tulisi olla ja mitä sen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa huomioon, jotta se tukisi 

manuaalista sotapelaamista mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen avulla tuotettiin Suo-

messa vähän tutkitusta aiheesta, tietokoneavusteisesta sotapelaamisesta, melko laaja teo-

riakatsaus, jonka keskeisimmät tulokset yhdistettiin konstruktion testauksesta saatuihin ha-

vaintoihin. Teoreettinen ja käytännön näkökulma yhdistäen tutkimus tuotti kattavan ana-

lyysin vähän tutkitusta ilmiöstä.  

 

6.2  Takaisinkytkentä teoriaan 
 

Konstruktiivisessa tutkimusmenetelmässä on olennaista selventää projektin teoreettinen 

kontribuutio. Teoriakytkennän voivat olla uuden teorian kehittäminen, vanhan jalostami-

nen sen testaaminen tai havainnollistaminen. [33] Jaottelun mukaisesti tässä tutkimuksessa 

testattiin ja havainnollistettiin simulaattoreihin ja tietokoneavusteiseen sotapelaamiseen 

liittyviä teorioita konstruktion testaamisen avulla. Testien ja havainnollistamisen avulla 

muodostettiin uusi teoria, synteesi, simulaattorin käytettävyydestä taisteluiden simuloimi-

sessa manuaalisessa sotapelaamisessa. Tämä teoria on esitetty tutkimuksen tuloksissa. 

Huomionarvoista tutkimuksessa on se, ettei konstruktiota rakennettu teoriakatsauksessa 

saatujen tulosten perusteella. Käytännössä konstruktio ja teoriakatsaus suoritettiin tutki-

muksessa rinnakkaisina prosesseina johtuen konstruktion testauksen aikaisesta ajankoh-

dasta, jolloin laajaa teoriakatsausta tutkittavasta ilmiöstä ei oltu vielä tehty.  Huolimatta 

konstruktiivisen tutkimusmenetelmän prosessin vaiheiden poikkeavuudesta, konstruktion 

testauksesta saadut tulokset korreloivat merkittäviltä osin teoriakatsauksesta muodostetun 

analyysin kanssa.  

Tietokoneavusteisuuden määritelmä eri sotapelimuotojen kompromissina vahvistui kon-

struktion testauksen avulla: simulaattori toi määrällistä dataa laadullisen analysoinnin rin-
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nalle. Lisäksi manuaalisen sotapelaamisen tulosten tuomaroinnissa syntyneiden laadullis-

ten haasteiden ehkäisemistä simulaattorin avulla pidettiin tärkeänä. Toisaalta teoriakat-

sauksessa esille tulleet tekijät, kuten laadullisen analyysin tärkeys ja ihmisen päätöksenteon 

merkityksen huomioiminen niin manuaalisessa sotapelaamisessa kuin simulaattorin jous-

tavuusvaatimuksissa, korostuivat myös toimintatutkimuksen palautteessa.  

Simuloinnin osalta keskeisimmät kytkennät muodostuivat autenttisuudesta ja taistelu-

malleista. Ensinnäkin konstruktion testaus osoitti sen, etteivät simuloinnin tulokset ole luo-

tettavia, mikäli simulaatiot eivät ole tarpeeksi realistisia. Toisaalta toimintatutkimuksessa 

vahvistettiin näkemystä, jonka mukaan turha yksityiskohtaisuus vaikeuttaa koulutuksen ai-

heen omaksumista tai hidastaa sitä. 

Taistelumalleista tuotettu teoria ja toimintatutkimus osoittivat sen, että taktisella tasolla 

tulisi käyttää niin yksityiskohtaisia kuin yleistason malleja. Taktisella tasolla simuloinnit 

skaalaautuvat, esimerkiksi ase vastaan ase tai joukkue vastaan komppania -simuloimiseen. 

Tällöin pelkällä deterministisillä malleilla yksittäisten asejärjestelmien vaikutusten simu-

loinnit eivät välttämättä ole tarpeeksi uskottavia, kun taas stokastisilla malleilla isojen tais-

teluiden simuloinnit voivat olla liian monimutkaisia ja hitaita. 

Konstruktion testaus osoitti myös tietokoneavusteisen sotapelaamisen käytettävän ohjel-

man käyttökokemuksen merkityksen. Pelaamisen mielekkyys kärsi, kun ohjelma oli liian 

monimutkainen ja hidas. Käyttökokemukseen liittyy myös simulaattorin visuaalisuus ja gra-

fiikka, joiden rajoitteet Excel-ohjelmiston osalta nousivat esille teoriakatsauksessa sekä kon-

struktion testauksessa. Toisaalta konstruktion käyttölittymän puutteet eivät johtuneet pel-

kästään Excel-ohjelmiston rajoitteista, vaan myös tutkijan ohjelmointitaidoista. 

Teoriaosuudessa korostettu palautteen antaminen osana sotapelaamista ja simulaattorin 

vaatimuksia ei ilmennyt selkeästi toimintatutkimuksen tuloksissa. Yksinkertainen syy on se, 

että simulaattorin palautetyökalu ei ollut riittävän hyödyllinen, jotta sitä olisi käytetty enem-

män.   

 

6.3  Tutkimuksen arviointi 
 

Tutkimusta arvioidaan luotettavuuden (reliabiliteetin) ja pätevyyden (validiteetin) näkökul-

mista. Luotettavuudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, ja pätevyydellä tutki-

musmenetelmien kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata [32, p. 231]. Tässä tut-

kimuksessa luotettavuus syntyi teoreettisesta kontribuutiosta, jossa kahden erilaisen tutki-

musmenetelmän tulokset olivat yhteneväisiä.  

Pieneen otokseen pohjautuvassa tutkimuksessa on tyypillisesti rajattu mahdollisuus 

kontrolloida tutkittuja muuttujia. Tällöin sisäinen validiteetti on ongelma, jota voidaan lie-

ventää metodien trianguloinnilla. [33] Tutkimuksen osalta sisäisen validiteetin ongelmaa 

vähennettiin käyttämällä triangulaatiota niin tutkimusmenetelmissä kuin aineistoissa.  

Tutkimuksen aineisto koostui kirjallisuuslähteistä, opinnäytetöistä ja tutkimuksen toi-

minnallisen osan kyselyistä, raporteista ja havainnoinnista. Teoriakatsauksen osalta lähde-

aineisto oli laaja sekä kansainvälinen, mutta hyvin pirstaloinen johtuen siitä, että aineisto 

koostui erilaisista, eri ikäisistä ja eri tieteenaloja edustavista tietolähteistä. Pirstaloinen läh-

deaineisto edellytti tutkijalta huolellista lähdekritiikkiä.   

Toimintatutkimuksessa havainnointi aineistonkeruumenetelmänä ei onnistunut suunni-

telman mukaisesti. Tämän vuoksi tutkija ei kyennyt linkittämään omia havaintojaan muista 

aineistoista saatuihin tuloksiin, jolloin joidenkin tulosten syvempi analysointi ja pohtiminen 

olivat haastavaa. Toisaalta tällä myös estettiin se, ettei tutkijan havainnot antaneet liikaa 
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painoarvoa konstruktion testauksesta saatuihin tuloksiin, ja asetelma pysyi mahdollisim-

man neutraalina. Yksi konstruktiivisen tutkimusotteen ongelmista on se, ettei tutkija kykene 

nimenomaan säilyttämään neutraalia asennetta sitoutumalla samalla innovatiiviseen kehi-

tystyöhön. [33]. 

