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TIIVISTELMÄ 

Sotapeli on analyyttinen peli, jolla voidaan tarkastella erilaisia sotilaallisia konsepteja ja 

toimintavaihtoehtoja sekä kehittää upseerien operaatiotaitoa ja päätöksentekokykyä. Sota-

pelaaminen on erittäin oleellinen osa operatiivista suunnittelua ja toimeenpanoa. Ilmasodan 

dynaamisuus ja nopeatempoisuus tekevät kuitenkin sotapelaamisen haastavaksi ilman tieto-

järjestelmien tukea. Lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun Ilmasotalinjoilta puuttui vakiintu-

nut sotapelijärjestely. 

  

Tutkimustehtävänä oli selvittää, millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely kehittää Maan-

puolustuskorkeakoulun Ilmasotalinjojen koulutusta. Tutkimustehtävä jakautui seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: ”mitä sotapelaaminen on?”, ”millaisia vaatimuksia ilmaoperaa-

tiosotapelijärjestelylle on?”, ”millaisella tietojärjestelmäalustalla ilmaoperaatiosotapelijär-

jestelyä voidaan tukea?” ja ”millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely täyttää parhaiten an-

netut vaatimukset?”. Tutkimusmenetelmänä oli monimenetelmä. Tutkimustyönaineiston 

keruussa käytettiin asiakirjatutkimusta, asiantuntijahaastatteluja, tapahtumien havainnointia 

sekä asiantuntijakyselyä.  

 

Tämän tutkimuksen yhteydessä rakennettiin ja validoitiin yksi tehokas sotapelijärjestely 

ilmasodan viitekehykseen. Valmiiksi laaditut suunnitelmat, ohjeet ja lomakkeet nopeuttavat 

vastaisuudessa merkittävästi pelitapahtumien valmisteluita. Tutkimuksen aikana ohjelmoi-

tiin perinteisen kvalitatiivisen tarkastelun rinnalle sotapelijärjestelyä tukeva tietojärjestel-

mäalustan demonstraattori, jolla haettiin uusia näkökulmia sotapelaamiseen. Alustan yti-

messä oli ilmasodan osatekijöitä yleistävän, yhdistävä ja approksimoiva malli, joka kehitet-

tiin myös tutkimustyön aikana. Vaikka alustassa havaittiin selviä puutteitakin, siitä saatiin 

kannustavia havaintoja ilmaoperaatioiden sotapelaamisen kehittämiseksi muun muassa 

analysoinnin syvyyden ja yksityiskohtaisuuden suhteen. Operaatiotaidolliset aika- ja tila-

määreet saadaan alustalla ja sitä kautta kokonaisjärjestelyllä aikaisempaa paremmin esille. 

 

Tähän saakka operatiivisen suunnittelun kouluttamisesta on puuttunut kvantitatiivinen vas-

te- ja palautemekanismi, eikä suunnitelmien laatua ja toimivuutta ole kyetty arvioimaan 

objektiivisesti. Rakennettu järjestely tuo tähän merkittävän parannuksen. Tutkimus osoitti, 

että ilmaoperaatioiden sotapelaamisessa on vielä kehitettävää. Tulevaisuudessa tekoälyn, 

Big Datan ja koneoppimisen yhdistäminen tutkimuksessa kehiteltyyn ilmaoperaatiosotape-

limalliin voivat avata uusia mahdollisuuksia sotapelaamisen alalla.  

AVAINSANAT 
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JÄRJESTELY ILMAOPERAATIOIDEN SOTAPELAAMISEEN 

1 JOHDANTO 

”During the war, the war with Japan had been re-enacted in the game rooms here  

by so many people and in so many different ways that nothing that happened  

during the war was a surprise — absolutely nothing except the kamikaze tactics  

towards the end of the war; we had not visualized those.”  Field Admiral Chester Nimitz 

(1960) 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Sotapeli on analyyttinen peli, jolla voidaan tarkastella erilaisia sotilaallisia konsepteja ja toi-

mintavaihtoehtoja sekä kehittää upseerien operaatiotaitoa ja päätöksentekokykyä. Sotapeli on 

erittäin oleellinen osa operatiivisen suunnittelun prosessia. Hyvin rakennettu sotapelijärjestely 

antaa suhteellisen realistisen palautteen suunnittelutyön laadusta. Perinteiset karttapohjaiset 

sotapelit soveltuvat yleisesti hyvin erilaisten näkökulmien hakemiseen ja ajatusten herättämi-

seen, mutta ne eivät täytä kaikkia dynaamisen ja kompleksisen ilmasodan asettamia vaati-

muksia. Maanpuolustuskorkeakoululta (myöh. MPKK) puuttui vakioitu, Ilmasotalinjan opin-

toja tukeva järjestely ilmaoperaatioiden sotapelaamiseen. Harjoituksissa käytetyt pelijärjeste-

lyt on rakennettu aikaisemmin oppilaiden toimesta ad hoc-tyyppisesti lyhyillä aikajänteillä. 

Sotapelaamisen hyvät käytänteet eivät ole periytyneet kursseilta seuraaville.  

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli rakentaa sopiva puolustushaaratason ilmaoperaatiosota-

pelijärjestely (myöh. järjestely) Maanpuolustuskorkeakoulun Ilmasotalinjojen (myöh. 

MPKK/ISL) koulutuksen tueksi. Aihetta esitettiin diplomityön tekijälle Maanpuolustuskor-

keakoulun Ilmasotaopin pääopettajan (myöh. pääopettaja) toimesta. Diplomityön tehtävänan-

nossa korostettiin tietojärjestelmien käytön tarkastelua siten, että pelitapahtumista saataisiin 

mahdollisimman tehokkaita ja realistisia.  
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1.2 Tutkimustehtävä, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimustehtävänä oli selvittää, millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely kehittää Maanpuo-

lustuskorkeakoulun Ilmasotalinjojen koulutusta. Tutkimustehtävä jakautui seuraaviin tutki-

muskysymyksiin: 

1. mitä sotapelaaminen on? 

2. millaisia vaatimuksia ilmaoperaatiosotapelijärjestelylle on? 

3. millaisella tietojärjestelmäalustalla ilmaoperaatiosotapelijärjestelyä voidaan tu-

kea? 

4. millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely täyttää parhaiten annetut vaatimukset?  

 

MPKK:n operaatiotaidon ja taktiikan opetus keskittyy operatiiviseen suunnitteluun. Tässä 

tutkimuksessa pyrittiin yhdistämään ilmaoperaatioissa käytettävien elementtien kyvykkyys-

tarkastelu ja operatiivisen arvioinnin periaatteet operatiiviseen suunnitteluprosessiin.  

 

Tutkimuksen näkökulmana oli Suomen ilmapuolustus sekä sen vaatimukset ja reunaehdot. 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyyn tuli sisältyä Suomen ilmapuolustuksen sekä mahdollisen 

vastustajan olemassa olevat ja lähiaikoina käyttöön otettavat suorituskykyelementit. Tutki-

muksesta rajattiin ulos psykologiset tekijät, logistiikka, poliittiset näkökulmat, informaatio- ja 

kybersodankäynti, oikeudelliset asiat, CBRN-aseet ja avaruuselementti. 

1.3 Lähdemateriaali ja tutkimustilanne 

Lähdemateriaalin hakuun käytettiin Suomen yliopistokirjastojen yhteistä aineistotietokantaa 

MELINDA:aa ja yhdysvaltalaista sotatieteellisen tutkimuksen hakuportaalia DTIC:iä. 

MPKK:n opinnäytteitä, laitosten julkaisuja ja digitoitua vanhempaa aineistoa haettiin DO-

RIA-tietokannoista. Lisäksi Google Scholarista haettiin tieteellisiä artikkeleita ja tutkimustöi-

tä.  

1.3.1 Tutkimuksen lähteet 

Tutkimustyön lähteinä käytettiin käsikirjoja, julkaisuja, artikkeleita, haastattelumuistioita, 

puolistrukturoitua kyselyä ja havainnointitilaisuuksien muistiinpanoja. Alla on lueteltu mer-

kittävimmät lähteet tyypeittäin: 
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Systeemiajattelusta ja operaatioanalyysistä on kirjoitettu monta hyvää kirjaa ja julkaisua. So-

tapelaamisesta löytyi paljon julkista lähdemateriaalia. Saatu materiaali kattoi hyvin sotape-

laamisen historian, yleisen teorian ja sotapelijärjestelyt. Myös sotapelaamisen liittämisestä 

operatiiviseen suunnitteluun löytyi materiaalia. Eräissä ulkomaisissa julkaisuissa ja artikke-

leissa oli kuvattu ilmasodankäynnin mallintamisen viitekehystä, mutta ne olivat suhteellisen 

tarkan resoluution matemaattisia malleja johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Laaja-alaiseen 

ja kokonaisvaltaiseen mallintamiseen ei löytynyt julkista lähdettä. 

1.3.2 Aikaisempi tutkimus 

Janne Karelahti (2007) tutki väitöskirjassaan Modeling and On-line Solution of Air Combat 

Optimization Problems and Games hävittäjäkoneiden ohjausta ilmataistelussa, muotoillen 

mallia ilmataistelun optimointiongelmaan. 

 

Mika Multanen (2000) totesi yleisesikuntaupseerikurssin tutkielmassaan Kaupallisen sotape-

liohjelman käytettävyys puolustusvoimissa, että ”kaupallisella sotapeliohjelmalla voidaan 

mallintaa taistelua hyvin, mutta niitä ei kannata käyttää johtajien opetuksessa”. 

 

Janne Ilomäki (1999) pyrki yleisesikuntaupseerikurssin tutkielmassaan Pelitoiminnan järjes-

telyt yhtymän harjoituksissa löytämään ne keskeiset seikat, joita tarvitaan yhtymän pelitoi-

minnan järjestämiseen. 

 

Petri Parviainen (1999) tutki yleisesikuntaupseerikurssin tutkielmassaan Koulutusta tukevan 

pelitoiminnan järjestelyt merivoimien sotapeleissä merivoimien tarvetta kehittää sotapelaa-

mista tukeva simulointijärjestelmä, jolla voitaisiin kouluttaa sodan ajan yhtymien komentajia 

ja esikuntia. 

 

Heikki Lantto (2013) totesi esiupseerikurssin tutkielmassaan Sotapelaaminen saksalaisessa 

sotataidossa 1918-1940, että ”sotapelit olivat Saksassa tarkasteltuna ajankohtana keino 

hankkia sotataidollisia kokemuksia, apuväline taistelutilan liikkeen hahmottamiseen, yhtenäi-

sen taisteluajatuksen vaiheiden havainnollistaja ja ne pakottivat sotilaat sotilasorganisaatioi-

den käyttöperiaatteiden hallintaan”. Lanton mukaan ”olennaisin oppi saksalaisesta sotape-

laamisesta on vihollisen toiminnan realistinen pelaaminen. Älykkään ja omaa sotataitoaan 

noudattavan vihollisen pelaamisen ansiosta voitiin sotapeleistä tehdä luotettavampia havain-

toja”. 
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Pasi Siivonen (1998) tutki esiupseerikurssin tutkielmassaan Kaupallisten sotapeliohjelmien 

soveltuvuus komentajien sekä operaatio-taidon ja taktiikan opetukseen, ”onko harrastekäyt-

töön tarkoitetuissa sotapeliohjelmissa sovellusta, jota voitaisiin hyödyntää taktiikan opetuk-

sessa, miten ohjelmaa tulisi käyttää ja mitä hyötyä sen käytöstä olisi koulutuksen apuvälinee-

nä”. 

 

Pekka Ahtikoski (1994) tutki esiupseerikurssin tutkielmassaan Pataljoonan sotapelin järjeste-

lyt upseerin perustutkintoon kuuluvassa taktiikan opetuksessa miten Kadettikoulussa pidettä-

vät sotapelit tulisi järjestää. 

 

Jarkko Miettinen (2008) jatkoi Pro gradu -tutkielmassaan aikaisemmassa tutkimuksessa (Len-

totukikohtaa vastaan suuntautuvan ilmahyökkäyksen asevaikutuksen mallintaminen ja simu-

lointi) aloitettua tutkimusta asevaikutussovelluksen ja simulaation kehittämiseksi. 

 

Mikko Rasimus (2002) totesi kandidaatintutkielmassaan Kaupalliset sotapeliohjelmat johta-

misopin opetuksen apuvälineenä, että sotapeliohjelmien avulla toteutettavat harjoitukset tulee 

suunnitella tietokoneavusteiseksi ja valmistella myös ohjelmien osalta vastaamaan harjoitus-

organisaatiota ja -tilannetta. 

 

MPKK:lta löytyy, täten useita eritasoisia opinnäytetöitä sotapelitoiminnasta (maavoimat ja 

merivoimat), mutta ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentamisesta Suomen kansallisiin tar-

peisiin ei löytynyt yhtään opinnäytetyötä.  

1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui Maanpuolustuskorkeakoulun Ilmasotalinjojen 

operaatiotaidon koulutuksen ympärille. Koulutus koostuu teoriaopetuksesta ja lukuisista har-

joituksista. Harjoituksille on laadittu yksityiskohtaiset harjoitustavoitteet, joiden tulee täyttyä. 

Usean harjoituksen keskiössä on operatiivinen suunnittelu ja oppilaiden laatimien sotilaallis-

ten toimintavaihtoehtojen arviointi päätöksentekoa varten. Toimintavaihtoehtoja vertaillaan 

ilmaoperaation komentajan antamien vertailukriteerien mukaan. 
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Tämän diplomityön tutkimustehtävä (ilmaoperaatiosotapelijärjestely) on MPKK/ISL:n harjoi-

tuksissa suoritettavan operatiivisen suunnittelun ja toimintavaihtoehtojen arvioinnin keskiös-

sä. Järjestely pitää sisällään ohjeet tilojen, henkilöstön ja ajan käytöstä sekä pelissä tarvittavat 

välineet ja säännöt. Yksi oleellinen osa järjestelyä on siinä käytettävät tietojärjestelmäalustat, 

joilla voidaan suorittaa usein manuaalisesti tehtäviä laskutoimituksia ja kirjanpitoa. Tutki-

muksen teoreettinen viitekehys on esitetty kuvassa 1, jossa tutkimuksen keskeinen asia on 

korostettu harmailla sävyillä.  

 

 
Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Kuvasta 1 nähdään, että palautemekanismit ovat erittäin tärkeä osa kokonaisuutta. Oppilaiden 

tekemiä suunnitelmia tulee pystyä arvioimaan, jotta harjoituksissa voidaan todeta suunnitel-

mien vahvuudet ja heikkoudet. Suunnitelmien arvioinneilla saadaan viitteitä oppilaiden ope-

raatiotaidollisen ajattelun tasosta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Ylemmällä tasolla arvi-

oidaan harjoitus- ja koulutustavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin pohjalta opetuksen suuntaa 

voidaan muuttaa paremman oppimistuloksen saavuttamiseksi. 

 

Kirjallisen tutkimuksen ja järjestelyn laatimisen tehtävänannon perusteella ilmasotalinjojen 

koulutukseen vaikuttavat sodankäynnin yleiset periaatteet, operaatiotaito, ilmasodan erityis-

piirteet, operatiivinen suunnitteluprosessi (COPD), toimeenpanoprosessi ja sotapelaamisen 

mahdollisuudet (kuva 2). 
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Kuva 2. MPKK:n ilmasotalinjojen koulutukseen vaikuttavat tekijät 

1.5 Tutkimusmetodologia 

Työn tieteenfilosofinen suuntaus on instrumentalistinen pragmatismi, sillä tutkimuksessa ko-

rostetaan tiedon käytännöllistä luonnetta. Tutkittava ilmiö oli ilmaoperaatioiden suunnittelun 

koulutus, jota pyritään tässä diplomityössä laaditun uuden ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn 

avulla kehittämään. Ilmiötä lähdettiin avaamaan käyttäen kehysteoriana systeemiajattelua. 

Systeemiajattelussa tarkasteltavasta ilmiöstä muodostetaan systeeminen malli, jossa ilmiö 

rajataan muusta ympäristöstä ja puretaan pienempiin komponentteihin.  

 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestely rakennettiin Landry:n mallin rakentamisen ja validoinnin pro-

sessia [1] soveltaen. Prosessi on strukturoitu ja iteratiivinen prosessi, joka sitoo mallin raken-

tamisen aikana sidosryhmän tekijät yhteen ja liittää validoinnin käytännöllisellä tavalla mallin 

rakentamiseen. 

 

Tutkimusmenetelmänä oli monimenetelmä, sillä tutkimustyönaineiston keruussa käytettiin 

asiakirjatutkimusta, asiantuntijahaastatteluja, tapahtumien havainnointia sekä asiantuntija-

kyselyä. Asiakirjatutkimusta käytettiin yleisen teorianpohjan luomiseen. Tutkimustyön tilaa-

jan näkemyksen saamiseksi suoritettiin kaksi haastattelutilaisuutta. MPKK:n harjoituksissa 

toteutettuja sotapelejä käytettiin havainnointitapahtumina (osallistuva havainnointi). Loogisen 

ja kokeellisen validiteetin tarkastamiseen käytettiin Ilmasotalinjan oppilaille tehtyä kyselyä 

(kontrolloitu kysely). Ilmaoperaatiosotapelialustan ja -järjestelyn toimivuutta (kokeellinen ja 

operatiivinen validiteetti) arvioitiin kahdessa MPKK:n harjoitukseen liittyvässä kokeilutapah-

tumassa havainnointia hyväksikäyttäen.  
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Tutkimuksen metodologinen viitekehys on havainnollistettu kuvassa 3. Seuraavissa alaluvuis-

sa selvennetään kehysteoriana toimivaa systeemiajattelua sekä Landry:n mallin rakentamisen 

ja validoinnin prosessia (myöh. Landry:n prosessi). Ilmaoperaatiot ilmiönä esitetään myö-

hemmin alaluvussa 3.5. 

 

 
Kuva 3. Tutkimuksen metodologinen viitekehys 

1.5.1 Systeemiajattelu 

Systeemiajattelu (järjestelmäajattelu) on metodologinen ja teoreettinen tutkimussuuntaus, joka 

kilpailee klassisen tiedeajattelun kanssa [2] s. 6. Systeemillä tarkoitetaan rajattua, osista muo-

dostettu kokonaisuutta, jonka osat kytkeytyvät toisiinsa vuorovaikutusverkon välityksellä [3]. 

Systeemi on kokoelma tarkkailijan [tai mallin rakentajan] havaitsemia, olettamia tai suosimia 

muuttujia ja niihin määritettyjä rajoituksia [4]. On tärkeä ymmärtää, että systeemi ei ole todel-

linen fyysinen rakenne tai ilmiö, vaan yksinkertaistettu abstrakti ajatusmalli sellaisesta. 

 

Yleisen systeemiteorian idean kehittäjä von Bertalanffy (1968) nostaa esiin seuraavia lähes-

tymistapoja systeemien tarkasteluun: klassinen systeemiteoria (classical system theory), simu-

lointi (computerization and simulation), joukkoteoria (set theory), verkkoteoria (graph-/net 

theory), kybernetiikka (cybernetics), informaatioteoria (information theory), automaatioteoria 

(theory of automata), peliteoria (game theory), päätösteoria (decision theory) ja jonoteoria 

(queuing theory). [5] s. 1923  

 

Peltoniemi et al. listaavat vielä edellisten lisäksi systeemiajattelun ajattelusuunniksi seuraavat: 

systeemianalyysi (systems analysis), pehmeä systeemiajattelu (soft systems thinking), kova 

systeemiajattelu (hard systems thinking), systeemidynamiikka (systems dynamics) ja autopoi-

eesi (autopoiesis). [2] s. 813 
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Tiivistäen sanottakoon, että erilaiset ajattelusuunnat ja lähestymistavat käsittelevät eri näkö-

kulmista havaitsijan suhdetta tarkasteltavaan systeemiin, systeemin avoimuutta (informaatiol-

le, energialle ja häiriöille), osien suhdetta kokonaisuuteen, osien välistä kommunikointia sekä 

systeemin palaute- ja säätelymekanismeja.  

 

Lautala et al. nostavat systeemiteorian keskeisimmäksi käsitteeksi mallin, joka voi olla intui-

tiivinen, kvalitatiivinen, lingvistinen tai matemaattinen. Heidän mukaansa systeemiteoriassa 

keskitytään mallirakennelmien kehittämiseen, analysointiin ja tavoitteelliseen synteesiin. Mal-

li on aina yksinkertaistus todellisesta ilmiöstä ja on tehtyine rajauksineen ja oletuksineen kyt-

ketty tiettyyn tarkoitukseen. Jotta malli olisi riittävän hyvä kuvaus todellisesta ilmiöstä, sen 

rajaukset ja oletukset on validoitava syy-seuraus -kausaliteetin suhteen.  Mallin rajausten ja 

oletusten ulkopuolella malli ei ole välttämättä validi. [6] s. 1213  

 

Pidd ymmärtää mallin ulkoisena ja eksplisiittisenä todellisuuden osan esityksenä, niin kuin 

mallin käyttäjä sen näkee; voidakseen ymmärtää, muuttaa ja hallita kyseistä todellisuuden 

osaa [7] s. 14. 

 

Lautala et al. mukaan mallin ominaisuuksien ja tekijöiden tarkkaan harkittu rajaaminen on 

erittäin tärkeää. Oleelliset tekijät ja ominaisuudet on otettava mukaan, mutta epäoleellisia on 

karsittava pois [6] s. 16. Näin ollen mallin rakentaminen on aina kompromissi halutun reso-

luution sekä käytettävien resurssien ja mielekkyyden suhteen. 

 

Mallintaminen tulee tehdä asiantuntijoiden toimesta, joilla on riittävä ymmärrys tarkastelta-

vasta ilmiöstä ja mallintamisen tavoitteesta sekä systeemiteorian menetelmistä [6] s. 17. 

Lautala et al. mukaan mallissa tulee olla vapaita tulomuuttujia [input], häiriömuuttujia, sidot-

tuja lähtömuuttujia [output] ja selkeitä näiden välisiä kausaalisia riippuvuusmalleja (kuva 4) 

[6] s. 16. 
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Kuva 4. Systeemiteoreettinen malli [6] s. 16 

Malleja voidaan luokitella kolmeen tyyppiin kuvattavan reaali-ilmiön kompleksisuuden, mal-

lissa olevien epävarmuuksien ja siitä saatavan tiedon perusteella. Mallityypit ovat white box, 

grey box ja black box. White box -mallissa sisäinen rakenne on deterministinen ja se on tie-

dossa sekä sen epävarmuudet ovat pieniä. Black box -malleilla pyritään kuvaamaan komplek-

sisia ilmiöitä ja ne perustuvat kerättyyn tietoon, parametrien yhteyden fyysiseen maailmaan 

ollessa epäoleellista. Grey box -mallit ovat kahden edellisen tyypin välimaastossa. [8]; [9]  

 

Lautala et al. mukaan systeemiteoria keskittyy ratkaisemaan kolme pääongelmaa: mallintami-

nen, simuloiminen ja ohjaaminen (kuva 5). [6] s. 15 

 

 
Kuva 5. Systeemiteorian pääongelmat [6] s. 15 

Kuvan 5 vasemmassa laidassa, mallintamis-ongelmassa, mallin tilamuuttujat (S) on määritet-

tävä. Mallintamisessa on tiedettävä tulo- ja lähtösuureiden arvot (u,y). Keskellä, simulointi-

ongelmassa, lähtösuureet (y) voidaan selvittää tulosuureiden (u) ja tilamuuttujien (S) avulla. 

Kuvan oikeassa laidassa, ohjaamis-ongelmassa, tulosuureiden arvoja (u) pyritään säätämään 

niin, että saadaan halutut lähtösuureiden arvot (y). Mainittujen pääongelmien ratkaisuissa on 

edettävä vasemmalta oikealle  mallintamisesta simuloinnin kautta ohjaamiseen. Lautala et al. 

listaavat ohjausongelman ratkaisun neljäksi välttämättömiksi ehdoiksi seuraavat [6] s. 20: 

1. tulee tietää mitä mallilta tavoitellaan (lähtösuureet ja tilamuuttujat) 

2. systeemin tilan on oltava jatkuvasti tarkkailtavissa 

3. systeemin tilaan tulee kyetä vaikuttamaan kontrolloidusti 

4. tulee ymmärtää ohjauksen vaikutukset läpi koko systeemin. 
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Ikonen on muodostanut operaatiotutkimuksen menetelmistä kolme kokonaisuutta: matemaat-

tinen mallintaminen, optimointi ja päätöksenteko [10] s. 17. Päätöksenteon ongelmaa pyritään 

ratkaisemaan hänen mukaansa herkkyysanalyysin, päätöksentekoteorian ja peliteorian avulla 

[10] s. 18. 

 

Voidaan ajatella, että optimointi-ongelma pyritään ratkaisemaan hakemalla erilaisilla ohjauk-

silla sellaisia lähtösuureiden arvoja, jotka ovat tarkasteltavan toiminnan kannalta optimaalisia. 

Päätöksenteko-ongelmaan liittyy oleellisesti tarkasteltavan ilmiön kompleksisuus ja siihen 

liittyvät epävarmuudet. Näin ollen ei voida ajatella löytyvän yhtä ainoaa optimaalista ratkai-

sua, joka toimisi kaikissa tilanteissa. On siis tarkasteltava optimaalisia ratkaisuja erilaisiin 

tilanteisiin sitoen. Näin muodostetaan useita ratkaisuja, joista jokaiseen liittyy omat todennä-

köisyytensä, riskinsä ja kustannuksensa. Päätöksentekijän on valittava näistä määrittämiensä 

kriteerien perusteella toteutettavaksi yksi tai useampi ratkaisu. Edellä mainituista ongelmista 

voidaan koostaa yhteen laajempi systeemiajattelun ja operaatiotutkimuksen ongelmanratkai-

sun viitekehys (kuva 6). 

 

 

Kuva 6. Systeemiajattelun ja operaatiotutkimuksen ongelmanratkaisun viitekehys 

Pidd luokittelee operaatiotutkimuksessa käytettävät päätöksentekomallit neljään kategoriaan: 

automaattinen päätöksenteko (decision automation), rutiininomaisen päätöksenteon tuki (rou-

tine decision support), systeemien tarkastelu ja kehittäminen (investigation and improvement) 

sekä oivallusten tuottaminen (providing insights for debate) (kuva 7). Hän perustelee jakoa 

mallin validoinnin, taustadatan vaatimusten, tuotetun lisäarvon ja mahdollisten riskien näkö-

kulmista. [7] s. 14 

 

Kuva 7. Mallin käytön viitekehys [7] s. 16 
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Pidd kuvailee artikkelissaan eri kategorioiden päätöksentekomallien ominaisuuksia. Käytän-

nössä kun tietojärjestelmien rooli kasvaa (liikuttaessa kuvan 7 janalla oikealta vasemmalle), 

tarkastelun resoluutio ja päätöksenteon nopeus kasvavat. Tämä lisää vaatimuksia käytettävän 

datan ja mallin validoinnin laatuun. Myös tiedon tyypin voidaan katsoa muuttuvan oikean 

laidan kvalitatiivis-painotteisesta vasemman laidan kvantitatiivis-painotteiseksi.  Kuvan 7 

oikeassa laidassa olevissa malleissa kvantitatiivisen datan laadulla ei ole niin suurta painoar-

voa, koska ihminen tuo tarkastelutilanteessa prosessiin tietoa. Vasemman laidan automaatti-

sen päätöksenteon malleissa ihmisen osallistuminen on vähäistä, jolloin mallissa käytettävä 

data tulee olla yksityiskohtaista, tarkkaa ja ajankohtaista. Liikuttaessa kohti janan oikeaa lai-

taa likiarvoistamisen ja aggregaation (koosteistamisen) määrää voidaan lisätä. [7]  

Erilaisissa päätöksentekomalleissa on erilaisia riskejä. Automaattisessa päätöksenteossa ih-

mistä ei välttämättä ole tarjoamassa toista näkemystä tietojärjestelmien arvioille. Mallit voivat 

alkaa ohjata liikaa päätöksentekoa ja ihminen putoaa ulos arvioiden muodostamisen prosessis-

ta. Ulkoistamalla päätöksentekoa voi uhkana olla se, että henkilöstön osaamista menetetään. 

Toisessa ääripäässä on vaarana se, että ihminen voi antaa erittäin vahvoja arvioita ilman, että 

ne perustuvat mihinkään konkreettiseen tietoon. Näiden ääripäiden puolivälissä ongelmaksi 

taas voi muodostua tietojärjestelmien tuottamien arvioiden painoarvo päätöksenteon tukena. 

Tietojärjestelmien numerot saattavat ohjata liikaa ratkaisuja, varsinkin jos arvioiden tulkitsija 

on kokematon tarkastelukohteen suhteen. Joskus ihmisen väliintulo voi olla oikea ratkaisu, 

joskus se voi johtaa harhaan. Kokeneen henkilön voi olla vaikea perustella omaa näkökul-

maansa, jos hän ei kykene osoittamaan tietojärjestelmien laskennan mahdollisesti virheellistä 

logiikkaa. [7]   

Karttapohjainen sotapeli sijoittuu kategoriaan oivallusten tuottaminen. Tietojärjestelmiä ei ole 

tukena ollenkaan ihmisen tuottaessa kaiken tiedon. Mikäli sotapelejä halutaan nopeuttaa tai 

niiden tarkasteluresoluutiota kasvattaa tietojärjestelmien avulla, on ymmärrettävä vaikutukset 

validoinnin, taustadatan vaatimusten, tuotetun lisäarvon ja mahdollisten riskien osalta. 
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1.5.2 Landry:n mallin rakentamisen ja validoinnin prosessi 

Sotapelejä voidaan pitää operaatioanalyysityökaluina [9]. Operaatioanalyysityökalun, ja täten 

myös sotapelin, on täytettävä tietyt tieteenalalle tyypilliset vaatimukset, jotta se on käyttökel-

poinen.  Työkalun on oltava uskottava, luotettava, edustava ja hyödyllinen [1].  Tämän diplo-

mityön mallin rakentamisen ja validoinnin prosessina käytettiin soveltaen Landry:n  prosessia 

[1]. Perusteena kyseisen mallin valinnalle on sen selkeys ja kattavuus. Malli myös yhdistää 

rakentamisen ja validoinnin samaan kokonaisuuteen.  

Landry:n mallin rakentamisen ja validoinnin prosessi on havainnollistettu kuvassa 8. Proses-

sikaavio etenee ylhäältä myötäpäivään kiertäen.  Ulkokehällä on kuvattu mallin rakentamisen 

vaiheet ja sisempi kehä kuvaa mallin validoinnin vaiheet.  Mallissa käytetty data ja sen validi-

teetin voidaan ajatella olevan keskiössä. Prosessi alkaa havaitusta ongelmatilanteesta ja sen 

kuvaamisesta. Mallin rakentaminen alkaa analyysistä ja käsitteellistämisestä, jonka tuotteena 

muodostuu käsitteellinen malli. Sen jälkeen kehitetään muodollinen malli, josta lähdetään 

hakemaan ratkaisuja alkuperäiseen ongelmatilanteeseen. 

 

Kuva 8. Landry:n mallin rakentamisen ja validoinnin prosessi [1]  
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Landry:n prosessin ongelmatilanne-vaiheessa esitetään reaalimaailman haaste. On ymmärret-

tävä, että kuvaus on aina subjektiivinen ja siihen vaikuttaa eri toimijoiden henkilökohtaiset 

näkemykset. Käsitteellinen malli on viitekehys ongelmatilanteesta niin kuin toimijat sen nä-

kevät. Käsitteellisessä mallissa tulisi näkyä yleisellä tasolla ongelmaan vaikuttavat tekijät, 

niiden riippuvuussuhteet ja mallin tavoitteet. Muodollinen malli on vastaavasti käsitteellisen 

mallin matemaattinen tai looginen kuvaus, jonka avulla voidaan tutkia ongelmaa tarkemmin 

ja muodostaa siitä mahdollisia ratkaisumalleja. Ratkaisu on koko mallin rakentamis- ja vali-

dointiprosessin lopputuote, joka saadaan muodollisesta mallista hyväksikäyttäen olemassa 

olevia toimenpiteitä. [1]  

Käsitteellisen validiteetin arviointiin liittyy oleellisesti käytettävien teorioiden ja ongelmati-

lanteesta tehtyjen oletusten pätevyyksien tarkastelu. Käsitteellisen validiteetin arviointi saattaa 

vaatia useamman iterointikierroksen mallin tilaajan, käyttäjän ja rakentajan välillä. On oleel-

lista, että sidosryhmät on tunnistettu selkeästi prosessin alkuvaiheessa. Seuraaviin kysymyk-

siin tulee saada vastaus: onko näkökulma oikea, onko valitulla näkökulmalla mahdollista saa-

vuttaa ratkaisu ja ymmärtävätkö osapuolet viitekehyksen samalla tavalla? Ongelmatilanteesta 

voidaan tarvittaessa muodostaa useita vaihtoehtoisia käsitteellisiä malleja, joista valitaan osa-

puolten yhteisellä sopimuksella toteutettava malli. [1]   

Loogisen validiteetin arvioimisessa tarkastellaan, siirtyvätkö kaikki käsitteellisen mallin osa-

tekijät ja muuttujat oikein muodolliseen malliin. Samalla tarkastellaan onko matemaattis-

looginen malli kehitetty oikein vastaamaan käsitteellistä mallia. Joissain tilanteissa käytettä-

vissä olevat ohjelmistot saattavat tuoda rajoituksia mallin toteutukseen. [1]  

Kokeellisen validiteetin arviointi on luonteeltaan yleensä suhteellisen tekninen eikä se välttä-

mättä vaadi muiden kuin mallin rakentajien osallistumista. Sillä tarkastellaan, saadaanko 

muodollisen mallin pohjalta ratkaisu aikaan mahdollisimman laadukkaalla, tehokkaalla ja 

taloudellisella tavalla. Käytetyt tekniikat, mekanismit ja tietokoneiden ohjelmistojen algorit-

mit vaikuttavat oleellisesti kokeelliseen validiteettiin. Tarkasteluun saattaa liittyä herkkyys-

tarkasteluita tai kokeilutapahtumia. [1]   

Operatiivisen validiteetin arvioinnissa tarkastellaan saatujen ratkaisujen soveltuvuutta reaali-

maailman ongelmaan tai haasteeseen. Operatiivisen validiteetin arvioinnissa todelliset mallin 

käyttäjät ratkaisevat todellisia ongelmia kehitetyn muodollisen mallin avulla. Arvioinnin poh-

jalta päätöksentekijät päättävät otetaanko malli käyttöön sellaisenaan, vaatiiko se muutoksia 

vai hylätäänkö malli soveltumattomana. Arviointiin vaikuttavat myös mallin käytöstä aiheu-

tuvat kustannukset, sen käyttöön kuluvat aikamääreet ja sen vaatimat resurssit.[1]  



15 
 

Datan validiteetti arvioidaan datan riittävyyden, tarkkuuden, soveltuvuuden ja saatavuuden 

osalta suhteessa aiheutuviin kustannuksiin. [1]   

Pidd:in mukaan on tärkeää varmistaa, että mallin tekijöiden väliset vuorovaikutussuhteet on 

kuvattu oikein (white- or transparent box validity), ja että mallin tuloarvot tuottavat odotettuja 

lähtöarvoja (black box validity). [7] s. 19 

 

Landry et al. on koostanut artikkeliinsa erilaisista menetelmiä, joilla validointia voidaan suo-

rittaa. Näihin menetelmiin kuuluvat [1]: 

1. henkilövalidointi 

2. jäljittäminen 

3. sisäinen validointi 

4. herkkyysanalyysi 

5. historiallinen validointi 

6. ennustava validointi 

7. tapahtumavalidointi 

8. Turing-testi 

9. spektraalianalyysi 

10. kokeellinen tutkimus  

11. konvergenssivalidointi. 

1.6 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimustyön toteutus jakautui karkeasti neljään vaiheeseen: 1) perusteet, 2) aineistonkeruu ja 

järjestelyn rakentaminen, 3) validointi, ja 4) tutkimusraportin laatiminen. Perusteet-vaiheessa 

suoritettiin kirjallisuustutkimus sekä jäsenneltiin tutkimuskysymykset ja metodologia. Aineis-

tonkeruu ja järjestelyn rakentamisvaiheessa kartoitettiin ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn kes-

kiössä olevan tietojärjestelmäalustan matemaattisia malleja ja laskentaa, suoritettiin sotapeli-

tapahtumien havainnointia, tehtiin haastattelut, rakennettiin sotapelin järjestely sekä luotiin 

systeemiajattelun mukainen malli ja sitä käyttävä tietojärjestelmäalusta. Validointi-vaiheessa 

toteutettiin kaksi kokeilutapahtumaa ja asiantuntijakysely. Viimeisessä vaiheessa laadittiin 

tämä tutkimusraportti. Tutkimustyön aikataulu työvaiheineen on havainnollistettu kuvassa 9. 

 



16 
 

 

Kuva 9. Tutkimustyön aikataulu työvaiheineen 

1.7 Tutkimusraportin rakenne 

Tämä diplomityö on jaettu kuuteen lukuun: 1) johdanto, 2) sotapelaaminen, 3) ilmaoperaa-

tiosotapelijärjestelyn vaatimukset, 4) ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentaminen, 5) dis-

kussio ja 6) johtopäätökset. 

 

Luvussa 2 (sotapelaaminen) selvennetään yleinen sotapelaamisen viitekehys, kerrotaan sota-

pelaamisen sovelluskohteet sekä kuvataan yksityiskohtaisesti sotapelijärjestelyn vaiheet ja 

oleelliset tekijät. Tässä luvussa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: ”mitä sotape-

laaminen on?”. 
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Luvussa 3 (ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn vaatimukset) kartoitetaan nimensä mukaisesti 

järjestelyn vaatimuksia sen tarkoitetussa käyttötapauksessa. Aluksi tuodaan esille tutkimus-

työn tilaajan, eli pääopettajan antamat vaatimukset ja rajaukset järjestelylle. Tämän jälkeen 

selvennetään tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitetyt MPKK/ISL:n koulutukseen 

vaikuttavat tekijät yksi kerrallaan. Ensiksi esitetään operatiivista suunnittelu- ja toimeenpano-

prosessia, johon ilmaoperaatiosotapelijärjestely sijoittuvat. Seuraavaksi taustoitetaan sodan-

käynnin yleisiä periaatteita sekä ilmasodan luonnetta ja erityispiirteitä. Viimeisenä käsitellään 

ilmaoperaatioiden toimeenpanon vaatimuksia ja ilmaoperaatioiden sotapelaamisen haasteita. 

Luvussa 3 vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: ”millaisia vaatimuksia ilmaoperaa-

tiosotapelille on?”. 

 

Luvussa 4 (ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentaminen) luodaan uusi järjestely 

MPKK/ISL:n käyttöön. Järjestely luodaan luvussa 1.5.2 esitetyn Landry:n prosessin sovelluk-

sen mukaisesti. Alalukujako myötäilee kyseistä prosessia. Järjestelyn luominen aloitetaan 

hahmottamalla ongelmasta käsitteellinen malli. Tämän jälkeen laaditaan muodollinen ilma-

operaatiosotapelimalli (myöh. IO-malli) ja sitä soveltaen käyttävä tietojärjestelmäalusta. Täs-

sä vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen: ”millaisella tietojärjestelmäalustalla ilma-

operaatiosotapelijärjestelyä voidaan tukea?”. Alustan ympärille laaditaan kokonaisjärjestely 

alaluvun 2.3 ohjeiden mukaisesti ilmaoperaatioiden sotapelaamisen toteuttamiseksi. Tässä 

vastataan neljänteen tutkimuskysymykseen: ”millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely täyt-

tää parhaiten annetut vaatimukset?”. 

