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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimustehtävänä oli selvittää virtuaalisimulaattoreiden soveltuminen sotapelaamiseen osa-

na sodanajan mekanisoidun pataljoonan koulutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa Kar-

jalan prikaatille käytännön ratkaisumalli, joka lisää koulutettavan sodanajan joukon suoritus-

kykyä yhdistämällä joukkojen operatiivinen suunnittelu ja koulutus osana joukkotuotantoa. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena, käyttäen konstruktiivista tutkimusotetta. Tutkimuksen tär-

kein aineisto kerättiin teemahaastatteluin ja kyselyin tutkimuksen toiminnallisen osuuden 

muodostaman neljän virtuaalisimulaattoreilla toteutetun sotapelin yhteydessä. Aineiston laa-

jin osa koostuu 11 ulkomaalaisen sotapelaamisen ja simulaattorialan asiantuntijan sekä 71 

suomalaisen sotilashenkilön muodostaman asiantuntijaraadin kyselyiden vastauksista. Asian-

tuntijaraati koostuu sotapeleihin osallistuneesta sotilashenkilöstöstä. Haastateltaviksi valittiin 

Karjalan prikaatin mekanisoitujen joukkojen koulutuksesta vastaavaa henkilöstöä sekä simu-

laattorialan asiantuntijoita. 

 

Tutkimus osoitti, että virtuaalisimulaattori on tehokas järjestelmä mekanisoidun pataljoonan 

sotapelaamiseen. Virtuaalisimulaattorin 3D taistelukentän ja siellä toimimisen mahdollistama 

realistinen toiminta- ja johtamisympäristö tuottavat oikeaan toimintaympäristöön siirrettävis-

sä olevia kokemuksia kustannustehokkaasti. Tutkimus osoitti myös, että ihmisten välisellä 

kanssakäymisellä on merkittävä rooli komentajan taktiikan ja taisteluajatuksen toimeenpa-

nossa ja että oikein toteutetulla sotapelaamisella voidaan vähentää joukon toiminnassa ilme-

nevää inhimillistä kitkaa. Sotapeliin osallistuva henkilöstö muodostaa yhteisistä kokemuksis-

taan taisteluajatuksen yhtenäisyyden, jolla voidaan katsoa olevan mahdollistava vaikutus teh-

tävätaktiikan toteutumiseen joukon toiminnassa.  

 

Tutkimus tuotti Karjalan prikaatille tutkitusti toimivan työkalun sodanajan mekanisoitujen 

pataljoonien komentajien, esikuntien, päälliköiden ja joukkueenjohtajien tehtävätaktiseen 

koulutukseen, tukemaan komentajan taisteluajatuksen ymmärtämistä ja toteuttamista. Koulu-

tusohje kuvaa virtuaalisimulaattorilla toteutettavan sotapelaamisen prosessin, henkilöstön, 

järjestelyt ja rakenteen sekä liittämisen Karjalan prikaatin joukkotuotantoon. Koulutusohje on 

sovellettavissa myös muiden mekanisoituja joukkoja kouluttavien joukko-osastojen käyttöön. 
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VIRTUAALISIMULAATTORIN SOVELTUMINEN MEKANISOIDUN 

PATALJOONAN KOULUTUSSOTAPELAAMISEEN 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Aiheen esittely 
 

Puolustusvoimien koulutuksen tavoitteena on sodan ajan tehtävänsä osaava henkilöstö. Osaa-

miseen sisältyy muun muassa joukkojen käyttö- ja toimintaperiaatteiden ja kaluston hallitse-

minen sekä vastustajan tunteminen. Koulutukseen liittyvä harjoitustoiminta toteutetaan osana 

joukkotuotantojärjestelmää.
1
  

 

Suurina joukkokokonaisuuksina, kuten täysvahvana pataljoonana tai taisteluosastona harjoit-

telu on koulutusjärjestelmässämme harvinaista johtuen asevelvollisuusjärjestelmän kahteen 

vuosittaiseen saapumiserään perustuvasta koulutusrytmistä ja rajallisista resursseista.
2
 Näin 

ollen pataljoonien ja sitä suurempien sodan ajan joukkojen komentajien näkökulmasta omassa 

tehtävässä harjaantumiseen on rajallisesti mahdollisuuksia. Tämä korostuu mekanisoiduissa 

joukoissa johtuen panssarikaluston käytön kustannuksista ja rajoituksista.
3
 

 

Komentajia voidaan kouluttaa ilman oikeita joukkoja, sotapelaamalla. Sotapeli mallintaa pe-

laajien tekemien päätösten perusteella taistelukentän tapahtumia.
4
 Parhaimmillaan sotapelaa-

misella on saavutettavissa oikeisiin olosuhteisiin siirrettävissä olevaa kokemusta. Tämä aset-

taa korkeat vaatimukset sotapelissä toteutetulle johtamis- ja toimintaympäristölle, sillä vasta 

riittävä realismi mahdollistaa siirtovaikutuksen, transferin.  

 

Simulaattorit ovat yksi osa Puolustusvoimien koulutuksen kokonaisuutta.
5
 Nykyaikaisilla si-

mulaattoreilla voidaan toteuttaa sotapelaamiseen vaadittava, riittävän realistinen ympäristö. 

Etenkin tietokonepeleihin pohjautuvien virtuaalisimulaattoreiden, niin kutsuttujen tietokone-

pelisimulaattoreiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi virtuaalikoulutusympäristön (VKY) ja 

                                            
1
 Kenttäohjesääntö 1 – Henkilöstö ja koulutus, Pääesikunta, 2015, STIV Käyttö rajoitettu, s. 11–13. 

2
 Karjalan prikaatin käsky 01.12.2018/MN26041, Karjalan prikaatin vuoden 2018 toimintakäsky, puolustusvoi-

mien asianhallintajärjestelmä. STIV Käyttö rajoitettu. 
3
 Karjalan prikaatin esikunnan esitys 12.2.2016/MM3661, Karjalan prikaatin esitys Steel Beasts Pro -

simulaattorin lisähankinnasta mekanisoitujen joukkojen koulutuksen tueksi, puolustusvoimien asianhallintajär-

jestelmä. Asiakirjan liitteenä on suuntaa antava laskelma panssarijääkärikomppanian kouluttamisen kustannuksia. 

Rajoituksina koulutukselle ovat muun muassa käytettävissä olevat ampumatarvikemäärät ja telakaluston käytön 

ympäristövaikutukset. 
4
 Hyytiäinen, Mika: Maasodankäynnin taistelumallit ja taktiset simulaattorit, MPKK TEKNL:n julkaisusarja 1, 

Edita Prima Oy, Helsinki, 2003, s. 6. 
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Virtual Battlespace 3 (VBS3) simulaattorin käyttöönoton myötä.
6
 Käynnissä oleva Puolustus-

voimien koulutusta uudistava Koulutus 2020 -ohjelma integroi simuloinnin osaksi koulutus-

suunnitelmia. Simulaattoreiden käytöllä pyritään lisäämään rajallisin resurssein annettavan 

koulutuksen tehokkuutta ja mielekkyyttä.
7
  

 

Mekanisoituja joukkoja kouluttava Karjalan prikaati ja Maasotakoulun Simulaattoriosaamis-

keskus esittivät tutkijan yleisesikuntaupseerikurssin lopputyöksi tutkimusta, jossa virtuaa-

lisimulaattoreiden käytettävyyttä sotapelaamisessa testattaisiin käytännössä. Tutkimuksen ti-

laaja on Karjalan prikaati. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa Karjalan prikaatille koulutusohje virtuaalisimulaattorilla 

toteutettavaan sotapelaamiseen, jonka tärkein kohderyhmä on mekanisoitujen pataljoonien 

komentajat ja muu avainhenkilöstö. Koulutusohjeessa kuvataan virtuaalisimulaattorin sovel-

tuvuus sotapelaamiseen, virtuaalisimulaattorilla toteutetun koulutussotapelin prosessi, henki-

löstö, järjestelyt ja rakenne. Koulutusohjeen avulla on mahdollista luoda yhteys normaaliolo-

jen operatiivisen suunnittelun ja koulutuksen välille osana joukko-osaston joukkotuotantoa, 

millä voidaan katsoa olevan tuotettavien joukkojen suorituskykyä lisäävä vaikutus. 

 

Tutkimuksen tuloksilla ja johtopäätöksillä on liittymäpinta Pääesikunnan koulutusosaston tut-

kimuksen 17.63 Puolustusvoimien opetus- ja harjoitus-simulaattorialustan sekä operaatioi-

den sotapelaamisen kehittäminen
8
. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosaston vas-

tuulla olevassa osatutkimuksessa 17.63.1 näkökulma on puolustusvoimallinen, ”ylhäältä alas” 

katsova, kun taas tässä tutkimuksessa näkökulma on lähes sama, mutta ”alhaalta ylös” katso-

va. Tutkimukseen 17.63.1 kuuluu muun muassa eri simulaattorijärjestelmien yhteiskäyttö 

(”blended training”) harjoitusten tukena, josta tässäkin tutkimuksessa saatiin kokemuksia.
9
 

Osatutkimukset 17.63.2–3 tehdään sodanajan komentajien ja -esikuntien kouluttamisen näkö-

kulmista
10

, joihin myös tämän tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset suoraan liittyvät. 

                                                                                                                                        
5
 Kenttäohjesääntö 1 – Henkilöstö ja koulutus, s. 8. 

6
 Pääesikunta: Puolustusvoimat laajentaa virtuaalikoulutusta, https://puolustusvoimat.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/puolustusvoimat-laajentaa-virtuaalikoulutusta, 25.6.2019. 
7
 Pääesikunnan suunnitelma 9.3.2018/AO3938, Koulutus 2020 konsepti, puolustusvoimien asianhallintajärjestel-

mä, STIV Käyttö rajoitettu, s. 18–20. 
8
 Maavoimien esikunnan suunnitelma 4.10.2018/MO14708, Maavoimien vuosien 2019-2023 toimintasuunnitel-

ma, puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä, STIV Käyttö rajoitettu, liite 8.3 Maavoimien tutkimus- ja kehit-

tämistehtävät 2019-2023. 
9
 Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen tutkimussuunnitelma 17.63.1: Puolustusvoimien opetus ja harjoitus-

simulaattorialusta sekä operaatioiden sotapelaamisen kehittäminen, doktriiniosasto, 2017, STIV Käyttö rajoitet-

tu, s. 5. Ks. myös Siivonen Pasi, majuri, Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Virtuaalisimulaattorin mahdollisuudet, 

haastattelu 20.3.2018, ääninauha kirjoittajalla. 
10

 Maavoimien vuosien 2019-2023 toimintasuunnitelma, liite 8.3. 
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Toinen liittymäpinta on Heikki Lanton väitöstutkimukseen 16.94 Sotapelit sotataidon kehityk-

sessä, vaikka Lanton tutkimuksen fokus on operaation sotapelaamisessa yleisesti saatavilla 

olevilla manuaalisilla menetelmillä.
11

 

 

Tutkija toimi Karjalan prikaatissa virtuaalisimulaattoreiden parissa vuodesta 2011 alkaen, 

vuoden 2016 Karjalan prikaatin simulaattoriupseerina ja vuonna 2017 prikaatin esikunnan 

koulutusosaston Koulutusympäristö- ja simulaattorisektorin
12

 johtajana. Vuosina 2016–2017 

tutkija toimi useissa Karjalan prikaatin harjoituksissa panssarijääkäripataljoonan komentajan 

tehtävässä.  

 

1.2 Tutkimustilanne 
 

Sotapelaamisen tutkimuksessa tärkein viimeaikainen suomalainen tutkimus lienee Lanton 

(2013) tutkimus saksalaisten maailmansotien välisestä sotapelaamisesta ja sen vaikutuksesta 

saksalaiseen sotataitoon. Tämän tutkimuksen kirjoitushetkellä Lantto laajentaa esiupseerikurs-

sin tutkielmaansa väitöskirjaksi. Tutkimuksessaan hän on muodostanut sotapelaamisen hypo-

teesin ja esittää jatkotutkimuksella selvitettäväksi muun muassa sotapelaamisen vaikutusta so-

tataidon kehittymiseen.
13

 

 

Tietokonesimulaattorit, etenkin virtuaalisimulaattorit, ovat tutkimuksen kentässä melko uusi 

tulokas. Lahdenmaan (2010) tutkimus kuvaa tietokonesimulaattoreilla tapahtuvaa pelaamista 

ilmiönä ja eri maiden armeijoiden kokemuksia pelisimulaattoreiden käytöstä. Tutkimuksen 

avulla on määritelty simulaattoritoiminnan kenttää Suomessa. Lahdenmaan käsialaa on myös 

VBS2:n koulutuskäytön pilotoinnin raportti vuodelta 2013. Sen perusteella virtuaalisella kou-

lutuksella voidaan todeta olevan mitattu vaikutus oppimistuloksiin, etenkin kokonaisuuksien 

havainnollistamisen ja hahmottamisen osalta. Samaa johtopäätöstä tukee myös simulaatto-

rialan ulkomaalainen tutkimus.
14

  

 

                                            
11

 Lantto, Heikki, majuri: sähköpostiviesti kirjoittajalle 20.2.2019. 
12

 Karjalan prikaatin esikunnan esitys 20.04.2016/MM9324, Karjalan prikaatin organisaatio- ja tehtäväkokoon-

panomuutosesitys 1.1.2017 lukien, puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä. 
13

 Lantto, Heikki: Sotapelaaminen saksalaisessa sotataidossa 1918-1940, Esiupseerikurssi nro 65:n tutkielma, 

Maanpuolustuskorkeakoulu 2013, s. 27–29. 
14

 Maavoimien esikunnan raportti 19.4.2013/MJ1152, Panssariprikaatin pilotointiraportti VBS2:n hyödyntämi-

sestä varusmiesten ja henkilökunnan koulutuksessa, puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä, STIV Käyttö ra-

joitettu, s.25-26. Ks. myös Roman, Paul ja Brown, Doug: Games – Just how serious are they?, I/ITSEC Paper 

No. 8013, 2008. Aineisto kirjoittajan hallussa. 
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Yhdysvaltojen asevoimissa tehdyn tutkimuksen perusteella virtuaalisimulaattoreilla tuetulla 

koulutuksella saavutetaan vähintään sama koulutustaso kuin vain perinteisillä koulutusmene-

telmillä, mutta kouluttajan osaamisella ja ammattitaidolla on harjoituksen onnistumisen kan-

nalta aiempaa suurempi merkitys.
15

 Jortama (2012) ja Lämsä (2014) käsittelevät Virtual Batt-

lespace virtuaalisimulaattorin käyttöä pedagogisesta näkökulmasta. Yhteistä edellä mainituille 

tutkimuksille on Virtual Battlespace -simulaattoriohjelmisto ja keskittyminen taisteluteknisen 

tason joukkojen koulutukseen. 

 

Hyytiäinen on tutkinut simulaattoreiden toimintaan liittyvien parametrien, maastodatan ja tais-

telumallien problematiikkaa osana Komentaja- ja esikuntasimulaattorin (KESI) vaatimusmää-

rittelyä (2000) ja maasodankäynnin taistelumallien tutkimusta (2003). Tietokoneilla tapahtu-

vaan sotapelaamiseen liittyviä haasteita ja lieveilmiöitä kuvaa ruotsalainen Frank väitöskirjas-

saan Gamer mode (2014). Hollantilaisen Dijkstran (2017) tutkimuksessa käsitellään koulutet-

tavien kokeman immersion merkitystä oppimistuloksiin.
16

 Tutkimuksia yhdistää realismin 

merkityksen liittäminen simulaattorikoulutukseen. Tässäkin tutkimuksessa koulutettavien ko-

kemaan realismiin kiinnitetään huomiota taistelutilanteiden uskottavuuden näkökulmasta. 

 

Yhdysvaltalainen majuri Charles Heiden on selvittänyt simulaattoreiden tarvetta sotapelaami-

seen. Hänen jo 1995 kirjoittaman monografiansa mukaan simulaattoreilla saavutettava hyöty 

joukkojen koulutukselle ja sotapelaamiselle on niin merkittävä, että sitä tulee aggressiivisesti 

tavoitella. Hyödyt ovat saavutettavissa etenkin komentajien suunnittelutyössä (plan develop-

ment), vaihtoehtojen vertailussa (course of action analysis), tilannetietoisuuden (situational 

awareness) ja taistelutoimintojen yhdistämisessä (integration of combat functions).
17

  

 

Simulaattoreiden käyttö sotataidon kehittämisessä, etenkin Suomessa, on vähemmän tutkittu 

näkökulma. Sormunen ja Eskelinen (2010) ovat taistelijansimulaattoreita hyödyntäen tehneet 

mittavan tutkimustyön komppanian hyökkäyksen menestystekijöistä. Koska työ keskittyy si-

mulaattorin avulla saatujen tulosten analysointiin, ei sillä ole suoranaista liittymäpintaa tähän 

tutkimukseen. Työ osoittaa, että simulaattoreiden avulla on tehtävissä runsaasti sotataidollista 

osaamista kehittäviä johtopäätöksiä taktiikasta
18

, johon olettamukseen tämäkin tutkimus pe-

rustuu. Samaa johtopäätöstä tukee ruotsalaisen Frykvallin (2014) tutkimus, jossa virtuaa-

                                            
15

 Brown, Benjamin: A training transfer study of simulation games, Naval Postgraduate School, 2010, s. 177. 
16

 Dijkstra, Paul: The quality of immersion within the Serious Gaming systems employed at the Royal Dutch 

Armed Forces, Graduation paper, Academy of Creative Technology, 2017, s. 9–15. 
17

 Heiden, Charles: Simwar 2010: The need for simulations in the wargaming and rehearsal process, United 

States Army Command and General Staff College, 1995, s. 35–36.  
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lisimulaattorin avulla osoitetaan paikallisen ylivoiman merkitys hyökkäyksellisissä operaati-

oissa, osana Ruotsin asevoimien uudistettua doktriinia.
19

 

 

1.3 Näkökulma ja tutkijan hypoteesi 
 

”Ettei tarvi aloittaa harjoittelua oikean joukon kanssa. Se on kuin heittäisi äijät heti syvään 

päätyyn uimaan ilman pelastusliiviä.”
20

 

 

Aikaisemmin mainittuja simulaattorialan ja pataljoonan komentajan tehtäviä hoitaessa syntyi 

tutkijalle ajatus virtuaalisimulaattorin käytettävyydestä pataljoonan komentajan tehtävässä 

harjaantumiseen ennen harjoittelua käytännössä, oikean joukon kanssa. Perusteena oli koke-

mus siitä, että harjoittelun aloittaminen suoraan oikean joukon kanssa oli, edellä mainitun si-

taatin mukaisesti, erittäin haastavaa. Pataljoonan taistelua harjoiteltaessa ilmeni runsaasti in-

himillisiä kitkatekijöitä, jotka hankaloittivat johtamista. Niiden syiksi osoittautuivat lähes 

poikkeuksetta ristiriidat pataljoonan taistelun ja siihen liittyvien elementtien ja ilmiöiden 

hahmottamisessa ja ymmärtämisessä.  

 

Pataljoonan taisteluun liittyy runsaasti ilmiöitä, kuten tehtävään liittyviä, ennalta määritettyjä 

teonsanoja
21

, tai yllätyksellisiä tilanteita, joiden perusteella ihmiset toimivat. Nykyinen institu-

tionaalinen koulutus perustuu konstruktivismin periaatteisiin. Konstruktivismissa ihmisten 

toiminta perustuu heidän aikaisempien kokemustensa perusteella rakentuneeseen mentaaliseen 

konstruktioon.
22

 Koska jokaisen ihmisen kokemuspohja on erilainen, esimerkiksi pataljoonan 

komentaja ja komppanioiden päälliköt saattavat tulkita samat asiat toisistaan poikkeavalla ta-

valla: 

                                                                                                                                        
18

 Sormunen, Jari ja Eskelinen, Harri: Mitattua taktiikkaa – Komppanian hyökkäyksen menestystekijät, Edita 

Prima Oy, Helsinki, 2010, s. 203. 
19

 Frykvall, Magnus: Doctrinal imbalance: a study of Swedish Army doctrine, US Army Command and General 

Staff College, 2014, s. 93–94. 
20

 Wahlstein Markus, everstiluutnantti ja Väyrynen Tuomas, majuri, Kymen jääkäripataljoona, Sotapelaamisen 

mahdollisuudet Kymen jääkäripataljoonan koulutuksessa, haastattelu 22.2.2018, ääninauhat kirjoittajalla. 
21

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, Pääesikunta, 2016, STIV Käyttö rajoitettu, s. 72. Liitteessä kuvataan 

Maavoimien joukoille käskettävät tehtävätyypit ja niiden määrittäminen. Esimerkiksi lyöminen tarkoittaa ”vas-

tustajan pakottamista väistymään tai sen saattamista pitkäksi aikaa kyvyttömäksi jatkamaan aikaisempaa toi-

mintaa”. Mutta kuka päättää, milloin vastustaja on lyöty ja miten se käytännössä ilmenee? 
22

 Karjalainen, Hilkka: Oppimiskäsityksistä opettamiseen, Pro Gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto, 2006, s. 

11–14. Ks. myös Siukonen, Veikko: Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja sotilaan toimintakyky peruskoulutus-

kauden taistelukoulutuksessa, Kadettikurssin nro 90:n Pro Gradu-tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu 2007, s. 

27–28. 
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Kuva 1: Pataljoonan taistelun inhimillisen kitkan syntymekanismi. 

 

Sosiaalisen konstruktivismin mukaan myös yksilön oppiminen on sosiaalista. Yhdessä toimi-

vat ihmiset pyrkivät muodostamaan havaitsemistaan ilmiöistä yhteisiä, jaettuja merkityksiä.
23

 

Konstruktivismin näkökulmasta pataljoonan toiminnassa ilmennyt inhimillinen kitka olisi ol-

lut vältettävissä, jos pataljoonan taistelua olisi voitu harjoitella etukäteen todellisuutta riittä-

vän hyvin vastaavassa toimintaympäristössä. Tällöin todellisessakin harjoittelussa todennä-

köisesti ilmenevistä ristiriitatilanteista olisi voitu päästä yhteisten kokemusten avulla yhteis-

ymmärrykseen. Tarvittaisiin siis väline tällaiseen harjoitteluun. 

 

Syntyi seuraava hypoteesi: 

”Virtuaalisimulaattoreita voitaisiin käyttää poikkeusolojen mekanisoitujen pataljoonien 

avainhenkilöstön kouluttamiseen pataljoonan taktiikassa ja johtamisessa, sekä tarjota komen-

tajille koulutusväline oman pataljoonansa avainhenkilöstön kouluttamiselle ymmärtämään 

komentajan taisteluajatus.” 

 

Tutkimus nojaa vahvasti konstruktivismiin teoriana yksilön tietorakenteista. Tällä perusteella 

ratkaisu pataljoonan toiminnassa ilmenneeseen inhimilliseen kitkaan on myöskin ratkaistavis-

sa konstruktivismin periaatteiden mukaisesti. Näkökulma tutkimuksessa on komentajakeskei-

nen, sillä pataljoonan taistelu perustuu komentajan taisteluajatukseen. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna voidaan väittää, että yksi pataljoonan taistelun onnistumisen edellytys on alaisten 

                                            
23

 Karjalainen (2006), s. 15–17 ja Siukonen (2007), s. 21. 
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pääsy komentajan ”pään sisälle” tulkitsemaan havaintonsa pataljoonan komentajan ja hänen 

taisteluajatuksensa näkökulmasta.  

 

Tämä asettaa myös vaatimuksen komentajalle, jonka on kyettävä esittämään ja käytäntöön si-

toen perustelemaan vastauksensa alaisen kysymykseen ”miksi”. Samalla komentaja altistaa it-

sensä, ammattitaitonsa ja taisteluajatuksensa kritiikille ja keskustelulle, jota ilman sosiaalisen 

konstruktivismin periaatteen mukainen jaettua merkitystä ei ryhmään synny. Komentajan on 

siis myös oltava valmis muuttamaan omia käsityksiään ja näkemyksiään, mikä vaatii sotilas-

organisaation hierarkkisessa toimintaympäristössä poikkeuksellista nöyryyttä ja vahvaa itse-

tuntoa. 

 

1.4 Tutkimustehtävä 
 

Tutkimustehtävänä on luoda ratkaisumalli Karjalan prikaatin käytössä olevien virtuaalisimu-

laattoreiden hyödynnettävyydelle sodanajan mekanisoitujen pataljoonien henkilöstön koulu-

tuksessa.  Tällä perusteella päätutkimuskysymykseksi muodostui: 

 

Miten virtuaalisimulaattorit soveltuvat mekanisoidun pataljoonan/-

taisteluosaston sotapelaamiseen? 

 

Päätutkimuskysymyksen sana ”miten” sisältää käsityksen soveltuvuudesta ja hyödynnettävyy-

destä, kuten myös virtuaalisimulaattorilla toteutetun sotapelin käytännön järjestelyjen kuvaa-

misen tutkimuksen tuottamassa koulutusohjeessa. Pääkysymyksen selvittämiseksi kattavasti 

eri näkökulmista, mutta samalla aihealuetta rajaten, tarkentuivat tutkimuksen edetessä seuraa-

vat alakysymykset: 

 

1. Tuottavatko virtuaalisimulaattoreilla toteutetut sotapelit uskottavia havaintoja taktii-

kan ymmärryksen tueksi? 

2. Miten virtuaalisimulaattoreilla tuettu sotapeli kannattaa toteuttaa? 

3. Miten virtuaalisimulaattoreilla toteutettu sotapelaaminen voidaan yhdistää normaa-

liolojen operatiiviseen suunnitteluun ja koulutusjärjestelmään joukko-osastossa? 

 

Alakysymykset tarkennettiin tutkimuksen edetessä, jotta tutkimus vastaisi paremmin tutki-

muksen tilaajan, Karjalan prikaatin, koulutustarpeita ja kontekstia.  
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1.5 Tutkimusote ja -menetelmä 
 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on luoda hypoteesin pohjalta käytännön sovellus, koulutusoh-

je virtuaalisimulaattorilla toteutettuun sotapeliin, Karjalan prikaatin koulutustarpeisiin. Näin 

ollen tutkimuksessa rakennetaan uusi konstruktio kohdeorganisaation kanssa yhteistyönä ja 

arvioidaan se käytännössä testaamalla. Eri tutkimusotteita ja menetelmiä arvioitaessa kon-

struktiivinen tutkimusote soveltui hyvin tutkimuksen tavoitteisiin. Lisäksi tutkimuksen en-

simmäinen ohjaaja kannusti konstruktiivisen tutkimusotteen käyttöön, sillä sen käytöstä halut-

tiin lisää kokemuksia Sotataidonlaitoksen tutkimustoiminnassa. Konstruktiivinen tutkimusote 

on kehitetty liiketaloustieteen alalla. Suomeksi konstruktiivisesta tutkimusotteesta on kirjoit-

tanut runsaasti Turun yliopiston professori Kari Lukka 2000-luvun vaihteessa.  

 

Konstruktiivinen tutkimusote on Lukan mukaan yksi tapa toteuttaa niin kutsuttu case-

tutkimus. Muista case-tutkimuksen keinoista toimintatutkimus on hyvin lähellä konstruktiivis-

ta tutkimusotetta. Toimintatutkimuksessa tutkija pyrkii käyttämään uutta tietoa tutkimuksen 

kohteena olevan käytännön kehittämiseen.
24

 Yhtenevää konstruktiivisella otteella ja toiminta-

tutkimuksella on muun muassa tutkijan toimiminen suoraan kentällä, pienet aineistokoot, et-

nografiset menetelmät (havainnointi, haastattelut) ja nojaaminen laadullisiin tutkimusmeto-

deihin.
25

 Käytännön eroksi tutkimusotteiden välillä Lukka mainitsee sen, ettei toimintatutki-

mus tähtää eksplisiittisten konstruktioiden kehittämiseen ja konstruktiivisessa tutkimuksessa 

tutkijan empiirinen rooli on voimakkaammin interventionistista.
26

 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusotteen soveltamisen ohjenuorana Lukan 2001 kirjoit-

tamaa ja Metorix.fi -nettisivustolla julkaistua konstruktiivisen tutkimusotteen kuvausta, joka 

sisältää selkeän ja käyttökelpoisen kuvauksen tutkimusprosessista, metodin luonteesta sekä 

sen eduista ja haitoista. Konstruktiivisen tutkimuksen rakennetta selventävää Smedsin diplo-

mityöseminaarin esitystä vuodelta 2015 on käytetty tutkimusraportin rakenteen punaisena lan-

kana.  

 

Konstruktiivisen tutkimusotteen keskeiset elementit tämän tutkimuksen kontekstissa voidaan 

Lukan mukaan kuvata seuraavasti: 

                                            
24

 Huttunen, Mika ja Metteri, Jussi (toim.): Ajatuksia operaatiotaidon ja taktiikan laadullisesta tutkimuksesta, 

MPKK TAKTL:n julkaisusarja 2, Edita Prima Oy, Helsinki, 2008, s. 118–119. 
25

 Lukka, Kari: Konstruktiivinen tutkimusote,  

https://metodix.fi/2014/05/19/lukka-konstruktiivinen-tutkimusote/, 9.1.2018. Artikkeli on alun perin kirjoitettu 

2001, joten jatkossa viittaaminen: Lukka (2001). 
26

 Lukka (2001). 



        9 

 

Kuva 2: Konstruktiivisen tutkimusotteen keskeiset elementit.
 27

 

 

Konstruktiivisena tutkimuksena tämä tutkimus on lähestymistavaltaan laadullinen. Lähesty-

mistavassa pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä osallistuvien henkilöiden tulkintojen kaut-

ta, henkilöiden käsitysten ja tulkinnan ollessa tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Laadulli-

sen tutkimuksen tunnusmerkistöstä tähän tutkimukseen osuvat etenkin aineiston hankintatavat 

(haastattelut), kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta (vs. satunnainen), tapausten ainut-

laatuisena käsittely, tulosten perustuminen päättelyyn mittaustulosten sijaan ja tutkimussuun-

nitelman tarkentumiseen tutkimuksen edetessä.
28

  

 

Metterin ja Huttusen laadullista tutkimusta käsittelevän teoksen sisältämässä laadullisen tut-

kimuksen tunnusmerkistössä mainitaan laadullisessa tutkimuksessa yleensä käytettävän in-

duktiivista analyysiä, jossa aineistosta pyritään löytämään uutta, kiinnostavaa tietoa.
29

 Tämä 

tutkimus, kuten Smedsin mukaan konstruktiiviset tutkimukset yleensä, nojaa abduktiivisen 

päättelyn prosessiin, jossa käytäntöä tarkastellaan tässä tutkimuksessa hypoteesin avulla ha-

vaitun ”johtolangan” avulla, sekä kehitetään johtolankaa vastaamaan paremmin havaintoja.
30

 

Tutkimuksen johtolankana toimii Karjalan prikaatin ”ongelma”, jota tutkimuksen edetessä 

kehitettiin ja tarkennettiin havaintojen ja palautteen perusteella, ja jota taas testattiin käytän-

nössä seuraavassa harjoituksessa. Prosessi voidaan kuvata seuraavalla kuvalla: 

 

                                            
27

 Lukka (2001). Ks. myös Smeds, Riitta: Konstruktiivinen tutkimusote, diplomityöseminaarin luennon esitys, 

2015. Kuva on sovellettu yhdistelmä Lukan ja Smedsin aineiston kuvista. 
28

 Huttunen (ja muut 2008), s. 34–35. 
29

 Sama, s. 35. 
30

 Smeds (2015). Abduktion ero induktioon: ennakkotieto, “johtolanka” (malli) ja deduktioon: johtolanka voi-

daan hylätä tai muuttaa toiseksi missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, samanaikaisesti voi olla useita johtolan-

koja. Abduktiota voi käyttää “monta kierrosta”. 
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Kuva 3: Tutkimuksen eteneminen abduktiivisen päättelyn prosessin mukaisesti.
 31

 

 

Tutkimusote muodostaa Lukan mukaan selkeän prosessin, joka voidaan jakaa seitsemään vai-

heeseen: 

 

Kuva 4: Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi.
32

 

 

Lukan mukaan ihanteellinen tutkimusaihe konstruktiivisessa tutkimusotteessa on sellainen, 

jolla on käytännön merkitystä ja se on alianalysoitu. Tutkimuksen onnistumiseksi molempien 

osapuolten tulee sitoutua panostuksiin projektissa, asettaa projektiryhmä, jossa tutkija mielel-

lään toimii johtajana, sekä sopia projektissa saatujen tulosten julkaisemisesta, jotta tieteellinen 

kontribuutio voi toteutua. Tutkijan tulee perehtyä kohdeorganisaatioon ja sen lähtötilantee-

seen, paljastaen organisaation ongelmat ja tavoitteet. Tutkimuksen ongelma-alue tulee käsit-

teellistää osapuolten välisen viestinnän mahdollistamiseksi. Tutkijan tulee olla tietoinen alan 

aiemmista teorioista, jotta hän voi perustaa kehitystyönsä aiempaan tietoon ja myöhemmin 

analysoida tutkimuksen teoreettista kontribuutiota. Innovointi- ja konstruktion rakentamisvai-

                                            
31

 Smeds (2015). Kuva on muokattu Smedsin esityksen kuvasta tämän tutkimuksen mukaiseksi. Kts. myös Johns, 

Richard: Inference to the Best Explanation, Department of Philosophy, University of British Columbia, 2008, s. 

10–11. Päättely parhaaseen saatavilla olevaan selitykseen on subjektiivista, mutta se ei tarkoita, etteikö empiiri-

sillä havainnoilla ole oikeutusta. 
32

 Lukka (2001). 
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heessa tärkeää on, ettei konstruktiossa vain siirretä valmiita ratkaisuja tutkimuskentälle uuteen 

ympäristöön. Konstruktion kehittäminen tulisi nähdä iteratiivisena ryhmätyöprosessina, joka 

perustuu käytännöllisiin ja teoreettisiin syötetietoihin.  

 

Prosessin viides vaihe on Lukan mukaan konstruktion ensimmäinen käytännön ”markkinates-

ti” eli konstruktio testataan käytännössä. Jo tähän vaiheeseen pääsyä voidaan Lukan mukaan 

pitää vaativana tehtävänä. Tutkijan ja tiimin tulee olla sitoutuneita innovoituun konstruktioon, 

jotta tavoiteltu toimivuustesti saadaan suoritetuksi.
33

  

 

Smeds kuvaa konstruktiivisen tutkimuksen pitävän sisällään kaksi markkinatestiä, heikon ja 

vahvan. Ensimmäiseen kuuluu, että ratkaisu on kohdeorganisaatiolla käytössä ja jälkimmäi-

seen se, että ratkaisun avulla saavutetaan käytännön hyöty, joka on todistettavissa.
34

 

 

Lukan kuvaaman prosessin mukaisen ratkaisun toteuttamis- ja testaamisvaiheen jälkeen tutki-

jan tulee ottaa etäisyyttä käytännön työhönsä ja kyetä tarkastelemaan sitä kriittisesti. Jos en-

simmäinen, eli heikko markkinatesti läpäistään, tulisi pohtia konstruktion muita käyttömah-

dollisuuksia tutkitun organisaation ulkopuolella. Viimeisessä vaiheessa keskiössä on tieteelli-

sen kontribuution todentaminen sekä tutkijan oma reflektointi, jossa on kyettävä todentamaan 

tutkijan etäännyttäneen itsensä riittävästi testatusta konstruktiosta.
35

  

 

 

Kuva 5: Tutkimussuunnitelma. 

 

                                            
33

 Sama. 
34

 Smeds (2015). 
35

 Lukka (2001). 
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Edellä Lukkaa mukaillen kuvattu 7-vaiheinen prosessi toteutettiin tutkimuksessa kuvan 5 tut-

kimussuunnitelman mukaisesti. Kuvaa käytettiin selvittämään tutkimuksen toteutustapa ja ai-

kataulu haastateltaville asiantuntijoille. Se on englanninkielinen siksi, että kaikki haastatelta-

vista eivät olleet suomenkielisiä. Punaisella värillä viitataan konstruktion innovoinnissa ja 

laadinnassa käytettyyn ulkomaalaiseen asiantuntija-apuun. Asiantuntijaraati (board of ex-

perts), koostuu sotapeleihin osallistuneesta henkilöstöstä.  

 

Tutkimussuunnitelma jalostui tutkimuksen edetessä seuraavanlaiseksi tutkimusasetelmaksi: 

AIKA KONSTRUKTIIVISEN TUT-

KIMUSOTTEEN VAIHE 

TOTEUTUS LÄHTEET JA MENETEL-

MÄT TUTKIMUS TYOSUUNNITELMA 

kesä-

lokakuu 

2017 

VAIHE 1 

Tutkimusongelman valinta 

Aineiston kartoittaminen, 

tutkimusongelman ja -

kysymysten ideointi. 

Yhteydenotot: 

Karjalan prikaati 

Simulaattoriosaamiskeskus 

Ohjaajat 

Harjoitusten kartoitus 

Oma hypoteesi 

Aikaisempi tutkimus, kir-

jallisuus, muu materiaali  

tutkimussuunnitelman esit-

tely. 

loka-

joulukuu 

2017 

VAIHE 2 

Sidosryhmien sitouttaminen 

Asiantuntijaraadin ko-

koaminen. 

Konstruktiivisen tutki-

muksen aikataulu. 

Yhteydenotot: 

Ulkomaalainen simulaatto-

rialan henkilöstö 

KARPR: KYMJP, johto. 

Yhteydenotot: 

tapaamiset, sähköposti, pu-

helin, Lync. 

joulukuu 

2017 – 

tammikuu 

2018 

VAIHE 3 

Tausta-aineistoon perehtymi-

nen 

Teoriakonstruktio36 

Ulkomaalaisten asiantun-

tijoiden haastattelukier-

ros. Hypoteesin jalosta-

minen. 

Harjoitusten suunnittelu 

(YT KYMJP), kyselyai-

neiston laadinta, haastatte-

lujen valmistelu. 

Ulkomaalaisten asiantunti-

joiden haastattelut. 

 

Sisällönanalyysi 

 

tammi-

helmikuu 

2018 

VAIHE 4 

Konstruktion laadinta 

Konstruktion laadinta hy-

poteesin ja teoriakon-

struktion perusteella. 

Apuna ulkomaalaisten 

asiantuntijoiden haastatte-

lut. 

Skenaarioiden (simulaatto-

ri) laadinta, harjoitussuun-

nitelmien tarkentaminen. 

Kyselyaineiston laadinta, 

haastattelujen valmistelu. 

Sisällönanalyysi ulkomaa-

laisten asiantuntijoiden 

haastatteluaineistoista, syn-

teesi = johtopäätökset. 

helmi-

lokakuu 

2018 

VAIHE 5 

Konstruktion testaus 

Tutkimuksen toiminnalli-

nen vaihe. Konstruktion 

arviointi ja tarkentami-

nen.  

Simulaattoriharjoitukset 

KARPR 

Kyselyt harjoituksissa. Asi-

antuntijoiden haastattelut. 

  

Arviointikyselyt, havain-

nointi. 

Konstruktion arviointi ja 

tarkennus syklisesti. 

tammi-

maaliskuu 

2019 

VAIHE 6 

Konstruktion arviointi 

Konstruktion arviointi ja 

tarkentaminen. 

Arviointihaastattelut 

 

Sisällönanalyysi, synteesi = 

johtopäätökset. 

huhti-

kesäkuu 

2019 

VAIHE 7 

Tulosten kytkentä teoriaan 

Konstruktion arviointi ta-

kaisinkytkennän avulla. 

Kritiikki, arviointi, ehdo-

tukset, jatkotutkimuksen 

tarve. 

Pohdinta johtopäätöksiin ja 

aineistoon perustuen. 

Kuva 6: Tutkimusasetelma konstruktiivisen tutkimusotteen prosessin mukaisesti vaiheistettu-

na. 

 

                                            
36

 Smeds (2015). ”Oman synteesin, mallin kehittäminen teorian pohjalta (SimLabissa kutsutaan teoriakonstruk-

tioksi, viitekehykseksi; joskus teoreettinen malli voi olla myös prosessimallin muotoinen).” 

 



        13 

Ongelma, eli virtuaalisimulaattoreiden käyttö pataljoonatason sotapelaamisessa, syntyi tutki-

jan hypoteesin pohjalta. Hypoteesi esiteltiin Kymen jääkäripataljoonan johdolle ja Maasota-

koulun Simulaattoriosaamiskeskuksen johdolle vuoden 2017 aikana. Molemmat tahot tunnis-

tivat hypoteesissa mahdollisuuden kehittää oman organisaationsa toimintaa. Tällä perusteella 

Karjalan prikaati tilasi tutkimustyön. Jo tässä vaiheessa hypoteesia muokattiin soveltumaan 

paremmin Karjalan prikaatin tarpeisiin.  

 

Tutkimuksen yhteistyön mahdollisuudet selvitettiin Karjalan prikaatissa ennen tutkijan yleis-

esikuntaupseerikurssin alkamista. Karjalan prikaatista tutkimukseen sitoutettiin prikaatin ko-

mentaja, koulutusosasto ja Kymen jääkäripataljoonan johto. Prosessin viidettä vaihetta varten 

tutkimukseen liittyvät harjoitukset suunniteltiin Kymen jääkäripataljoonan komentajan kans-

sa. Hän esitteli suunnitelman prikaatin komentajalle saaden suunnitelmalle hyväksynnän. Sa-

malla hyväksyttiin suunnitelman mukaisen prikaatin henkilöstön, komentaja mukaan luettuna, 

käyttö tutkimuksen asiantuntijaraatina.
37

 Sovitut harjoitukset olivat Karjalan prikaatin vuoden 

2018 toimintakäskyn
38

 ja Kymen jääkäripataljoonan vuoden 2018 toimintakalenteriin
39

 mu-

kaiset.  

 

Tuntemuksen syventämiseksi tutkija haastatteli aikaisemman työuransa varrella tapaamiaan 

simulaattorialan ja sotapelaamisen asiantuntijoita Suomessa ja ulkomailla. Varsinaisen ratkai-

sumallin innovointi toteutettiin tutkijan hypoteesin pohjalta yhdessä Kymen jääkäripataljoo-

nan johdon kanssa. Tässä kehitystyössä tunnistettiin ne osa-alueet, joihin konstruktiolla läh-

dettäisiin hakemaan ratkaisua. Käytännön toteutukseen mallia kehitettiin ulkomaalaisten asi-

antuntijoiden haastattelujen perusteella, tunnistamalla yhteneväisyyksiä ja haasteita, joihin 

muut ovat jo aiemmin törmänneet.  

 

Tutkimuksen edetessä mallia kehitettiin syklisesti havaintojen ja kokemusten perusteella mu-

kaillen toimintatutkimuksen spiraalimaisen etenemisen mallia (kuva 7). Ratkaisumalli, eli lo-

pullisen konstruktion luonnos, jalostui tutkimuksen edetessä virtuaalisimulaattorilla toteutetun 

sotapelin koulutusohjeeksi. Ratkaisumallin testaus tapahtui Karjalan prikaatin harjoituksissa 

vuosina 2018–2019.  

 

                                            
37

 Virta, Jami, everstiluutnantti: sähköpostiviesti kirjoittajalle 2.11.2017. 
38

 Karjalan prikaatin vuoden 2018 toimintakäsky. Toimintakäskyn liite 13 sisältää muun muassa Karjalan prikaa-

tin KESI-harjoituksen ajankohtineen. 
39 Kymen jääkäripataljoonan toimintasuunnitelman 2018 liite 2, Kymen jääkäripataljoonan toimintagrafiikka 

2018, PDF-asiakirja, kirjoittajan hallussa. 
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Kuva 7: Toimintatutkimuksen spiraalimainen eteneminen.
40

 

 

Harjoitusten lukumäärä mahdollisti toimintatutkimuksen spiraalimaisen etenemisen sovelta-

misen. Ainoastaan tutkimuksen loppuvaiheen osalta suunnitelmasta poikettiin, kun tutkijalle 

avautui mahdollisuus osallistua vielä neljänteen virtuaalisimulaattorein toteutettuun sotapeliin 

Karjalan prikaatin panssaritaktisessa opetustilaisuudessa tammikuussa 2019.
41

 Opetustilaisuu-

teen osallistui henkilöstöä Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista ja Panssarikoulusta. Se 

mahdollisti laaditun konstruktion arvioinnin siten, että siihen osallistui myös tutkimuksen ai-

empiin vaiheisiin perehtymätöntä henkilöstöä. Tämän arvioinnin perusteella tutkimuksen tuot-

tama konstruktio viimeisteltiin asiakkaalle toimitettuun muotoon. 