Konstruktio ei täyttänyt hypoteesissa sille asetettuja vaatimuksia. Toisin sanoen kon-

struktio epäonnistui. Toisaalta ajanpuuteen vuoksi tutkimuksessa ei toteututettu iterointeja, 

joiden avulla konstruktiota olisi voitu kehittää. Kuitenkin on huomioitavaa, että akateemi-

sesta näkökulmasta tarkasteltuna myös projekteilla, jotka syystä tai toisesta eivät onnistu 

käytännön tasolla, voi silti olla huomattavaa teoreettista merkitystä [33]. 

Tässä tutkimuksessa teoreettinen merkitys ilmeni tutkimuksen tuloksissa. Epäonnistu-

misen syyt ja mahdollinen ratkaisumalli korreloivat teoriakatsauksen tulosten kanssa simu-

laattorin käytettävyydestä taisteluiden simuloimisessa manuaalisessa sotapelaamisessa. 

Vaikka konstruktio osittain epäonnistui, niin tutkimuksella tuotettiin teoreettista merki-

tystä laajentaen sekä syventäen tietoa tutkittavasta aiheesta.  

Konstruktion testaus ja teoriakatsaus olivat suppeita. Konstruktiota olisi voitu markki-

natestin havaintojen ja palautteen perusteella testata uudestaan seuraavassa samankaltai-

sessa harjoituksessa, jolloin tutkimustyössä olisi mahdollisesti saatu rakennettua täysin val-

mis konstruktio kohdeorganisaation käyttöön. Kuitenkaan tutkimustyöhön käytössä oleva 

aika ei riittänyt konstruktion jatkokehittämiseen ja testaamiseen. Pelkästään konstruktion 

rakentamiseen ennen testausvaihetta käytettiin työtunteja 150-200 laskentatavasta riip-

puen. Mikäli teoriakatsausta olisi laajennettu, olisi teoriaosuus mahdollisesti täyttänyt tut-

kielman minimivaatimukset.  

 

6.4  Jatkotutkimustarpeet 
 

Niin kuin aiemmin on mainittu, konstruktio ei ole täysin valmis, vaan vaatii kehitystyötä ja 

tutkimusta. Tämän projektin lisäksi Maasotakoulussa on tunnistettu muita tutkimuskoh-

teita koskien Excel-ohjelmiston käyttöä sotapelaamisessa: 

 sotapelaaminen verkossa Excelin avulla ja 

 tulostetun datan digitalisoinnin hyödyntäminen Excelillä manuaalisessa sotapelaa-

misessa eli kartan ja pelimerkkien kuvatunnistaminen sekä digitalisointi.  

 

Kuten tutkimuksessa ilmeni, erilaisia ohjelmistoja voidaan hyödyntää tietokoneavustei-

sessa sotapelaamisessa simulaattorin visuaalisuuden parantamiseksi. Puolustusvoimissa jo 

aiemmin tutkittu Vassal-ohjelmisto mahdollistaisi joukkojen esittämisen graafisesti ja toi-

mintojen tallentamisen sekä vaiheiden kelaamisen jälkikäteen. Kyseisen ohjelmiston käy-

tettävyyttä olisi mielekästä tutkia manuaalisessa sotapelaamisessa. 

Tietokoneohjelmistojen lisäksi olisi syytä tarkastella myös mobiiliapplikaatioita ja niiden 

käytettävyyttä sotapelaamisessa. Tämänkaltainen järjestelmä olisi käytettävissä laajasti ja 

sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi reserviläisten ja varusmiesten koulutuksessa tehok-

kaammin kuin tietokoneohjelmistoa.  
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A. Nimetön sotapeli: taulukoita ja sääntöjä 
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B. Käyttöraportti 
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C. Loppukysely 
 

MAASOTAKOULU KYSELY 
JALKAVÄKIKOULU 
Lappeenranta   .10.2020         

 
 
Pro gradu -tutkielman ”Tietokoneohjelmiston käytettävyys taistelun simuloimisessa manuaa-
lisessa sotapelaamisessa” liittyvä kysely 105. kadettikurssin taktiikan puolustusharjoituksessa. 
Kyselyyn vastataan nimettömänä. 
 

OSIO 1 
 
Ympyröi kysymyksestä ainoastaan yksi väittämättä. 
 
1. Olin harjoituksessa 
   
A. Oppilas 
 
B. Opettaja  
 
 
2. Käytän Excel-ohjelmistoa työ- tai opiskelutehtävissä tai vapaa-aikana 
     
A. Päivittäin 
 
B. Useita kertoja viikossa 
      
C. Harvemmin kuin kerran viikossa 
    
D.  En juuri koskaan 
 
  
3. Millaiseksi koet omat Excelin käyttötaitosi? 
    
A. Osaan käyttää Exceliä yksinkertaisen aineiston hallinnassa, esimerkiksi erilaisten listojen tai 
taulukoiden laadinnassa. Osaan käyttää funktioita, esimerkiksi summan tai keskiarvon määrittämi-
seen. 
 
B. Osaan käyttää Exceliä laajemman aineiston hallinnassa. Osaan suodattaa tietoa ja käyttää ha-
kufunktioita tiedon etsimiseksi. Käyttämäni kaavat sisältävät mahdollisesti useita funktioita ja ehto-
lauseita. 
 
C. Osaan käyttää Exceliä laajan aineiston hallinnassa hyödyntäen Excelin toimintoja monipuoli-
sesti, esimerkiksi PIVOT-taulukkotyökalua. Ymmärrän, mitä makrot tarkoittavat, mutta en ole pe-
rehtynyt niiden käyttöön. Käyttämäni kaavat sisältävät useita funktiota ehtolauseineen. 
 
D. Osaan käyttää Exceliä laajan aineiston hallinnassa hyödyntäen Excelin toimintoja monipuoli-
sesti, esimerkiksi PIVOT-taulukkotyökalua. Osaan laatia makroja tallennustyökalulla tai tehdä niitä 
itse Virtual Basic -editorin puolella. Käyttämääni kaavat sisältävät useita funktioita ehtolauseineen. 
Luon myös itse omia funktiota. 
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OSIO 2 

 
Valitse numeerinen arvo, joka kuvastaa mielestäsi parhaiten väittämää. Voit täydentää arvioitasi 
lyhyesti kysymyksen alle varattuun tekstikenttään. Voit jatkaa tarvittaessa vapaa sana -osiossa. 
Muista viitata tällöin kysymykseen. 
 