 

Luvussa 5 (diskussio) koostetaan havainnot saaduista tutkimustuloksista ja käytetyistä tutki-

musmenetelmistä sekä tuodaan julki esille nousseet mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 

 

Luvussa 6 (johtopäätökset) muodostetaan johtopäätökset tutkimustyössä saaduista tuloksista 

ja tehdyistä havainnoista. Tässä luvussa sidotaan yhteen edeltävät luvut ja vastataan tutkimus-

tehtävään: ”millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely kehittää MPKK/ISL:n koulutusta?”.  
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1.8 Käsitteet ja määritelmät 

Ilmaoperaatio 

Ilmaoperaatio määritellään seuraavasti: ”ilmaoperaatioita ovat sotilaalliset toimet tai tehtä-

vät, jotka suoritetaan käyttämällä ensisijaisesti ilma-aluksia taistelun tai sotilaallisen operaa-

tion tavoitteiden saavuttamiseksi” [11]. Ilmaoperaatiot jaetaan puolustuksellisiin, hyökkäyk-

sellisiin ja taistelua tukeviin ilmaoperaatioihin. [12]  

 

Ilmaoperaatiosotapeli 

Ilmaoperaatiosotapeli on tässä tutkimuksessa käytetty termi, jolla viitataan yleisesti 

MPKK/ISL:n koulutuksen yhteydessä toteutettavaan sotapelitapahtumaan. 

 

Ilmaoperaatiosotapelialusta 

Ilmaoperaatiosotapelialusta on tässä tutkimuksessa käytetty termi, jolla viitataan 

MPKK/ISL:n koulutuksen yhteydessä toteutettavan sotapelitapahtuman tukemiseen käytettä-

vään tietojärjestelmäalustaan. 

 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestely 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestely on tässä tutkimuksessa käytetty termi, jolla viitataan 

MPKK/ISL:n koulutuksen yhteydessä toteutettavan sotapelitapahtuman kokonaisjärjestelyyn. 

Kokonaisjärjestelyyn sisältyvät henkilöstön, tilojen, tukimateriaalin, tietojärjestelmäalustan ja 

ajan käyttö. 

 

Ilmaoperaatiosotapelimalli 

Ilmaoperaatiosotapelimalli on tässä tutkimuksessa käytetty termi, jolla viitataan tutkimuksen 

aikana kehitettyyn ilmasotaa approksimoivaan, systeemiajatteluun pohjautuvaan malliin. 

 

Ilmavoima 

Kyky käyttää suorituskykyjä ilmoitse muiden toimijoiden käyttäytymisen tai tapahtumien 

kulun muuttamiseksi [13]. 
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Järjestelmä 

”Toistensa kanssa vuorovaikutteisten osien yhdistelmä, joka on koottu yhtä tai useampaa ase-

tettua tarkoitusta varten. Kokonainen järjestelmä sisältää kaikki tarpeelliset laitteet, ympäris-

töt, materiaalit, tietokoneohjelmistot, yrityskohtaisen räätälöinnin, teknisen dokumentaation, 

tarvittavat palvelut ja käyttöhenkilöstön. Järjestelmä on riittävä siihen toiminnan tasoon ja 

tarkoitukseen, jota sen käyttämisessä vaaditaan.” [14]  

 

Kyvykkyys 

Toiminnallinen ominaisuus tai toiminnallinen kapasiteetti jota edellytetään halutun vaikutta-

vuuden aikaansaamiseksi. [15]  

 

Malli 

Malli on fyysinen, matemaattinen tai muuten looginen esitys järjestelmästä, entiteetistä, ilmi-

östä tai prosessista [16]. Mallilla voidaan kuvata ominaisuuksia, käyttäytymistä tai rakennetta 

[17]. 

 

Mallintaminen ja simulointi 

Mallintaminen ja simulointi on tieteenhaara, joka sisältää mallien ja simulaatioiden kehittä-

mistä ja käyttöä [16]. 

 

Operaatioanalyysi 

”Operaatioanalyysilla tarkoitetaan tieteellisten menetelmien käyttämistä suunnittelun ja pää-

töksenteon tukena. Operaatioanalyysin tavoitteena on parantaa suunnittelun ja päätöksenteon 

laatua”. [10] s. 68 

 

Operaatiotaito 

Operaatiotaito voidaan määritellä sotataidon osa-alueeksi, johon liittyy oleellisesti suurten 

sotilaallisten operaatioiden suunnittelun, valmistelun, suorittamisen sekä ylläpitämisen teoria 

ja toteutus strategisten tai operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Operaatiotaidolla sido-

taan yhteen ja synkronisoidaan laajaan kokonaisuuteen liittyvät taktiset tehtävät sekä poliitti-

set ja strategiset päämäärät. 

Operaatiotutkimus 

“Tieteellisten ja matemaattisten menetelmien käyttäminen kompleksisten järjestelmien tutki-

miseksi ja analysoimiseksi”. [18]  
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Sotapeli 

Sotapeli on analyyttinen peli, jonka tavoitteena on tuoda esille taktisen, operatiivisen tai stra-

tegisen tason sodankäynnin näkökulmia. Niiden avulla voidaan tarkastella sodankäynnin kon-

septeja ja skenaarioita, kouluttaa analyytikkoja ja sotilaskomentajia sekä arvioida suoritusky-

kyjen käyttöä erilaisissa operaatioissa [19]. Sotapeli on eräänlainen simulaatio, jossa tarkastel-

laan kahden tai useamman osapuolen joukkoja hyväksikäyttäen olemassa olevaa tietoa sekä 

määritettyjä sääntöjä ja toimenpiteitä. Sotapelissä voidaan tarkastella todellista tai mahdollista 

tilannetta [20]. Sotapeliä voidaan käyttää sotilaallisten operaatioiden tutkimiseen, analyysiin, 

opetukseen tai harrastuksena sodankäynnin ymmärtämisen kehittämisessä. Sotapelit sisältävät 

tiedon käsittelyä ja päätöksentekoa [13]. 

 

Suorituskyky 

”Kyky suorittaa tietty toiminto tai saavuttaa tietty vaikutus. Sotilaallisen suorituskyvyn kehit-

tämisen kontekstissa suorituskyky on kyky luoda vaikutus integroitujen osatekijöiden avulla, 

jotka ovat doktriini, organisaatio, koulutus, materiaali, johtajuus, henkilöstö, infrastruktuuri 

ja yhteistoimintakyky”. [14]  

 

Vaikuttavuus  

”Kuvaa haluttua lopputulosta, tavoitetta tai päämäärää”. [15]  

 

Vaikutus 

”Järjestelmän tai järjestelmäelementin tilan muutos, joka johtuu yhdestä tai useammasta toi-

minnosta tai muista syistä. Vaikutus on kohteen olotilassa, toiminnassa tai toiminnanvapau-

dessa tarkoituksellisesti aiheutettu tai tahattomasti aikaansaatu fyysinen tai ei-fyysinen (toi-

minnallinen) muutos. Kaikki fyysiset vaikutukset johtavat johonkin ei-fyysiseen vaikutukseen. 

Niiden ensisijainen tarkoitus on vaikuttaa toimijoiden suorituskykyyn, kun taas ei-fyysiset 

vaikutukset kohdistuvat pääasiassa toimijoiden käyttäytymiseen (kognitiivinen vaikutus)”. 

[14]  

 

Tutkimusraportissa käytetyt lyhenteet on koostettu liitteeseen 1. 



21 
 

2 SOTAPELAAMINEN 

Tässä luvussa selvennetään yleinen sotapelaamisen viitekehys, kerrotaan sotapelaamisen so-

velluskohteet sekä kuvataan yksityiskohtaisesti sotapelijärjestelyn vaiheet ja oleelliset tekijät. 

Tämän luvun sisältö perustuu YEK:n opetuksen aikana ja sotapelitapahtumissa kerättyihin 

havaintoihin sekä kirjallisuuslähteisiin. Tässä luvussa vastataan ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen: ”mitä sotapelaaminen on?”. 

2.1 Yleistä sotapelaamisesta 

Kriisit ja täysimittaiset sodat ovat suhteellisen harvinaisia länsimaisissa kulttuureissa. Useissa 

maissa ammattisotilaat vieraantuvat konkreettisesta sodankäynnistä ja heidän on vaikea, ilman 

ensikäden kokemusta, pysyä mukana sotataidollisessa kehityksessä. Tämä voi olla kohtalo-

kasta mahdollisen kriisin tai sodan syttyessä. Sotateknologian kehittäminen on suhteellisen 

suoraviivaista, koska materiaali on konkreettista ja teknistä suorituskykyä voidaan mitata fyy-

sisesti. Sotataito on abstraktia, intuitiivista ja luovaa suorituskykyjen käyttöä. Sotataidon mit-

taaminen on erittäin vaikeaa, koska siinä kohteena on ihmismieli.  

 

Sotataitoa voidaan kehittää sotimisen lisäksi teoriaa tarkastelemalla, simulaattoreissa, harjoi-

tuksissa ja erilaisilla sotapeleillä. Pelkän teorian avulla oppiminen jää hyvin pintapuoliseksi. 

Simulaattoreilla voidaan luoda yksittäisiä taisteluteknisiä harjoitteita ja laajoilla verkotetuilla 

simulaatioilla voidaan harjaannuttaa henkilöstöä taktiikan osa-alueella. Harjoitukset ovat hyvä 

tapa kehittää sotataitoa kaikilla tasoilla, mutta niiden järjestäminen on kallista ja aikaa vievää. 

Sotapelit tarjoavat erinomaisen työkalun kehittää taktista tai operaatiotaidollista ajattelua kus-

tannustehokkaasti. Sotapelien avulla voidaan kehittää johtajien päätöksentekokykyä, koska 

pelien avulla voidaan kokeilla ilman tosiasiallista riskiä erilaisia, jopa uhkarohkeita ratkaisuja. 

Sotapeleistä voi saada päätöksentekoon erilaisia ajatusmalleja, joita voidaan soveltaa myö-

hemmin todellisissa kriiseissä. Nykykehityksen trendinä on, että päätöksentekoprosessi no-

peutuu, joten opitut nopeat vasteet tilanteisiin auttavat menestymään operaatioissa. Sotapelit 

opettavat myös ryhmädynamiikkaa ja johtamiskäyttäytymistä haastavissa tilanteissa. Lisäksi 

pelit kannustavat ajatusten vaihtoon ja tietotaidon jakamiseen. [21]  
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Sotapelin haasteena on järjestelyn rakentaminen, koska peli tulee aina räätälöidä tarpeeseen. 

Ei ole yhtä yleistä peliä, joka soveltuu jokaiseen tilanteeseen. Pelin rakentamisessa on huomi-

oitava huolellisesti tavoitteet, reunaehdot, rajaukset, käytettävissä olevat resurssit ja kohde-

ryhmä. Pelejä ei tulisi käyttää yksistään, vaan ne tulisi sijoittaa muiden työkalujen rinnalle. 

Pelien antamaa näkemystä ei tule käyttää ilman vahvaa kyseenalaistamista, koska sen tulokset 

ovat hyvin subjektiivisia otoksia ei-reaalimaailmasta. Pelin tavoitteet ja rajaukset tulee kom-

munikoida selkeästi pelaajille, jotta vältytään negatiiviselta oppimiselta. [21]  

  

Sotapelejä voidaan käyttää sotataidollisen ajattelun kehittämisen lisäksi suunnitelmien vaihto-

ehtojen vertailuun tai analysoimiseen. Sotapelit tulee nähdä yhtenä operaatioanalyysityökalu-

na. Yhdysvaltojen Asevoimien manuaali JP-3 sijoittaa sotapelit lähelle käytännön harjoituksia 

operaatioanalyysin viitekehyksessä (kuva 10).   

 

 

Kuva 10. Sotapelien sijoittuminen operaatioanalyysin viitekehykseen [22] s. 41 

 

Korkean resoluution operaatioanalyysityökalut voivat luoda tarkkojakin simulaatioita fysikaa-

lisesta maailmasta, mikäli laskennan parametrisointi on suoritettu huolellisesti. Operaatio-

analyysi vaatii usein laskentaan tarkkaan rakennettuja skenaarioita, joiden hahmottamiseen 

voidaan käyttää esimerkiksi ammattilaisten kokemusta tai sotapeliä. Tietojärjestelmäpohjai-

sessa operaatioanalyysissa harvemmin huomioidaan poikkeavia ratkaisuja tai inhimillisiä vir-

heitä. Sodassa taistelevat osapuolien operaatikoiden valitsemat toimintavaihtoehdot ja niitä 

toteuttavat inhimilliset sotilaat. Joskus yllättävä ja epätodennäköinen toiminta voi tuottaa par-

haan lopputuloksen, mikäli vastapuoli ei ole sitä osannut ennakoida. Sotapeleillä voidaan luo-

da otollisia tilanteita ajatusten herättämiseksi. [21]  

 

Sotapelejä on paljon erilaisia tarkoituksesta riippuen ja niitä voidaan tukea esimerkiksi nopil-

la, korteilla, pelilaudalla, kartalla, paperilla tai tietojärjestelmillä. Sotapeleissä keskiössä on 

operaatikon ajattelu ja sen laajentaminen.  
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Operaatioanalyysin työkaluja (ml. sotapelit) on monella eri tasolla, lähtien teknisestä tarkaste-

lutasosta (engineering level) jopa sotatoimitasolle (campaign level) [22] s. 41. Perinteiset kart-

tapohjaiset sotapelit sijoittuvat yleensä sotatoimitasolle. On huomioitava, että korkean reso-

luution ylätason sotapelit vaativat yksityiskohtaista tietoa alemman tason kokonaisuuksista 

[21]. Operaatioanalyysityökalujen tarkastelutasot on havainnollistettu kuvassa 11. 

 

  

Kuva 11. Operaatioanalyysityökalujen tarkastelutasot [22] s. 41 

2.2 Sotapelien sovelluskohteet 

Sotapelit ovat erittäin tehokkaita työkaluja, koska oikein suunniteltuina ne pakottavat pelaajat 

uppoutumaan pelimaailmaan. Jotta oppiminen ei johda vääriin mielikuviin ja oletuksiin, on 

peli suunniteltava ja järjestettävä oikein. Pelimaailman rajoitukset ja ongelmat on myös ym-

märrettävä. [21]  

 

Sotapelit soveltuvat hyvin inhimillisen päätöksenteon tarkasteluun konfliktitilanteissa ja uusi-

en ratkaisumallien luomiseen. Sotapelit voivat antaa uusia näkökulmia ongelmiin, joiden 

luonne ei ole vielä selvä. Sotapelien hyöty heikkenee, mikäli pelaajilla on ennen peliä vahva 

ennakkoasenne tai valmis ratkaisumalli ongelmaan. [23]  
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Sotapeleillä voidaan arvioida mitkä mahdollisista ratkaisumalleista ovat toteuttamiskelpoisia.    

Konseptien sotapelaaminen kilpailullisessa ympäristössä voi paljastaa kriittisiä heikkouksia ja 

nostaa esiin uusia mielenkiintoisia variaatioita konseptin osa-alueista. Vaikka sotapeleihin 

voidaan yhdistää mallinnus- ja simulointityökaluja, ei niitä tulisi käyttää asejärjestelmien suo-

rituskykyjen havainnollistamiseen. Keskipisteessä tulisi olla aina inhimillinen päätöksenteko.  

Lähtökohtana on, että jos vastaukseksi haetaan numeroarvoja, sotapeli ei ole sopiva työkalu. 

On kuitenkin ymmärrettävä, että sotapelien päätöksenteosta tuottamaa tietoa keinotekoisessa 

ympäristössä ei tule käyttää tutkimuksissa yksistään, vaan saatu tieto on validoitava muita 

reaalimaailman analysointityökaluja hyväksikäyttäen.  Päätöksentekoon vaikuttaa niin moni 

inhimillinen tekijä, että sotapelit eivät kykene imitoimaan reaalimaailman tilanteita täysin. 

[23]  

 

Sotapelejä voidaan käyttää operatiivisessa suunnittelussa toimintavaihtoehtojen vertailuun, 

arviointiin ja kehittämiseen.  Ennen toimintavaihtoehtojen viimeistelyä on tärkeää tarkastella 

niitä vastustajan toimintavaihtoehtoja vastaan, jotta kaikki oleelliset asiat tulee huomioitua. 

Suunnitteluryhmän tulee nähdä sotapelaaminen oleellisena toimenpiteenä suunnittelutyössä. 

Sotapeli antaa komentajalle ja tämän alaiselle suunnitteluryhmälle mahdollisuuden visualisoi-

da tapahtumien kulkua ajassa ja tilassa. Sotapelien avulla voidaan nähdä toimintavaihtoehto-

jen hyödyt ja haitat sekä vahvuudet ja heikkoudet (SWOT). Sotapelin avulla voidaan luoda 

arvioita vastustajan mahdollisesta toiminnasta ja sen suorituskyvyistä. Niiden avulla kyetään 

ennakoimaan mahdollisia tapahtumia ja kehittämään toiminta-ajatuksia niitä varten. Sotape-

lissä nähdään joukkojen välisiä koordinointitarpeita. Niistä ilmenevät myös mahdolliset riskit 

ja mahdollisuudet sekä tarpeet jatko- ja vaihtoehtosuunnitelmille. [24] Sotapelit kehittävät 

operatiivisen tilanteen, ympäristön ja olosuhteiden ymmärtämistä [25] s. 57. 

 

Suuri osa pelien tehokkuudesta johtuu niiden kyvystä herättää pelaajien kilpailulliset vaistot. 

Tästä johtuen peli toimii parhaiten, mikäli pelaajilla on sotapelissä kilpailevia intressejä. 

Yleensä tämä tarkoittaa vastakkaisia osapuolia, mutta joissain tapauksissa kilpailua syntyy 

myös saman osapuolen ryhmien välillä. Sotilaallisessa kontekstissa kyseeseen voi tulla esi-

merkiksi puolustushaarojen tai kriisinhallintaan osallistuvien toimijoiden välinen tiedostettu 

tai tiedostamaton kilpailu. Sotapeliä voidaan hyödyntää muun muassa erilaisten kitkatekijöi-

den tai jännitteiden löytämiseen. Kilpailuasetelmasta huolimatta sotapelin tulee olla reilu ja 

tasapuolinen. [23]  
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Kaikkien osapuolten käyttöönsä saamien resurssien on pohjauduttava samoihin perusoletta-

muksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tulevaisuuden skenaarioita hahmottelevassa 

sotapelissä teknologian kehittämisen aikajänteet ovat samaa suuruusluokkaa. Uskottavan ana-

lyysin kannalta myös mahdolliset rajaukset tulisivat olla kaikilla osapuolilla realistiset. Tasa-

puolisessa kilpailuasetelmassa on oletettavaa, että sininen osapuoli välillä häviää taistelun. 

Tappiot tarjoavat usein epäonnistumisen kokemuksen sijaan hyviä oppitunteja ja käyttökel-

poista materiaalia tutkimusanalyysia varten. Voittamisen tai häviämisen sijaan tulisikin tar-

kastella antoiko peli uusia kokemuksia tai näkökulmia. Hyvä sotapeli nostaa esille päätöksen-

teon ongelmakohtia ja herättää uusia tutkimuskysymyksiä. Joissain tilanteissa saattaa kuiten-

kin olla tarkoituksenmukaista altistaa joukkueet epäsymmetriseen lähtöasetelmaan. [23]  

 

Sotapelit on hyvä kytkeä kokonaisvaltaiseen tutkimusprosessiin erityyppisten analyysien ja 

harjoitusten rinnalle. Eri menetelmillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Yhdistelemällä 

niitä saadaan tutkimusprosessista tehokas. Lisäksi pelit on hyvä kytkeä sarjaan. Näin vältytään 

siltä, että yhteen peliin kohdistuu liian paljon odotuksia. Lisäksi tutkimuskysymyksiä voidaan 

pilkkoa hallittaviin kokonaisuuksiin. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että eri pelitilaisuuk-

sista saadut tutkimustulokset voivat olla ristiriidassa keskenään. [23]  

 

Kolme asiaa tekevät sotapelijärjestelyn rakentamisesta vaikeaa: vastustajan mallintaminen, 

ajanpuute, ja puutteelliset resurssit. Komentajien tulee sitoutua sotapeleihin ainakin antamalla 

ohjausta niiden toteutuksiin. Paras tapa valmistautua sotapelaamiseen on harjoittelupelit. [25] 

s. 56 

 

Yllämainitut asiat voidaan koostaa seuraavanlaiseksi listaksi [23]: 

1. kaikkia ongelmia ei voida analysoida sotapelien avulla 

2. sotapeleillä tulee olla täsmälliset tavoitteet 

3. sotapelit tulee rakentaa vastaamaan tarkasti annettuihin tavoitteisiin 

4. sinisen osapuolen tappio on merkki reilusta pelistä ja voi tarjota kaikesta huoli-

matta hyvän oppimistilaisuuden  

5. sotapelin rakentaminen ei lopu pelin alkamiseen, vaan sitä on ohjattava läpi ko-

ko pelin 

6. sotapelistä oppivat eniten niihin osallistuvat pelaajat 

7. läpinäkyvyys sotapelin tuloksissa on erittäin tärkeää havaintojen uskottavuuden 

todentamisessa 

8. sotapelit tuottavat parhaan hyödyn jos ne linkitetään muuhun alan tutkimustyö-

hön.  
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2.3 Ohjeita sotapelijärjestelyn rakentamiselle 

 

Sotapelijärjestelyjä on erityyppisiä riippuen tapahtuman laajuudesta ja valmisteluihin käytet-

tävissä olevasta ajasta. Nopeissa tilanteissa sotapelijärjestely voidaan toteuttaa seuraavien 

toimenpiteiden avulla [25]; [26]: 

1. valmistele sotapelitapahtuman yleisjärjestelyt 

2. kokoa käytettävissä olevat työkalut, materiaalit ja tarvittavat tiedot 

3. määritä arviointikriteerit 

4. suunnittele omat ja vastustajan toimintavaihtoehdot 

5. listaa kaikki tapahtumien kannalta oleelliset joukot 

6. tarkastele operaation aikamääreet 

7. listaa tiedetyt kriittiset tapahtumat ja päätöksentekopisteet 

8. määritä peliorganisaatio ja vastuujaot 

9. valitse käytettävä pelitapa ja -säännöt 

10. valitse tulosten tallennus- ja esitystavat 

11. sotapelaa operaatiot ja taltioi havainnot 

12. suorita arviointi ja taltioi tulokset 

13. kehitä toimintavaihtoehtoja. 

 

United States Army War College:n Strategic Wargaming Series Handbook:in mukaan laa-

jemmat sotapelit kannattaa toteuttaa seuraavia vaiheita seuraamalla [27]: 

1. aiheen valinta 

2. määrittely 

3. tuen suunnittelu 

4. suunnittelu 

5. harjoittelu 

6. toteutus 

7. tulosten kommunikointi. 
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2.3.1 Aiheen valinta 

Sotapeliprosessi alkaa aiheen valinnalla sekä yleisten tavoitteiden ja alustavan ongelman mää-

rittelyllä. Aiheen valintaa nopeutta hyvissä ajoin kerätyt ajatukset tulevasta sotapelitapahtu-

masta. Samaan aikaan määritetään myös sotapelin karkea aikataulu ja vastuuhenkilöt. Tämä 

vaihe tulisi tehdä laajamittaisen pelitapahtuman kohdalla yli puoli vuotta ennen itse tapahtu-

maa. [27]  

 

Tavoitteiden oikea asettelu on tärkeää, koska peli räätälöidään vastaamaan niitä tarkasti. Ta-

voitteet tulee saada sotapelin tilaajalta. Tavoitteiden tulee olla riittävän yksityiskohtaiset, mut-

ta niiden tulisi antaa pelin suunnittelijalle riittävästi liikkumavaraa ongelmanratkaisuun perus-

tuen tämän ammattitaitoon. Sotapelin suunnittelijan on ymmärrettävä minkälaisiin kysymyk-

siin pelillä haetaan vastauksia. Pelin tilaajan ja suunnittelijan välinen tiivis vuorovaikutus on 

kriittistä sotapelin rakentamisen kannalta. [23] 

2.3.2 Määrittely 

Laajan pelitapahtuman ollessa kyseessä, projektiryhmä aloittaa suunnittelutyön noin sata päi-

vää ennen pelin toteutusta [27]. Vaihe alkaa aiheen viimeistelyllä ja siinä määritetään seuraa-

vat tekijät [27]: 

 sotapelin tutkimusongelma, tarkoitus ja tarkemmat tavoitteet 

 sidosryhmät 

 riskit 

 sotapelin rajaukset ja oletukset 

 tuotteet 

 sotapelin tarkka aikajana. 

 

Hyvä sotapelisuunnittelija tarkastelee tutkimusongelmaa huolellisesti sekä määrittää selkeästi 

tavoitteiden kannalta oleellisimmat osapuolet, pelin kontekstin, taustoitukset ja päätöksenteon 

säännöstön. Epäoleelliset tekijät on työnnettävä sivuun, jotta pelaajia ei kuormiteta ylimääräi-

sillä yksityiskohdilla. [23] 
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2.3.3 Tuen suunnittelu 

Tuen suunnittelua suoritetaan muiden vaiheiden kanssa rinnakkain. Suunnitteluryhmä määrit-

tää pelin tukitarpeet, joihin kuuluvat yleiset asiat, tilajärjestelyt, tietojärjestelmätuki ja muut 

tarvittavat välineet. [27]  

2.3.4 Suunnittelu 

Pelin suunnitteluvaiheessa projektiryhmä muodostaa pelin perusrakenteen annettujen tavoit-

teiden ja tutkimuskysymysten pohjalta. Samalla laaditaan tiedonkeruusuunnitelma, jotta tut-

kimuskysymyksiin saadaan kerättyä tarvittavaa tietoa. Tavoitteet, tutkimuskysymykset ja 

yleiset järjestelyt ohjaavat pelityypin valintaa. Pelityyppejä voi myös yhdistellä, mikäli sillä 

saadaan paras mahdollinen hyöty. [27] Mahdollisia sotapelityyppejä ovat [27]: 

 pöytäkeskustelu 

 workshop 

 skenaariotarkastelu 

 tulevaisuustarkastelu 

 yksipuolinen peli 

 kaksipuolinen peli 

 monipuolinen peli. 

 

Mahdollisia sotapelien tarkastelutyyppejä ovat [25] s. 63: 

 kriittiset tapahtumat 

 ratkaisukohdat ja/tai ratkaisevat olosuhteet 

 operaatiolinja 

 vyöhyke 

 alue 

 aikajakso 

 operaation vaihe. 

 

Sotapelijärjestelyä suunnitellessa tulee etsiä vastaukset seuraaviin kysymyksiin [27]: 

 mikä on peli- ja ohjaussolujen määrä, tarkoitus ja kokoonpano? 

 onko punaisen osapuolen toiminta ohjattua vai vapaata? 

 osallistuvatko kaikki osapuolet samaan tilanteeseen tai ongelmat selvittämiseen? 

 tukevatko yleiset järjestelyt, tilat ja järjestelmät peliä? 
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 miten peliä ohjataan ja tuomaroidaan? 

 mikä on vuorottelevassa pelissä vuoron kesto? 

 paljonko pelaajilla on aikaa omaan päätöksentekoon? 

 kuinka monta vuoroa tutkimuskysymyksiin vastaaminen vaatii? 

 miten pelaajien syötteet tuomaroidaan vuorojen välissä? 

 onko vuorojen välissä tarvetta pitää kaikille osapuolille yhteisiä tilaisuuksia ja 

mikä niiden tarkoitus on? 

 tuleeko pelaajien tai järjestäjien antaa pelin jälkeen (tai sen kuluessa) tuotoksia 

sidosryhmille? 

 miten pitkälle skenaariota halutaan viedä? 

 kuinka monta erilaista skenaariota käsitellään? 

 tarvitaanko pelissä ohjausryhmän syötteitä? 

 milloin ja miten syötteitä käytetään? 

 

Sotapelin solujen määrä ja toiminnallisuudet ohjaavat pelaajien lukumäärää sekä heidän 

osaamis- ja kokemusvaatimuksiaan. Tavoitteena on, että jokainen pelaaja kykenee tuomaan 

peliin jotain, mitä voidaan jakaa muille. Pelin järjestäjän on hyvä pitää hallussaan listaa poten-

tiaalisista pelaajista ja heidän kelpoisuuksistaan. [27]  

 

Peliorganisaation vaatimuksia ohjaavat sotapelin tyyppi ja rakenne. Organisaatiossa on hyvä 

olla aikaisempaa kokemusta pelien järjestämisestä ja ohjaamisesta. Organisaatioon tarvitaan 

pelin rakenteesta ja tavoitteista riippuen: yleisjärjestelijä, tietojärjestelmätuki, yleinen järjes-

telmätuki, skenaarion kehittäjiä, pelipäällikkö, erotuomari, asiantuntijoita, analysoijia, ha-

vainnoiden kerääjiä, ja raportin kirjoittajia. Pelissä saatetaan tarvita myös erillinen vastapuoli 

(“red cell”) ja erityisiä pelin ohjaajia (controllers). Suunnitteluvaiheessa luodaan järjestely- ja 

tuomarointisuunnitelmat, skenaario ja ohjaussyötteet (injects), sotapelin agenda ja pelaajien 

tarvitsemat materiaalit. [27]  

 

Tuomarointisuunnitelmassa määritetään miten peliorganisaatio vastaa pelaajien antamiin syöt-

teisiin. Ohjeessa tulee ottaa huomioon pelin kokonaistavoitteet. Peliorganisaation erotuomaril-

la on pelissä päätäntävalta jokaisessa tilanteessa. Erotuomari arvio pelaajien päätökset ja toi-

menpiteet sekä määrittää niiden perusteella pelin vasteet pelaajille. Pelaajien tekemät päätök-

set saattavat ohjata peliorganisaation antamia ohjaussyötteitä. Pelin suuntautuminen saattaa 

myös vaatia uusia, suunnittelemattomia ohjaussyötteitä. [27]  
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Ohjaussyötteet voivat olla vapaita, puolivapaita tai kiinteitä. Sotapelissä voidaan käyttää usei-

ta erilaisia ohjaussyötetyyppejä. Vapaat ohjaussyötteet ovat yleisimpiä sotapeleissä ja ne poh-

jautuvat erityisasiantuntijoiden ammattitaitoon. Vapaita ohjaussyötteitä ei ole suunniteltu etu-

käteen, vaan ne annetaan tilanteenmukaisesti. Puolivapaita syötteitä on valmisteltu etukäteen, 

mutta peliorganisaatio soveltaa niitä tarpeen mukaan. Kiinteät ohjaussyötteet ovat etukäteen 

valmisteltuja ja ne eivät vaadi välttämättä asiantuntijoita. Kiinteät ohjaussyötteet vaativat so-

veltuakseen tarkkaan määritettyjä pelaajien pelisääntöjä. [27]  

 

Mikäli sotapeli toteutetaan keskustelunomaisesti, peli vaatii tuomaroinnin sijaan keskustelujen 

juontamista. Juontaja ohjaa keskustelua oikeaan suuntaan, jotta analysoijat saavat vastauksia 

määritettyihin tutkimuskysymyksiin. Juontaja tarvitsee työhönsä tiettyjä ohjeita tai sääntöjä. 

Esitetyt kysymykset voivat olla myös ennakkoon valmisteltuja. Juontaja luo tilanteen pelille 

ja vastaa oikeanlaisesta ilmapiiristä. Keskustelutyyppisissä peleissä voidaan käyttää myös 

määritettyjä ohjaussyötteitä. Tuomarointi- tai juontosuunnitelmaan tulee liittää myös mahdol-

liset työkalut tiedon tallentamiseen. Lisäksi suunnitelmissa tulee olla karkea ajankäytönsuun-

nitelma. [27]  

 

Kaikissa peleissä on tavoitteista tai rakenteesta riippumatta jonkinlainen skenaario, johon pe-

laajat asetetaan. Skenaariossa luodaan maailma, jossa pelaajat ovat vuorovaikutuksessa tois-

tensa kanssa. Skenaarion tulee olla suhteellisen realistinen, jotta pelaajien mielenkiinto pysyy 

yllä pelien ajan. Pelin tavoitteet ohjaavat vahvasti skenaarion rakentamista. [27]  

 

Pelin syötteillä on mahdollista ohjata pelin suuntautumista kohti tavoitteita tai säätää pelin 

haastavuutta. Syötteillä tuodaan peliin uutta informaatiota, jonka tulee ohjata pelaajien käyt-

täytymistä. Pelin syötteiden tulee tukea oleellisesti skenaariota. Syötteet voidaan tuoda peliin 

tuomariorganisaation tai juontosuunnitelman kautta. Sotapelin tilaaja voi asettaa pelin skenaa-

rioon tai syötteisiin haluamiaan rajoituksia. [27]  

 

Sotapeliorganisaatio luo peliin agendan, jossa kuvataan pelin kulku aikatauluineen. Aikataulut 

voivat olla väljiä tai tiukkoja. Agendassa määritetään vuorojen ja tapahtumien aikamääreet. 

Agendassa tuodaan myös julki ohjeistustilaisuuksien aikataulut. Mikäli pelin luonne sitä vaa-

tii, agendassa saattaa olla tilaisuuksia joukkueiden väliseen keskusteluun sekä kysymysten ja 

vastausten esittämiseen. Mikäli sotapelin tilaaja tai analyysiryhmä tarvitsee pelaajien kom-

mentteja pelitilaisuuksien jälkeen, niille on varattava oma aikansa. Joissain peleissä voi olla 

tarve suunnitella etukäteen myös peliorganisaation ajankäyttö. Peli voi vaatia organisaation 

sisäisiä toimenpiteitä ja/tai keskustelutilaisuuksia. [27]   
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Sotapelin suunnitteluvaiheessa järjestäjäorganisaatio luo pelaajille suunnatun, ennen peliä tai 

sen aikana jaettavan, materiaalipaketin. Paketissa voidaan selittää esimerkiksi pelin agenda, 

tavoitteita, sääntöjä tai alkuskenaariota. Materiaalissa voidaan myös ohjeistaa sotapelissä käy-

tettävien tietojärjestelmien käyttöä. [27]  

2.3.5 Harjoittelu 

Sotapelitapahtuman harjoittelu tulisi suorittaa noin 35 työpäivää ennen itse pelitapahtumaa. 

Näin peliorganisaatiolle jää riittävästi aikaa tarvittaessa hienosäätää peliä sekä synkronisoida 

suunnitelmaa ja tukijärjestelyjä. Mikäli mahdollista, koko peliorganisaation tulisi osallistua 

harjoitukseen. Pelin eri vaiheita voidaan harjoitella myös erikseen. [27]  

 

Sotapelin harjoittelun tavoitteena on paljastaa mahdolliset puutteet skenaariossa, syötteissä, 

tietojärjestelmissä, aikatauluissa, ohjeissa tai yleisjärjestelyissä. Projektiryhmän on hyvä talti-

oida saadut havainnot huolellisesti, jotta epäkohdat voidaan korjata ennen pelitapahtumaa. 

[27]  

2.3.6 Pelaaminen 

Pelivaiheessa toteutetaan tehdyt suunnitelmat ja tuetaan pelaajia. Vaiheen tarkoituksen on 

haastaa pelaajat pelin tavoitteiden mukaisesti ja tallentaa heidän havaintojensa tuottama lisä-

arvo. [27]  

 

Sotapelijärjestely saattaa joissain vaiheissa vaatia ulkopuolista ohjausta kesken pelin johtuen 

logistisista haasteista tai vasteeksi pelin kehityskulusta. Jopa hyvin suunnitellut ja järjestetyt 

pelit saattavat johtaa yllättäviin käänteisiin tai lopputuloksiin. Peli saattaa vaatia ohjausta käy-

tännön tasolla, jotta pelaajien huomio kiinnittyy sotapelin kokonaistavoitteiden kannalta oleel-

lisiin asioihin. Pitäytyminen orjallisesti pelin alkuperäisissä järjestelyissä saattaa johtaa hitaa-

seen etenemiseen ja turhautuneisiin osallistujiin, mikä vaikuttaa suoraan pelistä saatavaan 

hyötyyn. Toisaalta liian hätäiset ja harkitsemattomat ohjaukset saattavat ohjata pelin sivurai-

teille tai todellisten ongelmakohtien yli vaikuttaen negatiivisesti saataviin tuloksiin. 
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 Sotapelien järjestäjien on tehtävä mahdolliset peliohjaukset harkiten, ymmärtäen niiden aihe-

uttamat vaikutukset lopputulokseen ja pelistä saataviin havaintoihin. Merkittävät muutokset 

pelin kulussa ja niiden vaikutukset on kommunikoitava selkeästi, niin pelaajille kuin analyy-

siä tekevällä henkilöstöllekin. [23] 

 

Tiedonkeruutarpeet riippuvat sotapelimenetelmistä. Sotapeleistä tulisi pyrkiä taltioimaan seu-

raavat kokonaisuudet [25] s. 64: 

 sinisen ja punaisen osapuolen toimet 

 aikamääreet 

 resurssivaatimukset 

 toimintavaihtoehtojen vahvuudet ja heikkoudet 

 riskitekijät ja mahdollisuudet vähentää riskien vaikutuksia 

 toimintavaihtoehtojen parannustarpeet 

 jatko- ja varautumissuunnitelmatarpeet 

 komentajan ratkaisukohdat ja tietotarpeet. 

 

Vaikka sotapelit voivat antaa paljon hyödyllistä tietoa tutkijoille analysoitavaksi, eniten pe-

leistä hyötyvät peliin osallistuvat henkilöt uusien havaintojen ja kokemusten muodossa. Eri 

osapuolien ja roolien pelaaminen voi tarjota hyviä uusia näkökulmia osallistujille. Sotapelin 

antamat opit eivät rajoitu pelkästään pelattavaan skenaarioon, vaan pelaajat saavat näkemystä 

myös muiden osapuolien intresseistä, kyvyistä ja haasteista. [23] 

 

Sotapelaamisessa pelaajien tulee noudattaa seuraavia yleisiä sääntöjä [24]; [26]: 

1. kaikki noudattavat samoja sääntöjä 

2. sotapeliä ei tule käyttää työkaluna tietyn toimintavaihtoehdon perustelemiseen 

3. sotapeli on strukturoitu prosessin osa, ei väittelytilaisuus 

4. suunnitelmia ei tule muuttaa sotapelin aikana, vaan sen jälkeen 

5. ole objektiivinen, äläkä anna henkilökohtaisten asenteiden tai muiden odotusten 

ohjata havaintojasi tai päätöksiäsi 

6. älä puolustele omia näkemyksiäsi liian vahvasti 

7. kirjoita koko sotapelin ajan havaintojasi muistiin 

8. älä muodosta liian aikaisin johtopäätöksiä 

9. älä etsi havaintoja, jotka tukevat ennakkoasenteitasi. 
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2.3.7 Tulosten kommunikointi 

Sotapeliprosessin viimeisessä vaiheessa koostetaan, muokataan ja julkaistaan sotapelin tulok-

set. Pelin analysointiryhmä vastaa tästä vaiheesta. Sotapelin havainnot koostetaan ana-

lyysiryhmän muistiinpanoista, osallistuvien joukkueiden tuotoksista, pelaajien palautteesta ja 

muista tallenteista. [27]  

 

Sotapelin loppuraporteissa nostetaan usein esille selvät löydökset ilman sotapelin järjestelyn 

kuvaamista. Osallistuvien joukkojen loppupalautteessa tämä on hyväksyttävää, mutta ulko-

puolisille luovutettavissa raporteissa järjestelyt on tuotava julki, jotta tuloksia voidaan pitää 

yleisesti uskottavina. Sotapelijärjestelyn läpinäkyvyys mahdollisine rajoituksineen ja oletuk-

sineen antavat hyvät puitteet jälkianalyysille. Hyvän dokumentoinnin avulla lukijoiden on 

mahdollista arvioida voidaanko pelin tuloksia käyttää myös muihin tutkimuskysymyksiin. 