 

Seitsemännen vaiheen tieteellisen kontribuution reflektointi osoitti tutkimuksen aikana synty-

neen myös uutta teoriaa taktiikan ymmärrykseen liittyen (katso luku 5). Toimintatutkimuksen, 

jota lähellä konstruktiivinen tutkimusote on, tunnusmerkistöön kuuluukin, että yhteisössä, jos-

sa toimitaan (tässä tutkimuksessa asiantuntijaraati) pohditaan ja kehitetään omaa työtä, analy-

soidaan nykyisiä toimintatapoja, kehitetään vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja tuote-

taan toiminnasta uutta tietoa (teorioita).
42

  

 

1.6 Keskeiset käsitteet  
 

Tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet liittyvät sodanajan mekanisoidun pataljoonan kou-

luttamiseen, taisteluun ja taktiikkaan, sotapelaamiseen ja simulaattoreihin: 

 

                                            
40

 Huttunen (ja muut 2008), s. 119. 
41

 Kymen jääkäripataljoonan käsky 20.12.2018/MO26667, Karjalan prikaatin panssaritaktinen opetustilaisuus 

30.-31.1.2019, puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä, STIV Käyttö rajoitettu. 
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- Mekanisoidut pataljoonat/-taisteluosastot ovat Maavoimien operatiivisia joukkoja. 

Operatiivisia joukkoja käytetään painopistesuunnassa operaation ratkaisemiseksi.
43

 

Mekanisoitujen pataljoonien, kuten panssarijääkäripataljoonien ja mekanisoitujen tais-

teluosastojen tärkeimmät joukot on varustettu taistelu- ja rynnäkköpanssarivaunuilla. 

Joukkoa johtaa komentaja, jolla on johtamisen tukena oma esikunta. Tutkimuksen 

kannalta ei ole merkityksellistä, kuvataanko joukkotyypillä olemassa olevia maavoi-

mien organisaatioita vai mekanisoituja, pataljoonan/taisteluosaston vahvuisia joukkoja 

yleensä. Tärkeintä on johtamisessa ja taistelussa ilmenevät periaatteet, jotka ovat yleis-

tettävissä kaikkiin mekanisoituihin joukkoihin. 

- ”Mekanisoidun pataljoonan/-taisteluosaston komentaja johtaa joukkoaan saamansa 

tehtävän ja tilanteen mukaan huomioiden ylemmän johtoportaan taisteluajatuksen ja 

tavoiteltavan loppuasetelman. Johtaminen tapahtuu yksiköiden päälliköille ja erillis-

joukkueiden johtajille yleensä henkilökohtaisesti annettavin käskyin ja toimintaohjein. 

Komentajan johtamisotteen tulee olla voimakas.”
44

 

- ”Normaalioloilla tarkoitetaan yhteiskunnan tilannetta, jossa uhkat ja häiriötilanteet 

voidaan ehkäistä ennalta ja torjua ja niiden vaikutuksista voidaan toipua voimassa 

olevilla säädöksillä ja voimavaroilla.”
45

 Normaalioloissa puolustusvoimien soti-

lashenkilöstöllä on pääsääntöisesti eri tehtävä kuin poikkeusoloissa. Näin ollen har-

jaantuminen poikkeusolojen, eli sodanajan tehtävässä, esimerkiksi pataljoonan komen-

tajan osalta ei välttämättä toteudu osana päivittäistä työtä. 

- ”Poikkeusolot ovat yhteiskunnallinen tilanne, jossa uhkien ja häiriötilanteiden ehkäi-

seminen ennalta, torjuminen ja häiriötilanteiden vaikutuksista toipuminen sekä tilan-

teen hallitseminen voi edellyttää viranomaisille lisätoimivaltuuksia tai -

voimavaroja.”
46

 Puolustusvoimien poikkeusolojen eli sodanajan joukkorakenne perus-

tuu pääosin asevelvolliseen reserviin, joka koulutetaan pääsääntöisesti varusmiespal-

veluksen aikana ja joka käsketään palvelukseen osana kertausharjoitusta tai poikkeus-

olojen joukkojen perustamista. Näin ollen esimerkiksi sodanajan pataljoonan komenta-

jan mahdollisuudet kouluttaa omaa joukkoaan rajoittuvat normaalioloissa Puolustus-

voimien harjoitustoimintaan. 

                                                                                                                                        
42

 Huttunen (ja muut 2008), s. 119. 
43

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 18. 
44

 Mekanisoidun taisteluosaston opas (Luonnos 29.11.2018), puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä, STIV 

Käyttö rajoitettu, s. 19–20. 
45

 Yhtymän suunnittelu- ja päätöksenteko-ohje (YHTSUPA18), luonnos, Maavoimien esikunta, Mikkeli, 2017, 

STIV Käyttö rajoitettu, s. 52. 
46

 Sama, s.53. 
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- Simulaattori on laite, tekninen järjestelmä tai tietokoneen ja ohjelmiston yhdistelmä, 

jolla jäljitellään jotain todellista järjestelmää. Jäljittelyä kutsutaan simulaatioksi.
47

 

- Sodankäynnin tasot ovat strateginen, operatiivinen, taktinen ja taistelutekninen taso. 

Tämän tutkimuksen näkökulman mukaiset mekanisoidut joukot kuuluvat sodankäyn-

nin taktiselle tasolle, missä niitä käytetään taisteluihin osana yhtymien operaatioita.
48

 

- ”Sotapelillä tarkoitetaan järjestelmää tai järjestelyitä, jotka mallintavat pelaajien te-

kemien taktisten, operatiivisten tai strategisten päätösten perusteella taistelukentän 

tapahtumia.”
49

 

- ”Taistelu on eri taistelulajien muodostama kokonaisuus vastustajan kuluttamiseksi, 

lyömiseksi tai tuhoamiseksi. Taistelulajeja ovat hyökkäys, puolustus ja viivytys.”
50

 

- Taisteluajatus, tai toiminta-ajatus, on ”selvä ja lyhyt kuvaus ajallisesti järjestetyistä 

toimenpiteistä, joilla komentaja on päättänyt toteuttaa saamansa tehtävän.”
51

  

- ”Taktiikka on tehtävän toteuttamiseen asetettujen resurssien ja keinojen optimaalista 

suunnittelua ja sovellettua käyttöä päämäärän saavuttamiseksi taistelussa.”
52

 

- ”Tehtävätaktiikka on toimintatapa, jossa esimies tai ylempi johtoporras antaa alaisel-

le tehtävän ja määrittää halutun loppuasetelman. Alainen voi päättää miten tehtävä 

yksityiskohtaisesti suoritetaan.”
53

  

- Virtuaalisimulaattorissa todelliset henkilöt toimivat simuloidussa ympäristössä, 

käyttäen simuloituja laitteita, joiden vaikutukset ovat simuloituja.
54

 Puolustusvoimien 

käytössä olevista simulaattoreista virtuaalisimulaattoreiksi luokitellaan muun muassa 

Steel Beasts Professional ja Virtual Battlespace 3, joita käytetään tämän tutkimuksen 

toiminnallisessa vaiheessa. 

 

Määritelmät ovat pääosin suomalaisen tutkimuksen, sekä voimassa tai luonnosasteella olevien 

Puolustusvoimien ohjesääntöjen ja oppaiden mukaisia. Tutkimuksessa ei luoda uusia tai mää-

ritellä uudelleen olemassa olevia käsitteitä. Käsitteisiin ja niiden määritelmiin liittyvät haas-

teet kuvataan tutkimusraportissa, painopisteen ollessa luvussa 2.  

                                            
47

 Salakari, Hannu: Simulaattorikouluttajan käsikirja, Hakapaino Oy, Helsinki, 2010, s. 96. 
48

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 15. 
49

 Hyytiäinen (2003), s. 6. Sotapelaaminen käsitteenä on haasteellinen, koska sille ei ole olemassa yksittäistä, 

yleisesti hyväksyttävää määritelmää. Myöskään sotapelaamisen käyttötarkoituksista ja -tapauksista ei vallitse yh-

teisymmärrystä. Tässä tutkimuksessa käytetty tulkinta sotapelaamisen määritelmästä ei rajoita sotapelin käyttö-

tarkoituksia tai -menetelmiä. Käsitteen määrittelemättömyys huomioidaan etenkin tulkitessa englanninkielisiä 

lähteitä ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden haastattelun vastauksia. 
50

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 76. 
51

 Operatiivisen suunnittelun perusteet (FINGOP), Pääesikunta, Helsinki, 2009, STIV Käyttö rajoitettu, s. 9–4. 
52

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 77. 
53

 Kenttäohjesääntö – yleinen, Pääesikunta, 2014, STIV Käyttö rajoitettu, s. 55 ja Kenttäohjesääntö 3.1 – Maa-

operaatiot, s. 77. 
54

 Virtanen, Kai: Operaatiotutkimus & operaatioanalyysi – mallien rakentaminen ja hyödyntäminen, opetuspa-

ketti, Aalto-yliopisto, 2018, STIV Käyttö rajoitettu. 
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1.7 Lähdemateriaali 
 

Lähdemateriaali muodostuu aiemmasta kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimuksesta ja kir-

jallisuudesta, asiantuntijoiden ja tutkimuksen toiminnallisen vaiheen sotapeleihin osallistuvan 

henkilöstön haastatteluista ja kyselyistä.  

 

Lähdemateriaali sotapelaamisen ja simuloinnin määrittelyyn, sekä niihin sidoksissa olevien 

ilmiöiden tarkasteluun muodostuu aiemmista tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Simulaattorei-

den käyttöön liittyvien, ja tässä tutkimuksessa sen luotettavuuden kannalta huomioon otettavi-

en ilmiöiden selvittämiseen käytetään aiempaa tutkimusta, tieteellisiä artikkeleita ja simulaat-

torialan ammattilaisten haastatteluja. Tämä aineisto tuottaa riittävän tietopohjan ratkaisumal-

lin luonnosteluun ja asiantuntijoiden haastattelujen ja kyselyiden kysymyksien asettelun perus-

taksi konstruktiivisen tutkimusotteen ensimmäisissä vaiheissa. 

 

Tutkimuksen tuottama primääriaineisto muodostuu teemahaastatteluista ja kyselyistä saadusta 

materiaalista. Tämän materiaalin avulla analysoidaan virtuaalisimulaattoreiden soveltuvuutta 

sotapelaamiseen, kuten myös sen pohjalta laaditun ja testatun ratkaisumallin hyödynnettävyyt-

tä Karjalan prikaatin kontekstiin. Haastatteluissa ja kyselyissä annettujen vastausten ana-

lysoinnissa käytetään sisällönanalyysiä.
55

 Johtuen haastateltujen asiantuntijoiden roolista 

omissa organisaatioissaan ja toteutetuissa sotapeleissä, pääosa haastateltavista esiintyy tutki-

muksessa peitenimillä. 

 

Luku 3.5 sisältää tarkemman arvion tutkimuksen aikana kerätystä datasta. Jonkun muun toi-

mesta aiemmin kerättyä dataa ei tutkimuksessa käytetä. 

                                            
55

 Tuomi, Jouni ja Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, Kustannusosakeyhtiö Tammi, 

Helsinki, 2002, s. 105–108. 



        18 

 

2 YKSI TIE TEHTÄVÄTAKTIIKKAAN - TEORIAKONSTRUKTIO 

 

2.1 Tehtävätaktiikan olemus ja edellytykset 
 

Kenttäohjesäännön määritelmän mukaisesti ”taktiikka on tehtävän toteuttamiseen asetettujen 

resurssien ja keinojen optimaalista suunnittelua ja sovellettua käyttöä päämäärän saavutta-

miseksi taistelussa.”
56

 Määritelmä on Mika Huttusen tutkimuksen Monimutkainen taktiikka 

mukainen synteesi, jota Huttunen jatkaa: ”taktiikka edellyttää taisteluun liittyvien keinojen 

tuntemista ja taitoa soveltaa niitä käytäntöön”. Laajennetussa määritelmässä yhdistyvät teo-

riapohjainen tieto ja käytännön taito, sekä suunnittelu ja toimeenpano.
57

 

 

Taktiikan käytäntöön vieminen tapahtuu johtamisen kautta. Johtaminen voidaan kuvata opera-

tiivisen johtamisen jatkuvalla prosessilla, joka koostuu neljästä osasta: tilanteen seuranta, ti-

lanteen arviointi, suunnittelu ja toimeenpano. Johtamisen prosessi sisältää vastuut komentajal-

le, esikunnalle ja tehtävätaktiikan mahdollistamiseksi myös alaisille.
58

  

 

Tehtävätaktiikka on ohjesääntöjen mukaan Suomessa käytettävä johtamisen konsepti. Kenttä-

ohjesääntö määrittää tehtävätaktiikan seuraavasti: 

 

”Tehtävätaktiikka on toimintatapa, jossa esimies tai ylempi johtoporras antaa alaiselle tehtä-

vän ja määrittää halutun loppuasetelman. Alainen voi päättää miten tehtävä yksityiskohtai-

sesti suoritetaan.”
59

 

 

Käytännönläheisemmän esimerkin tarjoaa Taisteluosaston ohje, joka kuvaa Maavoimien tais-

telutapa 2015:n mukaisten alueellisten taisteluosastojen ja pataljoonien johtamisen. Ohjeen 

mukaan alaisille annetaan toiminnanvapaus ja yksiköiden päälliköt päättävät miten tehtävä 

täytetään. Ohjeen mukaisesti komentajan rooli korostuu etenkin suunnittelussa, missä komen-

taja ilmaisee haluamansa vaikutuksen viholliseen.
60

 

 

                                            
56

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 6 ja 77. Kenttäohjesäännöstössä määritellään suomalainen doktriini, 

eli taisteluoppi. 
57

 Huttunen, Mika: Monimutkainen taktiikka, MPKK TAKTL:n julkaisusarja 1, Edita Prima Oy, Helsinki, 2010, 

s. 200–201. 
58

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 34–35. 
59

 Kenttäohjesääntö – yleinen, s. 55 ja Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 77. 
60

 Taisteluosaston ohje (TSTOS-O – ALJO), puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän asiakirja HL1279, STIV 

Käyttö rajoitettu, s. 4. 
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Edellä mainituissa ohjesäännöissä tehtävätaktiikka kuvataan siis johtamistavaksi, jossa esi-

mies ohjaa alaistaan suunnittelun kautta, ja jossa alainen vastaa oman joukkonsa tehtävän suo-

rittamisen yksityiskohdista. Tehtävätaktiikasta tehdyn tutkimuksen perusteella tehtävätaktiik-

ka on kuitenkin paljon moniulotteisempi ilmiö, kuin Kenttäohjesäännön yksinkertaistettu ku-

vaus antaa ymmärtää. 

 

Petteri Jouko pohtii 2009 artikkelissaan Tehtävätaktiikka suomalaisessa sotataidossa – myytti 

vai todellisuus tehtävätaktiikan ilmenemistä suomalaisen taktiikan kontekstissa. Hänen mu-

kaansa tehtävätaktiikka juurtui suomalaiseen sotataitoon toisen maailmansodan jälkeen, kun 

jäykästä linjapuolustuksesta luovuttiin ja siirryttiin alueelliseen taisteluun. Koska esimies ei 

enää kyennyt johtamaan alaisiaan tehokkaasti, tuli vastuuta tehtävän toteuttamisesta siirtää 

alaiselle. Tehtävätaktiikka on siis liikesodankäynnin vaatimusten mukainen johtamistapa.
61

 

 

Joukon mukaan nykyaikaiset tietojärjestelmät ja tilannekuvasovellukset mahdollistaisivat alai-

sen alaisen johtamisen, niin sanotun ”mikrojohtamisen”. Mutta tehtävätaktiikka on hänen mu-

kaansa ennemmin luottamukseen perustuva ajattelumalli, jossa korostetaan alaisen innovatii-

visuutta.
62

 

 

Jukka Mälkin yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössä vuodelta 2009 tutkitaan tehtävätak-

tiikan olemusta preussilais-saksalaisessa sotataidossa vuosina 1806-1945. Hänen johtopäätök-

sensä pureutuvat Joukon artikkelia syvemmälle: 

 

”Tehtävätaktiikan johtamisfilosofinen olemus kytkeytyy toimintaympäristön dynaamiseen 

kompleksisuuteen ja sen edellyttämään yksilön oma-aloitteisuuteen, itseluottamukseen, vas-

tuuntuntoisuuteen sekä yksilöllisyyteen. Tehtävätaktiikan olemus johtamiskonseptina perustuu 

toimintojen yksinkertaisuuteen, nopeuteen, päättäväisyyteen, sotilaiden välisen keskinäiseen 

luottamukseen, tehtävätyyppisiin käskyihin, alaisen toimintavapauden maksimointiin tehtävi-

en annossa ja niiden toteuttamisessa sekä toimintaan komentajan aikomuksen mukaisesti. 

Tehtävätaktiikan johtamiskulttuurinen olemus ilmentyy, kun sen jäsenet ovat yleisesti sisäis-

täneet tehtävätaktiikan periaatteet sekä käytössä olevan doktriinin ja ovat harjaantuneet so-

veltamaan molempia käytännössä.”
63

 

                                            
61

 Jouko, Petteri: Tehtävätaktiikka suomalaisessa sotataidossa – myytti vai todellisuus? Tiede ja ase 67, 2009, s. 

208–209. 
62

 Sama, s. 211. 
63

 Mälkki, Jukka: Tehtävätaktiikan olemus - Tehtävätaktiikan muodostuminen preussilais-saksalaisessa sotatai-

dossa vuosina 1806–1945, Yleisesikuntaupseerikurssi nro 54 diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu 2009, s. 

122.  
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Siinä missä Kenttäohjesäännöt kuvaavat tehtävätaktiikan yksinkertaisesti tietynlaisena johta-

mistapana tai -konseptina, Joukon ja Mälkin tulkinnat antavat tehtävätaktiikan toteutumisen 

edellytyksiksi myös johtajien inhimillisiä ominaisuuksia ja keskinäisen kanssakäymisen. Mo-

lemmat nostavat esiin sotilaiden välisen luottamuksen. Mälkki korostaa lisäksi koulutuksen 

merkitystä. 

 

Vaikka Jouko perustelee tehtävätaktiikan käyttöönottoa suomalaisessa taktiikassa liikesodan 

vaatimuksilla, siirryttäessä organisaatiossa riittävän alas, taktiselle- ja taistelutekniselle tasol-

le
64

, tehtävätaktiikan merkitys muuttuu. Mekanisoidun taisteluosaston ohjeen luonnoksessa 

vuodelta 2018 tehtävätaktiikan roolia mekanisoidun joukon johtamisessa kuvataan seuraavas-

ti: 

 

”Mekanisoidulle taisteluosastolle käsketään tehtävät tehtävätaktiikan periaatteen mukaisesti. 

Periaatteen mukaan ylempi johtoporras käskee alaisilleen tehtävät, mutta antaa näille tehtä-

vän yksityiskohtaiseen suoritustapaan liittyvän toiminnanvapauden. […] Mekanisoidussa 

taisteluosastossa iskuportaan yksikköjen johtaminen on komentajakeskeistä
65

 johtuen taiste-

luiden kiivaasta temposta ja erityisesti yhteistoiminnan asettamista vaatimuksista. Erillisjouk-

kueille ja muille kuin iskuportaan yksiköille tehtävät annetaan tehtävätaktiikan periaatteiden 

mukaisesti.”
66

  

 

Mekanisoidun taisteluosaston ohje korostaa myös sotilaiden välistä luottamusta, kuten Jouko 

ja Mälkki, mutta lisäksi mainitaan vaatimus alaisten suorituskykyjen ja rajoitteiden tuntemi-

sesta sekä ajan ja resurssien antamisesta alaisten käyttöön.
67

  

 

Tehtävätaktiikan toteutumiseksi ei riitä, että tuntee tehtävätaktiikan periaatteet ja käytössä 

olevan doktriinin, tai alemmalla tasolla joukon taktiikan ja perustaistelumenetelmän
68

. Niiden 

                                            
64

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 15. Ohjesääntö määrittää pataljoonan/taisteluosaston maavoimien 

alimmaksi taktisen tason joukoksi. Komppania määritetään taisteluteknisen tason joukoksi. 
65

 Komentajakeskeisyys voidaan tulkita siten, että komentaja johtaa alaisiaan omakohtaisten havaintojensa perus-

teella tehtävätaktiikan periaatteiden mukaista alaisen toiminnanvapautta rajoittamalla. Tarkoituksena on nopeut-

taa alaiselle käsketyn tehtävän toimeenpanoa rajoittamalla alaisen toimintavaihtoehtoja, jolloin toteutuksen suun-

nitteluun ja käskemiseen kuluu vähemmän aikaa. 
66

 Mekanisoidun taisteluosaston opas (Luonnos 29.11.2018), s. 15. Toiselle maavoimien tärkeimmälle mekani-

soidulle perusyhtymälle, panssarijääkäripataljoonalle, ei ole voimassa olevaa ohjesääntöä. Luonnoksessa vuodel-

ta 2006 (Panssarikoulu) ei tehtävätaktiikkaa mainita. 
67

 Sama, s. 15. 
68

 Sama, s. 15. Perustaistelumenetelmien tarkoituksena on nopeuttaa toimintaa, lyhentää käskytystä, saada joukko 

ryhmitettyä lyhyellä käskyllä tarkoituksenmukaiseen muotoon taisteluvalmiiksi tai saada se suorittamaan tietty 

tehtävä. Perustaistelumenetelmien avulla saavutetaan ajanvoittoa ja parannetaan kykyä aloitteen tempaamiseen. 
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käytössä ja soveltamisessa tulee myös harjaantua. Harjaantuminen tapahtuu koulutuksen kaut-

ta. Tehtävätaktiikan soveltamisen harjoittelussa komentajan taisteluajatus on keskeisessä roo-

lissa, sillä taisteluajatuksellaan komentaja viestii, miten hän aikoo pataljoonallaan toteuttaa 

sille annetun tehtävän. Taisteluajatus on siis komentajan taktiikan ydin. Taisteluajatuksen 

avulla komentaja ohjaa alaisiaan toimimaan hänen määrittelemänsä, pataljoonan yhteisen 

päämäärän eteen, vaikka lopulta alainen päättäisikin tehtävänsä toteuttamisen yksityiskohdis-

ta. 

 

Tehtävätaktiikan ja joukkotyypin erityispiirteiden näkökulmasta mekanisoidun pataljoonan 

johtajien koulutuksessa tulee siis korostua: 

- käytettävän doktriinin, taktiikan ja taistelutekniikan tuntemus - perustaistelumenetelmä 

mukaan luettuna 

- ylemmän johtoportaan suunnitelman ja komentajan taisteluajatuksen tuntemus 

- oman joukon suorituskykyjen ja rajoitteiden tuntemus 

- suunnittelun ja päätöksenteon nopeus ja yksinkertaisuus. 

 

Koulutuksen tulisi kehittää johtajien: 

- itseluottamusta, aloitteellisuutta, päättäväisyyttä ja intuitiota 

- nopeutta päätöksenteossa 

- kykyä laatia yksinkertaisia taisteluajatuksia ja käskyjä, jotka mahdollistavat alaisille 

toiminnanvapauden 

- kykyä viestiä oma aikomuksensa selkeästi, sisältäen käskynantotaidon, 

- luottamusta toisiinsa 

- tuntemusta toistensa toiminnan perusteista sekä ymmärrystä toimintaan tarvittavista 

tiedoista, ajasta ja muista resursseista. 

 

Koska mekanisoidun pataljoonan/taisteluosaston kokoonpanossa harjoitteluun sotaharjoituk-

sena maastossa ei ole runsaasti mahdollisuuksia, syntyy tarve toisenlaiselle tavalle kouluttaa 

sotilaita tehtävätaktiikan edellytysten mukaiseen soveltamiseen käytännössä. Jotta edellä mai-

nitut vaatimukset toteutuvat, tulee koulutustavan mahdollistaa johtaminen, päätöksenteko ja 

johtajien välinen kanssakäyminen sellaisessa ympäristössä, jossa niiden vaikutus joukon toi-

minnalle ja taistelukentän tapahtumille voidaan mahdollisimman hyvin havainnollistaa ja to-

dentaa. 

 

                                                                                                                                        
Ks. myös Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 15. Taisteluteknisen tason toimintaa ohjesääntö kuvaa vaki-
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Sotapelaaminen on tällainen koulutusmenetelmä, sillä sotapelin tarkoituksena on yhdistää riit-

tävän realistinen toimintaympäristö, päätösten tekeminen ja analysointi, sekä johtaminen.
69

  

 

2.2 Sotapelaaminen sotataidossa ja koulutusmenetelmänä 
 

”Simuloinnin ja sotapelaamisen kautta kerrytetään kokemuspohjaa siitä, miten erilaisissa ti-

lanteissa tehdyt ratkaisut vaikuttavat. Kun upseerilla on tukenaan riittävän laaja kokemus-

pohja, on hänen ainakin teoriassa mahdollisuus päätyä parhaalta mahdolliselta tuntuvaan 

ratkaisuun joko innovatiivisen oivaltamisen tai huonot vaihtoehdot poissulkevan ajattelutavan 

kautta.”
70

 

 

Sotapelaaminen nykymuodossaan perustuu kahden 1820-luvun preussilaisen upseerin kehit-

tämään ohjeistukseen siitä, miten taktisia manööverejä eli taisteluliikkeitä voitaisiin kuvata 

eräänlaisen sotapelin (Kriegsspiel) avulla. Seuranneiden kahden vuosisadan aikana sotape-

laaminen levisi lähes kaikkiin asevoimiin, joissa sitä sovellettiin erilaisin menetelmin koulu-

tukseen ja suunnitteluun.
71

 Sotapelaamiselle ei kuitenkaan ole vielä olemassa yksittäistä ja 

yleisesti hyväksyttyä määritelmää.  

 

Sotapelistä käytössä olevat eri määritelmät eivät pääsääntöisesti rajoita sotapelin toteuttami-

seen käytettävää menetelmää, järjestelyjä tai järjestelmiä.
72

 Määritelmissä ei myöskään yks-

kantaan rajata millä sodankäynnin tasolla
73

 sotapelaamista voidaan tai pitäisi toteuttaa.
74

 

 

Sotapelaamisesta on kirjoitettu useita kattavia käsikirjoja, kuten: 

- Strategic Wargaming Series Handbook (Yhdysvallat 2015) 

                                                                                                                                        
oitujen toimintatapojen valikoituna käyttönä. 
69

 Wargaming Handbook, Ministry of Defence Shrivenham, 2017, s. 5–6. 
70

 Mäkitalo, Janne: Sotataito vai sotataide?, Kylkirauta, 4/2018, s. 13. Mäkitalon näkemys on yksilöön keskittyvä. 
71

 Wargaming Handbook, s. 1. 
72

 AAP-06 – Edition 2018, North Atlantic Treaty Organization, NATO standardization office (NSO), 2018, s. 

131. Naton virallinen sotapelin (war game) määritelmä englanniksi: “A simulation of military operation, by 

whatever means, using specific rules, data, methods and procedures”. Vrt. Wargaming Handbook, s. 5. Käsikir-

ja määrittelee sotapelaamisen (wargaming) englanniksi: “A scenario-based warfare model in which the outcome 

and sequence of events affect, and are affected by, the decisions made by the players”. Englannin kielen sanat 

war game ja wargaming saavat toisistaan poikkeavan merkityksen, jossa jälkimmäinen vaatii toteutuakseen ih-

mispelaajien tekemät päätökset. Vrt. Wargaming, Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg, 2006, s. 1–5. 

Saksalaiset määrittävät sotapelin osaksi suunnitteluprosessia ja rajoittavat sotapelin mekaniikan vuoropohjaiseksi. 

Suomalainen määritelmä (Hyytiäinen 2003) vastaa Wargaming Handbookin määritelmää. 
73

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 15, määrittää tässä tutkimuksessa käsiteltävän pataljoonan (ja taiste-

luosaston) kuuluvan sodankäynnin taktiselle tasolle. 
74

 Sama, s. 78. Suomalaisen määritelmän mukaan yhtymä (prikaati, sotilasalue, armeijakunta) kykenee itsenäiseen 

operaatioon, toisin kuin pataljoona tai taisteluosasto. Naton AAP-006 (2018) määritelmässä sotapeli on operaati-

on simulointia. Hyytiäisen (2003) määritelmän mukaan sotapeli taasen mallintaa mm. pelaajien taktisten päätös-

ten perusteella taistelukentän tapahtumia. Näiden määritelmien voidaan tulkita kyseenalaistavan vain taktisella ta-

solla tapahtuvaa sotapelaamista, mutta se tuskin on tarkoitus. 
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- Wargamers’ Handbook – A Guide for Professional War Gamers (Yhdysvallat 2015) 

- Wargaming – Guide to Preparation and Execution (Saksa 2006) 

- Wargaming Handbook (Iso-Britannia 2017). 

 

Mainituista käsikirjoista Strategic Wargaming Series Handbook on tarkoitettu strategisen joh-

tamistason sotapelitoimintaan.
75

 Muuten käsikirja on sisällöltään soveltaen yhtenevä muiden 

kanssa. War Gamers’ Handbookin ja Wargaming Handbookin sovellettavuus pataljoo-

nan/taisteluosaston tason sotapelaamisessa on parempi, sillä niissä kuvataan yleisiä sotape-

laamisen periaatteita, joita voidaan soveltaa johtamistasosta, järjestelyistä ja järjestelmistä 

riippumatta. 

 

Wargaming-ohje kuvaa saksalaisten ymmärtävän sotapelaamisen nykyään vain osana suunnit-

teluprosessia ja määrittelee sotapelaamisen tavoitteet, käyttötilanteet ja -tavat melko tarkasti.
76

 

Saksalaisen määritelmän mukainen sotapelaaminen on kuitenkin vain yksi sotapelin käyttöta-

pa, joka on tuttu suomalaisistakin suunnitteluprosesseista.
77

 Suomalaista sotapelaamisen käsi-

kirjaa ei ole tällä hetkellä.   

 

Saksalaisten kokemuksia sotapelaamisessa 1918-1940 tutkineen ja sotapelaamisesta väitöskir-

jaa otsikolla Sotapelit sotataidon kehyksessä
78

 laativan Lanton mukaan sotapelaamisen tarkoi-

tus ja prosessi päätöksenteon tukemisen näkökulmasta voidaan kiteyttää seuraavan kuvan mu-

kaisesti. 

                                            
75

 Markley, James (toim.): Strategic Wargaming Series Handbook, Unites States Army War College, 2015, liite 

B.  
76

 Wargaming, s. 1–5. 
77

 Operatiivisen suunnittelun perusteet (FINGOP), s. 4–24. Ks. myös Yhtymän suunnittelu- ja päätöksenteko-

ohje (YHTSUPA18), luonnos, s. 34–36 ja 45. Jälkimmäisessä kuvataan myös suunnitteluprosessiin kuuluvien so-

tapelien toteutustapoja. Toteuttamistavat kuvataan saksalaisessa Wargaming-ohjeessa tarkemmin. 
78

 Lantto (2019). 
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Kuva 8: Sotapelaaminen päätöksenteon tukemisessa: käyttömahdollisuudet ja prosessi.
79

 

 

Lanton mukaan saksalaiset jaottelivat sotapelaamisen käyttötapojen perusteella koulutukselli-

siin ja testauksellisiin sotapeleihin. Koulutuksellisissa sotapeleissä fokus oli upseereiden kou-

luttamisessa sodankäynnin tai sotasuunnitelmien toteuttamisen periaatteisiin. Testauksellisissa 

peleissä tarkoitus oli arvioida sotataidollista ajattelua ja kehittää joukkojen käyttöä ja johta-

mista.
80

 

 

Sotapelit jaetaan yleisemmin käyttötarkoituksensa perusteella karkeasti kolmeen tyyppiin, joi-

den väliset rajapinnat ovat häilyvät: 

- Koulutussotapelit: Henkilöstön kouluttaminen ympäristössä, jossa saa epäonnistua. 

Koulutettavat luovat yhdessä jaetun tarinan tilanteista, joihin voivat joutua tosielämäs-

sä. 

- Suunnittelusotapelit: Analyyttisiä sotapelejä suunnitelmien laatimiseksi ja testaami-

seksi. Tarkoituksena on tunnistaa riskit, haasteet ja aiemmin tunnistamattomat tekijät. 

- Analyyttiset tutkimussotapelit: Käytetään tosielämän päätöksenteon tueksi. Sotape-

lillä voidaan arvioida miten tilanne saattaa kehittyä, miten joukkokokoonpanot ja käyt-

tötavat sopeutuvat uusiin tilanteisiin, sekä uusien teknologioiden tuottamia etuja.
81

 

 

Lanton mukaan menetelmästä riippumatta kaikkien sotapelien ja sotapelaamisen tapojen tulisi 

sisältää kuitenkin ainakin: vastustajan, taistelun simuloinnin, säännöt ja päätökset.
82

 Warga-

                                            
79

 Lantto, Heikki: Sotapelaaminen ja operaatioanalyysi, YEK59, opetuspaketti, Maanpuolustuskorkeakoulu, 

2018. 
80

 Lantto (2013), s. 10–11. 
81

 Metteri, Jussi: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa, MPKK 

TAKTL:n julkaisusarja 2, Edita Prima Oy, Helsinki, 2006, s. 45. Ks. myös Wargaming Handbook, s. 8–9.  
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ming Handbookin mukaan sotapelin keskiössä ovat: pelaajat, heidän tekemät päätökset ja rat-

kaisut, heidän yhdessä luomansa tarina ja jakamat kokemukset, sekä heidän sotapelistä saa-

mansa opetukset. Sotilasjoukon, etenkin johtajien, koulutustyökaluna sotapelin vahvuus on 

älyllisesti vapauttava ympäristö, jossa saa tehdä virheitä ja jossa johtamisen ja päätösten vai-

kutus joukon menestykseen on havainnollistettavissa ja analysoitavissa kustannustehokkaas-

ti.
83

 

 

Kritiikkiä sotapelille esittää Teemu Keskisarja, nostaessaan esiin Talvisotaa edeltävät sotapelit 

niin Neuvostoliitossa kuin Suomessakin. Hänen mukaansa molemmissa tapauksissa sotape-

leillä epäonnistuttiin ennustamaan tulevia sotatapahtumia edes auttavasti, suomalaisten odot-

taessa iskua ainoastaan Kannaksella ja neuvostoliittolaisten valikoidessa sodan ajankohdaksi 

talven, koska silloin maasto soineen ja järvineen kantaisi paremmin hyökkääjän kaluston. 

Suomalaisten tiedustelu siis epäonnistui ja neuvostoliittolaiset eivät kyenneet arvioimaan tal-

ven kaikkia vaikutuksia sotatoimeen. Keskitalo kutsuukin sotapeliä arvailuksi.
84

 

 

Toisaalta Lanton mukaan havainnot saksalaisten sotapelaamisesta maailmansotien välillä ker-

tovat päinvastaista tarinaa: saksalaiset onnistuivat hankkimaan sotapelaamisella kokemuksia, 

joita ei muilla keinoin olisi kyetty hankkimaan, etenkin kun saksalainen liikesodankäynnin 

taktiikka oli täysin uusi ja käytännössä testaamaton. Toisin kuin neuvostoliittolaiset ja suoma-

laiset, saksalaiset onnistuivat aikaisempien sotatoimien ja vihollisen toiminnan analysoinnissa. 

Lisäksi Lantto kuvaa saksalaisten sotapelien järjestelyt onnistuneiksi, kun sotapelin suunnitte-

lijat, pelaajat ja erotuomarit eivät olleet samoja henkilöitä.
85

 

 

Näiden esimerkkien perusteella on havaittavissa selkeä yhteys laadullisen asiantuntijuuden ja 

sotapelin antamien tulosten välillä. Sotapelin toteutuksella ja asiantuntijoiden osaamisella on 

suuri merkitys. Toisen maailmansodan jälkeen yhdysvaltalainen tutkimuslaitos ja ajatushau-

tomo RAND Corporation kuvaa sotapelaamista parhaaksi mahdolliseksi rauhan ajan suunni-

telmien analyysitekniikaksi. Väitettä perustellaan sillä, että sotapelissä kyetään koostamaan 

useiden eri alojen asiantuntijoiden osaaminen säännöstöksi ja pelinä pelaajien nähtävissä ja 

arvioitavissa olevaan muotoon. Sotapelin keinoin saadut tulokset ovat toteen näytettävissä ja 

toisten ihmisten toistettavissa.
86

 Wargaming Handbookin mukaan sotapelin etuja ovat mah-

dollisuus riskinottoon ilman aitoa riskiä, kustannustehokkuus, vastustaja, epävarmuus, kitka, 
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 Lantto (2018). 
83

 Wargaming Handbook, s. 5–6. 
84

 Keskisarja, Teemu: Sotapeli – arvailua ”äärettömin mielikuvitusvoimin”, Duodecim 23/2015, s. 2271–2272. 
85

 Lantto (2013), s. 24–26. 
86

 Mood, Alexander: War Gaming as a Technique of Analysis, RAND Corporation, 1954. 
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innovointi ja keskustelun herättäminen. Rajoituksiksi mainitaan toistettavuuden puute, kvali-

tatiivisuus, mahdolliset (vs. todennäköiset) tulokset ja osallistuvan henkilöstön vaikutus sota-

pelillä saavutettavaan hyötyyn.
87

 

 

Tämän tutkimuksen taustalla olevan hypoteesin ja tutkimuskysymyksien asettelun mukaisesti 

tutkimuksen konstruktiossa virtuaalisimulaattoria käytetään osana koulutussotapeliä. Siihen 

tulisi myös liittää suunnittelusotapelin elementtejä, joilla mahdollistetaan tehokkaammin link-

ki operatiiviseen suunnitteluun ja -suunnitelmiin. Tavoitteiden asettelu vastaa siis Lanton ku-

vaamien saksalaisten koulutuksellisten ja testauksellisten sotapelien tavoitteita. Näin ollen 

saksalaisten kokemukset tulee huomioida tämän tutkimuksen konstruktion laadinnassa.  

 

Lantto on koostanut niitä sotapelin osia ja toimintatapoja, joiden avulla operaatiotaitoa ja tak-

tiikkaa voitaisiin saksalaisten 1918-1940 saamien kokemusten pohjalta kehittää tehokkaasti: 

1. Viestiliikenneharjoitus (esikunta- ja komentopaikkasotapeli): oikean kaltainen joh-

tamisympäristö ja johtamisyhteydet. 

2. Kokemuksen hankkiminen: sotapelit mahdollistavat avaintehtävissä harjaantumisen 

suurelle henkilöstömäärälle kustannustehokkaasti. 

3. Taistelutilan hahmottaminen: oman toiminnan ja liikkeen hahmottaminen. 

4. Yhtenäinen taisteluajatus
88

: luodaan sotapelillä yhtenäinen kuva siitä, miten operaa-

tio on ajateltu toteuttaa. Oma toiminta nivoutuu suurempaan taisteluajatukseen, joka 

mahdollistaa alaisten omatoimisuuden ja tehtävätaktiikan. 

5. Organisaation hallinta: oman organisaation rakenteen, käyttöperiaatteiden ja suori-

tuskyvyn havainnollistaminen. 

6. Toiminnan vapaus: ilman liiallisia rajoitteita toteutetut sotapelit ovat erittäin opetta-

vaisia ja voivat tuottaa uusia toimintatapoja. 

7. Realistinen vihollinen: jos vihollinen toimii sotapeleissä kaavamaisesti, se johtaa 

kaavamaisuuteen omassa toiminnassa. Älykkäästi toimiva vihollinen mahdollistaa pa-

remmat havainnot. 

8. Erotuomaritoiminnan erottaminen: sotapelin suunnittelijalla voi olla ennakkokäsi-

tys lopputuloksesta, johon hän erotuomarina peliä johdattelisi.
89

 

 

Tehtävätaktiikan ja mekanisoidun pataljoonan johtamisen näkökulmasta korostuu Lanton tut-

kimusten johtopäätösten mukaisen yhtenäisen taisteluajatuksen merkitys. Yhtenäisen taistelu-

                                            
87

 Wargaming Handbook, s. 11–13. 
88

 Vrt. Wargaming Handbookissa mainittuun jaettuun tarinaan (shared narrative). 
89

 Lantto (2013), s. 26–28. 
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ajatuksen voidaan sotapelaamisen teorian perusteella todeta muodostuvan taktiikan, taistelu-

tekniikan, perustaistelumenetelmän, komentajan taisteluajatuksen sekä oman joukon suoritus-

kyvyt ja rajoitteet kattavan yhteisymmärryksen kautta. Siihen päästään harjoittelulla, jossa har-

joitusjoukko jakaa saman kokemuksen ja muodostaa siitä yhteisen tarinan. 

 

Taisteluajatuksen yhtenäisyyden muodostuminen voidaan kuvata periaatekuvan avulla: 

 

Kuva 9: Taisteluajatuksen yhtenäisyyden muodostuminen osana sotapelaamisen prosessia. 

 

Kuvan mukaisesti sotapeli muodostaa koulutettaville toimintaympäristön, keskustelufoorumin 

ja keskustelun syötteet. Tehtävätaktiikan ja johtamisen prosessin mukaisesti mekanisoidun pa-

taljoonan johtamisen keskeiset toimijat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Hei-

dän ymmärryksensä pataljoonan taisteluun vaikuttavista tekijöistä, kuten taktiikasta, taistelu-

tekniikasta, perustaistelumenetelmästä, komentajan taisteluajatuksesta sekä oman joukon suo-

rituskyvyistä ja rajoitteista on kuvattu ympyröinä. Johtuen eri näkökulmasta, kokemuspohjasta 

ja tavasta ymmärtää asioita, ymmärrys on yleensä vain osittain yhtenevä. Yhteisymmärrys, eli 

taisteluajatuksen yhtenäisyys, kuvataan harmaana alueena, jossa kaikkien toimijoiden ymmär-

rys kohtaa. Taisteluajatuksen yhtenäisyys lisääntyy sotapelin mahdollistamien yhteisten ko-

kemusten ja sitä kautta muodostetun yhteisen tarinan kautta. Tätä yhtenäisyyden lisääntymistä 

kuvataan ympyröiden lähentymisellä ja harmaan alueen lisääntymisenä. Yhtenäisuuden puut-

tuminen aiheuttaa joukon toimintaan inhimillistä kitkaa. 
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Sotapelaamisen voidaan todeta olevan tehokas koulutusmenetelmä kokemusten hankkimiseksi 

ja sen kautta taisteluajatuksen yhtenäisyyden muodostamiseksi. Tärkeintä on valitun sotapeli-

järjestelmän tai -järjestelyn soveltuminen suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja vaaditun kus-

tannus- ja ajankäytön tehokkuuden toteutuminen. 

 

2.3 Simulointi, mallintaminen, taistelumalli 
 

”Simulaatio on todellisen kohteen ja sen kanssa tehtävän työn jäljittelyä ja tämän jäljitelmän 

käyttöä opetuksessa.”
90

 

 

Näin Hannu Salakari määrittelee simulaation Simulaattorikouluttajan käsikirjassa vuodelta 

2010. Simulaation hän taasen määrittelee teknisen tai biologisen järjestelmän jäljitelmäksi, 

jolla pyritään luomaan toimiva jäljitelmä todellisista tapahtumista.
91

 Puolustusvoimien oma 

Simulaattorikouluttajan käsikirja vuodelta 2017 määrittelee simuloinnin todellisuuden jäljitte-

lyksi, joka voi toimia tutkimus- ja opetustekniikkana, tuottaen ja toistaen todellisuuden tapah-

tumia testiolosuhteissa.
92

 

 

Edellä mainitun mukaisesti simulointiin ei sinänsä tarvita erityistä laitteistoa. Simuloitaessa 

todellista järjestelmää, sen jäljitelmää kutsutaan simulaattoriksi. Simulaattori voi olla esimer-

kiksi laite, tekninen järjestelmä tai tietokoneen ja ohjelmiston yhdistelmä. Jäljitelmän, eli to-

dellisen järjestelmän simulaation, tarkkuus voi vaihdella. Tarkkuutta voidaan kutsua simulaa-

tion vastaavuudeksi tai autenttisuudeksi (fidelity). Simulaattori eroaa esimerkiksi operaatio-

analyyttisistä malleista
93

 sillä, että simulaattorissa ihmisellä pelaajana on keskeinen rooli.
94

 

 

Mallinnus on toimintojen tai toiminnallisuuksien kuvaamista matemaattisten mallien avulla. 