1) täysin eri mieltä  2) jokseenkin eri mieltä            3) en osaa sanoa 
 
 4) jokseenkin samaa mieltä 5) täysin samaa mieltä 
 
 
 
1. Simulaattorin antamat tulokset vastasivat todellisuutta hyvin 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
2. Simulaattori paransi sotapelistä saatavia tuloksia 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
3. Simulaattorin visuaalisuus oli riittävä 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
4. Simulaattorin käyttö oli helppoa 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
5. Simulaattorin käyttö nopeutti pelaamista 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
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6. Simulaattorin käytön kanssa esiintyi teknisiä ongelmia 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
7. Simulaattorin käyttö paransi oppimistani 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
8. Simulaattorin käyttö oli mielestäni tylsää 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
9. Simulaattoria käytettiin palautteen tukena 
 
 1 2 3 4 5 
  
kommentti:  
 
 
 
10. Simulaattorin käyttö edisti sotataidollista ajatteluani 
 
 1 2 3 4 5 
 
kommentti: 
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OSIO 3 
 
Vastaa kysymyksiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Voit eritellä myös vastauksesi simulaatto-
rin eri toimintoihin sitoen: Taistelutoiminto… Lokikirja… Joukkotietokannat… 
 
 
1. Miten simulaattoria tulisi kehittää? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mitkä olivat simulaattorin suurimmat heikkoudet tai käytön ongelmat? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Simulaattorin suurimmat vahvuudet olivat mielestäni: 
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4. Miten kehittäisin peliryhmän järjestelyitä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Miten kehittäisin simulaattorikoulutusta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Vapaa sana tai jatka kysymystäsi tänne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIITOS PALAUTTEESTA! 
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D. Käyttöraporttien vastaukset 
 

 

 
A) Alussa luonnollisesti tuli monta uutta asiaa, koska käyttöä perjantaina oli mitä oli. 

Excel on kuitenkin rakennettu yksinkertaiseen muotoon, joten katsomalla ympärille näy-

töllä, asiat kyllä selkesi!// Helppokäyttöinen ja kohtuullisen nopea omaksua.// Helppo 

käyttöinen, ei vaikeuksia.// 

B) - 

 

 
A) Selkeä ja yksinkertainen.// nopeasti omaksuttava ja kohtuullisen selkeä//Parin tun-

nin kuluttua omaksuin taistelu-toiminnon käytön ja tämä oli huomattavasti helpompaa 

kuin käsin laskeminen. Mutta pelin pelaaminen kaipaisi vielä helpompaa käyttöliitty-

mää, koska välillä joukkoja ei meinannu löytyä ja pienen kirjoitus/näppäilyvirheen 

vuoksi taistelu-toiminto aiheutti välillä haasteita.// 

B) vaatisi kenties jonkinlaisen tutkaparin, jonka kanssa tehdä töitä. Tai kaksi näyttöä, 

jolloin voisi ladata kahdelle näytölle tuotteet, joista toisella operoisi listaa, jolla on id:t ja 
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toisella taistelu//Taisteluiden alettua, yhdessä vuorossa meni parhaillaan n. 1h. Taistelu-

toiminto voisi olla nopeampi.// Alkuvaiheessa ei ollut ongelmaa mutta ratkaisutaiste-

luissa aika ei riittänyt laskemaan tapahtumia// 

C) tappiot olivat näissä tilanteissa olemattomat. Tällöin muutin manuaalisesti kerrointa, 

jotta tappiot vastasivat todellisuutta.// Koska tappiot eivät vastanneet oikeaa taistelua. 

Esimerkiksi MEKK hyökkäys edullisessa maastossa, kertoimeksi tuli hyvin pieni. Li-

säsimme manuaalisesti taistelukerrointa.// 

D) TSTPSVJ + MEKJVR vs linnoittunut jalkaväki ryhmä ja tappioita ei tullut, kerroin 

liian pieni//Koska tappioita ei tullut ollenkaan, kokeilimme teidän käskystä.// lisäsin 
ryhmän väijytykseen ryhmän tuottamia tappioita joukkueelle.// 

E) Suurissa taisteluissa pelin nopeuttamiseksi muutimme tappioita manuaalisesti. Li-

säksi vihollinen ammutti JVR päälle raketinheitinpatteristolla, panssarihaupitsipatteris-

tolla sekä kranaatinheitinpatterilla n. 700 kranaattia/rakettia//Pelin tuomarin ja pelaa-

jien yhteisymmärryksessä joukoille tehtiin lisätappioita.// Ammuttiin mustilla joka las-

kettiin noppa heitolla ja lisäsin heiton tulokset käsin järjestelmään.// 

F) - 

G) Tukee pelaamista, mutta vaatii, että pelaajat kertovat selkeästi milloin oma toiminta 

päättyy ja seuraava alkaa.// Pelikellosta huolimatta aikavääristymä syntyi jatkuvasti, 

vaikkakin luulen että näin kävisi joka tapauksessa oli uusi järjestelmä tai ei//Vuoronu-

meron ja vaiheenosoittimen avulla pelin eri vaiheista pysyi hyvin selvillä.// Peli pelattiin 

pikapelinä mikä hankaloitti hieman pelin laskemista ja lopulta luolvuttiin laskemisesta ja 

sovittiin puhella miten tilanne kehittyy jotta saataisiin peli etenemään nopeammin.// 

 

 
A) Ase piti valita ennen ryhmää jotta löydettiin oikea id//Singoille voisi luoda vaihtoeh-
don, josta voi päättää kuinka monta sinkoa ammutaan.//    
B) Yksinkertainen ja selkeä.// 
C) en usko, että sinkoja ammutaan useasti ohi. Jos vihollinen on pysähtynyt ja mitattu 
etäisyys niin silti joukkue ampui useasti ohi. Tosin oma mielipiteeni jääkäreiden tarkkuu-
desta voi olla vääristynyt//Raskastakertasinkoa käytettäessä joihinkin etäisyyksiin ei 
voitu ampua, mikä johti uudelleen laskemiseen.// 
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D) - 
E) ID valintapalkki hävitti välillä osan. Ainakin osassa tapauksista tämä liittyi siihen, 
että jostain syystä asejärjestelmä piti valita ennen joukkoa. Tällöin joukkoa valitessa ti-
lanteessa, jossa ei ollut asejärjestelmä valittu, ei voinut nähdä kerralla kaikkia pst-kykyi-
siä joukkoja.// 

 
 

 
A) Miinoite toimintoa ei käytetty, vaan tuomarin perusteluilla miinoitteen vaikutus ja 
havaitseminen määritettiin.// Ei käytetty tässä taistelussa kertaakaan// 

B) - 

C) Miinoitteiden ja epäsuorantulen osumat olivat osin aika heppoisia, esimerkiksi tilan-
teessa jossa täysin suojautumattomaan ammutaan patteristolla.// 

D) Miinoite sisälsi pohjamiinoja ja sulute oli hidastavaa mallia. Tällöin joukkue vaunuja 
sai rauhassa eksyä alueelle ja niitä räjäyteltiin erotuomarin kanssa yhteistuumin// 

E) ID valintapalkki ei näyttänyt aina kaikkia joukkoja. Tällöin tuli nollata valinnat ja 
koittaa uudestaan.// 
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A) Nollaamisen käyttö pakollista, jotta virhekoodilta vältyttiin//  

B) ID pitäisi pystyä syöttämään manuaalisesti, jotta saadaan toimintaa nopeutettua. 