Läpinäkyvyys pitää myös tutkimusprosessin rehellisenä ja hankaloittaa tulosten vääristämistä 

kohti haluttuja lopputuloksia. [23] 

Sotapelin loppuraportissa tulisi ilmetä seuraavat asiat [25] s. 66: 

 sotapelin metodologia ja osallistujat 

 sinisen ja punaisen osapuolten pelatut toimintavaihtoehdot 

 oleelliset vahvuudet ja heikkoudet suunnitelmista 

 oleelliset muutostarpeet suunnitelmista 

 jatkosuunnittelutarpeet 

 sotapelin johtopäätökset ja suositukset 

2.4  Kooste sotapelaamisesta 

Lähteiden perusteella voidaan todeta, että sotapelaaminen on erittäin käyttökelpoinen operaa-

tioanalyysityökalu operatiivisen suunnittelun toimintavaihtoehtojen analysoimiseen. Sotape-

laamisella saavutetaan paljon hyötyjä, mutta sillä on myös omat heikkoutensa. Hyötyinä mai-

nittakoon sotapelien tarjoama mahdollisuus kehittää operaatiotaidollista ajattelua kustannus-

tehokkaasti, visualisoida tapahtumien kulkua ajassa ja tilassa sekä löytää suunnitelmista koor-

dinointitarpeita ja ongelmakohtia. Sotapelaamisen heikkoja puolia ovat niiden vaatimat tarkat 

lähtötiedot ja resurssivaateet (henkilöstö, aika, tuki). Sotapeli saattaa väärin toteutettuna osoit-

tautua turhaksi ja tulokset voivat olla harhaanjohtavia.  
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Sotapelitapahtuma räätälöidään käytännössä tiettyyn tilanteeseen vaatimusten ja tavoitteiden 

mukaisesti. Sotapelin suunnittelijalle ja peliorganisaatiolle kohdistuu suuri vastuu ja odotukset 

pelitapahtuman onnistumisen kannalta. Sotapelaamisen järjestelyistä on saatavissa julkisista 

lähteistä paljon käyttökelpoista materiaalia, mutta pelin suunnittelijalla tulee olla kokemusta 

sotapelaamisesta ja hyvä ymmärrys tarkasteltavasta asiakokonaisuudesta. Sotapelin hyötyjen 

maksimoimiseksi ja heikkouksien vaikutusten minimoimiseksi pelit kannattaa suunnitella, 

toteuttaa, analysoida ja raportoida strukturoidusti ja huolellisesti. Sotapeleihin osallistuvat 

henkilöt on sitoutettava tapahtumiin hyvissä ajoin ja pelien johtaminen on suoritettava hyvin. 

Sotapeleihin osallistuvan henkilöstön on kommunikoitava keskenään jatkuvasti, jotta osallis-

tujilla on lähtötiedot, tavoitteet, reunaehdot ja rajaukset selvillä. Sotapelejä tulee pelata usein, 

jotta pelaajilla on hyvä tuntuma niihin. Sotapelit on myös mahdollisuuksien salliessa kytket-

tävä muihin operaatioanalyysityökaluihin, joilla voidaan antaa lähtötietoja peliin tai validoida 

pelin tuloksia. 

 

Sotapelaamisessa on huomioitava, että tapahtuman ohjaaminen ei lopu suunnittelutyön päät-

tyessä, vaan ohjaamista on tehtävä koko tapahtuman ajan, jotta päästään tutkimustavoitteisiin. 

Sotapelien tehokkuutta voidaan parantaa asettamalla useita joukkueita kilpailulliseen asetel-

maan. Tällöin on varmistuttava, että jokaisella joukkueella on käytössään samat tiedot ja vas-

tustaja pelataan samalla lailla. Lisäksi pelien tuomaroinnin on oltava systemaattista ja tasa-

puolista. 

 

Tämän tutkimuksen aiheena oleva ilmaoperaatiosotapelijärjestely (luku 4) tullaan tekemään 

alaluvussa 2.6 kuvatun laajemman prosessin mukaisesti. Luvun 2 oleelliset asiakokonaisuudet 

sotapelin järjestämisestä on koostettu liitteeseen 2. 
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3 ILMAOPERAATIOSOTAPELIJÄRJESTELYN VAATIMUKSET 

 

Tässä luvussa kartoitetaan ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn vaatimuksia sen tarkoitetussa käyt-

tötapauksessa ja vastataan toiseen tutkimuskysymykseen: ”millaisia vaatimuksia ilmaoperaa-

tiosotapelijärjestelylle on?”. 

3.1 Maanpuolustuskorkeakoulun vaatimukset ilmaoperaatiosotapelille 

Tämän diplomityön tekijä haastatteli joulukuussa 2017 tutkimukseen liittyen pääopettajaa 

ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn tavoitteista ja reunaehdoista. Haastattelusta laadittiin muistio, 

joka on tutkijan hallussa. Seuraavassa on tiivistetty haastattelumuistion tärkeimmät havainnot 

ja niistä muodostetut johtopäätökset.   

Ilmasotalinjan koulutus MPKK:lla rakentuu moduuleista, jotka etenevät periaatteella  pie-

nestä suurempaan kokonaisuuteen. Yleisesikuntaupseerikurssin (myöh. YEK) alussa järjeste-

tään simulaattoriharjoitus, jossa tarkastellaan laivueiden taistelua tulenkäytön johtamisen nä-

kökulmasta. Ensimmäisen lukuvuoden lopulla tarkastellaan lennoston taistelua sotapelin avul-

la. Toisen lukuvuoden syksyn harjoitus keskittyy puolustushaaran toimintaan (OTH7). Harjoi-

tuksessa tehdään taktisen tason toimintavaihtoehtojen vertailua. Mukana ei ole vielä strategi-

sia tekijöitä eikä logistiikaan elementtejä. Myöskään muita puolustushaaroja ei käsitellä vielä 

tässä vaiheessa. Toisen lukuvuoden keväällä järjestettävä harjoitus sisältää operatiivisen tason 

sotapelin (OTH8). Kurssin loppupuolella keskitytään strategisen tason tekijöihin (voimatasa-

paino, voimanlähdeanalyysi, taloudelliset tekijät, diplomatian vaikutus jne.). [28]  

Pääopettajan mielestä operaatiotaidossa, ja täten myös järjestelyssä, tuli korostua komentaja-

keskeisyys sotilaallisessa esikunnassa. Toinen vaatimus oli kouluttaa mistä rakennuspalikoista 

suorituskyky koostuu ja miten toiminta-ajatukset viedään käytäntöön (tilanteenmukainen joh-

taminen). Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyllä tuli kyetä tarkastelemaan erilaisia toimintavaih-

toehtoja (Course of Action, COA). Mikäli mahdollista, sotapeliä tuli voida käyttää myös kon-

septien kehittämiseen ja strategisten hankkeiden suorituskykyjen vertailuun. Pääopettajan 

mielestä tuli tarkastella, sijoittuuko peli realistiseen vai fiktiiviseen maailmaan. [28]  
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Järjestelyn tuli hyödyntää mahdollisuuksien rajoissa tietoteknisiä järjestelmiä, koska näin ai-

kaa vievää laskentaa ja kirjanpitoa voidaan ’ulkoistaa’, painopisteen muodostuessa enemmän 

operaatiotaitoon. Tietojärjestelmien tuli olla helposti liikuteltavia (LAPTOP). Sotapelin ei 

tullut keskittyä operatiivisen suunnittelutyön psykologisiin tekijöihin. [28]  

Haastattelussa todettiin, että suunnitteluvaiheeseen on hankala saada konkreettisia ajatusmal-

leja, jos niitä ei havainnollista dynaamisessa ja reaaliaikaisessa pelissä. Lisäksi vahvistui aja-

tus siitä, että järjestelyn tuli olla yhtä käyttötarkoitusta ja harjoitusta laaja-alaisempi, ja säädet-

tävissä oleva. Mallinnuslaskennan osalta haastattelussa nähtiin selvä haaste korkean resoluu-

tion matemaattisten mallien tarkastelussa, koska niitä tarvittaisiin suhteellisen paljon ja niiden 

käsittely yksityiskohtaisesti diplomityössä ei ollut mielekästä. Pääopettajan mukaan diplomi-

työn tulee keskittyä ilmaoperaatiosotapelijärjestelyssä tarvittaviin ominaisuuksiin ja järjeste-

lyihin tarkkojen matemaattisten laskentojen sijaan. Olemassa olevien mallinnus- ja simulointi-

tietojärjestelmien antamaa tukea sotapeleihin tuli kuitenkin pohtia.  [28]  

YEK:n ensimmäisen vuoden operaatiotaidon harjoitukset vaikuttivat tarjoavan hyvät mahdol-

lisuudet diplomityön kannalta tarkastella käytössä olevia sotapelejä ja hakea niihin kehityseh-

dotuksia. Myöhemmin YEK:n harjoitusten seuranta paljastikin, että oppilaat eivät saaneet 

riittävää palautetta suunnittelutyön onnistumisen tasosta ja laatimiensa suunnitelmien laadusta 

[21]. Tähän oli saatava parannus, mikäli upseereiden operaatiotaitoa ja suunnitelmien laatua 

halutaan parantaa. Mica Endsleyn tuo esille artikkelissa: Toward a Theory of Situation Awa-

reness, että tilannetietoisuuden dynaamisessa päätöksentekomallissa on toimenpiteiden suorit-

tamisesta oltava takaisinkytkentä (palautemekanismi) tilannetietoisuuteen ja sitä kautta seu-

raaviin päätöksiin [29]. Myös John Boydin teoriassa OODA-silmukasta (OODA-loop) tuo-

daan esiin palautemekanismien tärkeys. Palautemekanismit ovat avainasemassa päätöksente-

ossa ja oppimisessa yleensä. 

3.2 Suunnittelu- ja toimeenpanoprosessit 

Yksi tämän tutkimuksen keskeisimpiä tavoitteita oli operatiivisen suunnitteluprosessissa 

muodostettujen toimintavaihtoehtojen käytäntöön vieminen sotapelin avulla. Tässä alaluvussa 

selvennetään operatiivisen suunnittelun prosessia. Lisäksi mukaan tuodaan tilanteenmukaisen 

johtamisen ATO-prosessi, joka on länsimaissa ilmaoperaatiokeskuksissa yleisesti käytössä. 
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3.2.1 Suunnitteluprosessi 

Kuvassa 12 esitetään erilaisten yleisesti käytössä olevien päätöksenteko- ja suunnitteluproses-

sien vaiheiden vertailu. Yleinen päätöksentekoprosessi koostuu seitsemästä vaiheesta (kuva 

12, ylhäällä). NATO:ssa laajasti käytössä olevassa COPD-suunnitteluprosessissa (kuva 12, 

keskellä) vaiheistus myötäilee edellistä. COPD-prosessi keskittyy strategis-operatiiviselle 

tasolle. COPD-prosessin vuokaavio on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3. Puolustushaa-

ratason prosessiksi valittiin Yhdysvaltojen Asevoimien Joint Air Estimate-prosessi (kuva 12, 

alhaalla), koska se on lähellä COPD-prosessia ja siinä vaiheistuksen yksityiskohdat on kuvat-

tu puolustushaaratasolle tarkemmin. 

 

 

Kuva 12. Prosessien vaiheiden vertailu [30]; [31]; [32]  

Joint Air Estimate-prosessin vaiheessa 1 suoritetaan tehtävä-analyysi, johon kuuluu tieduste-

lutiedon kerääminen ja saatujen tietojen analyysi. Lisäksi tässä vaiheessa analysoidaan yleis-

esikuntatason komentajan (Joint Force Commander) puolustushaaratasolle antama tehtävä ja 

ohjaus, jonka perusteella muodostetaan ilmakomponentin komentajan (Joint Force Air Com-

ponent Command) muodollinen tehtävä ja tuodaan julki hänen tahtonsa. [32] s. 6 
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Vaiheessa 2 tiedustelutiedon perusteella arvioidaan vastustajan mahdolliset toimintavaihtoeh-

dot ja tehdään kaikille osapuolille voimanlähdeanalyysi (center of gravity analysis). Lisäksi 

siinä muodostetaan omat toimintavaihtoehdot mahdollisine karkeine vaihtoehto- ja/tai jatko-

suunnitelmineen. 

 

Vaiheessa 3 omat toimintavaihtoehdot sotapelataan vähintään vastustajan todennäköistä ja 

vaarallisinta toimintavaihtoehtoa vastaan [32] s. 6. [Tässä tutkimuksessa rakennetun järjeste-

lyn tuli tukea tätä vaihetta.] Koko analysointityön tarkoituksena on löytää vallitsevaan tilan-

teeseen paras toimintatapa, jolla toteutetaan tehtävä tehokkaimmin ja mahdollisimman pienin 

tappioin. On myös tärkeää päästä operaatioiden kuluessa sellaiseen asemaan, että toimintaky-

ky pysyy yllä myös seuraavia operaatioita varten. Toimintavaihtoehtojen analysointi auttaa 

komentajaa ja hänen alaista esikuntaansa löytämään keinot sotilaallisen voiman maksimoimi-

seksi ja oheisvahinkojen minimoimiseksi. Toimintavaihtoehtojen analysointi -vaiheessa luo-

daan yhteinen tilannekuva eri toimijoiden kesken ja pyritään ennakoimaan yhdessä tulevia 

tapahtumia. Analyysin perusteella muodostetaan käsitys vaadituista olosuhteista ja resursseis-

ta menestykselliseen toimintaan. Suunnittelutyöhön osallistuva henkilöstö pyrkii löytämään 

tilanteet ja ajankohdat, jolloin sotilaalliselle voimankäytölle on parhaat edellytykset. Tässä 

vaiheessa pyritään myös määrittämään vastustajan vahvuudet ja heikkoudet, voimanlähde, 

tavoitetila sekä operaatioiden ratkaisukohdat. Tärkeä osa suunnittelutyötä on omien joukkojen 

koordinointitarpeen selvittäminen ja synkronisointi-matriisin laadinta. [26] s. 5-16 

 

Vaiheessa 4 omien toimintavaihtoehtojen soveltuvuutta ja tehokkuutta vertaillaan sotapelien 

ja muiden analyysien perusteella ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti. Vaiheessa 5 pide-

tään päätöksentekoesittely ilmakomponentin komentajalle, joka pitää sisällään esikunnan tai 

suunnitteluryhmän suosituksen valittavaksi toimintavaihtoehdoksi. Ilmakomentaja valitsee 

toteutettavan toimintavaihtoehdon. Vaiheessa 6 valitusta toimintavaihtoehdosta jalostetaan 

yksityiskohtainen ilmaoperaatiosuunnitelma (Joint Air Operations Plan). [32] s. 6 
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3.2.2 Toimeenpanoprosessi 

Yhdysvalloissa ja NATO:ssa käytetään ilmaoperaatioiden toimeenpanossa Air Tasking Order-

prosessia (ATO). Prosessin tavoitteena on tuottaa ylemmän esikunnan ohjauksen ja tehtyjen 

suunnitelmien pohjalta tarvittavat käskyt tehtäviä suorittaville joukoille. Kuvassa 13 havain-

nollistetaan, kuinka siirtyminen tapahtuu suunnitteluprosessin ja toimeenpanoprosessin välil-

lä. 

 

Kuva 13. Joint Air Estimate ja Air Tasking Order prosessit [33]  

ATO-toimeenpanoprosessi alkaa annettujen tavoitteiden, tavoiteltavien vaikutusten ja ohjauk-

sen tarkastelulla. Prosessissa huomioidaan laadittu ilmaoperaatiosuunnitelma, annetut voi-

mankäytön säädökset ja muiden puolustushaarojen tukitarpeet. Seuraavaksi määritetään ilma-

hyökkäysten maalit sekä määritetään hyökkäyksissä tarvittavat ilma-alukset ja aseet. Tämän 

jälkeen laaditaan ilmahyökkäyssuunnitelma (Master Air Attack Plan, MAAP), jonka jälkeen 

laaditaan ja jaetaan perusteiden pohjalta tehty ATO. Tähän vaiheeseen liittyvät myös ilmati-

lanhallintakäsky (Airspace Coordination Order, ACO) ja erityiset ohjeet (Special Instructions, 

SPINS). Suorittavat joukot toteuttavat tehtävät annettujen käskyjen ja ohjeiden mukaisesti, 

jonka jälkeen tulokset arvioidaan erilaisten raporttien avulla. Arvioinnin perusteella ylempi 

esikunta seuraa operaatioiden etenemistä. Kuvassa 14 on esitetty ATO-prosessi yksityiskoh-

taisesti. [33]  
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Kuva 14. ATO-prosessi [34] s. 31 

3.3 Sodankäynnin periaatteet 

Tässä alaluvussa tuodaan esille sodankäynnin yleiset periaatteet, koska niitä korostetaan 

YEK:lla. Näin ollen tässä tutkimuksessa rakennetun järjestelyn tuli pyrkiä ottamaan ne huo-

mioon. Järjestelyn tuli antaa positiivinen palaute, silloin kun pelaajat osasivat hyödyntää oi-

kein sodankäynnin yleisiä periaatteita. 

 

Joint Air Estimate Planning Handbook sisällyttää sodankäynnin yleisiin periaatteisiin seuraa-

vat tekijät [32]: 

1. tavoitteellisuus (objective) 

2. hyökkäyksellisyys (offensive) 

3. massoittaminen (mass) 

4. joukkojen taloudellinen käyttö (economy of force) 

5. liike (maneuver) 

6. yhtenäinen johtaminen (unity of command) 

7. turvallisuus (security) 

8. yllätyksellisyys (suprise) 

9. yksinkertaisuus (simplicity) 

10. pidättyväisyys (restraint) 
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11. päättäväisyys (perseverance) 

12. legitimiteetti (legitimacy). 

3.4 Operaatiotaito 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä (alaluku 1.4) tuotiin esille, että YEK:n keskiössä 

on operaatiotaidon kouluttaminen. Tässä alaluvussa selvennetään mitä operaatiotaito on. 

 

NATO:n Allied Joint Doctrine määrittelee operaatiotaidon (operational art) voimakäyttönä 

strategisten ja/tai operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi kampanjoissa, suurissa operaati-

oissa ja taisteluissa; suunnittelun, organisoinnin, yhteensovittamisen ja käytännön toteuttami-

sen keinoin [35] s. 84. US Army Command and General Staff College:n professori näkee ope-

raatiotaidon yhdistelmänä taidetta (art) ja tiedettä (science). Hänen mukaansa molempia tarvi-

taan, sillä ne ovat toisiaan täydentäviä; mutta on ymmärrettävä, kumpaa käytetään missäkin 

tilanteessa. Taide on luonteeltaan epälineaarista ja holistista, kun taas tiede voidaan nähdä 

lineaarisena ja reduktionistisena. [36]  

 

Operaatiotaito on kognitiivista ajattelua ja konseptuaalista suunnittelua, joka ei rajoitu pelkäs-

tään operatiiviselle tasolle. Operaatiotaidossa yhdistyy komentajien ja esikuntiensa luova mie-

likuvitus sekä tietotaito, kokemus ja harkintakyky. Operaatiotaito on operaation perusraken-

teen ymmärtämistä ja kykyä visualisoida se. Operaatiotaito vastaa kysymyksiin mitä pitää 

saavuttaa, mitkä ovat tavoitteet, mitkä ovat toimenpiteet, missä ja milloin operaatiot toteute-

taan, mitä resursseja tavoitteiden saavuttaminen vaatii, ja mitkä ovat mahdolliset riskit? [36]  

 

Missä tahansa taistelussa tavoitteena on aina saavuttaa mahdollisimman nopea ja päättäväinen 

voitto vastustajasta sekä omien joukkojen ja materiaalisten tappioiden minimointi. Vastustaja 

voidaan toki voittaa vaiheittain pitkällä aikajänteellä kulutussodankäynnin keinoin, mutta sel-

lainen lähestymistapa johtaa yleisesti suuriin tappioihin. Jokainen sota on yhdistelmä päättä-

väisiä operaatioita (liikesodankäynti ja vaikutuskeskeinen sodankäynti) ja kulutussodankäyn-

tiä. Avain pitkittyneen sodan välttämiseksi on kulutussodankäynnin minimointi operatiivisella 

ja strategisella tasolla. Taktinen taso on yksistään liian suppea joukkojen päättäväiselle käyt-

tämiselle. Tästä johtuen operaatiotaito on korostuneessa asemassa. [37] s. 16 
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Kaikki viimeaikaiset sodat on hävitty tai voitettu strategisella ja operatiivisella tasolla, ei tak-

tisella tasolla. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä pienemmät asevoimat, sitä kriittisempään 

rooliin nousee operaatiotaito. [Tämä on hyvä tiedostaa myös Suomen Puolustusvoimissa.] 

Sodankäynnin historia on osoittanut, että ylivoimainen teknologia tai taktiikka ei yksistään ole 

taannut menestymistä sodan lopputuloksen kannalta. Huomion keskittäminen yksinomaan 

niihin on johtanut pitkittyneisiin operaatioihin ja kalliiseen kulutussodankäyntiin, silloin kun 

vastustaja on osoittanut luovuutta ja taistelunkestävyyttä. Teknologian yksipuolinen korosta-

minen vähentää sodankäynnin taitoa, mikä mahdollistaa teknologisesti heikomman vastusta-

jan menestymisen, mikäli tämä osaa käyttää joukkojaan luovasti ja asymmetrisesti. [37] s. 21 

 

Collins päätteli, että sodan voittamiseksi on saatava aikaan vastustajan organisatorinen ro-

mahdus. Tämä voidaan saavuttaa hyökkäyksissä tulivoimalla ja liikkeellä. Storr korostaa yllä-

tyksellisyyttä, ilmanherruuta, aggressiivista tiedustelua ja shokkivaikutusta. [38] s. 2 Näissä 

päätelmissä on paljon viitteitä vaikutuskeskeiseen ajatteluun, josta on käyty paljon jopa risti-

riitaista keskustelua. 

 

Vaikutuskeskeinen toiminta mahdollistaa joukkojen taloudellisemman käytön, nopeamman ja 

päättäväisemmän operaatioiden toteuttamisen sekä pienemmät kustannukset verrattaessa maa-

li- tai tavoitekeskeiseen toimintaan. Nämä ovat kuitenkin enemminkin toisiaan täydentäviä 

kuin poissulkevia lähestymistapoja. Vaikutuskeskeinen toiminta sopii myös hyvin tehtävätak-

tisiin tehtävänantoihin ja kulutussotaa välttäviin strategiavaihtoehtoihin. Vaikutuskeskeinen 

toiminta soveltuu hyvin humanitaarisiin operaatioihin, rauhanturvaamistehtäviin ja perintei-

seen sodankäyntiin. Vaikutuskeskeiseen toimintaan soveltuvat niin kineettiset kuin ei-

kineettisetkin toimet sekä voimalla uhkaamiset. Vaikutuskeskeinen toiminta ei ole riippuvai-

nen tietyistä järjestelmistä. [39] s. 2 

Mattis kritisoi vaikutuskeskeistä lähestymistapaa väittäen, että se vaatii liian suurta ennustet-

tavuutta, ei ennusta luotettavasti kompleksisten järjestelmien reaktioita (johtajuus, sosio-

poliittiset järjestelmät jne.), vaatii liian paljon tietoa vastustajasta, on liian ohjaileva ja on liian 

järjestelmäkeskeinen. Lisäksi vaikutuskeskeistä lähestymistapa hänen mielestään väheksyy 

inhimillisiä tekijöitä (mielikuvitus, tahto, arvaamattomuus jne.), kannustaa johtajien mikro-

managerointiin ja johtaa epäselviin käskytyksiin. [40] s. 20 
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Mattis sanoo myös kaaoksen tekevät sodasta monimutkaisen ja mukautuvan systeemin. Hän 

kannustaa parempaan historian, yhteisöjen kulttuurin, organisaatioiden vuorovaikutusten ja 

sosio-poliittisten taustojen ymmärtämiseen. Hänen mukaansa konfliktit ovat luonteeltaan aina 

kompleksisia ja arvaamattomia. Tämä tosiasia on keskeistä sodankäynnissä ja tulee ottaa 

huomioon konseptien ja toimintamallien suunnittelussa. Vastustajan vapaa tahto yhdessä roh-

keuden, mielikuvituksen, päättäväisyyden ja muiden inhimillisten ominaisuuksien kanssa kiis-

tää ennustettavuuden. Hän korostaa aloitteellisuuden, kriittisen ajattelun, luovan suunnittelun, 

kaavojen tunnistamisen ja hajautetun päätöksenteon merkitystä sotilaiden koulutuksessa ja 

teknologisissa ratkaisuissa. [40] s. 24 

Operaatiotaito korostaa kaikkien joukkojen välistä yhteistyötä [Tämän voidaan nähdä Suomen 

viitekehyksessä puolustushaarojen, aselajien, viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisten väli-

senä sekä mahdollisesti monikansallisten joukkojen välisenä yhteistyönä]. Operaatiotaitoon 

kuuluu oleellisesti suurten joukkojen liikekannallepano ja liikuttaminen sekä sotilaallisen ja 

epäsotilaallisen voimankäytön synkronisointi. Operaatiotaidon soveltaminen vaatii riittävän 

suuren fyysisen liikkumatilan ja laajan ymmärryksen käytettävissä olevasta taktiikasta.  Joh-

tovastuussa olevilla komentajilla ”tulee olla kyky ajatella fyysisen taistelun yläpuolella”. 

Operaatiotaidon soveltaminen vaatii myös kokonaisvaltaisen ja toimivan tukiorganisaation. 

[41]  

 

Kuvaan 15 on koostettu operaatiotaidon viitekehys. Tilanteen ja toimintaympäristön ymmär-

täminen vaatii kokemusta, älykkyyttä, luovuutta. intuitiota, koulutustaustaa ja päättelykykyä. 

Tilannearvion perusteella pohditaan tavoitteita, mahdollisia toimintavaihtoehtoja ja -malleja 

sekä käytettävissä olevia suorituskykyjä. Riskiarvio on oleellinen osa suunnittelutyötä. Edellä 

mainitut tekijät visualisoidaan operaation perusrakenteeseen, jonka pohjalta voidaan laatia 

yksityiskohtaisempia suunnitelmia. [42] s. III-2 
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Kuva 15. Operaatiotaito [42] s. III-2 

Kuvasta 16 nähdään operaation perusrakenteen rakennuspalikat ja operaatiotaidon osatekijät. 

Rakennuspalikoihin kuuluvat onnistumisen kriteerit, loppuasetelma ja tavoitteet, aikaansaata-

vat vaikutukset, voimanlähteet, ratkaisukohdat, epäsuorat ja suorat lähestymistavat sekä ope-

raatiolinjat. Operaatiotaidon osatekijöitä ovat taas vastaavasti operatiivinen ulottuvuus, sa-

manaikaisuus ja syvyys, ajoittaminen ja operaatiotempo, joukot ja toiminnot, vipuvaikutuksen 

aikaansaaminen, tasapainoisuus, ennakointi, synergia, kulminaatiopisteet ja operaatioiden 

järjestelykyky.  

 

 

Kuva 16. Operaation perusrakenteen ja operaatiotaidon tekijät [43]  
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Sotilaskomentajat ilmentävät operaatiotaitoa järjestämällä joukkoja tarkoituksenmukaisesti 

ajassa ja tilassa sekä linkittämällä yhteen tavoitteet, toteutustavat ja keinot. Komentajat mää-

rittävät toteutettavat toimintavaihtoehdot, muodostavat operointikonseptin ja tuovat julki 

oman tahtonsa. [42] s. III-2; [43]  

 

Vegon mukaan operatiiviset tekijät (tila, aika ja joukko) tulee aina suunnata kohti tavoitteita. 

Hänen mukaansa operatiivisia tekijöitä yhdistää niistä saatava informaatio. Kuvassa 17 on 

havainnollistettu operatiivisien tekijöiden viitekehystä. [41]  

 

 

Kuva 17. Operaatiotaidon tekijät [41]  

Tila-tekijöitä ovat esimerkiksi sijainnit, etäisyydet, koot, muodot, fyysiset ominaisuudet, tilan 

dynamiikka, sotatoimen elementit tai sotilaalliset ryhmitykset. Aika-tekijöitä ovat esimerkiksi 

suunnitteluajat, valmisteluajat, reagointiajat, päätöksentekosyklin nopeus, ennakkovaroitusai-

ka, ajoitukset, liikekannallepanon ajoitus ja kesto, ajat havainnosta vaikuttamiseen, sodan 

kesto, aikamääreet joukkojen liikkeisiin, ajat siirtymisiin, tulenavaamishetket, ajat joukkora-

kenteen muutoksille, reservinkäytön aikamääreet, joukkojen tuottamisen aikamääreet tai ajat 

joukkojen keskittämiseen. [41]  
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3.5  Ilmaoperaatiot 

NATO standardi AJP-3 määrittelee ilmavoiman kyvyksi käyttää suorituskykyjä ilmoitse mui-

den toimijoiden käyttäytymisen tai tapahtumien kulun muuttamiseksi [13] s. 95. AJP-3 mää-

rittelee operaatiot koordinoitujen toimenpiteiden sarjaksi määritettyjen tavoitteiden saavutta-

miseksi [13] s. 97. Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) määrittelee laa-

jemmin operaatiot strategisen, taktisen, huollollisen, koulutuksellisen tai hallinnollisen soti-

laallisen tehtävän toteuttamisena; tai taistelutoimena, johon sisältyy liikuttamista, suoritusky-

kyjen täydentämistä, hyökkäämistä, puolustautumista ja/tai liikehtelyä taistelun tai sotakam-

panjan tavoitteiden saavuttamiseksi [31] s. 434.  

 

Ilmakehä on ympäristönä erityinen, kattaen globaalisti ja ilman rajoja, kaikki maa- ja merialu-

eet. Ilmavoima on otettava sotilaallisesti huomioon kaikkien puolustushaarojen toiminnassa ja 

ilmavoimalla on selvästi muista poikkeavia perusominaisuuksia. Ilma-alukset kykenevät mui-

ta kulkuneuvoja selvästi suurempiin liikenopeuksiin ja ne voivat suunnata liikkeensä suora-

viivaisesti kohteeseensa. Ilma-alusten lentonopeus mahdollistaa nopean projisointikyvyn, pi-

kaiset vasteet muuttuviin tilanteisiin ja lyhytkestoiset tehtävät. Nopeus mahdollistaa myös 

ajan tehokkaan hyväksikäytön ja taistelutempon noston. Ilmavoimalla kyetään paikallista-

maan ja vaikuttamaan pintakohteisiin pitkienkin etäisyyksien päästä, koko taistelualueen sy-

vyydessä ilman maasto- tai kasvillisuusesteitä.  Ulottuvuudestaan johtuen ilmavoiman pro-

jisointiin tarvitaan muita pienempi logistinen tukiorganisaatio. Ilma-alusten korkeuksien käyt-

tö avaa kokonaan uuden ulottuvuuden mahdollistaen pitkien etäisyyksien tähystämisen ja 

toiminnan vastustajan asejärjestelmien korkeuskantamien ulkopuolelta. [13] s. 1920 

 

Ilmavoiman ulottuvuus yhdistettynä ilmatankkauksen antamaan toiminta-ajan lisäykseen an-

tavat ilma-alukselle kyvyn kattavaan läsnäoloon niin alueellisesti kuin ajallisestikin. Oman 

lisänsä antavat pitkän toiminta-ajan miehittämättömät ilma-alukset. Kattavuus mahdollistaa 

kyvyn kohdata uhkia samanaikaisesti laajalla alueella. Maa- tai merivoimasta poiketen ilma-

voima ei ole sidottu mihinkään tiettyyn maantieteelliseen tukipaikkaan osoittaakseen läsnä-

oloa. Lisäksi pienen jalanjälkensä ansiosta ilmavoimaa on poliittisesti helpompi käyttää. [13] 

s. 19 
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Ilmavoiman voidaan sanoa olevan reagointinopeutensa ja monitoimisuutensa johdosta ketterä. 

Ilma-aluksia voidaan käyttää samassa tehtävässä eri sotatoimialueilla tai samalla alueella eri-

laisissa tehtävissä, jopa yhden lentotehtävän aikana. Ketteryytensä ansiosta ilmavoimaa voi-

daan skaalata suhteellisen helposti vastaamaan muuttuviin poliittisiin tilanteisiin tai sotilaalli-

siin tavoitteisiin. Samaa konetyyppiä voidaan esimerkiksi käyttää varustuksestaan riippuen 

rauhan ajan ilmavalvontatehtävissä tai täysimittaisessa sodassa hyökkäystoiminnassa. [13] s. 

20 

 

Nopeutensa ja ulottuvuutensa ansiosta ilmavoimaa voidaan keskittää joustavasti maantieteel-

lisesti ja ajallisesti sotilaallisten vaatimusten mukaisesti. Asejärjestelmien tarkkuuden johdos-

ta ilmavoimalla voidaan saavuttaa suuri tehokkuus jopa suhteellisen pienellä määrällä ilma-

aluksia. Tämä mahdollistaa psykologisen shokkivaikutuksen. [13] s. 20 

 

Koostaen voidaan todeta Ilmavoiman perusominaisuuksien olevan [13] s. 1920: 

 nopeus 

 ulottuvuus 

 korkeuden käyttö 

 kattava läsnäolo 

 ketteryys 

 tarkkuus 

 voiman keskittämiskyky. 

 

On myös hyödyllistä tiedostaa ilmavoiman erityisrajoitteet, jotka ovat [13] s. 1920: 

 jatkuva liike ja pysymättömyys 

 rajoittunut kuorman kantokyky 

 haavoittuvuus (konerunko, sää, tukikohtaverkko). 

3.5.1 Ilmaoperaatioiden toimeenpanon vaatimuksia  

Thunholm et al. mielestä ilmakomentajien tulee omata kyky ymmärtää käytettävissä oleva 

taktinen liikkumatila, päättää toimenpiteistä oikea-aikaisesti, toimia proaktiivisesti ja antaa 

käskyjä kaoottisessa ympäristössä. Hän korostaa myös ilmakomentajien kykyä toimia innova-

tiivisesti, adaptoitua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja sovittaa toimintansa suurempaa strate-

gis-poliittiseen viitekehykseen. [38] s. 2 
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Ilmakomentajilta vaadittava ammatillinen kompetenssi sisältää laajan ja syvän tietopohjan 

ilmasodasta sekä kyvyn analysoida monimutkaisia ja usein ristiriitaisia tietoja. Lisäksi heidän 

tulee kyetä rakentamaan sopivia lähestymistapoja erilaisiin ongelmiin. Sodan sumu, kitka ja 

sattumat erottavat todellisen sodan paperilla soditusta. Vastustajan aiheuttamiin haasteisiin ei 

ole olemassa pysyviä ratkaisuja, sillä myös vastustaja ajattelee ja reagoi tilanteisiin. Menes-

tyksekkään sotilasjohtajan mielen tulee olla ketterä ja samalla herkkä pienille vivahteille. 

Myös joustavuus ja luovuus ovat hyvän operaatikon ominaisuuksia. [44] s. 57 

 

Ilmaoperaatioiden johtaminen edellyttää riskinottokykyä, rohkeutta toimia, aloitteellisuutta, 

nopeaa ja analyyttistä ajattelua sekä intuitiota. Ilmakomentajilta vaaditaan kykyä ymmärtää 

operaatioiden kannalta oleelliset aikamääreet sekä päätöksentekokykyä. [38]  

 

Sotilaallisten operaatioiden nopeus ja kompleksisuus sekä tietotulva edellyttävät sotilasko-

mentajilta kykyä käsitellä suurta määrää tietoa. Toimeenpanokyky on suoraan verrannollinen 

heidän tiedonkäsittelykykyynsä. [45]  

 

Operaatioiden komentajat tarvitsevat oikeanlaisia päätöksenteon tukityökaluja ylläpitääkseen 

informaatioylivoimaansa, tilannetietoisuuttansa ja nopeuttaakseen päätöksentekosykliään. 

Näiden avulla parannetaan taistelutehokkuutta. [46]  

 

Ilmavoimien ja sitä tukevien joukkojen liikkeellä voidaan vastustajalle luoda tehokkaasti epä-

tietoisuutta ja sodan kitkaa. Synkronoidulla joukkojen käytöllä komentajat lisäävät tilanteen 

kompleksisuutta vastustajalle, mikä lisää entisestään tämän epätietoisuutta. [47]  

. 

Ilmavoimalla on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia konventionaalisissa, korke-

an intensiteetin sodissa. Aikaansaatavat vaikutukset riippuvat kuitenkin paljon operaation 

komentajan operaatiotaidosta. [47]  

 

Ilmavoiman perusominaisuuksien, ulottuvuuden ja nopeuden, takia operaation komentajan on 

huomioitava vastustajan ilmavoiman suorituskykyjen aikaansaama uhka laajalta alueelta. Il-

mavoimien tukikohtien sijainti on tärkeä tekijä ilmasodassa. Taistelualuetta lähellä olevat tu-

kikohdat mahdollistavat enemmän lentosuorituksia tietyillä suorituskyvyillä. Ilmavoimaa täl-

löin voidaan käyttää myös reaktiivisemmin ja sillä voidaan tuoda kohteille enemmän ammus-

kuormaa sekä olla enemmän läsnä toiminta-alueella. Tukikohtien tuomisella lähelle vastusta-

jaa ilmavoima on tosin paljon haavoittuvampi. [47]  
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3.5.2 Ilmaoperaatiosotapelaamisen haasteet 

On osoittautunut teknisesti haastavaksi kehittää pitkälle vietyä, tietojärjestelmiin pohjautuvaa 

toimintavaihtoehtojen välistä sotapeliä dynaamisessa ympäristössä. Sotapelien tulee visuali-

soida operaatioiden eteneminen sekä ottaa huomioon omat ja vastustajan suorituskyvyt, vah-

vuudet ja toimintaympäristö. Ilmaoperaatioiden suunnittelussa ja toimeenpanossa on havaittu 

selvä tarve reaaliaikaiselle operatiivisen tason sotapelille, jolla voidaan tukea dynaamista teh-

tävien käskyttämistä. [39] s. 7  

 

Perinteisten sotapelien hitaus ja tehottomuus rajoittavat niiden käytettävyyttä. Mitä nopeam-

pia sotapelit ovat, sitä enemmän niitä voidaan käyttää ja sitä useampia toimintavaihtoehtoja 

voidaan tarkastella. Vaikutuskeskeinen tarkastelu tulee sisällyttää toimintavaihtoehtojen ke-

hittämiseen ja sotapelaamiseen. Sotapelien tulee suorien vaikutusten lisäksi ottaa huomioon 

myös epäsuorat, kumulatiiviset ja järjestelmän sortumisesta aiheutuvat kerrannaisvaikutukset. 