Simuloinnissa yhdistetään laadittuja malleja ja tarkastellaan niiden välistä vuorovaikutusta.
95

 

Taistelua simuloitaessa käytetään termiä taistelumalli, joka on edellä mainitun mukaisesti ma-

temaattinen esitys taisteluun vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksista toisiinsa. Hyytiäinen 
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 Salakari (2010), s. 96. 
91

 Sama, s. 96. 
92

 Simulaattorikoulutuksen käsikirja 2017, Maavoimien esikunta, Mikkeli, 2017, s. 6. 
93

Pidd, Michael: Why modelling and model use matter, Journal of the Operational Research Societey 61/2010. 
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kuvaa taistelumallien jakautuvan deterministisiin malleihin, joissa lopputulos on aina alkupe-

räisten parametrien funktio, ja stokastisiin, joissa jäljitellään mallinnettuihin ilmiöihin liitty-

vää luontaista satunnaisvaihtelua. Mallin autenttisuuden, eli todellisuuden vastaavuuden lisäk-

si voidaan mallin tarkkuutta kuvata yleistyksen tasolla, eli resoluutiolla.
96

  

 

Esimerkkinä mallin resoluutiosta voi toimia pienimmän simuloidun yksikön (engl. entity) ko-

ko. Simuloidaanko esimerkiksi jokaisen yksittäisen asejärjestelmän ja ampumatarvikkeen vai-

kutuksia, vai onko pienin simuloitu yksikkö vaikkapa komppania, jonka kaikkien asejärjes-

telmien tulivoima kuvataan yhtenä yhdistettynä mallina. 

 

Puhuttaessa taistelumallin realismista, eli vastaavuudesta todellisuuteen, tulee ymmärtää mi-

hin taistelumallin laskenta perustuu. Tällöin puhutaan laskentakaavoista ja parametreistä. 

Taistelumallin laskenta voi perustua mitattuun, tarkkaan tosielämän dataan, kuten panssarin 

paksuus, kulma ja materiaali, tai analyysin keinoin tuotettuun yleistykseen, kuten panssari-

vaunukomppanian taistelupotentiaali lukuarvona, jota käytetään verrattaessa taistelevien jouk-

kojen suhteellista taistelutehoa.  

 

Esimerkkinä jälkimmäisestä laskentakeinosta on QJM-analyysi (Quantified Judgement Met-

hod). Siinä laskennan lähtökohdat on tuotettu tunnettujen taisteluiden lopputuloksista lähtien, 

pyrkien erittelemään taisteluun vaikuttavat tekijät parametreiksi. Laskenta perustuu siis ana-

lyysiin sotahistoriasta ja taisteluun vaikuttavien tekijöiden, kuten maaston, liikkuvuuden, sään 

ja asejärjestelmien tehokkuuden käyttämiseen osana laskentakaavoja, joilla saadaan sotahisto-

riaan peilaten oikeansuuntaisia arvioita taistelun lopputuloksesta. Myös potentiaalimalli perus-

tuu samankaltaiseen laskentaan. Tämänkaltaiset mallit soveltuvat suurten joukkojen, kuten 

prikaatien, armeijakuntien ja rintamien taistelun lopputuloksen arviointiin.
97

  

 

Siirryttäessä simuloimaan taktisen ja taisteluteknisen tason joukkoja, yksittäisestä sotilaasta ja 

asejärjestelmästä pataljoonaan/taisteluosastoon, simulaation resoluutio muuttuu. Kun simuloi-

tuna yksikkönä (entity) on vaikka yksittäinen panssarivaunu ja panssarintorjunta-ase, taistelu-

mallissa käytettyjen parametrien tulee olla huomattavasti tarkempia kuin taisteluun vaikutta-

vat päätekijät QJM-analyysin tapaan, jotta simuloidun taistelun lopputulos on uskottava.  

 

Ongelmaksi muodostuu riittävän tarkkojen parametrien saatavuus, hallinta, luotettavuus ja 

käytettävyys simulaatiossa. 2000-luvun alussa osana Komentaja- ja esikuntasimulaattorin 
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(KESI) vaatimustenmäärittelyä kehitettiin parametrien luokittelu ja muokkausjärjestelmä 

(LUOMU), johon koottaisiin kaikki olemassa oleva parametritieto siten, että se olisi käytettä-

vissä kaikissa taistelumalleissa. Tällöin kaikkien taistelumallien antamat tulokset perustuisivat 

samoihin parametreihin.
98

 Vaatimusmäärittelyä tehnyt Hyytiäinen toteaa ongelmaksi muodos-

tuneen eri simulaattorijärjestelmien erilaisen ”maailman”, johon sopiviksi reaalimaailman ar-

vot lopulta piti muokata. Oman haasteensa toi myös se, että kaikkia reaalimaailman arvoja ei 

yleensä edes tiedetä varmuudella.
99

 Tämä voi johtua esimerkiksi asejärjestelmän valmistajan 

tiedon salaamisesta tai tietoturvaluokittelusta, johon LUOMU aikanaan kaatuikin.
100

  

 

Lopputuloksena LUOMU:n kaltaista järjestelmää parametrien hallintaan ei nykyisin ole käy-

tössä siten, että kaikki Puolustusvoimien käytössä olevat simulointi- ja laskentamenetelmät 

perustuisivat reaalimaailman, tai niitä mahdollisimman lähelle arvioituihin parametreihin. 

Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytettyjen virtuaalisimulaattoreiden parametrit ovat joko 

valmistajan asettamia, tai perustuvat asiakkaan vaatimuksiin tai itse tuottamiin arvoihin. 

 

Taistelumallin uskottavuuden arviointi ilman mahdollisuutta todentaa mallin ja siinä käytetty-

jen parametrien todenmukaisuutta on haaste. Näin ollen ainut tapa arvioida uskottavuutta, eli 

realismia, on asiantuntijoiden tekemä laadullinen arviointi. Kun pelaajat uskovat taistelumal-

lilla tuotettujen taistelutapahtumien kulkuun omassa toiminnassaan, eivätkä takerru kysymyk-

seen ”miksi tapahtui näin”, mallinnuksen voidaan katsoa olevan riittävällä tasolla. Toisaalta 

pelaajien mielipiteen ei tule ratkaista uskottavuutta, vaan esimerkiksi harjoituksen johdon ja 

harjoituksen eri osapuolten koottujen havaintojen tulee tukea tätä käsitystä.
101

 

 

Kuten käsitteen määrittelyssä todetaan, sotapelikin on oikean sodan tai taistelun simulaatio, 

käytettävästä menetelmästä riippumatta. Käytettävä järjestelmä voi olla myös simulaattori ja 

tällöin simulaatioon liittyy oleellisena osana päätöksiä tekevä ihminen pelaajana. Tämän tut-

kimuksen kannalta simulaattorijärjestelmien käytön tarkoituksenmukaisuus ja ominaisuuksien 

tunteminen on tärkeämpää kuin yksittäisen simulaattorin käyttämä taistelumalli parametrei-

neen.  
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Sotapelin onnistumisen näkökulmasta simulaatiolla tuotettujen taistelutilanteiden ja niistä teh-

tyjen havaintojen tulee olla riittävän uskottavia, jotta niitä sotapelaamisen prosessin mukaises-

ti voidaan tosiasiallisesti analysoida ja siten päätyä taktiikan osaamista kehittäviin johtopää-

töksiin. Tällä tavoin kartutetaan Mäkitalon mainitsemaa kokemuspohjaa. Samalla on kuiten-

kin muistettava, ettei sotapelissä simuloimalla hankittu kokemuspohja perustu todellisuuteen, 

vaan se tulee aina haastaa todellisuuden havainnoilla niin rauhanajan taisteluharjoituksissa, 

kuin oikeassa taistelussakin.  

 

2.4 Simulaattorit 
 

”Simulaattoriavusteisen taistelukoulutuksen tarkoituksena on mahdollistaa sellaisten taiste-

lemiseen liittyvien toimintojen tekeminen, joita normaalissa koulutuksessa ilman simulaatto-

reita ei kyetä tekemään. Yleisesti simulaattoriavusteisen koulutuksen tavoitteena on tehdä 

koulutuksesta turvallisempaa, nopeampaa, tehokkaampaa ja joissakin tapauksissa edullisem-

paa.”
102

 

 

Salakarin mukaan simulaattoreiden käyttö koulutuksessa on jatkuvasti lisääntymässä johtuen 

havaitusta käytännön hyödystä oppimisessa. Esimerkkinä hän mainitsee lääketieteen, sekä 

Yhdysvaltain asevoimien jalkaväen simulaattorikoulutuksen. Koulutuksen kannalta hän luet-

telee hyödyiksi käytännön taitojen turvallisen harjoittelun, ajankäytön, nykyaikaisten simulaat-

toreiden mahdollistaman todenmukaisuuden eli realismin, kustannustehokkuuden ja mahdolli-

suuden harjoitella asioita, joita ei muilla tavoin voida tehokkaasti, tai ollenkaan, harjoitella. 

Kouluttajan näkökulmasta etuja ovat simulaattoriympäristön helppo organisoiminen, riskittö-

myys ja koulutuksen fokusointi tiettyyn yksityiskohtaan.
103

  

 

Nykyään Puolustusvoimien simulaattorit jaetaan kolmeen pääryhmään käyttöperiaatteiden pe-

rusteella: live-, virtuaali- ja konstruktiiviset simulaattorit
104

. Niiden tärkeimmät ominaisuudet 

ja eroavaisuudet on kuvattu Simulaattorikouluttajan käsikirjassa (2017) seuraavasti:  
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Kuva 10: Live-, virtuaalisten- ja konstruktiivisten simulaattoreiden ominaisuudet ja erot.
105

 

 

Simulaattoreiden jaottelua pääryhmiin voidaan kuvata myös seuraavasti: 

 

Kuva 11: Live-, virtuaalisen ja konstruktiivisen simuloinnin erot.
106

 

 

Jaottelu on melko uusi. Suomalaisittain uraauurtavan tutkimuksen virtuaalisimulaattoreiden 

käytöstä Hämeen Ammattikorkeakoululle vuonna 2010 tehneen Lahdenmaan mukaan vielä 

tuolloin kyseisestä ryhmittelyä ei käytetty Puolustusvoimien simulaattoritoimintaa ohjaavissa 

asiakirjoissa. Sen sijaan Maavoimien simulaattorikoulutusta ohjaavassa asiakirjassa (MASI-

KO) vuodelta 1995 simulaattorit jaettiin toimenpide- (proseduuri-), maalitilanne-, tilannejoh-

tamis-, kaksipuoleisen taisteluharjoituksen-, komentaja- ja esikuntakoulutuksen-, sekä strate-
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gisen ja operatiivisen päätöksenteon simulaattoreihin. Lisäksi vuoden 2002 Sotilaspedago-

giikkaa kouluttajille -opas jakaa simulaattorit kolmeen ryhmään: ase- ja toimenpidesimulaat-

torit, kaksipuolisessa taisteluharjoituksessa käytettävät simulaattorit ja erilaiset suunnittelu- ja 

johtamisprosessien simulointijärjestelmät. Lahdenmaa esitti, että Puolustusvoimissakin siirryt-

täisiin virallisesti käyttämään muualla maailmassa vakioitunutta ryhmittelyä. Lisäksi hän esit-

ti, että tavanomaisilla tietokoneilla käytettäviä simulaattoreita kutsuttaisiin jatkossa esimer-

kiksi tietokonepelisimulaattoreiksi, erotuksena muista virtuaalisimulaattoreista, kuten taiste-

lupanssarivaunun sisätilasimulaattorista.
107

 

 

Huomion arvoista on, ettei kuvassa 10 ole vedetty jyrkkiä rajoja eri simulaattoripääryhmien 

välille. Yksittäinen simulaattori voi mahdollistaa sen käytön kuvan 11 mukaisesti konstruktii-

visena tai virtuaalisimulaattorina riippuen käyttöliittymästä ja muista ohjelmistollisista omi-

naisuuksista. Samoin livesimulaatioon voidaan lisätä simuloituja elementtejä. Tällöin puhu-

taan lisätystä todellisuudesta (augmented reality).
108

 Koska ryhmittely sisältää tulkinnan va-

ran, korostuu simulaattorin ominaisuuksien tunteminen ja käyttötarkoitus.  

 

Virtuaalisimulaattoreiden osalta määrittävä tekijä on virtuaalimaasto, eli 3D-maailma, jossa 

pelaaja voi toimia yksittäisenä henkilönä (entity). Virtuaalisimulaattorin etuna perinteiseen 

karttaharjoitukseen tai konstruktiiviseen simulaattoriin nähden on päätöksen ja toimeenpanon 

visualisointi, jonka avulla kouluttajien on helppo osoittaa ja koulutettavien helppo ymmärtää 

taisteluun liittyviä syy-seuraussuhteita.
109

  

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt, Lahdenmaan määritelmän mukaisesti tietokonepelisimulaattorit 

Virtual Battlespace 3 (VBS3) ja Steel Beasts Professional (SB), mahdollistavat niiden käytön 

myös konstruktiivisena simulaattorina, kun pelaajaa ei aseteta virtuaaliympäristöön henkilönä, 

vaan hän esimerkiksi ohjaa karttanäkymässä joukkuetta yhtenä elementtinä (entity). Esimer-

kiksi SB:n valmistaja eSim Games kutsuu saman simulaattorin käyttöä virtuaali- ja konstruk-

tiivisena simulaattorina hybridisotapelaamiseksi (hybrid wargaming).
110

 Koska käsite ei ole 

vakiintunut, eikä sitä ole määritelty, tässä tutkimuksessa mainittuja simulaattoreita kutsutaan 
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Simulaattorikoulutuksen käsikirjan luokittelun mukaisesti virtuaalisimulaattoreiksi, käyttöta-

vasta riippumatta. 

 

Virtuaalisimulaattoreiden käyttö puolustusvoimissa on lisääntynyt merkittävästi niin kutsutun 

virtuaalikoulutusympäristön (VKY) käyttöönoton myötä 2016–2017. Virtuaalikoulutusympä-

ristössä pelattavia simulaattoreita kutsutaan Simulaattorikoulutuksen käsikirjassa Lahdenmaan 

esityksen mukaisesti tietokonepelisimulaattoreiksi
111

, joka on siis virtuaalisimulaattorien ala-

ryhmä. VKY-hanke mahdollisti virtuaalisimulaattoreiden käytön kaikissa koulutusta antavissa 

joukko-osastoissa. 

 

Virtuaalikoulutusympäristö ja sen käyttötarkoitukset ja -tavat ovat tätä tutkimusta tehdessä 

vielä kehittymässä. Virtuaalikoulutusta ollaan kuitenkin lisäämässä Puolustusvoimissa Koulu-

tus 2020 -nimiseen koulutusuudistukseen liittyen, jossa varusmieskoulutuksen tehoa pyritään 

lisäämään nykyaikaisin opetusmenetelmin ja -välinein. Uudistuksesta on tiedotettu myös jul-

kisuuteen runsaasti.
112

 

 

Virtuaalikoulutusympäristö ja niin sanotut tietokonepelisimulaattorit, tai virtuaalikoulutusym-

päristössä pelattavat virtuaalisimulaattorit, ovat siis kohtalaisen uusi tapa kouluttaa sotilaita 

Puolustusvoimissa. Niiden potentiaalia ja käyttömahdollisuuksia tutkitaan ja kokeillaan vielä. 

Esimerkiksi käy vaikkapa muutaman vuoden sisällä tapahtunut, tässäkin tutkimuksessa käyte-

tyn Steel Beasts -virtuaalisimulaattorin käyttötapojen kehittyminen. 

 

Lahdenmaa kuvaa 2010 SB:n käytön painottuvan ampumisen harjoittelusta joukkueen taiste-

lutekniikkaan.
113

 Vuonna 2016 vielä kirjoitustyön alla olevan Simulaattorikouluttajan käsikir-

jan luonnoksen lausuntokierroksella olleessa versiossa simulaattoria kuvataan erityisesti ryh-

mätason ampuma- ja taistelutekniikan koulutusvälineeksi, jota ei ole suunniteltu käytettäväksi 

komppaniatasolla tai siitä ylöspäin.
114

 2017 julkaistussa Simulaattorikouluttajan käsikirjassa 

kuvataan simulaattorin käyttö taktisena koulutusvälineenä joukkueen tasolta komppanian ta-

solle, mutta erillisellä huomiolla, ettei taktisen koulutuksen keskiössä ole komentaja esikunti-
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neen.
115

 Tästä voidaan päätellä, ettei virtuaalisimulaattoreiden koko käyttöpotentiaalia vielä 

tunneta ja näin ollen tämäkin tutkimuksen tekeminen on hyvin perusteltavissa. 

 

Tietokonepelisimulaattoreiden käyttömahdollisuuksista ja -kokemuksista on Suomessa vain 

vähän julkaistuja tutkimuksia. Lahdenmaan tutkimuksen perusteella virtuaalisimulaattoreiden 

käytöllä oli selvä vaikutus koulutuksen tehokkuuteen ja virtuaalikoulutuksen vaikutukset oli-

vat nähtävissä parempana suorituskykynä ja osaamisena maastoharjoituksissa. Simulaattorei-

den käytössä painottui taistelutekniikan harjoittelu yleensä joukkueen kokoonpanossa.
116

  

 

Lahdenmaan tutkimuksen lisäksi esimerkiksi Lämsän Pro Gradu-tutkielmassa vuodelta 2014 

käsitellään taistelun opetusta virtuaalikoulutusympäristössä. Tutkimuksessa näkökulma on 

pedagogiikassa ja tutkimuksen tulokset keskittyvät upseerioppilaiden kokemukseen taistelun 

oppimisesta simulaattorin avulla.
117

 Tutkimuksen tulokset ovat linjassa Lahdenmaan esittämi-

en johtopäätösten kanssa. 

 

Vaikka tämän luvun alussa esitetty perustelu simulaattorikoulutukselle korostaa koulutuksen 

turvallisuutta, nopeutta, tehokkuutta ja vaikutusta koulutuksen kustannuksiin, puhuttaessa si-

mulaattorikoulutuksen hyödyistä, tärkeintä on koulutuksella saavutettu siirtovaikutus (trans-

fer). Tällä tarkoitetaan simulaattorissa opetetun asian osaamista uudessa tilanteessa, oikeassa 

toimintaympäristössä. Siirtovaikutus voidaan todeta, kun oppija toimii toivotulla tavalla tilan-

teessa, joka poikkeaa siitä tilanteesta, jossa toiminta on opittu.
118

 

 

Puhuttaessa simulaattorikoulutuksen siirtovaikutuksesta, sotilaskoulutuksen kannalta oikealla 

toimintaympäristöllä ei tarkoiteta vain maasto-olosuhteita ja sotaharjoituksia, vaan ennem-

minkin taistelutilanteita. Virtuaalisimulaattorilla kouluttamisessa on Simulaattorikouluttajan 

käsikirjan mukaan etuna mahdollisuus ”harjoitella sellaisiakin tilanteita ja toimintoja, joissa 

rauhan aikaisilla varomääräyksillä tulee tosimaailmassa rajoitteita”.
119

 Esimerkiksi mekani-

soidun pataljoonan hyökkäystaistelu todenmukaisesti toimivaa vastustajaa vastaan ilman har-
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joitusalueen, kaluston ja henkilöstön määrään sekä käyttöön liittyviä rajoitteita ei ole helposti, 

saatikka kustannustehokkaasti
120

 toteutettavissa. 

 

Edellä mainitun voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että sotapelaaminen virtuaalisimulaattorilla 

on taistelun ja sitä kautta taktiikan oppimisen kannalta jopa realistisempaa kuin sotaharjoituk-

sissa maastossa. Sama johtopäätös esitetään myös Aalto-yliopiston systeemianalyysin labora-

torion opetusmateriaalissa: 

 

Kuva 12: Kustannustehokkuuden periaatekuva: eurot vs. realismi.
121

 

 

Kuvassa virtuaalisimuloinnin parempaa realismia konstruktiiviseen simulointiin nähden voi-

daan perustella sillä, että virtuaalimaailmassa pelaaja voi tehdä ympäröivästä taistelukentästä 

omakohtaisia aistihavaintoja. Virtuaalisimulaattorissa voidaan lisäksi käyttää oikeiden kaltai-

sia laitteita, replikoita, jolloin myös niin sanottu ”näppituntuma” toteutuu. Mutta virtuaalisen 

ympäristön merkitys muuttuu eri johtamistasoilla. Siivosen mukaan virtuaalisen ympäristön 

vaikutus realismiin toteutuu taisteluteknisellä ja osittain taktisella tasolla, muttei enää sitä 

ylempänä.
122
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Myös joukkotyypillä ja taistelutavalla on merkitystä. Mekanisoidun pataljoonan/-

taisteluosaston johtamisessa korostetaan komentajakeskeisyyttä, eli johtamistoimintaa omiin 

havaintoihin perustuen. Tämä tarkoittaa, että komentaja johtaa taistelua iskuportaan yksiköi-

den ryhmityksessä omasta komentopanssarivaunustaan, tehden ”omakohtaisia tilannehavain-

toja tähystämällä ja muuten havainnoimalla taistelukenttää sekä iskuportaan yksiköiden tais-

telua”.
123

 Alueellisten taisteluosastojen osalta johtamisessa korostuu tehtävätaktiikka, vaikka 

ohjesäännön mukaan johtaminen onkin komentajakeskeistä. Joukon taistelutavan mukaiset 

fyysiset etäisyydet ja hajautettu ryhmitys tekevät mekanisoidun joukon johtamistavan mahdot-

tomaksi alueellisissa taisteluosastoissa. Tällöin komentajan toiminnassa korostetaankin suun-

nittelua, valmistelua ja ohjausta.
124

  

 

Käytettäessä simulaattoreita sotapelaamiseen, tulee ottaa huomioon sotapelaamisen tavoite ja 

kohderyhmä, ja valittava käytettävä simulaattori ominaisuuksineen niiden mukaisesti. Virtuaa-

lisimulaattorin voidaan katsoa tarjoavan parhaan realismin ja panostuotossuhteen komppanian 

tasolle asti, sekä mekanisoiduissa joukoissa pataljoonan ja taisteluosaston tasolle. Siirryttäessä 

tätä korkeammalle johtamisen tasolle, kuten alueelliseen taisteluosastoon ja etenkin yhty-

mään
125

, komentajan realistinen johtamisympäristö voidaan simuloida myös muilla, yksinker-

taisemmilla keinoilla. Virtuaalisimulaattorin käyttö komentajan alajohtoportaiden pelaamiseen 

voi kuitenkin tuottaa lisäarvoa myös alueellisen taisteluosaston tai yhtymän komentajan kou-

lutukseen. Alaisen toimiessa realistisessa johtamisympäristössä ja rajoitetun tilannekuvan va-

rassa, alaisten antamien ilmoitusten ja tilannetietojen mukana komentajan johtamistoimintaan 

tulee samoja epävarmuustekijöitä, vaikkei hän itse virtuaalimaailmassa toimisikaan. 

 

2.5 Johtopäätökset - virtuaalisimulaattori koulutussotapelissä 

 
Sotapelistä käsitteenä on useita toisistaan eriäviä tulkintoja, eikä yhtä, kaikkien hyväksymää 

määritelmää ole. Mikään määritelmä ei kuitenkaan pois sulje virtuaalisimulaattorin käyttöä 

sotapelin järjestelmänä. Tarkasteltaessa sotapelin tarkoitusta yleensä, tai tässä tutkimuksessa, 

voidaan tehdä johtopäätös, että virtuaalisimulaattorin käyttäminen taktisen tason sotapelaami-

seen voi olla tietyin reunaehdoin jopa muita käytettävissä olevia menetelmiä mielekkäämpi, 

ellei jopa osaamisen kehittämisen näkökulmasta paras vaihtoehto. Virtuaalisimulaattorin, 

etenkin suuren pelaajamäärän mahdollistavan tietokonepelisimulaattorin käyttö Puolustus-

voimissa on vielä niin uusi koulutuksen elementti, että sen täyttä potentiaalia ja mahdollisia 

                                            
123

 Mekanisoidun taisteluosaston opas (Luonnos 29.11.2018), s. 19–20. 
124

 Taisteluosaston ohje (TSTOS-O – ALJO), s. 10–11. 
125

 Prikaati, sotilasalue tai armeijakunta. 
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käyttötapoja ei vielä täysin tunneta. Ominaisuuksiltaan virtuaalisimulaattori tuottaa sotapeliin 

sellaisia elementtejä, joita perinteisemmissä sotapelaamisen muodoissa ei ole.  

 

Johtaminen korostuu virtuaalisimulaattorilla toteutetussa sotapelissä. Mekanisoidun joukon 

johtamisessa aina pataljoonan/taisteluosaston tasalle asti korostuva komentajan omakohtaisiin 

havaintoihin perustuva johtaminen mahdollistetaan virtuaalisimulaattorin 3D taistelukentällä. 

Johdettava joukko on mahdollista nähdä komentajan komentopanssarivaunusta ja johtamis-

paikan valinnalla on selkeä merkitys kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. 

 

Huttusen määritelmän mukaisesti taktiikassa yhdistyvät teoria ja käytäntö, eli suunnittelu ja 

toimeenpano. Sotilasorganisaatiossa taktiikan teoria siirretään käytäntöön ja suunnitelmaa 

pannaan toteen ”taktiikan käyttöliittymän”, organisaation eri tason johtajien, kautta. Tällöin 

korostuvat ihmisten välinen kommunikaatio ja ymmärrys taktiikasta. Komentajan taisteluaja-

tus on se työkalu, jonka selkeä kommunikointi ja yhtenäinen ymmärrys mahdollistavat tehtä-

vätaktiikan toteuttamisen johtamisessa. Taktiikassa harjaantuminen tapahtuu kokemuksen 

kautta ja tehokkain tapa kokemuksen hankkimiseen ilman oikeaa sodankäyntiä on sotapelaa-

minen. 

 

Taktiikan, ihmisten ja koulutussotapelaamisen suhdetta voidaan kuvata seuraavasti: 

 

Kuva 13: Teoriakonstruktio: koulutussotapeli osana taktiikkaa.
126

 

 

Taisteluajatuksen konkretisoinnin käytäntöön, eli yksilöiden taktiseksi taidoksi toteuttaa sitä, 

voidaan kuvata tapahtuvan kuvan 13 mukaisesti. Kuvassa taktiikka on kuvattu taktisin symbo-

lein kohtaamistaisteluna. Taktiikan kokonaisuus on jaettu teoreettiseen suunnitteluun ja käy-

                                            
126

 Smeds (2015). Teoriakonstruktio on toinen nimitys tutkijan kehittämälle synteesille, eli mallille. Teoriakon-

struktiota voidaan kutsua myös viitekehykseksi ja se voi olla prosessimallin muotoinen. 
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tännölliseen toimeenpanoon, jotka eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan tarvitsevat ja täy-

dentävät toisiaan. Komentajan taktiikkaa, eli taisteluajatusta, toteutetaan käytännössä ihmisten 

kautta, mikä on kuvattu kuvan keskiössä harmaalla. Keskiössä on koulutussotapelin kautta 

kerrytetty kokemuspohja ratkaisuista ja niiden vaikutuksista tilanteissa, joihin koulutettavat 

voivat joutua oikeastikin, oli kyseessä tuleva taisteluharjoitus tai oikea sota.  

 

Kuvaa tulee tulkita toistuvana prosessina, joka kerryttää kokemuksen kautta taktista taitoa ja 

taisteluajatuksen yhtenäisyyttä. Koulutussotapeli mahdollistaa teorian muuttumisen käytännön 

kokemukseksi ihmisten välisen, tavoitteellisen vuorovaikutuksen kautta. Tämä taas yhtenäis-

tää pataljoonan avainhenkilöstön taisteluajatusta ja jaettua ymmärrystä taktiikan kokonaisuu-

desta. Yhdessä koetuissa tilanteissa kerrytetty kokemuspohja ja yhteinen narratiivi tilanteiden 

syy-seuraussuhteista mahdollistavat etukäteen luotujen ”muistikuvien” hyödyntämisen joukon 

toiminnassa ja johtamisessa. Käytännössä pataljoonan avainhenkilöstölle muodostuu vähitel-

len kyky tehdä yhtenevät johtopäätökset tekemistään havainnoista ja näin käyttää Mäkitalon 

mainitsemia innovatiivista oivaltamista ja huonot vaihtoehdot poissulkevaa ajattelua, eikä ai-

noastaan yksilöinä omassa toiminnassaan, vaan osana komentajan taisteluajatusta. Tämän 

voidaan tulkita olevan tehtävätaktiikan edellytys. 

 

Teoriakonstruktion perusteella tämän tutkimuksen alustavia tutkimuskysymyksiä tarkennettiin 

kohti virtuaalisimulaattorin soveltumista sotapelaamisen järjestelmäksi ja sotapelin käytännön 

toteutusta.
127

 

 

Teoriakonstruktion johtopäätöksenä mekanisoidun pataljoonan virtuaalisimulaattorilla toteu-

tetun sotapelin onnistumista voidaan systemaattisesti arvioida seuraavien kriteerien perusteel-

la, jotka ovat samalla vaatimuksia sotapelin järjestelyille: 
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 Tutkimuksen alatutkimuskysymykset olivat aikaisemmin:  

– Miten operatiivista suunnittelua voidaan tukea virtuaalisimulaattoreiden käytöllä normaaliolojen koulu-

tusjärjestelmässä? 

– Miten virtuaalisimulaattoreita voidaan käyttää esikuntien kouluttamiseen?  

– Miten sotapeliin osallistuva henkilöstö kokee virtuaalisimulaattoreilla toteutetun sotapelaamisen lisää-

vän heidän ymmärrystään komentajan taisteluajatuksesta? 
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Kriteeri Vaatimukset sotapelille ja virtuaalisimulaattorille 

1. Oman joukon tunte-

minen lisääntyy 

Sotapelin on mahdollistettava: 

- oman joukon organisaatio ja kalusto riittävän tarkasti 

- oman joukon tärkeimmät suorituskyvyt ja rajoitteet 

- oman joukon käyttöperiaatteiden ja taktiikan soveltaminen 

- omalle joukolle tyypillinen toiminta, jossa ilmenee liike ja toimintaan tarvittava 

aika. 

2. Vastustajan tuntemi-

nen lisääntyy 

Sotapelin on mahdollistettava: 

- älykkäästi toimiva vastustaja 

- vastustajan joukon organisaatio ja kalusto riittävän tarkasti 

- vastustajan joukon tärkeimmät suorituskyvyt ja rajoitteet 

- vastustajan joukon käyttöperiaatteiden ja taktiikan soveltaminen 

- vastustajan joukolle tyypillinen toiminta, jossa ilmenee liike ja toimintaan tarvit-

tava aika. 

3. Johtajien ammattitaito 

lisääntyy 

Sotapelissä tulee korostua: 

- suunnittelun ja päätöksenteon nopeus ja yksinkertaisuus 

- kyky viestiä oma aikomus selkeästi 

- käskynantotaito. 

Sotapelin tulee kehittää johtajien: 

- itseluottamusta 

- aloitteellisuutta 

- päättäväisyyttä 

- intuitiota. 

4. Oikeaan ympäristöön 

siirrettävissä oleva joh-

tamiskokemus 

Sotapelin on mahdollistettava: 

- oikeankaltainen johtamisympäristö ja -yhteydet 

- toiminnan vapaus ilman keinotekoisia rajoitteita. 

5. Taisteluajatuksen yh-

tenäisyys muodostuu 

Sotapelin tulee kehittää: 

- ylemmän johtoportaan suunnitelman tuntemista 

- komentajan taisteluajatuksen tuntemista 

- pataljoonan eri toimijoiden toimintaympäristön ja -edellytysten tuntemista  

- johtajien keskinäistä luottamusta. 

6. Kustannustehokkuus Sotapelin on mahdollistettava edellä mainitut kriteerit täyttävä koulutus:  

- suurelle henkilöstömäärälle yhdellä kertaa 

- muihin koulutusmenetelmiin verrattuna paremmalla panostuotossuhteella 

- lyhyessä ajassa. 

Kuva 14: Sotapelin vaatimukset ja onnistumisen arviointikriteerit. 
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3 TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN – EMPIIRINEN OSA 

 
3.1 Käytännön oppia ulkomailta 

 
Edellinen luku käsittelee teoriaa kirjallisuuden perusteella. Teoriakonstruktion (kuva 13) sekä 

teoriakonstruktion perusteella johdettujen arviointikriteerien (kuva 14) validiteettia arvioitiin 

ennen tutkimuksen käytännön vaihetta ulkomaalaisten simulaattori- ja sotapelialan asiantunti-

joiden haastatteluilla. Tällä tavoin teoriaa ja olemassa olevaa käytännön kokemusta pyritään 

nivomaan yhteen tutkijan hypoteesin arvioimiseksi, sekä tutkimuksen toiminnallisen vaiheen 

sotapelien suunnittelun tueksi. 

 

Tutkijan aikaisemman uran aikana muodostamien kontaktien kautta tunnistettiin ulkomaalai-

sia simulaattorialan asiantuntijoita, joita haastateltiin sähköpostin välityksellä. Haastatteluun 

käytettiin strukturoitua kyselylomaketta, jonka kysymykset perustuvat tutkimuksen tutkimus-

kysymyksiin ja aihepiirin laajempaan taustoittamiseen. Kyselyn liitteenä lähetettiin lisätieto-

lomake itse tutkimuksesta, sisältäen kuvan 5 mukaisen tutkimussuunnitelman kuvan ja tietoa 

tutkijasta. On huomionarvoista, että perustiedossa tutkimuksen fokuksen kerrotaan olevan so-

tapelaamisessa taktisella tasolla, prikaatin tasolle asti. Tässä tutkija ei huomioinut, että suoma-

lainen sodankäynnin tasojen määrittely ei ole kansainvälisesti yhtenevä. Näin ollen suomalai-

sittain taisteluteknisen tason korostuminen vastauksissa perustuu vastaajien tulkintaan, jossa 

taktinen taso käsittää myös taisteluteknisen tason. 

 

Kyselylomake on otsikoitu englanniksi: Use of Virtual Simulators in Wargaming. Kysymysten 

asettelu on johdettu luvussa 2 käsitellyn teorian pohjalta. Kysely koostuu neljästä osakokonai-

suudesta: 

1. Taustatiedot (background information): kysymykset vastaajan taustasta, kokemukses-

ta simulaattoreiden käytöstä koulutuksessa, sekä vastausten käytettävyyden rajoitteista. 

2. Virtuaalisimulaattorit (virtual simulators): kysymykset ja käsitykset virtuaalisimu-

laattoreiden käytöstä yleensä, vertailun perustaksi. 

3. Virtuaalisimulaattorit ja sotapelaaminen (virtual simulators and wargaming): vas-

taajien kokemukset sotapelaamisesta, virtuaalisimulaattoreiden käytettävyydestä sota-

pelaamiseen ja saadut opit. 

4. Sotapelaamisen menetelmien vertailu (comparison of different wargaming met-

hods): sotapelaamisen järjestelmien ja järjestelyjen numeerinen vertailu. 
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Kysely sisältää 27 avointa kysymystä, sekä 11 arvioitavaa näkökulmaa kuuden eri sotapelaa-

misen
128

 menetelmän numeeriseksi arvioinniksi arvosteluasteikolla 0–5, sekä kommenttiken-

tät vastausten lisätiedoille. 

 

Kysely lähetettiin alun perin Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Australian asevoimien simulaat-

torikoulutuksesta osaltaan vastaaville, tai viime aikoina vastanneille henkilöille sekä saksalai-

selle virtuaalisimulaattorin valmistajan edustajalle. Vastaajat olivat etukäteen lupautuneet vas-

taamaan kyselyyn. Edellä mainitusta henkilöstöstä kyselyyn vastasivat muut paitsi Ruotsin ja 

Tanskan edustajat. Simulaattorivalmistajan edustaja lupautui esittelemään tutkimuksen omille 

kontakteilleen, minkä kautta kyselyyn vastasi lisäksi kuusi Saksan Bundeswehrin simulaattori-

, sotapeli- ja koulutusalan asiantuntijaa ja Yhdysvaltain asevoimien yleisesikuntaupseereiden 

simulaatiokoulutuksesta vastaavan osaston johtaja. Kyselyyn saatiin vielä yksi kanadalainen 

vastaaja, kun Puolustusvoimien doktriiniosaston tutkija esitteli tutkimusta ulkomaalaisille 

kontakteilleen osana Puolustusvoimien opetus- ja harjoitussimulaattorialustaa sekä operaati-

oiden sotapelaamisen kehittäminen -tutkimusta.  

 

Ulkomaalaisia vastaajia kertyi yhteensä 11, viidestä eri maasta. Heistä kahdeksan vastasi 

kaikkiin kysymyksiin, sotapelien numeerinen vertailu mukaan luettuna.
129

 Vastausaineiston 

liitteinä tutkija vastaanotti vastaajien asevoimien käytössä olevia simulaattoritoiminnan esitte-

lyn ja tutkimuksen julkisia lähteitä viisi kappaletta, joista vuoden 2008 I/ITSEC:n julkaisun 

toimitettiin useamman vastaajan toimesta. 

 

Vastaajajoukko on pienestä lukumäärästään huolimatta merkittävä. Vastaajista yhdeksän on 

sotilaita: kahdeksan upseeria (majuri – everstiluutnantti) ja yksi suomalaista opistoupseeria 

vastaava henkilö (warrant officer 1st class). Vastaajista kaksi on siviileitä: toinen vakituisesta 

sotilasvirasta eronnut upseeri ja nykyisin virtuaalisimulaattoriohjelmiston kehittäjä, toinen 

professori (Command and General Staff College Yhdysvalloissa). Kokemusta simulaatto-

rialalta vastaajilla on keskimäärin yli kymmenen vuotta. Henkilöstö työskentelee simulaattori-

koulutuskeskuksissa, koulutuskeskuksissa, koulutusta antavissa joukkoyksiköissä, sotakou-

luissa, sekä puolustushaaran tai asevoimien esikunnissa simuloinnin ja mallinnuksen koor-

dinoinnin ja kehittämisen tehtävissä, vastaten joukkojen, johtajien, esikuntien, oppilaiden ja 

                                            
128

 Suomalaisen määritelmän mukaisesti myös sota- tai taisteluharjoitus voidaan tulkita sotapeliksi. 
129

 Ulkomaalaisten asiantuntijoiden kyselyn vastausaineistot. Kyselylomakkeet, sähköpostiviestit ja niiden liittee-

nä olevat tiedostot kirjoittajan hallussa. 
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kouluttajien kouluttamisesta yksittäisestä vaunuryhmästä aina prikaatia ylemmälle tasolle as-

ti.
130

  

 

Osa ulkomaalaisista vastaajista edellytti, ettei heidän henkilötietojaan kirjata tähän tutkimus-

raporttiin sellaisenaan, sisältäen sotilasarvoa, nimeä ja nykyistä tehtävää. Tämän takia rapor-

tissa käytetään vastaajan kansallisuuteen viittaavia peitenimiä. Kysely on tutkimuksen liittee-

nä 2 ja lista ulkomaalaisista asiantuntijoista peitenimineen on esitetty liitteessä 3. 

 

Kyselyn neljännessä osuudessa vastaajat vertailevat taisteluharjoitusta ja valittuja sotapelaa-

misen järjestelyjä ja järjestelmiä keskenään. Arvioitavat näkökulmat perustuvat tämän tutki-

muksen taustalla olevaan hypoteesiin ja teoriaan. Arvioinnissa nolla tarkoittaa, ettei arvioijalla 

ole kokemusta kyseisestä koulutusmenetelmästä, eikä tätä oteta huomioon vastaajien keskiar-

von laskemisessa. Arvoilla 1-5 kuvataan menetelmän hyvyyttä tai helppoutta, arvon 5 ollessa 

paras arvio (very good/easy from this point of view). Vertailussa virtuaalisimulaattoreiden po-

tentiaali sotapelaamisessa tunnistettiin: 

 

Kuva 15: Eri sotapelaamisen järjestelyjen ja järjestelmien vertailu 1.
131

 

 

                                            
130

 Sama.  
131

 Sama. Perustuu kahdeksan asiantuntijan vastauksien keskiarvoon. Analyysityökalujen (kuten QJM) käyttöä ei 

tunnettu osana sotapelaamista ja siksi siihen sarakkeeseen vastattiin vain muutaman vastaajan toimesta, korostaen 

kyseessä olevan ennakkoasenne tai aavistus. Sarake on merkattu harmaaksi korostamaan, etteivät vastaukset ole 

vertailukelpoisia. 
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Koko vastausaineiston perusteella virtuaalisimulaattoreiden käytössä sotapelaamiseen on tun-

nistettavissa seuraavat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat: 

 

Vahvuudet: 

- Kustannustehokkuus
132

 

- Ajankäytön tehokkuus 

- Immersio, kokemuksen laatu ja simuloitujen tilantei-

den hyväksyminen 

- Toistettavuus 

- Ymmärryksen muodostuminen 

- Joustavuus 

- Riskittömyys (turvallisuus) 

- Kaikkien oikeiden suorituskykyjen rajoitukseton 

käyttö 

- Harjoitusjoukon toiminnan havainnointi 

Heikkoudet: 

- Simulointi ei ole todellisuutta 

- Taistelumalli ja sen parametrit ovat aina puutteellisia 

- Kuoleman pelko ja väsymys puuttuvat, joka mahdol-

listaa epärealistisen toiminnan 

- Suurten joukkokokonaisuuksien sotapelissä tarvittava 

henkilöstön määrä
133

 

- Sensoreiden mallinnus 

- Eri ohjelmistojen standardisoinnin puute, joka vaike-

uttaa niiden integroimista toimivaksi kokonaisuudeksi 

Mahdollisuudet: 

- Immersion lisääminen virtuaalilasien, lisätyn todelli-

suuden, tai oikeiden välineiden käytön avulla
134

 

- Taistelunjohtamisjärjestelmien integrointi simulaatto-

riin 

-  Päätöksenteon tukeminen: parempi ymmärrys tehtä-

västä, vähemmän oletuksia 

- Tunteiden vaikutus päätöksien tekemiseen 

- Tilanteiden uskottavuutta voidaan lisätä kouluttajan 

toimenpitein (simulaation muokkaaminen reaaliajassa) 

Uhat: 

- Simuloitujen taistelutilanteiden käsittely todellisuute-

na 

- Johtajien mielenkiinto keskittyy johtamisen sijaan 

taisteluun
135

 

- Tietokonejärjestelmien vakaus ja suorituskyky 

- Pelaajien kontrolloinnin epäonnistuminen
136

 

- Vääränlainen ympäristö tai vihollisen toiminta tuottaa 

vääränlaisia havaintoja 

- Tekoälyn toiminta ei yleensä vastaa oikeiden sotilai-

den toimintaa 

Kuva 16: Virtuaalisimulaattorin käyttö sotapelaamisessa, SWOT-analyysi.
137

 

 

                                            
132

 Kaikkien vastaajien asevoimat ovat ammattiarmeijoita. Palkkakulut tulee huomioida kustannustehokkuuden 

näkökulmassa korostetummin kuin Suomen varusmiesarmeijan näkökulmasta. 
133

 Vastaajien lähtökohtana vaikuttaa olleen tarve ihmispelaajalle jokaista yksittäistä sotilasta kohden. Kuten lu-

vussa 2.4 todetaan, riippuen käytettävän simulaattoriohjelmiston ominaisuuksista, tälle ei kuitenkaan ole tarvetta. 
134

 Esimerkiksi oikeiden komentovaunujen käyttö simuloidussa ympäristössä. 
135

 Tätä ilmenee myös oikeissa taisteluharjoituksissa. Ilmiön kohtaaminen simuloidussa harjoituksessa voi siten 

olla myös hyödyllistä. 
136

 Frank, Anders: Gamer mode – Identifying and managing unwanted behaviour in military educational war-

gaming, KTH Royal Institute of Technology, 2014, s. 58–62. Simulaattorit mahdollistavat epärealistisen toimin-

nan, “pelailun” (gamer mode). Ilmiössä pelaajat tekevät pelissä voittaakseen epärealistisia toimenpiteitä, joita ei-

vät oikeassa taistelussa tekisi. Ilmiö tulee pyrkiä kitkemään koulutuksessa, mutta myös huomioida analysoitaessa 

simulaattorin tuottamia havaintoja.  
137

 Ulkomaalaisten asiantuntijoiden kyselyn vastausaineistot. Koonnos perustuu osakokonaisuuksien 2 ja 3 ky-

symysten vastauksiin. Vastauksissa ilmenee ristiriita suomalaisen käsityksen mukaisen taisteluteknisen tason 

osalta, joka on osa taktista tasoa vastaajien näkökulmasta. Tämä tekee analyysistä käyttökelpoisen myös joukkue- 

ja komppaniatasoilla, mutta tulee huomioida johtopäätöksiä pataljoonan tasolle viedessä. 
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Tärkeimmiksi onnistumisen edellytyksiksi virtuaalisimulaattorilla toteutetussa koulutuksessa 

ja sotapelaamisessa vastaajat korostivat seuraavia harjoitukseen valmisteluun ja johtamiseen 

liittyviä asioita: 

1. Vaatimukset koulutukselle ja koulutustavoitteet tulee olla selkeästi määritelty. 

2. Joukon koulutuksesta vastaavat henkilöt johtavat myös simulaattoriharjoitukset. 

3. Simulaattorijärjestelmän ominaisuudet ja rajoitteet tulee tuntea ja simulaattorille tulee 

olla osaava käyttäjähenkilöstö. 