Tulen alla voi olla useampi ryhmä/partio/jne//Epäsuorantulen ampuminen hidasti tais-

teluita huomattavasti joka oli yksi syy miksi siirryttiin tässä pikapelissä sopimaan tappi-

oista// 

C) - 

D) KVPSTO ja PSHPSTO aiheuttivat maksimissaan muutaman henkilön tappiot vaikka 

tuli oli kohdallaan.// Miinoitteiden ja epäsuorantulen osumat olivat osin aika heppoisia, 

esimerkiksi tilanteessa jossa täysin suojautumattomaan ammutaan patteristolla.// eri 

tulimuotojen ammuttamisen kannalta koin sen merkitykselliseksi//Ammuttiin peite jol-

loin levitettiin vaikutusta saada se todenmukaisemmaksi.// 

E) epäsuoran tulen tehottomuuteen liittyen kouluttajan pyynnöstä//PUN tulivalmistelun 

vaikutus tuotti vain 2 tappiota EI kaivautuneelle siniselle.// pun rakhpsto liian pienet 

tappiot  suojaamatonta jv:tä vastaan 

F) t-ann taulukko etenkin hyödyllinen//tuliannostaulukko oli oikein hyvä lisä!// En ko-

kenut niitä hyödyllisiksi. Epäsuoraatulta ammuttiin 36 laukauksen määrinä, mikä ei 

mahdollistanut t-annoksien kunnollista seuraamista.// ei huomioitu// 

G) Yrittäessä ampua useasti tuli virhekoodi//Poislukien epäsuorantulen häiriö, mikä jo 

ratkaistiinkin!// ei ole kuvaa, osuma kuvion sijaan laittoi yhteen ruutuun punaisella poh-
jalla rastin. Ongelma oli KVPSTO 5 km amet:lla, ei muissa tapauksissa.// 
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A) - 

B) - 

C) Mutta todettiin helpommaksi pitää kirjaa paperilla, kuin excelissä hyppiä lehtien vä-

lillä.// 

D) Mutta jälkikäteen ajateltuna, apilakset olisi pitänyt lisätä.// Lisäsin jääkäriryhmille 

apilaksia (porrastukset) ja ITKK:t//Lisäsimme raskaatkertasingot siniselle//Luotiin eril-
linen raskas pst joukkue yhdestä krhk joukkueesta//lisäsin raskassinkojoukkueen// 

E) Vähensin manuaalisesti sinkoja, koska arvoin ammunnan kahdesti tuloksen saa-

miseksi, mutta merkitsin vain toisen.// 

F) - 

G) - 
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A) - 

B) Naurettiin KESsien osumattomuutta.// Varmistin, että manuaalisesti lasketut tappiot 

tallentuivat lokikirjaan, esim. TSTHEKO suoritteet// 

C) Havainnollistamaan pelin sisällä tuotetut tappiot ja summaamaan yhteen joukkojen 

tuottamia tappioita. Osana palautteenantoa siis//Tarkastelin, mitä oli pelissä tapahtu-
nut Excelin mukaan.// 

D) - 
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E. Loppukyselyn vastaukset 
 

Loppukysely osio 1 
 

 

 
Kirjalliset vastaukset loppukyselyn osioista 2&3 
 
1. Simulaattorin antamat tulokset vastasivat todellisuutta hyvin 
Opettaja: 
”Kokonaiskuvassa kyllä. Epäsuorantulen kuvaaminen ei tuntunut realistiselta. Ammut 
1000 kranaattia (PSHPSTO) / rakettia (RAKHPSTO) linnoitettuun kohteeseen. Ei tappi-
oita” 
 
”Sininen koki useammin häviön taistelussa.” 
”Simulaattoria on kehitetty ilmeisen paljon ja siinä huomioidaan kohtalaisen hyvin eri te-
kijät, jotka vaikuttavat taisteluiden/tapahtumien lopputuloksiin.” 
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”Tulee muistaa, että simulaattorin antamiin tuloksiin tulee aina liittää keskustelu siitä, 
mitä ilmiöissä tapahtui ja mitkä tekijät vaikuttavat.” 
 
”Epäsuoran tulen osalta tappiot olivat mielestäni melko pieniä. Sama tappioiden suhteen 
ylipäätänsä. Varsinkin puolustajan tuottamat tappiot valmisteluista ja harjoitelluista ase-
mista ei vastannut todellisuutta.” 
 
”Laskennassa tulee osata ottaa huomioon taulukon ominaisuudet, jotta tappiot saadaan 
kuvattua realistisesti. Väärän ID:n syöttäminen (vaunun mukaanottaminen) vääristää 
tuloksia. 
Epäsuorantulen tappiot eivät aina määräydy realistisesti” 
 
Oppilas: 
”Epäsuoratuli ei mielestäni ollut realistisesti kuvattu.” 
 
”Osittain - epäsuoratuli ei tehnyt realistista vaikutusta.” 
 
”Epäsuorantulen tappiot olivat usein suhteellisen alhaisia.” 
 
”Epäsuoratuli aiheutti keskustelua” 
 
”Puutteita oli epäsuorantulen osalta” 
 
”Epäsuorantulen tappiot olivat melko pieniä, haavoja ei kuvattu erikseen” 
 
”Pääosin kyllä, mutta olen kohtuu skeptinen voidaanko tällä tavoin mallintaa tappioita 
esimerkiksi väijytyksessä kovinkaan tarkasti.” 
 
”JV-osalta pääosin, Epäs ei vastannut” 
 
”Epäsuoratuli ei tuottanut riittävästi tappioita. Myös pst-aseiden osumaprosentti oli 
huono. Lyhyessä pelissä 8 sinkoa. 1 nlaw ohi, muistaakseni 1 osui 
 
”Vain lyhyen ajan simulaattorin kanssa viettäneenä, jotkin tn:t vaikuttivat liian heikoilta. 
esim RSKES vs paikallaan oleva vaunu 200 m --> etäisyys mitattu” 
 
”Epäs tuli punaisen osalta, tappiot melko minimaalisia” 
 
”välillä tulokset tuntuivat absurdeilta” 
 
2.Simulaattori paransi sotapelistä saatavia tuloksia 
Opettaja: 
”Ei vertailukohtaa” 
”Simulaattorin antamat tulokset antoivat pelaajille taistelun/vast. ”lopputuleman”, jonka poh-
jalta voitiin käydä taktista/taisteluteknistä keskustelua.” 
”Riippuu varsin paljon siitä, kuinka hyvin esim. laskija(t) hallitsee tehtävänsä.” 
”On hyvä, että tappiot perustuvat johonkin muuhunkin kuin jonkun yksittäisen henkilön pää-
tökseen.” 
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”Yksittäiset kahakat voidaan simuloida hyvin ja niistä saadaan realistisia tuloksia. Tämä vaa-
tii kuitenkin erittäin paljon aikaa, jolloin koulutuksellinen hyöty voi laskea. Usein nopeampaa 
ja koulutusta paremmin tukevaa on kuvata kahakat laadullisesti.” 
Oppilas: 
”Simulaattori sai aikaan taktista keskustelua ja mielestäni syvensi pelaajien taitoja.” 
”Ei ollut tarpeeksi sattumaa. Melko kaavamainen vaikka oli todennäköisyyksiä.” 
”Tappiot aiheuttivat keskustelua” 
”Tulokset herättivät keskustelua” 
”Tst-stressi ym.” 
”Useita tekijöitä otettiin huomioon, manuaalisesti olisi ollut haastavaa ottaa kaikkia tekijöitä 
huomioon” 
”tuo hyvän satunnaiselementin, nopeuttaa toimintaa” 
 