Käytettävien mallien tulee sisällyttää voimanlähdeanalyysi-, toimintavaihtoehtojen- ja operaa-

tioiden arviointimallit. Lisäksi sotapelien tulee olla sellaisia, että niiden käyttöön ei tarvitse 

sotapelaamisen asiantuntijoita. [39] s. 7 Ilmasodan simulaatiomallit eivät yleensä havainnol-

lista käytettävissä olevan tukikohtaverkon korostunutta roolia ilma-alusten suorituskykyyn 

taistelualueella [47].  

 

Perinteisesti toimintavaihtoehtojen välisiä sotapelejä on toteutettu karttapohjaisesti tapahtu-

makortteja hyväksikäyttäen. Tietojärjestelmäpohjaiset sotapelit ovat keskittyneet yleensä 

voimasuhteiden ja kulutussodan tarkasteluihin. Olemassaolevat työkalut tukevat operatiivisen 

tason tavoitteita, kuten ilmanherruuden saavuttamista, vastustajan sotilaallisen voimankäytön 

kiistämistä ja sen johtamisen lamauttamista, mutta ne eivät tyydytä vaikutuskeskeisen sodan-

käynnin vaatimuksia. [48]  

 

Ilmaoperaatioiden mallintamisen keskeisin ongelma on viitekehyksen äärimmäinen monimut-

kaisuus ja moniulotteisuus. Ilmasodassa, niin kuin sodassa yleensä, lähes kaikki vaikuttaa 

kaikkeen. Kokonaisen ilmaoperaation matemaattinen korkean resoluution ratkaisu on vaikeaa. 

Toimintavaihtoehtoja on kaikilla osapuolilla lukemattomia ja käytettäviin suorituskykyihin 

liittyy paljon erilaisia järjestelmiä. Käyttäjän osaaminen ja vallitsevat olosuhteet vaikuttavat 

niihin merkittävästi. 
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Suorituskykyjen käyttäminen on harvoin matemaattisesti optimaalista, koska toimenpiteisiin 

liittyy inhimillistä tilanteenarviointia, päätöksentekoa puutteellisella tilannekuvalla ja kogni-

tiivisesti haastavia tapahtumia. Myös pelon vaikutusta on vaikea arvioida. Lisäksi osapuolet 

pyrkivät rikkomaan taistelujärjestystä yllätyksillä ja harhautuksilla. Matemaattisesti optimaa-

linen toiminta ei välttämättä tuota parasta lopputulosta jos optimiratkaisu on ilmeinen, koska 

vastustaja tällöin tietää ratkaisun ja pyrkii vastaamaan voimakkaasti siihen. Epäoptimaalinen 

ratkaisu vastusajan heikosta kohdasta saattaa tuottaa paremmin menestystä kuin optimaalinen 

ratkaisu vastustajan vahvasta kohdasta.   

 

Järjestelmätasolla tekijöitä kyetään mallintamaan suhteellisen tarkasti. Yksittäisten taistelujen 

osalta ihmisen kyvyt alkavat vaikuttamaan tilanteeseen. Hävittäjäosastojen välisissä ilmatais-

teluissa korostuu yhteinen tilannekuva ja voiman koordinointikyky. Isoissa operaatioissa on 

huomioitava tukevat elementit, voiman jatkuvuuden säätely ja tukeutumisjärjestelmän toimin-

ta. Järjestelmätason tekijät vaikuttavat oleellisesti taistelujen lopputulokseen eikä niitä voi 

jättää täysin huomioimatta. Operaatioesikunnan tulee kyetä arvioimaan operaatioita kokonai-

suutena, jossa yhdistyvät kaikki edellä mainitut tekijät. Tarvitaan siis arviointityökalu, joka 

pystyy läpileikkaamaan kaikki tasot. Operaatioesikunnassa ei tule kiinnittää huomioita takti-

sen tason yksityiskohtiin, vaan siellä tulee tarkastella voimankäytön vaikuttavuutta ja voiman 

riittävyyttä. 

3.6 Kooste ilmaoperaatiosotapelin vaatimuksista 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestely tuli räätälöidä MPKK/ISL:n operaatiotaidon koulutuksen tuek-

si. Järjestelyn tuli nostaa oppilaille esiin suorituskykyjen osat ja toiminta-ajatusten toimeen-

panon käytännön tasolla. Tietojärjestelmien hyväksikäyttöä tuli tarkastella, jotta peleistä saa-

taisiin dynaamisia ja reaaliaikaisia. Järjestelyn liittyminen muihin operaatioanalyysityökalui-

hin tuli myös tarkastella. Ilmasotalinjojen taktiikan harjoituksista puuttui kvantitatiivinen pa-

lautemekanismi, jotka ovat tärkeässä roolissa sotilaallisessa päätöksenteossa. Tähän tuli pyr-

kiä saamaan parannusta. 

Ilmasotalinjan opetukseen sisältyy vahvasti operatiivinen suunnittelu- ja toimeenpanoproses-

sit. Järjestelyn tuli nivoutua näiden prosessien ympärille. Suunnitteluprosessi antaa sotapeleil-

le kehyksen ja tarvittavat lähtötiedot. Toimeenpanoprosessin kehystä ja vaiheita voitiin hyö-

dyntää järjestelyn suunnittelussa. Järjestelyä tuli kyetä ohjaamaan aktiivisesti kohti harjoitus-

tavoitteita. 
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Operaatiotaidon viitekehys on erittäin laaja ja erilaisten teorioiden välillä käydään edelleenkin 

vilkasta keskustelua. Tiivistetysti voidaan sanoa, että operaatiotaito on kognitiivista ajattelua 

ja konseptuaalista hahmottamista sekä operaation perusrakenteen ymmärtämistä ja visualison-

tia. Operaatiotaitoon sisältyy paljon inhimillisiä tekijöitä. Yksi erittäin oleellinen osa operaa-

tiotaitoa on erilaisten suorituskykyjen ja toimintojen hahmottaminen ajassa ja tilassa. Tämän 

tuli ilmentyä myös järjestelyssä. Operaatikoilla tulee olla realistinen näkemys aika- ja tilaulot-

tuvuuksien tekijöistä (viiveet, reagointiajat, ulottuvuudet jne.). Eri suorituskykyjen huolelli-

nen synkronointi on tärkeää ilmataistelussa, jotta tehtävä kyetään toteuttamaan tehokkaasti ja 

tappioita minimoiden. Ilmaoperaatioiden sotapeleistä tulee kyetä muodostamaan skeemoja 

operaatioiden johtamiseen ja niissä tapahtuvien kaavojen tunnistamiseen. Operaatiotaito on 

taidetta ja tiedettä, joten järjestelyssä tuli ilmentyä kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen arviointi. 

Järjestelyn tuli ilmentää kulutussodankäynnin lisäksi tekijöitä vaikutuskeskeisestä sodankäyn-

nistä. Lisäksi järjestelyn tuli olla niin selkeä ja yksinkertainen, että sotapelejä kyetään järjes-

tämään pienin valmisteluin. Ilmasodankäynti on erittäin monimutkaista ja moniulotteista. 

Kvantitatiivisen arvioinnin pohjalla olevan laskennan tuli olla yksinkertaisia ja helposti ym-

märrettäviä, koska järjestelyjen toteuttamisessa ei tule olemaan käytettävissä riittäviä resurs-

seja tarkkaan ohjelmointiin ja parametrisointiin. 

Järjestelyissä tuli ilmentää mahdollisuuksien mukaan myös sodankäynnin yleisiä periaatteita, 

ilmavoiman perusominaisuuksia ja ilmavoiman erityisrajoitteita (Kuva 18). 

 

 

Kuva 18. Kooste periaatteista, ominaisuuksista ja rajoitteista [32]; [13] s. 1920. 
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4 ILMAOPERAATIOSOTAPELIJÄRJESTELYN RAKENTAMI-

NEN 

Tässä luvussa rakennetaan tutkimuksen tavoitteena ollut uusi järjestely MPKK/ISL:n operaa-

tiotaidon koulutuksen tueksi. Luvussa vastataan kolmanteen ja neljänteen tutkimuskysymyk-

seen: ”millaisella tietojärjestelmäalustalla ilmaoperaatiosotapelijärjestelyä voidaan tukea?” 

sekä ”millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely täyttää parhaiten annetut vaatimukset?”. 

4.1 Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentamisen kokonaisprosessi 

Tässä alaluvussa kuvataan miten alaluvussa 1.5.2 esitettyä Landry:n prosessia muokattiin ja 

sovellettiin ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentamiseen ja validointiin. Ilmaoperaatiosota-

pelijärjestelyn rakentamisen ja validoinnin prosessi (muokattu Landry:n prosessi) on havain-

nollistettu kuvassa 19. 

 

 

Kuva 19. Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentamisen ja validoinnin prosessi 
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Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentamisen ja validoinnin prosessissa reaalimaailman on-

gelma ja tarkasteltava ilmiö on ilmaoperaatioiden suunnittelun kouluttaminen, ja siihen liitty-

vä toimintavaihtoehtojen arviointi. MPKK/ISL:n koulutuksen vaatimuksia ja ilmasodankäyn-

nin viitekehystä taustoitettiin luvussa 3. Prosessin seuraava vaihe on käsitteellinen malli ja 

käsitteellisen validiteetin tarkastelu, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti alaluvussa 4.2. Käsit-

teellisen mallin laadinnan jälkeen laadittiin muodollinen malli eli ilmaoperaatiosotapelimalli, 

joka on selitetty alaluvussa 4.3. Tutkimuksen aikana ohjelmoitiin edellä mainittua mallia käyt-

tävä ilmaoperaatiosotapelialustan demonstraattori-versio (myöh. IOSP-DEMO), jotta mallia ja 

alustaa kyettiin alustavasti arvioimaan. Ilmaoperaatiosotapelialustan toiminnallisuudet on 

selitetty alaluvussa 4.4. Ilmaoperaatiosotapelialustan (myöh. alusta) looginen ja kokeellinen 

validiteetti arvioitiin järjestetyssä kokeilutapahtumassa. Kokeilutapahtuman toteutus ja tulok-

set on kuvattu alaluvussa 4.5.  

 

Prosessin lopputuote oli ilmaoperaatiosotapelijärjestely, joka rakennettiin kokeilutapahtumas-

ta saatujen kokemusten ja kyselyn tulosten perusteella, määrittämällä alustan ympärille tarvit-

tavat ohjeet henkilöstön, tilojen, tukimateriaalin, alustan ja ajan käyttöön. Järjestely on esitetty 

alaluvussa 4.6. Prosessin viimeisessä vaiheessa arvioitiin järjestelyn operatiivinen validiteetti. 

Operatiivisen validiteetin arvioinnin suorittaminen ja saadut havainnot on esitetty alaluvussa 

4.7. 

 

Landry:n prosessiin kuuluu myös datan validiteetin arviointi. Kyseinen vaihe jäi tämän opin-

näytetyön rajauksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa käytettiin julkista tietoa ja datan validiteetin 

arviointi on suoritettava siinä yhteydessä, kun ilmaoperaatiosotapelialustan laskentaan para-

metrisoidaan todelliset muuttujien arvot ja kertoimet. Kuvassa 20 on vielä selvennetty käsit-

teiden hierarkiaa. 

 

 

Kuva 20. Käsitehierarkia 
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4.2  Käsitteellinen malli ja validointi 

Tässä alaluvussa esitetään ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn vaatimuksista muodostettu käsit-

teellinen malli, jonka pohjana olivat järjestelyn rakentamisen tehtävänanto ja tämän tutkimus-

raportin aiemmissa luvuissa muodostetut yleiset huomiot. Käsitteellisellä mallilla pyrittiin 

hahmottelemaan järjestelyn viitekehys ennen varsinaisen matemaattis-loogisen mallin kehit-

tämistä. Käsitteellisen mallin avulla muodostettiin selkeä kuva siitä, mitä ominaisuuksia ja 

tekijöitä varsinaiseen muodolliseen malliin tuli sisällyttää. Käsitteellisen mallin pohjalta oli 

helppo keskustella yleisellä tasolla alustan ominaisuuksista sidosryhmien välillä. 

 

Rakentamisvaiheen alussa suoritettiin sidosryhmäanalyysi. Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn 

tilaaja oli pääopettaja. Järjestelyn tulevia käyttäjiä ovat MPKK/ISL:n oppilaat. Järjestelyn ja 

siinä käytettävän alustan kehittämisestä vastasi tämän opinnäytetyön tekijä.  Kehittämistyön 

tukena (validointi) käytettiin YEK/ISL:n oppilaita. 

 

Järjestelyä ohjaa sille asetetut tavoitteet eli se, mitä sotapelitapahtumasta halutaan saada ulos. 

Kaiken pelaamisessa ja pelissä tulee kohdistua nimenomaan näiden tavoitteiden saavuttami-

seen. Tavoitteet, resurssit ja aikataulu luovat pohjan pelisäännöille ja -rytmitykselle, jotka 

vastaavasti ohjaavat koko pelitoimintaa. Edellä mainitut tekijät tulee olla kaikkien osallistuji-

en tiedossa. Harjoituksen koulutustavoitteet antavat operatiiviselle suunnitelmalle skenaarion 

ja yleistilanteen, johon pelimaailman tulee sijoittua. Omat ja vastustajan toimintavaihtoehdot 

tuli kyetä suunnitella toisistaan erillään siten, että suunnitteluvaiheessa ei tiedetä mitä vasta-

puoli aikoo tehdä. Tämän johdosta sotapelin valmistelu tulee jakaa sinisen ja punaisen osa-

puolen erillisiin suunnittelutiloihin (fyysinen ja tietojärjestelmät). 

 

Koulutustavoitteet sanelevat myös molempien osapuolten tilanteen kriisissä. Osapuolten tilan-

teeseen liittyvä maantieteellinen asemoituminen annettujen mahdollisten rajoitusten kanssa 

luovat taistelutilan, jossa sodankäynti tapahtuu. Taistelutilaan vaikuttavat ilmaoperaatiossa 

muun muassa osapuolten maantieteelliset rajat, joukkojen ryhmitykset, tukikohtien sijainnit, 

toiminta-alueet ja vallitsevat olosuhteet. Taistelutila vaikuttaa toimintaetäisyyksiin ja sitä 

kautta aikamääreisiin. 
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 Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn tehtävänannossa korostettiin sitä, että pelissä tulee näkyä 

ilmasodankäynnin tärkeimmät suorituskyvyn elementit. Kriittisimpiä näistä elementeistä ovat 

johtamisjärjestelmä, ilmavalvonta, hävittäjät, ilmatorjunta, muut asejärjestelmät, tukikohtajär-

jestelmä, elektroninen sodankäynti ja tukitoimet. Suorituskykyjen tarkastelun jälkeen osapuol-

ten tulee arvioida omia käytettäviä asejärjestelmiä suhteessa omiin resursseihin ja tavoitteisiin 

sekä vastapuolen arvioituihin suorituskykyihin, tilanteeseen ja tavoitteisiin.  

 

Sotapelissä pelilauta viimeistellään ryhmittämällä suorituskyvyt maantieteellisesti kartalle. 

Ryhmitykseen vaikuttavat oleellisesti tehtävä, taistelutilatekijät, mahdolliset uhkakehät sekä 

hyökättävät ja suojattavat kohteet. Ryhmittämisen jälkeen osapuolet siirtävät operatiivisen 

suunnitelman toiminta-ajatuksen toiminnan ja liikkeen pelilaudalle. Käytännössä tämä tarkoit-

taa suhteellisen yksityiskohtaista lentosuoritusten aikatauluttamista, tehtävätyyppien valintaa 

ja kohteiden valitsemista. 

 

Kun osapuolten toiminta on asetettu kartalle ja tietojärjestelmäalustalle, voidaan toimintavaih-

toehtoja tarkastella sotapelissä. Kvalitatiivinen arviointi tapahtuu kartalla ja tilannetauluilla, 

kvantitatiivisen arvioinnin tapahtuessa tietojärjestelmäalustalla. Karttapelissä havainnoidaan 

osapuolten toimia ja reaktioita erotuomarin suorittaessa tapahtumien tuomaroinnin. Karttape-

lin tapahtumat syötetään alustalle, johon muodostuu tapahtumaloki. Alustalla suoritetaan 

myös tuloslaskentaa, jolla voidaan tukea tuomarointia. Pelitapahtumien ja erotuomarin tuoma-

roinnin perusteella tehdään analyysiä ja muodostetaan johtopäätökset. Edellä kuvatusta järjes-

telyn suunnitellusta toimintalogiikasta muodostettiin käsitteellinen malli, joka on havainnol-

listettu kuvassa 21. 
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Kuva 21. Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn käsitteellinen malli 

Käsitteellinen validointi suoritettiin henkilövalidointi-menetelmällä. Käsitteellistä mallia ku-

vailtiin työn tilaajalle lokakuussa 2018 samalla, kun tilaajalle näytettiin käsitteellisen mallin 

pohjalta ohjelmoitua ilmaoperaatiosotapelialustan alkeellista esiversiota. Työn tilaaja oli tässä 

vaiheessa tyytyväinen valittuun näkökulmaan, tehtyihin yleistyksiin ja rajauksiin. 

4.3 Ilmaoperaatiosotapelimalli 

Tässä alaluvussa kuvataan ilmaoperaatiosotapelijärjestelyä tukevan tietojärjestelmäalustan 

tarvitsema systeemiajatteluun perustuva ilmaoperaatiosotapelimalli. Mallilla pyrittiin yhdis-

tämään loogisesti ja matemaattisesti eri osapuolien ilmavoimien suorituskyvyt ja niiden käyttö 

ilmaoperaatioesikunnan operaation etenemisen arvioimiseen ja vaikuttavuusmittareihin (MOE 

= measure of effectiveness). 
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Kun ajatellaan ilmaoperaatioesikunnan toteuttamaa operaatioiden suunnittelu- ja arviointitoi-

mintaa systeemiajattelun näkökulmasta, niin taistelukenttä voidaan nähdä tietynlaisena eristet-

tynä ilmaoperaatiolaatikkona, joka on rajattu muusta ympäristöstä. Siitä tulee kyetä muodos-

taa systeemiteoreettinen järjestelmä, jossa on vapaita tulomuuttujia (input), häiriömuuttujia, 

sidottuja lähtömuuttujia (output) ja näiden välisiä kausaalisia riippuvuussuhteita. Ilmaoperaa-

tiolaatikon voidaan ajatella olevan todellisuudessa niin sanottu harmaa laatikkomalli (grey 

box model), joka on esitetty kuvassa 22. Joistakin laatikon sisäisistä tekijöistä (suorituskyky-

elementit) ja niiden toiminnasta on suhteellisen tarkka ymmärrys, mutta kaikkea tietoa ei ole 

saatavilla. Tekijöiden välisistä vuorovaikutussuhteista on karkea kuva oman puolen osalta, 

mutta vastapuolen vuorovaikutussuhteista on vain olettamuksia. Osapuolten välisiä vuorovai-

kutussuhteita on vaikea arvioida, koska niihin liittyy paljon inhimillisiä tekijöitä, kuten soti-

laiden tahto, rohkeus ja päättäväisyys. Lisäksi vuorovaikutussuhteet eivät ole pysyviä ja sta-

biileja, vaan ne muuttuvat jatkuvasti muun muassa oppimisen ja sopeutumisen johdosta. Kau-

saalinen ennustettavuus on täten heikko. Ilmaoperaatioesikunnan näkökulmasta kaikkea in-

formaatiota ei ole oleellista saada eikä ilmaoperaatioista ole mielekästä muodostaa laajasta 

kokonaisuudesta korkean resoluution matemaattista mallia.   

 

 

Kuva 22. Todellisuutta kuvaava ilmaoperaatiolaatikko 

Tutkimuksessa käytettiin taustalla sotilaallisen suorituskyvyn käsitemallia, jonka eri näkymät 

on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Sotilaallisen suorituskyvyn käsitemallin eri näkymät [14]  

Kuten kuvasta nähdään, suorituskyvyt pitävät sisällä kaikki ratkaisunäkymän tekijät: doktrii-

nin, organisaatiot, koulutuksen, materiaalin, johtajuuden, henkilöstön, infrastruktuurin ja yh-

teistoimintakyvyn. Ratkaisuilla luodaan kyvykkyyksiä, joita kohdentamalla saadaan aikaan 

vaikuttavuutta tietyissä olosuhteissa [14]. Elinjaksonäkymä on jätetty kuvasta tarkoitukselli-

sesti pois. 

 

Tässä tutkimuksessa ongelmaa lähestyttiin approksimoinnin näkökulmasta. IO-mallin perus-

ideologia on muodostaa mahdollisemman yksinkertainen matemaattis-loogis-intuitiivinen 

malli. Tämän mallin avulla voidaan luoda silta kompleksisesta, osin jopa kaoottisesta, ilmaso-

dan suorituskykyjen käytöstä operaatioesikunnan arvioinneissaan tarvitsemiin vaikuttavuus-

mittareihin. Ilmasodan suorituskyvyt muodostavat tutkijan oleellisiksi luokittelemia kyvyk-

kyyksiä: vaikuttaminen, liike, johtaminen, tilannetietoisuus, verkkokeskeisyys ja suoja [14]; 

[49]. Mallin on tarkoitus approksimoida ilmasotaa suorituskyky- ja kyvykkyysparametrien 

avulla karkeasti ilman yksityiskohtaisia tietoja suorituskykyjen käytöstä operaatioalueella. 

Kuvassa 24 on havainnollistettu tutkimustyössä ehdotettu ilmaoperaatiolaatikko ja kuvassa 25 

on esitetty tutkimustyön ilmaoperaatiosotapelimalli. 
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Kuva 24. Tutkimuksen ilmaoperaatiolaatikko 

 

 

Kuva 25. Tutkimuksen ilmaoperaatiosotapelimalli 
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IO-mallin tulosuureita ovat kaikki oleelliset suorituskyvyt molemmilta puolilta eli ilma-

alukset, ilmatorjunta, muut asejärjestelmät, johtamisjärjestelmä, valvontajärjestelmä, elektro-

nisen sodankäynnin suorituskyvyt, tukikohtajärjestelmä, logistiikkajärjestelmä ja tukijoukot. 

Suorituskykyihin liittyvät oleellisesti niiden tyypit, laadut, määrät, sijainnit, integraation tasot 

sekä suorituskykyjä käyttävän henkilöstön immateriaaliset tekijät. Suorituskyvyillä tuotetaan 

tarvittavat kyvykkyydet. Laatikon ulkopuolelta tulevia häiriöitä voivat olla esimerkiksi olo-

suhteet tai poliittisen rajoitukset. Tulosuureisiin ja häiriöihin sidottuja lähtömuuttujia ovat 

tässä mallissa operaatioesikunnan tarvitsemat vaikuttavuusmittareiden tekijät (MOE) eli voi-

man riittävyys, operaatioiden taloudellisuus, ilmanherruuden taso, torjuntatasa, suojattujen 

kohteiden lukumäärä, hyökättyjen kohteiden lukumäärä, konetappiot, vaihtosuhde, asekulu-

tus, kulutussuhde ja muut tappiot. Tulosuureiden ja lähtösuureiden välisiä kausaalisia riippu-

vuussuhteita tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti tilamuuttujien kautta huomioiden sinisen ja 

punaisen osapuolen toiminnat. Lisäksi riippuvuussuhteet tulee tarkastella ilmastailmaan-, 

ilmastamaahan-, maastailmaan- sekä maastamaahan -operaatioissa.  

4.3.1 Ilmaoperaatiosotapelimallin laskennan yleinen logiikka 

Ajatuksellisesti ilmaoperaatiosotapelimalli sijoittuu operatiivisessa toiminnassa toimeenpanon 

(ATO-prosessi) alueelle, ilmaoperaatioiden ohjauskäskyn (AOD) julkaisun jälkeisiin toimiin. 

Käskyn pohjalta laaditaan ilmaoperaatiosuunnitelma (MAOP, master air operations plan). 

Toimintavaihtoehdot tuodaan sotapeliin ATO:n tyyppisesti, vaikkakin hyvin kevyesti. 

 

IO-mallissa suorituskykyelementtien toiminnan approksimointi toteutetaan hyvin yksinkertai-

sella ja suoraviivaisella ilma-alusten lentoratamallilla sekä laskennalla, joka perustuu oleelli-

siksi katsottuihin suorituskyky- ja kyvykkyysparametreihin sekä niille annettuihin keskimää-

räisiin arvoihin. Mallissa laskennan käsittely on karkealla ylätasolla ja sen tavoiteena on yksi-

tyiskohtaisuuden ja tarkkuuden sijaan kokonaisvaltaisuus. Malli on tarkoitettu ottamaan huo-

mioon ilmasodan dynaaminen luonne ja sen on tarkoitus huomioida ilmasodankäynnin suori-

tuskykyelementtien materiaaliset ja immateriaaliset kyvykkyydet sekä pelikentän tilatekijät. 
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Kaiken laskennan perustana on ilma-alusten liikegeometriat operaatioalueella. Liikegeometria 

perustuvat yhdellä korkeudella (2D-tarkastelu) ja tasaisella nopeudella tapahtuviin, suoravii-

vaisiin siirtymisiin pisteeltä pisteelle isoympyräreittiä pitkin. CAP-ringit (combat air patrol, 

ilmapäivytyspiste) ovat pistemäisiä. Kaikki käsiteltävät elementit (suorituskyvyt ja kohteet) 

ovat myös pistemäisiä singulaariteettejä. Ilma-alukset toimivat osastoissa yhtenä kokonaisuu-

tena (entity) ja niiden ajatellaan valvovan sensoreillaan ilmatilaa jatkuvasti joka suuntaan. 

Laskennan alimmalla tasolla ilma-alusosastot suorittavat suunnitellut lentoreittinsä häiriöittä. 

Tapahtumalaskenta suoritetaan sen päällä. Ilma-alusten liikegeometriat vaikuttavat kaikkiin 

muihin operaatioihin paitsi maastamaahan -operaatioihin. Ilmastailmaan-, ilmastamaahan-

, maastailmaan- sekä maastamaahan -operaatiot tarkastellaan kaikki toisistaan erillään.  

 

Ilmaoperaatiolaatikossa tulo- ja lähtösuureiden väliset riippuvuussuhteet linkittyvät toisiinsa 

vaikuttamistodennäköisyyden (PE) avulla.  Kaikkien suorituskykyjen on ajateltu tuottavan 

tulosta liikkeen ja vaikuttamisen kautta. Ulkopuolisten tekijöiden voidaan ajatella olevan ope-

raatioesikunnan arviointitoiminnassa itsessään toisarvoisia, elleivät ne tue liikettä ja vaikutta-

mista. Vaikuttamistodennäköisyys (PE) kertoo millä todennäköisyydellä saadaan aikaan halut-

tu vaikutus. Vaikuttamistodennäköisyyttä (PE) tule sekoittaa aseiden ohjautumistodennäköi-

syyteen (PG) tai tuhoutumistodennäköisyyteen (PK). Vaikuttamistodennäköisyyksiin liittyvien 

tekijöiden painoarvot tuotetaan ilmaoperaatioiden erityisosaajien toimesta, esimerkiksi korke-

an resoluution operaatioanalyysityökalujen avustamina. Painoarvojen luomisessa kvalitatiivi-

set arviot muutetaan mallin laskenta-algoritmien ymmärtämiksi kvantitatiivisiksi arvoiksi. IO-

mallin logiikka ja matemaattinen laskenta ovat täysin läpinäkyviä (white box model) ja käyt-

täjät voivat suhteuttaa saadut tulokset niihin. 

 

Mallissa käsitellään vain sotilaallisia suorituskykyjä ja niiden välistä vaikuttavuutta. Poliitti-

set, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat jätetään huomioimatta. Mallissa suoritetaan vain 

kahden osapuolen välinen tarkastelu, muut osapuolet ovat mallin ulkopuolella. Mallin suurei-

den väliset riippuvuussuhteet ovat kiinteitä ja staattisia. Mallissa ei huomioida sääolosuhtei-

den vaikutusta. 

 

Sotilaallisen suorituskyvyn käsitemallissa kyvykkyydet pitävät sisällään kaikki ratkaisunäky-

män tekijät (kuva 23). Tässä tutkimuksessa yksittäisten suorituskykyelementtien kyvykkyydet 

arvioidaan puhtaasti fyysisin perustein. Kaikki immateriaaliset (ei-fyysiset) ominaisuudet ar-

vioidaan kokonaisuutena, kansallisina kyvykkyyksinä.  Immateriaaliset ominaisuudet (johta-

juus, doktriinit, koulutus, tahto, päättäväisyys jne.) voidaan ajatella olevan koko asevoimia 

kattavia yhteisiä tekijöitä. 
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IO-mallissa yleiset sodankäynnin periaatteet, ilmasodan erityispiirteet ja operaatiotaito ilmen-

tyvät eri suorituskykyjen sekä kyvykkyyksien hyödyntämisen ja yhteiskäytön kautta. Eri suo-

rituskykyjä yhdistämällä voidaan saavuttaa vipuvaikutusta tehokkuuden lisäämiksi. 

4.3.2 Ilmasodan vaikuttamisen laskenta 

Ilmasodan vaikuttamisen laskennassa käytetään kill chain [49]  live chain -ajattelua. Suori-

tuskykyjen kyvykkyyksillä tuotetaan hyökkäyksellisiä toimia (kill chain) ja puolustuksellisia 

toimia (live chain). Tarkasteluissa ilmasodan osapuolet pyrkivät hyökkäämään toista osapuol-

ta vastaan (kill chain) puolustautuen samanaikaisesti tämän hyökkäyksiltä (live chain). IO-

mallissa tuomarointi suoritetaan hyökkäyksellisten kyvykkyyksien ja vastapuolen puolustuk-

sellisten kyvykkyyksien erotuksen avulla (kyvykkyysero). Mikäli osapuolella on heikot hyök-

käykselliset kyvykkyydet ja toisella osapuolella on vahvat suojaukselliset kyvykkyydet vai-

kuttamistodennäköisyys (PE) on alhainen. Jos taas vastaavasti hyökkäykselliset kyvykkyydet 

ovat vahvat ja toisella suojaukselliset kyvykkyydet heikot, vaikuttamistodennäköisyys on 

korkea. Kuvassa 26 on havainnollistettu ilmasodan kyvykkyyksien liittyminen Kill ja Live 

Chain:eihin. 

 

Kuva 26. Ilmasodan kyvykkyyksien liittyminen kill ja live chain:eihin 
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Vaikuttamisketjun (kill chain) jokaisen tekijän on onnistuttava, jotta päästään maaliin vaikut-

tamiseen. Toisaalta mikäli maali onnistuu yhdessäkin henkiinjäämisketjun (live chain) teki-

jässä, vaikuttaminen epäonnistuu. Kuvitteellisessa kaksintaistelussa ketjuja on yhteensä neljä, 

koska molemmat osapuolet pyrkivät samanaikaisesti hyökkäämään ja puolustautumaan. Ku-

vasta on huomioitava, että ilmasodan kyvykkyyksiä ei IO-mallissa yksilöidä mihinkään yksit-

täiseen ketjun osaan vaan kyvykkyydet vaikuttavat ketjun eri osiin kokonaisuutena. 

4.4 Ilmaoperaatiosotapelialusta 

Tässä alaluvussa kuvataan edellä esiteltyä IO-mallia käyttävä ilmaoperaatiosotapelialusta teh-

tyine ratkaisuineen ja perusteluineen. Alustasta ohjelmoitiin tutkimuksen aikana demonstraat-

tori-versio (IOSP-DEMO), jotta alustan potentiaalia kyettiin arvioimaan. IOSP-DEMO:lla 

kyettiin lisäksi kokeilemaan erilaisia toteutustapoja ja arvioimaan karkean approksimoinnin 

mallin validiteettia. IOSP-DEMO ohjelmoitiin Microsoft EXCEL:llä, koska kyseinen ohjelma 

on käytössä kaikissa Puolustusvoimien tietokoneissa. Lisäksi alustan ohjelmoiminen oli sillä 

suhteellisen yksinkertaista (Visual Basic). IOSP-DEMO ohjelmoitiin syksyn 2018 aikana si-

ten, että alustava versio oli käytettävissä MPKK:n OTH7-harjoituksessa 21.22.10.2018.  

 

IOSP-DEMO toimii kaksipuoleisen ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn tukialustana. Ilmaoperaa-

tion tarkastelu voidaan alustassa suorittaa 24 tunnin aikajänteellä, minuutin tarkasteluresoluu-

tiolla. Kehittelyvaiheessa IOSP-DEMO:ssa tarkasteltavia osa-alueita olivat ilmastailmaan- ja 

ilmastamaahan -operaatiot ilmapuolustuksen näkökulmasta sekä tukikohtien kyvykkyydet. 

Muita osa-alueita ei vielä tässä vaiheessa ohjelmoitu mukaan. Laskennassa käytetyt ilma-

alusten ja aseiden ominaisuudet perustuivat tietoturvallisuusrajoitteista johtuen julkisiin läh-

teisiin. Seuraavassa esitetään miten IOSP-DEMO:ssa implementointiin käytännön tasolla IO-

mallin logiikka. 

4.4.1 IOSP-DEMO käyttöliittymä 

Ilmaoperaatiosotapelialustan toimintaperiaate on yleisellä tasolla seuraavanlainen. Alusta on 

jaettu kolmeen erilliseen tiedostoon: 1) Sininen (”IOSP_Blue”), 2) Punainen (”IOSP_Red”) ja 

3) Arviointi (”IOSP_Assess”). Sininen ja Punainen ovat toiminnallisesti identtisiä. Arviointi-

tiedosto toteuttaa Sininen- ja Punainen -tiedostojen yhdistämisen sekä suorittaa laskenta-ajot. 

Arviointi-tiedostossa näytetään myös tulokset tabulaarisesti ja graafisesti. Kuvassa 27 on esi-

tetty IOSP-DEMO:n syöte- ja vastetekijät. 
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Kuva 27. IOSP-DEMO:n syöte- ja vastetekijät 

 

Sininen- ja Punainen-tiedostoissa ovat seuraavat sivut: ”GameConfig”, ”WYPTs”, ”Ele-

ments”, ”Parametrics”, ”Practice”, ”Bases”, ”Roster”, ”Targeting”, ”Routes” ja ”Timeline”. 

Käyttöliittymän kuvakaappauksissa (kuvat  2836) on esitetty eri suorituskykyjen ominai-

suuksia ja parametrisointi-arvoja, jotka eivät edusta todellisuutta. Lukuarvot ovat fiktiivisiä ja 

niiden tarkoitus on vain havainnollistaa IOSP-DEMO:n käyttöliittymän ominaisuuksia.  

 

”GameConfig”-sivulla voidaan suorittaa tiedoston pakkausta ja laajentamista sekä taulukko-

jen tyhjennystä. ”WYPTs”-sivulla hallinnoidaan kaikkia alustan käyttämiä koordinaattipistei-

tä, joiden tulee olla yhteisiä Sininen- ja Punainen -tiedostojen kesken. Pisteitä on mahdollista 

asettaa 100 kappaletta, 50 pistettä molemmille osapuolille. ”Elements”-sivulla (kuva 28) halli-

taan ilma-alusten tyyppejä ja määriä, koneosastojen kokoja ja ilmastamaahan -asekuormien 

kokoja. 
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Class Type A/G Load 1k Units Quantity ElementSize ElementQty Element A/G EqRaidSize

Fighter Fghtr1 2000 2 4 2 2 4000 0,25

Fighter Fghtr2 2000 2 4 4 1 8000 0,5

Fighter Fghtr3 8000 8 16 4 4 32000 2

Fighter Fghtr4 8000 8 16 4 4 32000 2

Fighter Fghtr5 4000 4 8 4 2 16000 1

Fighter Fghtr6 4000 4 8 4 2 16000 1

Fighter Fghtr7 4000 4 16 4 4 16000 1

Fighter Fghtr8 4000 4 0 4 0 16000 1

Strikefighter Striker1 12000 12 16 8 2 96000 6

Strikefighter Striker2 8000 8 0 8 0 64000 4

Bomber Bmbr1 16 000 16 4 2 2 32000 2

Bomber Bmbr2 32 000 32 10 2 5 64000 4

Bomber Bmbr3 32 000 32 10 2 5 64000 4

Bomber Bmbr4 24 000 24 10 2 5 48000 3

Attack Attck1 4000 4 8 8 1 32000 2

Attack Attck2 2000 2 8 8 1 16000 1

Tanker Tanker1 0 0 6 1 6 0 0

Awacs Awacs1 0 0 4 1 4 0 0

TOTAL 148 50  

Kuva 28. IOSP-DEMO:n Elements-sivu 

”Parametrics”-sivulla hallitaan ilma-alusten ominaisuuksia (kuva 29), pelin tuomaroinnissa 

käytettäviä parametrejä ja niiden painokertoimia (kuvat 3031). ”Practice”-sivulla on mahdol-

lista tarkastella harjoittelunomaisesti ilma-alusten välisiä havaintoetäisyyksiä, ammuntaetäi-

syyksiä, asejärjestelmien osumatodennäköisyyksiä ja koordinaattipisteiden välisiä etäisyyksiä. 

”Bases”-sivulla hallinnoidaan käytettävien tukikohtien ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, ilma-

alusten tukeutumiskykyä sekä ilmahyökkäysten vaikutuksia. Molemmilla osapuolilla on käy-

tettävissään maksimissaan 20 lentotukikohtaa. 