4. Simulaattorijärjestelmän (sisältäen tietokoneet, ohjelmiston ja verkot) tulee toimia va-

kaasti ja luotettavasti. 

5. Simulaattorin tulee mahdollistaa riittävä realismi. 

6. Koulutettavien tulee osata simulaattorin käyttö. 

7. Skenaario ja vastustajan toiminta tulee suunnitella huolella. 

8. Koulutustilanne vaatii vahvan kontrollin, jottei simulaattorin käyttö mene ”pelailuksi”. 

9. Koulutus tulee saattaa loppuun oikeissa olosuhteissa.
138

 

 

Vastaajien joukko on tehtäviltään moninainen, kouluttajista simulaattorialan ja operaatio-

analyysin asiantuntijoihin. Tämä vähentää vastaajajoukon homogeenisuudesta johtuvan vi-

nouman uhkaa, joka olisi voinut ilmetä vastaajien koostuessa ainoastaan simulaattorialan asi-

antuntijoista. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden vastaukset tukevat luvun 2 teoriaa ja siitä tehty-

jä johtopäätöksiä. Ne antavat käytännön keinoja ja vinkkejä sotapelien suunnitteluun ja val-

misteluun, tukien osaltaan kuvan 14 mukaisten vaatimusten ja kriteerien toteutumista. Koulu-

tuksen saattaminen loppuun oikeissa olosuhteissa on luvun 2 teoriakonstruktion (kuva 13) nä-

kökulmasta mielenkiintoinen. Kyselyn vastausten perusteella on tehtävissä seuraavat johto-

päätökset: 

 

1. Sotapelaamisen ja simulaattoreiden käsitteet on määritelty moninaisesti. Vastauksissa 

on havaittavissa ero englanninkielisten käsitteiden sotapeli (wargame) ja sotapelaami-

nen (wargaming
139

) määrittelyssä. Ensin mainittu ymmärrettiin Naton AAP-006:n 

(2018) mukaisesti, mutta osa saksalaisista vastaajista rajaa jälkimmäisen määritelmän 

ulkopuolelle esimerkiksi alle prikaatitason sotapelaamisen, kutsuen sitä yksinkertaises-

ti vain koulutukseksi (training) tai tehtävän harjoitteluksi (mission preparations).
140

 

                                            
138

 Ulkomaalaisten asiantuntijoiden kyselyn vastausaineistot. Lista perustuu kysymysten 2.4 ja 3.7 vastauksiin. 

Yleisimmät vastaukset ovat listan alkupäässä. 
139

 AAP-06 (2018) ei esimerkiksi tunnista erikseen käsitettä wargaming. 
140

 Ulkomaalaisten asiantuntijoiden kyselyn vastausaineistot. Esimerkiksi SIMU-DE2 toteaa, että hän ymmärtää 

termin wargaming tarkoittavan vain prikaati/divisioona- tai sitä ylemmän tason sotapelaamista, alemman tason 

sotapelaamisen ollessa koulutusta (training) tai tehtävän harjoittelua (mission preparation). Hänen rajauksensa 
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Johtuen käsitteiden määrittelemättömyydestä osa vastaajista vastasi hieman eri tavalla 

ymmärrettyyn kysymykseen. Osa väärinkäsityksistä on saattanut jäädä huomaamatta 

sisällön analyysissä, joka voi osaltaan heikentää tehtyjen johtopäätösten luotettavuutta. 

2. Virtuaalisimulaattoreiden käyttö painottuu tällä hetkellä joukkueen ja komppanian 

taistelutekniikan ja vakioitujen toimenpiteiden harjoitteluun, yleisimmin käytössä ole-

van ohjelmiston, VBS:n (Virtual Battlespace) määrittäessä mielikuvaa koko virtuaa-

lisimulaattorin käsitteestä. Virtuaalisimulaattoreiden käyttötarkoitukset eivät ole va-

kiintuneita vaan perustuvat pitkälti eri simulaattoriohjelmistojen ominaisuuksiin ja 

kouluttavan organisaation tarpeisiin. Niiden vastaajien organisaatioissa, joissa sotape-

lataan pataljoonatasolla ja käytetään lukuisia virtuaalisimulaattoriohjelmistoja, käyte-

tään virtuaalisimulaattoriakin yhtenä sotapelaamisen järjestelmänä.
141

  

3. Sotapelaamiseen pataljoonatason yläpuolella virtuaalisimulaattoria ei pääsääntöisesti 

käytetä, koska maaston havainnoinnin merkityksen ei enää koeta ilmenevän johtajien 

päätöksenteossa.
142

 

4. Virtuaalisimulaattorilla toteutettu koulutus tulee integroida osaksi joukon koulutusta. 

Se ei saa olla erillinen, irrallinen osa, jota johtaa harjoitusjoukkoa tuntematon taho. 

Simuloitujen taisteluiden tulokset eivät perustu todellisuuteen, mikä pitää aina huomi-

oida havaintojen analysoinnissa ja johtopäätöksien tekemisessä. Simulaattorikoulutus 

tulee saattaa loppuun oikeissa olosuhteissa.  

5. Sotapelin havaintojen analysoinnin perusteella tehtyjen johtopäätösten luotettavuus 

(validiteetti ja reliabiliteetti) tulee arvioida ja todentaa myös muilla menetelmillä, 

mahdollisuuksien mukaan oikeissa olosuhteissa, vaikkakin tämä ei aina ole mahdollis-

ta. Toisaalta virtuaalisimulaattorikoulutusta käytetään tyypillisesti tavoilla, joiden lop-

putulosta on usein vaikeaa tai mahdotonta todentaa ilman oikeaa sodankäyntiä. 

 

SWOT-analyysin tulokset, virtuaalisimulaattorilla toteutettavan koulutuksen vaatimukset ja 

edellä mainitut johtopäätökset otettiin huomioon tutkimuksessa toteutettujen sotapelien suun-

nittelussa ja toteutuksessa, sekä laadittaessa kyselyjen ja haastattelujen kysymyksiä. 

 

 

                                                                                                                                        
perustuu käytettävissä olevaan aikaan, jonka hän kokee pataljoonatason suunnitteluprosessissa olevan sotapelaa-

miseen riittämätön. 
141

 Sama. 
142

 Sama. Ks. myös Siivonen (2018). SIMU-US toteaa, ettei virtuaalinen taistelukenttä tuo mitään lisää prikaati- 

ja sitä ylemmän tason sotapeliin. Siivonen esittää saman johtopäätöksen, mutta tunnistaa virtuaalisimulaattorin 

käytön suurten joukkokokonaisuuksien havainnollistamiseen, tai sensorin, kuten lennokin, välittämän kuvan tuo-

misessa muilla keinoin toteutetun sotapelin tueksi. SIMU-AUS kokemuksen perusteella 3D ympäristön ja kartan 
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3.2 Karjalan prikaatin konteksti 

Tämän tutkimuksen kontekstin, eli ”ympäristön”
143

, muodostaa tutkimuksen tilaajan, Karjalan 

prikaatin, sodanajan joukkojen suorituskyvyn kehittäminen. Maavoimien joukkojen suoritus-

kyky muodostuu muun muassa seuraavista osakokonaisuuksista, joihin voidaan vaikuttaa so-

tapelillä:  

- Järjestelmien ja joukkojen toiminnan mahdollistavat suunnitelmat. 

- Eri tehtäviin harjoitellut käyttö- ja toimintaperiaatteet. 

- Osaava henkilöstö.
144

 

 

Osakokonaisuuksien kehittäminen virtuaalisimulaattorilla toteutettavalla sotapelaamisella, 

Karjalan prikaatin käytössä olevien henkilöstö- ja aikaresurssien
145

 asettamissa rajoissa, muo-

dostaa Karjalan prikaatin ”ongelman”, joka pyritään ratkaisemaan tutkimuksen perusteella 

tuotetulla koulutusohjeella. 

 

Kesä-lokakuussa 2017 tutkimusta ideoitaessa panssarijääkäripataljoonien koulutuksesta vas-

taavan Kymen jääkäripataljoonan silloinen komentaja esitti haasteeksi sodanajan joukon 

suunnitteluun ja kouluttamiseen liittyvän ristiriidan. Rinnakkaisesta suunnittelusta
146

 huoli-

matta operatiivinen suunnittelu
147

 etenee organisaatiossa ylhäältä alaspäin, kun joukon koulu-

tuksessa edetään pienestä kokonaisuudesta kohti suurempaa. Virtuaalisimulaattorilla toteutet-

tavaa koulutusta ja sotapelaamista voitaisiin käyttää linkittämään suunnittelu ja koulutus pa-

remmin toisiinsa. 

 

                                                                                                                                        
käytön suhde johtamistoiminnassa ja havainnoinnissa vähenee mitä ylemmälle johtamistasolle siirrytään: joukkue 

70–30, komppania 50–50, pataljoona/rykmentti 30–70. 
143

 Smeds (2015). 
144

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 20. 
145

 Wahlstein (ja muut 2018). Wahlsteinin ja Väyrysen mukaan koulutuksen suurin haaste on aika: ”Koulutusryt-

mi on puristettu niin tiiviiksi.” 
146

 Operatiivisen suunnittelun perusteet (FINGOP), s. 4-4–4-6. Perättäisinä prosesseina toteutetussa suunnittelus-

sa ylempi johtoporras laatii oman suunnitelmansa, ennen kuin alainen aloittaa oman suunnittelunsa. Rinnakkai-

sessa suunnittelussa ylempi johtoporras ja alainen laativat suunnitelmiaan samanaikaisesti tiiviissä yhteistoimin-

nassa. Rinnakkaista suunnittelua toteutetaan etenkin aikapaineessa.  
147

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 34. Suunnittelulla tuotetaan operatiivinen suunnitelma (tai suoraan 

toimeenpantava käsky). Suunnitelmaa ei välttämättä panna toimeen. Sodan ajan joukoille on laadittu suunnitelma 

(tai suunnitelmia), joka valmistaudutaan panemaan toimeen sodassa. 
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Kuva 17: Alustava periaatekuva suunnittelun ja koulutuksen linkittämisestä. 

 

Periaatteen mukaisesti ylemmän johtoportaan komentaja käskee suunnittelunsa perusteella 

joukon koulutukseen perusteita, esimerkiksi harjoitustilanteita tai testattavia vaihtoehtoja, har-

joitusjoukon koulutusvaiheeseen sopivasti. Harjoituksessa saatavien havaintojen perusteella 

suunnitelmaa voidaan tarkentaa. Samalla joukko harjoittelee tulevan suunnitelman mukaista 

toimintaa ja oppii komentajan taisteluajatuksen. 

 

Karjalan prikaatin ongelman selkiytymisen myötä tutkijan alkuperäinen, luvussa 1 esitetty hy-

poteesi kehittyi muotoon: 

 

”Virtuaalisimulaattoreita voitaisiin käyttää osana Karjalan prikaatin joukkojen koulutusta 

koulutussotapelaamiseen, jonka tavoitteena on poikkeusolojen mekanisoitujen pataljoonien 

avainhenkilöstön kouluttaminen pataljoonan taktiikassa ja johtamisessa taisteluajatuksen yh-

tenäisyyden muodostamiseksi, inhimillisen kitkan vähentämiseksi ja suunnitelmien kehittämi-

seksi.” 

 

Tutkimuksen toiminnallisen osuuden ensimmäistä sotapeliä lähdettiin toteuttamaan luvussa 2 

kuvatun teorian ja kriteeristön, ulkomaalaisten asiantuntijoiden kokemusten ja jatkokehitetyn 

hypoteesin mukaisesti. Ennen ensimmäistä sotapeliä Karjalan prikaatin ongelmaa ei enempää 

tarkennettu, koska asiantuntijaraadilla oli vähän, tai ei ollenkaan kokemusta virtuaalisimulaat-
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toreiden käytöstä koulutuksessa
148

 ja sotapelaamisen välineenä se oli koko asiantuntijaraadille 

tuntematon. 

 

3.3 Toiminnallinen osuus – sotapelien toteuttaminen 

Lokakuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana suunniteltiin ja valmisteltiin tutkimuksen 

toiminnallinen osuus yhteistoiminnassa tutkimuksen tilaajan kanssa. Kymen jääkäripataljoo-

nan läpivientiin sovittiin kaksi virtuaalisimulaattorilla toteutettavaa sotapeliä ja läpiviennin 

mukainen KESI-harjoitus liitettiin osaksi tutkimuksen toiminnallista osuutta. Tutkimuksen 

toiminnallisen osuuden alkuperäinen suunnitelma rakentui seuraavasti: 

- Steel Beasts Professional -sotapeli 20.–21.2.2018 (Sotapeli 1, SB) 

- Virtual Battlespace 3 -sotapeli 24.–25.4.2018 (Sotapeli 2, VBS) 

- Komentaja- ja esikuntasimulaattorisotapeli 8.–12.10.2018 (Sotapeli 3, KESI).
149

 

 

Alkuperäinen suunnitelma oli, että sotapelien 1 ja 2 havaintojen perusteella vastattaisiin tut-

kimuskysymyksiin ja sotapeli 3 toimisi vertailukohtana, sillä siinä käytettävän konstruktiivi-

sen Komentaja- ja esikuntasimulaattorin (KESI) käyttö on vakiintunut osaksi Karjalan prikaa-

tin toimintakäskyä.
150

  

 

Tutkimuksen edetessä ja tutkimuksen tilaajan saadessa käytännön kokemuksia virtuaalisimu-

laattorilla sotapelaamisesta, suunnitelma toteutui käytännössä seuraavasti: 

- Panssarijääkäripataljoonan taktiikan seminaari 2018 ajalla 20.–21.2.2018 (Sotapeli 1, 

SB)
151

 

- Karjalan prikaatin yhteistoimintaharjoitus 1B 24.–25.4.2018 (Sotapeli 2, VBS)
152

 

- Karjalan prikaatin KESI-harjoitus 8.–12.10.2018 (Sotapeli 3, SB+KESI)
153

 

- Karjalan prikaatin panssaritaktinen opetustilaisuus 30.–31.1.2019 (Sotapeli 4, SB).
154

 

 

                                            
148

 Sotapeli 1 osallistujien kyselyn vastausaineistot. Kyselylomakkeet kirjoittajan hallussa. Kokemattomuus ilme-

nee sotapeliin osallistuneiden 17 henkilön vastauksissa: kokemus virtuaalisimulaattoreiden käytöstä kouluttajana 

sai keskiarvon 1,3. Jos henkilöllä ei ole omakohtaista kokemusta, mutta hän on nähnyt virtuaalisimulaattorin 

käyttöä koulutuksessa, arvosana on 1. Jos henkilöllä on vähäinen kokemus virtuaalisimulaattoreista koulutuksessa 

(on kokeillut, mutta tarvitsee toteutuksessa ulkopuolista apua), on arvosana 2. 
149

 Virta (2017). 
150

 Karjalan prikaatin vuoden 2018 toimintakäsky, liite 3.2, s. 13. 
151

 Kymen jääkäripataljoonan käsky 05.02.2018/MO2675, Panssarijääkäripataljoonan taktiikan seminaari 2018, 

puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä. 
152

 Karjalan prikaatin vuoden 2018 toimintakäsky, liite 3.2.6. Sotapeli toteutettiin osana Karjalan prikaatin yh-

teistoimintaharjoitusta (YTH) 1B. 
153

 Kymen jääkäripataljoonan käsky 25.9.2018/MO19712, Karjalan prikaatin KESI-harjoitus 2018, puolustus-

voimien asianhallintajärjestelmä. 
154

 Karjalan prikaatin panssaritaktinen opetustilaisuus 30.-31.1.2019. 
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Kaikkien sotapelien virtuaalisimulaattorilla toteutettuun osuuteen käytettiin Karjalan prikaatin 

virtuaalikoulutusympäristöä. KESI-harjoitus, eli sotapeli 3, piti alun perin toteuttaa ainoastaan 

KESI-simulaattorilla Helsingissä. Mutta johtuen sotapeli 1:n kokemuksista sen suunnitelmaa 

muokattiin siten, että sotapelissä yhdistetään konstruktiivisessa KESI-simulaattorissa toteutet-

tuun prikaatin sotapeliin yhden panssarijääkäripataljoonan sotapeli käyttäen SB-simulaattoria. 

Sotapeli 2 toteutettiin muista sotapeleistä poiketen komppaniana ja se liittyi laajempaan yh-

teistoimintaharjoitukseen, jossa virtuaalisimulaattorilla toteutetun sotapelin jälkeen harjoitus-

joukko siirtyi samaan maastoon kuin simulaattorissa ja toteutti saman tehtävän oikeissa olo-

suhteissa. 

 

Sotapeli 3:n kokemusten perusteella Karjalan prikaatissa toteutettu panssaritaktinen opetusti-

laisuus, sotapeli 4, toteutettiin virtuaalisimulaattorilla. Opetustilaisuuteen osallistui henkilös-

töä Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista ja Maasotakouluun kuuluvasta Panssarikoulusta. 

Tutkimussuunnitelma muuttui samalla siten, että sotapeleissä 1–3 vastattaisiin tutkimuskysy-

myksiin ja sotapelin 4 havainnoilla arvioitaisiin sotapelien 1–3 luotettavuutta. Karjalan prikaa-

tin ulkopuolisen henkilöstön osallistuminen harjoitukseen loi arviontiin hyvät edellytykset, 

sillä he eivät olleet osallistuneet tutkimuksen prosessiin tai sotapeleihin 1–3 millään tavalla. 

 

Tutkimuksen toiminnallisen osuuden aloittavan sotapelin 1 suunnittelun, valmistelun ja to-

teuttamisen osalta tunnistettiin kokonaisuudet, joihin tuli löytää toimiva toimintatapamalli, 

josta muodostuisi tämän tutkimuksen ja Karjalan prikaatin tarpeen mukainen konstruktio, 

koulutusohje. Nämä kokonaisuudet ovat virtuaalisimulaattorilla toteutettavan sotapelin: 

- prosessi 

- henkilöstö 

- rakenne 

- järjestelyt. 

 

Sotapelin suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa sovellettiin Wargaming Handbookin mu-

kaista koulutussotapelin prosessia.
155

 Sovellettu prosessi vaiheiden kuvauksineen on kuvattu 

liitteessä 1.3. 

 

Simulaattorikoulutuksen käsikirja (2017) kuvaa simulaattoriharjoituksia lähinnä maastossa li-

ve-simulaattorein tapahtuvina koulutustapahtumina tai taisteluharjoituksina. Virtuaalikoulu-

tusympäristössä tai konstruktiivisella simulaattorilla toteutetun harjoituksen henkilöstöön tai 

                                            
155

 Wargaming Handbook, s. 51–60. 



        51 

järjestelyihin se ei ota kantaa. Jo pitkään vakioidun mallin mukaisesti toteutetut KESI-

harjoitukset antavat vertailukelpoisen lähtökohdan.  

 

Antikainen on tutkinut KESI-harjoituksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja kuvaa tutki-

muksessaan vuodelta 2009 KESI-harjoituksessa tarvittavan henkilöstön.
156

 Tämän tutkimuk-

sen aikana KESI pelinjohtajana/pääopettajana toiminut Evakoski täydensi Antikaisen listaa 

harjoituksen vääpelillä, joka vastaa harjoituksen huollon asioista.
157

  

 

Virtuaalisimulaattorissa osa pelaajista voi toimia virtuaalimaailmassa yksittäisinä henkilöinä, 

ilman johtamisvastuuta, toisin kuin konstruktiivisessa simulaattorissa. Näissä tehtävissä toi-

miville pelaajille annettiin tässä harjoituksessa nimitys ”yksittäiset taistelijat”, erotukseksi 

suurempia joukkoja simulaattorissa käskyttäville ”operaattoreille”. Tämän tutkimuksen kon-

struktiona tuotetussa koulutusohjeessa edellä mainittu henkilöstö tehtävineen sovitettiin sovel-

taen yhteen Wargaming Handbookin mukaisen sotapelin henkilöstön kanssa.
158

 Näin muodos-

tui virtuaalisimulaattorilla toteutettavan sotapelin henkilöstö tehtävineen, joka on esitetty liit-

teessä 1.2. 

 

KESI-harjoitukset on toteutettu jo vuosia saman kaavan mukaisesti: 

 

”KESI -harjoituksen rakenne on yleensä kaikille joukoille samanlainen. Itse harjoitus on 

yleensä 5-7 päivänen ja se jakaantuu perustamiseen ja järjestelmäkoulukseen kaikille (1 päi-

vä), järjestelmäkoulutukseen (1 päivää), sotapelivaiheeseen (3 päivää) sekä palaute- ja pur-

kuvaiheeseen (1 päivä).”
159

 

 

Koulutuksen järjestämisen kannalta KESI:n ja virtuaalikoulutusympäristön välillä on kaksi 

merkittävää eroa. Ensimmäinen on järjestelmien lukumäärä ja sijainti. Suomen ainoa KESI-

järjestelmä oli tutkimuksen aikana keskitetty Santahaminaan. Jokaisella kouluttavalla joukko-

osastolla taasen on oma virtuaalikoulutusympäristö omassa varuskunnassa luokka- ja tietoko-

nemäärän vaihdellessa joukko-osastoittain. Koulutettavan joukon tulee siirtyä KESI-

                                            
156

 Antikainen, Aku: KESI-harjoituksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät, Esiupseerikurssi nro 61:n tutkielma, 

Maanpuolustuskorkeakoulu 2009, s. 12–15. 
157

 Evakoski, Jarno, kapteeni: sähköpostiviesti kirjoittajalle 26.2.2019. Evakosken mukaan Antikaisen luettelossa 

mainittu harjoituksen johtohenkilöstö (harjoituksen johtaja, KESI-tukihenkilö ja johtamisjärjestelmän ylläpitäjä) 

on ehdoton minimi harjoituksen onnistumiseksi. 
158

 Wargaming Handbook, s. 29–34. 
159

 Simulaattorikoulutuksen käsikirja 2017, s. 55. Ks. myös Antikainen (2009), liite 2. 
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harjoitukseen Helsinkiin ja harjoitus toteutetaan sotilaallisena harjoituksena
160

, jotka molem-

mat aiheuttavat lisäksi kustannuksia
161

. 

 

KESI:n käyttösuunnitelma määrittää joukoilla käytössä olevan koulutusajan vuosittain. Eva-

kosken mukaan määrä on noin 0–3 viikon harjoitusta vuodessa joukosta riippuen, pääosan 

joukoista käyttäessä KESI:ä 1–2 kertaa vuodessa.
162

 Joukkojen näkökulmasta virtuaalikoulu-

tusympäristö on käytettävissä lähempänä ja joustavammin: Karjalan prikaatissa on esimerkik-

si kolme noin 40 tietokoneen virtuaalikoulutusluokkaa, jotka ovat keskenään verkossa ja yh-

distettynä valtakunnalliseen virtuaalikoulutusympäristön verkkoon. Lisäksi prikaatilla on oma 

simulaattorihenkilöstö virtuaalikoulutusympäristön kouluttamiseen ja ylläpitoon.
163

 Omassa 

varuskunnassa koulutus on mahdollista toteuttaa muuten kuin sotilaallisena harjoituksena. 

 

Toinen merkittävä ero on harjoitusjoukon järjestelmän käytön osaamisen taso. Koska virtuaa-

likoulutusympäristöä ja siinä käytettäviä virtuaalisimulaattoreita käytetään varusmieskoulu-

tuksessa, henkilöstö osaa vähintään auttavasti järjestelmän käytön ennen varsinaista sotapeliä. 

Näin ollen henkilöstön koulutukseen järjestelmän käyttöön varattavan ajan ei tarvitse olla yhtä 

pitkä kuin KESI -harjoituksessa. 

 

KESI-harjoituksen malliin perustuen, mutta virtuaalikoulutusympäristön käytön joustavuuden 

ja virtuaalisimulaattorin käytön opetteluun tarvittavan ajan huomioiden, virtuaalisimulaattoril-

la toteutettavan koulutussotapelin rakenne muodostui lopulta 1–3 -päiväiseksi (katso kuva 30 

ja liitteen 1 luku 3.3.1). 

 

Yksittäisessä sotapelissä sovellettiin Simulaattorikouluttajan käsikirjan ja Simulaattorikoulu-

tuksen käsikirjan mukaista harjoituksen rakennetta: 

1. Valmistautuminen (briefing), eli tehtävänanto 

2. simulaattoriharjoitus, eli taistelun simulointi 

                                            
160

 Puolustusministeriön asiakirja FI.PLM.2014-280/10.08.04/2010, 

https://www.aliupseeriliitto.fi/files/758/AU_toteamisptk_liitteineen_31_1_2014.pdf, 21.2.2019. Liite 5. ”Soti-

laallisella harjoituksella tarkoitetaan näissä määräyksissä harjoitusta, joka a) on toimintasuunnitelman mukai-

nen, b) on toimivaltaisen viranomaisen ennalta määräämä, c) tapahtuu maasto-olosuhteissa ja d) on tarkoitettu 

kestämään yhdenjaksoisesti vähintään 24 tuntia. 2. Harjoitukseen osallistuvan virkamiehen työajaksi sellaiselta 

kalenterivuorokaudelta, jonka aikana hänen palveluksensa harjoituksessa meno- ja paluumatkoineen on kestä-

nyt vähintään 8 tuntia, lasketaan näistä 8 tuntia. Enintään JSA-vaativuusluokan 16 mukaista tai enintään ESJA-

vaativuusluokan 15 mukaista tehtävää hoitavan virkamiehen osallistuessa sotilaalliseen harjoitukseen, makse-

taan hänelle harjoituskorvauksena 122,22 euroa vuorokaudelta.” 
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 Karjalan prikaatin vuoden 2018 toimintakäsky. Yhden KESI-harjoituksen kustannukset harjoittelevalle jouk-

ko-osastolle voivat olla kymmeniä tuhansia euroja. 
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 Evakoski (2019). 
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 Miettinen, Petteri, ylikersantti: sähköpostiviesti kirjoittajalle 22.2.2019. Miettinen toimi tutkimuksen aikana 

Karjalan prikaatin virtuaalikoulutusympäristön pääkäyttäjänä. 
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3. jälkipuinti (debriefing).
164

 

 

Tutkimuksen toiminnallisen vaiheen edetessä virtuaalisimulaattorilla toteutetun koulutussota-

pelin prosessia, henkilöstöä, rakennetta ja järjestelyjä päästiin kokeilemaan monipuolisesti. 

Suurimmat haasteet ilmenivät aika- ja henkilöstöresursseissa, sekä käytettyjen simulaattorijär-

jestelmien osaamisessa, etenkin sotapelien johtotehtävissä, kuten Kymen jääkäripataljoonan 

komentaja ja pataljoonaupseeri sotapelin 1 jälkeisessä haastattelussa toteavat.
165

 Havainto 

henkilöstön osaamisen vaatimuksesta on yhtenevä ulkomaalaisten asiantuntijoiden havaintoi-

hin. Ajankäytön ja henkilöstön saatavuuden osalta haasteet liittyvät Puolustusvoimien koulu-

tusrytmiin, joka eroaa merkittävästi haastateltujen ulkomaalaisten asiantuntijoiden edustamien 

maiden ammattiarmeijoista.   

 

3.4 Datan keräämismenetelmät 

 

Toiminnallisessa osuudessa kerättiin tutkimuksen primääriaineisto. Menetelminä käytettiin 

puolistrukturoituja-, eli teemahaastatteluja ja kirjallisia kyselyitä. Haastatellut ja kyselyihin 

vastanneet sotilashenkilöt, ammattisotilaat ja reserviläiset, muodostavat tutkimuksen asiantun-

tijaraadin. Yhteensä kyselyihin vastasi ja tutkimukseen haastateltiin 71 eri sotilashenkilöä, 65 

ammattisotilasta ja kuusi reserviläistä. Osa ammattisotilaista vastasi kyselyihin tai osallistui 

haastatteluihin useammin kuin yhden kerran osana eri sotapelejä (1–4). Asiantuntijaraati sekä 

osallistuminen eri sotapeleihin on kuvattu liitteen 4 taulukossa.  

 

Sotilashenkilöstö harjoitteli sotapeleissä pääsääntöisesti sodanajan tehtävissään. Henkilön so-

danajan tehtävä ei ole julkista tietoa. Tätä varten asiantuntijaraadin sotilashenkilöstöstä käyte-

tään tehtävää ja johtamistasoa kuvaavia peitenimiä. Normaaliolojen koulutusorganisaation 

tehtävien mukainen sotilashenkilöstö esiintyy raportissa omilla nimillään. 

 

Teemahaastatteluilla pyrittiin toisaalta kartoittamaan asiakkaan kontekstia ja tarpeita, toisaalta 

selittämään sotapeleissä havaittuja ilmiöitä Karjalan prikaatin, ja yhdessä tapauksessa koti-
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 Salakari (2010), s. 17–19. Ks. myös Simulaattorikoulutuksen käsikirja 2017, s. 13. Jälkimmäisessä vaiheet on 

nimetty seuraavasti: tavoitteet, toteutus, palaute. 
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 Wahlstein Markus (ja muut 2018). Wahlsteinin mukaan muutosvastarintaa simulaattorin käytön osalta ei enää 

liiemmin ilmene, koska henkilökunta on pääosin nuorta sukupolvea. Väyrysen mukaan osaamisen puutteen takia 

järjestelmien käytölle on olemassa henkinen kynnys. Hän arvioi, että käytännön harjoituksien mukaisiin sotape-

leihin vaadittavan osaamisen ja koulutuskulttuurin kehittyminen Kymen jääkäripataljoonassa tulee kestämään vä-

hintään kolme vuotta.  
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maisen simulaattori- ja sotapelialan asiantuntijan, näkökulmasta.
166

 Haastattelut toteutettiin 

sotapelien jälkeen, jolloin vastaajilla oli hyvät edellytykset vastata kysymyksiin yhdistämällä 

sotapelistä saadut havainnot muihin näkemyksiinsä. Haastattelujen johtopäätökset on esitetty 

luvussa 4 osana sotapeleistä saatuja havaintoja. 

 

Tutkimusta varten toteutetut haastattelut ja haastattelujen tarkoitus: 

Pvm: Haastateltava(t): Aihe: Liittyy tutkimuksen: 

A
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ak
k
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n

 k
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te
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22.2.2018 Evl Markus Wahlstein 

(KYMJP komentaja) ja 

maj Tuomas Väyrynen 

(KYMJP pataljoonaup-

seeri) 

Sotapeli 1: 

Sotapelaamisen mahdollisuudet Kymen 

jääkäripataljoonan koulutuksessa 

x x  x 

20.3.2018 Maj Pasi Siivonen 

(PVTUTKL) 

Sotapeli 1: 

Virtuaalisimulaattorin mahdollisuudet so-

tapelaamisessa 

 x x x 

27.4.2018 Evl Markus Wahlstein 

(KYMJP komentaja) 

Sotapeli 2: 

Koulutussotapelien vaikuttavuus operatii-

viseen suunnitteluun 

   x 

10.10.2018 PrKenr Pasi Välimäki 

(KARPR komentaja) 

Sotapeli 3: 

Sotapelaaminen joukon suorituskyvyn 

kehittämisessä 

x x x x 

Kuva 18: Tutkimuksessa toteutetut haastattelut. 

 

Kyselyt toteutettiin osana sotapelejä. Kyselyyn vastattiin sotapelin palautetilaisuudessa koo-

tusti sotapeleissä 1, 3 ja 4, käyttämällä ennalta laadittuja kyselylomakkeita. Ennen vastaamista 

tutkija esitteli lyhyesti tutkimuksen, johon kysymykset liittyvät, sekä tärkeimpien käsitteiden 

simulointi ja sotapelaaminen määritelmät. Sotapelin 2 kysely toteutettiin sähköpostin välityk-

sellä sotapelin jälkeen. Kyselyiden osana kysyttiin vastaajan perustietoja siltä osin, kuin vas-

tausten luokittelussa on tarpeellista, sekä aikaisempaa kokemusta virtuaalisimulaattoreista ja 

sotapelaamisesta. 
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 Saunders Mark, Lewis Philip ja Thornhill Adrian: Research Methods for Business Students, Fifth Edition, 

Pearson Education Limited, 2009, s. 320–323. Laadullisen aineiston keräämisen luvussa kuvataan teemahaastat-
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Sotapelin 1 kyselyn kysymyksillä arvioidaan virtuaalisimulaattorin ominaisuuksia koulutusso-

tapelaamisessa pataljoonatasolla ja sotapelin tapahtumien uskottavuutta. Kyselyyn vastasi 17 

henkilöä. Kyselyn ensimmäisessä osiossa vastaaja arvioi omaa kokemustaan virtuaalisimu-

laattoreiden käytöstä. Toinen osio koostuu neljästä avoimesta kysymyksestä, joihin vastaami-

sen ohjeistuksessa korostettiin perusteluja ja esimerkkien antamista. Tilaa avoimille vastauk-

sille oli varattu puolikas A4 per kysymys ja vastaaminen toteutettiin käsin kirjoittamalla. Ky-

selyn kolmannessa osuudessa vastaajat vertailivat taisteluharjoitusta ja valittuja sotapelaami-

sen järjestelyjä ja järjestelmiä keskenään samalla tavalla kuin ulkomaalaiset asiantuntijat. Ky-

selyn vastauksilla vastataan tutkimuksen alakysymykseen 1. Käytetty kyselylomake on liittee-

nä 5.  

 

Sotapelin 2 kyselyn kysymyksillä arvioidaan samoja kokonaisuuksia kuin sotapelin 1 kysy-

myksillä, mutta soveltaen komppanian taisteluun ja sotapelin koulutuksen saattamista loppuun 

oikeissa olosuhteissa. Käytetty kyselylomake on liitteenä 6. Kyselyyn vastasi vain sotapelin 

ainoa ammattisotilas. Vastaaminen tapahtui sähköpostin välityksellä. Kyselyyn liittyi oma ar-

vio virtuaalisimulaattoreiden käytön kokemuksesta, muttei sotapelin 1 kyselyn kaltaista vertai-

lua taisteluharjoitusten ja valittujen sotapelaamisen järjestelyjen ja järjestelmien kesken. 

 

Sotapelin 3 kyselyssä vastaajat arvioivat omaa kokemustaan sotapelaamisesta. Avoimilla ky-

symyksillä vastataan kaikkiin tutkimuksen alakysymyksiin koulutettavan joukon näkökulmis-

ta. Panssarijääkäripataljoonan sotapelissä (SB) käytetty kyselylomake on liitteenä 7. Kyselyyn 

vastasi 22 sotilasta, joista kuusi reserviläisiä. Vastaaminen toteutettiin simulaattoriluokan työ-

asemilla käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa. Sotapelissä kahden eri simulaattorijärjestelmän ti-

lannekuvaa yhdistettiin prikaatin taistelunjohtokeskuksessa (TJK). TJK:n henkilöstö, simu-

laattorikouluttajat ja harjoituksen johtaja apulaisineen vastasivat omaan kyselyynsä. Kyselyssä 

arvioitiin eri simulaattoreiden tuottaman tilannekuvan eroavaisuuksia, sotapeliä koulutusme-

netelmänä, sekä kaksi eri simulaattorijärjestelmää yhdistävän sotapelin käytännön järjestelyjä. 

Kyselyyn vastasi kahdeksan henkilöä. Vastaaminen toteutettiin käsin kirjoittamalla ja jokai-

selle avoimelle kysymykselle oli varattu puolikas A4. Kyselylomake on liitteenä 8.  

 

Sotapelin 4 kyselyssä yhdistyi harjoituksen rakenteen ja järjestelyiden arvioiminen sekä arvio 

virtuaalisimulaattorin soveltuvuudesta sotapelaamiseen. Kyselyn vastauksilla varmennetaan 

tutkimuksessa aiemmin saatuja alakysymysten 1–3 vastauksia. Kyselyyn vastasi 40 henkilöä, 

joista yhdeksän Panssariprikaatista ja kaksi Maasotakouluun kuuluvasta Panssarikoulusta. 

                                                                                                                                        
telujen käytettävyyttä. 
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Karjalan prikaatin ulkopuolisilla vastaajilla ei ollut aiempaa kokemusta tutkimuksessa toteute-

tuista sotapeleistä. Vastaaminen toteutettiin simulaattoriluokan työasemilla käyttäen tekstin-

käsittelyohjelmaa. Kyselyn kysymykset ovat liitteenä 9. 

 

Kyselyjen ja haastattelujen aineiston analysoinnissa käytetään laadullista sisällönanalyysia, jo-

ta jatketaan tuottamalla samasta aineistosta määrällisiä tuloksia.
167

 Analyysi toteutetaan teo-

riasidonnaisesti, eli abduktiivisesti (kuva 10). Analyysin tukena on sotapeleissä 1, 3 ja 4 käy-

tetyn simulaattorin (SB) palautetyökalun tallenteet. Niiden avulla vastauksissa ilmenevät tais-

telutapahtumat on tarvittaessa jälkikäteen tarkasteltu vastaajan näkökulmasta sellaisten merki-

tysten havaitsemiseksi, jotka eivät suoraan kirjallisesta vastauksesta ilmene. 

 

3.5 Analyysi kerätystä datasta 

 

Teemahaastattelujen haasteiksi lasketaan niiden luotettavuus, haastateltavien ja haastattelijan 

ennakkoasenteet sekä vastausten oikeellisuus ja yleistettävyys.
168

 Luotettavuuden ja ennakko-

asenteiden osalta haastatteluja edesauttoi haastattelijan, eli tutkijan ja haastateltavien yhteinen 

tausta samassa organisaatiossa. Koska tutkimus on tilattu haastateltavien organisaatiolta ja 

tutkimuksella pyritään tuottamaan asiakkaan kontekstiin soveltuva koulutuksen työkalu, haas-

tateltavilla ei sinällään ole mitään syytä pimittää tietojaan tai suhtautua haastatteluihin epäile-

västi. Tutkija ohjasi haastattelua avoimin kysymyksin ja vastaajat saivat vastata haluamallaan 

tavalla. Haastatteluissa ei ilmennyt haastateltavien asenteisiin liittyviä haasteita, jotka asettai-

sivat vastausaineiston kyseenalaiseksi.
169

 Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien suostu-

muksella ääninauhalle.  

 

Haastatteluissa haasteen muodostivat haastateltavien kiireiset aikataulut ja aihealueeseen liit-

tyvät rajoitukset tiedon suojaustason osalta. Haastatteluissa pysyttiin julkisessa tiedossa, mikä 

sopii tutkimuksen yleiseen luonteeseen hyvin. Simulaattoreihin uutena koulutusmenetelmänä 

sisältyy ennakkoasenteita, joten haastattelut toteutettiin toiminnallisen vaiheen aikana, kun 

haastateltavat olivat ensin itse nähneet sotapelin käytännössä. Näin haastateltavat kuvasivat 

vastauksissaan näkemäänsä ja kokemaansa, eivätkä mahdollista ennakkoasennetta. 

 

Kyselyiden tärkein haaste tässä tutkimuksessa oli avoimien kysymysten luotettavuus ja validi-

teetti. Avoimilla kysymyksillä pyrittiin ohjaamaan vastaajia tuottamaan sellaisia vastauksia, 
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 Saunders (ja muut 2009), s. 326–336. 
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 Sama, s. 337–340. 
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joiden avulla kyetään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Ongelma muodostuu, jos vastaaja 

ymmärtää kysymyksen eri tavalla kuin kysyjä olettaa, tai tutkija tulkitsee vastauksen eri taval-

la kuin vastaaja tarkoittaa.
170

 Jotta näiltä haasteilta vältyttäisiin, ennen kysymyksiin vastaamis-

ta tutkija vielä täsmensi kysymysten näkökulmaa ja sitä, mihin tutkimuskysymyksiin vastauk-

silla pyritään vastaamaan. Jos vastausaineistossa olisi ilmennyt epäselvyyksiä, oli tutkijalla 

kaikkien vastaajien yhteystiedot ja mahdollisuus selvittää vastaajalta tarkemmin vastausten si-

sältöä. Vastaukset olivat kuitenkin niin selkeitä, että yhteydenotoille ei syntynyt tutkimuksen 

aikana tarvetta. 

 

Kyselyiden avulla saatu aineisto sisältää jo luvussa 3.1 esiintyviä haasteita. Koska yleisesti 

hyväksyttyä määritelmää sotapelaamisesta ei ole, esitettiin Hyytiäisen (2003) määritelmä ky-

selyn ohjeistuksen osana. Lisäksi vastaajat olivat organisaation kaikilta tasoilta ja hyvin erilai-

sista lähtökohdista simulaattoreiden ja sotapelaamisen näkökulmasta. Tämän takia vastausai-

neistosta ei voida tehdä yleistyksiä tämän tutkimuksen toiminnallisen vaiheen ulkopuolelle. Ei 

siis voida olettaa, että samoilla kyselyillä olisi saavutettu samankaltainen vastausaineisto eri 

vastaajajoukolla, esimerkiksi jos samanlaisia sotapelejä olisi järjestetty Panssariprikaatissa. 

 

Kaikkien kyselyiden avulla kerätty vastausaineisto ei muodosta täysin onnistunutta, saumaton-

ta kokonaisuutta. Sotapelin 1 kyselyn kolmannen osuuden vertailutaulukon vertailukelpoisuut-

ta ulkomaalaisten asiantuntijoiden vastauksiin pyrittiin lisäämään säilyttämällä osuus englan-

ninkielisenä. Analyysityökaluihin liittyvää kysymystä kuitenkin tarkennettiin sotapelin 1 kyse-

lyyn, jolloin ulkomaalaisten asiantuntijoiden ja suomalaisten vastaajien vastaukset analyysi-

työkalujen käytön osalta eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Myös sotapelien kyselyiden 

taustakysymykset ovat keskenään erilaisia (ks. liitteet 5–8). Alun perin tarkoituksena oli, että 

sama henkilöstö osallistuisi kaikkiin sotapeleihin, mutta tämä osoittautui mahdottomaksi. 

Koska henkilöstö vaihtui sotapelien välillä ja taustakysymykset muuttuivat kyselyiden välillä, 

tämä vaikuttaa vastausaineiston luokitteluun vastaajien itse arvioiman simulaattori- ja sotape-

laamiskokemuksen osalta.  