3. Simulaattorin visuaalisuus oli riittävä 
Opettaja: 
”Yksinkertainen ja johdonmukainen yleisellä tasolla. Vetovalikko ja ID haku epäkäytännölli-
nen ja vie liikaa aikaa. Tappiotaulukon lukeminen epäselvää. esim organisaatipuu / kuva 
jossa tuhoutunut taistelija vast)” 
”käyttöliittymä on selkeä, mutta välilehtien ja pudotusvalikoiden käyttö on varsinkin harjaan-
tumattomilla käyttäjillä hidasta.” 
Oppilas: 
”tarpeeksi yksinkertainen ulkoasu” 
”Todella yksinkertainen” 
 
4. Simulaattorin käyttö oli helppoa 
Opettaja: 
”Täppä / pukkivalikko voisi toimia paremmin. Vetovalikko ei toimiva, jolloin käyttäjä joutuu 
etsimään ja vertaamaan ID- numeroita toiseen taulukkoon. Taktiset merkit ja niihin sidottu 
numerointi nopeuttaa sotapeliä.” 
”En käyttänyt simulaattoria harjoituksessa, mutta havaintojen perusteella opiskelijat omak-
suivat käytön nopeasti, lisäksi käyttö oli kohtalaisen sujuvaa.” 
”Vaatii reilua harjaantumista ja käyttökokemusta ennen kuin käyttö on jouhevaa ja helppoa.” 
Oppilas: 
”ID:n etsiminen oli osittain työlästä. Myös prosessin sisäistämiseen meni alussa aikaa.” 
”tunnissa oppi käyttämään” 
 
5. Simulaattorin käyttö nopeutti pelaamista 
Opettaja: 
”Osittain hidasti yllä mainituista syistä” 
”Simulaattori työllisti ja muutti pelin luonnetta kvalitatiivisesta, kvantitatiiviseksi.” 
”Mikäli simulaattoria käytetään jokaisen tilanteen ratkaisemiseen, se hidastaa pelaamista 
merkittävästi ja pintenkin kahakoiden ratkomiseen kuluu paljon aikaa. Pelinjohtajan rooli ja 
pelisilmä simulaattorin käyttöön eri tilanteissa korostuu.” 
”Riippuu varsin paljon siitä, kuinka hyvin esim laskija(t) hallitsee tehtävänsä.” 
”Minulle jäi sellainen kuva, että simulaattori jopa hidasti pelaamista. Excelin näpyttely vie 
liikaa aikaa ja laskentaa tehdään liian pienissä palikoissa. Pitäisi pystyä laskemaan uskot-
tavasti suurempien joukkojen taistelua, jolloin pelimekaniikka nopeutuisi.” 
”Usein jopa hidasti manuaaliseen pelaamiseen verrattuna.” 
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Oppilas: 
”Nopeampi kuin manuaalilaskenta mutta ”pikatilanteissa” ei tarpeeksi nopeaa” 
”Selvät tilanteet oli helppo ja nopea laskea, mutta esim TSTHEKO rynnäköt ratkaistiin no-
peammin puhumalla.” 
”En ole pelannut aiemmin, en osaa sanoa.” 
”Melko hidas excelillä. Etenkin ID:n käyttö.” 
”uuden järjestelmän opettelu, kaikkien muiden viestivälineiden rinnalle aiheutti jonkinlaista 
hetkellistä tuskaa.” 
”simulaattori hidasti etenkin kiivaiden tst kulkua” 
 
6. Simulaattorin käytön kanssa esiintyi teknisiä ongelmia 
Opettaja: 
”vain vähän. Muutamia käytettäessä epäsuoraatulta ja sen kuvausta.” 
”Käyttöliittymä ei ollut täysin kadettivarma, eli siitä pitäisi poistaa mahdollisuudet jumittaa 
ohjelma.” 
”Kyllä, mutta ne eivät juurikaan haitanneet pelin toteuttamista” 
”Joitain kertoja.” 
Oppilas: 
”Excel jäätyi useasti.” 
”Epäsuoratuli lagitti koneen lähes aina” 
”Erittäin harvoin ja yleensä vika oli loppujen lopuksi käyttäjässä” 
”Pääasiassa toimi hyvin” 
”ongelma ratkaistiin nopeasti” 
”Kerran ohjelmisto kyykkäsi kokonaan ja koneen uudelleen käynnistämistä tarvittiin” 
”Epäsuoratuli aiheutti erroria” 
 
7. Simulaattorin käyttö paransi oppimistani 
Opettaja: 
”Kyllä, sillä laadullisen analysoinnin rinnalla oli ns ”määrällistä” dataa joita voitiin verrata toi-
siinsa. Eli keskustelu tapahtuman lopputuloksista ja siihen liitetty simulaattori vastasi hyvin 
todellisuutta ja antoi oikeansuuntaiset lopputuloksen.” 
”En toiminut laskijana” 
”Mikäli aikaa on, antaa simulaattori hyvän työkalun kahakoiden tulosten arviointiin tuottaen 
näin sisältöä tilanneilmoitukslln.” 
Oppilas: 
”Loi hyvin keskustelua tilanteiden kulusta 
”Sai konkreettiseman hahmotelman vihollisen voimasta yhdistettynä pelaamiseen” 
”ainakin sen kautta, että pelaaminen oli nopeampaa --> enemmän tilanteita” 
 
8. Simulaattorin käyttö oli mielestäni tylsää 
Opettaja: 
”Simulaattorin käytössä on tietty ”jännitys”, joka mielestäni parantaa opiskelijoiden motivaa-
tiota sotapelaamiseen.” 
”En toiminut laskijana” 
”Yksitoikkoista toki.” 
Oppilas: 
”Hyvä apu, jos tekisi visuaalisesti vielä myös paremman” 
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9. Simulaattoria käytettiin palautteen tukena 
Opettaja: 
”tappioiden tuottamisen vertailuun soveltui hyvin. ”Simulaattori antoi tässä tilanteessa tulok-
sen x -> olisiko tullut oikeasti” Excelistä sai hyvin tuotetut tappiot ja lokikirjan käydyistä ta-
pahtumista.” 
”Ei käytetty” 
”Osittain, koska se tuki tiettyjä ”lainalaisuuksia” ja niiden esiintymistä, tai vastaavasti osoitti, 
että myös sattumalla voi olla osuutta taisteluteknisellä tasolla.” 
”Osittain kyllä, lähinnä tappiotaulukoiden osalta. Jokaisessa pelissä kuitenkin tehtiin paljon 
myös laadullista tilanteiden ratkaisua, jolloin simulaattorin tuomia taulukoita ei voitu täysin 
hyödyntää.” 
”Antoi sisältöä esimerkiksi tappioiden käsittelyyn palautteessa. Lokikirja erinomainen lisä.” 
Oppilas 
”Simulaattoria ei käytetty palautteen tukena, sillä se ei mielestäni ole palautteen antamiseen 
tarpeeksi visuaalinen” 
”en osaa sanoa” 
”Aiheutti keskustelua” 
”Ei suoranaisesti --> siitä saatuja tuloksia voitiin kyllä ottaa huomioon ajoittain” 
”Ei ainakaan meidän tyryssä.” 
”osittain” 
 