Class Type Speed Endurance
Range

[km]

RCS

Front-X
RDR  A/A Wpn A/G Wpn

QRA Range

[km]

Fighter Fghtr1 1000 2,5 3000 STEALTH HI AESA HI 6 2 400

Fighter Fghtr2 1000 2,0 2200 STEALTH LO AESA MED 4 2 400

Fighter Fghtr3 1000 3,0 4000 TRAD LO AESA MED 8 8 400

Fighter Fghtr4 1000 2,0 2500 TRAD LO AESA LO 8 8 400

Fighter Fghtr5 1000 3,0 3500 TRAD LO MSA HI 6 4 400

Fighter Fghtr6 1000 2,0 2000 TRAD HI AESA LO 4 4 400

Fighter Fghtr7 1000 1,5 2000 TRAD HI MSA HI 6 4 400

Fighter Fghtr8 1000 1,5 1500 TRAD HI MSA LO 4 4 400

Strikefighter Striker1 1000 2,0 3500 TRAD LO AESA LO 4 12

Strikefighter Striker2 800 1,5 1500 TRAD LO MSA LO 4 8

Bomber Bmbr1 800 12,0 12000 STEALTH HI 16

Bomber Bmbr2 800 15,0 15000 TRANSPORT 32

Bomber Bmbr3 800 10,0 10000 TRANSPORT 32

Bomber Bmbr4 800 8,0 8000 TRANSPORT 24

Attack Attck1 500 1,5 1000 TRAD LO 4

Attack Attck2 300 3,0 1000 TRAD LO 2

Tanker Tanker1 800 3,0 2500 TRANSPORT 0

Awacs Awacs1 800 8,0 7500 TRANSPORT 0  

Kuva 29. ”Parametrics”-sivun ilma-alusten ominaisuudet 
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Class Type
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Fighter Fghtr1 4 5 5 4 4 4 4,3 4,2

Fighter Fghtr2 4 3 5 4 5 4 4,2 4,1

Fighter Fghtr3 5 5 4 3 3 3 3,9 3,4

Fighter Fghtr4 4 4 4 3 3 3 3,5 3,2

Fighter Fghtr5 3 4 3 2 2 3 2,7 2,7

Fighter Fghtr6 4 4 3 3 3 3 3,4 3,2

Fighter Fghtr7 3 2 3 2 2 2 2,3 2,0

Fighter Fghtr8 2 2 2 2 1 1 1,8 1,4

Strikefighter Striker1 4 4 4 3 3 3 3,5 3,2

Strikefighter Striker2 2 2 2 2 2 2 2,0 2,0

Bomber Bmbr1 1 1 5 2 3 4 2,2 2,7

Bomber Bmbr2 1 1 3 1 1 3 1,2 1,7

Bomber Bmbr3 1 3 3 1 1 3 1,6 2,1

Bomber Bmbr4 1 2 3 1 1 3 1,4 1,9

Attack Attck1 1 1 2 1 1 2 1,1 1,3

Attack Attck2 1 1 2 1 1 1 1,1 1,0

Tanker Tanker1 1 1 2 2 1 1 1,4 1,2

Awacs Awacs1 1 1 5 1 1 1 1,4 1,0  

Kuva 30. ”Parametrics”-sivun ilma-alusten kyvykkyydet 

 

 

Kuva 31. Ilma-alusten kyvykkyyksien parametrisointi 
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”Roster”-sivulla aikataulutetaan ilma-alusten lentosuoritukset, määritetään tehtävätyypit ja 

lennettävät reitit, valitaan CAP- ja ilmatankkauspisteet aikamääreineen sekä määritetään len-

tojen väliset kääntöajat (kuva 32). Ilma-alusosastoja voi olla maksimissaan 50. Näiden osasto-

jen koot määritetään ”Elements”-sivulla. Reittipisteitä voi olla maksimissaan 5. Yksittäisen 

osaston vuorokauden maksimi suoritusmäärä on laskennasta johtuen 5.  ”Roster”-sivu suorit-

taa laskentaa siten, että kun sivulle asetetaan reitit, ohjelma laskee lentomatkat ja -ajat. Näin 

ollen voidaan tarkastaa, ovatko reitit ja toiminta-ajat ilma-alukselle soveltuvia. 

 

Kuva 32. ”Roster”-sivun syöttötaulukko 

”Targeting”-sivulla hallitaan osastojen ilmastailmaan- ja ilmastamaahan -aseiden tyyppejä 

ja määriä (kuva 33). Lisäksi sivulla määritetään ilmastamaahan -aseiden kohteet ja kohteessa 

olevat tarkat osumapisteet. Kullakin osastolla voi olla jokaisella lennolla 2 kohdetta ja niiden 

sisällä 4 osumapistettä. Jokaiselle viidelle lentosuoritukselle voidaan määrittää omat kohteen-

sa.  
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Kuva 33. ”Targeting”-sivun syöttötaulukko 

 

”Routes”-sivulla visualisoidaan kaikkien lentojen reitit siten, että voidaan tarkastaa onko reit-

tipisteiden koordinaatit syötetty oikein (kuva 34). Näytettävien lento-osastojen määrää voi-

daan rajoittaa EXCEL:in kaavioiden suodatin-toiminnolla. ”Timeline”-sivulla suoritetaan 

kaikkien lentosuoritteiden paikkalaskennat ”Roster”-sivulle syötettyjen arvojen perusteella. 

”Timeline”-sivun laskenta on suhteellisen raskas solujen lukumäärästä johtuen. Tämän takia 

soluja joudutaan supistamaan ja laajentamaan ”GameConfig”-sivulla, jotta esimerkiksi tiedos-

ton siirto on helpompaa. 

 

 

Kuva 34. ”Routes”-sivun näyttö 
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Arviointi-tiedostossa on seuraavat sivut: ”Status”, ”AA_Assess”, ”Blue ja Red AA_Shots”, 

”Blue ja Red AG_Assess”, ”Blue ja Red AG_Shots”, ”AA ja AG_Shotlogs”, ”Map”, ”Rou-

tes”, ”Analyze” ja ”AirDom” 

 

”Status”-sivulla lasketaan dynaamisesti molempien osapuolten ilma-alusten lukumäärät, sta-

tukset ja asekulutukset. Nähtävissä on laskentamakrojen ajamisen jälkeen konetappiot ja ase-

kulutukset sekä niistä johdetut kokonaisosumatodennäköisyydet (PK) ja vaihtosuhteet (kuva 

35). 

 

 

Kuva 35. ”Assess”-tiedoston ”Status”-sivun tuloslaskentaa 

 ”AA-Assess”-sivulla lasketaan minuuttikohtaisesti ilma-alusten keskinäiset ja kohdesidon-

naiset etäisyydet, voimasuhteet sekä havainto- ja ammuntaetäisyydet. ”AA_shots” sivuilla 

määritetään A/A-ammuntahetket. ”AG_Assess”-sivuilla lasketaan minuuttikohtaisesti ilma-

alusten etäisyydet kohteisiinsa ja laukaisuetäisyydet. ”AG_Shots”-sivuilla määritetään A/G-

laukaisuhetket. ”Shotlogs”-sivuille koostetaan tiedot kaikista tehdyistä ammunnoista ja lau-

kaisuista. Tietoihin sisältyvät ammuntahetki, ampuja, ohjustyyppi, osumahetki, maali, maalin 

paikka, osumatodennäköisyys ja tuomaroinnin tulos. ”Map”-sivulla voidaan tarkastella mi-

nuuttikohtaisesti ilma-alusten sijainnit karttapohjaa vasten. ”Routes”-sivulla nähdään molem-

pien osapuolten kaikki reitit. ”Analyze”-sivulla näytetään kaikkien A/A-pudotusten ja A/G-

osumien sijainnit karttapohjaa vasten. ”AirDom”-sivulla voidaan tarkastella graafisesti mo-

lempien osapuolten ilma-alusten lukumäärä tietyllä alueella ajan suhteen eli ilmanherruuden 

paikallinen ja ajallinen taso (kuva 36). 

Blue Konetappiot 12

Asekulutus 54 A/A 8 A/G

Pk 0,76

Red Konetappiot 13

Asekulutus 60 A/A 12 A/G

Pk 0,75

Vaihtosuhde Siniselle 1,08
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Kuva 36. Assess-tiedoston ”AirDom”-kaavio 

4.4.2 IOSP-DEMO käyttölogiikka 

IOSP-DEMO:n käyttölogiikka on se, että alusta valmistellaan sotapeliä varten suorittamalla 

laskennan muuttujien parametrisointi ”Parametrics”-sivulla. Tämän jälkeen kunkin pelin ske-

naario tuodaan pelimaailmaan valitsemalla halutut suorituskyvyt (”Parametrics”, ”Elements”), 

määrittämällä koneosastojen asetukset (”Elements”), valmistelemalla tukikohtien tiedot (”Ba-

ses”) ja syöttämällä pelissä tarvittavat koordinaattipisteet (”WYPTs”). Alkuvalmistelujen jäl-

keen tuodaan operatiivisen suunnitelman toimintavaihtoehdot pelialustalle syöttämällä tarvit-

tavat tiedot ”Roster”- ja ”Targeting”-sivuille. Kun molempien osapuolten suunnitelmat ovat 

valmiit, käynnistetään laskenta-ajot ”Assess”-tiedoston ”Status”-sivulta. ”Assess”-tiedoston 

taulukot ja kaaviot täyttyvät laskentatuloksista, josta analyysi voidaan suorittaa johtopäätöksiä 

ja päätöksentekoa varten. 
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4.4.3 Ilmastailmaan -operaatioiden laskennan kuvaus 

IOSP-DEMO:ssa ilmastailmaan -operaatioissa käytetään tarkasteltavina suorituskykyinä 

ilma-aluksia ja niiden käyttämiä aseita. IO-mallissa esitetyt muut suorituskyvyt (ilmatorjunta, 

muut asejärjestelmät, johtaminen, ilmavalvonta, elektroninen sodankäynti, tukikohdat, logis-

tiikka ja tukijoukot) eivät tässä vaiheessa sisältyneet tarkasteluun. 

Laskenta lähtee liikkeelle ilma-alusten liikegeometrioista ”Roster”-sivulla määritettyjä aika-

taulutuksia ja ”Wypts”-sivulla määritettyjä koordinaattipisteitä hyväksikäyttäen. Liikkeen 

osalta alustassa lasketaan ilma-alusten maantieteelliset sijainnit ja suhteelliset etäisyydet eri 

kohteiden välillä. Sijainti- ja etäisyyslaskennassa käytetyt kaavat löytyvät liitteestä 4. Ilmas-

tailmaan -taisteluissa ilma-alusten välisten kohtaamisten ajatellaan tapahtuvan suoraviivaisi-

na läpiajoina (head-on-pass). Kuten aikaisemmin mainittiin, ilma-alukset toimivat kokonaisi-

na osastoina ja niitä käsitellään pistemäisinä kohteina.  

Vaikuttaminen alkaa havaitsemisesta. Havaitsemisetäisyyden laskentaan sisältyvät ilma-

alusten sensorit ja vastapuolen havaitsemistodennäköisyydet (tutkapoikkipinta-ala). Tutki-

muksessa koostettiin julkisien lähteiden perusteella taulukko, jossa on esitetty tutkien suori-

tuskykyjä havaintoetäisyyksien muodossa. Tutkajärjestelmät jaettiin suorituskykyjen mukaan 

karkeisiin luokkiin. Laskennan käyttämät tutkien suorituskyvyt on esitetty taulukossa 1, jonka 

ylälaidan tutkapoikkipinta-alayksiköt ovat neliömetrejä ja havaintoetäisyydet ovat kilometrei-

nä. 

Taulukko 1. IOSP-DEMO:n laskennan tutkien suorituskyvyt luokittain [km] [50]  
 

RADAR 10m2 1m2 0,1m2 0,01m2 0,001m2 0,0001m2 

AESA HI 361 204 111 65 37 24 

AESA MED 270 152 83 46 24 15 

AESA LO 226 130 74 43 22 13 

MSA HI 170 102 56 30 17 9 

MSA LO 130 74 39 22 15 7 

 

 

IOSP-DEMO:ssa taulukon arvojen perusteella muodostettiin ohjelman tarvitsemat tutkien 

suorituskykyjen laskentakaavat. Kohteen havaitsemisetäisyyksiä varten koostettiin julkisista 

lähteistä taulukko, jossa on ilmoitettu luokittain eri aallonpituuksien tutkapoikkipinta-alat 

(RCS, radar cross section) (taulukko 2). 
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Taulukko 2. IOSP-DEMO:n ilma-alusten RCS-tasot luokittain [m2] [50]  
RCS X L VHF 

STEALTH HI 0,001 0,01 0,1 

STEALTH LO 0,01 0,1 1 

TRAD HI 2 5 10 

TRAD LO 10 10 10 

TRANSPORT 25 25 25 

 

Laskennassa haetaan ensin taulukosta havaittavan kohteen RCS, jonka jälkeen kyseinen arvo 

syötetään edellä mainittuun tutkien suorituskykyjen kaavaan. Näin saadaan laskettua yksin-

kertaistettu, tietyn tutkan muodostama havaintoetäisyys tietyn RCS:n maalista. 

Laskennan seuraava vaihe on käytettävien aseiden vaikutustodennäköisyyden laskeminen. Se 

perustuu aseiden ohjautumistodennäköisyyksiin (PG), ilma-alusten välisiin kyvykkyyseroihin, 

voimasuhteisiin ja kansallisiin kyvykkyyksiin. Aseiden ohjautumistodennäköisyydet haetaan 

aseparametritaulukosta. Kyvykkyyserot lasketaan alaluvussa 4.3.2 (ilmasodan vaikuttamisen 

laskenta) kuvatulla tavalla. Ilmastailmaan -taistelun voimasuhteet määritetään laskemalla 

yhteen molemmilta osapuolilta kaikkien niiden ilma-alusten lukumäärä, jotka ovat vaikutta-

misetäisyydellä eli käytössä olevien A/A-aseiden ammuntaetäisyydellä kerrottuna kertoimella 

1,25 (tutkijan valitsema). Voimasuhteiden aiheuttama muutos vaikuttamistodennäköisyyteen 

(PE) voidaan määrittää IOSP-DEMO:n ”Parametrics”-sivulla. Kansallisien kyvykkyydet ja 

niiden mukana tuoma muutos vaikuttamistodennäköisyyteen (PE) määritetään myös samalla 

sivulla.  

Ilma-alusten liikkuessa parametritaulukossa määritetylle ammuntaetäisyydelle, suoritetaan 

ammunta. Ammunnan tuomarointitulos lasketaan suorittamalla yksinkertainen satunnaismuut-

tujan arvonta ja sen vertaaminen määritettyyn vaikuttamistodennäköisyyteen (PE). Mikäli sa-

tunnaismuuttujan arvo on pienempi tai yhtäsuuri kuin vaikuttamistodennäköisyys (PE), am-

munta tuomitaan osumaksi. Tuomaroinnissa ei ole mukana Monte Carlo -laskentaa (toistuvia 

ajoja) yksittäisten ammuntojen osalta, mutta suuremmissa ilmaoperaatioissa, joissa suorite-

taan paljon ammuntoja, laskentatulokset lähestyvät vaikuttamistodennäköisyyksiä. Ilmas-

tailmaan -operaatioiden suoritteiden laskentalogiikka on havainnollistettu kuvassa 37.  
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Kuva 37. Ilmastailmaan -operaatioiden suoritteiden laskentalogiikka 

Lähtösuureet (vaikuttavuusmittarit) eli laskentatulokset ovat ilmastailmaan -operaatioissa 

voiman riittävyys, ilmanherruuden taso, torjuntatasa, suojatut kohteet, konetappiot, vaih-

tosuhde, asekulutus ja kulutussuhde. Voiman riittävyys arvioidaan ilma-alusten käyttösuunni-

telmasta suhteessa tarpeeseen. Ilmanherruuden taso lasketaan vertaamalla osapuolten ilma-

alusten läsnäoloa tietyllä kriittisellä alueella. Torjuntatasa saadaan tarkastelemalla pudotusten 

maantieteellistä sijaintia. Suojatut kohteet voidaan arvioida sen perusteella, miten suunnitel-

lulla ilma-alusten käytöllä estetään vastustajan ilmahyökkäyksien toteutuminen. Konetappiot 

lasketaan pitämällä kirjaa molempien puolien kumulatiivisista ilma-alusten menetyksistä. 

Vaihtosuhteessa verrataan osapuolten konetappioita. Asekulutus lasketaan pitämällä kirjaa 

molempien osapuolten kumulatiivisista aseiden käytöistä ja kulutussuhde lasketaan osuvien 

sekä ammuttujen aseiden osamäärällä.  

Yllä mainittu ilmastailmaan -operaatioiden EXCEL-laskenta on havainnollistettu tarkemmin 

liitteen 5 logiikkavuokaavioissa (Kuva 2, ”A/A_Shots”-makrojen kuvaus ja kuva 3, 

”A/A_Claim”-makrojen kuvaus). 
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4.4.4 Ilmastamaahan -operaatioiden laskennan kuvaus 

IOSP-DEMO:ssa ilmastamaahan -operaatioissa käytettiin samoja suorituskykyjä kuin ilmas-

tailmaan -operaatioissa. 

Laskennan alkuvaiheen liikkeen ja sijainnin määrittäminen toteutetään kuten edellä (vain yksi 

liikegeometrian laskenta). Ilma-alusten ja maalikohteiden väliset etäisyydet lasketaan samalla 

kaavalla kuin edellä, mutta maalikohteet pysyvät paikallaan. Kohteet käsitellään IOSP-

DEMO:ssa pistemäisinä. 

Vaikuttaminen alkaa kun ilma-alukset liikkuvat valitun A/G-aseen laukaisuetäisyyden sisä-

puolelle. Näin ollen ilma-aluksille ei ole määritetty tiettyä laukaisupistettä vaan laukaisu ta-

pahtuu mistä tahansa laukaisuetäisyyskehältä. A/G-aseiden vaikuttamistodennäköisyyden (PE) 

laskeminen perustuu aseiden ohjautumistodennäköisyyksiin (PG) ja kohteiden kyvykkyyksiin. 

Kohteiden kyvykkyydet ovat seuraavat: liikkumiskyky, rakenteet, suojaustaso, harhautuslait-

teet, maastouttaminen ja pioneeritoiminta. A/G-ammuntojen tuomaroinnissa ei ole mukana 

Monte Carlo -laskentaa yksittäisten ammuntojen osalta. Ilmastamaahan -operaatioiden suo-

ritteiden laskentalogiikka on havainnollistettu kuvassa 38. 

 

 

Kuva 38. Ilmastamaahan -operaatioiden suoritteiden laskentalogiikka 
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Lähtösuureet eli laskentatulokset ovat ilmastamaahan -operaatioissa voiman riittävyys, hyö-

kätyt kohteet, asekulutus, kulutussuhde ja muut tappiot. Voiman riittävyys arvioidaan ilma-

alusten käyttösuunnitelmasta suhteessa tarpeeseen. Hyökätyt kohteet lasketaan sen perusteel-

la, miten ilmahyökkäykset onnistuvat. Asekulutus lasketaan pitämällä kirjaa molempien osa-

puolten kumulatiivisista aseiden käytöistä ja kulutussuhde lasketaan osuvien sekä ammuttujen 

aseiden osamäärällä. Muut tappiot muodostuvat ilmahyökkäysten vaikutuksista henkilöstöön, 

materiaaliin ja järjestelmiin. 

Yllä mainittu ilmastamaahan -operaatioiden EXCEL-laskenta on havainnollistettu tarkem-

min liitteen 5 logiikkavuokaavioissa (Kuva 4, ”A/G_Shots”-makrojen kuvaus ja kuva 5, 

”A/G_Claim”-makrojen kuvaus). 

4.5 Loogisen ja kokeellisen validiteetin arviointi  

Tässä alaluvussa kuvataan kuinka ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn tukemiseen tarkoitetun 

alustan (IOSP-DEMO) loogisen ja kokeellisen validiteetin arviointi toteutettiin kokeilutapah-

tuman avulla. Loogisen validiteetin arvioimisessa tuli tarkastella siirtyivätkö kaikki käsitteel-

lisen mallin alustaa koskevat osatekijät ja muuttujat tarkoituksenmukaisella tavalla alustalle. 

Kokeellisen validiteetin arvioimisessa tuli tarkastella saatiinko alustalla tavoitteen mukainen 

ratkaisu aikaan mahdollisimman laadukkaalla, tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Kokeilu-

tapahtuman tavoitteena oli myös alustavasti selvittää onko alustalla mahdollista saada lisäar-

voa toimintavaihtoehtojen analysoimiseen tarkoitettuun järjestelyyn. 

4.5.1 Kokeilutapahtuman yleinen kuvaus 

Ilmaoperaatiosotapelialustan kokeilutapahtuma toteutettiin MPKK:n OTH7-harjoituksen yh-

teydessä 21.22.11.2018. Tapahtumaa edelsi yli viikon kestänyt operatiivinen suunnittelu 

COPD-suunnitteluprosessin mukaisesti. Suunnitelma laadittiin puolustushaaratasolle (com-

ponent level) ja se perustui aikaisemman OTH6-harjoituksen strategisen tason tilannearvioon. 

Ilmasotalinja jaettiin kahteen ryhmään. Molemmat suunnitteluryhmät suunnittelivat yhden 

toimintavaihtoehdon annettujen reunaehtojen puitteissa. Vaihtoehtojen tuli erota toisistaan sen 

verran, että niiden välille muodostuisi eroja sotapelivaiheessa. 
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Sotapelivaiheessa oli tarkoitus tarkastella omia toimintavaihtoehtoja suhteessa vastustajan 

toimintavaihtoehtoihin. Sotapelien tavoitteena oli myös tarkastella suunnitelmien synk-

ronisointia ja visualisointia sekä saada näkemystä omista ja vastustajan suorituskyvyistä.  So-

tapeleissä tarjoutui myös mahdollisuus kehittää suunnitteluryhmien operaatiotaidollista ajatte-

lua tapahtumien kulusta ajassa ja tilassa. Lisäksi sotapeleissä pystyi pohtimaan oman toimin-

tavaihtoehdon riskejä ja mahdollisuuksia. 

 

Sotapelejä varten Ilmasotalinjalta valittiin kolme oppilasta pelien valmisteluun ja vastustajan 

toimintavaihtoehtojen suunnitteluun. Tutkija kuului valmisteluryhmään, jotta kokeilutapah-

tuma saatiin vastaamaan tutkimuksen tarpeita. Tehtävänannossa vastustajan toimintavaihtoeh-

tojen määrä rajoitettiin yhteen (todennäköinen) tiukasta aikataulusta johtuen.  Valmisteluryh-

mä sai useita päiviä aikaa tapahtuman suunnitteluun ja valmisteluun.  

 

Kokeilutapahtumaan annettiin yhteinen tehtävänanto tutkijan toimesta tapahtumapäivää edel-

tävänä päivänä, jotta ryhmät saivat aikaa valmistautua tapahtumaan. Kokeilutapahtuma jaet-

tiin kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin perinteistä karttapohjaista sotapeliä, 

jossa havaintoja tehtiin lähinnä kvalitatiivisesti. Toisessa osassa tarkasteltiin tietojärjestelmä-

pohjaista sotapeliä, jossa havaintoja tehtiin lähinnä kvantitatiivisesti. Jotta perinteistä kartta-

pohjaista ja tietojärjestelmäpohjaista sotapeliä voitiin vertailla uskottavasti, sotapelit sijoitet-

tiin samaan tilanteeseen ja samojen ryhmien arvioitavaksi.  

4.5.2 Perinteinen karttasotapeli 

Kokeilutapahtuman ensimmäiseen osaan (perinteinen karttasotapeli) varattiin aikaa lähes viisi 

tuntia (klo 08:3013:15) siten, että molempien ryhmien toimintavaihtoehtoja arvioitiin kah-

dessa eri vaiheessa (vaiheet 1 ja 2). Kokeilutapahtuman ensimmäisessä osassa suoritettiin 

puolen tunnin valmistelujen jälkeen yhteensä neljä peliä (á 45 min).  

 

Vaiheen 1 tarkastelujakso sijoittui ajallisesti kriisin ensimmäisen vaiheen loppupuolelle. Mo-

lemmilla osapuolilla oli kaksi puheenvuoroa peliä kohti. Puheenvuorojen aikaulottuvuus oli 

yksi päivä. Vaiheen 2 tarkastelujakso sijoittui kriisin toisen vaiheen alkupuolelle. Myös tässä 

pelissä oli molemmilla osapuolilla kaksi puheenvuoroa peliä kohti. Puheenvuorojen aikaulot-

tuvuus oli tällä kertaa yksi tunti. Vaiheiden aikaulottuvuuden ero johtui vaiheiden tapahtumi-

en intensiteettien erosta. 
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Perinteiseen karttasotapeliin osallistui yhteensä 11 henkilö. Sinisissä soluissa oli molemmissa 

neljä pelaajaa: johtaja, varajohtaja, analysoija ja havaintojen kirjoittaja. Vastustajaa ja pelior-

ganisaatiota edusti kolme pelaajaa: punaisen solun johtaja, analysoija ja erotuomari. 

 

Ennen karttasotapeliä osapuolet ryhmittivät joukkonsa kartalle pelimerkeillä. Merkeiksi oli 

hankittu erivärisiä pelimerkkejä, jotka kuvasivat eri konetyypeistä muodostettuja lento-

osastoja. Osastojen koko vaihteli konetyyppikohtaisesti. Kartalle oli myös hahmoteltu mo-

lempien osapuolten ilmatorjunnan maantieteelliset ulottuvuudet hyväksikäyttäen valmiiksi 

leikattuja karttamuoviympyröitä. Itse peli alkoi kaikkia osapuolia koskevan yleistilanteen ku-

vauksella. Tämän jälkeen kukin osapuoli kertoi oman toimintavaiheensa ja suunnitelmien 

mukaisen toiminta-ajatuksen sekä oman ryhmityksen kartalla. Lisäksi osapuolet kertoivat 

käytössä olevat tukikohdat ja asejärjestelmät. Pelikierros alkoi aina aloitteellisen punaisen 

osapuolen toimenpiteillä, jonka jälkeen oli aikaa kysymyksille ja pohdinnalle (kognitiivinen 

vaihe). Tämän jälkeen sininen osapuoli kertoi reagointinsa vastustajan toimiin. Seuraavaksi 

sotapelin tuomari antoi tuomarointipäätöksensä. Pelikierrosta seurasi toinen samanlainen kier-

ros. Sotapeli päätettiin analysoijien, kouluttajien, suunnitteluryhmien johtajien sekä pelimesta-

rin puheenvuoroihin. 

 

Pelin aikataulu oli nähtävissä huoneen seinällä. Peliä koordinointiin pelimestarin toimesta 

tarkasti puheenvuorojen kestojen suhteen, jotta pelit saatiin pelattua annetussa aikataulussa. 

Peliä ennen pelaajia muistutettiin siitä, ettei keskustelua sallita muuta kuin joukkueen sisällä 

ja keskusteluun varattuina ajankohtina. Oman toiminnan selittelyä ei sallittu. Joukkueita kan-

nustettiin altistamaan oma suunnitelmansa pelin opponoinnille ilman tunteikasta puolustelua.  

4.5.3 Tietojärjestelmäpohjainen sotapeli 

Kokeilutapahtuman toiseen osaan (tietojärjestelmäpohjainen sotapeli) varattiin aikaa yhteensä 

noin viisi tuntia, jakautuen kahdelle päivälle. Ensimmäisen päivän aikana (klo 13:3017:00) 

tutustuttiin alustan yleisiin ominaisuuksiin ja sen käyttöliittymään (liitteeseen 6 on koostettu 

IOSP:n käytössä huomioitavat asiat). Tutustumisen jälkeen laadittiin tilanteeseen karkea il-

maoperaatiosuunnitelma (MAOP) ja siitä sovellettu lennätyssuunnitelma (ATO) ilmahyökkä-

ykset mukaan lukien (MAAP). Kokeilutapahtuman toisen osan tilanne sijoittui ajallisesti krii-

sin toisen vaiheen alkupuolelle. Aikataulusta johtuen alustan laskenta-ajo kohdistettiin tarkas-

telujakson kolmeen ensimmäiseen tuntiin. 

 



78 
 

Molempien suunnitteluryhmien IOSP-DEMO:n Sininen-tiedostot olivat valmiina noin klo 

17:00, jonka jälkeen tutkija yhdisti Sininen-tiedostot aikaisemmin tehtyyn Punainen-

tiedostoon ja käynnisti laskennan tuloksia varten. Laskenta-ajon tulokset julkaistiin seuraava-

na aamupäivänä (22.11.2018 klo 08:0009:30). Tutkija näytti tilaisuudessa minkälaisia tulok-

sia alustalla voidaan saada aikaan. Tuloksista ja havainnoista keskusteltiin molempien ryhmi-

en kanssa yhteisesti.  

 

Kokeilutapahtumaan liittyi oleellisesti kyselylomake, joka täytettiin välittömästi molempien  

osien sotapelien ja keskustelujen jälkeen. Kysely on nähtävissä kokonaisuudessaan liitteessä 

7. Seuraavassa alaluvussa esitellään kyselyn tulokset. 

4.5.4 Kokeilutapahtuman kyselyn tulokset 

Kyselyn vastauksia käsitellään seuraavaksi kysymyksittäin siten, että ensin vertaillaan numee-

risia arvioita keskenään perinteisen ja tietojärjestelmäpohjaisen sotapelien välillä. Tämän jäl-

keen esitetään kunkin kysymyksen vapaa sana -kohdan havainnot järjestyksessä perinteinen  

tietojärjestelmäpohjainen sotapeli. MPKK/ISL:lla opiskeli 13 oppilasta. Oppilasta yksi ei 

osallistunut kokeilutapahtumaan. Yksi oppilaista oli tutkija, joka jätti vastaamatta kysymys-

sarjoihin. Näin ollen koko potentiaalinen vastaajaryhmä oli 11 oppilasta. Perinteisen sotapelin 

jälkeen kyselyyn vastasi 10 ilmasotalinjan oppilasta (vastausprosentti oli 91%). Tietojärjes-

telmäpohjaisen sotapelin jälkeen kyselyyn vastasi 9 ilmasotalinjan oppilasta (vastausprosentti 

oli 82%). 8 oppilasta vastasi molempiin kysymyssarjoihin (73%). Vastauslomakkeissa oli 

mukana tyhjiä vastauksia.  

 

Osio 1 (Toimintavaihtoehtojen vertailu) 

Osion 1 kysymykset pohjautuivat NATO:ssa käytettävän COPD-suunnitteluprosessin toimin-

tavaihtoehtojen vertailun tekijöihin.  Kysymyksiä oli yhteensä 6. Annetut pistemäärät olivat 1 

ja 5 välissä, eli koko Likertin asteikon pisteskaalaa käytettiin. Vastausten pistemäärien kes-

kiarvojen perusteella perinteinen sotapeli soveltuu paremmin toimintavaihtoehtojen vertai-

luun. Tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin pistemäärät jäivät jokaisen kysymyksen kohdalla 

perinteistä heikommaksi. Heikoimmat pisteet tulivat kokonaisvaltaisuuden ja doktriinin mu-

kaisuuden kohdalla. Lähes samaan tulokseen päästiin hyväksyttävyyden ja ainutlaatuisuuden 

kohdalla. Suurin keskihajonta muodostui molempien kyselykierrosten osalta ainutlaatuisuu-

den kohdalla. Osion 1 kysymysten tulokset on koostettu taulukkoon 3. Perinteisen ja tietojär-

jestelmäpohjaisen graafinen vertailu on nähtävissä liitteen 8 kuvassa 1. 
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Taulukko 3. Osion 1 kysymysten tulokset 

 
Perinteinen Tietojärjestelmä 

 
Osio 1 keskiarvo keskihaj. keskiarvo keskihaj.  keskiarvo 

1. Soveltuvuus 3,65 0,82 3,22 1,09 -0,43 

2. Hyväksyttävyys 3,30 0,67 3,22 0,67 -0,08 

3. Toteuttamiskelpoisuus 3,56 1,01 3,22 0,83 -0,33 

4. Ainutlaatuisuus 3,40 1,26 3,33 1,22 -0,07 

5. Kokonaisvaltaisuus 3,60 0,70 2,56 0,88 -1,04 

6. Vallitsevan doktriinin mukaisuus 3,60 0,84 3,00 0,71 -0,60 

 
3,52 0,89 3,09 0,90 

 
 

 

Vastausten mukaan perinteisen sotapelin osalta säännöt tulee vakioida ja ne tulee perehdyttää 

osallistujille. Lisäksi pelaajille tulee kertoa tarkasti ennakkoon miten yksityiskohtaisiin asioi-

hin heidän tulee puheenvuoroissaan mennä.  Tuotiin esille, että yksi mahdollisuus pelaamisen 

kehittämiseen voisi olla koepeli ennen todellisia pelejä. Nähtiin, että sotapeliin tehdyt rajauk-

set vaikuttavat saatuihin havaintoihin. Sotapeleistä saatuja havaintoja ei tule liikaa yleistää, 

vaan ne ovat hyvin tilanne- ja pelikohtaisia. Karttapohjaisessa sotapelissä todettiin olevan 

paljon potentiaalia ja paremman valmistautumisen myötä siitä on saatavissa irti vielä enem-

män. Todettiin, että toimintavaihtoehdot olisi pitänyt laatia tarkemmiksi, koska sotapeli eteni 

päivän tarkkuudella. Lisäksi, ilmaoperaation komentajalta olisi toivottu etukäteen selvää oh-

jaamista toimintavaihtoehtojen laadintaan. Nyt toimintavaihtoehtojen erilaisuus ei valitetta-

vasti näkynyt sotapeleissä. Hyviä havaintoja omista puutteista kuitenkin saatiin. Toiminta-

vaihtoehtojen vertailussa korostuu suunnittelun realiteettien ymmärtäminen. Ilmavalvonta 

nähtiin yhtenä elementtinä minkä olisi voitu pelata karttapohjaisessa sotapelissä.  

 

Tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin osalta todettiin, että alusta toimii hyvänä apuvälineenä 

yksittäisten ilmataistelujen analysoimisessa, mutta ilmataistelujen mallintamisessa ei pidä 

mennä liian pieniin yksityiskohtiin kyseessä olleessa operatiivisen suunnittelun vaiheessa. 

Vastaajat näkivät, että alustan parametrisoinnin tasoon on kiinnitettävä huomioita tehtäessä 

arviota sen soveltuvuudesta työkaluksi. Vastauksissa tuotiin esille myös se, että ilmasotaan 

kuuluu paljon eri tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon arviota tehtäessä. Tehtyä alustaa pidet-

tiin liian kapea-alaisena rajautuen pelkästään ilma-alusten käyttöön. 

Vallitsevan doktriinin pelaaminen edellyttäisi tukikohtatoimintojen liittämistä alustaan, jotta 

esimerkiksi ilmavoimien liikkuvaa taistelutapaa voitaisiin tarkastella. Alustassa nähtiin kui-

tenkin mahdollisuus edetä yksityiskohtaisesta analyysista yleiseen. Ilmatorjunnan, ilmaval-

vonnan ja johtamisen lisääminen alustaan koettiin tarpeellisena. Tietojärjestelmäpohjaisen 

alustan nähtiin kuvaavan erinomaisesti voimasuhteita. Lisäksi sen koettiin antavan yllättävän 

tarkkoja arvioita pudotussuhteista ja osumatodennäköisyyksistä. 
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Osio 2 (Sotapelin antamat havainnot) 

Osiossa 2 kysymykset keskittyivät COPD-suunnitteluprosessin mukaisesti sotapelin havain-

toihin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin. Kysymyksiä oli yhteensä 9. Annetut pistemäärät oli-

vat 2 ja 5 välissä. Vastauksissa annettujen pistemäärien keskiarvojen perusteella perinteinen 

sotapeli soveltuu paremmin vahvuuksien ja heikkouksien, riskien ja mahdollisuuksien sekä 

havaintojen ja johtopäätösten löytämiseen. Tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin taas vastaavas-

ti koettiin soveltuvan paremmin joukkojen ja suorituskykyjen lisätarpeiden, synkronisointi-

vaatimusten sekä alajohtoportaiden tehtävien muodostamiseen. Keskihajonnat olivat kaikissa 

kysymyksissä suhteellisen lähellä toisiaan. Kaikkien kysymysten pistemäärien keskiarvon 

mukaan pelitavat antavat yhtä hyvin havaintoja sotapelistä, vaikkakin kysymysten sisällä on 

jonkin verran hajontaa. Osion 2 kysymysten tulokset on koostettu taulukkoon 4. Perinteisen ja 

tietojärjestelmäpohjaisen graafinen vertailu on nähtävissä liitteen 8 kuvassa 2. 

 

Taulukko 4. Osion 2 kysymysten tulokset 

 
Perinteinen Tietojärjestelmä 

 
Osio 2 keskiarvo keskihaj. keskiarvo keskihaj.  keskiarvo 

1. Vahvuudet ja heikkoudet 3,90 0,57 3,67 0,87 -0,23 

2. COA:n parantaminen ja puutteiden 

korjaaminen 
3,95 0,50 3,89 0,78 -0,06 

3. Joukkojen ja suorituskykyjen lisätarpeet 3,20 0,63 3,89 0,78 0,69 

4. Synkronisointivaatimukset 3,20 0,79 3,78 0,97 0,58 

5. Merkittävät riskit ja mahdollisuudet 

 suhteessa vastustajan COA:an 
3,80 0,63 3,33 1,00 -0,47 

6. Tarvittavat jatko- ja/tai vaihtoehtosuunni-

telmat 
3,70 0,48 3,67 0,71 -0,03 

7. Ratkaisukohdat ja niitä tukevat 

 tietotarpeet 
3,10 0,74 3,00 0,71 -0,10 

8. Mahdolliset lisäykset alajohtoportaiden 

tehtäviin 
3,00 0,82 3,33 0,71 0,33 

9. Muut havainnot ja johtopäätökset 3,89 0,60 3,50 0,76 -0,39 

 
3,53 0,64 3,56 0,81 

 
 

 

Perinteisen sotapelin osalta vastauksissa tuotiin esille, että toimintavaihtoehtojen laatimiseen 

ja pelaamiseen tulee varata riittävästi aikaa, jotta saadaan tosiasiallisia havaintoja. Mikäli toi-

mintavaihtoehdot ja sotapeli ovat liian yleisellä tasolla, toimintavaihtoehtojen kehitystarpeita 

ei välttämättä voida tunnistaa. Vastauksissa tuli esiin myös yksityiskohtien taso ja vaatimus 

niiden määrittämiselle ennen suunnittelutyötä ja pelejä.  Toisaalta koettiin, että mikäli sotapeli 

menee liian yksityiskohtaiseksi, tuloksia voi olla vaikea yleistää suoraan tarkastelun alaisen 

tilanteen ulkopuolelle.  
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Vastauksissa myös todettiin, että havaintojen ekstrapoloinnissa vastustajan toimintavaihtoeh-

don ulkopuolelle tulee olla varovainen. Lisäksi nähtiin, että sotapeli ”projisoituu” suhteellisen 

paljon pelaajien mukaisesti. Aikaulottuvuuden määrittäminen ja hallinta nähtiin ensiarvoisen 

tärkeänä, jotta päästään kiinni todellisiin havaintoihin. Perinteisen sotapelin koettiin paljasta-

van suhteellisen hyvin suunnitelmien heikkoudet ja riskit, mutta operaation jatkuvuus ja rat-

kaisukohtien merkitys ei selvinnyt riittävän selkeästi. Joukkojen todellinen suorituskyky jäi 

epäselväksi. Tukeutumisjärjestelmä todettiin tärkeäksi osaksi ilmavoimien taistelua, mutta sen 

osatekijöiden pelaaminen on karttapohjaisessa sotapelissä lähes mahdoton arvioida. Analyy-

sissä tämä tulee huomioida ja johtopäätökset tukeutumisjärjestelmän osalta tulee kerätä tarvit-

taessa muiden keinojen avulla.  