 

Taustakysymysten avulla voidaan kuitenkin, haluttaessa, yhä rajoitetusti luokitella vastauksien 

keskinäistä painoarvoa vastaajien kokemuksen perusteella. Sotilasarvosta ja palvelusvuosista 

riippumaton, kokemukseen perustuva painotus mahdollistaa sotilasorganisaatiossa yleisen, he-

raldiikkaan, eli sotilasorganisaation hierarkiaan perustuvan painotuksen välttämisen: simulaat-
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torialalla kunnostautuneen ylikersantin vastaus ei automaattisesti ole vähempiarvoinen kuin 

majurin, vaikka jälkimmäisellä ei simulaattorialasta kokemusta olisikaan. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

4.1 Sotapeli 1 – Heikko markkinatesti 

Sotapeli 1 järjestettiin 20.–21.2.2018. Panssarijääkäripataljoonan taktiikan seminaari 2018 -

nimeä kantaneen harjoituksen johti Kymen jääkäripataljoonan pataljoonaupseeri ja harjoituk-

sen valmisteluista vastasivat yhdessä tutkija ja Kymen jääkäripataljoonan simulaattoriupseeri. 

Tilaisuus järjestettiin erityisesti panssarijääkäripataljooniin sijoitetulle henkilöstölle komp-

panian päälliköistä pataljoonan komentajiin. Harjoitus toteutettiin kaksipäiväisenä ja harjoitte-

lun aiheena oli syventää osaamista panssarijääkäripataljoonan perustaistelumenetelmästä. Se-

minaariin sisältyi tunnin mittainen teoriaopetus panssarijääkäripataljoonan taktiikasta aselaji-

toimintoineen. Simulaattorilla toteutettu vaihe aloitettiin kahden tunnin järjestelmäkoulutuk-

sella. Perustaistelumenetelmän mukainen kohtaamistaistelu jaettiin kolmeen caseen, joissa 

tarkasteltiin taistelun eri vaiheita toisistaan erillisinä skenaarioina, vaikkakin yhtenäisenä jat-

kumona.
171

 Kolmannessa casessa tehtävä toteutettiin kahdella erilaisella toteuttamisperiaat-

teella, joita vertailtiin keskenään.  

 

Sotapeliin osallistui toimivina johtajina ja operaattoreina 14 henkilöä. Henkilöstön tehtäviä 

vaihdeltiin harjoituksen aikana, riippuen pelattavasta casesta ja siinä olevista joukoista, jotta 

pieni määrä saatiin riittämään. Sotapelissä ei toiminut pelaajia yksittäisen taistelijan rooleissa, 

joten esimerkiksi komentovaunuissa ei ollut vaunujen miehistöjä, vaan komentajat ja päälliköt 

joutuivat liikuttelemaan komentovaunujansa itsenäisesti. Sotapelissä ei ollut pataljoonan esi-

kuntaa, eikä oikeita taistelunjohtamisjärjestelmiä. Sotapeliä varten komentaja laati taisteluaja-

tuksen ja tehtävät alaisilleen. Sotapelin aluksi komentaja piti käskynannon. Sotapelin aikana 

käytetty simulaattorijärjestelmä (SB), työasemat ja verkko toimivat moitteettomasti.
172

 

 

Sotapelin kyselyn kysymyksissä painotettiin virtuaalisimulaattorin soveltuvuutta sotapelaami-

seen, simuloitujen taisteluiden uskottavuutta sekä virtuaalisimulaattorin 3D-taistelukentän ja 

sen mahdollistaman visualisoinnin merkitystä taktiikan ymmärtämiselle (liite 5).  

 

Sotapelin jälkeen 17 vastaajasta yksikään ei kyseenalaistanut virtuaalisimulaattorin soveltu-

vuutta sotapelaamiseen. Vastaajista 16 (94%) piti simuloituja taisteluita vähintään riittävän 
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rion alkuasetelmaksi, jne. 
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 Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä. Materiaali kirjoittajan hallussa. 
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uskottavina, eikä yksikään vastaajista todennut taisteluiden olleen epäuskottavia. 3D-

taistelukentän mahdollistama visualisointi joko simuloidun taistelun tai palautteen aikana 

mainittiin tärkeänä tekijänä taktiikan ja panssarijääkäripataljoonan taistelun kokonaisuuden 

hahmottamisessa 11 kertaa (65% vastaajista). Sama määrä vastaajista (65%) nosti esiin, kuin-

ka simulaattorin avulla joukkojen taisteluliikkeen tarvitseman tilan ja ajan hahmottamista 

edesauttoi sen näkeminen 3D maastossa.
173

 

 

Käyttäen luvun 2.5 sotapelin onnistumisen arviointikriteeristöä, eri kriteerien mukaisten ha-

vaintojen ilmeneminen avoimissa vastauksissa on seuraava: 

Kriteeri Ilmeneminen vastauksissa 

vastaajaa % vastaajista 

1. Oman joukon tunteminen lisääntyy 14 82% 

2. Vastustajan tunteminen lisääntyy 6 35% 

3. Johtajien ammattitaito lisääntyy 5 29% 

4. Oikeaan ympäristöön siirrettävissä oleva johtamiskokemus 14 82% 

5. Taisteluajatuksen yhtenäisyys muodostuu 12 71% 

6. Kustannustehokkuus 4 24% 

Kuva 19: Sotapelin arviointikriteerien täyttyminen sotapelissä 1.
174

 

 

Ottaen huomioon kyselyn avointen kysymysten asettelun, on kriteeristön mukaisten havainto-

jen ilmeneminen vastauksissa tutkimuksen kannalta merkittävä tulos. Yksikään vastaaja ei ol-

lut sitä mieltä, että virtuaalisimulaattorilla toteutettu sotapeli olisi tuottanut kriteeristön näkö-

kulmasta negatiivisia oppimiskokemuksia. 

 

Sotaharjoituksen ja eri sotapelaamisen järjestelyjen ja järjestelmien vertailussa tulokset erosi-

vat ulkomaalaisten asiantuntijoiden tekemän vertailun tuloksista vain vähän: 
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Kuva 20: Eri sotapelaamisen järjestelyjen ja järjestelmien vertailu 2.
175

 

 

Mielenkiintoisesti merkittävimmät erot ulkomaalaisten ja sotapeliin 1 osallistuneiden henki-

löiden vastausten välillä koskevat sotaharjoituksia, etenkin tilanneymmärryksen (situational 

awareness), immersion (immerson of students), suunnittelun (planning) ja harjoittelun rajoit-

teiden (resrtrictions) osaa. Taustalla vaikuttanevat mitä todennäköisimmin etenkin erot am-

matti- ja varusmiesarmeijan koulutusjärjestelmissä.  

 

Toinen mielenkiintoinen havainto on, että vaikka vastaajat tekivät vertailun ennen sotapelin 

simulointivaiheen aloittamista, virtuaalisimulaattorilla toteutettu sotapeli sai selkeästi parhaan 

arvion (3,91) annetun arviointikriteeristön mukaan. Tämän vertailun perusteella sotapeliin 

osallistuvasta henkilöstöstä yksi olisi suosinut manuaalista sotapeliä (kuten maastolaatikko) ja 

yksi karttaharjoitusta ylitse muiden järjestelyjen, annetun kriteeristön täyttävän sotapelin tai 

harjoituksen pitämisessä. Vastaajista neljällä virtuaalisimulaattorilla toteutettu sotapeli ja jo-

kin toinen järjestely tai järjestelmä sai yhtäläisen arvion.
176

 

 

Virtuaalisimulaattorin ominaisuuksien vaikutusta taktiikan ymmärrykseen vastaajat kuvasivat 

muun muassa seuraavasti: 

- ”Maaston käyttö korostuu, kun nähdään maisema vaunun tornista, ei pelkästään kar-

tasta. Pelaajille saadaan näin todenmukaisempi tunnelma ja siten ehkä realistisempia 

päätöksiä, kuin ainoastaan kartan perusteella päätettäessä.” (Wahlstein) 

                                            
175

 Sama. 
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- ”Johtajien havainnointia ei voi tätä paremmin tällä hetkellä simuloida. Toiminnalli-

suudet simulaattorissa ovat oikeansuuntaisia, jotta niistä havaintoja tekevä johtaja voi 

tehdä oikeansuuntaisia päätöksiä.” (Väyrynen) 

- ”Uskottavuus on hyvä. Verraten omiin kokemuksiin sekä simulaattoriharjoituksista, 

että taisteluharjoituksista huomaa selvästi simulaattoriharjoituksen vastaavuuden to-

dellisuuteen.” (KOM1) 

- ”Alaisten ilmoituksiin perustuvaa tilannekuvan rakentamista voidaan harjoitella rea-

listisesti. Varsinkin korkeuserojen mallinnuksella on suuri merkitys. Savut, pöly ja 

muut ilmiöt myös tärkeitä. Oman johtamispaikan oikea valinta ja visuaalinen havain-

nointi tärkeää kuten todellisuudessakin.” (KOM2) 

- ”Taistelukentän kuvaus, lähtölaukaukset, laukausäänet, räjähdykset ym. luovat kuvaa 

ja tilannetta ympärillä.” (SIMU3) 

- ”Pataljoonan hyökkäyksen näkeminen kokonaisuudessaan teki taisteluajatuksen hy-

vinkin selväksi (vaikkei ajatus välttämättä toteutunut). Omiin havaintoihin tukeutumi-

nen pakotti etsimään oikeasti toimivan johtamispaikan. 3D maailma tarjoaa huomat-

tavasti enemmän haasteita kuin kartta. Metsät, ojat, ja korkeuserot on vaikea erottaa 

kartalta, mutta 3D maailmassa ne tarjoavat sekä näkösuojaa että vaikeuttavat tulen-

käyttöä/tähystystä. Pataljoonan kokoa ei ymmärrä ennen kuin sen näkee.” (KPÄÄL1) 

- ”Jumalkuvassa
177

 tapahtuva 3D visualisointi osoitti selvästi ja helposti sen, mitä si-

vustojen suojaaminen tarkoittaa sekä sen miltä taistelukenttä näyttää ja kuinka pienis-

tä asioista taistelun onnistuminen on kiinni.” (OPER6)
178

 

 

Virtuaalisimulaattorin merkittävimmistä eroavaisuuksista todellisuuteen mainitaan tilanneku-

va, seuraavasti: 

- ”Johtaminen omiin havaintoihin perustuen vaikeampaa kuin todellisuudessa.” 

(KOM2) 

- ”Tilannekuva vaikeampi muodostaa kuin oikeassa elämässä: vaatii harjaantumista 

käyttäjiltä esim. ilmoitukset.” (TJ-KOM1) 

- ”Tilannekuva nyt käytetyllä tavalla ”liiankin hyvä”.” (SIMU3) 

- ”Tilannetietoisuus on oman paikan osalta parempi.” (OPER1)
179

 

                                                                                                                                        
176

 Sama. 
177

 ”Jumalkuvalla” vastaaja tarkoittaa rajoituksetonta näkymää 3D taistelukentästä ja siellä toimivista joukoista. 
178

 Sama ja Steel Beasts Pro -simulaattorilla pelattujen sotapelien AAR-tallenteet ja taisteluraportti -tiedostot te-

kijän hallussa. STIV Käyttö rajoitettu. OPER6:n viittaus sivustojen suojaamiseen liittyy tilanteeseen, jossa yksi 

punaisen osapuolen taistelupanssarivaunu onnistui tuhoamaan useita sinisen osapuolen panssarivaunuja onnistu-

neen maastonkäytön ansiosta. Kartalla sinisen panssarivaunukomppania näyttää olevan hyvässä asemassa hyök-

käyksen tukemiseksi, mutta panssarivaunut eivät havaitse pienen kumpareen takana ollutta vastustajaansa. Saman 

taistelutilanteen mainitsee vastauksissaan myös KOM3 ja OPER5. 
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Harjoittelun merkityksen Karjalan prikaatin kontekstiin asettaa KPÄÄL5, toteamalla: ”Saa-

daan opetettua reagoimaan tilanteisiin, joka mahdollisesti vähentää tappioita kovassa pai-

kassa.”
180

 

 

Virtuaalisimulaattorin soveltuvuutta suunnitteluun liittyvässä vaihtoehtojen vertailussa testat-

tiin toteuttamalla panssarijääkäripataljoonan pääosien taistelu kahdella eri tavalla. Asiantunti-

jaraati arvioi ennakkoasenteensa vaihtoehtoja kohtaan ennen kummankin vaihtoehdon simu-

lointia. Simuloinnin ja palautetyökalun avulla toteutetun jälkipuinnin jälkeen vaihtoehdot ar-

vioitiin uudelleen. Arvioinnissa käytettiin komentajan (KOM1) päättämiä, mekanisoidun jou-

kon taisteluun liittyviä arviointikriteerejä. 

 

 

Kuva 21: Vaihtoehtojen vertailu sotapelissä 1.
181

 

 

Asiantuntijaraadin ennakkoasenne vaihtoehtoa 1 (nopeus) kohtaan oli positiivisempi kuin 

vaihtoehtoa 2 (voima) kohtaan. Taistelun jälkeen joukko arvioi vaihtoehdon 2 kuitenkin pa-

remmaksi. Vaihtoehto 1 kuviteltiin yksinkertaiseksi, mutta käytäntö osoitti toisin. Mielenkiin-

toisesti vaihtoehto 2 todettiin lopulta nopeuden kannalta paremmaksi ja helpommaksi johtaa. 

Vaihtoehtojen vertailun kautta saatiin havaintoja virtuaalisimulaattorin käyttämisestä sotape-

laamisen prosessin mukaiseen analyysiin ja johtopäätösten tekemiseen:  

                                                                                                                                        
179

 Sama. Ero vastausten välillä selittyy sillä, että komentajien (KOM2, TJ-KOM) osalta simulaattorin tuottama 

karttapohjainen tilannekuva omien joukkojen sijainnista oli kytketty pois päältä ja tilannekuva muodostui ainoas-

taan alaisten antamista ilmoituksista. Komentajat eivät olleet tyytyväisiä alaisten antamiin tilanneilmoituksiin. 

Operaattoreina toimineet SIMU3 ja OPER1 näkivät kaikkien operoimiensa joukkojensa sijainnin kartalla reaa-

liajassa.  
180

 Sama. 
181

 Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä. 
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”Varsinkin vertailemalla erilaisia toimintavaihtoehtoja samaan tilanteeseen saadaan analyyt-

tisiä havaintoja. Esim. malli ”nopea” ja liikeradat – kylki paljastui, tulta ei käytetty ryhmit-

tymisen aikana, jne.” (Wahlstein)
182

 

 

Sotapelaamisen prosessin ja sotapelin rakenteen osalta vastaajat kiinnittivät huomiota simu-

laattorin palautetyökaluilla tuetun jälkipuinnin (debriefing) merkitykseen: 

- ”Komentaja saa selkeän palautteen ratkaisujensa oikeellisuudesta ja siitä, mitä alai-

set olivat ymmärtäneet taisteluajatuksesta. Casejen jälkitarkasteluun kyetään luomaan 

kokonaiskäsitys simulaattorin toiminnallisuuksiin tukeutuen.” (Wahlstein) 

- ”Palautetyökalu erittäin toimiva ja mahdollistaa tilannekuvan vertaamisen todelliseen 

tilanteeseen ja oikein käytettynä herättää hyvin keskustelua.” (KOM2) 

- ”Auttaa havainnollistamaan paremmin kokonaisuuksia palautteen ansiosta.” (KOM3) 

- ”Palautteen anto on hedelmällisin osuus.” (TJ-KOM1) 

- ”Itse toiminta simulaattorilla ei ymmärrystä luo vaan pysäytetyt tilanteet ja palaute-

keskustelut antavat kokonaisymmärryksen taisteluajatuksesta.” (OPER3) 

- ”Lähinnä palautteesta pystyi selkeästi tarkastelemaan, toteutuiko taisteluajatus. En-

nen pelin aloittamista taisteluajatus oli selkeä ja tietysti mahdollisti yllättävien tilan-

teiden syntymisen. Itse pelin aikana keskittyi tehtävään. Palautteessa suurin anti oli 

taisteluajatuksen tarkastelussa.” (OPER5) 

- ”Tilannekuvaa on helppo verrata todelliseen tilanteeseen palautetyökalun avulla.” 

(SIMU1)
183

 

 

Ensimmäisen sotapelin jälkeen toteutetussa haastattelussa Kymen jääkäripataljoonan komen-

taja
184

 ja pataljoonaupseeri arvioviat sekä virtuaalisimulaattorin käytettävyyttä sotapelaami-

seen, että sotapelissä näkemänsä perusteella kuvan 17 periaatetta ja sen sovellettavuutta jouk-

konsa toimintaan. Heidän havaintonsa ovat seuraavat. 

 

1. Simuloidut taistelutilanteet olivat uskottavia. Uskottavuudella ja realismilla on merki-

tystä:  

                                            
182

 Sotapeli 1 osallistujien kyselyn vastausaineistot.  
183

 Sama. 
184

 Henkilövaihdoksesta johtuen KYMJP komentajana toimi evl Markus Wahlstein. Hän ei ollut mukana tutki-

muksen ideointivaiheessa 2017. 
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- ”Jos harjoitellaan päätöksen tekemistä jostain tilanteesta, jos tilanne arvotaan si-

mulaattorissa ”väärin” kun miten menisi oikeesti, niin oltaisiin väärillä jäljillä.” 

(Väyrynen)  

- ”Jos saa vääränlaisen palautteen, ihminen ei opi, tai jopa oppii vääriä asioita te-

kemästään ratkaisusta. Tekniset ominaisuudet ratkaisee.” (Wahlstein) 

2. Virtuaalisimulaattorista on hyötyä etenkin mekanisoitujen joukkojen johtajien koulu-

tukselle:  

- ”Hyödyn näkökulmasta komentajasta joukkueenjohtajiin harjaannuttaminen, rutii-

nia olla CV tornissa johtamassa. Ettei tarvi aloittaa harjoittelua oikean joukon 

kanssa, se on kuin heittäisi äijät heti syvään päätyyn uimaan ilman pelastusliiviä. 

Nyt olisi ns. pelastusliivi.” (Väyrynen) 

3. Olisi hyvä, jos komentajan suunnitelma, tai edes alustava toiminta-ajatus ohjaisi jou-

kon koulutusta nykyistä enemmän:  

- ”Koulutus olisi jäntevää, ei tehtäisi vain mitä sattuu ohjesääntöjen mukaisesti, 

vaan olisi selvä suunta.” (Wahlstein)  

- ”SA-esimiehen pitää olla tiukasti mukana, jotta harjoituksen skenaario on kunnos-

sa ja päätökset hänen tekemiään.” (Väyrynen) 

4. Operatiivinen suunnittelu kaipaa sotapeleistä saatavia havaintoja haastamaan suunnit-

telua:  

- ”Viime vuosien joukkotuotanto ei ole tukenut operatiivisen suunnittelun puolta. 

Suunnittelukin kaipaa sparrausta.” (Väyrynen) 

5. Virtuaalisimulaattorilla toteutetusta sotapelistä saataviin tuloksiin vaihtoehtojen vertai-

lussa voidaan luottaa: ” 

- Ihan varmasti. Perinteiset menetelmät on ollut käytössä pitkään, miksei tämä? Pa-

remmat tulokset kuin palikoiden siirtelystä.” (Wahlstein) 

6. Vaihtoehtojen vertailuun tähtäävässä sotapelaamisessa ei tulisi käyttää varusmiehiä, 

joiden koulutus on yhä kesken. Jos vaihtoehto ei lopulta mahdollista joukon onnistu-

mista tehtävässään, saattaa usko itseensä ja joukkoon kärsiä:  

- ”Jos tehdään kunnolla erilaisia vaihtoehtoja, joku saattaa johtaa ihan katastrofiin 

– silloin ei sotketa varusmiehiä, koska pitää säilyttää luottamus järjestelmään.” 

(Wahlstein)
185

 

 
 
 
 

                                            
185

 Wahlstein (ja muut 2018). 
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4.2 Sotapeli 2 – Malli kehittyy 

 

Sotapeli 2 järjestettiin osana Karjalan prikaatin yhteistoimintaharjoitusta, joka on koko prikaa-

tin kaikkien joukkojen taisteluharjoitus. Sotapeliin osallistui Kymen jääkäripataljoonan aliup-

seerikurssin jääkärilinja ja yksi kantahenkilökuntaan kuuluva ammattisotilas (KPÄÄL9). So-

tapelin aiheena oli jalkaväkikomppanian torjuntataistelu mekanisoitua vastustajaa vastaan. So-

tapeli toteutettiin virtuaalisesti samassa maastossa, jossa sama joukko toteutti samaa tehtävää 

sotapelin jälkeen live-simulaattorein varustettuna, saman kaltaista vastustajaa vastaan. Sotape-

lin tavoitteena oli hahmottaa aliupseerioppilaille komppanian taistelu sekä vertailla koottua ja 

hajautettua taistelutapaa etenkin johtamisen näkökulmasta. Taistelu toteutettiin ensin komp-

paniana, jossa varusmiehet johtivat ryhmiä tekoälyn toimiessa ryhmien taistelijoina. Tämän 

jälkeen sama taistelu käytiin yhtenä joukkueena, jossa jokainen varusmies toimi yksittäisenä 

taistelijana. KPÄÄL9 toimi komppanian päällikkönä läpi harjoituksen. Johtamiseen sotapelis-

sä käytettiin simulaattorin omaa karttaa ja VOIP-puhepalvelua kuvaamaan lähiradioita. Sota-

pelin aikana VBS3 simulaattori toimi etenkin verkkopelissä epävakaasti, aiheuttaen useita jär-

jestelmän kaatumisia ja pelaajien putoamisia pelistä.
186

 

 

Sotapelin jälkeen KPÄÄL9 arvioi, että tärkein anti oli komppanian taistelun periaatteiden ha-

vainnollistaminen. Hänen mukaansa aliupseerioppilaiden koulutustaso ei vielä mahdollistanut 

syvällisempiä havaintoja tai analyysiä. Virtuaalisimulaattorin hän arvioi soveltuvan parhaiten 

taktisten liikkeiden harjoitteluun, taistelutilanteiden ollessa pääosin uskottavia. Hyvää oli 

komppanian taistelun pilkkominen joukkueiden taisteluiksi, joista sitten kyettiin koostamaan 

kuva komppanian taistelusta ja komppanian päällikön taisteluajatuksesta.
187

 

 

Vaikka sotapeli sinällään olikin mielekäs ja harjoitusjoukon kannalta hyvä, sen merkitys tut-

kimukselle jäi ohueksi. Harjoitteleva joukko oli osaamistasoltaan vääränlainen: aliupseeriop-

pilaat harjoittelivat yhä yksittäisen taistelijan taitoja ja ryhmän johtamisen perusteita. Näin ol-

len heillä ei ollut riittävää kokemusta joukkueena, saatikka komppaniana toimimisesta. Sota-

pelin havaintoja ei voida siten pitää käyttökelpoisina analyysin ja johtopäätösten tekemiseen. 

Mielenkiintoisen näkökulman antaa kuitenkin simulaattoriharjoittelun loppuunsaattaminen 

oikeissa olosuhteissa. Sotapelin jälkeen joukko ryhmittyi samaan maastoon, missä olivat vir-

tuaalisesti taistelleet ja KPÄÄL9 arvioi sotapelin vaikutusta joukon toimintaan seuraavasti: 

                                            
186

 Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä. On huomionarvoista, ettei sotapelin aikaan alkuvuonna 2018 suurta 

osaa VBS3:n ohjelmistollisista haasteista ollut vielä ratkaistu, eikä simulaattorissa ollut läheskään sitä määrää 

ominaisuuksia ja sisältöä kuin jo alkuvuonna 2019. Tämän takia VBS3:n käytettävyydestä ei tule tehdä pitkälle 

vietyjä johtopäätöksiä. 
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”Joukkue ryhmittyi ensimmäistä kertaa viivytykseen joukkueena koulutuksensa aikana. Ryh-

mittyminen tapahtui edullisiin maastonkohtiin ja niitä helppoja ryhmittymispaikkoja, joihin 

VBS taistelussa kuoltiin, vältettiin viimeiseen asti. Ryhmät ryhmittyivät itsenäisesti tarpeeksi 

kauas uralta ja pois ennalta arvattavista maastonkohdissa. Taisteluajatus oli selvästi jokaisen 

ryhmänjäsenen mielessä ja taistelua ei tarvinnut harjoitella niin paljon kuin yleensä.”
188

  

 

KPÄÄL9 toi esiin myös toistettavuuden ja palautteen antamisen helppouden sekä fyysisen 

toimintakyvyn asettamien rajoitteiden puutteen virtuaalisimulaattorissa. Pelkästään sotapelin 

perusteella tehtyjen havaintojen perusteella hän ei olisi valmis oikeiden suunnitelmien laati-

miseen, sillä virtuaalimaailman tapahtumat eivät ole todellisuutta. Suurin hyöty suunnittelun 

näkökulmasta saadaan hänen mukaansa liikeratojen ja aikautuksen havainnollistamisella.
189

  

 

Sotapelin 2 jälkeisessä haastattelussa Kymen jääkäripataljoonan komentaja arvioi sotapelistä 

saamiaan havaintoja seuraavasti: 

- Yksittäisen komppanian toiminta tapahtuu taisteluteknisellä tasolla, joten vaikutus pa-

taljoonan ja prikaatin tason suunnitteluun on vähäinen. 

- VBS3 simulaattorina toimii paremmin taistelutekniikan harjoitteluun, kuin sotapelaa-

miseen. 

- Virtuaalisimulaattorilla voidaan testata esimerkiksi komppanialle annetun tehtävän to-

teutettavuutta osana ylemmän tason suunnittelua.
190

 

 

Sotapelin 2 havainnot yhtyvät ulkomaalaisten asiantuntijoiden kokemuksiin virtuaalisimulaat-

toreiden käytöstä. Alle pataljoonan tasolla virtuaalisimulaattorin käytössä ei voida puhua niin-

kään sotapelaamisesta, vaan kyseessä on ulkomaalaisten sanoin ”koulutus tai tehtävän harjoit-

telu”. Koska sotapelissä 2 käytettiin lähes kaikille ulkomaalaisille vastaajille tutuinta simu-

laattoria (VBS), olivat simulaattorin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen liittyvät havainnot sa-

moja kuin kuvan 16 SWOT-analyysissä. Vaikka sotapeli 2 ei tuottanutkaan niin runsaasti ha-

vaintoja ja aineistoa kuin sotapeli 1 ja myöhemmät sotapelit, suljettiin sen perusteella alle pa-

taljoonan tason sotapelaaminen pois virtuaalisimulaattorilla toteutettavan koulutussotapelaa-

misen mallista ja näin ollen tutkimuksen perusteella laaditusta koulutusohjeesta. 

 

                                                                                                                                        
187

 Sotapeli 2 päällikön kyselyn vastausaineisto. Sähköpostiviestit kirjoittajan hallussa. 
188

 Sama.  
189

 Sama. 
190

 Wahlstein Markus, everstiluutnantti, Kymen jääkäripataljoona, Koulutussotapelien vaikuttavuus operatiivi-

seen suunnitteluun, haastattelu 27.4.2018, ääninauha kirjoittajalla. 
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4.3 Sotapeli 3 – Malli vakiintuu 

 
Sotapeli 3 järjestettiin Karjalan prikaatin KESI-harjoituksen 2018 yhteydessä 8.–12.10.2018. 

Harjoituksen opetustarkoituksena oli kouluttaa ja harjaannuttaa sotilaita Karjalan jääkäripri-

kaatin taktiikkaan, taistelutekniikkaan, suunnitteluun ja johtamiseen. Harjoitusjoukon pääosa, 

44 ammattisotilasta, toimi Santahaminan KESI-simulaattorissa, jossa sotapelattiin Karjalan 

jääkäriprikaatin pääosat. Yksi panssarijääkäripataljoona, 17 ammattisotilasta, kuusi reservi-

läistä ja kolme varusmiestä, osallistui sotapeliin Vekaranjärvellä käyttäen SB-simulaattoria 

sotapelin 1 tapaan. SB simulaattorissa toimiva pataljoonan komentaja (PKOM2) ja tulenjoh-

tokomentaja (TJ-KOM1) olivat samat henkilöt kuin sotapelissä 1, jolloin heillä oli jo hyvä kä-

sitys sotapelistä ja käytettävästä simulaattorijärjestelmästä. Ajankäytöllisesti SB sotapeli nou-

datteli KESI-harjoitusta. Järjestelmäkoulutukseen käytettiin aikaa viisi tuntia ja simuloituun 

taisteluun kolme päivää. Simulaattorijärjestelmät toimivat moitteettomasti.
191

 

 

Vaikka sotapeli toteutettiin kahdella eri simulaattorijärjestelmällä, skenaario oli sama. Harjoi-

tuksessa Karjalan jääkäriprikaatin komentaja johti joukkoaan molemmissa simulaattoreissa. 

Simulaattorit toimivat harjoituksessa toisistaan erillään ja komentajan johtamiseensa tarvitse-

ma tilannekuva koottiin prikaatin taistelunjohtokeskuksessa (TJK) käyttäen oikeaa taistelun-

johtamisjärjestelmää (MATI).
192

 Harjoituksen organisaatio sotapelin osalta ja eri simulaatto-

reiden järjestelyt sotapelin toteuttamisessa on esitetty seuraavassa kuvassa: 

 

Kuva 22: Karjalan prikaatin KESI-harjoituksen 2018 sotapeliorganisaatio.
193

 

 

Virtuaalisimulaattorilla (SB, Vekaranjärvi) toteutettu sotapelin osa erosi sotapeli 1:n järjeste-

lyistä seuraavasti: 

                                            
191

 Karjalan prikaatin KESI-harjoitus 2018 ja Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä. 
192

 Samat. 
193

 Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä.  
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- Komentajan komentopanssarivaunuun oli vaunumiehistö, joten komentaja johti ko-

mentovaunuaan kuten oikeastikin. 

- KESI-harjoitukseen liittyi panssarijääkäripataljoonan esikunnan
194

 kertausharjoitus, 

jonka henkilöstö perusti panssarijääkäripataljoonan esikunnan. 

- Panssarijääkäripataljoonan alajohtoportaille oli asettaa enemmän pelaajia. 

- Tilannekuvan ylläpidossa käytettiin oikeaa taistelunjohtamisjärjestelmää (MATI).
195

 

 

Lisäksi Vekaranjärven harjoitusjoukko oli hajautettu erillisiin tiloihin kuvan 23 mukaisesti, 

jotta komentajan ja esikunnan johtamisympäristöt olisivat mahdollisimman todenmukaiset. 

Tämä pakotti henkilöstön käyttämään oikeita tai oikeankaltaisia simuloituja johtamisyhteyksiä 

johtamistoiminnassaan. Puheradioverkot toteutettiin TeamSpeak 3 -ohjelmistolla (TS). Tilo-

jen käyttö toteutettiin seuraavasti: 

- PSJP alajohtoportaat ja keltainen toimivat VKY-luokassa 1. 

- Etukomentopaikka (komentopanssarivaunu) perustettiin VKY-luokkaan 2. 

- Taktinen komentopaikka toimi oikeassa komentopaikkapanssarivaunussa. 

- Pääkomentopaikka toimi omassa luokassa.
196

 

 

                                            
194

Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 33. Pataljoonan esikunta toimii 0–36 tunnin aikajänteellä ja sillä on 

lähes reaaliaikaiset tiedot tapahtumista. Esikunta keskittyy vastustajaan vaikuttamiseen. 
195

 Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä.  
196

 Sama ja Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 33–34. Komentopaikkojen nimeäminen on tässä Kenttäoh-

jesäännön mukainen. Pääkomentopaikalla suunnitellaan ja johdetaan operaatiot, sekä ylläpidetään tilannekuvaa. 

Taktinen komentopaikka johtaa määrätyn suunnan taistelua ja tukee komentajan johtamistoimintaa. Etukomento-

paikka mahdollistaa komentajan tilannetietoisuuden ja johtamisyhteydet. 
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Kuva 23: Sotapelin 3 järjestelyt ja viestiyhteydet. 

 

Karjalan jääkäriprikaatin esikunnasta
197

 perustettiin harjoitukseen TJK, joka on osa prikaatin 

taktista komentopaikkaa. TJK kokosi prikaatin alajohtoportaiden tilannetietoa molemmista 

simulaattorijärjestelmistä alaisten antamien ilmoitusten ja jakaman tilannekuvan perusteella, 

sekä johti prikaatin taistelua komentajan valtuuttamalla tavalla. Koska TJK ei toiminut kum-

massakaan simulaattorijärjestelmässä, tutkimuksen kannalta oli mielenkiintoista selvittää, oli-

ko eri simulaattorijärjestelmissä toimivien joukkojen tuottamassa tilannetiedossa tai tilanne-

kuvassa havaittavia eroavaisuuksia. 

 

Harjoituksen aikana toteutettiin kaksi kyselyä ja yksi haastattelu. Kyselyistä toinen suunnattiin 

panssarijääkäripataljoonan henkilöstölle ja siihen vastasi 16 ammattisotilasta ja kuusi reservi-

läistä. Kysymykset keskittyvät virtuaalisimulaattoriin ja taktiikkaan. Kysely on liitteenä 7. 

Toinen kysely suunnattiin TJK:n henkilöstölle, harjoituksen johdolle ja simulaattorihenkilös-

tölle. Kyselyyn vastasi kahdeksan henkilöä. Kysymykset keskittyivät harjoituksen järjestelyi-

                                            
197

 Kenttäohjesääntö 3.1 – Maaoperaatiot, s. 33. Prikaatin esikunta keskittyy tehtävän toteuttamiseen 2–7 vuoro-

kauden aikajänteellä. Esikunnan tärkein tehtävä on resurssien oikea kohdentaminen ja joukkojen toimintakunnon 

säilyttäminen sekä vaikuttaminen vastustajan järjestelmään.  
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hin, sotapelaamiseen ja käytettyjen simulaattorijärjestelmien eroihin sotapelaamisessa. Kysely 

on liitteenä 8. 

 

Kahden eri simulaattorijärjestelmän yhteensovittaminen samaan tilannekehitykseen koettiin 

epäonnistuneeksi pelin johtamisen ja tietojärjestelmien osalta. KESI- ja SB-simulaattoreissa 

toimineet joukot toimivat eri MATI-verkoissa, jolloin TJK:n piti ylläpitää kahta tilannekuvaa, 

joiden siirtäminen verkosta toiseen ei onnistunut järkevästi. Harjoituksen pelipäällikkö ja eri 

simulaattorijärjestelmiä käyttävät simulaattoriupseerit eivät synkronoineet simulaattoreissa ta-

pahtuvaa toimintaa riittävän hyvin keskenään. TJK:n näkökulmasta eri simulaattoreiden ta-

pahtumat muodostivat ennemmin kaksi erillistä tilannetta kuin yhden yhtenäisen: 

- ”Muutamilta osin vihollisen toiminta oli erilainen riippuen siitä, kummassa järjestel-

mässä pelattiin. Sitten täytyi päättää, kumpi on voimassa.” (Wahlstein) 

- ”Tulevaisuudessa molemmat pelit olisi syytä saada samaan MATI-verkkoon jolloin 

naapureiden toiminta päivittyisi suoraan ja toimittaisiin oikeilla toimintaperiaatteilla 

ilman purkka&rautalanka&teippi viritelmiä.” (SIMU3) 

- ”Prikaatin tilannekuva oli hajautettuna käytännössä kahdelle eri koneelle, eikä koko-

naisuutta pystytty hallitsemaan.” (TJK1) 

- ”Yhdistäminen teennäistä ja jäi pienelle huomiolle ja toteutukselle. SB maailma eli 

niin erilaista tilannetta, ettei se sopinut KESI-peliin.” (TJK2)
198

 

 

Jatkossa, jos kaksi erilaista simulaattorijärjestelmää on tarkoitus yhdistää samaan sotapeliin, 

järjestelyitä tulisi kehittää siten, että molempiin simulaattoreihin nimetään oma pelipäällik-

könsä. Koko harjoituksen pelipäällikkö, harjoituksen johtajan ohjaamana, johtaa molempia 

vastaten harjoitustilanteen synkronoinnista. Käytettävistä simulaattorijärjestelmistä yhden tu-

lee toimia pääjärjestelmänä, jonka mukaan muiden tapahtumat sopeutetaan. Jos simulaattori-

järjestelmien välinen rajapinta muodostetaan maastollisesti, kuten sotapelissä 3, tulee joukko-

jen siirtäminen simulaattorijärjestelmästä toiseen tapahtua täsmällisesti, jotta tilannekuva ei 

sekoitu.
199

 

 

TJK:n henkilöstö ja harjoituksen johto arvioivat eri simulaattorijärjestelmistä tuotetun tilan-

nekuvan eroavaisuuksia seuraavasti: 

- ”Vaikuttaa, että SB:ssä toiminta on hiukan hitaampaa, kun KESI:ssä, koska toimivat 

näkevät maaston muodot kartan lisäksi. Realistisempi katsontakanta. Taistelut ovat 

hieman hitaampia KESI:ssä, jossa on joitakin toimintaa rajoittavia esteitä, joita reaa-

                                            
198

 Sotapeli 3 osallistujien kyselyn vastausaineistot. Kyselylomakkeet ja sähköpostiviestit kirjoittajan hallussa. 
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limaailmassa ja SB:ssä ei ole. Ei kuitenkaan mielestäni merkittävää eroa.” (Wahl-

stein) 

- ”Panssarijääkäripataljoonan esikunnan osalta selkeä ero oli pataljoonan komento-

verkko, joka nyt oli todellisen kaltainen ja aktiivinen. Radioliikenteen seuraamisella 

oli KESI:stä poiketen todellista merkitystä tilannekuvan muodostamisessa. Varsinaiset 

taistelut tuntuivat etenevän nopeammin tai muutosten tempo oli nopeampi kuin KESI 

maailmassa. Siirtyminen, ryhmittyminen ym. olivat kestoltaan hyvin samanlaisia.” 

(SIMU3) 

- ”Tilannekuva, jota TJK:lle välitettiin SB järjestelmässä pelaavien joukkojen osalta, 

oli huomattavasti paljon vajaampi kuin KESI-maailmassa. En tosin ole varma johtuu-

ko tämä eroavaisuus järjestelmistä vai käyttäjistä.” (TJK1) 

- ”SB maailmasta ei tullut yhtä tarkkoja tilannetietoja ja esim. vihollisen kokonaisvoi-

ma jäi vajaammaksi järjestelmissä mitä se oli pelissä. Merkittävä ero. Syitä (arvio): 

Koulutus (reserviläiset), SB:n havainnointi 3D maailmassa haastavampaa kuin KESI 

2D” (TJK2) 

- ”SB järjestelmästä ilmoitusten määrä vähäisempi: 3D maailman luoma realistisempi 

toimintaympäristö rajoitteineen. Esim. kaikkea ei näe. Sinänsä ilmoituk-

set/tilannekuvan muodostaminen ei eroa simulaattorijärjestelmissä.” (TJK4)
200

 

 

SB-sotapeliin osallistunut joukko arvioi lähes yksimielisesti, että sotapeli lisäsi ymmärrystä 

panssarijääkäripataljoonan taktiikasta ja komentajan taisteluajatuksen merkityksestä pataljoo-

nan taistelun johtamisessa (21 vastaajaa, 95%). Virtuaalisimulaattori mahdollisti riittävän rea-

listisen taistelu- ja johtamisympäristön panssarijääkäripataljoonan sotapeliin 20 vastaajan 

(91%) mielestä. Esikunnan henkilöstöstä kuusi yhdeksästä (67%) arvioi harjoituksen panos-

tuotossuhteen oman tehtävänsä näkökulmasta vähintään hyväksi. Eniten kehitettävää sotape-

lissä oli pataljoonan alajohtoportaiden operaattoreiden puute (36% vastaajista), suunnitteluun 

ja käskemiseen varatun ajan riittämättömyys (50% vastaajista), koko sotapeliin osallistuvan 

henkilöstön kuulumattomuus samaan sodanajan pataljoonaan (27% vastaajista) ja jälkipuintiin 

varatun ajan riittämättömyys (36%).
201

 

 

Koska sotapelistä 1 poiketen sotapeliin 3 osallistui myös pataljoonan esikunta, taisteluajatuk-

sen yhtenäisyyden muodostumisen mallia voitiin tarkkailla erilaisissa toiminta- ja johta-

misympäristöissä toimivien henkilöiden näkökulmasta. Näin kuvan 9 mallissa kuvatut toimi-

                                                                                                                                        
199

 Sotapeli 3 osallistujien kyselyn vastausaineistot ja Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä. 
200

 Sotapeli 3 osallistujien kyselyn vastausaineistot.  
201

 Sama. 
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jat ovat tässä yhteydessä komentaja, alaiset ja esikunta, jaottelun perustuessa erilaiseen toi-

mintaympäristöön ja tilanneymmärryksen muodostumiseen eri tiedon perusteella: 

 

Kuva 24: Komentajan, alaisten ja esikunnan erilaiset toimintaympäristöt.
202

 

 

Mallia kehitettiin edelleen siten, että harjoitusjoukolle suunnatun kyselyn ja Karjalan prikaatin 

komentajan haastattelun perusteella siihen lisättiin niitä työkaluja, joiden avulla eri ympäris-

töissä toimivat henkilöt voisivat tukea toistensa toimintaa, jotta kuvan 1 mukaiselta inhimilli-

seltä kitkalta voitaisiin taisteluiden aikana välttyä.  

 

Uutta mallia laadittaessa Karjalan prikaatin komentaja korosti dialogia ja merkityksen kom-

munikointia. Ilmoituksien ja toimintaohjeiden tulisi sisältää vastaanottajan omatoimisen jatko-

toiminnan mahdollistama tieto. Se jää usein hänen kokemuksensa mukaan kertomatta, kun ei 

ymmärretä eri toimintaympäristöjä, joissa henkilöstö toimii, tai komentajan taisteluajatusta. 