10. Simulaattorin käyttö edisti sotataidollista ajatteluani 
Opettaja: 
”Toimi tukena” 
”Antaa tukea taisteluteknisten tilanteiden ymmärtämiseen ja kokonaistulenkäytön sisäistä-
miseen.” 
Oppilas: 
”Eritoten kokonaistulenkäyttö oli simusta saatavien oppien keskiössä 
”Herätti ajatuksia esim. kokonaistulenkäytöstä sekä linnoittamisesta” 
”Usein oltiin eri mieltä simun tappioista” 
”Muutamissa tilanteissa” 
”Peli oli erittäin kehittävä” 
”Tappiot kiinnostavat aina kaikkia” 
”antoi jotan mihin verrata omaa ajattelua” 
”PST-aseet: moni ammuttiin liikkuvaan maaliin, joten ehkäpä se indikoi, että niillä ei ammuta 
liikkuvaa. edelleen samaa mieltä kuitenkin, että osumaprosentti liian alhainen” 
 
1. Miten simulaattoria tulisi kehittää? 
Opettaja: 
”Täppävalikko, josta valitset mitä teet ja mitkä ”parametrit” käytössä. Esim. väijytys, käyte-
tään epäs, ammutaan tuliyksiköllä x jne, ID-numerointi pois ja taktiset merkit ja siihen liitetty 
numerointi tilalle. Esim ”333MEKJ” --> 3. pataljoonan, 3. komppanian 3 mekj, 1x pataljoona 
punaiselle ei riitä -> enemmän joukkorakenteita, tappiotaulukko visuaalisemmaksi, esim or-
ganisaatiopuu/kuva jossa punaisella tuhoutunut taistelija vast 
”Vaihtoehdot esim ”taistelu” taulukossa tulisi olla näkyvissä, jotta niitä ei tarvitse ” etsiä” tau-
lukosta.” 
”ID:t tulisi korvata joukon nimien lyhenteillä, esim ID 1331 = voisi olla 1K3J3R eli 1. komp-
panian 3. joukkueen 3.ryhmä. Voisi parantaa pelaajien hahmotusta siitä, mitkä joukot simu-
laattorissa sillä hetkellä toimivat., Tappioiden laskentaa voisi edelleen kehittää siten, että 
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joukkojen kärsimät tappiot olisi sidottu visuaalisesti esimerkiksi joukon ”organisaatiokatis-
kaan” = kun esimerkiksi MEKJVP:n joku komppania on kärsinyt joukkueen tappiot, kuvaa 
katsomalla ilmenisi suoraan mikä osa pataljoonasta/komppaniasta on tuhoutunut. Mahdol-
listaa nopeamman palautteen antamisen.” 
”Joukkotietokantoihin tulisi ID-numeron sijasta miettiä jokin ratkaisu, jossa joukon tunniste 
olisi yksinkertaisesti 1P-1JR-1JÄÄKJ-2JK tai vastaava. Tämä nopeuttaisi huomattavasti si-
mulaattorin käyttöä. Taistelu-toiminnossa erillaisia laukaustenvaihtotilanteita varten voisi 
olla vaihto-nappi jolla ampuvan ja kohteen tunnisteet voisi vaihtaa päittäin. Käyttö nopeutuisi 
ja käyttöliittymä olisi sujuvampi..Epäsuoran tulen toimintoon pitäisi olla myös harjoitusvas-
tustajan tulimuodot, jolloin esim. patteristoilla toteutettu tulivalmistelu tekisi realistisempaa 
vahinkoa. Käytettäessä suomalaisia hajontakuvioita, ei tähän päästä ja joudutaan sovelta-
maan. Ilma-aseen vaikutuslaskenta: Valitaan kalusto, määrä ja kohde.” 
”Simulaattorin tulisi kyetä laskemaan isompien joukkojen välisiä taisteluita valitsemalla esi-
merkiksi ryhmä vastaan joukkue taistelu. Tällöin myös simulaattorin tulisi kyetä oikeaan to-
dennäköisyyteen., PST-todennäköisyyksistä puuttuu paljon aseita, Epäsuorantulen tappiot 
ovat melko epärealistiset,” 
”Käyttöliittymän käytön nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen suurin yksittäinen kehitys-
kohde. EPÄS-työkalu on hyvä, mutta hidas käyttää.” 
Oppilas: 
”Simulaattori toimi hyvin., Se oli hiukan hidas mutta selkeä käyttää., Osa todennäköisyyk-
sista olivat hieman outoja.” 
”Välillä tuntui etteivät kaikki tappiot välittyneet organisaatiolehdelle.” 
”Jos jalkaväkitaistelun (esim. joukkueen torjuntatukikohta) voitaisiin käsitellä kokonaisuu-
tena, se nopeuttaisi pelaamista huomattavasti.” 
”Enemmän sattumaa (esim punaisen epäsuoratuli suoraan ryhmän asemiin tappio 2 lähes 
aina), ID:t helpommaksi, haavoittuneita mukaan.” 
”Simulaattori antoi pääsääntöisesti hyviä tuloksia. Soveltaminen sotapelin tilanteen kanssa 
ajoi joskus tilanteisiin, joissa voimasuhteet laskettiin epätodellisesti.” 
”lisää joukkoja, mutta tulevat tod.näkö ajan kanssa., Epäsuorantulen kehittäminen” 
”Epäsuorantulen tappioiden kuvaaminen, Kuulo-/näköhavainto ominaisuus?, jos id pois pe-
listä --> nyt tulee error” 
”Sen opettelu vei aikaa --> yksinkertaisuutta lisää, mikäli mahdollista., Todennäköisyyksiä 
epäsuorantulen oslta syytä muokata --> ammuttiin massiivinen tulivalmistelu osuen kohtee-
seen, eikä tappioita erityisemmin syntynyt” 
”Epäsuorantulen tappiot todella maltillisia. Esimerkiksi VIH PSTO 1000 kranaattia suoraan 
ryhmän päälle, tulos: 1 tappio” 
”Pst- mahdollisuus laskea useampi laukaus kerralla” 
”Epäs vaikutus epärealistinen --> osumavaikutus suuremmaksi” 
”Pystyy vaihtamaan yhdestä napista sininen ja punainen päikseen taistelukosketuksessa”,, 
Vihollisen epis-sapluunat 
”Epäsuorantulen tappiot todellisiksi. Partio pystyy tuottamaan vain 1 hengen tappiot = ei 
realistista. Ei tarvitsi jokaisen taistellun jälkeen syöttää kaikkia tietoja uudestaan.” 
”Visuaalisuutta tulisi lisätä, valikoiden koot on liian pieniä, joukkueen id voisi kirjoittaa ma-
nuaalisesti TST taulukkoon” 
”Taistelutoiminnosta tulisi tehdä yksinkertaisempi (PST ja JV-taistelun yhdistäminen)” 
”Käytin vain vähän” 
”Epäsuorantulen tappiot vastaamaan todellisuutta” 
”Epäsuoaantuleen tulisi kyetä kirjoittamaan ID manuaalisesti --> nopeuttaa lisää” 
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2. Mitkä olivat simulaattorin suurimmat heikkoudet tai käytön ongelmat 
Opettaja: 
”Simuloinnin kesto. On tottakai nopeamaa kuin manuaalisesti., Epäsuorantulen simulointi ei 
täysin realistista, tuotetut tappiot joukoille näkyi kyllä riveillä, mutta sen lukeminen oli epä-
selvää.” 
”Hitaus --> vaihtoehtojen klikkailu ja alasvetovalikoiden ”skrollailu” on hidasta” 
” Simulaattorin käyttöön voidaan pelin aikana ”turtua” ja pahimmillaan sen antamia tuloksia 
ei kyetä/jakseta kyseenalaistaa vaan pidetään niitä totuutena. Näin ollen ”hedelmällinen 
keskutelu” sekä äärimmäisen tärkeä taktinen/taistelutekninen tarkastelu pelaajien kesken 
vähenee.” 
”ID:n etsiminen -> ehdotus edellisessä kohdassa, Laskija ei selkeästi näe, mistä tulos muo-
dustuu, eli tätä pitäisi saada havainnollistettua jollakin selkeämmällä tavalla. Insinööri ym-
märtää, PST-kadetti ei.” 
”Laskennassa joutuu näppäilemään liikaa, se on hidasta ja isompien taisteluiden laskemi-
nen on työlästä.” 
”Käyttöliittymän käytön nopeuttaminen ja yksinkertaistaminen suurin yksittäinen kehitys-
kohde. EPÄS-työkalu on hyvä, mutta hidas käyttää. ID-valinta nopeammaksi ja yksinkertai-
semmaksi.” 
Oppilas: 
”Suurin heikkos excelin ”herkkyys”. Jos ei toimintoja tehnyt juuri tarkalleen niin kuin se ha-
luaa saattoi joitain tietoja hävitä., Sitten piti selvitellä missä kohtaa on klikannut väärin jotta 
päästiin eteenpäin.” 
”Eniten ongelmia aiheutti epäsuoratuli --> vaikuttava puoli tuli aina valita uudelleen jotta or-
ganisaatiot päivittyisivät” 
”Excel ”jäätyminen”, isojen taistleuiden laskemisen hitaus.” 
”ID:n etsiminen” 
”Epäs tulen määrän määrittäminen tuliannoksina eri ampuvien yksiköiden alle nopeuttaisi 
laskemista todella paljon.” 
”Ongelmia ei juurikaan ilmennyt. Ilmentyynet ongelmat johtuivat kokemattomuudesta.” 
”Vaikea käyttää(IT-osaaminen itselläni nolla) ja raskaat valmistelut” 
”Käytön hitaus erityisesti epäsuorantulen osalta.” 
”Epäsuorantulen simulointia voisi jotenkin koittaa parantaa, sillä laukaisumäärät jouduttiin 
osin vetämään hatusta. Suoraan alla olevasta ryhmästä aukealla saattoi kuolla yksi ja loput 
ehjinä, vaikka tuliyksikkönä oli raskas. Pidän tulenkuvaamista siis heikkona” 
”Epäsuorantulen simulointi vaikutti epärealistiselsta. esim. vihollisen tulivalmistelun suo-
raann jääkj asemiin ja yksi kuollut. (ongelma saattoi olla myös käyttäjissä)” 
”Epäsuorantulen käytön kankeus: 36 tkr vs 0,x tann,, laajojen tulivalmistelujen toteuttaminen 
hidasta --> useiden maalipisteiden ja tuliyksiköiden käyttö kerralla?,, 500 PSH kranaattia 
joukkueen päälle, tappiot 0? 
”käyttäjävirheet” 
”Peruskadetti ei osaa tunnistaa käyttäjävirheitä simulaattorin virheestä” 
”Epäsuorantulen heikkous” 
”Epäs hajonta viholliselle” 
”Ajoittainen excelin kaatuminen, joukkojen ID:n etsiminen” 
”Kun sen oppi, sitten osasi” 
”EPÄS” 
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3. Simulaattorin suurimmat vahvuudet olivat mielestäni 
Opettaja: 
”Kuvaa kokonaiskuvassa hyvin todellisuutta. pl epäs, Taktisen keskustelun tukena on hyvää 
dataa miten tappioita voisi syntyä., kokonaisuudessaan käyttäjäystävällinen ja helppo käyt-
tää” 
”Noppien heittely ja paperitaulukoiden käyttö väheni., Loki ja taistelupäiväkirja +++” 
”Monipuolisuus, ns. ”pattitilanteiden” ratkaisu, mikäli pelaajilla on eri näkemykset jonkun tais-
telun kulustua/tappiosta jne. = Simulaattori toimi eräänlaisena erotuomarina.” 
”Lokitiedot, paperinippujen vähentäminen, suhteellisen helppo käytettävyys sitten kun tietää 
mitä tekee, automatisoidut toiminnot 
”Päätökset eivät perustu pelkästään jonkun mielipiteeseen” 
”Taisteluiden parametrit antavat useimmiten oikean suuntaisia tuloksia taisteluista. Lokikirja 
on erinomainen lisä.” 
Oppilas 
”Simulaattori mahdollisti hyvin muuttuvia tilanteita., Kaksi täysin samaa taistelua voi päättyä 
täysin eri tavalla todennäköisyyksistä johtuen” 
”Panssarintorjunta ja kohtaamistaistelut” 
”Antoi lukuihin perustuvaa faktaa, miten esim. joukkue kykynee taistelemaan komppaniaa 
vastaan. Kokonaistulenkäytön merkitys korostui merkittävästi.” 
”Hauska pelata. Näkee oikeasti paljon esim epäsuoratuli vaikuttaa.” 
”Helppokäyttöisyys ja tappioiden seuranta” 
”Nopeutti pelaamista massiivisesti. Sai aikaan kiistelyä --> keskutelua ja ajattelua.” 
”Nopeutti laskemista ja siten edisti pelaamisen ja tilanteiden nopeutta/tempoa.” 
”Nopeutti toimintaa” 
”Herätti keskustelua ja toi ennalta-arvaamattomuuden peliin” 
”Laskemistyön nopettaminen, tappioiden kirjanpito, suhteellisen yksinkertainen käyttää.” 
”Kovin helppokäyttöinen kunhan siihen oppi. Iso plussa pehmeistä parametreistä.” 
”Luo satunnaisuutta ja siten tapahtumakulkuja, joita peliä hallitseva ihminen ei olisi välttä-
mättä ottanut huomioon,, luo riittävän realistiset reunaehdot” 
”yksinkertaisuus” 
”Jv-laskuri, EPÄS t-an laskuri 
”nopeus vs manuaalinen laskenta” 
”Joukkojen tappioiden seuranta, selkeä käyttää” 
”nopeutti laskemista huomattavasti” 
”Antoi realistisempaa kuvaa taisteluista, eikä tappioista jääty kitisemään.” Epäsuorantulen 
ja pst aseiden käyttö konkretisoitu paremmin” 
”Nopeuttaa ja muutenkin hitaasti etenevää peliä. Ns satunnaiskortti esim. taistelustressi. 
”Useiden tekijöiden huomioonottaminen, vaatii vain yhden excel taulukon” 
”Tappioiden siirtyminen suoraan taulukkoon” 
 