 

Tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin osalta vastauksissa todettiin, että IOSP-DEMO:lla voi-

daan tarkastella miten tukikohtapelilauta tulisi rakentaa vastustajan muodostaman uhkamallin 

mukaiseksi (tukikohdat, vaatimukset tukeutumiskyvylle, aseiden määrä), mutta tukikohta-

alustan liike ei välttämättä tule siinä esille. Alustassa todettiin korostuvan hyvin konekaluston 

määrällinen kuluminen (attrition) ja kalustomäärän rajoitukset. Todettiin myös, että riskit ja 

mahdollisuudet saadaan IOSP-DEMO:lla hyvin esille. Lisäksi alusta toimii vastausten perus-

teella todella hyvin eri toimintojen synkronisointiin edellyttäen, että aika-ulottuvuus määritel-

lään tarkasti. Se antoi lisäarvoa ilmastailmaan -voimasuhteiden tarkastelussa, mutta sen 

myös nähtiin vievän huomioita operatiiviselta tasolta taistelutekniselle tasolle. Toisaalta tämä 

nähtiin myös suunnittelua tukevana tekijänä.  Eräs vastaaja oli tyytyväinen, että on löytynyt 

työkalu, jolla kyetään tarkastelemaan voiman jatkuvuutta ja sen keskittämistä. Samalla hän 

tosin totesi, että kyseiset tarkastelut vaativat molempien osapuolten suorituskykyjen tarkkaa 

parametrisointia.  

 

Vastauksissa tuotiin myös esille, että alustalla on pelattava useita vastustajan toimintavaih-

toehtoja yhden sijaan, jotta muun muassa suorituskykytarpeet saadaan kunnolla esille. Lisäksi 

havaittiin, että alustaan saataisiin lisäarvoa esimerkiksi synkronointitarpeiden suhteen, mikäli 

siinä voitaisiin pelata myös muiden puolustushaarojen toimintaa. Todettiin myös, että pelatta-

vat vaiheet voisivat tuoda lisäarvoa ratkaisukohtien tarkasteluun. Olisi myös hyvä, jos sotape-

lin aikana voitaisiin tehdä operatiivista arviointia (assessment) ratkaisevien olosuhteiden 

(DC), operatiivisten vaikutusten (OE) ja operatiivisten tehtävien (OA) osalta. 
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Osio 3 (Operaatiotaito) 

Osiossa 3 kysymykset keskittyivät operaatiotaidollisiin tekijöihin. Kysymyksiä oli yhteensä 

12. Annetut pistemäärät olivat 2 ja 5 välissä. Vastausten pistemäärien keskiarvojen perusteella 

sotapelityylit korostivat operaatiotaidollisia näkökulmia yleisesti suhteellisen samankaltaises-

ti, mutta selviä erojakin kysymysten välillä muodostui. Perinteinen sotapeli nähtiin parem-

maksi varautumisen ja operaatioiden järjestelyn osalta. Toisaalta, tietojärjestelmäpohjainen 

sotapeli vaikutti selvästi korostavan paremmin synkronisointia, aikautusta ja tempoa sekä sy-

nergian näkökulmia. Keskihajonnan osalta suurimmat hajonnat muodostuivat perinteisen so-

tapelin kohdalla joukkojen ja toimintojen arviointiin. Tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin 

kohdalla suurin hajonta muodostui varautumiseen. Osion 3 kysymysten tulokset on koostettu 

taulukkoon 5. Perinteisen ja tietojärjestelmäpohjaisen graafinen vertailu on nähtävissä liitteen 

8 kuvassa 3. 

 

Taulukko 5. Osion 3 kysymysten tulokset 

 
Perinteinen Tietojärjestelmä 

 
Osio 3 keskiarvo keskihaj. keskiarvo keskihaj.  keskiarvo 

1. Operatiivinen ulottuvuus 3,60 0,84 3,44 0,73 -0,16 

2. Yhdenaikaisuus ja syvyys 3,80 0,79 3,78 0,44 -0,02 

3. Synkronisointi, aikautus ja tempo 3,70 0,67 4,22 0,67 0,52 

4. Joukot ja toiminnot 3,30 1,06 3,33 0,71 0,03 

5. Yhteisvaikutus ja vipuvaikutus 2,80 0,63 2,89 0,60 0,09 

6. Balanssi 3,30 0,48 3,50 0,76 0,20 

7. Varautuminen 4,10 0,32 3,56 1,01 -0,54 

8. Synergia 2,90 0,88 3,44 0,53 0,54 

9. Kulminaatiopisteet 3,70 0,67 3,78 0,83 0,08 

10. Tavoitteellisuus 3,30 0,67 3,39 0,70 0,09 

11. Operaatioiden järjestely tavoitteiden 

mukaisesti ajassa ja tilassa 
3,90 0,99 3,56 0,73 -0,34 

12. Lopputulosten, keinojen ja välineiden 

linkittäminen 
3,30 0,67 3,11 0,60 -0,19 

 
3,48 0,72 3,50 0,69 
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Perinteisen sotapelin osalta vastauksissa tuotiin esille, että suoritettu sotapeli lisää osallistujien 

operaatiotaitoa. Koettiin, että vastaavia tilaisuuksia tulisi sisällyttää opetukseen paljon enem-

män. Eräässä vastauksessa korostettiin rajausten merkitystä. Rajaukset tulee ymmärtää ennen 

sotapeliä ja tuloksia tulkatessa. Yhden vastaajan mielestä suoritettu sotapeli osoitti hyvin yh-

den mallin miettiä voimasuhteiden toimivuutta, mahdollisia kulminaatiopisteitä ja varautumis-

ta odottamattomaan. Sotapelissä tehtiin taktisen tason liikkeitä ja päätöksiä, joista tehtiin to-

dennäköisesti oikeansuuntaisia johtopäätöksiä. Aikamääretekijät, kuten viiveet, ovat haastavia 

kuvata karttapelissä. Torjuntatasoa on myös vaikea määrittää. Ilmaoperaation komentajan 

antamia mittareita tulisi kyetä soveltamaan sotapelissä. Tämänkin osion vastauksista ilmeni, 

että vaihtoehtojen erilaisuus tulisi ilmetä sotapelistä. Lisäksi on tarkkaan pohdittava, mitä so-

tapelissä halutaan todentaa. Aikataulun kireys koettiin haastavana. Valmistautumiseen ja pe-

laamiseen käytetyllä ajalla nähtiin olevan korrelaatio havaintojen laatuun. Nähtiin myös, että 

pelatussa pelissä suorituskyvyissä keskityttiin vain oman puolustushaaran toimintaan, eritoten 

ilmasodankäyntiin. 

 

Tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin osalta vastauksissa todettiin, että muiden puolustushaaro-

jen oleellisten toimintojen puuttuminen heikensi synkronisoinnin ja aikautuksen sekä yhteis-

vaikutusten osalta tehtyjä havaintoja. What If -tekijöiden tunnistamiseen alustan nähtiin sovel-

tuvan hyvin. Erään vastaajan mukaan matemaattinen mallinnus tehostaa suorituskykyjen ver-

tailua, mikä tukee suunnittelutyötä. IOSP-DEMO nähtiin hyödyllisenä omien suorituskykyjen 

ryhmittämiseen. Saadun palautteen mukaan olisi suotavaa, että käyttöjärjestelmää ja laskenta-

nopeutta voitaisiin lisätä, jotta käyttäjä näkisi nopeammin ja selkeämmin valintojensa vaiku-

tukset pelitilanteessa. Yhden vastaajan mukaan tietojärjestelmäpohjainen sotapeli soveltuu 

hyvin puolustushaaratason toimintavaihtoehtojen kriittisten hetkien tarkasteluun. Nähtiin 

myös, että tukikohta-alustan käyttö sekä aikauttaminen vaikuttavat merkittävästi lopputulok-

seen. Tätä kautta suunnitelman heikkoudet näkyivät selvästi. Alusta nähtiin myös käyttökel-

poisena voiman jatkuvuuden analysoimisessa. ”Hajautettu ryhmitys  keskitetty torjunta” -

periaate ja toimivuus saadaan alustalla erinomaisesti todennettua. Alusta todettiin aikamäärei-

den suhteen todella tarkaksi ja yksittäiset kulminaatiopisteet saatiin sotapelissä näkymään 

selvästi. 
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Osio 4 (Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn vaatimukset) 

Osiossa 4 kysymykset keskittyivät ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn tehtävänannossa annettui-

hin vaatimuksiin. Kysely toteutettiin vain tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin jälkeen. Kysy-

myksiä oli yhteensä 9. Annetut pistemäärät olivat 1 ja 5 välissä. Tuloksista voidaan nähdä, 

että seuraavien kysymysten osalta alusta vastasi tehtävänantoa hyvin (yli keskiarvon): toimin-

ta-ajatusten käytäntöön vieminen, laskennan ja kirjanpidon ’ulkoistaminen’ tietoteknisille 

järjestelmille ja tietojärjestelmien hyväksikäyttö. Sen sijaan seuraavien kysymysten osalta 

alusta vastasi tehtävänantoa heikommin (alle keskiarvon): komentajakeskeisyys, ilmasodan-

käynnin suorituskyvyn elementit, konseptien kehittäminen ja strategisten hankkeiden suori-

tuskykyjen vertailu. Näistä heikoimmat pisteet sai strategisten hankkeiden suorituskykyjen 

vertailu. Tuloksista on havaittavissa, että osion 4 vastauksissa oli selvästi suurimmat keskiha-

jonnat. Osion keskihajontojen keskiarvo oli 0,96, kun kaikkien kysymysten keskihajontojen 

keskiarvo oli noin 0,8. Osion kysymysten vastauksista viidessä keskihajonta on yli 1,0. Osion 

4 kysymysten tulokset on koostettu taulukkoon 6. Osion 4 kysymysten graafinen esitys tieto-

järjestelmäpohjaisen sotapelin tuloksista on nähtävissä liitteen 8 kuvassa 4. 

 

Taulukko 6. Osion 4 kysymysten tulokset 

 
Tietojärjestelmä 

Osio 4  keskiarvo keskihaj. 

1. Komentajakeskeisyys 3,25 0,89 

2. Ilmasodankäynnin suorituskyvyn elementit 3,25 1,04 

3. Toiminta-ajatusten käytäntöön vieminen 3,75 0,46 

4. Toimintavaihtoehtojen tarkastelu ja kokeilu 3,50 0,76 

5. Konseptien kehittäminen 3,25 1,04 

6. Strategisten hankkeiden suorituskykyjen vertailu 2,88 1,13 

7. Laskennan ja kirjanpidon ’ulkoistaminen’ tietoteknisille järjestelmille 4,00 0,93 

8. Painopiste operaatiotaidossa ja taktiikassa 3,50 1,20 

9. Tietojärjestelmien hyväksikäyttö 4,25 1,04 

 
3,51 0,94 

 

Vastauksissa tuotiin esille, että ilmaoperaation komentaja oli antanut ennen sotapeliä tarkaste-

lukriteerit, mutta muuten komentajan rooli ei korostunut itse sotapelissä. Yhdessä vastaukses-

sa todettiin, että ilmasodankäynnin suorituskykyjen elementit toimivat alustalla erinomaisesti.  

Alustan toiminnoista ilmastailmaan ja ilmastamaahan -elementtejä kehuttiin hyviksi. Sen 

nähtiin keskittyvän ilmataistelun simulointiin tuoden esiin hyviä havaintoja, mutta muiden 

suorituskykyjen osalta alusta nähtiin puutteellisena. Suorituskykyelementeistä kommentoitiin 

myös, että ilmatorjunta, valvontatilanne, johtamisjärjestelmä, kattava tukeutumisjärjestelmä ja 

tukevat operaatiot puuttuivat alustasta. 
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Strategisten hankkeiden arvioinnin ei nähty kuuluvan järjestettyyn sotapeliin ja vastauksissa 

kyseenalaistettiin muiden kuin ilmapuolustuksen hankkeiden tarkastelumahdollisuus. Eräässä 

vastauksessa korostettiin, että operaatiotaitoa on vaikea sisällyttää matemaattiseen malliin, 

ellei mallissa ole huomioitu tarkasti osapuolten osaamista ja pelattavaa toimintavaihtoehtoa. 

Yhden vastaajan mukaan kartalle suunnitellun ilmaoperaation siirtäminen tietokonemaail-

maan onnistui alustassa yllättävän hyvin. Tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin tulokset olivat 

konkreettiset ja realistiset, mutta pelin käyttöliittymän nähtiin olevan rajoittunut.  

 

Osio 5 (Ilmaoperaatiosotapelialustan ominaisuudet) 

Osiossa 5 pyrittiin kartoittamaan vapaa sana -tyyppisien kysymysten avulla oppilaiden yleisiä 

mielipiteitä IOSP-DEMO:sta. Kysymyksiä oli yhteensä 3. 

 

Mihin IOSP:iä voisi mielestäsi käyttää? 

Erään vastaajan mielestä alusta on loistava työkalu AOD:n ja MAOP:in kanssa työskentelyyn. 

Ilmavoimien SUPPLAN pitäisi hänen mielestään pelata kuitenkin pidemmällä aikajänteellä 

(1vko-1kk), mutta kriittisissä kohdissa alustalla voisi hyvin tarkastella yhden päivän aikajän-

teellä. Vastausten perusteella alustaa voidaan käyttää ilmataistelujen analysointiin ja suoritus-

kykyjen vertailuun. Alustaa voidaan käyttää myös voimasuhteiden määrittelyyn, tukikohta-

alustan optimointiin ja ajallisen kattavuuden tehostamiseen. Lisäksi sillä kyetään arvioimaan 

voiman jatkuvuutta ja riittävyyttä. 

 

Vastaajien mukaan alustaa voidaan käyttää toimintavaihtoehtojen testaamiseen sekä suunni-

telmien heikkouksien ja vahvuuksien löytämiseen. Alusta soveltuu yksittäisten, valittujen 

kohtaamisten tarkasteluun ja sillä saadaan analysoitua yksittäisiä kulminaatiopisteitä osana 

isompia ja pitkäkestoisempia ilmaoperaatioita. Alustassa on mahdollisuus haarukoida tarkas-

teltavat ajankohdat tai operatiiviset vaiheet, jotka voidaan tarvittaessa analysoida tarkemmilla 

operaatioanalyysityökaluilla.  Erään vastauksen mukaan alustaa voisi käyttää vaatimusten 

muodostamiseen esimerkiksi tukikohdan infrastruktuurin määrälle, kääntökyvylle (valmius-

vaatimukset, kapasiteetti) ja materiaalimäärille (aseet, polttoaine). Alustaa voisi käyttää myös 

taktiikan soveltuvuuden testaamiseen.  

 

 

 

 

 

 



86 
 

Mitkä olivat IOSP:in hyvät ominaisuudet? 

Karttakuvat ja niillä esitetyt laskentatulokset nähtiin hyvänä ominaisuutena. Alustalla saatiin 

ulos selkeitä numeerisia tuloksia kvalitatiivisen arvion tueksi. Yhtenä positiivisena tekijänä 

nähtiin se, että pelaajat joutuivat syöttämään ’ATO:n’, mikä pakottaa heidät ajattelemaan yk-

sityiskohtiakin. Lisäksi vastustajan toiminta tulee alustalla hyvin käsiteltyä. Annetuilla para-

metreillä alusta kertoi tuloksen, minkä johdosta ei tarvinnut mennä laadulliseen spekulointiin 

kuten sotapelissä monesti tehdään. Alusta nähtiin suhteellisen nopeana, suuren resoluution 

omaavana ja sitä oli helppo käyttää.  

 

Saadun palautteen mukaan MAOP:n läpiajo onnistuu alustalla todella hyvin. Alustan nähtiin 

antavan konkreettiset ja riittävän tarkat tulokset toimintavaihtoehtojen toimivuudesta. Alustan 

kerrottiin takaavan riittävän luotettavan tuloksen, mikäli se yhdistettäisiin laadulliseen tarkas-

teluun. Yhtenä positiivisena ominaisuutena nähtiin myös se, että alusta toimi olemassa oleval-

la ohjelmistolla (EXCEL).  

 

Miten kehittäisit IOSP:iä? 

Vastausten mukaan alustaan tulisi saada mukaan ilmavalvonta, ilmatorjunta, tukikohtien liike, 

tukikohtatoiminnan tappiot ja tukikohtien kyky tuottaa hävittäjäsuorituksia. Toiveena oli 

myös kyky arvioida toimintaa pidemmällä aikajänteellä (1vko-1kk). Yhden vastauksen mu-

kaan käytössä tulee huomioida, että alusta tukee suorituskykyvertailuna taisteluanalyysia, ei 

niinkään taktista tai operatiivista käyttöä.  

 

Eräs vastaaja toivoisi parametrien syöttämisen helpommaksi ja että vaadittavat pohjatiedot 

olisi syötetty alustaan valmiiksi. Toinenkin vastaaja peräänkuulutti käyttöliittymään niin sa-

nottuja valmiita operaation pohjia (tukikohtien sijainnit, koordinaatit). Graafinen käyttöliitty-

mä valintoihin tabulaarisien syöttöikkunoiden sijaan nähtiin toivottavana, mutta samalla epäil-

tiin laskentakapasiteetin riittävyyttä. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin alustan kevyemmän versi-

on kehittämistä, joka mahdollistaisi nopeamman tarkastelun. 
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4.5.5 Kooste kyselyn vastauksista 

Järjestetty kokeilutapahtuma tuotti paljon havaintoja molemmista tarkastelluista pelityypeistä. 

Saadut havainnot olivat suhteellisen johdonmukaisia, osoittaen eri sotapelityyppien heikkou-

det ja vahvuudet. Perinteinen karttapohjainen sotapeli antoi paljon laadullisia havaintoja pela-

tuista toimintavaihtoehdoista tuoden esille hyvin tietopuutteet, vahvuudet ja heikkoudet, riskit 

ja mahdollisuudet. Koettiin, että perinteinen sotapeli pysyy helposti operatiivisella tasolla. 

Toisaalta sitä kritisoitiin tarkasteluresoluution suuruudesta, eikä sillä saatu aina tarpeeksi 

tarkkoja yksityiskohtia esille. Perinteisessä karttapohjaisessa sotapelissä osoittautui, että sota-

peli on suhteellisen väljä ja sen antamia tuloksia ohjaa vahvasti osallistujien persoonallisuu-

det.   

 

Tietojärjestelmäpohjaisessa sotapelissä kritisoitiin sen kapea-alaisuutta sen keskittyessä pel-

kästään hävittäjätaisteluun. Tämä oli odotettua, sillä kaikkia toimintoja ei oltu ohjelmoitu vie-

lä demonstraatiovaiheessa. Lisäksi alusta meni vastaajien mielestä välillä liian yksityiskohtai-

selle, jopa taistelutekniselle tasolle. Toisaalta tietojärjestelmäpohjainen sotapeli antoi konk-

reettisia numeerisia arvioita, joita ei oltu saatu esiin aiemmin perinteisessä sotapelissä. IOSP-

DEMO:n nähtiin antavan yllättävän tarkkoja arvioita muun muassa pudotussuhteista ja osu-

matodennäköisyyksistä sekä konekaluston määrällisestä kulumisesta ja voiman riittävyydestä. 

IOSP-DEMO nähtiin havainnollistavan hyvin operaatioiden synkronisointia ja aikautusta. 

Alusta antoi myös vastausten perusteella näkemyksiä ilmasodankäynnin suorituskykyelemen-

teistä. Käyttöliittymästä saatiin kokeilutapahtuman avulla kerättyä paljon kehittämisajatuksia. 

Vastaajien mielestä käyttöliittymää tulisi yksinkertaistaa ja saada se graafiseksi. Alusta tulisi 

saada toimimaan nopeammin. Järjestelyssä käytettävät tietojärjestelmät tulee myös valmistella 

huolellisesti ennen varsinaista sotapelitapahtumaa, jotta pelaamiseen käytettävä aika voidaan 

hyödyntää tehokkaasti.  

 

Kyselyn perusteella voidaan yleisesti sanoa, että sotapelien järjestelyt ja säännöt tulee vakioi-

da. Sotapelien yksityiskohtien vaatimustaso tulee määrittää ennen operatiivista suunnittelutyö-

tä, jotta sotapeli palvelee tarkoitustaan. Sotapelejä tulee vastaajien mielestä pelata useammin, 

jotta ne sujuisivat rutiininomaisesti ja niitä tulisi harjoitella ennen varsinaisia pelejä. Sotapelin 

aikaulottuvuus tulee määrittää ja hallita huolellisesti. Kaiken kaikkiaan sotapelien nähtiin ke-

hittävän operaatiotaitoa. Yhdistämällä karttapohjainen ja tietojärjestelmäpohjainen sotapeli, 

saadaan aikaan kattava arviointi toimintavaihtoehdoista. Tällöin yhdistyisi toisiaan täydentä-

västi kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen arviointi. Yllä mainitut havainnot otettiin huomioon 

järjestelyä laadittaessa. 
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4.6 Ilmaoperaatiosotapelijärjestely  

Tässä alaluvussa kuvataan yksityiskohtaisesti yksi tapa järjestää ilmaoperaatiosotapeli. Järjes-

telyä voidaan muokata tarpeen mukaan. Alaluvussa 2.3 esiteltiin mitä tulee ottaa huomioon 

järjestelyä laadittaessa. Tässä luodaan edellä mainitun alaluvun laajemman toteutusmallin 

ohjeiden mukaisesti järjestely, jossa on pyritty huomioimaan tämän tutkimuksen aikana il-

menneet vaatimukset sekä kirjallisuudesta ja eri tapahtumissa löydetyt parhaat käytänteet. 

Järjestelyllä pyritään kehittämään oppilaiden operaatiotaitoa sekä korostamaan heille sodan-

käynnin yleisiä periaatteita ja ilmasodan erityispiirteitä. Tässä alaluvussa vastataan neljänteen 

tutkimuskysymykseen: millainen ilmaoperaatiosotapelijärjestely täyttää parhaiten annetut 

vaatimukset? 

4.6.1 Aiheen valinta 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestely on räätälöity Maanpuolustuskorkeakoulun Yleisesikuntaupsee-

rikurssin Ilmasotalinja koulutuksen tueksi. Järjestely on mitoitettu puolustushaaratason tarkas-

teluun Suomen ilmapuolustuksen viitekehyksessä. Järjestelyä ohjaa vahvasti YE-tutkinnon 

pedagoginen käsikirjoitus. Järjestely tukee oppilaiden valmiuksia toimia Ilmavoimien Esikun-

nan suunnitteluryhmän upseereina ja harjaannuttaa heitä operatiivisen suunnitteluprosessin 

vaiheiden 2  3 (tilannearvio sekä toimintavaihtoehtojen laatiminen ja analysoiminen) sovel-

tamisessa. Järjestely tukee myös oppimista seuraavista kokonaisuuksista: puolustushaaratason 

sotapelaaminen ja toimintavaihtoehtojen vertailu, vastustajan toimintavaihtoehdot sekä Ilma-

voimien ja puolustushaarojen ilmatorjunnan joukkojen suorituskyvyt ja käyttöperiaatteet. [51]  

 

Järjestelyn tavoitteena on mahdollistaa laadittujen omien toimintavaihtoehtojen vertailu suh-

teessa vastustajan toimintavaihtoehtoihin sekä saatujen havaintojen pohjalta omien suunni-

telmien kehittäminen. Järjestely antaa mahdollisuuden visualisoida ja synkronisoida operaati-

oiden kehityskulkua ajassa ja tilassa suhteellisen realistisesti. Järjestelyn aikana voidaan kerä-

tä havaintoja operaation riskeistä ja mahdollisuuksista. Tapahtuman aikana voidaan saada 

havaintoja mahdollisista varautumis- ja jatkosuunnitelmatarpeista. Järjestely tarjoaa palaute-

mekanismin suunnitteluryhmien tekemien suunnitelmien laadusta ja kattavuudesta.  
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Järjestelyn karkea valmisteluaikataulu on esitetty liitteessä 9. On huomioitava, että kriittisim-

mät vastuutehtävät (yleisjärjestelijä, pelipäällikkö, tietojärjestelmätuki ja punaisen solun joh-

taja) on nimettävä vähintään kaksi viikkoa ennen pelitapahtumaa, jotta henkilöstöllä on tar-

peeksi aikaa valmisteluihin.  

4.6.2 Määrittely 

Ilmaoperaatiosotapeli on kaksipuoleinen karttapohjainen sotapeli, jota tuetaan tietojärjestel-

millä. Sotapeli on toteutettavissa myös täysin ilman tietojärjestelmiä (IOSP tai vastaavaa). 

Sotapelin tarkastelutyyppi on aikajaksotarkastelu. Harjoituksen johtaja määrittää mikä 12 tun-

nin aikajakso operaation perusrakenteesta pelataan. Pelipäivän aikataulu ja vuorot etenevät 

siten, että yhden päivän aikana voidaan pelata kaksi toimintavaihtoehtoa ja niistä molemmista 

kaksi erillistä pelisessiota. Näin ollen sessioiden kokonaismäärä on päivän aikana neljä. Yh-

dessä 60 minuuttia kestävässä pelisessioissa pelataan kolmen puhekierroksen aikana yhteensä 

kuuden tunnin tarkastelujakso. Yksi puheenvuoro käsittää siis kahden tunnin tarkastelujakson, 

joka on edelleen jaettu neljään puolen tunnin askeleeseen. Pienin tarkasteltava aikaintervalli 

(resoluutio) on täten 30 minuuttia. Pelipäivän ja -sessioiden tarkka aikataulutus on nähtävissä 

liitteessä 9. 

 

Järjestelyn sidosryhmät ovat Ilmasotalinjan opetusryhmä, oppilaat ja mahdolliset tutkijat, jot-

ka voivat myöhemmin tarkastella sotapelejä. Järjestelyssä ei ole muita oleellisia riskejä kuin 

tietoturvakäytäntöjen laiminlyönnit. Järjestelystä on rajattu pois pelaajien psykologiset tekijät, 

logistiikka ja avaruuselementti. Järjestelystä ei muodosteta erityisiä raportteja, vaan sotape-

leistä kerätään muistiinpanoja, joita käytetään suoraan sellaisenaan operatiivisten suunnitel-

mien kehittämiseen. Muistiinpanojen tekemiseen voidaan käyttää liitteen 10 tapahtumakorttia. 

Järjestelyssä käytetään harjoitusten tilanteita ja sen antamia reunaehtoja. 

4.6.3 Tuen suunnittelu 

Järjestely tarvitsee yhden ison luokkatilan tapahtuman ajaksi. Luokassa tulee olla käytössä 

vähintään kaksi videoprojektoria ja Velleda-tauluja sekä muita kirjoitustauluja. Järjestelyn 

keskiössä on keskellä luokkaa sijaitseva pöytä, jolle asetetaan kartta peliä varten (1:1 Milj.). 

Yksityiskohtainen tilajärjestelyehdotus on esitetty liitteessä 11. 
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Kartalle tarvitaan ilma-alusten sijaintien ja määrien osoittamiseksi pelinappuloita. Muiden 

suorituskykyjen sijainnit ja ulottuvuuskehät voidaan esittää karttapohjan päälle levitetyillä 

muovikalvoilla. Pelipöydälle tarvitaan lisäksi tukikohtien sijainnit ja tiedot niiden ominaisuu-

det sekä listat kaikista muista oleellisista suorituskyvyistä ja niiden ominaisuuksista. Pelipöy-

dälle tarvitaan esitys johtamis-, häirintä- ja ilmavalvontatilanteista. Mikäli toimitaan ilman 

tietojärjestelmiä, niin silloin tuomaroinnin tueksi tarvitaan erillisiä tuomarointitaulukoita. 

 

Ilma-alusten liikkeen hahmottamiseksi ja ohjaamiseksi kartalle on hyödyllistä sijoittaa reitti- 

ja CAP-pisteet tunnuksineen. Etäisyyksien ja aikamääreiden hahmottamiseksi voidaan sotape-

lissä käyttää erilaisia mittanauhoja. Luokan yhdelle seinälle on tarpeen laatia tilannetaulu, 

jossa seurataan ilma-alusten ja muiden suorituskykyjen sekä tukikohtien lukumääriä ja status-

tiloja. Tilannetaulussa voidaan myös visualisoida lentosuoritusten aikataulutus. Pelin elävöit-

tämiseksi voidaan mukaan ottaa mahdollisia satunnaistapahtumakortteja tai noppia, joilla voi-

daan arpa erilaisia tapahtumakulkuja. Nämä tapahtumakulkuvaihtoehdot on suunniteltava 

etukäteen. 

 

Mikäli järjestelyssä käytetään tietojärjestelmiä (IOSP tai vastaava), on niille varattava oma 

paikkansa ja esitysjärjestelmänsä. Mukana on oltava myös tietojärjestelmän käyttöliittymään 

perehtynyt tukihenkilö. Muut tietokoneet ja niiden oheislaitteet ovat valinnaisia. 

4.6.4 Suunnittelu 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyssä on neljä solua: 1) ohjaussolu, 2) sininen solu (mahdollisesti 

useita), 3) punainen solu ja 4) tukisolu. Ohjaussolu ohjaa aktiivisesti pelaamisen aikana tapah-

tumia kohti asetettuja tavoitteita sekä huolehtii aikataulusta. Ohjaussoluun kuuluvat pelipääl-

likkö ja erotuomari sekä tarvittaessa kontrollereita. Sinisen ja punaisen solun henkilöt pelaa-

vat edustamansa joukkueen puolesta, oman toiminta-ajatuksensa puitteissa sekä vastaavat 

omien havaintojensa keräämisestä. Siniseen ja punaiseen soluun kuuluvat pelaajajoukkueiden 

johtajat ja varajohtajat, asiantuntijat, analysoijat ja havaintojen kerääjät. Tukisolu vastaa, että 

tapahtuma kokonaisuutena sujuu ongelmitta ja että eri solut saavat tarvitsemansa toiminnan 

tuen. Tukisoluun kuuluvat mahdollisesti yleisjärjestelijä, tilannehenkilö, yleinen järjestelmä-

tuki ja tietojärjestelmätuki. Solujen sisällä eri toimijoita voidaan tarvittaessa yhdistää. Pe-

lisolut ja -organisaatio on esitetty liitteessä 12. 
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Punaisen solun (red cell) toiminta on hyvin strukturoitua siten, että solu toimii tarkasti ennalta 

suunnitellun toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Uusien, ennalta arvaamattomien tapahtumien 

kulkujen suhteen punainen solu toimii tehdyn suunnitelmansa suuntaviivoja noudattaen. On 

suositeltavaa, että punainen solu käsikirjoittaa oman toimintansa yksityiskohtaisesti. Mikäli 

sotapelitapahtumaan osallistuu useita sinisiä soluja, niin silloin tilanne, tuomarointi, punaisen 

solun toiminta ja tapahtumakulut tulee olla yhteismitallisia. 

 

Pelipäällikkö johtaa koko pelitoimintaa ja jakaa puheenvuoroja, mutta erotuomari ratkaisee 

kaikkien tilanteiden ristiriidat sekä kertoo parhaiden käytettävissä olevan tietojensa mukaisesti 

tapahtumien lopputulokset. Harjoituksen johtajalla on oikeus antaa suuntaviivoja pelipäälli-

kölle, mikäli hän haluaa muutoksia aikatauluihin tai muihin järjestelyihin. Harjoituksen johta-

jalla ja kontrollereilla on oikeus antaa peliin syötteitä missä tahansa pelin vaiheessa. Pelisyöt-

teillä ohjataan tarvittaessa pelin kehityskulkua tapahtuman kokonaistavoitteiden suuntaan. 

 

Sotapelin tuomarointiin on varattu omat ajanjaksonsa pelin sisälle. Erotuomari ratkaisee täl-

löin ammattitaitonsa avulla ja tuomarointitaulukoita käyttäen osapuolten ilmoittamien tapah-

tumien tuloksen sekä mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisut. Pelisessioiden jälkeen on tar-

vittaessa mahdollista ajaa tietojärjestelmien laskennat, joilla voidaan tukea havaintoja ja alus-

tavia analyysejä. Pelin lopussa tarkastetaan lopputulokset, viimeistellään tiedonkeruudoku-

mentit ja muodostetaan johtopäätökset. 

 

Peliorganisaation on tiedostettava, että peliaikataulu on suhteellisen tiukka ja siitä on pidettä-

vä kiinni. Järjestelyt, tarvittavine työkaluine ja materiaaleineen, on oltava valmiina hyvissä 

ajoin ennen peliä. On tiedostettava, että sotapelistä saatavien tulosten laatu on suoraan verran-

nollinen valmistautumisen määrään. Pelitapahtuman alkuun on varattu hieman aikaa valmis-

tautumiseen. On kuitenkin suositeltavaa, että pelijoukkueet viimeistelevät jo ennen peliä 

suunnitelmiensa yksityiskohdat siten, että ne tukevat pelitapahtumaa ja pohtivat miten he tu-

levat käyttämään puheenvuoronsa toiminta-ajatuksen julkituomiseksi.  
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Järjestelyn tukemiseksi tarvitaan toiminta-, tilajärjestely-, aikataulu-, tuomarointi- ja tiedonke-

ruusuunnitelmat. Pelaajat tarvitsevat tapahtumaan omien suunnitelmiensa toiminta-ajatukset, 

suorituskykyjensä lukumäärät ja niiden oleelliset ominaisuudet sekä operaation perusraken-

teensa. Perusrakenteesta on hyvä tarkentaa ne toimet, jotka sisältyvät tarkasteltavaan ajanjak-

soon. Pelaajille on hyvä jakaa etukäteen sotapelissä käytettäviä tapahtumakortteja (liite 9), 

joihin he voivat hahmotella operaation oleellisia tapahtumia sekä tehtyjä valintoja. Järjeste-

lyyn kuuluu ohjeistus-, keskustelu- ja palautetilaisuuksia, jotka on aikataulutettu ajankäyttö-

suunnitelmaan. 

 

Ilmaoperaatiosotapelialusta (IOSP/ vastaava) on tärkeä osa järjestelyä, sillä se vahvistaa mer-

kittävästi pelin analysointia tuoden mukaan kattavan kvantitatiivisen tarkastelun. IOSP tulee 

valmistella hyvissä ajoin ennen pelitapahtumaa. Laskennan muuttujien parametrisointi tulee 

suorittaa molemmille osapuolille siten, että analyysi tukee harjoitustavoitteita. Laskennassa 

käytettävät suorituskyvyt ja ilma-alusten asetukset tulee valita. Lisäksi alustaan tulee syöttää 

ilma-alusten liikegeometrioiden laskennan pohjalla olevat koordinaattipisteet. Kuten edellä on 

mainittu, punaisen solun toimintavaihtoehdot pitää käsikirjoittaa tarkasti. Punainen on järjes-

telyssä aloitteellinen ja aktiivinen osapuoli, joten sen suunnitelmat voidaan siirtää alustalle jo 

hyvissä ajoin ennen peliä. Punaisen suorituskykyjen sijainnit ja ilma-alusten lennätyssuunni-

telma tulee tuoda alustaan. Käytettävät aseet ja ilmahyökkäysten kohteet tulee määrittää tar-

kasti. Alustan käyttöliittymä on esitelty yksityiskohtaisesti alaluvussa 4.4.1. Alustan käytössä 

huomioitavat asiat ja perusoletukset on koostettu liitteeseen 6. 

4.6.5 Harjoittelu 

Järjestely on hyvä harjoitella järjestävän organisaation vastuuhenkilöiden toimesta vähintään 

päivää ennen tapahtumaa, jotta järjestelyn toimivuus voidaan varmistaa. Kokeilussa on kiinni-

tettävä huomioita mahdollisiin puutteisiin yleisjärjestelyissä, tietojärjestelmissä, ohjeissa, ai-

katauluissa, skenaariossa ja syötteissä. 

 

Koko pelitapahtumaan osallistuvan henkilöstön on hyvä tehdä yksi kokeilukierros hyvissä 

ajoin ennen peliä siten, että varsinaisessa pelissä ei tule järjestelyjen puitteissa yllätyksiä. Ko-

keilukierroksessa pelaajat voivat tarkentaa vielä sisäisiä vastuita ja tukimateriaaleja. Lisäksi 

koekierroksella saadaan tuntuma pelin aikamääreistä. 
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4.6.6 Toteutus 

Sotapelitapahtuma toteutetaan sinisen osapuolen suunnitelmien ja punaisen osapuolen käsikir-

joituksen pohjalta. Yleisjärjestelijä on vastuussa tapahtuman kokonaisuudesta ja pelimestari 

vastaa pelin aikataulusta ja toteutuksesta. Pelisession aikataulussa on pysyttävä, jotta kokonai-

suus pysyy hyvin hallinnassa. 

 

Sotapelin tapahtumien kulku etenee vastakkain olevien solujen toimenpiteiden ja reaktioiden 

sekä erotuomarin ratkaisujen mukaisesti. Mikäli pelissä tulee logistisia haasteita tai pelin ke-

hityskulku ei vastaa tavoitteisiin, voidaan peliä ohjata pelipäällikön, kontrollereiden tai harjoi-

tuksen johtajan syötteillä. Syötteiden vaikutukset on kuitenkin tiedostettava ja muutokset on 

kommunikoitava selkeästi kaikille osapuolille. 

 

Toteutuksen aikana pelaajien tulee pyrkiä noudattamaan sotapelaamisen yleisiä sääntöjä, jotka 

on koostettu liitteeseen 13. Puheenvuorot etenevät liitteeseen 10 laaditun aikataulun mukai-

sesti. Puheenvuorot ovat hyvin strukturoituja, täsmällisiä ja selkeitä. Puheiden rakentamiseen 

voidaan käyttää liitteen 9 tapahtumakorttia. Punaisen solun vuoron osalta aikatauluun on an-

nettu kaksi aikamäärettä. Ensimmäinen tarkoittaa puheen kestoa ja toinen sinisen solun kogni-

tiivisen vaiheen kestoa, jonka aikana voidaan kysyä täsmennyksiä puheisiin. Sinisen solun 

vuoron osalta aikataulun vastaavat aikamääreet tarkoittavat vastapuheen kestoa ja tuomaroin-

tiin käytettävää aikaa. Liitteessä 14 on annettu esimerkkejä solun johtajan ja tuomarin pu-

heenvuorojen rakenteesta. 

 

Sotapeleistä taltioidaan pelin aikana seuraavat asiakokonaisuudet: 

 sinisen ja punaisen osapuolen toimet 

 tuomarin päätökset ja tapahtumien tilastot 

 aikamääreet 

 resurssivaatimukset 

 toimintavaihtoehtojen vahvuudet ja heikkoudet 

 riskitekijät ja mahdollisuudet vähentää riskien vaikutuksia 

 toimintavaihtoehtojen parannustarpeet 

 jatko- ja varautumissuunnitelmatarpeet 

 komentajan ratkaisukohdat ja tietotarpeet. 
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Ilmaoperaatiosotapelin aikana tietojärjestelmätuki syöttää sinisen solun johtajan puheenvuo-

roissaan esiin nostamat toimenpiteet IOSP:iin. Lennätyssuunnitelmaan syötetään lento-

osastoittain ja puheiden tarkastelujaksojen kvartaaleittain (30 minuutin resoluutiolla) ilma-

alusten aikataulut, reittipisteet, CAP-ajat ja mahdolliset ilmahyökkäysten kohteet käytettävine 

asejärjestelmineen. Tietojärjestelmätuki voi käyttää puheiden muistiin kirjaamiseen laadittua 

tapahtumakorttia. Alustan käytön ei tule häiritä sotapelin etenemistä, mutta epäselvissä tilan-

teissa tietojärjestelmätuki voi kysyä alustan kannalta oleellisia tietoja. Erotuomarin tuoma-

rointi tapahtuu alustasta erillään, koska laskenta-ajo suoritetaan vasta pelisession jälkeen.  