Esimerkiksi joukot osaavat kyllä ilmoittaa tavoitteeseen pääsemisestä, mutta harvoin ymmär-

retään tiedon todellinen merkitys taisteluajatukselle. Se voi olla esimerkiksi ilmoittajan ha-

vainto, että vihollinen edessä on heikko ja reservin suuntaaminen hänen tavoitteensa kautta 

mahdollistaisi vihollisen lyömisen ja läpimurron. Taisteluajatus yhdistää kaikkia mallin toimi-

joita, jolloin komentaja kykenee koulutuksessa ja johtamisessaan ohjaamaan toimintaa mallin 

avulla. Välimäki toteaa haastattelun aikana, että taktiikasta noin puolet on ihmisten välistä 

kanssakäymistä ja yhteisymmärrystä. Ajatus istuu erinomaisesti kuvan 13 teoriakonstrukti-

oon.
203

 

                                            
202

 Sama. 
203

 Välimäki Pasi, prikaatikenraali, Karjalan prikaati, Sotapelaaminen joukon suorituskyvyn kehittämisessä, haas-

tattelu 10.10.2018, ääninauha kirjoittajalla. 
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Kuva 25: Yhtenäisen taisteluajatuksen muodostumisen uusi malli.
204

 

 

Mallia arvioitiin SB-sotapeliin osallistuneen henkilöstön kesken harjoituksen viimeisen päi-

vän palautetilaisuudessa. Malli ja siinä kuvattu toimijoiden jaottelu todettiin tarkoituksenmu-

kaiseksi. Sotapelin mahdollistaman dialogin merkitystä yhtenäisen taisteluajatuksen muodos-

tumiseen harjoitusjoukko arvioi komentajan, alaisen ja esikunnan näkökulmista seuraavasti: 

- ”Yhtenäisen käsityksen syntymisen tärkein edellytys ja oppi oli tässä sotapelissä riit-

tävän määrän johtamistilanteita syntyminen. Missään muussa harjoituksessa en ole 

törmännyt mahdollisuuteen saada näin monta johtamistilannetta, jotka kaikki johtivat 

mitattavaan ja havainnoitavaan toimintaan.” (KOM2) 

- ”Tämänkin sotapelin kautta nyt joukko ymmärtää paremmin mitä komentaja halusi ja 

miten alaiset sen ymmärsi.” (TJ-KOM1) 

- ”Eri yksilöt voivat ymmärtää saman käskyn useilla eri tavoilla. Johtoportaiden väli-

nen dialogi mahdollistaa sen, että pataljoonan komentaja saa omat alajohtoportaansa 

toimimaan juuri niin kuin haluaa (tai ainakin oman ajatuksensa suuntaisesti). Pelkällä 

käskyllä ei välttämättä tähän tulokseen päästä. Sotapelin avulla tätä ymmärrystä 

päästään kokeilemaan ja ohjaamaan oikeaan suuntaan.” (KPÄÄL1) 

- ”Yhteisen ymmärryksen kannalta tämä peli ja simulaattorisota on erittäin hyvä. Tämä 

mahdollistaa todellisten tehtävässä toimijoiden harjoittelun yhdessä "todellisissa ti-
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lanteissa" jolloin yhteisymmärrys tehtävän toteuttamisesta ja toimenpiteistä saadaan 

harjoiteltua. Tämän lisäksi yhteistoiminta päälliköiden ja komentajan välillä voidaan 

harjoitella siten, että syntyy luottamus siihen, että jos käsken jotakin niin asiat myös 

toteutetaan haluamallani tavalla.” (KPÄÄL2) 

- ”Jos yhteinen ymmärrys saadaan sotapelillä syntymään tai edes lähemmäksi toisiaan 

niin oikeasti sillä säästetään henkiä. Kaikki onnistumiset taisteluissa perustuu siihen, 

että ymmärretään toisiamme.” (KPÄÄL4) 

- ”Antaa perustan siirtymiseen toimintaan oikeilla joukoilla oikeassa toimintaympäris-

tössä. Jalkauttaa tässä tapauksessa komentajan tahtotilan alaisilleen.” (KPÄÄL8) 

- ”Tilannekuvan muodostaminen ja vertailu esikunnalla/kom/yks on liki mahdoton har-

jaannuttaa muussa ympäristössä kuin tällaisessa simuharjoituksessa.” (PSJPE1) 

- ”Komentajan ja alaisten välisen dialogin heikkous saattaa johtaa taistelusuunnitel-

man heikkenemiseen. Esikunnan on vaikea muodostaa tilanneymmärrystä, mikäli dia-

logi alaisten ja komentajan välillä ei toimi.” (PSJPE3) 

- ”Näkisin tärkeänä saada ymmärrys alla oleviin yksikköihin siitä, mitä tietoa tarvitsee 

välittää muille ja miksi, ja mitä esikunnan on järkevää vaatia yksiköiltä ja mitä ei - 

kun toiset sotii, ei sitä kannata häiritä ilman pätevää syytä.” (PSJPE4) 

- ”Sotapeli mahdollistaa dialogin - ilman sotapeliä ja simulaattoria käsiin jää pelkkää 

spekulaatiota ja eipäs-juupastelua.” (PSJPE6) 

- ”Sotapelin kautta pystytään harjoittelemaan toimia ja johtamista kiireettömässä tilan-

teessa, jossa joukon johtaja saa simulaattorimaailman kautta palautteen oman johta-

mistoimintansa lopputuloksesta. Pelaaminen tuo myös esille ongelmia ja kipukohtia 

eri johtamisen tasojen toiminnassa mitkä voidaan ottaa huomioon koulutuksessa ja 

toiminnan kehittämisessä.” (SIMU1)
205

 

 

Kyselyssä vertailtiin virtuaalisimulaattorin ja jo pidempään tähän tarkoitukseen käytetyn KE-

SI:n soveltuvuutta panssarijääkäripataljoonan sotapelaamiseen.  Molemmat järjestelmät tunte-

vista henkilöistä kaikki (15) olivat sitä mieltä, että nyt käytetty SB simulaattori soveltui tähän 

käyttötarkoitukseen KESI:ä paremmin:  

- ”SB on helposti opittava simulaattori, joka palvelee mielestäni pataljoonan koulutta-

mista paremmin kuin KESI. Taistelukentän elementit ja komentajan taistelunjohtami-

nen ovat täysin eri tasolla kuin KESI:ssä.” (KOM1) 

- ”KESI järjestelmässä en ole päässyt samaan ymmärrykseen pataljoonan taistelun ko-

konaisuudesta tai rakenteesta.” (KOM2) 

                                                                                                                                        
204

 Sama ja Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä. 
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- ”KESI:llä ei voida simuloida mitä joukot oikeasti tekee, tilanteenkuvaukset ja ilmoi-

tukset jää näin ollen päälliköiltä vajavaiseksi. KESI soveltuu paremmin prikaatin so-

tapelaamiseen. Pataljoona on KESI:ssä liian pieni palikka.” (TJ-KOM1) 

- ”SB on helpompi järjestelmä operoida. SB:ssä joukot tekevät taistelutekniset asiat 

niinkin ne joukoille on koulutettu tai vähän paremmin.” (OPER8) 

- ”Kaksiulotteinen karttasimulaatio ei palvele taktisen tason johtamisen ja toimintojen 

maailmaa yhtä hyvin kuin 3D maailma, jossa on samoja ongelmia kuten oikeassakin 

maastossa esim. tuliasema-alueen koko, peitteisyys ja riittävyys.” (SIMU1) 

- ”SB antaa realistisemman toimintaympäristön kuin KESI ja on näin ollen toimivampi 

ratkaisu.” (PSJPE1) 

- ”Hieman realistisempi taistelutoiminta auttaa taistelutaktiikan oppimisessa, myös se, 

että AAR:ssä päästään näyttämään 3D kuvaa selkeyttää jotain tilanteita.” (PSJPE4) 

- ” Ei syntynyt tilanteita, joissa joukot marssivat eteenpäin tulen alla, koska operaattori 

ei ehdi reagoimaan.” (PSJPE6) 

- ”Tärkein ero on SB:n realismi ja mahdollisuus nähdä sotaa ensimmäisestä persoonas-

ta. Molemmat Steal Beasts sekä KESI ovat vanhanaikaisia ja jäljessä kehitystä. Uu-

demmilla virtuaalisimulaattoreilla saisi enemmän hyötyä sotapeliharjoituksesta.” 

(PSJPE7) 

- ”SB-maailmassa immersio on paljon suurempi ja esim. komentoverkon viestiliikenne 

tuntui paljon realistisemmalta.” (PSJPE8)
206

 

 

Luvun 2.5 sotapelin onnistumisen arvioinnin kriteeristön näkökulmasta sotapelissä 3 vastaajat 

kiinnittivät huomiota kriteereihin seuraavasti. 

Kriteeri Ilmeneminen vastauksissa 

Ilman esikuntaa % vastaajista Esikunta 

mukana 

% vastaajista 

1. Oman joukon tunteminen lisääntyy 13 100% 18 82% 

2. Vastustajan tunteminen lisääntyy 2 15% 2 10% 

3. Johtajien ammattitaito lisääntyy 11 85% 14 64% 

4. Oikeaan ympäristöön siirrettävissä oleva 

johtamiskokemus 

9 69% 11 50% 

5. Taisteluajatuksen yhtenäisyys muodostuu 12 92% 18 82% 

6. Kustannustehokkuus 7 54% 11 50% 

Kuva 26: Sotapelin arviointikriteerien täyttyminen sotapelissä 3.
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 Sotapeli 3 osallistujien kyselyn vastausaineistot.  
206

 Sama. 
207

 Sama. 
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Kolmannen sotapelin yhteydessä toteutetuissa haastatteluissa Karjalan prikaatin ongelma tar-

kentui jälleen. Sen mahdollisti asiantuntijaraadin lisääntynyt käytännön kokemus ja näin 

muodostunut omakohtainen näkemys virtuaalisimulaattoreilla toteutetusta sotapelaamisesta. 

Karjalan prikaatin komentajan haastattelun perusteella virtuaalisimulaattorilla toteutettu sota-

pelaaminen voidaan liittää osaksi Karjalan prikaatissa toteutettavaa suunnittelua, koulutusta ja 

sotataidon kehittämistä seuraavasti: 

 

 

Kuva 27: Taisteluajatuksen, koulutuksen ja sotataidollisen kehittymisen vuorovaikutus.
208

 

 

Kuvan 27 mukaisesti komentajan taisteluajatus, eli ajatus siitä ”miten aion tehtäväni suorit-

taa”, antaa perusteet taistelusuunnitelmalle ja koulutussuunnitelmalle. Sodanajan joukkoa joh-

tavat ammattisotilaat, eli henkilökunta ja heidän kouluttamaansa joukkoon kuuluvat varus-

miehet toteuttavat
209

 komentajan taisteluajatusta koulutuksessa. 

 

Välimäen mukaan komentajan taisteluajatus antaa perusteet sodanajan joukon koulutussuun-

nitelmalle eli sille, mitä asioita joukolle koulutetaan. Joukon koulutus kestää viisi ja puoli 

                                            
208

 Välimäki (2018). Kuva on piirretty haastattelun perusteella. 
209

 Sama. Välimäen mukaan suomalaisessa sotataidossa korostetaan suunnittelua, koska suunnitelmia ei sellaise-

naan panna toimeen rauhanajan koulutuksessa. Toisaalta hän myös kysyy, mitä joukkojen harjoittelu on, jos ei 
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kuukautta eli yhden saapumiserän. Peruskoulutuskauden jälkeen joukko harjoittelee sodanajan 

kokoonpanossa käyttäen sodanajan materiaalia. Joukkoa kouluttava henkilökunta perehdyte-

tään komentajan taisteluajatukseen koulutussotapelien avulla. Sotapeleistä ensimmäinen on 

perinteisin menetelmin toteutettu ja siten järjestelyiltään kevyt. Sen tarkoituksena on sisäistää 

taisteluajatus. Toinen toteutetaan virtuaalisimulaattorilla, jossa keskitytään tehtävän toteutta-

misen ja johtamisen harjoitteluun. Kun joukon koulutus on edennyt perustaistelumenetelmän 

(PTM) vaiheeseen, toteutetaan kaksi sotaharjoitukseen valmistavaa sotapeliä virtuaalisimu-

laattorilla. Niistä ensimmäiseen osallistuu ainoastaan henkilökunta, joka harjoittelee joukon 

johtamisen ja kokeilee erilaisia vaihtoehtoja tehtävän toteuttamiseksi. Toiseen sotapeliin osal-

listuvat myös varusmiehet. Sotapelin tarkoitus on harjaantua johtamisessa ja perustaistelume-

netelmän soveltamisessa, sekä antaa perusteet sotaharjoituksessa toimintaan. Koulutus päättyy 

tietokoneavusteiseen sotapeliin, jossa käytetään konstruktiivista simulaattoria komentajan 

taistelusuunnitelman testaamiseen osana ylemmän johtoportaan operaatiota, joukolla, jonka 

tulisi jo tuntea komentajan taisteluajatus.
210

 

 

Koulutuksen aikana syntyy taktisia oivalluksia, jotka takaisin kytkemällä koulutuksen perus-

teisiin mahdollistavat joukon suorituskyvyn kehittämisen. Taktisten oivallusten kautta voidaan 

kehittää komentajan taisteluajatusta ja taistelusuunnitelmaa. Tätä voidaan kutsua komentajan 

sotataidon kehittymiseksi. Samalla joukon ohjesääntöjä, perustaistelumenetelmää ja jopa hen-

kilö- ja materiaaliyksikkötyyppejä (HYKTY ja MYKTY) voidaan tarkentaa siten, että joukko 

suoriutuu paremmin sille annetusta tehtävästä.
211

 

 

4.4 Sotapeli 4 – Ulkopuolisen näkökulma 

 

Sotapeli 4 ei sisältynyt tutkimuksen alkuperäiseen suunnitelmaan. Sotapelien 1 ja 3 kokemus-

ten perusteella Karjalan prikaatin panssaritaktinen opetustilaisuus 30.–31.1.2019 päätettiin 

järjestää virtuaalisimulaattorilla toteutettavana sotapelinä. Tilaisuuden opetustarkoituksena oli 

harjaannuttaa ja kouluttaa päällikköitä ja komentajia taistelun suunnittelussa, tilanteenmukai-

sessa käskemisessä ja johtamisessa sekä syventää vastustajan ja sen toiminnan tuntemusta. Ti-

laisuuden johti Kymen jääkäripataljoonan komentaja. Tutkija toimi harjoituskäskystä poiketen 

harjoituksen simulaattoriupseerina sairastapauksen johdosta. Panssariprikaatin koulutuspääl-

likkö toimi sotapelin pelipäällikkönä. Tilaisuuteen osallistui 38 pelaajaa, joista yhdeksän 

                                                                                                                                        
operointia? Näin ollen taisteluajatuksen mukainen harjoittelu voidaan myös, ainakin osittain, ymmärtää taistelu-

ajatuksen toimeenpanona. 
210

 Sama. 
211

 Sama. 
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Panssariprikaatista (PSPR) kaksi Panssarikoululta (MAASK), yksi Puolustusvoimien tutki-

muslaitokselta (PVTUTKL) ja loput Karjalan prikaatista.
212

  

 

Opetustilaisuuden johtaja suunnitteli läpiviennin ottaen huomioon sotapelien 1 ja 3 havainnot. 

Tilaisuuden kahden päivän ohjelmaan kuului tunnin mittainen taktiikan opetus vastustajasta ja 

oman joukon perustaistelumenetelmästä, kolmen tunnin mittainen järjestelmäkoulutus, kolme 

eri skenaariota ja tunnin mittainen palautetilaisuus. Jokaisen skenaarion päätteeksi pidettiin 

joukoittain oma jälkipuinti. Harjoitusjoukoiksi perustettiin kaksi panssarijääkäripataljoonaa ja 

kaksi mekanisoitua taisteluosastoa, joiden komentajille annettiin hieman erilaiset toimintaoh-

jeet samojen tehtävien toteutukseen, jotta saataisiin havaintoja erilaisten periaatteiden toimi-

vuudesta mekanisoidun joukon taktiikassa. Opetustilaisuudessa käytettiin SB-simulaattoria, 

joka toimi tilaisuuden ajan moitteettomasti. Johtuen suurista pelattavista joukkokokonaisuuk-

sista, operaattoreiden määrä oli rajoittunut tärkeimpiin alajohtoportaisiin, eikä esimerkiksi 

komentopanssarivaunuihin ollut asettaa miehistöjä, joka vaikeutti komentajien toimintaa. Ti-

laisuudessa ei käytetty oikeaa taistelunjohtamisjärjestelmää (MATI).
213

 

 

Opetustilaisuuden päättävässä palautetilaisuudessa kerättiin kirjallinen palaute harjoituksen 

järjestelyistä ja simulaattorin käytöstä. Vastaajia oli yhteensä 35. Harjoitusjoukon koosta ja 

kyselyn laajuudesta johtuen kirjallista palautetta kertyi yhteensä 35 liuskan verran. Tutkimuk-

sen kannalta mielenkiintoisin palaute koskee harjoituksen läpivientiä ja järjestelyjä, joiden 

laatimisessa käytettiin hyväksi jo kertynyttä kokemusta aiemmista sotapeleistä. Sotapelin 4 

avulla tutkimuksen konstruktion, koulutusohjeen, tarkentamiseen saatiinkin runsaasti arvok-

kaita havaintoja. 

 

Harjoituksen yleisjärjestelyt saivat kiitosta. Vastaajista 32 (91%) piti niitä onnistuneina, eikä 

yksikään ollut vastakkaista mieltä. Eri joukko-osastojen harjoitusjoukkojen yhdistämistä ver-

kon yli mahdollisella seuraavalla kerralla ehdotti yksi vastaajista. Vastaajista 25 (71%) piti 

ajankäyttöä tehokkaana ja kolmen (9%) mielestä harjoitus oli liian lyhyt. Kolmen tunnin jär-

jestelmäkoulutusta riittävänä piti vastaajista 31 (89%) ja liian lyhyenä kolme (9%). Komenta-

jatason henkilöstöstä kuusi (75%) piti saamiaan suunnitteluperusteita riittävinä, yksi (13%) 

riittämättöminä. Perusteihin oltaisiin toivottu ylemmän johtoportaan komentajan antamaa 

käskyä ja johtamisessa tarvittavaa paikanpeitteistöä, joka annettiin käyttöön vasta opetustilai-

suuden aikana.
214
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 Karjalan prikaatin panssaritaktinen opetustilaisuus 30.-31.1.2019 ja Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä.  
213

 Samat.  
214

 Sotapeli 4 osallistujien kyselyn vastausaineistot. Kyselylomakkeet kirjoittajan hallussa. 
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Vastaajista 32 (91%) piti virtuaalisimulaattorin soveltuvuutta toimeenpanoon keskittyvään so-

tapeliin vähintään hyvänä. Yksi vastaaja (3%) kyseenalaisti simulaattorin käytön, koska simu-

loidut tilanteet eivät vastaa todellisuutta. Sotapelissä 4 huomattavan suuri osa pelaajista (31, 

eli 89%) oli sellaisia, jotka eivät olleet osallistuneet virtuaalisimulaattorilla toteutettuun sota-

peliin aikaisemmin, mikä tekee tuloksesta merkittävän. Vastaajat tunnistivat hyvin, etteivät 

sotapelin tapahtumat ole todellisuutta, mutta samalla havaitsivat harjoittelun merkityksen tak-

tisen osaamisen kehittymiseen: 

- ”[Virtuaalisimulaattori soveltuu sotapelaamiseen] erittäin hyvin, kun hahmottaa ja 

tekee selväksi järjestelmän puutteet ja "vinoumat" todelliseen elämään verrattuna.” 

(KPÄÄL13) 

- ”Pitää kuitenkin muistaa, että simulaattorilla tehtyjä havaintoja ei saa viedä liian pit-

källe, koska niin moni olosuhteista ei ole "todellista". Yhdistettynä muuhun pohdin-

taan ja harjoitteluun se tukee kuitenkin ammattitaidon kehittymistä.” (KPÄÄL21) 

- ”Tietysti täytyy huomioida simulaattoreiden rajoitteet, sekä aistisiirtymän vaikutus, 

tiedonkulun ja tilannekuvan vääristymä verrattuna maastossa tapahtuvaan koulutuk-

seen ja sotapelaamiseen.” (OPER1) 

- ”Eli Steel Beasts (ja varmasti myös VBS3, joka vielä pahemmin kesken sisällöltään) 

luo vain nyt "tilanteita", jotka olivat joko realistia tai ei, mutta ainakin johtajat joutui-

vat reagoimaan niihin eli toimeenpanemaan. Mitään oikeita taktisia havaintoja näistä 

ei kannatta tehdä.” (OPER13) 

- ”Sotapeli on kuitenkin valittava tarkasti opetettavan aiheen mukaisesti, koska osa si-

mulaattoreista sopii paremmin toisiin aiheisiin kuin toinen simulaattori.” (TJK2)
215

 

 

Sotapelin 4 arviointi luvun 2.5 sotapelin onnistumisen arvioinnin kriteeristön avulla on hanka-

laa, sillä kyselyn kysymykset keskittyivät harjoituksen järjestelyihin ja toimeenpanoon itse so-

tapelin oppien sijaan. Tästä huolimatta sotapeleissä 1 ja 3 vähälle huomiolle jäänyt vastustajan 

tuntemisen lisääntyminen mainittiin avoimessa palautteessa 17 kertaa (49% vastaajista). Vas-

tausten perusteella vastustajan taktiikkaa käsitellyt opetus ennen varsinaista simulointia oli 

erittäin hyvä lisä sotapelin läpivientiin.
216

  

 

Sotapeliin muodostetuissa mekanisoiduissa taisteluosastoissa oli pelaajat vain toimiviksi ko-

mentajiksi ja taistelevien yksiköiden päälliköiksi/operaattoreiksi. Panssarijääkäripataljoonissa 
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 Sama. Sotapelissä 4 ei ollut taistelunjohtokeskusta, mutta yksi sotapelissä 3 TJK:ssa toiminut, ja sitä kautta 

tehtävää kuvaavalla peitenimellä nimetty henkilö pelasi sotapelissä 4 vastustajaa. 
216

 Sama. 
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pelaajia oli enemmän, jolloin kaikkiin yksiköihin, aselajiyksiköt
217

 mukaan lukien, ja tär-

keimpiin erillisjoukkueisiin oli asettaa operaattorit. Taisteleviin yksiköihin oli lisäksi asettaa 

tulenjohtopäälliköt.
218

 Kyselyssä kartoitettiin opetustilaisuuteen osallistuneiden pelaajien mie-

lipidettä siitä, mitä pelaajia sotapeliin kannattaisi jatkossa lisätä, jotta koulutuksesta saataisiin 

enemmän irti. Vastauksissa korostuivat eritoten: 

- lennokkiryhmä (40% vastaajista) 

- pioneerit (25%) 

- epäsuorantulen tuliasemapää
219

 (22%) 

- erillisjoukkueet
220

 (18%) 

- joukkueiden johtajat taisteleviin yksiköihin (18%) 

- taistelua välittömästi tukevat huoltokomppanian osat (10%).
221

 

 

Kuten sotapelissä 3, myös sotapelissä 4 jälkipuinnin ja pelaajien välisen dialogin merkitystä 

korostettiin. Palaute ei saisi olla ainoastaan toteavaa, vaan sen tulisi mahdollistaa havaintojen 

analyysi ja niistä johtopäätösten tekeminen. Myöskään sotapelissä 4 tämä ei aina onnistunut: 

- ”Enemmän vertailua PSJP ja MEKTSTOS päätösten/toteutusten ja etenkin lopputu-

loksen analysointia olisi saanut olla. Palautteessa olisi pitänyt keskittyä enemmän yk-

sityiskohtiin, kuin pelkästään AAR tyyppiseen "mitä tapahtui" kertomukseen. Päätös-

ten jne. analysointia enemmän: miten päädyit tähän ratkaisuun?" (KPÄÄL21) 

- ”Tämän [simuloinnin] jälkeen "lähes" yhtä kauan kuin itse pelikin on kestänyt, niin 

pitäisi keskustella ja käyttää aikaa tehtyjen päätösten purkamiseen after action re-

viewin avulla (jolloin voidaan sitten arvioida, olisiko asia tapahtunut todellisuudessa 

juuri niin kuin se simulaattorissa tapahtui).” (KPÄÄL10)
222
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 Taistelevilla yksiköillä tarkoitetaan panssarivaunu- ja panssarijääkärikomppanioita. Aselajiyksiköillä taistele-

vien yksiköiden taistelua tukevia komppanioita, kuten taistelupioneerikomppaniaa, huoltokomppaniaa, kranaatin-

heitinkomppaniaa, jne. 
218

 Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä. 
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 Simulaattorissa pelanneet tulenjohtokomentajat ja -päälliköt toivoivat, että he muodostaisivat ja viestittäisivät 

tulikomennot käyttäen oikeita johtamisvälineitä ja tulikomennon toteutuksesta simulaattorin käyttöjärjestelmällä 

vastaisivat tuliyksiköitä, kuten kranaatinheitinkomppaniaa ja panssarihaupitsipatteristoa pelaavat operaattorit. So-

tapelissä 4 tulenjohtokomentajat ja -päälliköt muodostivat tulikomennot simulaattorin käyttöliittymällä.  
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 Erillisjoukkueilla tarkoitetaan pataljoonan tai taisteluosaston kannalta merkittävässä roolissa olevia yksittäisi-

nä joukkueina toimivia osia, kuten panssaritiedustelujoukkuetta tai panssarintorjuntaohjusjoukkuetta. Sotapelissä 

4 panssarijääkäripataljoonilla oli erillisjoukkueiden pelaajat, mutta mekanisoiduissa taisteluosastoissa ei. Vasta-

ukset ovat pääosin mekanisoituja taisteluosastoja pelanneilta Panssariprikaatin ja Panssarikoulun pelaajilta. 
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 Sotapeli 4 osallistujien kyselyn vastausaineistot. Vastauksissa painottuvat mekanisoitujen taisteluosastojen pe-

laajien näkemykset. 
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4.5 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

”Virtuaalisimulaattori havainnollistaa oikeastaan parhaiten kaikista opetusmenetelmistä pa-

taljoonan taistelua, käskyjä ja seurauksia komentajan käskyistä. Ulkopuoliset häiriötekijät 

ovat minimissä (viestiyhteydet, keli yms.), jolloin pääfocus pysyy taktiikassa. Virtuaalisimu-

laattori mahdollistaa myös monenlaiset tehtävät, joiden toteutukset esimerkiksi sotaharjoituk-

sissa olisivat lähes mahdottomat Puolustusvoimien harjoitusalueet huomioiden.”
223

 

 

Toiminnallisen vaiheen aikana kerätyn aineiston sisällönanalyysin perusteella vastaukset tut-

kimuksen alatutkimuskysymyksiin ovat seuraavat: 

1. Tuottaako virtuaalisimulaattoreilla toteutetut sotapelit uskottavia havaintoja taktiikan 

ymmärryksen tueksi? 

Sotapeli 1 1.1: Havainnot ovat riittävän uskottavia tukeakseen taktiikan ymmärrystä.  

1.2: Taistelutapahtumien näkeminen virtuaalisimulaattorin 3D taistelukentällä toimintaympäristön 

mukaisesta näkökulmasta ja jälkipuinnissa ”jumalkuvasta” tuottaa merkittävän lisäarvon havainto-

jen käsittelyyn. 

Sotapeli 2 1.3: Havainnot ovat pääosin uskottavia ja vietävissä käytäntöön oikeissa olosuhteissa, kunhan simu-

loinnin rajoitteet otetaan huomioon.  

1.4: Käyttökelpoisten havaintojen saaminen vaatii pelaajilta riittävän ammattitaidon. 

Sotapeli 3 1.5: Panssarijääkäripataljoonan näkökulmasta virtuaalisimulaattorilla toteutetun sotapelin havainnot 

ovat uskottavampia kuin konstruktiivisella KESI-simulaattorilla.  

1.6: Taktiikan ymmärryksen kannalta havaintojen käsittelyllä on keskeinen rooli. 

Sotapeli 4 1.7: Kyllä, mutta jälkipuinnissa tulee huomioida simuloidun taistelun ja tosielämän eroavaisuudet. 

2. Miten virtuaalisimulaattoreilla tuettu sotapeli kannattaa toteuttaa? 

Sotapeli 1 2.1: Kuvan 8 mukaisen sotapelaamisen prosessin mukaisesti. 

2.2: Simulaattorikoulutuksen käsikirjan 2017 kuvaaman rakenteen mukaisesti. 

2.3: Virtuaalisimulaattorin panostuotossuhde heikkenee merkittävästi, kun siirrytään prikaatitasolle.  

Sotapeli 2 2.4: Ei alle pataljoonatasolla. 

Sotapeli 3 2.5: Toiminta- ja johtamisympäristön kannalta mahdollisimman todenmukaisesti.  

2.6: Sotapelin toteutuksen kannalta tärkeintä on luoda foorumi, jossa eri toimijoiden välisen dialo-

gin ja asioiden merkitysten ymmärtämisen kautta kyetään lisäämään ihmisten välistä yhteisymmär-

rystä, joka mahdollistaa taisteluajatuksen yhtenäisyyden muodostumisen kuvan 25 mallin mukaises-

ti.  

Sotapeli 4 2.7: Kahden tai kolmen päivän mittaisena tilaisuutena, jossa suunnitteluun ja käskemiseen, simu-
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 Operaattori 9, Sotapeli 4 osallistujien kyselyn vastausaineistot. 
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lointiin ja jälkipuintiin varattu aika ovat tasapainossa ja opetustavoitteen mukaisesti mitoitettu. 

2.8: Sotapelin suunnitteluun ja valmisteluun, sekä henkilöstöön kannattaa soveltaa Wargaming 

Handbookin kuvaamia toimintatapoja.
224

 

2.9: Sotapelin alkuun kannattaa liittää kertaus vastustajan toiminnasta ja vastustajan toiminta simu-

laattorissa tulee järjestää opetetun mukaiseksi. 

3. Miten virtuaalisimulaattoreilla toteutettu sotapelaaminen voidaan yhdistää normaaliolo-

jen operatiiviseen suunnitteluun ja koulutusjärjestelmään joukko-osastossa? 

Sotapeli 1 3.1: Sotapeli on tehokas ja kustannustehokas tapa johtajien taktisen osaamisen ja johtamisen ”kui-

vaharjoitteluun” ennen toimimista oikean joukon kanssa oikeissa olosuhteissa.  

3.2: Sotapeli mahdollistaa hyvin vaihtoehtojen vertailun ja suunnitelmien arvioinnin toteuttamis-

kelpoisuuden ja johdettavuuden näkökulmasta, joka tuottaa lisäarvoa myös suunnitteluun. 

Sotapeli 2 3.3: Sotapelin avulla voidaan saada havaintoja suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta. 

Sotapeli 3 3.4: Kuvan 27 mallin mukaisesti. Sotapelaamisen tulee tähdätä johonkin tosielämän toimintaan, ku-

ten operatiivisen suunnitelman toimeenpanoon tai tulevaan sotaharjoitukseen.  

3.5: Paras hyöty saadaan, kun sotapelin henkilöstö kuuluu samaan sodanajan joukkoon ja pelattavat 

tilanteet perustuvat joukon suunnitelmiin ja perustaistelumenetelmiin.  

3.6: Taisteluajatuksen yhtenäisyys ja yhteisymmärrys joukon taktiikasta edesauttavat myös joukko-

tuotantoa, kun joukot voidaan kouluttaa sodanajan komentajiensa taisteluajatuksen mukaisesti. 

Sotapeli 4 3.7: Sotapelin avulla voidaan lisätä vastustajan tuntemista, mikä tukee suunnittelua ja koulutusta ja 

lisää joukon suorituskykyä.  

3.8: Sotapeliä voidaan käyttää henkilökunnan taktiikkaan liittyvässä täydennyskoulutuksessa tehok-

kaana ja kustannustehokkaana koulutusvälineenä. 

Kuva 28: Vastaukset alatutkimuskysymyksiin. 

 

Päätutkimuskysymykseen ”miten virtuaalisimulaattorit soveltuvat mekanisoidun pataljoo-

nan/-taisteluosaston sotapelaamiseen?” voidaan vastata useasta näkökulmasta. Ensimmäinen 

näkökulma on vertaaminen muihin sotapelaamisen järjestelyihin ja järjestelmiin: 

                                            
224

 Wargaming Handbook, s. 29–34 ja 51–60. Sivuilla kuvataan sotapelissä tarvittava sotapelin prosessi, sisältäen 

suunnittelun ja valmistelun. Näistä Karjalan prikaatin käyttöön sovelletut versiot on kuvattu liitteissä 1.2 ja 1.3. 
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Kuva 29: Eri sotapelaamisen järjestelyjen ja järjestelmien vertailun koonnos.
225

 

 

Edellisessä kuvassa yhdistyvät ulkomaalaisten asiantuntijoiden (8 vastaajaa) ja sotapeliin 1 

osallistuneen henkilöstön (17 vastaajaa) vastaukset. Vertailusta on poistettu 

analyysityökalujen käyttö osana sotapelaamista erilaisen kysymyksen asettelun, ja vastaajien 

vähäisen kokemuksen
226

 takia.  

 

Kun otetaan huomioon sotapelin 3 yhteydessä tehty erillinen vertailu konstruktiiviseen KESI 

simulaattoriin, voidaan virtuaalisimulaattorin todeta soveltuvan mekanisoidun 

pataljoonan/taisteluosaston sotapelaamiseen erinomaisesti. Virtuaalisimulaattorin käyttö 

sotapelaamisessa vaatii kuitenkin riittävän koulutuksen sotapelin koko henkilöstölle sekä 

erityistä kouluttavan henkilöstön ammattitaitoa. Tätä varten sotapelaamisen menetelmää 

valittaessa tulee aina pohtia sotapelin tavoitteita ja panos-tuotos -suhdetta.  

 

Ottaen huomioon kuvan 28 (vastaukset alatutkimuskysymyksiin) kohdat 2.3 ja 2.4, 

pataljoonataso vaikuttaisi olevan virtuaalisimulaattorilla toteutettuun sotapeliin optimaalisin, 

kun kyseessä on mekanisoitu joukko.  

 

Toinen näkökulma päätutkimuskysymykseen on sotapeliin osallistuvan henkilöstön 

laadullinen arvio. Sotapelien 1, 3 ja 4 kyselyiden perusteella merkittävä enemmistö sotapeliin 
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 Ulkomaalaisten asiantuntijoiden kyselyn vastausaineistot ja Sotapeli 1 osallistujien kyselyn vastausaineistot.  



        85 

osallistuneesta henkilöstöstä, rooliin katsomatta, piti virtuaalisimulaattorin soveltuvuutta 

mekanisoidun pataljoonan/taisteluosaston sotapelaamiseen vähintään hyvänä, ellei parhaana:  

 

”Pelkkä joukkojen laittaminen samaan aikaan alueelle ei riitä, vaan yhteistoiminnan toteut-

taminen ja oikea onnistuminen on riippuvainen käskyistä ja ympäröivästä (järkevästä) tilan-

teesta, jotka sotapeli tuottaa, ja parhaiten näistä kokemistani virtuaalisimulaattori.”
227

 

 

Kolmas näkökulma on kysymyksen ”miten” sisältämät käytännön järjestelyt. Teorian, ulko-

maalaisten asiantuntijoiden kokemusten ja toiminnallisessa vaiheessa toteutettujen neljän so-

tapelin kokemusten perusteella tutkimuksen konstruktio, koulutusohje (liite 1), sisältää käy-

täntöön sidotun vastauksen päätutkimuskysymykseen tästä näkökulmasta. Sotapeleistä saatu-

jen kokemusten perusteella järjestelyt voivat olla moninaiset, riippuen sotapelin tavoitteista. 

 

Kuva 30: Virtuaalisimulaattorilla toteutetun sotapelin järjestelyt. 
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 Samat. Ulkomaalaisista analyysityökaluja vertaili vain kaksi (25%) ja suomalaisista 10 vastaajaa (59%). Yh-

teensä alle puolet (48%). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Käytännön hyöty – Karjalan prikaatin näkökulma 

 

Tutkimuksen tilanneen Karjalan prikaatin näkökulmasta tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, 

miten virtuaalisimulaattoria käyttämällä koulutuksessa voitaisiin yhdistää prikaatin koulutus-

järjestelmä ja operatiivinen suunnittelu tavalla, joka kehittäisi prikaatin tuottamien sodanajan 

mekanisoitujen joukkojen suorituskykyä. Tutkimuksen toiminnallisen vaiheen aikana Karjalan 

prikaatin sodanajan mekanisoitujen joukkojen koulutuksesta ja suunnittelusta vastaavat tahot 

saivat käytännön kokemuksia ja näkemyksiä virtuaalisimulaattorilla toteutetusta koulutussota-

pelaamisesta ja sen tuottamista mahdollisuuksista. 

 

Toiminnallinen vaihe tuotti Karjalan prikaatille yhdenlaisen toimintatapamallin (kuva 27), 

missä operatiivinen suunnittelu ja koulutus yhdistyvät virtuaalisimulaattorilla toteutettavan so-

tapelaamisen kautta osana prikaatin joukkotuotantoa. Mallin mukaista toimintaa on aloitettu 

testaamaan prikaatissa vuodesta 2019 alkaen ja malli kehittynee jatkossa siitä saatujen koke-

musten kartuttua.  

 

Tutkimuksen tuottama konstruktio, koulutusohje (liite 1), on Karjalan prikaatin käytössä. 

Koulutusohjetta itsessään voidaankin pitää koonnoksena tutkimuksen tärkeimmistä käytännön 

johtopäätöksistä. Koulutusohjeen avulla tutkimuksen toiminnallisessa vaiheessa toteutettujen 

sotapelien käytännön järjestelyjen kokemukset on dokumentoitu. Vastaavanlaisten sotapelien 

järjestämisessä voidaan jatkossa hyödyntää parhaiksi todettuja käytäntöjä, eikä niin sanotusti 

tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Koulutusohjetta on myös mahdollista jatkokehittää asiak-

kaan tarpeiden mukaisesti.  

 

Tutkimuksen merkittävin hyöty Karjalan prikaatille on, että tutkimuksen hypoteesin mukai-

sesti sillä on nyt yksi tutkitusti toimiva työkalu sodanajan mekanisoitujen pataljoonien komen-

tajien, esikuntien, päälliköiden ja joukkueenjohtajien tehtävätaktiseen koulutukseen tukemaan 

komentajan taisteluajatuksen ymmärtämistä ja toteuttamista. Virtuaalisimulaattorin avulla to-

teutetussa sotapelissä on siis mahdollista yhdistää komentajan taisteluajatus, eli pataljoonan 

taistelun taktinen ydin, tehtävätaktiseen johtamiseen (management) ja johtamisen (leadership) 

harjoitteluun. Sotapelin avulla on mahdollista tuottaa oikeaan ympäristöön sovellettavaa ko-

kemusta, jolloin pataljoonien komentajien ei tarvitse aloittaa vaativassa tehtävässään harjaan-
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tumista oikean joukon kanssa sotaharjoituksessa. Suurimmat virheet on mahdollista hioa tur-

vallisessa ympäristössä, joka sallii epäonnistumisen ja paljastaa inhimilliset kitkatekijät etukä-

teen. 

 

Väheksyä ei sovi myöskään koulutussotapelaamisen kulttuurin kehittymistä ja edelleen vah-

vistumista. Koulutussotapelillä mahdollistetaan taktiseen ajatteluun liittyvä omakohtainen oi-

valtaminen, eri toimintaympäristöissä toimivien, eri kokemuspohjan omaavien henkilöiden 

välinen dialogi, ratkaisujen syy-seuraussuhteiden ja merkitysten pohtiminen, sekä taisteluaja-

tuksen yhtenäisyyden muodostuminen jaetun kokemuksen kautta. Sotapeleihin osallistuneen 

henkilöstön mielestä nimenomaan tämä dialogi, ajattelu ja yhdessä pohtiminen mahdollistavat 

ammattitaidon kehittymisen aivan uudella tavalla.  

 

Sotapeleihin 1, 3 ja 4 panssarijääkäripataljoonan komentajana osallistuneen, komentajan teh-

tävää ensimmäisiä kertoja harjoitelleen kapteenin pohdinta antaa hyvän näkökulman koulutus-

sotapelaamisen kulttuurin mahdollisuuksista aikaisemmin totuttuun verrattuna. Hänen koke-

muksensa perusteella komentajan tehtäviin perehdyttämisessä nojataan liikaa olemassa oleviin 

malleihin, kuten oppaisiin ja ohjesääntöihin, ilman niiden taustalla vaikuttavien perusteiden 

avaamista: 

 

”Olemme turtuneet siihen, että taktiikan perusteista ei puhuta, tai tarvitse puhua, varsinkaan 

tehtävään uutena opettelevalle. Riittää että hänelle käskee mallin, joka on aiemmin jo toimi-

nut. […] Ei voi olla niin, että komentaja tasoiseen tehtävään koulutettavalle ei opeteta ym-

märtämään, miksi jotain tehdään.”
228

 

 

Näkemys on Puolustusvoimissakin valloilla olevan
229

 konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

mukainen. Virtuaalisimulaattorilla toteutetun koulutussotapelaamisen merkitystä taktiikan ja 

komentajan taisteluajatuksen merkityksen ymmärtämisen lisääntymisessä hän kuvaa sotapeli-

en 1 ja 3 kokemusten perusteella seuraavasti: 

 

”Lisäsi enemmän, kuin mikään aiempi kokemukseni mukaan luettuna noin kymmenen vuotta 

panssariaselajin piirissä opiskelijana, varusmiehenä ja kantahenkilökuntaan kuuluvana kou-

luttajana.”
230

 

 

                                            
228

 Komentaja 2: sähköpostiviestit kirjoittajalle 15.–18.10.2018. 
229

 Siukonen (2007), s. 82. 
230

 Komentaja 2, Sotapeli 3 osallistujien kyselyn vastausaineistot. 
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5.2 Takaisinkytkentä teoriaan 

 

Lukan mukaan tutkimuksen teoriakytkentä voi olla uuden teorian kehittäminen, vanhan jalos-

taminen, sen testaus tai havainnollistaminen.
231

 Lukan kuvaaman jaottelun mukaisesti tämä 

tutkimus tuotti simuloinnin ja sotapelaamisen teorian jalostumista sekä aikaisemman taktiikan 

teorian havainnollistamista käytännön sovelluksessa. Tutkimuksessa kehittyneeksi, uudeksi 

teoriaksi voidaan ymmärtää operatiivisen suunnittelun ja koulutusjärjestelmän linkittäminen 

sotapelaamisella osana suomalaista joukkotuotantojärjestelmää (kuva 27), sekä virtuaalisimu-

laattorilla toteutetun sotapelin onnistumisen arviointikriteeristö ja vaatimukset (kuva 14). 

Nämä yhdistyvät tutkimuksen koulutusohjeessa. 

 

Simuloinnin osalta tutkimus vahvistaa Heidenin (1995) monografian johtopäätöksiä. Samalla 

vahvistuu kuvan 12 mukainen näkemys siitä, että virtuaalisimulaattorilla voidaan toteuttaa 

realistisempi ja immersiivisempi toiminta- ja johtamisympäristö koulutettaville kuin muilla 

sotapelaamisen menetelmillä tai edes oikeissa taisteluharjoituksissa. Saman osoittaa kuvan 29 

vertailutaulukko. Suurin hyöty virtuaalisimulaattorin käytöstä saadaan mekanisoiduille jou-

koille pataljoonan tasolla johtuen mekanisoitujen joukkojen komentajakeskeisestä ja omia ha-

vaintoja korostavasta johtamistavasta.  

 

Samalla tutkimus kyseenalaistaa simulaattoreiden nykyisen jaottelun live-, virtuaali- ja kon-

struktiivisiin simulaattoreihin. Käytännössä yksittäinen simulaattorijärjestelmä tai -ohjelmisto 

voi sisältää elementtejä useammasta simulaattorien pääryhmästä. Tämä tulee korostumaan li-

ve- ja virtuaalisimulaattoreiden ominaisuuksia yhdistelevien lisätyn todellisuuden simulaatto-

reiden yleistyessä. Näin ollen simulaattoreiden jaottelussa itse simulaattorijärjestelmien omi-

naisuuksien sijaan tärkeämmäksi jaottelun perusteeksi voitaneen nostaa niiden mahdollistama 

koulutus. Esimerkiksi tämän tutkimuksen havaintojen perusteella molemmat käytetyt simu-

laattorit, nyt virtuaalisimulaattoreiksi ja tietokonepelisimulaattoreiksi luokitellut Steel Beasts 

Professional ja Virtual Battlespace 3, voitaisiin eri käyttötarkoituksiin soveltuvuuden perus-

teella jaotella esimerkiksi taktisiksi (SB) ja taisteluteknisiksi (VBS) simulaattoreiksi, toi-

meenpanon simulaattoreiksi, tai Puolustusvoimien vuoden 1995 luokittelussa tilannejohtamis- 

tai kaksipuoleisen taistelun simulaattoreiksi. Muitakin vaihtoehtoja jaottelulle varmasti olisi. 

Kuten luvussa 2.4 todetaan, luokittelu on uusi ja samaa haastetta on pyritty ratkaisemaan ai-

emminkin. 

 

                                            
231

 Lukka (2001). 
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Nykyinen jaottelu ohjaa helposti mielikuvia yksittäisten simulaattoreiden käyttömahdollisuuk-

sista, jolloin merkittävä osa niiden potentiaalista saattaa jäädä hyödyntämättä. Se on ongel-

mallista etenkin kustannustehokkuuden näkökulmasta, jos erilaisia simulaattoreita ylläpide-

tään tietämättä, että yhdellä voisi toteuttaa niiden kaikkien nykyiset käyttötarkoitukset. Simu-

laattoreiden käyttömahdollisuuksien ja käytön tuloksellisuuden osalta tutkimukselle on vielä 

runsaasti sijaa, kuten tämäkin tutkimus osaltaan osoittaa. 