4. Miten kehittäisin peliryhmän järjestelyjä? 
Opettaja: 
”Enemmän pelaajia. Väh 2xpuoli (pun ja sin) 1x henkilö käyttää vain exceliä -> koulutusta 
enemmän” 
”Vähintään 4 henkeä + pelinjohtaja. Muistettava korostaa KNTOP:n saamien ilmoitusten 
merkitystä.” 
”Simulaattorin käyttäjän tulee osallistua taktiseen keskusteluun, ei pelkästään tuijottaa/ope-
roida exceliä. Tämä varsinkin, mikäli opiskelijat ovat pelaajina.” 
”Peliryhmässä voisi olla talon puolesta aina esim. varusmieslaskija tai vastaava, joka huo-
lehtisi matematiikan toteutumisesta. Jos simulaattori näyttäisi laskennan kulun selkeästi, 
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voisi kouluttaja ja peliryhmä sitten tarkastella tapahtumaa ja keskustella asiasta, mikä opet-
taisi peliä ja antaisi lisäarvoa tarkastelulle.” 
”Pelaaja madollisimman lähelle kartan ääreen, jotta hän voi osallistua laadulliseen keskus-
teluun. Laskijana voi toimia myös varusmies.” 
”Karttaseinälle ja joukkomerkit magneeteilla kiinni = parempi tilannekuva kaikilla peliryhmän 
jäsenillä” 
Oppilas: 
”Peliryhmän koko ei tukenut peliä., Yksi pelajaa pelaa monta palikkaa aiheuttaa sen, että on 
liian kiire eikä pysy kärryillä mitä tapahtuu ja missä.” 
”Reagoivan tilan välttämiseksi tilanneilmoituksen välittäminen päälikkölle joukon reagointi 
vuoron aikana parantaisi päällikön tilannekuvaa.” 
”Enemmän pelaajia ”apureiksi” pelilaudalla. Nyt pelaaja johti oikeasti komppanian toimintaa, 
ainakin niin että joutui keskittymään jokaiseen joukkueeseen sekä erillisryhmään.” 
”Lisää henkilöitä simun käyttöön.” 
”Nappulansiirteilijöitä kaksi siniselle” 
”sinisen pelaajia pitäisi olla vähintään yksi enemmän, jolloin johtamisjärjestelmien käyttö 
mahdollistuisi.” 
”Useampi sinisen pelaaja kuvaamaan ryhmiä/joukkueita” 
”Id:t oltava riittävän selkeästi” 
”Vahvuus pelipöydän ääressä siten, että laskija on vain laskija. tai laskija on myös pelin 
johtaja.” 
”Pelipöydän ääreen tarvitaan vähintään 5 pelaajaa, hommaa piisaa” 
”taistelussa vaihtoehdot toimintaan näkyville. Nopettaisi laskentaan saatavia tietoja.” 
”Enemmän pelaajia” 
”Siniselle enemmän pelaajia” 
”Useampi sin pelaaja” 
”useampia sinisen pelaajia” 
”paremmat pelimerkit, tussi kuluu ja suttaantuu” 
 