 

Ilmaoperaatiosotapelialusta (IOSP) tuottaa analyysiä varten ammuntatapahtumalokin, josta 

nähdään ammuntahetket, ampujat, ohjustyypit, osumahetket, maalit, maalin paikat, osumato-

dennäköisyydet ja laskennan tulos. Ilma-alusten lentoreitit, liikkeet, pudotukset ja ilmahyök-

käysten kohteet voidaan tarkastella karttapohjalta. Ilmanherruuden taso voidaan määrittää 

tarkastelemalla tietyllä alueella lentävien ilma-alusten lukumääriä. Voiman käyttöä ja riittä-

vyyttä voidaan tarkastella lento-osastoittain ajan suhteen. Pelisessioiden jälkeen tilannetaulua 

voidaan tarvittaessa päivittää IOSP-laskennan perusteella. 

4.6.7 Tulosten kommunikointi 

Ilmaoperaatiosotapelin tuloksia ei erikseen kommunikoida raportein, vaan analyysin pohjalta 

tehdään suoraan tarvittavat korjaukset operatiivisen suunnitelman toimintavaihtoehtoihin. 

Tehdyt havainnot voidaan taltioida tapahtumakorttiin tai muihin muistiinpanoihin. Havainnot 

ja analysointitulokset tulee siirtää operatiivisen suunnitteluprosessin seuraavaan vaiheeseen 

eli toimintavaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun. Mikäli mahdollista, järjestelyn rajaukset ja 

oletukset on hyvä kirjata ylös myöhempää tarkastelua varten. Mikäli MPKK:n sotapelaaminen 

jäsentyy systemaattisemmaksi ja strukturoidummaksi, on suositeltavaa, että järjestettyjä ta-

pahtumia aletaan taltioimaan jatkotutkimuksia silmälläpitäen. 

4.7 Operatiivisen validiteetin arviointi 

Tässä alaluvussa esitetään tutkimuksessa sovelletun Landry:n prosessi viimeisen vaiheen, eli 

operatiivisen validiteetin arviointi. Operatiivisen validiteetin arvioinnissa tuli tarkastella saa-

tujen ratkaisujen soveltuvuutta reaali-maailman ongelmaan. Arvioinnissa tuli tarkastella myös 

mallin käytön aiheuttamien resurssivaatimusten kohtuullisuutta. 
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Tässä tutkimuksessa operatiivisen validiteetin arviointi jaettiin kolmeen osaan. Ensin arvioi-

tiin antaako ohjelmoitu alustan demonstraattori (IOSP-DEMO) realistisen vasteen sen suunni-

tellussa käyttötapauksessa. Tämän jälkeen tarkasteltiin onko rakennettu järjestely käyttökel-

poinen. Viimeiseksi suoritettiin erillistarkastelu, jossa verrattiin karttapohjaisen sotapelin ja 

IOSP-DEMO:n tuloksia keskenään. 

 

Arvioinnin ensimmäisessä osassa järjestelyn tukena käytetyn IOSP-DEMO:n antaman vasteen 

realistisuus tarkasteltiin vertaamalla sen antamia tuloksia toisen, täysin riippumattoman ja 

korkeamman resoluution operaatioanalyysityökalun antamiin tuloksiin. Vertailureferenssinä 

käytettiin simulaatioita, joissa sinisen osapuolen ilma-alusten toimintaa ohjattiin manuaalisesti 

hävittäjälentäjien toimesta. Punaisen osapuolen ilma-alusten toimintaa ohjasi konstruktiivinen 

tietokonemalli. Vertailusimulaatiota kutsutaan tässä tutkimuksessa HITL-simulaatioksi (hu-

man in the loop). Vertailussa tarkasteltiin kuutta erilaista tapausta (case 16), joissa erilaisia 

suorituskykyjä omaavia ilma-alusosastoja ohjattiin keskinäiseen, suoraviivaiseen ilmataiste-

luun. Tässä tarkastelussa huomioitiin pelkästään ilma-alusten suorituskyvyt, lukumäärät, ase-

järjestelmät ja kansalliset kyvykkyydet. Muut osa-alueet jätettiin huomioimatta. 

 

Tuloksia tulkittaessa tulee huomioida, että otokset olivat erittäin pieniä. IOSP-DEMO-ajoja 

suoritettiin kussakin tapauksessa viisi kertaa (n=5). HITL-ajoja suoritettiin vielä vähemmän, 

kohtaamisten määrän jäädessä yhdestä kolmeen (n=13). IOSP-DEMO:n tulosten keskiha-

jonnat olivat keskimäärin ohjuskulutusten suhteen 2,08 ja tuotettujen pudotusten suhteen 0,83. 

HITL-simulaatioiden vastaavat keskihajonnat olivat 4,89 ja 1,00. On myös huomioitava, että 

IOSP-DEMO:a ei oltu vielä tässä vaiheessa parametrisoitu perusteellisesti. Sen antamat tulok-

set on tuotettu suhteellisen keinotekoisilla, vaikkakin suuntaa-antavilla, parametrien arvoilla 

ja niiden painokertoimilla. 

 

Vertailutulokset on nähtävissä liitteen 15 kuvissa 17, joista on poistettu pystyasteikon nume-

roarvot tietoturvasyistä johtuen. Samasta syystä tapausten yksityiskohtia ei tässä tutkimukses-

sa avata enempää. Tarkemmat tiedot tapauksista on tutkijan hallussa. Vertailutulosten mukaan 

IOSP-DEMO:n antamat tulokset suhteessa HITL-simulaatioiden tuloksiin ovat pääosin sa-

mansuuntaiset, vaikka suuriakin eroja muodostui.  Tutkimuksen kannalta tärkein tarkasteltava 

tunnusluku (MOE) oli ilmataistelujen pudotussuhde, jossa tulokset olivat yhtä tapausta lukuun 

ottamatta hyvinkin lähellä toisiaan. Punaisen osapuolen ohjusten kulutussuhteet (käytettyjen 

ohjusten määrä suhteessa aikaansaatuihin pudotuksiin) olivat suuruusluokaltaan samansuun-

taiset, mutta sinisen osapuolen kulutussuhteissa oli suhteellisen paljon eroja.   
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Operatiivisen validiteetin arvioinnin toisessa osassa järjestelyn käyttökelpoisuutta arvioitiin 

MPKK/ISL:n OTH8-harjoituksen yhteydessä 8.3.2019. Harjoituksessa toteutettiin alaluvussa 

4.6 esitettyä järjestelyä mukaileva sotapeli. Peli toteutettiin pääosin karttapohjaisena sotapeli-

nä. Toteutettu sotapeli poikkesi tämän tutkimuksen aikana laaditusta järjestelystä lähinnä 

valmistelujen syvyyden, käytettävien tukimateriaalien ja tilajärjestelyiden suhteen. Lisäksi 

pelattava aikajänne oli harjoitukselle annetuista tavoitteista johtuen erilainen, sillä tilaisuudes-

sa pelattiin yhden tunnin session aikana 3 tunnin tarkastelujakso.  Tämä muutti tarkastelu-

resoluutiota ja täten analyysin syvyyttä. Lisäksi tietojärjestelmäalustaa käytettiin poikkeavasti.  

 

Alustan demonstraattori (IOSP-DEMO) alustettiin ja parametrisoitiin karkeasti vastaamaan 

OTH8-harjoituksen tilannetta ja tarkastelukohteita. Yhdessä pelisessioissa kokeiltiin IOSP-

DEMO:n soveltuvuutta järjestelyn tukemiseen siten, että sinisen osapuolen operaatiot syötet-

tiin alustalle reaktiivisesti ja tilanteenmukaisesti. Sessiossa kuitenkin todettiin, että alustan 

käyttö tilanteenmukaisesti oli liian hidasta ja alustan tarkasteluresoluutio oli liian tarkka har-

joituksen tavoitteisiin ja annettuun tarkastelujaksoon nähden. Harjoituksessa saatiin kuitenkin 

yleisjärjestelyistä kokemusta siten, että voidaan todeta tutkimuksessa laaditun kokonaisjärjes-

telyn suurella varmuudella toimivan käytännössä ja sen vaatimat resurssivaatimukset ovat 

mittaluokaltaan oikeansuuntaiset. 

 

Arvioinnin kolmannessa osassa OTH8-harjoituksen karttapohjaisten sotapelien tulokset koos-

tettiin EXCEL-taulukkoon. Yhden sotapelin tilanteen, yhden kolmen tunnin aallon, ilmaope-

raatiot syötettiin erillistarkasteluna IOSP-DEMO:on, jonka jälkeen suoritettiin laskenta-ajot. 

Tavoitteena oli tarkastella IOSP-DEMO:n antamia tuloksia suhteessa karttapelin tuomaroin-

nissa saatuihin tunnuslukuihin (MOE). Laskennan tulokset on nähtävissä liitteen 15 kuvissa 5 

ja 7 viimeisinä tapauksina (Case 7, karttapeli ja IOSP_peli). Ajojen perusteella voidaan tode-

ta, että sinisen ohjusten kulutussuhteet olivat erittäin lähellä toisiaan. Toisaalta karttapohjaisen 

sotapelin tuomaroinnin ja IOSP-DEMO-laskelmien välillä on merkittävä ero pudotussuhtei-

den suhteen. IOSP-DEMO:n laskelmien tulokset ovat selvästi lähempänä HITL-ajoja, mikäli 

sitä halutaan käyttää vertailupohjana.  
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5 DISKUSSIO 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli rakentaa ja validoida sopiva puolustushaaratason ilma-

operaatiosotapelijärjestely Maanpuolustuskorkeakoulun Ilmasotalinjojen koulutuksen tueksi. 

Tässä luvussa pohditaan kuinka tavoitteisiin päästiin. Käsittely suoritetaan etenemällä loppu-

tavoitteesta takaisinpäin ilmaoperaatiosotapelialustan kautta luotuun systeemiteoreettiseen 

malliin ja siitä edelleen annettuihin tavoitteisiin. Tämän luvun lopussa tarkastellaan vielä va-

littuja tutkimusmenetelmiä ja lähteitä. 

5.1 Ilmaoperaatiosotapelijärjestely 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyssä korostuu vahvasti valmistelu, jolla nähdään olevan suora 

korrelaatio sotapelistä saatujen havaintojen ja johtopäätösten laatuun. Valmisteluun annetulla 

aikataululla käytännössä määritetään tarkastelun syvyys. Tavoitteet tuli skaalata suhteessa 

annettuihin aikamääreisiin. 

 

Yksityiskohtien tarkkuus eli resoluutio vaikutti olevan keskiössä koko suunnitteluprosessissa, 

eritoten sotapelivaiheessa. Sotapelaaminen ja sen pohjalta suoritettu analyysi vaativat suhteel-

lisen tarkkoja yksityiskohtia, jotta tarkastelut olisivat mielekkäitä. Prosessin alkuvaiheessa 

niitä ei kuitenkaan ole välttämättä saatavissa. Näin ollen on pohdittava minkä resoluution so-

tapeli on tarve järjestää missäkin harjoituksessa. Vaillinaisen tai puutteellisen tiedon perus-

teella tehdään joskus suhteellisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tässä on oltava varovaisia. 

Suunnittelutyö, sotapelaaminen, analyysi ja johtopäätökset tulisi tehdä aina samalla resoluu-

tiotasolla. 

 

Sotapelistä saadaan paras mahdollinen hyöty, mikäli osallistujat ovat pelanneet niitä aikai-

semmin, omaavat hyvän operaatiotaidollisen näkemyksen ja ovat tarkasti perillä pelattavista 

operatiivisista suunnitelmista. Kaikkien operatiivisen suunnitelmien arviointiin osallistuvien 

on lisäksi ymmärrettävä, mitkä ovat sotapelin rajaukset. Sotapelistä muodostettavia johtopää-

töksiä ei tule ulottaa niiden ulkopuolelle. Vastaavasti pelin rajaukset eivät saa kaventaa koko-

naisten suunnitelmien johtopäätösten kenttää. Sotapelin rajausten ulkopuoliset tekijät on arvi-

oitava tarvittaessa muita keinoja käyttäen. 
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Operatiivisten suunnitelmien arvioinnissa käytettävien, ilmaoperaation komentajan antamien 

kriteerien tulee olla käyttökelpoisia ja peliin selkeästi sisällytettyjä. On myös tärkeää, että 

sotapeli sijoittuu suunnittelun kannalta oleellisiin kriittisiin vaiheisiin ja ratkaisukohtiin. Pelat-

tavat aikamääreet (vaiheet, tarkastelujakso, puheiden aikajänne jne.) tulee olla pelaajilla tie-

dossa hyvissä ajoin ennen peliä. Myös pelattavien yksityiskohtien on hyvä olla tiedossa jo 

suunnitteluvaiheessa, jotta pelissä päästään riittävään resoluutioon.  Mikäli peli integroidaan 

hyvin operatiiviseen suunnitteluun, pelissä voidaan myös arvioida alustavasti operatiivisen 

arvioinnin mittareita (MOE, Operations Assessment). Operatiivisten suunnitelmien toiminta-

vaihtoehtojen arvioinnissa tulee olla vahva kontrolli arvioinnin aikatauluun, tavoitteisiin, me-

netelmiin, rajauksiin, aikamääreisiin, kriteereihin, tavoiteltavaan resoluutioon ja tarkastelta-

viin asiakokonaisuuksiin.  

 

Tässä tutkimustyössä järjestelyn koska räätälöinti ja suunnittelu on tehty valmiiksi siten, että 

peliorganisaatio voi nopeasti valmistella ja toteuttaa pelitapahtumia. Liitteisiin luodut suunni-

telmat, ohjeet ja lomakkeet nopeuttavat merkittävästi pelitapahtumien valmisteluita. Raken-

nettu järjestely siirtää myös osaamista seuraaville kursseille, jotta heidän ei tarvitse kehittää 

omaa osaamistaan ilmaoperaatioiden sotapelaamisesta alusta asti. 

 

Ohjelmoitu alusta tuo kvantitatiivisen operaatioanalyysityökalun perinteisen karttapelin rin-

nalla, luoden mahdollisuuden tarkempaan analyysiin. Kvantitatiivinen analyysi mahdollistaa 

myös kilpailullisen pelin, mikäli tapahtumaan osallistuu useampi joukkue. Operatiivisen vali-

diteetin arvioinnin perusteella voidaan todeta, että rakennettu järjestely on toimiva kokonai-

suus, sekä laajuudeltaan ja resurssivaatimuksiltaan sopiva kurssien koulutukseen.  Järjestelyn 

mukainen sotapeli antaa hyvän palautteen tehtyjen suunnitelmien soveltuvuudesta ja laadusta. 

Järjestelyn perusteella voidaan myös analysoida operaatiotaidon koulutuksen onnistumista.   

5.2 Ilmaoperaatiosotapelialusta 

Koska käytettävissä ei ollut valmista, käytännöllistä ja soveltuvaa sotapelialustaa ilmaoperaa-

tioiden viitekehykseen, päätettiin tutkimustyön aikana ohjelmoida EXCEL-pohjainen ilma-

operaatiosotapelialustan demonstraattori. Tämän avulla voitiin tutkia tuoko tietojärjestelmät 

uusia ulottuvuuksia sotapelaamiseen. Ohjelmointityö oli raskas, mutta päätös oli oikea, koska 

demonstraattorin avulla kyettiin hyvin arvioimaan alustan soveltuvuutta pelien tueksi.  
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Kvantitatiivinen analyysi täydentää perinteisen sotapelin ulosantia, mutta tutkimuksen aikana 

havaittiin myös, että tietojärjestelmillä ei voida täysin korvata perinteistä kvalitatiivista sota-

peliä. Suoritetut analyysit osoittivat, että alusta antoi tarkempia tuloksia kuin mitä aikaisem-

min on voitu saada, ja tulokset ovat lähempänä reaalimaailmaa. Alustan huolellisella paramet-

risoinnin avulla on mahdollista saada tuloksia vielä lähemmäksi todellisuutta. Alustan tuella 

voidaan saada aikaan parempia päätöksiä, kuin mihin pelkän inhimillisen näkemyksen avulla 

päästäisiin. 

 

IOSP-DEMO oli rajoittunut vain ilmasodankäyntiin ja siitä puuttui useita kriittisiä elementte-

jä. Asia oli tiedostettu jo ennen kokeilutapahtumia. Alustasta haluttiin kuitenkin palautetta 

ennen ohjelmoinnin laajentamista muihin toimintoihin. On selvää, että mitä useampi toiminto 

saadaan mukaan laskentamalliin, sitä kattavammat tulokset ovat. Alustaan tulisi saada mu-

kaan muun muassa johtamisjärjestelmä, ilmavalvonta, ilmatorjunta, elektroninen sodankäynti, 

tukikohtatoiminnat ja jopa logistiikka. Myös muiden puolustushaarojen ilmapuolustukseen 

vaikuttavat elementit olisivat hyödyksi tarkastelussa. 

 

Kokeilutapahtumissa tulosten ajamisessa tuli esille EXCEL:in makrojen hitaus. Kolmen tun-

nin tarkastelujakson tulosten ajaminen kesti EXCEL:illä noin 15 minuuttia. IOSP-DEMO:n 

laskenta-algoritmit ja käyttöliittymä vaativat vielä kehittämistä, jotta työkalusta saataisiin no-

peampi ja helppokäyttöisempi. Kevyen pika-analyysiversion kehittämistä tulee myös pohtia. 

Alustaan olisi mahdollista sisällyttää herkkyystarkastelun elementtejä. On suositeltavaa, että 

ilmaoperaatioiden sotapelaamisen tueksi ohjelmoidaan alusta soveltuvammalla ohjelmistolla, 

jossa otetaan huomioon kaikki oleelliset elementit ja ohjelmoidaan käyttöliittymä graafiseksi. 

 

Systeemiajattelun esittelyssä, alaluvussa 1.5.1, Pidd jakoi päätöksentekomalleja eri kategori-

oihin. Perinteinen karttapohjainen sotapeli voidaan luokitella kategoriaan ”oivallusten tuotta-

minen (providing insights for debate)”. Kun tietojärjestelmiä otetaan mukaan sotapeleihin 

(siirrytään kohti rutiininomaista päätöksenteon tukea), on otettava huomioon Pidd:in selkeästi 

esille nostamat seurannaisvaikutukset validointiin, taustadatan vaatimuksiin, tuotettuun lisäar-

voon ja mahdollisiin riskeihin. Tutkimuksessa havaittiin yhdeksi selkeäksi haasteeksi sotape-

laamisen aika- ja henkilöresurssivaatimukset. Tietojärjestelmien ja eritoten tekoälyn mukaan-

otto voisi tarjota erittäin mielenkiintoisen mahdollisuuden sotapelaamisen alalle. Taustadatan 

luomiseen voitaisiin hyödyntää olemassa olevaa ’big dataa’, sillä esimerkiksi lentoharjoituk-

sista on erittäin paljon taltioitua dataa. 



100 
 

5.3 Ilmaoperaatiosotapelimalli 

Ilmasodankäynnin mallintaminen on sen monimutkaisuudesta ja dynaamisuudesta johtuen 

erittäin haastavaa. Operatiivisen tason täsmällinen arviointi vaatii taktisen- ja taisteluteknisen-

tason mallinnusta. Jopa järjestelmätason ratkaisut vaikuttavat kokonaisuuteen. Tarkka koko-

naisvaltainen tarkastelu vaatii korkean resoluution operaatioanalyysityökaluja ja niiden käyt-

tämien skenaarioiden tulee olla edustavia. Lisäksi työkalut vaativat reaalimaailman todellista 

korkean resoluution dataa. Tämän tyyppisen sotapelialustan rakentaminen on aikaa vievää ja 

kallista. Näistä lähtökohdista ja pelin muista tavoitteista johtuen tutkimuksen aikana kehitet-

tiin uusi ilmasotaa approksimoiva systeemiajatteluun pohjautuva malli. Siinä käytetään hy-

väksi yksinkertaistuksia ja yleistyksiä. Yksinkertaistettu malli tulisi validoida mahdollisim-

man laaja-alaisesti, jotta se olisi uskottava ja käyttökelpoinen. Tämän tutkimuksen aikana ei 

ollut mahdollista validoida mallia riittävällä tarkkuudella, mutta tutkimuksessa saadut havain-

not olivat kannustavia. On suositeltavaa, että approksimoivan ja yksinkertaistetun mallin osa-

tekijöitä arvioitaisiin ja validoitaisiin osatekijä kerrallaan. Näitä osatekijöitä voisivat olla esi-

merkiksi ilmaoperaation suorituskykyelementtien vuorovaikutukset vaikuttamistodennäköi-

syyden kautta, elementtien liikegeometriat tai kill chain  live chain -ajattelun yksityiskohdat. 

5.4 Vaatimukset 

Alaluvussa 3.1 tuotiin esille työn tilaajan asettamia vaatimuksia järjestelylle. Kyseisten vaa-

timusten toteutumista kysyttiin myös kokeilutapahtuman yhteydessä kurssin oppilailta. Kuten 

tekstissä tuotiin aikaisemmin esille, saatujen vastausten perusteella seuraavien tekijöiden osal-

ta järjestely vastasi tehtävänantoa suhteellisen hyvin: toiminta-ajatusten käytäntöön vieminen, 

laskennan ja kirjanpidon ’ulkoistaminen’ tietoteknisille järjestelmille ja tietojärjestelmien hy-

väksikäyttö. Sen sijaan seuraaviin kysymysten osalta järjestely vastasi tehtävänantoa hei-

kommin: komentajakeskeisyys, ilmasodankäynnin suorituskyvyn elementit, konseptien kehit-

täminen ja strategisten hankkeiden suorituskykyjen vertailu. Oppilaiden antamiin vastauksiin 

on osin helppo yhtyä. 
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Toimintavaihtoehtojen vieminen järjestelyn tukemiseen kuuluvaan alustaan ATO-tyyppisesti 

pakottaa miettimään käytännön toimeenpanoa. Alusta tuottaa numeerisia tuloksia manuaalisen 

kirjanpidon avuksi, vaikkakaan kaikkea kirjanpitoa ei voida viedä tietojärjestelmiin. Komen-

tajakeskeisyyttä on haastavaa korostaa järjestelyssä, sillä komentaja ei itse todennäköisesti 

osallistu sotapelien pelaamiseen. Komentajakeskeisyyttä voidaan tuoda esiin käytännössä 

järjestelyssä käytettävien vaikuttavuusmittareiden (MOE) ja tarkastelujen kohdentamisen 

kautta. Konseptien kehittäminen järjestelyllä on vaikeaa, mutta tutkija itse on eri mieltä oppi-

laiden kanssa strategisten hankkeiden suorituskykyjen vertailusta. Tutkija näkee potentiaalia 

järjestelyn käytettävyydestä vertailuun olettaen, että kaikki tarvittavat elementit ovat mukana 

tietojärjestelmäalustassa ja vertailtavat suorituskyvyt parametrisoidaan huolellisesti. Näinhän 

ei ollut kokeilutapahtumassa, mikä toki saattoi vaikuttaa oppilaiden näkemykseen. 

 

Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn tuli nivoutua MPKK:n koulutuksessa käytettäviin prosessei-

hin (COPD-suunnitteluprosessi ja ATO-toimeenpanoprosessi). Järjestely nivoutuu saumatto-

masti COPD-prosessiin. ATO-prosessin liityntäpinta alustan käyttöön on hieman keinotekoi-

nen ja kahden prosessin sekoittaminen keskenään saattaa aiheuttaa oppilaissa sekaannusta. 

 

Ilmasodan viitekehyksessä operaatiotaidon koulutukseen sisältyy sodankäynnin yleiset peri-

aatteet, ilmavoiman perusominaisuudet ja ilmavoiman erityisrajoitteet. Rakennetun järjestelyn 

voidaan arvioida mahdollistavan sodankäynnin yleisistä periaatteista hyökkäyksellisyyden, 

massoittamisen, joukkojen taloudellisen käytön, liikkeen, yllätyksellisyyden ja yksinkertai-

suuden ilmentämistä. Mikäli järjestelyyn (alustalle) lisätään vaikutuskeskeisiä elementtejä, 

jotka mahdollistavat paremmin kerrannais- ja shokkivaikutusten luomisen, mahdollistuisi sii-

nä lisäksi tavoitteellisuuden ja päättäväisyyden ilmentäminen. Ilmavoiman perusominaisuuk-

sista järjestelyssä voidaan katsoa ilmentyvän nopeus, ulottuvuus, kattava läsnäolo, tarkkuus ja 

voiman keskittämiskyky. Korkeusulottuvuus on mahdollista lisätä siihen. Ilmavoiman erityis-

rajoitteista järjestelyssä voidaan ilmentää jatkuva liike, rajoittunut kuorman kantokyky ja haa-

voittuvuus. 

 

Tutkimuksen aikana havaittiin, että sotapelaaminen kehittää yleisesti operaatiotaidollista ajat-

telua. Kyselyn vastausten perusteella perinteisellä ja tietojärjestelmäpohjaisella sotapelillä on 

molemmilla omat vahvuutensa. Yhdistämällä nämä pelityypit voidaan saavuttaa hyvä yhdis-

telmä operaatiotaidon osatekijöiden tehokkaaseen kouluttamiseen. 
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Tutkimuksessa ohjelmoitu alusta tuo mukaan vahvasti aikatilajoukot -ajattelua, mikä pa-

rantaa erityisesti operatiivisten suunnitelmien synkronisoinnin, aikautuksen ja tempon arvioin-

tia. Ilmasotalinjojen oppilaille, joilla ei ole lentäjän tai taistelunjohtaja-koulutusta, alusta ha-

vainnollistaa muun muassa viiveiden, ilma-alusten toiminta-aikojen ja reagointiaikojen merki-

tystä sekä maantieteellisiä tekijöitä, kuten torjuntatasat ja ulottuvuudet. Näitä asioita ei käydä 

läpi muussa koulutuksessa. Alusta myös havainnollistaa kulutussodankäynnin tosiasioita. 

Vaikutuskeskeisen sodankäynnin tekijöitä on mahdollista lisätä alustaan, mikäli osapuolten 

suorituskykyjä ja niiden välisiä riippuvuuksia mallinnetaan systeemiajattelun mukaisesti tar-

kemmin.  

5.5 Tutkimusmenetelmät ja teoriat 

Tutkimuksen tarkasteltava ilmiö oli ilmaoperaatioiden suunnittelun koulutus. Tutkimuksen 

rajaus oli mielekäs. Logistiikan mukaan ottaminen olisi antanut mielenkiintoisen lisän tutki-

mukseen, mutta se olisi laajentanut tutkimusta liikaa. Tutkimusmenetelmänä oli monimene-

telmä. Tutkimustyönaineiston keruussa käytettiin asiakirjatutkimusta, asiantuntijahaastattelu-

ja, tapahtumien havainnointia sekä asiantuntijakyselyä. Käytettyjen menetelmien kirjo oli 

laaja. Tällä varmistettiin, että tarkasteltavasta ilmiöstä saatiin kattava näkemys. Erityisesti 

järjestetyt kokeilutapahtumat, joita käytettiin järjestelyn validointiin, olivat hyödyllisiä. Ilman 

konkreettista kokeilua tulosten kattavuus, tarkkuus ja luotettavuus olisivat kärsineet. Kokeilu-

tapahtumiin osallistui lähes koko ilmasotalinja, joten otannaksi saatiin olosuhteisiin nähden 

paras mahdollinen. Kokeilutapahtumat ja validointiajot tietojärjestelmäalustalla (IOSP-

DEMO) ovat toistettavissa. 

5.5.1 Kokeilutapahtumat 

Yleisesti ottaen kokeilutapahtumat olivat onnistuneita. Tapahtumista saatiin paljon havaintoja 

ja kokemuksia, joita voitiin käyttää tämän tutkimuksen järjestelyn rakentamiseen. 

 

Ensimmäisen kokeilutapahtuman osalta voidaan sanoa, että Ilmasotalinjan kokoonpanossa oli 

monen eri toimialan edustajia ja kyselyssä saatiin hyödynnettyä heidän asiantuntemustaan 

laajalta alueelta. OTH7:ää edelsi useita harjoituksia, joissa perinteistä sotapeliä käytettiin eri-

tyyppisesti. Näin ollen opiskelijoilla oli hyvät lähtökohdat verrata perinteistä sotapelaamista 

uutena demonstroituun tietojärjestelmäpohjaiseen sotapeliin. 
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Yksi tapahtumaan liittyvä huomionarvoinen seikka oli kahden erityyppisen sotapelin välinen 

huono koordinointi ja synkronointi. Kokeilutapahtumassa pelit vaikuttivat olevan hieman eril-

lisiä toisistaan. Tähän saattoi vaikuttaa oleellisesti se, että toinen peli oli luonteeltaan kvalita-

tiivinen ja toinen kvantitatiivinen. Sotapelien tarkasteluresoluutiot olivat myös hieman erilai-

sia. Kokeilutapahtumaa käytettiin järjestelyn validointiin, mutta kyselyä laadittaessa oli vielä 

hieman epäselvää mitä kyselystä tuli saada irti validointiin liittyen. Tästä johtuen vastaukset 

eivät aina tukeneet kokonaistavoitetta ja osa kyselyn tuloksista jäi tutkimuksessa irrallisiksi. 

Tapahtumassa vertailtiin kahta erityyppistä sotapelityyliä keskenään ja loppujen lopuksi pro-

sessissa päädyttiin tyylien yhdistämiseen kokonaisjärjestelyssä.  

 

Toisen kokeilutapahtuman järjestely oli rakenteeltaan lähempänä tutkimustyössä esitettyä 

järjestelyä, joten sen perusteella oli selkeämpi arvioida kokonaisjärjestelyn toimivuutta. Tieto-

järjestelmien käyttö poikkesi kuitenkin merkittävästi esitetystä. Kokonaisjärjestelyn perusteel-

linen validointi olisi vaatinut vielä yhden kokeilutapahtuman, jossa olisi kaikki järjestelyn 

osatekijät toteutettu täsmälleen tutkimuksessa esitetyllä tavalla mukaan lukien alustan tarjoa-

ma tuki. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista eikä mielekästä kurssin aikataulun puitteissa. 

5.5.2 Systeemiajattelu 

Ilmaoperaatiosotapelialustan taustalla olevan mallin pohjana käytettiin systeemiajattelua, joka 

esiteltiin johdantoluvussa. Systeemiajattelu toimi oivallisesti IO-mallin kehittelyssä, eikä alus-

tan ohjelmointi sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen olisi ollut mahdollista ilman systee-

miajattelun tarjoamia ajattelumalleja. Systeemiajattelu mahdollisti hyvin moniulotteisen il-

masodankäynnin yksinkertaistamisen tieteellisin perustein. Systeemiajattelu osoitti, että sys-

teemeistä ei ole aina tarpeen tietää kaikkia tekijöitä ja niiden välisiä riippuvuussuhteita.  Sys-

teemiajattelun avulla IO-mallilla saatiin yhdistettyä loogisesti ja matemaattisesti eri osapuo-

lien ilmavoimien suorituskyvyt ja niiden käyttö ilmaoperaatioesikunnan operaation etenemi-

sen arvioimiseen ja vaikuttavuusmittareihin (MOE). 
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5.5.3 Landry:n prosessi 

Sovellettu Landry:n prosessi toimi suhteellisen hyvin ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn raken-

tamiseen ja validointiin. Tämän tutkimuksen yhteydessä prosessi eteni kuitenkin suhteellisen 

suoraviivaisesti. Prosessin ympärille pystyi vaivattomasti suunnittelemaan koko tutkimustyön 

aikataulun ja prosessin vaiheet rytmittivät työn etenemistä selkeästi. Tämän tutkimusraportin 

rakennekin myötäilee selvyyden vuoksi prosessin vaiheistusta. Validointi-vaiheisiin pystyy 

myös suunnittelemaan käytettävät tutkimusmenetelmät hyväksikäyttäen Landry:n artikkelissa 

mainittuja menetelmiä. On kuitenkin huomioitava, että mainitut menetelmät eivät ole täysin 

yhteneviä yleisten tutkimusmenetelmien kanssa.  

 

Käsitteellinen malli tarjoaa yleisesti selkeän ja helposti ymmärrettävän esityksen kokonaisuu-

desta. Ratkaisun iterointi onnistuu sen avulla todennäköisesti riittävän hyvin ilman perehty-

mistä ohjelmistojen pieniin ja monimutkaisiin yksityiskohtiin. Käsitteellisen mallin muutta-

minen on helpompaa kuin kehitystyön myöhemmässä vaiheessa ohjelmoidun muodollisen 

mallin muuttaminen. Tässä tutkimustyössä sidosryhmiä oli vain kaksi eikä malli vaatinut usei-

ta iterointikierroksia. Käsitteellistä mallia voidaan käyttää myös järjestelyn toimintojen kou-

luttamisessa sen käyttäjille. 

 

Prosessin muodollisen mallin esittäminen oppilaille osoittautui tutkimuksessa haastavaksi, 

koska tässä työssä muodollinen malli oli IO-malli ja sen pohjalta ohjelmoitu tietojärjestelmä-

alusta. Kuinka esittää muodollinen malli käsitteellisen mallin pohjalta siten, että sen loogista 

validiteettia pystytään kattavasti tarkastelemaan?  

 

Landry:n prosessikaaviossa kuvatut Ratkaisujen hakeminen- ja Toteutus-vaiheiden ero ei 

käynyt artikkelista selvästi esille. Oletettavasti menetelmiä ja tekniikoita testataan Ratkaisujen 

hakeminen-vaiheessa ja sitten niistä valitaan paras toteutustapa, jota käytetään Toteutus-

vaiheessa todellisien käyttäjien toimesta todelliseen reaalimaailman ongelman ratkaisuun.  
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Landry:n prosessin validointivaiheet ja niihin käytettävissä olevat menetelmät osoittautuivat 

yleisesti hyödyllisiksi, mutta loogisen validoinnin menetelmän löytäminen oli haastavaa. Täs-

sä tutkimuksessa päädyttiin henkilövalidointiin siten, että Ilmasotalinjan oppilaat saattoivat 

tehdyssä kyselyssä kommentoida omaa näkemystään pelialustan kattavuudesta ja rajoituksis-

ta. Suurin vastuu muodollisen mallin loogisesta validiteetista jäi alustan ohjelmoijalle, koska 

arvioiminen olisi vaatinut oppilailta syvällistä perehtymistä ohjelmiston laskentaan.  Lisäksi 

Landry:n prosessin kokeellinen validiteetti (experimental validity) on käsitteenä suhteellisen 

harhaanjohtava. Kokeellisella validiteetin arvioinnilla on tarkoitus tarkastellaan saadaanko 

muodollisen mallin pohjalta ratkaisu aikaan mahdollisimman laadukkaalla, tehokkaalla ja 

taloudellisella tavalla. Kokeellinen toiminta on vain yksi tapa tarkastella kyseistä validiteettia.  

 

Tässä tutkimusraportissa oli haastavaa kuvata selkeästi mihin validointi kohdistui ja perustella 

valinnat. Tavoitteena oli rakentaa prosessin mukainen ratkaisu eli tässä tilanteessa kokonais-

järjestely. Käsitteellisessä mallissa tuli kuvata kaikki tämän kokonaisjärjestelyn osatekijät 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Muodollinen malli on vain yksi osa kokonaisjärjestelys-

tä, eli alusta ja siihen tarvittava systeemiajatteluun perustuva ajatusmalli. Tämä tuotti haasteita 

loogisen ja kokeellisen validiteetin arvioinnin toteuttamisessa sekä kokeilutapahtuman kyse-

lyn liittämisessä siihen.    

 

Loogisen validoinnin arvioinnin suhteen kyselyn tuloksista oli löydettävissä elementtejä alus-

taan valittuihin osatekijöihin, muuttujiin ja isoon viitekehykseen. Kokeellisen validoinnin 

suhteen vastauksissa annettiin palautetta käyttöliittymästä, algoritmien ja makrojen nopeudes-

ta sekä alustan potentiaalista operaatioanalyysityökaluksi. 

5.6 Lähteiden arviointi 

Sotapelaamisesta löytyi paljon kirjoja ja artikkeleita, mutta ne käsittelivät sotapelaamista vain 

hyvin yleisellä tasolla. Ilmeisesti asevoimien sotapelit järjestelyineen, skenaarioineen, tulok-

sineen ja johtopäätöksineen ovat luokiteltua materiaalia. Sotapelien järjestelyt on räätälöitävä 

jokaiseen oppimistapahtumaan tai analyysiin erikseen. Skenaario ja järjestelyt vaikuttavat 

olevan koko sotapelin onnistumisen kannalta kriittisessä asemassa. Muiden maiden sotapelit, 

vaikka ne olisivatkin julkisia, eivät ole sovellettavissa sellaisinaan Suomen Puolustusvoimien 

ja Ilmavoimien tarpeisiin. 
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Sotapelaamisen kirjallisuuteen ja artikkeleihin tutustuminen antoi hyvät pohjatiedot sotape-

laamisen viitekehyksestä ja ne näyttivät suuntaa tälle tutkimustyölle. Kirjallisuudesta löytyy 

paljon ohjeita sotapelijärjestelyn rakentamiseen ja siinä huomioitaviin asioihin. United States 

Army War College:n Strategic Wargaming Series Handbook:in ohjeistus oli kattavin ja sitä 

käytettiin tässä tutkimuksessa onnistuneesti. Lähteet myös osoittivat, että ilmasodan mallin-

tamiseen on tehty paljon työtä, mutta mallien liittämistä sotapelaamiseen ei ole tutkittu riittä-

västi. Tälle tutkimukselle oli siis lähteidenkin perusteella selkeä tarve ja jatkotutkimuskohteita 

on löydettävissä runsaasti. 

5.7 Jatkotutkimustarpeet 

Tutkimuksen aikana ilmeni useita kohteita mahdolliselle jatkotutkimukselle, joiden avulla 

rakennettua järjestelyä ja ilmasotalinjojen operaatiotaidon koulutusta voitaisiin edelleen kehit-

tää: 

1. ilmaoperaatiosotapelialustan ohjelmointi toisella tietojärjestelmällä ja toimintojen laa-

jentaminen (nopeampi ja graafinen käyttöliittymä) 

2. ilmaoperaatiosotapelimallin osatekijöiden yksityiskohtainen validointi 

3. HITL-simulaatioiden syvällisempi käyttö ilmaoperaatiosotapelialustan parametrisoi-

misessa  

4. lentoharjoituksista saatujen tallenteiden (big data) ja muiden analyysien käyttö ilma-

operaatiosotapelialustan parametrisointiin 

5. ilmaoperaatiosotapelialustan laajentaminen koskemaan muiden puolustushaarojen 

oleellisia suorituskykyjä 

6. muiden operaatioanalyysityökalujen yhdistäminen ilmaoperaatiosotapelialustaan 

7. vaikutuskeskeisyyden ja systeemisen ajattelun liittäminen koulutukseen ilmaoperaa-

tiosotapelialustan ja -järjestelyn avulla 

8. ilmaoperaatiosotapelialustan käyttö Ilmavoimien tarvitseman logistiikan tarkasteluun 

9. ilmasotalinjojen opintokokonaisuuksien aikaisempi yhdistäminen ilmaoperaatiosotape-

lialustan parametrisointiin ja sotapeleihin valmisteluun 

10. tekoälyn käyttö ilmaoperaatiosotapelialustassa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sotapelaaminen on erittäin oleellinen osa operatiivista suunnittelua ja toimeenpanoa. Ilmaso-

dan erityispiirteet tekevät sotapelaamisen haastavaksi ilman tietojärjestelmien tukea. Il-

masodankäynti on hyvin dynaamista ja nopeatempoista, eikä yksistään karttapohjaisen sotape-

lin avulla päästä toimintavaihtoehtojen tarkastelussa tarpeeksi syvälliseen analyysin. Operaa-

tiotaidon aika- ja tilamääreet on saatava esiin, jotta voidaan tarkastella tapahtumia riittävän 

objektiivisesti ja laaja-alaisesti. Operaatioiden arvioinnissa haetaan vastauksia korkean tason 

asioihin, kuten esimerkiksi ilmaherruuden tasoon, torjuntatasaan sekä vaihto- ja kulutussuh-

teiseen. Näihin vaikuttavuusmittareihin ei päästä kiinni pelkän inhimillisen näkemyksen avul-

la. 