 

Sotapelaamisen teorian osalta jo sotapelin ja sotapelaamisen käsitteistä ei ole olemassa yhtä 

kaikkien hyväksymää määritelmää. Tämä tutkimus puoltaa ajatusta siitä, ettei sotapeliä (war 

game) tai sotapelaamista (wargaming) käsitteinä voida lukita tiettyyn järjestelyyn, järjestel-

mään, menetelmään tai vaikkapa pelimekaniikkaan. Esimerkiksi saksalainen käsitys ”oikeas-

ta” sotapelaamisesta ainoastaan vuoropohjaisesti toteutettavana suunnitteluprosessin osana 

näyttäytyy kummallisena. Toisaalta tutkimus vahvistaa yleisesti vallalla olevaa näkemystä sii-

tä, että vasta taktisella tasolla (pataljoonan tai sitä ylempi taso) voidaan puhua sotapelaamises-

ta, kun taas taisteluteknisen tason (alle pataljoonan taso) osalta tulisi puhua yksinkertaisesti 

koulutuksesta ja harjoittelusta. Jatkotutkimuksen kannalta sotapelaamisen käsitteen määrittely 

Huttusen taktiikan määrittelevän väitöskirjan mukaisesti olisi hyödyllistä. Ohessa voisi syntyä 

myös suomalainen sotapelaamisen käsikirja. 

 

Kuvan 8 mukainen sotapelaamisen prosessi on tämän tutkimuksen näkökulmasta validi ja 

toimiva. Kuvan 13 teoriakonstruktio ja kuvan 25 mukainen taisteluajatuksen yhtenäisyyden 

muodostumisen malli osana koulutussotapeliä jalostavat sotapelaamisen teoriaa muokaten kä-

sityksiä sotapelaamisen ja taktiikan riippuvuussuhteista. Malli istuu hyvin Huttusen taktiikan 

määritelmään, missä taktiikka on yhdistelmä suunnittelua ja toimeenpanoa, tietoa ja taitoa. 

Tutkimuksen perusteella ihmisten välisen kanssakäymisen ja yhteisymmärryksen osuus taktii-

kan toteuttamiseen käytännössä on merkittävä ja se havainnollistuu hyvin tutkimuksen toi-

minnallisen vaiheen sotapelien kyselyiden vastausaineistossa, etenkin sotapelissä 3. Teorialu-

vussa 2 kuvattu linkki simulaattoreiden, sotapelaamisen ja tehtävätaktiikan välillä näyttää tä-

män tutkimuksen valossa olevan olemassa, kunhan sotapelin järjestelyissä luodaan sen ilme-

nemiseen otollinen oppimisympäristö. 

 

Tutkimuksen tieteellisen kontribuution tärkein osuus on tutkimuksessa kehitetty konstruktio, 

koulutusohje, jonka sisällön toimivuus on todettu alkuperäisessä toimintaympäristössä. Kou-

lutusohjetta voidaankin kutsua tutkimuksen tuottaman teorian sovellukseksi, tosin monien 

reunaehtojen mukaisesti tehdyksi. Koulutusohjeessa kuvataan, miten Karjalan prikaatin ”on-
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gelma”, eli sodanajan joukon suorituskyvyn lisääminen käytettävissä olevin aika- ja henkilös-

töresurssein, käyttäen virtuaalisimulaattorilla toteutettua sotapeliä, ratkaistaan käytännössä. 

Tämä uusi keino-lopputulos-suhde on koulutusohjetta käyttäen mahdollista testata myös eri 

toimintaympäristöissä, tai edelleen jalostaa – tai kiistää.  
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6 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI 

 

6.1 Tutkimusote, -menetelmät ja luotettavuus 

 

Konstruktiivisella tutkimusotteella toteutettu laadullinen, ihmisten mielipiteiden analyysistä 

johtopäätökset vetävä tutkimus tulee arvioida etenkin tutkimusotteen riskien ja tutkimustulos-

ten uskottavuuden ja luotettavuuden näkökulmasta.  

 

Vaikka konstruktiivinen tutkimusote on kehitetty liiketaloustieteen alueella, sopi se hyvin tä-

män kaltaisen tutkimuksen tekemiseen, missä toiminnallisesti kehitetään ratkaisua asiakkaan 

ongelmaan yhdessä asiakkaan organisaation kanssa ja sen toimintaympäristössä. Lukka mai-

nitsee tutkimusotteen riskeiksi tutkimuksen tuottaman tiedon arkaluontoisuuden kohdeorgani-

saation näkökulmasta, kohdeorganisaation sitoutumisen kestävyyden, mahdollisen liikesalai-

suuden menettämisen ja tutkijan asenteellisuuden, jonka seurauksena tutkimuksen tulokset 

voivat vääristyä.
232

  

 

Puolustusvoimien toimintaan liittyy paljon suojattavaa tietoa. Tutkimuksen toiminnalliseen 

vaiheeseen liittyi arkaluontoista tietoa, kuten tutkittujen joukkojen taktiikka ja organisaatiot, 

tai tutkimukseen osallistuneen sotilashenkilöstön sodanajan tehtävät. Joukkojen käyttämää 

taktiikkaa voidaan pitää joukkojen suorituskyvyn näkökulmasta Puolustusvoimien ”liikesalai-

suutena”. Tutkimuksen lähdeluettelo sisältää useita asiakirjoja ja oppaita, joiden käyttö on ra-

joitettu (suojaustaso 4). Itse sotapelien skenaarioiden ja näin ollen simulaattorin AAR-

tallenteidenkin käyttö on rajoitettu.
233

 Jo tutkimuksen ideointivaiheessa tehtiin päätös, ettei 

tutkimusraportissa kuvata sotapelien taistelutapahtumia tai joukkojen käyttämää taktiikkaa tai 

yksityiskohtaista organisaatiota. Tutkittavan ilmiön kannalta näillä ei merkitystä olekaan. So-

tapeleihin osallistunut henkilöstö pelasi pääsääntöisesti sodanajan sijoituksiensa mukaisissa 

tehtävissä, eikä henkilöiden nimiä tutkimusraportissa paljasteta. Näillä toimenpiteillä varmis-

tutaan siitä, ettei tutkimus sisällä kohdeorganisaation kannalta arkaluontoista tietoa. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksena tämä tutkimus olisi voitu toteuttaa myös suojaus-

tasolla STIV (käyttö rajoitettu) – STII (salainen), mutta tällöin tutkimuksen käytettävyys koh-

deorganisaation ulkopuolella olisi ollut merkittävästi rajoitetumpi. 

                                            
232

 Lukka (2001). 
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Kohdeorganisaatio sitoutui tutkimukseen kiitettävästi. Tätä edesauttoi tutkijan sijoittuminen 

samaan organisaatioon sekä Puolustusvoimissa käynnissä oleva Koulutus 2020 uudistus, jossa 

simulaattoreiden ja virtuaalisten koulutusympäristöjen rooli korostuu aikaisempaan verrattu-

na. Kun toiminnallisen vaiheen sotapelien toimeenpano aloitettiin, saadut kokemukset 

edesauttoivat sitoutumisen ylläpitoa ja jopa vahvistumista. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää 

Karjalan prikaatin komentajan keskeistä roolia oman organisaationsa ”ongelman” määrittelys-

sä ja ratkaisun ideoinnissa.
234

 

 

Tutkimuksen ideointivaiheen ja toiminnallisen vaiheen välisenä aikana Karjalan prikaatin or-

ganisaatiossa tapahtui tutkimuksen kannalta useita merkittäviä henkilöstö- ja organisaa-

tiomuutoksia, jotka vaikuttivat tutkimuksen etenemiseen ja asiakkaan ”ongelman” lopulliseen 

muotoutumiseen. Merkittävin muutos oli Kymen jääkäripataljoonan komentajan vaihtuminen. 

Uusiin tehtäviin siirtynyt komentaja ideoi tutkijan kanssa tutkimuksen rakennetta ja Karjalan 

prikaatin ”ongelmaa” (kuva 17). Toisaalta komentajan vaihtuminen edesauttoi sitä, ettei tut-

kimuksen asiakkaan tärkeimmällä edustajalla ollut tutkimusta mahdollisesti ohjaavia ennak-

koasenteita toiminnallisen vaiheen alettua. Myös Karjalan prikaatin simulaattorihenkilöstön 

organisointi muuttui tutkimuksen aikana, kun Koulutusympäristö- ja simulaattorisektorin si-

mulaattorihenkilöstö siirrettiin prikaatin esikunnan koulutusosastolta Kymen jääkäripataljoo-

naan Simulaattori- ja virtuaalikoulutussektoriksi. Organisaatiomuutos edesauttoi tutkimuksen 

toiminnallisen vaiheen järjestelyjä, kun sotapelien suunnittelu ja valmistelu voitiin toteuttaa 

suoraan Kymen jääkäripataljoonan komentajan kautta. 

 

Vaikka toiminnallisen vaiheen aikana aikaisemmista suunnitelmista jouduttiin osittain poik-

keamaan, usein juuri henkilöstön saatavuuden ja ajan puutteen takia, koulutusohjeen laadintaa 

varten saatiin riittävästi kokemuksia ja hyvät perusteet. Tätä edesauttoi etenkin sotapelin 3 jär-

jestelyjen muuttuminen siten, että sotapeliin liitettiin osaksi virtuaalisimulaattorin käyttö. 

Muutokseen vaikutti sotapelin 1 kokemukset virtuaalisimulaattorin käytettävyydestä panssari-

jääkäripataljoonan koulutussotapelissä. Sotapelin 4 järjestäminen oli toinen merkittävä muu-

tos tutkimuksen aikana. Koska muutosten syynä oli Karjalan prikaatin henkilöstön omakohtai-

set kokemukset, voidaan virtuaalisimulaattorilla toteutettavan koulutussotapelin todeta var-

muudella läpäisseen ainakin konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisen heikon markkinatestin. 

                                                                                                                                        
233

 Karjalan prikaatin panssaritaktinen opetustilaisuus 30.-31.1.2019. Käskyssä määritetään simuloitujen ske-

naarioiden suojaustasoksi STIV, käyttö rajoitettu. 
234

 Välimäki (2018) ja Välimäki, Pasi, prikaatikenraali: sähköpostiviesti kirjoittajalle 31.5.2019. Sähköpostivies-

tissä Välimäki luonnehtii tutkimuksen merkitystä organisaatiolleen: ”kytkeytyy kuin hammasratas arkielämän 

puserrukseen ja kertoo miten OP-KOUL voidaan kytkeä toisiinsa.”  
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Karjalan prikaatin kontekstin, eli sodanajan joukkojen suorituskyvyn kehittämisen näkökul-

masta vahvan markkinatestin
235

 toteuttaminen ei ole tässä tutkimuksessa edes mahdollista, 

koska joukon suorituskyky selviää vain oikeassa taistelussa. 

 

Tutkijan historia mekanisoitujen joukkojen ja simulaattoreiden parissa tuotti tutkimuksen 

käynnistävän hypoteesin ja edesauttoi tutkittavan ilmiön ymmärtämistä merkittävästi, mutta 

on myös tutkimuksen luotettavuuden kannalta suuri haaste. Tutkijalla oli tutkimuksen aikana 

keskeinen rooli toiminnallisen vaiheen sotapelien järjestämisessä. Tämän kaltaisessa tutki-

muksessa onkin tärkeää, että tutkija kykenee etäännyttämään itsensä tutkimuksesta ja siihen 

liittyvistä asenteistaan niin tutkimuksen implementointivaiheessa kuin reflektiossakin.
236

 

 

Tutkimuksessa tutkijan roolin ongelmallisuus tunnistettiin jo alkuvaiheessa ja tutkijan vaiku-

tus tutkimuksen tuloksiin pyrittiin minimoimaan. Tämän takia alkuperäisen tutkimussuunni-

telman mukainen tutkijan osallistuvan havainnoinnin menetelmä aineiston keräämiseksi pois-

tettiin. Havainnoijana tutkijan ennakkoasenteiden vaikutuksen välttäminen havaintojen tul-

kinnassa olisi ollut vaikeaa ja lähes mahdotonta todentaa tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nissa.
237

 

 

Toinen keino tutkijan ennakkoasenteellisuuden vaikutuksen välttämiseksi oli kyselyiden käyt-

täminen aineiston pääkeräysmenetelmänä haastattelujen sijaan. Haastattelujen onnistumiseen 

vaikuttaa haastattelijan ammattitaito niin haastattelun kysymysten laadinnassa, itse haastatte-

lutilanteessa kuin vastausten analysoinnissa. Haastattelussa haastattelija voi helposti ohjata 

vastaajaa haluamaansa suuntaan, jolloin vastauksistakin voi muodostua haastattelijan ennak-

koasenteiden mukaisia.
238

 Kaikissa toteutetuissa haastatteluissa Puolustusvoimien hierarkki-

sen henkilöstörakenteen voidaan arvioida edesauttaneen vastausten luotettavuutta, sillä haasta-

teltavat olivat arvohierarkiassa haastattelijan yläpuolella. Haastattelujen vastaukset ovat haas-

tattelun ajankohtaan sidonnaisia, joten niistä tehtyjen johtopäätösten yleistettävyys on huono. 

 

Kyselyissä käytettyjen avointen kysymysten tarkoituksena oli minimoida vastaajan ohjaami-

nen. Avoimet kysymykset myös lisäävät aineiston luotettavuutta
239

, sillä vastauksista voidaan 

melko hyvin todeta, onko vastaaja ymmärtänyt kysymyksen oikein. Toisaalta kyselyiden ky-

                                            
235

 Smeds (2015). Vahva markkinatesti: ratkaisun avulla saavutettu hyöty kyetään todistamaan. 
236

 Lukka (2001). 
237

 Saunders (ja muut 2009), s. 157 ja 308–309. 
238

 Sama, s.157, 327–335. 
239

 Sama, s. 373–374. Esimerkiksi kyselyn, jossa vastataan numeerisesti, luotettavuus tulisi testata kyselyn uusi-

misella, sisäisen johdonmukaisuuden analyysillä tai toteuttamalla uusi kysely käyttäen eri lomaketta. 
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symysten laadinnassa voi epäonnistua, jolloin vastauksista ei olekaan hyötyä tutkittavan ilmi-

ön selittämisessä ja tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Sisällönanalyysissä tutkijan asenteel-

lisuus voi näyttäytyä vastausten tulkitsemisessa. 

 

Jälkikäteen voidaan todeta, että kyselyiden kysymyksien asettelu on onnistunut osittain. Vas-

tauksien avulla kyettiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Kyselyiden alustus onnistui hyvin, 

jolloin vastaajien ymmärrys tärkeimmistä käsitteistä oli ainakin riittävän yhtenevä. Toisaalta 

kysymykset olisi voinut suunnitella siten, että vastauksia olisi tarvinnut tulkita vähemmän 

osana sisällönanalyysiä. Esimerkiksi arvioitaessa sotapelien onnistumista tutkimuksessa tuote-

tun kriteeristön (kuva 14) mukaisesti, analyysi perustuu vastausten tulkintaan, koska itse ky-

symykset eivät ohjanneet vastaamaan kriteerien näkökulmasta. Tämän takia kuvien 19 ja 26 

tuloksia tulee pitää ainoastaan suuntaa-antavina. Samasta syystä sotapelin 4 arviointi kriteeris-

tön mukaisesti käytännössä epäonnistui. Koska sotapelin 2 kyselyyn vastasi ainoastaan yksi 

henkilö, ei samankaltainen arviointi ollut mielekäs toteuttaa. 

 

Kyselyiden kysymyksissä olisi voinut pyrkiä selkeämpään johdonmukaisuuteen tutkimusky-

symysten näkökulmasta. Nyt jokaisen sotapelin kyselyssä keskityttiin virtuaalisimulaattoriin, 

sen ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin enemmän kuin ehkä olisi ollut tarvetta. Kyselyiden 

kysymyksistä ei lopulta muodostunut tutkimuksen kannalta selkeää ”punaista lankaa”. Esi-

merkiksi sotapelin prosessin, henkilöstön, järjestelyiden ja rakenteen tarkemmalla arvioinnilla 

koulutusohje olisi muotoutunut erilaiseksi, tai ainakin se olisi ollut paremmin perusteltavissa. 

Nyt edellä mainittujen kokonaisuuksien arviointi perustuu lähinnä sotapelin 4 vastauksiin ja 

kokonaisuuksia kohtaan esitetyn kritiikin puuttumiseen sotapeleissä 1–3.  

 

Yksi syy kyselyiden lopulliseen muotoon oli tutkimuksen dynaamisuus. Kyselyiden laatimi-

nen yhtenäisenä kokonaisuutena ennen toiminnallista vaihetta ei ollut käytännössä edes mah-

dollista. Haasteeksi tutkimuksen edetessä muodostui abduktiivisen päättelyn prosessin mukai-

nen vanhan ja uuden teorian sekä tutkimuksen edetessä kehittyneiden mallien muodostaman 

kokonaisuuden hallitseminen. Etenkin tutkimuksen alkuvaiheessa heräsi runsas määrä erilai-

sia mahdollisia kehityssuuntia. Näin ollen tutkimuksen rajaamista piti jatkaa läpi koko tutki-

musprosessin. Käytännössä tämä ilmenee siten, että esimerkiksi Simulaattoriosaamiskeskuk-

sen asettama alatutkimuskysymys virtuaalisimulaattorin käytettävyydestä esikuntien koulut-

tamiseen ei tutkimuksessa saa kattavaa vastausta, vaikka sotapelin 3 havaintojen perusteella 

voidaan joitain johtopäätöksiä tehdäkin. 
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6.2 Asiantuntijaraadin arviointi 

 

Asiantuntijaraadin rooli on tutkimuksessa merkittävä. Raati koostuu täysin suomalaisista soti-

lashenkilöstöstä, jolloin raadin koostumusta voidaan pitää melko homogeenisena ja näin ollen 

raadin näkemyksiäkin melko yksipuolisina. Sotilashenkilöstön näkökulmasta raati on kuiten-

kin kattava, sillä siihen kuuluu niin ammattisotilaita kuin reserviläisiäkin, sotilaita sotilasar-

voltaan kersantista prikaatikenraaliin ja kaikista maavoimien aselajeista. Sotapelaamisen ja 

simulaattoreiden käytön osalta joukko on myös monipuolinen ja reserviläisten kokemus puo-

lustusvoimista vaihtelee kertausharjoitusten määrän ja reservissä vietetyn ajan vaihdellessa. 

 

Asiantuntijaraadille esitettyjen taustakysymysten avulla oli alun perin tarkoitus mahdollistaa 

vastausten painoarvottaminen kokemuksen perusteella. Aineiston analyysivaiheessa painoar-

vojen käytöstä kuitenkin luovuttiin. Tutkittavan ilmiön näkökulmasta kaikista lähtökohdista 

tehdyt vastaukset voidaan asettaa saman arvoisiksi, koska kerätty aineisto perustuu yksittäis-

ten ihmisten omakohtaisten kokemusten muokkaamiin mielipiteisiin. Lopulta ensikertalaisen 

ilmatorjunnan kersantin havainnot virtuaalisimulaattorilla toteutetusta sotapelistä ovat yhtä 

arvokkaita kuin sotapelaamisen ja simulaattorit läpikotaisin tuntevan majurin. Tämä tutkijan 

tekemä päätös vastaajien painoarvon soveltamattomuudesta analyysiin voidaan myös asettaa 

kritiikin alaiseksi, koska voidaanhan myös arvioida, että aihepiirissä kokeneella henkilöllä on 

laaja-alaisempi näkemys tarkasteltavasta ilmiöstä.  

 

Tutkimusraportin lukijalle vastaajien arviointi, etenkin raporttiin kirjattujen lainausten osalta, 

on kuitenkin tehty mahdolliseksi liitteen 4 sisältäessä vastaajien sotilasarvon, johtamistason, 

aselajin, joukko-osaston ja taustakysymysten vastausten koonnoksen. Työkalun käytettävyy-

den kannalta taustakysymykset olisi pitänyt pitää samoina kaikissa kyselyissä ja mieluiten yh-

tenevinä ulkomaalaisten asiantuntijoiden taustakysymysten kanssa. Nyt näin ei ole. 

 

6.3 Tutkimustulosten yleistettävyys 

 

Tutkimuksen tulosten yleistettävyys on rajallinen. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

havainnot ja niistä vedetyt johtopäätökset ovat varmuudella valideja Karjalan prikaatin kon-

tekstissa, mutta esimerkiksi tutkimuksen tuottaman ratkaisun, koulutusohjeen, soveltuvuutta 

muihin toimintaympäristöihin ei voida arvioida ilman lisätutkimusta tai vähintäänkin käytän-

nön kokeilua. Aineistosta ilmenee kuitenkin uusia johtolankoja, hypoteeseja, joita seuraamalla 

voitaisiin saada lisää uutta tietoa ratkaisun toimivuudesta eri toimintaympäristöissä, kuten:   



        96 

 

”Mahdollistaisi myös esim. MEKPÄÄL kursseilla kokeilla ja tehdä asiaa muuallakin kuin 

Panssarikoululla totutuissa karttaharjoituksissa.”
240

 

 

Toinen yleistettävyyttä rajoittava tekijä on tutkimuksessa käytetyt simulaattorijärjestelmät (SB 

ja VBS). Vaikka tutkimuksen näkökulmana on virtuaalisimulaattori yhtenä simulaattorien 

pääryhmänä, kuten takaisinkytkentä teoriaan osoittaa, yksittäisen simulaattorijärjestelmän tai 

ohjelmiston ominaisuudet voivat olla merkittävämpi tekijä kuin sen sijoittuminen simulaatto-

reiden pääryhmään. Näin ei tosiallisesti voida arvioida, tuottaisiko identtinen tutkimus toteu-

tettuna kolmannella virtuaalisimulaattoriksi tai tietokonepelisimulaattoriksi luokitellulla jär-

jestelmällä saman tuloksen. Johtuen sotapelin 2 osittaisesta epäonnistumisesta voidaan yleis-

tettävyydestä muutenkin todeta, että se on sidoksissa SB-järjestelmään ja sen ominaisuuksiin, 

vaikka tämä ei tutkimuksen tarkoitus olekaan. Teorian ja tutkimuksen vastausaineiston perus-

teella kuitenkin voidaan yleistää, että mekanisoidun pataljoonan sotapeliin virtuaalisimulaatto-

rin mahdollistama 3D-taistelukenttä ja realistinen johtamisympäristö ovat avaintekijöitä.  

 

Kolmas yleistettävyyteen vaikuttava tekijä, jota ei tutkimuksen aikana arvioitu, on tutkimuk-

seen osallistuneen henkilöstön vaikutus tuloksiin. Tämä korostuu etenkin sotapelin toimeen-

panovaiheessa. Sotapelejä johtavien ihmisten osaaminen niin taktiikasta, sotapelaamisesta 

kuin simulaattoreistakin vaihtelevat, samoin pedagogiset taidot ja sosiaalisessa ympäristössä 

muodostuva uskottavuus. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ainoastaan tehdä johto-

päätös, että virtuaalisimulaattorin käyttö koulutuksessa yleensä vaatii kouluttavalta henkilös-

töltä erityisosaamista. Tutkimus olisi mielenkiintoista toistaa johtamisen tai pedagogiikan nä-

kökulmasta, jolloin tutkimustuloksien validiteettikin lisääntyisi triangulaation ansiosta. 

 

Tutkimuksen tuottaman ratkaisun toimivuutta vaikkapa Panssariprikaatin tai Porin prikaatin 

kontekstissa ei tämän tutkimuksen perusteella voida arvioida, vaikka niiden tuottamien so-

danajan joukkojen toimintaympäristö ja toimintatavat ovat lähellä Karjalan prikaatin vastaa-

via, etenkin Panssariprikaatin tuottamien mekanisoitujen taisteluosastojen osalta. Ratkaisulla 

tutkitusti saavutettavissa olevan hyödyn näkökulmasta sen soveltamista kannattaisi ainakin 

kokeilla Panssariprikaatissa, Panssarikoulussa ja Porin prikaatissa. Vaikka ratkaisu ei sellaise-

naan olisikaan optimaalinen, sen tutkiminen ja jatkokehittäminen eri joukko-osastojen tarpeita 

vastaavaksi on mahdollista. 
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 Komppanian päällikkö 4, Sotapeli 4 osallistujien kyselyn vastausaineistot.  
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Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä ainoastaan osittain Suomen Puolustusvoimien ulko-

puolella. Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä ja sen ehdoin toimiva joukkotuotantojärjes-

telmä kiinteine palvelusaikoineen muodostavat sodanajan joukkojen tuotannolle ja suoritus-

kykyjen kehittämiselle täysin omanlaisensa toimintaympäristön. Tutkimustuloksen virtuaa-

lisimulaattorin soveltuvuudesta mekanisoidun pataljoonan koulutussotapeliin voidaan tulkita 

olevan validi ja yleistettävissä, mutta ratkaisun toimivuutta ja vertailukelpoisuutta muissa 

koulutusjärjestelmissä ei voida mitenkään tämän tutkimuksen perusteella arvioida.  
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7 POHDINTA 

Simulaattoreiden käyttö sotilaskoulutuksessa on lisääntynyt merkittävästi niin sanottujen tie-

tokonepelisimulaattoreiden yleistyttyä 2000-luvulla. Simulaattoreiden käytön tuloksellisuu-

desta sotilaskoulutuksessa on kuitenkin julkaistu melko, ellei jopa yllättävän vähän tutkittua 

tietoa. Tämänkin tutkimuksen aikana niin kutsuttu ”kanadalainen esimerkki” tuli vastaan 

useissa lähteissä ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden haastatteluissa, mutta kyseinen tutkimus 

on julkaistu suurelle yleisölle jo vuonna 2008. Esimerkki kuvaa miten VBS:n käytöllä on 

kyetty saavuttamaan sekä kustannustehokkuutta, että asetetut koulutustavoitteet nopeammin, 

kuin perinteisesti vain maastossa harjoittelemalla.
 241

 

 

Tämä tutkimus on mahdollisesti laatuaan ensimmäinen, missä virtuaalisimulaattori, sotape-

laaminen ja sodanajan joukon suorituskyvyn kehittäminen yhdistetään. Tutkimuksen merkit-

tävyyttä lisäävät empiiriset havainnot ja uuden teorian muodostaminen. Ainakin tutkijaa jäi 

mietityttämään konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisen vahvan markkinatestin toteutuminen 

jossain muodossaan: se, että virtuaalisimulaattoreilla sotapelaamalla voidaan todeta saavute-

tun tavoitteena ollut hyöty ja tämä kyetään vielä todistamaan. Vaikka Puolustusvoimien kon-

tekstissa tämä merkitsisi sodanajan joukon toimintaa sodassa, suuntaa-antavaa tutkimusta voi-

taisiin varmasti tehdä myös ilman oikeaa sotaa.  

 

Uusia tutkimuskysymyksiä voisi olla esimerkiksi virtuaalisimulaattorilla toteutetun sotape-

laamisen ja jollain toisella menetelmällä toteutetun sotapelaamisen tuloksellisuuden vertailu 

käytännössä. Tutkimuksessa oleellista olisi todentaa käytännön hyöty oikeissa olosuhteissa, eli 

koulutuksen siirtovaikutus. Jos tutkimuksella voidaan osoittaa siirtovaikutuksen olemassaolo 

ja sotapelin vastaavuus todellisuuteen, tulosten avulla voitaisiin ohjata myös sodanajan jouk-

kojen suorituskyvyn kehittämistä laajemminkin. Esimerkiksi HYKTY- ja MYKTY-, sekä oh-

jesääntötyössä olisi runsaasti sijaa käytännössä toimiviksi todettujen mallien hyödyntämiselle. 

Tutkimuksen haastattelussa Välimäki tuokin esiin, että tutkimuksessa toteutetun kaltaisella 

sotapelaamisella olisi mahdollista tuottaa sellaisia syötteitä suorituskykyjen kehittämiseen, 

joita muuten ei ole saatavilla.
242

 

 

Tällä tutkimuksella on myös annettavaa tulevaisuuden simulaattorijärjestelmien hankinnoissa 

ja simulaattoreiden käyttötapojen kehittämisessä. Etenkin mekanisoitujen joukkojen johta-
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 Roman (ja muut 2008).  
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 Välimäki (2018). 
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misympäristö, jossa korostuu päätösten perustaminen omakohtaisiin havaintoihin ja koke-

muksen kautta kertyneeseen intuitioon, voitaneen jatkossakin simuloida parhaiten virtuaa-

lisimulaattoreiden avulla. Virtuaalisimulaattoria ei tule lokeroida vain tiettyyn, nyt totuttuun 

käyttöön. Puolustusvoimien käytössä olevan simulaattoriperheen käyttöä tulee kriittisesti ar-

vioida, ja kehittää suuntaan, jossa parhaiten soveltuvia järjestelmiä käytetään halutun koulu-

tustuloksen saavuttamiseen sen sijaan, että tehdään kuten ennenkin. Käytännön esimerkki voi-

si olla tässä tutkimuksessa esiin tullut ajatus siitä, että mekanisoitujen pataljoonien ja taistelu-

osastojen taktiikan koulutuksessa käytettäisiin virtuaalisimulaattoreita ja ylemmällä tasolla 

painopiste olisi konstruktiivisissa simulaattoreissa ja perinteisissä sotapelaamisen menetelmis-

sä. Konstruktiivisen simulaattorin panos-tuotos -suhde jää tutkimuksen havaintojen perusteel-

la kyseenalaiseksi pataljoonan ja taisteluosaston tasalla, mekanisoitujen joukkojen ollessa ky-

seessä. 

 

Yksi tutkimuksen tärkeimmistä käsitteistä on taisteluajatus ja ilmiöistä sen yhtenäisyyden 

muodostuminen joukossa. Taisteluajatuksen yhtenäisyys ilmiön suomenkieliseksi nimityksek-

si on otettu Lanton tutkimuksesta, koska nimitys kuvaa ilmiön hyvin. Nimitys lisättiin kuvaa-

maan ilmiötä tutkimuksen toiminnallisen vaiheen jälkeen. Tutkimuksen aikana ilmiölle pyrit-

tiin löytämään nimitys ja asiantuntijaraati esitti muun muassa saksankielistä käsitettä Einheit 

(yhteenkuuluvuus, yhtenäisyys) ja englanninkielistä nimitystä unity of command (johtamisen 

yhtenäisyys).
243

 Ehkä parhaiten ilmiötä kuvaa englanninkielinen käsite unity of effort (pyrki-

mysten yhtenäisyys), mutta sekään ei suoranaisesti kuvasta ilmiön ydintä, eli taisteluajatuksen 

tulkintaan liittyvää yhteisymmärrystä. Termiä käytetäänkin kuvaamaan kaikkien toimijoiden 

koordinoituja pyrkimyksiä kohti yhteistä päämäärää kansainvälisissä operaatioissa.
244

 Englan-

niksi käännettäessä taisteluajatuksen yhtenäisyys voisi olla esimerkiksi unity of intent tai 

oneness of intent, saksalaisen käsitteen Einheit mukaisesti. 

 

Kun irrottaudutaan taktiselta tasolta ja virtuaalisimulaattoreista, yksi hedelmällinen käyttötar-

koitus tämän tutkimuksen kaltaiselle koulutussotapelaamiselle voisi löytyä sotakoulujen an-

tamasta taktiikan opetuksesta. Esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseeri-

kurssilla annettu operaatiotaidon ja taktiikan koulutus painottaa tutkijan kokemuksen perus-

teella liikaa suunnittelua ja suunnitteluprosessien tarkkaa noudattamista, jolloin uhkana on 

toimeenpanokyvyn ja taktiikan käytäntöön viemisen, eli sotataidollisen, tason jääminen hei-

koksi. Koulutussotapelien avulla taktiikan teoria ja käytäntö voidaan toiminnallisesti yhdistää 
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 Kirjoittajan muistiinpanot sotapeleistä.  
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 AAP-06 – Edition 2018, s. 128. Määritelmä kuuluu: “In military operations, coordination and cooperation 

among all actors in order to achieve a common objective.” 
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ajattelua, dialogia ja analyyttisyyttä korostavassa oppimisympäristössä, vieläpä kustannuste-

hokkaasti. Operatiivisen tason taisteluajatus kuvataan kenttäohjesäännöstössä. Tämän taiste-

luajatuksen, eli suomalaisen doktriinin yhtenäisyyden muodostuminen Maanpuolustuskorkea-

koulussa annetun operaatiotaidon ja taktiikan opetuksen osana varmasti lisäisi tulevien so-

danajan komentajien ammattitaitoa ja valmiuksia.  
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PANSSARIJÄÄKÄRIPATALJOONAN KOULUTUSSOTAPELI KÄYT-

TÄEN VIRTUAALISIMULAATTORIA - KOULUTUSOHJE 

 

”Ettei tarvi aloittaa harjoittelua oikean joukon kanssa. Se on kuin heittäisi äijät heti syvään 

päätyyn uimaan ilman pelastusliiviä.” 

- Majuri Tuomas Väyrynen, Kymen jääkäripataljoonan pataljoonaupseeri. 

 

1 KOULUTUSOHJEEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

1.1 Johdanto 

 

Sijoitetut sodanajan panssarijääkäripataljoonien komentajat ja johtajat pääsevät harjoittele-

maan omassa tehtävässään harvoin siten, että koossa on koko sodanajan joukko ja mukana oi-

kea sijoitettu henkilöstö. Harjoitukset sisältävät yleensä paljon sellaisia maaston ja joukkojen 

käyttöön liittyviä rajoituksia, joita todellisessa taistelutilanteessa ei olisi. Harjoituksissa vas-

tustaja on harvoin, jos koskaan, kalustoltaan, toimintatavoiltaan, suorituskyvyiltään tai taktii-

kaltaan oikeanlainen. Harjoitusten taisteluiden kulun ollessa lisäksi usein ennalta suunniteltu, 

ei pataljoonatasolla johtajilla ole aitoa toiminnan vapautta. Kaikki tämä asettaa rajoitteita pa-

taljoonien avainhenkilöstön harjaantumiselle pataljoonan taktiikassa ja johtamisessa. 

 

Tätä varten pataljoonatason koulutuksessa korostuu sotapelaaminen. Sotapelaamiseen on 

useita menetelmiä ja järjestelmiä. Panssarijääkäripataljoonan, kuten muidenkin panssaroitujen 

ja mekanisoitujen joukkojen johtaminen perustuu tehtävätaktiikkaan, mutta on komentajakes-

keistä johtuen taisteluiden kiivaasta temposta ja erityisesti yhteistoiminnan asettamista vaati-

muksista. Komentaja johtaa taistelua komentovaunustaan painopistesuunnassa tehden oma-

kohtaisia havaintoja taistelun kulusta päätöstensä tueksi. 

 

Ei riitä, että tuntee tehtävätaktiikan periaatteet ja joukon taktiikan tai alemmalla tasolla perus-

taistelumenetelmän. Lisäksi niiden käytössä ja soveltamisessa tulee harjaantua. Harjaantumi-

nen on mahdollista ainoastaan, jos sotapeli mahdollistaa riittävän realistisen mekanisoidun pa-

taljoonan toiminta- ja johtamisympäristön.  

 

Virtuaalisimulaattorilla tämä on mahdollista. 
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1.2 Tutkimustausta 

 

Tämä koulutusohje perustuu kapteeni Ilja Varhan yleisesikuntaupseerikurssin 59 diplomityö-

hön Virtuaalisimulaattorin soveltuminen mekanisoidun pataljoonan koulutussotapelaamiseen 

(2019), jossa tutkittiin tietokonepelipohjaisten virtuaalisimulaattoreiden soveltumista patal-

joonatason sotapelaamiseen virtuaalikoulutusympäristössä.  

 

Tutkimuksen aikana 2018–2019 Karjalan prikaatissa toteutettiin neljä erilaista sotapeliä virtu-

aalisimulaattoreita käyttäen. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselyin ja haastatteluin harjoituk-

siin osallistuneilta 71 ammattisotilaalta ja reserviläiseltä, kersantista kenraaliin, Karjalan pri-

kaatista, Panssariprikaatista ja Panssarikoulusta. Tutkimuksessa haastateltiin myös ulkomaa-

laisia simulaattori- ja sotapelialan ammattilaisia viidestä eri maasta. 

 

Vertailtaessa virtuaalisimulaattorilla toteutettua sotapeliä joukkojen taisteluharjoituksiin ja 

muihin yleisimpiin sotapelaamisen tapoihin, virtuaalisimulaattoria pidettiin parhaana koulu-

tusvälineenä mekanisoidun pataljoonan tarpeisiin: 

 

Tutkimuksen merkittävin hyöty Karjalan prikaatille on tutkitusti toimiva työkalu sodanajan 

mekanisoitujen pataljoonien komentajien, esikuntien, päälliköiden ja joukkueenjohtajien teh-

tävätaktiseen koulutukseen, tukemaan komentajan taisteluajatuksen ymmärtämistä ja toteut-

tamista. Virtuaalisimulaattorin avulla toteutetussa sotapelissä on siis mahdollista yhdistää 

komentajan taisteluajatus, eli pataljoonan taistelun taktinen ydin, tehtävätaktiseen johtami-

seen (management) ja johtamisen (leadership) harjoitteluun. 

 

Tämän koulutusohjeen soveltamista muille joukkotyypeille, johtamistasoille ja sotapelaami-

sen menetelmille ei tutkimuksessa testattu. 
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1.3 Koulutusohjeen tarkoitus 

 
”Simuloinnin ja sotapelaamisen kautta kerrytetään kokemuspohjaa siitä, miten erilaisissa ti-

lanteissa tehdyt ratkaisut vaikuttavat. Kun upseerilla on tukenaan riittävän laaja kokemus-

pohja, on hänen ainakin teoriassa mahdollisuus päätyä parhaalta mahdolliselta tuntuvaan 

ratkaisuun joko innovatiivisen oivaltamisen tai huonot vaihtoehdot poissulkevan ajattelutavan 

kautta.” 

- Sotilasprofessori Janne Mäkitalo, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitos. 

 

Tämä koulutusohje antaa perusteet panssarijääkäripataljoonan virtuaalisimulaattoriavusteiseen 

sotapeliin, käyttäen Puolustusvoimien käytössä olevaa virtuaalikoulutusympäristöä ja opera-

tiivisia johtamisjärjestelmiä.  

 

Ohje on tarkoitettu sotapelin johtotehtävissä toimivan henkilöstön apuvälineeksi harjoitusten 

suunnittelussa ja toteuttamisessa, jotta koulutuksesta saataisiin, tutkimukseen perustuen, paras 

panos-tuotos -suhde koulutustulosten ja ajankäytön tehokkuuden näkökulmasta. Virtuaa-

lisimulaattorilla toteutettu sotapeli on tehokkaimmillaan koulutussotapelissä, jonka tarkoitus 

on henkilöstön kouluttaminen ympäristössä, jossa saa epäonnistua, yhtenäisen taisteluajatuk-

sen muodostumiseksi tilanteista, joihin koulutettavat voivat joutua tosielämässä. Ohjeen ra-

kentuu seuraavasti: 

 

Luku 2 sisältää koulutusohjeen taustalla olevan tutkimuksen tärkeimmät teoreettiset johtopää-

tökset. Luvussa kuvataan pataljoonan taistelun inhimillisen kitkan syntymekanismi ja kitkan 

vähentämisen mahdollistava taisteluajatuksen yhtenäistämisen mekanismi. 

 

Luku 3 sisältää perusteet koulutustapahtuman eli sotapelin suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin, perustuen tutkimuksessa saatuihin havaintoihin ja kokemuksiin. 

 

Ohjetta käytettäessä on huomioitava, että se käsittelee virtuaalisimulaattoreita yhtenäisenä si-

mulaattoreiden alaryhmänä, ottamatta tarkemmin kantaa käytettävään simulaattoriohjelmis-

toon. Koulutuksen suunnittelussa tulee aina tunnistaa myös simulaattoriohjelmistojen ominai-

suudet, rajoitteet ja soveltuvuus erityyppiseen harjoitteluun. Simulaation ja todellisuuden 

eroavaisuudet on myös aina analysoitava ja otettava huomioon johtopäätöksiä tehtäessä.  

 

Simulaatio ei ole todellisuutta! 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

 
”Yhteisen ymmärryksen kannalta tämä peli ja simulaattorisota on erittäin hyvä. Tämä mah-

dollistaa todellisten tehtävässä toimijoiden harjoittelun yhdessä "todellisissa tilanteissa" jol-

loin yhteisymmärrys tehtävän toteuttamisesta ja toimenpiteistä saadaan harjoiteltua. Tämän 

lisäksi yhteistoiminta päälliköiden ja komentajan välillä voidaan harjoitella siten, että syntyy 

luottamus siihen, että jos käsken jotakin niin asiat myös toteutetaan haluamallani tavalla.” 

- Panssarijääkärikomppanian päällikön ajatus sotapelin hyödyistä. 

 

2.1 Inhimillinen kitka 

 

 
Panssarijääkäripataljoonan taistelun johtamisessa korostuvat komentajakeskeisyys ja tehtävä-

taktiikka. Panssaroitujen ja mekanisoitujen joukkojen taistelu on nopeatempoista, tappioita 

voi syntyä runsaasti lyhyessä ajassa ja taistelu voi ratketa minuuteissa. Panssarijääkäripatal-

joonan taistelussa menestyminen perustuukin toimintojen nopeuteen, joka mahdollistaa aloit-

teen tempaamisen ja ylläpidon.  

 

Jokaisen ihmisen kokemuspohja on erilainen. Myös ymmärrys pataljoonan taisteluun liittyvis-

tä elementeistä ja ilmiöistä, kuten komentajan taisteluajatuksen merkityksestä ja oman toimin-

nan roolista pataljoonan taistelussa eroaa eri ihmisten kesken, joskus merkittävästikin. Eten-

kin mekanisoidun pataljoonan nopeatempoisen taistelun ilmiöiden erilainen tulkinta, ja sitä 

kautta syntyvä toiminta, aiheuttavat taistelua johtavien ihmisten välille inhimillistä kitkaa.  
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Kitka aiheuttaa pataljoonan johtamisessa viivettä sen organisaation kaikilla tasoilla. Riittävä 

ristiriita voi pahimmillaan aiheuttaa komentajan taisteluajatuksen murenemisen ja pataljoonan 

taistelun epäonnistumisen. 

 

2.2 Inhimillisen kitkan ilmeneminen 

 

 

 

Pataljoonan avainhenkilöstö, eli komentaja, alaiset ja esikunta, muodostavat taistelun aikana 

omaa tilanneymmärrystään eri toimintaympäristöissä. Tilanneymmärrys on kuvattu yllä ole-

vassa kuvassa mustina ympyröinä. Johtuen eri ihmisten erilaisista käsityksistä ja havainnoista 

tehdyistä johtopäätöksistä, tilanneymmärrys on vain osittain yhtenevä, eli yhteisesti jaettu. Mi-

tä vähemmän ympyrät yhtyvät, sitä suurempi on inhimillinen kitka. 

 

Pataljoonan komentaja päättää miten hän aikoo suorittaa saamansa tehtävän ja sen perus-

teella muodostaa taisteluajatuksensa. Taisteluajatuksen ja alaisille käskettyjen tehtävien tulisi 

vastata kysymykseen ”mitä halutaan tapahtuvan?” 

 

Komentajan alainen (päällikkö, erillisjoukkueen johtaja) tulkitsee saamansa käskyn oman 

aikaisempaan kokemukseen perustuvan ymmärryksensä perusteella. Alainen toimii sen mu-

kaan, miten hän ymmärtää komentajan taisteluajatuksen ja käskyn. Alainen on parhaiten peril-

lä joukkonsa osalta siitä ”mitä oikeasti tapahtuu?”  

 

Pataljoonan esikunta tukee komentajan johtamista taistelun aikana muodostamalla tilanne-

kuvaa. Pataljoonan omien joukkojen tilannekuva perustuu alaisten tekemiin ilmoituksiin ja 
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välittämään tilannekuvaan. Esikunta vastaanottaa ylemmän johtoportaan hajauttamaa tilanne-

kuvaa oman alueensa ulkopuolelta. Esikunta analysoi ja koostaa vastaanottamansa tiedon. Ti-

lannekuva esitetään symbolein, piirroksin ja lisätiedoin karttapohjalla. Tilannekuva on esi-

kunnan muodostama käsitys todellisuudesta, eikä välttämättä vastaa todellisuutta kovin tar-

kasti. 