5. Miten kehittäisin simulaattorikoulutusta? 
Opettaja: 
”enemmän aikaa simulaattorin koulutuskeen. Yhden esimerkkipelin pelaaminen alusta lop-
puun”, Opiskelijoille voisi nostaa jo aiemmin simulaattorin käytön osana koulutusta --> esim 
joukkuetasan taisteluun sopisi mielestäni hyvin.” 
”Ukko paikalle… Olisi kohteliasta.” 
”Koulutusmateriaalin voisi tehdä ppt. -muodossa, jolloin siihen olisi liitettynä pelilaudalta ha-
vainnollistavat kuvat. Tämä edesauttaisi simulaattorissa tehtävien laskutoimitusten havain-
nolistamista opetettavalle yleisölle. Mitä useampi joukko olisi tietoinen simulaattorista, sitä 
paremmin sitä voitaisiin kehittää ja hyödyntää suunnittelussa ja koulutuksessa. Simulaatto-
ria voisi käyttää monipuolisesti esimerkiksi komppanian hyökkäyksen liikkeen suunnitte-
lussa ja havainnollistamisessa, ylipäätään aikautusta vaativien taisteluliikkeiden opettami-
sessa. Kadettien opetuksessa tälläinen voisi edeltää vaikkapa maastossa tapahtuvaa har-
joitusta. EJH:n tyyppisissä harjoituksissa peli voisi hyödyntää simulaattoria syötteidein tuot-
tamisessa esikunnille, jolloin ratkaisut eivät perustuisi ennalta päätettyihin tai arvioituihin tu-
loksiin, vaan matemaattisesti tuotettuun tietoon. Tämä lisäisi harjoituksen mielekkyyttä ja 
opettaisi myös peliä enemmän kuin vain kartalle piirretyt, hihasta ravistetut arvaukset toi-
minnan lopputuloksesta. Esimerkki: Pelillä halutaan opettaa MEKTSTOS hyökkäs 
MEKJVP:n sivustaan kesken huollon. Hyökkäyksen rakenteeen määrittää komentajan pää-
tös ja taisteluajatus, mutta alaisten tapahtumat simuloidaan. Näin lopputulos ei ole ennalta 
mietitty, vaan se muodostuu yksikkötasolla tapahtuvista ilmiöistä.” 
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”Simulaattorin käyttämiseen, kuten myös pelaamiseen tulee jatkossa varata enemmän ai-
kaa” 
”Järjestelmän ja järjestelyiden kouluttamiselle tulisi varata riittävästi (enemmän kuin nyt) ai-
kaa.” 
Oppilas: 
”Simulaattori saisi olla vielä visuaalisempi., Enemmän ”isoja nappeja” (Makroja) mitä voi 
painaa menemättä eri valikoihin nopeuttaisi laskemista., Epäsuoraantuleen lisää vaihtoeh-
toja mitä ammutaan.” 
”Simukoulutus oli mielestäni riittävä. Simua oli helppo käyttää.” 
”Lähiopetuksena olisi ollut varmasti tehokkaampaa.” 
”Hyvä koulutus, ei jäänyt epäselvyyksiä.” 
”Ohjeet olivat selkeät” 
”Käytön lisääminen toisi jouhevuutta järjestelmän käyttöön” 
”Voidaan hyödyntää enemmän” 
”Sitä olisi tarvinnut hieman enemmän, jotta simulaattorin käyttö onnistuisi ilman usein tapah-
tuvan neuvojen kyselyä.” 
”Yksi päivä, rauhassa opettelua ja testaamista.” 
”enemmän toistoja” 
”Painottaisin yleisimpiä käyttäjävirheitä ja miten ne korjataan” 
”Etäyhteyksistä johtuen vaikea kysyä apua tai havainnolistaa asioita. Eli tuk/koulutus läsnä” 
”Olisi pelattu useita harjoituspelejä” 
”Enemmän aikaa opettelemiseen” 
”lyhyt pelit johdetusti” 
 
Vapaa sana 
Opettaja: 
”kokonaisuus on toimiva ja vähentää manuaalista laskentaa huomattavasti” 
”Erinomaista 3/5.” 
”Simulaattori nopeuttaa pelitoimintaa, mikäli sen käytössä on harjaantunut. Oleellista edel-
leen on se, että pelinjohtaja (henkilökuntaa) kykenee erotuomaroimaan tilanteita ja tarvitta-
essa suoraviivaistamaan pelin toimintaa. Jokaista partion taistelua tai singon ampumista ei 
tarvitse simuloida ainakaan, jos pelataan komppania -kehyksessä. Joukkue -tasalla voidaan 
mennä yksityiskohtaisiin, taisteluteknisiin tarkasteluihin, komppania -tasalla tulisi pysyä tak-
tisella tasolla (ryhmä -ish). Jokaiseen simulaattorin antamaan lopputuloksen arviointiin tulee 
uhrata hetki aikaa ja miettiä sen realistisuutta. Ei pidä pelätä muuttaa tarvittaessa simulaat-
torin antamia tuloksia, päinvastoin.” 
Oppilas: 
- 
 
 