 

Tämä tutkimustyö tilattiin, koska Maanpuolustuskorkeakoulun Ilmasotalinjojen käytössä ei 

ollut vakiintuneita käytänteitä eikä järjestelyä ilmaoperaatioiden sotapelaamiseen. Lisäksi 

haluttiin tarkastella miten tietojärjestelmillä voitaisiin tukea sotapelaamista. Tämän tutkimuk-

sen yhteydessä rakennettiin ja validoitiin yksi tehokas ilmaoperaatiosotapelijärjestely, jota 

voidaan soveltaa koulutuksessa. Valmiiksi laaditut suunnitelmat, ohjeet ja lomakkeet nopeut-

tavat vastaisuudessa merkittävästi pelitapahtumien valmisteluita. Tutkimuksen avulla sotape-

laamisen hyvät käytänteet periytyvät seuraavien kurssien käyttöön. 

 

Tämän tutkimustyön aikana ohjelmoitiin EXCEL-pohjainen ilmaoperaatiosotapelialustan de-

monstraattori (IOSP-DEMO), jolla pyrittiin löytämään uutta näkökulmaa sotapelaamiseen 

ilmasodan viitekehyksessä. Alustan ytimessä oli malli, joka kehitettiin myös tutkimustyön 

aikana. Mallin oleellisin osa oli ilmasodan tekijöiden yleistäminen, yhdistäminen ja approk-

simointi. IOSP-DEMO:lla saatiin kannustavia havaintoja ilmaoperaatioiden sotapelaamisen 

kehittämiseksi. Alustalla saadaan aikaan merkittäviä kehitysaskeleita sotapelaamisen ana-

lysoinnin syvyydessä ja yksityiskohtaisuudessa, kun se yhdistetään järjestelyn avulla perintei-

seen sotapeliin. EXCEL-pohjainen ohjelma osoittautui kuitenkin liian hitaaksi jatkokehittelyn 

näkökulmasta. Laskenta-algoritmien kehittämisen avulla voidaan päästä nopeampaan lasken-

taan, mutta on hyvin suositeltavaa kehittää alusta toimivamman tietojärjestelmän päälle. Alus-

tan suunnittelussa tulee ottaa huomioon laskennan nopeuden lisäksi graafinen käyttöliittymä, 

visuaalinen ilme ja käytettävyys yleensä.   
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Tähän saakka operatiivisen suunnittelun kouluttamisesta on puuttunut kvantitatiivinen vaste- 

ja palautemekanismi. Suunnitelmien laatua ja toimivuutta ei ole myöskään kyetty arvioimaan 

objektiivisesti. Ilmaoperaatiosotapelialusta tuo tähän merkittävän parannuksen. Lisäksi alus-

tan käyttöä voidaan tarvittaessa laajentaa muuhun tutkimukseen ja suorituskykyvertailuun.  

 

Yksi kehityshaara on erilaisten korkean resoluution operaatioanalyysityökalujen analyysivoi-

man yhdistäminen ilmaoperaatiosotapelialustassa. Tällä saavutettaisiin merkittäviä etuja ope-

raatioiden kokonaisvaltaisessa ja syvällisessä analyysissä. Olisi tärkeää saada koko operaatio-

analyysin kenttä toimimaan yhtenä kokonaisuutena teoreettisista malleista, mallintamisen ja 

simuloinnin kautta harjoituksiin asti. Mallien validointiprosessi tulisi viedä toiseen suuntaan 

suuresta kokonaisuudesta yksityiskohtaisempaan. Alusta voisi toimia tässä yhdistävänä teki-

jänä. 

 

Operaatiotaidon tutkimuksessa korostetaan yleisesti vaikutuskeskeisen sodankäynnin merki-

tystä. Ohjelmoitu ilmaoperaatiosotapelialusta soveltuu hyvin kulutussodankäynnin alueelle, 

mutta mikään ei estä sen laajentamista vaikutuskeskeisen sodankäynnin alueelle. Mikäli pe-

lialustalle luodaan yksinkertaistettu malli osapuolten kokonaisjärjestelmistä, alustan toiminto-

ja voitaisiin käyttää vaikutuskeskeisen vaikuttamisen kouluttamiseen. 

 

Tutkimus osoitti, että ilmaoperaatioiden sotapelaamisessa on vielä kehitettävää. Nopeas-

tiperusteellista -analyysi ei onnistu ilman selviä kehitysaskelia. Tulevaisuudessa tekoälyn, 

Big Datan ja koneoppimisen yhdistäminen tutkimuksessa kehiteltyyn ilmaoperaatiosotapeli-

malliin voivat avata uusia mahdollisuuksia sotapelaamisen alalla. Näiden mahdollisuuksien 

hyödyntämiseen tulee ohjata resursseja, jotta Maanpuolustuskorkeakoulu ja Ilmavoimat pysy-

vät kehityksessä mukana. 
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 1  

 

LIITE 1  LYHENTEET 

A/A  Air-to-Air 

A/G  Air-to-Ground 

AESA  Active Electronically Scanned Array 

AJP   Allied Joint Publication 

AOD  Air Operation Directive 

AMET  Ammuntaetäisyys 

ATO  Air Tasking Order 

CAP  Combat Air Patrol 

CBRN   ChemicalBiologicalRadiologicalNuclear 

COA   Course of Action (toimintavaihtoehto) 

COPD  Comprehensive Operations Planning Directive  

DMPI  Desired Mean Point of Impact 

EBO  Effects Based Operations 

HITL  Human In The Loop (-simulaatio) 

IOSP-DEMO Ilmaoperaatiosotapelialustan demonstraattori (EXCEL-pohjainen 

sotapelialusta) 

ISL  Ilmasotalinja 

MAAP  Master Air Attack Plan 

MAOP  Master Air Operation Plan 

MOE  Measure Of Effectiveness 

MPKK   Maanpuolustuskorkeakoulu 

MSA  Mechanically Scanned Array 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

OTH  Operaatiotaidon ja Taktiikan Harjoitus 

OODA  Observe  Orient  Decide  Act (John Boyd:in teoria) 

QRA   Quick Reaction Alert 

RCS   Radar Cross Section (tutkapoikkipinta-ala) 

SUPPLAN  Supplement Plan 

YE  Yleisesikunta   

YEK  Yleisesikuntaupseerikurssi
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 2  

 

LIITE 2  SOTAPELIJÄRJESTELYN MUISTILISTA  

1. Sotapelin aiheen valinta 

 tilaajan tarpeet 

 aiheen valinta 

 yleiset tavoitteet 

 yleinen tutkimusongelma 

 tutkimuskysymykset 

 karkea aikataulu 

 vastuuhenkilöt 

 

2. Sotapelin määrittely 

 tarkemmat tutkimusongelmat, tarkoitus ja tavoitteet 

 sidosryhmäanalyysi 

 riskianalyysi 

 rajoitusten määrittäminen 

 tuotteiden määrittäminen 

 sotapelin tarkka aikajana 

 osapuolet, pelin viitekehys, taustoitukset ja päätöksenteon säännöt 

 

3. Sotapelin tuen suunnittelu 

 yleiset asiat 

 tilajärjestelyt 

 tietojärjestelmätuki 

 muut tarvittavat välineet 

 

4. Sotapelin suunnittelu 

 pelin perusrakenne 

 pelityypin valinta 

o pöytäkeskustelu 

o workshop 

o skenaariotarkastelu 

o tulevaisuustarkastelu 
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o yksipuolinen peli 

o kaksipuolinen peli 

o monipuolinen peli 

 Tukikysymyksiä: 

o mikä on peli- ja ohjaussolujen määrä, tarkoitus ja kokoonpano? 

o onko punaisen osapuolen toiminta ohjattua vai vapaata? 

o osallistuvatko kaikki osapuolet samaan tilanteeseen tai ongelman 

selvittämiseen? 

o tukevatko yleiset järjestelyt peliä? 

o miten peliä ohjataan ja tuomaroidaan? 

o mikä on vuorottelevassa pelissä vuoron kesto? 

o paljonko pelaajilla on aikaa päätöksentekoonsa? 

o kuinka monta vuoroa tutkimuskysymysten täyttäminen vaatii? 

o miten pelaajien syötteet tuomaroidaan vuorojen välissä? 

o onko vuorojen välissä tarvetta pitää kaikille osapuolille yhteisiä ti-

laisuuksia ja mikä niiden tarkoitus on? 

o tuleeko pelaajien tai järjestäjien antaa pelin jälkeen tai sen kulues-

sa tuotoksia sidosryhmille? 

o miten pitkälle skenaariota halutaan viedä? 

o kuinka monta erilaista skenaariota käsitellään? 

o tarvitaanko pelissä ohjausryhmän syötteitä? 

o milloin ja miten syötteitä käytetään? 

 Sotapelin solujen määrä ja niiden toiminnallisuudet 

 Peliorganisaatio 

o yleisjärjestelijä 

o tietojärjestelmätuki 

o yleinen järjestelmätuki 

o skenaarion kehittäjät 

o pelipäällikkö 

o erotuomari 

o asiantuntijat 

o ”red cell” 

o kontrollerit 

o analysoijat 

o havaintojen kerääjät 

o raportin kirjoittajat 
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 Suunnitelmat 

o järjestelysuunnitelma 

o ajankäyttösuunnitelma 

o juontosuunnitelma 

o tuomarointisuunnitelma 

o tiedonkeruusuunnitelma 

 Skenaario 

 Ohjaussyötteet (’injects’) 

o vapaat, puolivapaat tai kiinteät 

 Agenda 

 Pelaajien tarvitsemat materiaalit 

 Tilaisuudet 

o ohjeistustilaisuudet 

o analyysiryhmän tiedonkeräystilaisuudet 

o järjestäjäorganisaation tilaisuudet 

o keskustelutilaisuudet 

o palautetilaisuus  

 

5. Sotapelin harjoittelu 

 Taltioi mahdolliset puutteet 

o yleisjärjestelyissä  

o tietojärjestelmissä 

o ohjeissa 

o aikatauluissa 

o skenaariossa 

o syötteissä 

 

6. Sotapelin toteutus 

 Ulkopuolinen ohjaus kesken pelin 

o logistiset haasteet 

o vasteeksi pelin kehityskulusta 

o kontrollia kokonaistavoitteiden suuntaan 

o peliohjaukset harkiten (vaikutukset lopputulokseen ja havaintoi-

hin) 

o muutokset kommunikoitava selkeästi (pelaajat ja analysoijat) 
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7. Tulosten kommunikointi 

 järjestelyn rajaukset ja oletukset 

 koostetaan, muokataan ja julkaistaan sotapelin tulokset 

 analyysiryhmän muistiinpanot, osallistuvien joukkueiden tuotokset, pe-

laajien palaute ja muut tallenteet
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 3  

LIITE 3  COPD-SUUNNITTELUPROSESSI 

 

Kuva 1.  COPD-Suunnitteluprosessi [31]
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 4  

LIITE 4  MATEMAATTISET LASKENTAKAAVAT 

 

Kaavojen muuttujat: 

d on etäisyys 

φ on leveyspiiri 

λ on pituuspiiri 

R on maan säde (keskisäde = 6371km) 

δ on kahden pisteen välinen kulmaetäisyys (d/R) 

Huom. trigonometristen laskentakaavojen kulma tulee syöttää radiaaneissa. 

 

Kahden koordinaattipisteen välinen (isoympyrä-) etäisyys: 

 D = acos (φ1 ⋅ sin φ2 + cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ cos Δλ) ⋅ R 

(Law of Cosines) 

 

Kahden koordinaattipisteen välisen isoympyräreitin välikoordinaattipisteet: 

a = sin((1−f)⋅δ) / sin δ 

b = sin(f⋅δ) / sin δ 

x = a ⋅ cos φ1 ⋅ cos λ1 + b ⋅ cos φ2 ⋅ cos λ2 

y = a ⋅ cos φ1 ⋅ sin λ1 + b ⋅ cos φ2 ⋅ sin λ2 

z = a ⋅ sin φ1 + b ⋅ sin φ2 

φi = atan
2
(z, √x² + y²) 

λi = atan
2
 (y, x) 

 

f on murto-osa koordinaattipisteiden välisestä isoympyräetäisyydestä. 

(f=0 on lähtöpiste, f=1 on päätepiste) 
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Majuri Kari Rusasen YEK Diplomityön LIITE 5  

 LIITE 5  MAKROJEN KUVAUKSET 

 

Kuva 1.  Assess Flow -makron kuvaus 
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Kuva 2.  A/A_Shots -makrojen kuvaus 
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Kuva 3. A/A_Claim -makrojen kuvaus 
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Kuva 4. A/G_Shots -makrojen kuvaus 
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Kuva 5.  A/G_Claim -makrojen kuvaus 
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 6  

LIITE 6  HUOMIOITA IOSP-DEMO:N KÄYTTÖÖN 

Tarkentavia yleisiä huomioita: 

1. kaikki toiminta tulee tapahtua yhden vuorokauden sisällä 

2. jokaisella lento-osastolla tulee olla konetyyppi ja ase valittuna vaikka suorituk-

sia ei olisikaan suunniteltu ROSTER-sivulla 

3. käytetyn koneosaston kaikki lennot (5 kpl) on täytettävä kellon aikojen ja tank-

kauksen suhteen, jotta laskenta menee läpi 

4. kaikki koneosastot, kohteet, CAP:it yms ovat pistemäisiä 

5. QRA-suoritukset näkyvät normaaleina lentosuorituksina, mutta ohjelma viiväs-

tyttää niiden lähtöä kunnes yksi vastustajan ilma-alus on määritetyn QRA-

etäisyyden sisäpuolella (vain sinisellä käytössä QRA-toiminto) 

6. kuljetuskoneiden tulee operoida erillisistä tukikohdista 

7. logistiikkaa (ase- ja PA-kuljetukset) ei huomioida, vaan aseet jaetaan tarvitsijoil-

le optimaalisella tavalla. 

 

Ilmastailmaan -operaatioiden huomioita: 

1. vain yksi asetyyppi per koneosasto (A/A ja A/G erikseen) 

2. koneosaston kaikilla jäsenillä on samat aseet 

3. koneosastojen voimasuhdelaskentaan käytetään etäisyyden kaavaa AMET*1,25-

etäisyydeltä 

4. A/A-aseiden ammuntaetäisyydet ovat 75 % julkisten lähteiden arvoista 

5. laskenta suorittaa yhden ammunnan per koneosasto per vastapuolen elementin 

jäsen 

6. kohtaamiset käsitellään suorina hyökkäyksinä (head-on-pass) 
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7. ammunnat shoot–assess–shoot-tyyppisiä (mikäli ammuntatuomaroinnin tulos on 

MISS, suoritetaan uusi ammuta samaan kohteeseen) 

8. koneosastojen välisiä hyökkäyksiä maaliosastoihin ei koordinoida, josta voi ai-

heutua päällekkäisiä ammuntoja. 

 

Ilmastamaahan -operaatioiden huomioita: 

1. A/G-maalit tulee olla syötettynä WYPT-sivun taulukoon 

2. jokaiselle lennolle voidaan koneosastoittain valita Targeting-sivulla kaksi koh-

detta, joihin voidaan alustaa kuhunkin 4 DMPI:ä. Tietojen syöttäjän on itse tar-

kastettava oikea konetyyppikohtainen asemäärä  

3. isompien asekuormien suhteen käytetään niin sanottua Quantity-Release-

toimintoa (automaattinen) eli toistetaan samat laukaisut uudestaan samaan koh-

teeseen 

4. asekuormat lähtevät kohteisiinsa heti, kun ilma-alus on laukaisuetäisyydellä. 

A/G-laukaisuihin ei suoriteta onnistumisen arvioita lentosuorituksen aikana 

5. tukikohdat eivät toivu ilmahyökkäyksistä tarkasteluaikajaksossa (24h) vaan ai-

heutuneet vauriot säilyvät muuttumattomina 

6. asevaikutuksissa lasketaan osumatodennäköisyyden sijaan vaikutustodennäköi-

syys eli todennäköisyys siitä vaikuttaako asekuorma vastapuolen toimintaan ha-

lutulla tavalla 

7. kaikissa aseissa käytetään 1000 kg:n painoa (räjähde 500kg) 

8. kohteeseen vaikuttaminen vaatii 4 onnistunutta osumaa (HIT), jolloin vaadittu 

asekuorma on 4000kg (räjähde 2000kg)  

9. vaikutuslaskennassa kohteiksi käyvät vain ilmapuolustuksen kohteet. 
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 7  

LIITE 7  LOOGISEN JA KOKEELLISEN VALIDITEETIN ARVIOINTI  KYSE-

LYLOMAKE  

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kysely 128 1(3) 
Jatkotutkinto-osasto 
YEK 59 Ilmasotalinja 
Santahamina   21.11.2018  

 
 
 
MPKK/YEK59/ISL 
Oppilaat 
 
 
 
 
 
MAJ KARI RUSASEN YEK59 DIPLOMITYÖHÖN LIITTYVÄ ASIANTUNTIJA-
KYSELY 

 
Hyvä vastaanottaja, olen tekemässä YEK59-opintoihin liitty-
en diplomityötä aiheesta: Järjestely Ilmaoperaatioiden sota-
pelaamiseen. Olen rakentamassa vaihtoehtoista sotapelijär-
jestelyä, jonka tavoitteena olisi tukea Maanpuolustuskorkea-
koulun Ilmasotalinjojen operaatiotaidon koulutusta. Kuvassa 
1. on esitetty kaavio ilmaoperaatiosotapelijärjestelyyn liitty-
vistä tekijöistä.  
  

 
Kuva 1. Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyyn liittyvät tekijät 
 
Ilmasodan koulutuksessa korostuvat sodankäynnin yleiset 

taktiset periaatteet, operaatiotaidon elementit  aika, tila & 
joukot sekä ilmavoiman perusominaisuudet. 
 
Diplomityössä käytetään soveltaen Landry:n mallin rakenta-
misen ja validoinnin prosessia1 (kuva 2). 
 

 

                                                           
1
 The modeling-validating process by Landry M. et al. “Model validation in OR,” European Journal of 

Operational Research, Vol. 14, 1983, pp. 207-220 
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Kuva 2. Sovellettu Landry:n mallin rakentamisen ja validoin-
nin prosessi  
 
 
Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn rakentaminen on nyt ilma-
operaatiosotapelialustan testaamisvaiheessa. Tässä vai-
heessa on tarkoitus tarkastella tukeeko kehitetty alusta 
Maanpuolustuskorkeakoulun Ilmasotalinjan operaatiotaidon 
harjoituksessa toteutettavaa sotapelijärjestelyä. Tässä vai-
heessa ei ole tarkoitus arvioida tarkasti pelialustan antamien 
tulosten oikeellisuutta, vaan se suoritetaan operatiivisen va-
lidoinnin vaiheessa.  
 
Pyytäisin Sinua arvoisa vastaanottaja käyttämään hetken ai-
kaasi tämän kyselyn kysymyksiin vastaamiseen. Vastauksil-
lasi on suuri painoarvo pelialustan arvioimisessa. Olet 
Maanpuolustuskorkeakoulun opetukseen liittyen ollut muka-
na erilaisissa toimintavaihtoehtojen arviointi- ja sotapelitilai-
suuksissa, joten omaat hyvät valmiudet vertailla erilaisia rat-
kaisuja ja järjestelyitä. 
 
OTH7-harjoituksessa sotapelaaminen toteutetaan kahdessa 
osassa. Ensimmäisessä osassa suoritetaan perinteinen kart-
tapohjainen sotapeli. Toisessa osassa suoritetaan toiminta-
vaihtoehtojen vertailua tietojärjestelmäpohjaisessa sotape-
lissä IOSP-DEMO -ilmaoperaatiosotapelialustalla. Sotapeli-
en vertaileva arviointi vaatii kahta kyselykierrosta samasta ti-
lanteesta.   
 



  130 

Diplomityöhöni liittyvä kysymyssarja on jaettu neljään osi-
oon:  
 

1. toimintavaihtoehtojen vertailu 
2. sotapelin antamat havainnot 
3. operaatiotaito 
4. ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn vaatimukset 
5. ilmaoperaatiosotapelialustan ominaisuudet. 

 
Pyytäisin Sinua vastaamaan kysymyksiin kahteen kertaan, 
erillisesti perinteisen karttapohjaisen sotapelin jälkeen osioi-

hin 1  3 sekä IOSP-DEMO -ilmaoperaatiosotapelin jälkeen 

osioihin 1  5. 
 
Kysymyssarjat ovat liitteenä tämän alustuksen jälkeen. 
 
Kiitos ajastasi! 
 
 
 
Oppilasupseeri 
Majuri   Kari Rusanen 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE1: Kysymyssarjat osioihin 1  5 
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LIITE1: Kysymyssarjat osioihin 1  5  
 

Yleistiedot: 
 
Nimi: 

________________________________________________ 

Kurssi: 

________________________________________________ 

Työuran pituus PV:ssa: 

________________________________________________ 

Harjoitus: 

________________________________________________ 

Sotapeli: 

________________________________________________ 

Rooli sotapelissä: 

________________________________________________ 

 
Nimiä ei tulla julkaisemaan missään vaiheessa. Täytetyt ky-
symyssarjat jäävät tutkijan haltuun. 
 
 

Osio 1: Toimintavaihtoehtojen vertailu 
 
Operatiivisessa suunnittelussa laaditaan toimintavaihtoehto-
ja (COA = course of action). NATO:ssa käytettävässä 
COPD-suunnitteluprosessissa toimintavaihtoehtoja vertail-
laan seuraavien tekijöiden mukaan2: 
1. soveltuvuus (suitability) 
2. hyväksyttävyys (acceptability) 
3. toteuttamiskelpoisuus (feasibility) 
4. ainutlaatuisuus (exclusivity) 
5. kokonaisvaltaisuus (completeness) 
6. vallitsevan doktriinin mukaisuus (doctrine comp-

liance) 
 
Kysymys 1. Miten hyvin suoritettu sotapeli soveltui toiminta-
vaihtoehtoja vertailuun? 
 
Asteikko 1-5. 1 = Ei sovellu lainkaan, 2 = Soveltuu merkittä-
vin varauksin ja rajoituksin, 3 = Soveltuu vähäisin varauksin 
ja rajoituksin, 4 = Soveltuu hyvin, 5 = Soveltuu erittäin hyvin 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Allied Command Operations  Comprehensive Operations Planning Directive, COPD Interim V2.0, 

4OCT2013, p. 4-71. 
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 1 2 3 4 5 

1. Soveltuvuus       

2. Hyväksyttävyys       

3. Toteuttamiskelpoisuus       

4. Ainutlaatuisuus       

5. Kokonaisvaltaisuus       

6. Vallitsevan doktriinin mukaisuus       

 
Vapaa sana: 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 
Osio 2: Sotapelin antamat havainnot 

 
Sotapelin jälkeen havainnot ja niistä tehdyt johtopäätökset 
kirjoitetaan ylös. Laadittua toimintavaihtoehtoa parannellaan 
saatujen havaintojen pohjalta. COPD:n3 mukaan havaintoja 
tulisi saada seuraavista tekijöistä: 

1. vahvuudet ja heikkoudet 
2. COA:n parantaminen ja puutteiden korjaaminen 
3. joukkojen ja suorituskykyjen lisätarpeet 
4. synkronisointivaatimukset 
5. merkittävät riskit ja mahdollisuudet suhteessa 

vastustajan COA:an 
6. tarvittavat jatko- ja/tai vaihtoehtosuunnitelmat 
7. ratkaisukohdat ja niitä tukevat tietotarpeet 
8. mahdolliset lisäykset alajohtoportaiden tehtäviin 
9. muut havainnot ja johtopäätökset. 

 
 
Kysymys 2. Miten hyvin suoritettu sotapeli soveltui havainto-
jen ja johtopäätösten tekemiseen? 
 
Asteikko 1-5. 1 = Ei sovellu lainkaan, 2 = Soveltuu merkittä-
vin varauksin ja rajoituksin, 3 = Soveltuu vähäisin varauksin 
ja rajoituksin, 4 = Soveltuu hyvin, 5 = Soveltuu erittäin hyvin 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Allied Command Operations  Comprehensive Operations Planning Directive, COPD Interim V2.0, 

4OCT2013, p. 4-73. 
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 1 2 3 4 5 

1. Vahvuudet ja heikkoudet       

2. COA:n parantaminen ja puutteiden 
korjaaminen  

     

3. Joukkojen ja suorituskykyjen lisä-
tarpeet  

     

4. Synkronisointivaatimukset       

5. Merkittävät riskit ja mahdollisuudet 
suhteessa vastustajan COA:an  

     

6. Tarvittavat jatko- ja/tai vaihtoehto-
suunnitelmat 

     

7. Ratkaisukohdat ja niitä tukevat 
tietotarpeet 

     

8. Mahdolliset lisäykset alajohtopor-
taiden tehtäviin 

     

9. Muut havainnot ja johtopäätökset      

 
Vapaa sana: 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Osio 3: Operaatiotaito 
 
Operaatiotaito voidaan määritellä sotataidon osa-alueeksi, 
johon liittyy oleellisesti suurten sotilaallisten operaatioiden 
suunnittelun, valmistelun, suorittamisen sekä ylläpitämisen 
teoria ja toteutus strategisten tai operatiivisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Operaatiotaidolla sidotaan yhteen ja synk-
ronisoidaan laajaan kokonaisuuteen liittyvät taktiset tehtävät 
sekä poliittiset ja strategiset päämäärät. 
 
Operaatiotaidossa korostuvat seuraavat tekijät: 
1. operatiivinen ulottuvuus 
2. yhdenaikaisuus ja syvyys 
3. synkronisointi, aikautus ja tempo 
4. joukot ja toiminnot 
5. yhteisvaikutus ja vipuvaikutus 
6. balanssi 
7. varautuminen 
8. synergia 
9. kulminaatiopisteet 
10. tavoitteellisuus 
11. operaatioiden järjestely tavoitteiden mukaisesti 

ajassa ja tilassa 
12. lopputulosten (ends), keinojen (ways) ja välinei-

den (means) linkittäminen. 
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Kysymys 3. Miten hyvin suoritettu sotapeli soveltui operaa-
tiotaidollisten tekijöiden havainnollistamiseen? 
 
Asteikko 1-5. 1 = Ei sovellu lainkaan, 2 = Soveltuu merkittä-
vin varauksin ja rajoituksin, 3 = Soveltuu vähäisin varauksin 
ja rajoituksin, 4 = Soveltuu hyvin, 5 = Soveltuu erittäin hyvin 
 

 1 2 3 4 5 

1. Operatiivinen ulottuvuus      

2. Yhdenaikaisuus ja syvyys      

3. Synkronisointi, aikautus ja tempo       

4. Joukot ja toiminnot       

5. Yhteisvaikutus ja vipuvaikutus      

6. Balanssi      

7. Varautuminen      

8. Synergia      

9. Kulminaatiopisteet      

10. Tavoitteellisuus      

11. Operaatioiden järjestely tavoit-
teiden mukaisesti ajassa ja tilassa 

     

12. Lopputulosten, keinojen ja väli-
neiden linkittäminen 

     

 
Vapaa sana: 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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Osio 4: Ilmaoperaatiosotapelijärjestelyn vaatimukset 

Sotapelijärjestelyn rakentamisen tehtävänannossa annettiin 
seuraavat vaatimukset4: 
1. komentajakeskeisyys 
2. ilmasodankäynnin suorituskyvyn elementit 
3. toiminta-ajatusten käytäntöön vieminen 
4. toimintavaihtoehtojen tarkastelu ja kokeilu 
5. konseptien kehittäminen 
6. strategisten hankkeiden suorituskykyjen vertailu 
7. laskennan ja kirjanpidon ’ulkoistaminen’ tieto-

teknisille järjestelmille 
8. painopiste operaatiotaidossa ja taktiikassa 
9. tietojärjestelmien hyväksikäyttö 
 
Kysymys 4. Miten hyvin rakennettu sotapelijärjestely täytti 
alkuperäiset vaatimukset? 
 
Asteikko 1-5. 1 = Ei täytä lainkaan, 2 = Täyttää merkittävin 
varauksin ja rajoituksin, 3 = Täyttää vähäisin varauksin ja ra-
joituksin, 4 = Täyttää hyvin, 5 = Täyttää erittäin hyvin 
 

 1 2 3 4 5 

1. Komentajakeskeisyys      

2. Ilmasodankäynnin suorituskyvyn 
elementit 

     

3. Toiminta-ajatusten käytäntöön 
vieminen 

     

4. Toimintavaihtoehtojen tarkastelu 
ja kokeilu 

     

5. Konseptien kehittäminen      

6. Strategisten hankkeiden suoritus-
kykyjen vertailu 

     

7. Laskennan ja kirjanpidon ’ulkois-
taminen’ tietoteknisille järjestelmille 

     

8. Painopiste operaatiotaidossa ja 
taktiikassa 

     

9. Tietojärjestelmien hyväksikäyttö      

 
Vapaa sana: 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 

                                                           
4
 MUISTIO: ILMASOTALINJAN PÄÄOPETTAJAN HAASTATTELU AIHEESTA ILMAOPERAA-

TIOSOTAPELI, MAJ Rusanen, 4.1.2018 
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Osio 5: Ilmaoperaatiosotapelialustan ominaisuudet 

 
Kysymys 5. Mihin IOSP:iä voisi mielestäsi käyttää? 
 
Vapaa sana: 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________ 

 
 
Kysymys 7. Mitkä olivat IOSP:in hyvät ominaisuudet? 
 
Vapaa sana: 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________ 

 
 
Kysymys 8. Miten kehittäisit IOSP:iä? 
 
Vapaa sana: 
 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________ 
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 8  

LIITE 8  LOOGISEN JA KOKEELLISEN VALIDITEETIN ARVIOINTI  KYSE-

LYN TULOKSET 

 

Kuva 1.  Osion 1 kysymysten graafinen vertailu sotapelien tuloksista 

 

Kuva 2. Osion 2 kysymysten graafinen vertailu sotapelien tuloksista 
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Kuva 3.  Osion 3 kysymysten graafinen vertailu sotapelien tuloksista 

 

 
Kuva 4. Osion 4 kysymysten graafinen esitys tietojärjestelmäpohjaisen sotapelin 

tuloksista 
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 9  

LIITE 9  ILMAOPERAATIOSOTAPELIN AIKATAULUT 

Valmistautuminen 

2 viikkoa ennen  Vastuuhenkilöiden nimeäminen (yleisjärjestelijä, pelipäällikkö, 

tietojärjestelmätuki ja punaisen solun johtaja). Tavoitteiden ja ti-

lanteen kuvaus. 

1 viikko ennen Karkea aikataulu ja kaikkien tehtävien yksilöiminen. Punaisen 

toiminnan (COA) suunnittelun aloitus. 

2 päivää ennen  Tilojen, työkalujen ja välineiden (ml. ATK) valmistelu 

1 päivä ennen Roolien ja tehtävien valmistelu sekä tukitoimien kokeilu (ml. tieto-

järjestelmät) 

Ennen peliä  Harjoittelukierros koko henkilöstön toimesta 

 

 

Pelipäivä 

COA1 & COA2 vs RED TODNÄK kahdessa vaiheessa 

08:3009:00  Valmistelu    

09:0010:00  COA1 / Sessio 1    

10:0010:30  Tauko ja tuloslaskenta   

10:3011:30  COA1 / Sessio 2   

11:3012:00  Tauko ja tuloslaskenta   

12:0012:30  Lopputulokset ja yhteenveto  

 

12:3013:30  Ruokailu     

 

13:3014:00  Valmistelu    

14:0015:00  COA2 / Sessio 1    

15:0015:30  Tauko ja tuloslaskenta   

15:3016:30  COA2 / Sessio 2    

16:3017:00  Tauko ja tuloslaskenta   

17:0017:30  Lopputulokset ja yhteenveto 
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Sotapeli (COA) 

Aikamääreet (kuva 1): 

4 aika-askelta / puhe  (4*30min=2h tarkastelujakso) 

3 puhetta / sessio  (3*2h=6h tarkastelujakso) 

2 sessiota / COA  (2*6h=12h tarkastelujakso) 

2 COA / Päivä  

 

 

Kuva 1.  Sotapelin aikamääreet 
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Pelisessio 

Valmistautuminen 

  Tarkasteluvaiheen ryhmitys valmiiksi 

  Toimintojen, aikataulujen, vastuiden ja sääntöjen 

kertaus 

  Työkalujen ja materiaalin valmistelut 

00:0000:10  Yleistilanne KV / RED / BLUE [4+3+3min] 

  Yleinen tilanne (PMESII, PV) 

  Toiminnan vaihe ja toiminta-ajatus (operaation 

perusrakenne) 

  Ryhmitys (kartalla  voimasuhteet) 

  Käytössä olevat tukikohdat, järjestelmät, koneet 

& aseet 

00:1000:15   RED 1. toimenpide [3+2min] (tapahtumat + 

kognitiivinen vaihe) 

  Vaatimukset, tapahtumat, suoritteet, kohteet… 

00:1500:20  BLUE 1. reaktio [3+2min] (vastaus + tuomaroin-

ti) 

00:2000:25  RED 2. toimenpide [3+2min] 

00:2500:30   BLUE 2. reaktio [3+2min] 

00:3000:35   RED 3. toimenpide [3+2min] 

00:3500:40  BLUE 3. reaktio [3+2min] 

00:4000:52  Havainnot BLUE&RED -analysoijat & koulutta-

jat [5+5+2min] 

00:5200:56   Yleistä keskustelua [4min] 

00:5601:00   Suunnitteluryhmän johtaja  tehtävät muutokset 

CONOPS:iin [4min] 

PÄÄTTÄMINEN
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MAJURI KARI RUSASEN YEK DIPLOMITYÖN LIITE 10  

LIITE 10  ILMAOPERAATIOSOTAPELIN TAPAHTUMAKORTTI 
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Majuri Kari Rusasen YEK Diplomityön LIITE 11  

LIITE 11  ILMAOPERAATIOSOTAPELIN TILAJÄRJESTELYT 

 

 

Kuva 1. Ilmaoperaatiosotapelin tilajärjestelyt 
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Majuri Kari Rusasen YEK Diplomityön LIITE 12  

LIITE 12  ILMAOPERAATIOSOTAPELIN ORGANISAATIO 

Ohjaussolu 

Ohjaussolu ohjaa aktiivisesti pelaamisen aikana tapahtumia kohti asetettuja tavoitteita sekä 

huolehtii aikataulusta. Soluun kuuluvat: 

 pelipäällikkö 

 erotuomari 

 (kontrollerit). 

 

Sininen solu (mahdollisesti useita) 

Sinisen solun henkilöt pelaavat edustamansa joukkueen puolesta  oman toiminta-ajatuksensa 

puitteissa sekä vastaavat omien havaintojensa keräämisestä. Soluun kuuluvat: 

 johtaja 

 varajohtaja 

 asiantuntija 

 analysoija / havaintojen kerääjä. 

 

Punainen solu 

Punaisen solun henkilöt pelaavat edustamansa joukkueen puolesta  oman toiminta-

ajatuksensa puitteissa sekä vastaavat omien havaintojensa keräämisestä. Soluun kuuluvat: 

 johtaja 

 (varajohtaja) 

 (asiantuntija) 

 analysoija / havaintojen kerääjä. 

 

Tukisolu 

Tukisolu vastaa siitä, että pelitapahtuma kokonaisuutena sujuu ongelmitta ja että eri solut saa-

vat tarvitsemansa toiminnan tuen. Soluun kuuluvat: 

 yleisjärjestelijä 

 taulumies 

 yleinen järjestelmätuki 

 tietojärjestelmätuki. 
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Majuri Kari Rusasen YEK Diplomityön LIITE 13  

LIITE 13  SOTAPELIN SÄÄNNÖT 

1. Kaikki noudattavat samoja sääntöjä. 

2. Sotapeliä ei tule käyttää työkaluna tietyn toimintavaihtoehdon perustelemiseen. 

3. Sotapeli on strukturoitu prosessin osa, ei väittelytilaisuus 

4. Suunnitelmia ei tule muuttaa sotapelin aikana, vaan sen jälkeen. 

5. Ole objektiivinen. Älä anna henkilökohtaisten asenteiden tai muiden odotusten 

ohjata havaintojasi tai päätöksiäsi. 

6. Älä puolustele omia näkemyksiäsi liian vahvasti. 

7. Kirjoita koko sotapelin ajan havaintojasi muistiin. 

8. Älä muodosta liian aikaisin johtopäätöksiä. Älä myöskään etsi havaintoja, jotka 

tukevat ennakkoasenteitasi. 
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Majuri Kari Rusasen YEK Diplomityön LIITE 14  

LIITE 14  ESIMERKKI SOTAPELIN PUHEENVUOROSTA 

Sinisen solun johtaja  sinisen 1.reaktio: 

”Teen aluevaatimuksen X:n niemimaalta. Ryhmitän Z:n tukikohtaan Y. Kvartaalissa 1. käsken 

parven 7 A:sta CAP-pisteelle 12 ja parven 9 paluuseen tukikohtaan D. Kvartaalissa 3. käsken 

ilmahyökkäyksen reittiä L-M-N-L pitkin kohdetta 1 ja 2 vastaan aseella U. Kvartaalissa 4. 

käsken johtamisjärjestelmän G tekemään toimenpiteen W sekä valvontajärjestelmän Q teke-

mään toimenpiteen F.” 

 

Tuomarointi  sinisen 3.reaktion jälkeen: 

”Alueella H-Y ovat voimasuhteet sinisen eduksi S/U, johtamisjärjestelmä on tasolla 4, ELSO 

on tasolla 2. Näin ollen tuomitsen pudotukset NM. Ohjuskulutukset ovat YU. Sinisen parvi 

3 pääsee läpi kohteelle E. Punaisen parvi 2 keskeyttää tehtävänsä. Tukikohta Q kokee tappiot 

S. Järjestelmä G ei ole käytössä 3 tuntiin.” 
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Majuri Kari Rusasen YEK Diplomityön LIITE 15  

LIITE 15  OPERATIIVISEN VALIDOINNIN TULOKSET 

 

Kuva 1. Sininen ohjuskulutus 

 

Kuva 2. Punainen ohjuskulutus 

 

Kuva 3. Sininen pudotukset 
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Kuva 4. Punainen pudotukset 

 

Kuva 5. Sininen kulutussuhde 

 

Kuva 6. Punainen kulutussuhde 
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Kuva 7. Osapuolten pudotussuhteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