 

Inhimillinen kitka ilmenee, kun eri toimintaympäristöissä toimivat ihmiset muodostavat omaa 

ymmärrystään taisteluajatuksesta ja vallitsevasta tilanteesta eri tavoin kommunikoidun ja vää-

jäämättä vajavaisen informaation perusteella. Epätäydellinen tilannekuva täydennetään joko 

oletuksin tai selvittämällä tietopuutteet. 

 

Oletukset perustuvat niiden tekijän intuitioon. Oletusten käyttäminen säästää merkittävästi 

aikaa, mutta riskinä on väärät oletukset, joiden perusteella tehdään vääriä johtopäätöksiä. 

 

Tietopuutteiden selvittäminen vie aikaa. Jos se toteutetaan viestiverkossa, viestiverkon muu 

käyttö rajoittuu, etenkin puheverkkojen osalta. Komentajan selvittäessä tarkemmin yksikön ti-

lannetta yksikön päällikön johtamistoiminta keskeytyy. Paras tapa täydentää puutteet tilanne-

kuvassa on omat havainnot ja alaisen kanssa kasvotusten keskustelu. Komentaja voi olla vain 

yhdessä paikassa kerrallaan ja komentovaunulla alaisen luokse siirtyminen vie oman aikansa. 

 

2.3 Taisteluajatuksen yhtenäisyyden muodostumisen mekanismi 

 
Inhimillistä kitkaa vähennetään yhdessä harjoittelemalla. Virtuaalisimulaattorilla toteutetussa 

sotapelissä panssarijääkäripataljoonan avainhenkilöstö asetetaan riittävän realistiseen toimin-

ta- ja johtamisympäristöön ratkaisemaan tilanteita, joihin he voisivat oikeastikin joutua. Se 

edesauttaa erityisesti taisteluajatuksen yhtenäisyyden muodostumista.  

 

Taisteluajatuksen yhtenäisyys tarkoittaa, että pataljoonan taistelun taktinen ydin, komentajan 

taisteluajatus, joka on kuitenkin vain yksinkertaistettu kuvaus ajallisesti järjestetyistä toimen-

piteistä, joilla komentaja on päättänyt toteuttaa saamansa tehtävän, muodostuu joukon yhtei-

seksi taisteluajatukseksi. 
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Taisteluajatuksen yhtenäistämiseksi sotapelin avulla on tunnistettavissa seuraavat kokonai-

suudet, ”työkalut”, joiden käyttämistä panssarijääkäripataljoonan virtuaalisimulaattorilla to-

teutetussa sotapelissä tulisi harjoitella: 

 

1. Koulutus ja siihen liittyvä dialogi: komentaja kouluttaa joukkoaan toimimaan hänen taiste-

luajatuksensa mukaisesti. Sotapeli tuottaa havaintoja taisteluajatuksesta. Keskustelu havain-

noista ja niiden yhdessä analysointi antaa havainnoille oikean merkityksen, jotta niistä voidaan 

tehdä oikeat johtopäätökset. Sotapelin havainnoista keskustelun tulisi olla avointa ja kattaa 

kaikkien osapuolten näkökulman, pääkysymyksen ollessa ”miksi?”. Tarkoituksena ei ole sel-

vittää olivatko tehdyt päätökset oikeita, vaan se, mihin tehdyt päätökset perustuivat. Tällä ta-

voin on löydettävissä ne inhimilliset kitkatekijät, joiden vaikutusta voidaan jatkossa vähentää, 

kun yhteisymmärrys lisääntyy. 

 

Myös komentajan tulee kyetä perustelemaan alaisilleen, miksi hän haluaa asioiden tapahtuvan 

tietyllä tavalla. Samalla komentaja altistaa taisteluajatuksensa kritiikille ja keskustelulle. Ko-

mentajan on siis oltava valmis myös muuttamaan omia käsityksiään ja näkemyksiään. 

 

2. Käskyt: komentaja viestii tahtonsa alaisilleen käskyjen muodossa, kirjallisesti tai sanalli-

sesti. Käsky tulee osata muodostaa ja antaa sellaisena, että se mahdollistaa alaisten toiminnan 

komentajan taisteluajatuksen mukaisesti. Sotapeli on komentajalle myös käskynantoharjoitus, 
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jossa hänellä on mahdollisuus nähdä käytännössä käskyn perusteella tapahtunut toiminta – ja 

tämän perusteella kehittää taitoja käskyjen laatimisessa ja antamisessa. 

 

3. Ilmoitukset ja toimintaohjeet: taistelun aikana annetut ilmoitukset sisältävät yleensä vain 

vastauksen kysymykseen ”mitä”. Ilmoitusten perusteella pitäisi kyetä myös vastaamaan ky-

symyksiin ”mitä sitten” ja ”miten tämä vaikuttaa minun toimintaani ja pataljoonan taistelu-

ajatuksen toteutumiseen”. Ilmoituksen tekijän tulisi kyetä löytämään havaintojensa merkitys 

taisteluajatuksen toteutumiselle ja antaa ilmoitukset sen mukaisesti, sisältäen toimintaohjeet 

(report & return). Oikea-aikaisesti tehdyillä ja merkityksellisen tiedon sisältämillä ilmoituk-

silla on mahdollista pienentää taistelussa syntyviä tappioita, sekä hyödyntää menestystä:  

 

”Olen tavoitteessa, en kykene jatkamaan!” vs. ”Olen tavoitteessa, en kykene jatkamaan, mut-

ta jos suuntaat reservin tätä kautta, vihollinen joutuu perääntymään tai sen puolustus mur-

tuu!” 

 

4. Johtamisen tuki ja esikunnan toimintavaltuudet: pataljoonan esikunta tukee komentajaa 

johtamisessa. Komentaja delegoi esikunnalleen ne toimintavaltuudet, jotka hän arvioi esikun-

nan tarvitsevan taistelun aikana. Esikunta tukee komentajan taisteluajatuksen toteutumista an-

tamalla alaisille oikea-aikaisia toimintaohjeita. Jos esikunnassa ei ole syvällistä ymmärrystä 

taisteluajatuksesta ja eri joukkojen ja johtajien toimintatavoista, ei esikunnalla ole tosiasiallis-

ta kykyä käyttää toimintavaltuuksiaan. 

 

Sotapelin avulla esikunnan henkilöstö kykenee vertaamaan taistelun aikana muodostamaansa 

käsitystä tilanteen kulusta alaisten käsitykseen ja tilanteen todelliseen kulkuun. Tällöin esi-

kunnalla on hyvä mahdollisuus oppia ymmärtämään taistelun aikana vastaanottamansa infor-

maation merkityksen ja sen, miten he parhaiten tukisivat komentajan taisteluajatuksen toteu-

tumista käyttämällä komentajalta saatuja toimintavaltuuksia. Kun komentajan luottamus esi-

kunnan toimintakykyyn lisääntyy, uskaltaa hän myös delegoida toimintavaltuuksia esikunnal-

leen, keventäen omaa johtamisen taakkaansa. 

 

Taisteluajatuksen yhtenäistämiseen tähtäävällä harjoittelulla on vahva side tehtävätak-

tiikkaan, jossa korostuu oma-aloitteisuus, itseluottamus, nopeus, päättäväisyys, sotilai-

den välinen keskinäinen luottamus, tehtävätyyppiset käskyt, toiminnanvapauden mak-

simointi ja toiminta komentajan taisteluajatuksen mukaisesti.  
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3 SOTAPELIN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

 

3.1 Koulutussotapeli osana sodanajan joukon koulutusta 

 

 
 

Kuvan mallin mukaisesti virtuaalisimulaattorilla toteutettu sotapelaaminen voidaan integroida 

saapumiserän koulutukseen ja joukkotuotantoon. Mallissa komentajan operatiivisen suunni-

telman taisteluajatus yhdistyy joukon koulutukseen. Tästä seuraa, että komentajan taisteluaja-

tus jalkautetaan joukolle tehokkaasti ja samalla harjoittelu tuottaa takaisinkytkennän taistelu-

ajatuksen kehittämiseen ja suunnittelun tueksi havaintojen, taktisten oivallusten, muodossa.  

 

Tällaisessa mallissa virtuaalisimulaattorilla toteutettava sotapelaaminen kytkeytyy osaksi jou-

kon suorituskyvyn kehittämistä. Samalla operatiivinen suunnittelu ja koulutus linkittyvät toi-

siinsa, mahdollistaen syötteet molempiin suuntiin ja molempien kokonaisuuksien kehittämi-

sen. 
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3.2 Koulutussotapelin tavoitteet ja arviointikriteerit 

 

 

Kuvan mukaisesti virtuaalisimulaattorilla toteutettu sotapeli voidaan järjestää hyvin eritasoisin 

järjestelyin ja tavoittein. Tärkeintä on sotapelin tavoitteen määrittäminen ja järjestelyjen mi-

toittaminen sen mukaisesti jo suunnitteluvaiheessa. Yksinkertainen taktiikan perusteita ha-

vainnollistava harjoite voidaan järjestää todella kevyin järjestelyin ja pienellä henkilöstöllä. 

Jos sotapelillä halutaan todellista hyötyä joukon sodanajan suorituskyvyn näkökulmasta, tulee 

vaatimustasoa nostaa kohti taulukon oikeanpuoleisia sarakkeita. 

 

Tuottaakseen parhaan koulutustuloksen, virtuaalisimulaattorilla toteutetun sotapelin tulisi 

täyttää seuraavat kriteerit: 

1 Oman joukon tunteminen lisääntyy 

2 Vastustajan tunteminen lisääntyy 

3 Johtajien ammattitaito lisääntyy 

4 Oikeaan ympäristöön siirrettävissä oleva johtamiskokemus 

5 Taisteluajatuksen yhtenäisyys muodostuu 

6 Kustannustehokkuus 

 

Kriteeristö, sisältäen tarkemman kuvauksen ja työkalut kriteereiden täyttämiseksi, on liittees-

sä 1.1. Kriteeristön tulee olla sotapelin suunnittelun lähtökohtana ja kriteerien täyttymisen ta-

voitetaso määrittää sotapelin tavoitteiden mukaisesti. 
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3.3 Koulutussotapelin suunnittelu ja valmistelu 

 
 

Sotapelin suunnittelu ja valmistelu toteutetaan kuvan mukaisella henkilöstöllä ja prosessilla. 

Henkilöstö voidaan jakaa kolmeen ryhmään roolin perusteella: 

- Suunnittelijat vastaavat sotapelaamisen kokonaisuudesta ja siitä, että sotapelin tavoit-

teet on asetettu tarkoituksenmukaisesti. 

- Valmistelijat nimetään ja valtuutetaan harjoituksen johtajan toimesta ja vastaavat käy-

tännön toteutuksesta. Valmistelijat saavat ohjauksen harjoituksen johtajalta ja suunni-

telman (tulevan harjoituksen suunnitelma, operatiivinen suunnitelma, jne.) edustajilta. 

Valmistelijoiden tehtäviä voidaan tarvittaessa yhdistellä. 

- Pelaajat osallistuvat harjoitusjoukkona sotapeliin. Valmistelujen osalta toimiville joh-

tajille, etenkin koulutettavan panssarijääkäripataljoonan komentajalle ja vastustajaa 

pelaavan joukon vanhimmalle, voidaan käskeä sotapeliin liittyviä suunnittelutehtäviä. 

 

Koulutussotapelin järjestämiseen ja järjestelyihin liittyvä prosessi on kuvattu kuvassa oikealla. 

Vaiheiden vastuut määrittyvät sen mukaan, mille tasolle vaiheet on organisaatiokaavioon näh-

den sijoitettu. Koulutussotapelin prosessi yhdistyy sotapelaamisen prosessiin: 

 

Sotapelin henkilöstön tarkempi kuvaus tehtävineen, Karjalan prikaatin näkökulmasta, on esi-

tetty liitteessä 1.2. Koulutussotapelin prosessi tarkempine vaiheiden ja vastuiden kuvauksi-

neen on esitetty liitteessä 1.3. 
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3.3.1 Läpivienti ja ajankäyttö 

 
Virtuaalisimulaattorilla toteutetun koulutussotapelin läpivienti tulee suunnitella sotapelin ta-

voitteiden (luku 3.2) näkökulmasta siten, että sotapelin vaatimukset (liite 1.1) täyttyvät mah-

dollisimman suurelta osin. Ajankäytön tulee olla tehokasta, mutta samalla kiirettä tulee välttää 

sotapelin kaikissa vaiheissa: käskynannot, simulointi, jälkipuinti. 

 

Sotapeliä ei tarvitse järjestää sotaharjoitusperusteisena, ja kaikkineen sotapeliin riittää 1-3 

koulutuspäivää tavoitteisiin pääsemiseksi ja riittävien toistojen saavuttamiseksi. 

 

Esimerkki suunnitelman vaihtoehtojen testaamiseen tähtäävän sotapelin läpiviennistä: 

TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI 

0800 – 1000  

Harjoituksen aloitus 

PSJP perustaistelumenetelmä 

Vastustajan organisaatio ja perustaiste-

lumenetelmä 

1000 – 1200 

Järjestelmäkoulutus (kertaus) 

0800 – 1200 

Sotapeli 2 

Skenaario 1, vaihtoehto 2 

0800 – 1200 

Sotapeli 4 

Skenaario 2, vaihtoehto 2 

LOUNAS LOUNAS LOUNAS 

1300 – 1700 

Sotapeli 1 

Skenaario 1, vaihtoehto 1 

1300 – 1700 

Sotapeli 3 

Skenaario 2, vaihtoehto 1 

1300-1400 

Palautetilaisuuden valmistelut, purku 

1400-1600 Palautetilaisuus 

 

Taulukossa ilmenevä ajankäyttö on suuntaa-antava ja tulee suunnitella harjoitusjoukkoon ja 

sotapelin tavoitteisiin peilaten. 

 

Tämän kaltainen kahden skenaarion sotapeli tarvitsee valmistelijoilta työaikaa noin 3 työpäi-

vää (24h). Valmistelut tulee toteuttaa viimeistään harjoitusta edeltävällä viikolla, jotta toimi-

ville johtajille jää riittävästi aikaa laatia omat suunnitelmansa: 

PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 2 PÄIVÄ 3 

Perusteet skenaarioista harjoituksen 

johtajalta, ohjaus 

Skenaarioiden laadinta 

Skenaarioiden runkojen rakentaminen 

simulaattoriin (riittävät perusteet johta-

jien suunnitteluun) 

Johtamiseen tarvittavan materiaalin 

tuottaminen (kartat, peitteistöt) 

Skenaarioiden rakentaminen simulaat-

toriin jatkuu 

 

Toimivat johtajat laativat suunnitel-

mansa ja käskynsä 
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3.4 Koulutussotapelin järjestelyt 

 
Sotapeli voidaan toteuttaa pienelläkin pelaajamäärällä. Joukon suorituskyvyn kehittämisen 

näkökulmasta harjoitukseen tulee lisätä kuitenkin riittävästi pelaajia, jotka mahdollistavat pa-

taljoonan avainhenkilöstölle (komentaja, esikunta, päälliköt) oikeankaltaisen johtamisympä-

ristön. Halutessa voidaan sotapeliin yhdistää pienin järjestelyin oikea taistelunjohtamisjärjes-

telmä (MATI), joka mahdollistaa simulaattoreiden omaa, karttapohjalla esitettyä tilannekuvaa 

realistisemman tilannekuvan. Samalla pelaajat harjaantuvat MATI:n käytössä ja tilannekuvan 

tulkinnassa. Katso luvun 3.2 taulukko. 

 

 

 

Kuvassa on esimerkki virtuaalisimulaattorilla toteutettavan sotapelin järjestelyistä. Esimerkis-

sä pataljoonan ylempi johtoporras on sisällytetty harjoitukseen taistelunjohtokeskuksen (TJK) 

muodossa panssarijääkäripataljoonan komentajan ja esikunnan johtamisympäristön realismin 

lisäämiseksi. Eri komentopaikat on järjestetty eri tiloihin, jolloin johtamistoiminnassa on pak-

ko käyttää johtamisvälineitä. 
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3.4.1 Pelaajien tehtävätyypit 

 
Pelaajien tehtävätyypit virtuaalisimulaattorilla toteutetussa sotapelissä: 

 

Toimivat johtajat: eivät osallistu simuloitujen joukkojen käskemiseen (operointiin), vaan 

laativat pelattavan joukon suunnitelmat ja johtavat joukkojaan (alaisinaan toimivia johtajia ja 

operaattoreita) pelin tapahtumien ja tilannekuvan perusteella. He käyttäen oikeita ja simuloitu-

ja johtamisvälineitä (komentovaunu, radioverkot, taistelunjohtamisjärjestelmä, jne.). Optimiti-

lanteessa toimiva johtaja toimii virtuaalisesti ainoastaan omassa tehtävässään (esim. komento-

vaunun johtaja) ja hänen mahdollisuutensa havainnoida simuloidun taistelukentän tapahtumia 

rajataan käsittämään vain oikeastikin käytössä olevat keinot (näkö- ja kuulohavainnot, radio-

verkot, harjoitusjoukon itse muodostama tilannekuva). 

 

Operaattorit: käyttävät simulaattoria antaen simuloiduille joukoille käskyjä simulaattorin 

käyttöliittymän avulla käyttämällä simuloidun joukon taistelutekniikkaa ja taktiikkaa. Ope-

raattorilla voi olla käytössään joukkoja yleensä joukkueesta pataljoonaan asti. Operaattori vas-

taa joukkonsa toimivan johtajan tehtävässään tarvitsemista syötteistä, kuten tilanneilmoituk-

sista, vihollishavainnoista, jne. Operaattoreiden tulee tuntea operoimansa joukon toimintata-

vat. 

 

Yksittäiset taistelijat: toimivat omissa tehtävissään, joilla mahdollistetaan realistisempi joh-

tamisympäristö toimiville johtajille, joiden ei näin ollen tarvitse tehdä johtamisen yhteydessä 

asioita, joita eivät oikeastikaan tekisi. Esimerkkeinä komentovaunujen ajajat ja ampujat, tilan-

nepaikan henkilöstö, lennokkioperaattori, viestimies (MATI), jne. 

 

3.4.2 Pelaajien määrä 

 
Esimerkki panssarijääkäripataljoonan taktiikan perusteiden harjoitteluun tähtäävästä sotapelis-

tä minimipelaajamäärällä: 
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Sotapeli on toteutettavissa kevyin järjestelyin, mutta pelaajamäärän takia johtamisympäristö ei 

vastaa oikeaa. Sotapeli soveltuu lähinnä komentajan taisteluajatuksen läpikäymiseen virtuaali-

sessa maastossa (”liikerataharjoittelu”), sekä pataljoonan taistelun visualisointiin pelaajille 

(toiminnan ja liikkeen hahmottaminen). 

 

Esimerkki vahvennetun panssarijääkäripataljoonan sotapelistä, jossa pelaajamäärä on johta-

misympäristön kannalta optimaalinen: 

 

Optimimiehityksellä vahvennetun panssarijääkäripataljoonan taistelun kannalta tärkeimmät 

toimivat johtajat (komentaja, päälliköt) toimivat aidossa johtamisympäristössä, toimien simu-

laattorissa ainoastaan komentovaunun johtajina, käyttäen oikeita johtamisvälineitä. Johtajien 

ei tarvitse itse ylläpitää MATI -tilannekuvaa, vaan he voivat keskittyä johtamiseen.  

 

Taistelevissa joukoissa on riittävästi operaattoreita, jotta johtamiseen muodostuu riittävästi 

kitkaa, viivettä ja kommunikointia. Tulenjohtajat käyttävät oikeita tulenjohtamisen välineitä, 

ja tuliasemapäätä pelaavat pelaajat toteuttavat tulenkäytön simulaattorissa. Yksittäisen taisteli-

jan tehtäviä pelaavien ja operaattoreiden tulisi olla kyseisiin joukkoihin ja tehtäviin koulutet-

tuja. Niin sanottu ”ristiin operointi” (pioneeri operoimassa panssarijääkäreitä, jne.) lisää itsel-

leen vieraamman joukon tuntemusta ja suorituskykyjä, muttei välttämättä edesauta sotapelin 

tavoitteiden saavuttamista, ellei tavoitteita ole asetettu tästä näkökulmasta. 
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Vastustajan pelaajien tulee tuntea vastustajan toimintatavat, organisaatio, kalusto ja taktiikka. 

Sotapelissä myös vastustaja voidaan pelata samalla pelaajamäärällä kuin vahvennettu panssa-

rijääkäripataljoona. Tämä mahdollistaa paremmin aidon kaksipuoleisen sotapelin ja johtami-

sen kitkan vastustajankin puolella. 

 

Vastustajan pelaajien määrän minimointi rajoittaa merkittävästi vastustajan älykästä 

toimintaa, joka on sotapelin onnistumisen kannalta merkittävämpää, kuin yleisesti aja-

tellaan. Lisäksi vastustajan pelaajat saavat tärkeää oppia sekä vastustajan toimintaperi-

aatteista, että oman joukon haavoittuvuuksista, jotka muuten voisivat jäädä saamatta. 

 

Sotapeliin osallistuvaa henkilöstömäärää voi rajoittaa: 

- Käytettävissä oleva henkilöstö (ammattisotilaat, reserviläiset, varusmiehet) 

- Simulaattorin sallittu pelaajamäärä (esimerkiksi lisenssien määrä) 

- Simulaattoriluokkien ja muiden tilojen määrä ja varaustilanne 

- Työasemien määrä 

- Verkon kantokyky ja verkkopelin vakaus. 

 

Näin ollen sotapelin suunnittelussa ja valmistelussa tulee tarkkaan pohtia ne pelaajatehtävät, 

jotka täyttämällä saadaan sotapelin tavoitteet parhaiten saavutettua. 

 

3.4.3 Tilojen käyttö 

 
Harjoittelun suunnittelun osana tulee suunnitella myös tilojen käyttö ja henkilöstön sijoittumi-

nen tiloihin. Tilojen käytön suunnittelussa kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat: 

- Käskynantoihin on varattu erilliset tilat. 

- Esikunnalla on käytössään omat tilat, ettei esikuntaan muodostu liian hyvä kuva vallit-

sevasta tilanteesta (esikunnan olisi hyvä käyttää oikeita komentopanssarivaunuja, har-

joituksessa tulisi käyttää oikeaa taistelunjohtamisjärjestelmää). 

- Osastot, joilla on yhteiset palautetilaisuudet, sijaitsevat samassa rakennuksessa, jottei 

harjoituksen aikaa kulu siirtymisiin. 

- Palautetilaisuuksissa kyetään näyttämään simulaattorin palautetyökalujen kuvaa. 

- Pelaajien sijoittelu ei mahdollista epärealistista johtamista (esim. komentaja istuu pääl-

likön vieressä). 

- Osapuolet eivät näe ja kuule toisiaan. 

- Tiloissa on huomioitu vaadittava suojaustaso. 
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- Tiloissa on valmiiksi asennettuina ja testattuina, oikeilla paikoilla, työasemien lisäksi 

tarvittava laitteisto (ohjaimet, MATI -päätelaitteet, jne.) 

 

Sotapelin järjestäminen verkon yli on virtuaalikoulutusympäristössä mahdollista. Tällöin ko-

rostuu harjoituksen johto-organisaation suunnittelu. Verkon yli toteutettavassa sotapelissä sen 

tärkein osa, jälkipuinti ja siihen liittyvä dialogi, on vaikea järjestää. Tämän vuoksi verkon yli 

pelatessa tulee kaikkiin fyysisiin koulutuspaikkoihin (esim. joukko-osastoihin) nimetä omat 

vastuuhenkilöt, minimissään pelipäällikkö ja simulaattoriupseeri, jotka vastaavat oman jouk-

konsa palautteesta. 

 

3.5 Koulutussotapelin toteutus 

 

Sotapelin toteuttamisessa tulee huomioida ainakin, että: 

- Järjestelmäkoulutukseen varattava aika riippuu harjoitusjoukon osaamistasosta si-

mulaattorin käytössä. 

- Sotapelin ajankäytössä tulee huomioida, että käskynanto (noin 15 min) ja jälkipuinti 

(vähintään 30–45 min) ovat tärkeimmät vaiheet, joihin tulee antaa joukolle riittävästi 

aikaa. Jälkipuintiin tulee sisällyttää aikareservi, jottei tuloksekasta keskustelua jouduta 

keskeyttämään kiireen takia.  

- Sotapelin valmistelut sisältävät verkkopelin käynnistämisen, joukkojen ryhmittämi-

sen, alistukset, tarvittavat joukkojen asettamiset oikeiden pelaajien alaisuuteen, johta-

miseen tarvittavien merkkien piirtämisen ja lähettämisen (noin 10 min). 

- Simulointiin tulee varata aika skenaarion mukaisesti. Skenaarion tulee mahdollistaa 

joukkojen ryhmittämisen ja taistelujärjestyksen. Sotapelin osapuolet eivät saa aloittaa 

liian läheltä toisiaan, jotta taisteluliikkeen tarvitsema tila ja aika toteutuvat. Simuloin-

nin aikana ei saa tulla kiire. Käytettävissä olevan ajan tulee mahdollistaa taisteluaja-

tuksen toteuttaminen, mutta taistelua ei oppimistilanteiden näkökulmasta tarvitse viedä 

tavoitteeseen asti. 

- Jälkipuinnin ajankäytön tulee mahdollistaa pelaajien omatoimisen AAR (After Action 

Review) palautetyökalun käytön. Ks. luku 3.5.1. 

- Palautetilaisuudessa kootaan yhteen koko sotapelin havainnot. Ks. luku 3.5.2. 
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Kaikkiin vaiheisiin on hyvä sisällyttää pieni aikareservi ja mahdollisuus ajankäytön sovittami-

seen harjoitusjoukon tarpeiden mukaisesti. 

 

3.5.1 Jälkipuinti 

 
”Palautteessa olisi pitänyt keskittyä enemmän yksityiskohtiin, kuin pelkästään AAR tyyppiseen 

mitä tapahtui -kertomukseen. Päätösten analysointia enemmän: miten päädyit tähän ratkai-

suun?" 

 - Panssarivaunukomppanian päällikön ajatuksia yhden sotapelin jälkipuinnista. 

 

 

Sotapelin jälkeen toteutettavassa jälkipuinnissa pelaajat analysoivat sotapelin aikana tekemän-

sä, taistelun kulkuun ja lopputulokseen liittyvät havainnot, taistelun tärkeimpien tapahtumien 

osalta (taistelun aloitus, reservin käyttö, kulminaatiopiste, jne.). Vastustajan kokoonpanosta ja 

opetustavoitteista riippuen vastustajan pelaajat pitävät oman jälkipuintinsa, tai osallistuvat yh-

teiseen jälkipuintiin, vastaten kysymyksiin tarvittaessa vastustajan näkökulmasta. Riippuen 

sotapelin tavoitteista, pelipäällikkö tai pataljoonan komentaja johtaa jälkipuintia, mutta kaik-

kien osapuolten näkökulmien esiin tuominen tulee mahdollistaa. 

 

Harjoituksen johtaja ja pelipäällikkö tukevat keskustelua tarvittaessa ohjaavilla ja pelaajien 

ajattelua aktivoivilla kysymyksillä. Jälkipuinnista ei missään tapauksessa saa muodostua pe-

laajajoukon ulkopuolisen, ja pelin tapahtumia pelaajajoukosta poikkeavan tilannekuvan perus-

teella seuranneen henkilön yksinpuhelua, jossa hän arvioi olivatko tehdyt päätökset ja taistelu-

liikkeet oikeita tai vääriä, onnistuneita tai epäonnistuneita. 

 

Pelaajajoukon on hyvä käydä taistelun kulku läpi kronologisesti käyttäen komentajan taistelu-

ajatuksen vaiheistusta. Puheenvuoroissa ja keskustelussa tulee korostaa pelaajien ymmärrystä 

vallitsevasta tilanteesta, pelaajien tekemien päätösten perusteita, pelaajien tekemiä havaintoja, 

olettamuksia, jne. luvun 2 mukaisesti. Esikunnan henkilöstön läsnäolo tilaisuudessa on tärke-

ää. 
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3.5.2 Palautetilaisuus 

 

”Taktiikka... Mitä kypsemmäksi tulee, niin yleiset taktiset periaatteet: ne pitäisi olla jotenkin 

sisäistetty. Voiman keskittäminen. Mihin käytät reserviä? Menestyksen hyväksikäyttö? Mihin 

et käytä reserviä? Epäoleellisen murron tukkiminen. Tai sympatia, että annetaan tasan kaikil-

le? Tai muodostetaan yksikköparit, koska aina on muodostettu. Jos ois ollut kova komentaja, 

olisi pitänyt PSVK:n itsellään ja yksikköpari keulille kolaamaan: sulla ois kaksi reserviä. 

Opetetaanko meillä tällaista taktiikkaa?” 

 - Prikaatikenraali Pasi Välimäki, karjalan prikaatin komentaja. 

 

 

Palautetilaisuudessa kootaan yhteen koko harjoituksen anti. Viimeistään tässä vaiheessa tulee 

kyetä tekemään ja kokoamaan johtopäätökset sotapelin tapahtumista ja jälkipuintien ana-

lyyseistä. Sotapelin pelipäällikkö koostaa johtopäätökset palautetilaisuutta varten, harjoituk-

sen johtajan määrittelemällä tavalla.  

 

Pelipäällikkö päättää (harjoituksen johtajan kanssa) palautetilaisuudessa käsiteltävät koko-

naisuudet, joiden perusteella sotapelin johtopäätöksiä on tehty. Käsittelyssä käytetään apuna 

sotapelissä syntyneitä tilanteita ja niiden esittämistä palautejärjestelmällä. Käsittelyyn tulee 

tunnistaa tärkeimmät tilanteen kehittymiseen johtaneet tapahtumat ja tekijät sekä johtopäätös-

ten perusteet. Käsiteltävän tilanteen osalta pelaajista nimetään valmisteltujen puheenvuorojen 

pitäjät, vähintään molempien osapuolten komentajat, jotka kuvaavat omat taisteluajatuksensa. 

Keskustelun tulee olla avointa ja kaikkien näkökulmat huomioon ottavaa. Tarkastelun jälkeen 

koko sotapelin henkilöstöllä tulisi olla yhtenäinen näkemys käsitellyistä kokonaisuuksista, jot-

ta johtopäätökset voidaan viedä sujuvasti käytäntöön (seuraus): 

 

Seuraukset voivat koskea joukkojen koulutusta, taktiikkaa, taistelutekniikkaa, perus-

taistelumenetelmiä, suunnitelmia, jne. Harjoituksen johtaja vastaa johtopäätösten vie-

misestä käytäntöön omassa joukossaan, sotapelin takausmiehen ohjaamana.
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Kapteeni Varhan diplomityön          LIITE 1.1 

 

VIRTUAALISIMULAATTORILLA TOTEUTETUN SOTAPELIN VAATIMUKSET JA ONNISTUMISEN ARVIOINTIKRITEERIT 

Kriteeri 
Vaatimukset sotapelille ja virtu-

aalisimulaattorille 
Toteutumisen mahdollistavat toimenpiteet ja järjestelyt harjoituksen suunnittelijoille ja valmistelijoille 

1. Oman joukon tun-

teminen lisääntyy 

Sotapelin on mahdollistettava:   

1.1 oman joukon organisaatio ja ka-

lusto riittävän tarkasti 
1.1.1 Luo simulaattoriin oman joukon organisaatio täydellisenä ja oikein organisoituna. 

1.2 oman joukon tärkeimmät suori-

tuskyvyt ja rajoitteet 

1.2.1 Lisää skenaarioon ne suorituskyvyt, jotka joukolla olisi oikeastikin käytössä (esim. lennokki, tykistön tuki, jne.) 

1.2.2. Kuvaa erotuomariteitse niiden suorituskykyjen vaikutus, jotka joukolla olisi käytössään, mutta simulaattori ei mahdollista (esim. ELTI, HUMINT…) 

1.3 oman joukon käyttöperiaatteiden 

ja taktiikan soveltaminen 

1.3.1 Ennen sotapeliä, harjoitusjoukon tulee kerrata joukon tärkeimmät ohjesäännöt. 

1.3.2 Sotapelin aloituksen tulisi sisältää kertauksen joukon toimintaperiaatteista ja taktiikasta vähintään sotapelissä tarvittavilta osin. 

1.4 omalle joukolle tyypillinen toi-

minta, jossa ilmenee liike ja toimin-

taan tarvittava aika. 

1.4.1 Joukolle annettavan tehtävän tulee perustua joukon tulevaan todelliseen toimintaan (harjoitus, PTM, suunnitelma). 

1.4.2 Käytettäessä täyttä organisaatiota ilmenee joukon taisteluliikkeisiin tarvitsema tila ja aika. Skenaarioon varattu koulutusaika ei saa sulkea pois toimintamahdol-

lisuuksia. 

2. Vastustajan tunte-

minen lisääntyy 

Sotapelin on mahdollistettava:   

2.1 älykkäästi toimiva vastustaja 2.1.1 Käytä vastustajan taktiikkaan ja toimintaperiaatteisiin perehtynyttä henkilöstöä pelaajina. Anna vastustajalle oma tehtävä, jota se pyrkii toteuttamaan. 

2.2 vastustajan joukon organisaatio ja 

kalusto riittävän tarkasti 
2.2.1 Luo simulaattoriin vastustajan oikeat organisaatiot ja lisää niihin oikea kalusto (tyyppi ja määrä) tärkeimpien joukkojen osalta.  

2.3 vastustajan joukon tärkeimmät 

suorituskyvyt ja rajoitteet 

2.3.1 Käytä vastustajan taktiikkaan ja toimintaperiaatteisiin perehtynyttä henkilöstöä pelaajina. Anna vastustajalle oma tehtävä, jota se pyrkii toteuttamaan. 

2.3.2 Kuvaa erotuomariteitse niiden suorituskykyjen vaikutus, jotka vastustajalla olisi käytössään, mutta simulaattori ei mahdollista (esim. ELSO, KYBER…) 

2.4 vastustajan joukon käyttöperiaat-

teiden ja taktiikan soveltaminen 

2.4.1 Sotapelin vastustajan tulee toimia sen periaatteiden ja taktiikan mukaisesti. 

2.4.2 Sotapelin aloituksen tulisi sisältää kertaus vastustajan toimintaperiaatteista ja taktiikasta ja näiden periaatteiden tulee ilmetä vastustajan toiminnassa sotapelissä. 

2.5 vastustajan joukolle tyypillinen 

toiminta, jossa ilmenee liike ja toi-

mintaan tarvittava aika. 

2.5.1 Käytettäessä täyttä organisaatiota ilmenee vastustajan taisteluliikkeisiin tarvitsema tila ja aika. 

2.5.2 Rajoita myös vastustajan pelaajien tilannekuvaa. Riittävä pelaajamäärä mahdollistaa komentojen viiveen. Muussa tapauksessa komentojen viive on kuvattava 

vastustajalle. 

3. Johtajien ammatti-

taito lisääntyy 

Sotapelissä tulee korostua:   

3.1 suunnittelun ja päätöksenteon no-

peus ja yksinkertaisuus 
3.1.1 Johtajille annettu suunnitteluaika tulee mitoittaa siten, että johtajat on pakotettu nopeaan päätöksentekoon, jossa yksinkertaiset ratkaisut korostuvat. 

3.2 kyky viestiä oma aikomus selke-

ästi 

3.2.1 Skenaarion simulointia edeltävä käskynanto tulee huomioida tärkeänä osana sotapeliä. Jälkipuinnissa käskyyn liittyvät epäselvyydet tulee tunnistaa ja tuoda 

esiin. 

3.3 käskynantotaito. 
3.3.1 Sotapelissä käskyt tulee laatia käskyrunkojen mukaisiksi ja käskynannot toteuttaa todenmukaisesti.  

3.3.2 Käskyn antajalle on annettava palaute käskyn laadusta ja -annosta. 

Sotapelin tulee kehittää johtajien:   
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3.4 itseluottamusta 3.4.1 Sotapelissä tulee korostaa, että virheiden tekeminen on sallittua. Palautteessa tulee keskittyä asioihin, ei ihmisiin. Hyvät suoritukset pitää tuoda esiin. 

3.5 aloitteellisuutta 
3.5.1 Älä rajoita toimivien johtajien toimintaa. Anna mahdollisuus kokeilla erilaisia ratkaisuja, vaikka ne eivät johtaisikaan menestykseen.  

3.5.2 Keskity toimeenpanoon, älä prosesseihin. 

3.6 päättäväisyyttä 
3.6.1 Anna toimiville johtajille toiminnan vapaus. Ratkaisut tulee haastaa jälkipuinnissa muistaen, "ettei taktiikassa ole oikeita ja vääriä vastauksia" (toiset vain joh-

tavat voittoon, toiset perikatoon...) 

3.7 intuitiota. 
3.7.1 Intuitio perustuu aikaisempiin kokemuksiin. Intuitio voi ilmetä kyvyllä valita parhaalta vaikuttava ratkaisu nopeasti, tai poissulkemalla huonoja. Mitä enemmän 

sotapeli tuottaa erilaisia kokemuksia, sitä paremmat edellytykset johtajilla on käyttää omaa intuitiotaan. Huomioi jälkipuinnissa simulaation ero todellisuuteen! 

4. Oikeaan ympäris-

töön siirrettävissä ole-

va johtamiskokemus 

Sotapelin on mahdollistettava:   

4.1 oikeankaltainen johtamisympäris-

tö ja -yhteydet 

4.1.1 Luo simulaattoriin sellainen johtamisympäristö ja johtamisyhteydet kuin joukolla olisi oikeastikin.  

4.1.2 Rajoita simulaattorin ominaisuuksia tarvittaessa. Käytä oikeita välineitä.  

4.1.3 Suunnittele tilojen ja työasemien käyttö siten, etteivät johtajat voi johtaa muuten kuin käyttäen oikeita välineitä (esimerkiksi ei komentajaa ja päälliköitä vie-

rekkäin…) 

4.2 toiminnan vapaus ilman keinote-

koisia rajoitteita. 

4.2.1 Virtuaalisimulaattori mahdollistaa runsaasti asioita, jotka eivät taisteluharjoituksissa toteudu. Älä lisää simulaatioon rauhanajan rajoitteita, kuten maaston ja 

tiestön käyttö, rajoitukset käytettävissä ampumatarvikkeissa, jne.  

5. Taisteluajatuksen 

yhtenäisyys muodos-

tuu 

Sotapelin tulee kehittää:   

5.1 ylemmän johtoportaan suunnitel-

man tuntemista 

5.1.1 Sotapelin skenaarioiden tulee perustua ylemmän johtoportaan suunnitelmiin ja ylemmän komentajan taisteluajatukseen ja tavoiteltuun loppuasetelmaan.  

5.1.2 On hyvä, jos sotapelin johtajana toimii kyseinen ylemmän johtoportaan komentaja.  

5.1.3 Mahdollista taisteluajatuksesta keskustelu. 

5.2 komentajan taisteluajatuksen tun-

temista 

5.2.1 Komentajan taisteluajatuksen tulee olla sotapelin punainen lanka, johon kaikki havainnot peilataan.  

5.2.2 Taisteluajatus on myös jälkipuinnissa ja palautteessa avattava keskustelulle ja kritiikille.  

5.2.3 Komentajan tulee kyetä perustelemaan tehdyt ratkaisut ja tarvittaessa muuttamaan taisteluajatustaan. 

5.3 pataljoonan eri toimijoiden toi-

mintaympäristön ja -edellytysten tun-

temista  

5.3.1 Pyri saamaan sotapeliin aselajien edustajia riittävä määrä pelaajiksi.  

5.3.2 Sotapelin takausmiehen tulisi ottaa ylemmän johtoportaan aselajikomentajia mukaansa seuraamaan sotapeliä ja antamaan palautetta aselajinsa näkökulmasta. 

5.3.3 Jälkipuinnissa ja palautteessa tulee tilanteet käsitellä kaikkien eri toimijoiden näkökulmista. Etenkin esikunta unohtuu helposti suunnittelemaan: jälkipuinti on 

tärkeämpi. 

5.4 johtajien keskinäistä luottamusta. 

5.4.1 Pyri saamaan sotapeliin joukon sijoitettu henkilöstö.  

5.4.2 Mahdollista avoin ja analyyttinen oppimisympäristö.  

5.4.3 Tue johtajien toimintaa ja ota huomioon hyvät ehdotukset, esim. ajankäytön osalta, jo sotapelin aikana. 

6. Kustannustehok-

kuus 

Sotapelin on mahdollistettava edellä 

mainitut kriteerit täyttävä koulutus:  
  

6.1 suurelle henkilöstömäärälle yhdel-

lä kertaa 

6.1.1 Varmistu siitä, että sotapeliin käsketään henkilöstö hyvissä ajoin.  

6.1.2 Varaa riittävät tilat. Huomioi simulaattoriohjelmiston lisenssit ja verkkojen kantavuus.  

6.1.3 Tarvittaessa tukeudu virtuaalikoulutuksen osaamiskeskukseen Panssariprikaatissa. 

6.2 muihin koulutusmenetelmiin ver-

rattuna paremmalla panostuotossuh-

teella 

6.2.1 Sotapelin suunnittelussa määritä tavoitteet ja tarkastele käytettävän sotapelin järjestelyn tai järjestelmän panos-tuotos -suhdetta kyseiseen tavoitteeseen peilaten. 

6.2.2 Virtuaalisimulaattori soveltuu parhaiten pataljoonatason mekanisoidun joukon sotapelin alustaksi. 

6.3 lyhyessä ajassa. 
6.3.1 Suunnittele ajankäyttö tavoitteiden mukaisesti.  

6.3.2 Ota huomioon mahdollisuus verkon yli tapahtuvaan sotapelaamiseen. 
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Kapteeni Varhan diplomityön     LIITE 1.2 

 

VIRTUAALISIMULAATTORILLA TOTEUTETUN SOTAPELIN HENKILÖSTÖ 

Tehtävä: Tehtävän sisältö: 

Takausmies 

(Eng. Sponsor) 

Prikaatin komentaja 

 Vastaa sotapelaamisen kulttuurin istuttamisesta organisaationsa kaikille tasoille. 

 Osallistuu (seuraamalla) aktiivisesti joukkonsa sotapelitapahtumiin. 

 Määrittää ”sotapelattavat ongelmat”, hyväksyy sotapelin päämäärän ja tavoitteet. 

 Säilyttää ennakkoluulottoman asenteen sotapelin oivalluksiin; kognitiivista vinoumaa ja 

omien tarkoitusperien ajamista tulee välttää. 

Harjoituksen johtaja 

Harjoittelevan SA-

pataljoonan komentajan 

SA-esimies 

 Varmistaa, että sotapelin valmistelevalla henkilöstöllä on riittävä kokemus ja osaaminen. 

 Osallistuu aktiivisesti sotapelin suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 Vastaa sotapelin suunnitteluun varatun ajan riittävyydestä ja valvoo aikamääreissä pysy-

mistä. Liian usein kuvitellaan, että sotapelin voi ”ravistaa hihasta” viime hetkellä. 

 Valtuuttaa valmistelijan. Harjoituksen johtajan tulisi olla avoin ulkopuolisille ideoille, 

mutta samalla suojella sotapelin suunnitteluun ja valmisteluun osallistuvaa henkilöstöä 

perusteettomalta kritiikiltä ja varmistaa, että muut päätösvaltaiset henkilöt pysyvät teh-

dyssä suunnitelmassa. 

 Vastaa, että sotapeliin osallistuu oikeanlainen ja määrältään riittävä henkilöstö. 

 Ohjaa sotapelin toteutusta tarvittavilta osin, jotta opetustavoitteet saavutetaan. 

 Vastaa, että sotapelissä tehdään oikeanlaisia havaintoja, ne analysoidaan ja johtopäätök-

set viedään käytäntöön. 

Suunnitelman edustaja(t) 

Operatiiviset-

/harjoitusperusteet tunteva 

henkilöstö 

(OPOS/KOULOS) 

Harjoituksen suunnittelun tukena olisi hyvä käyttää henkilöitä, jotka parhaiten tuntevat ne pe-

rusteet, joihin järjestettävä sotapeli liittyy. Kyseessä voi olla tulevan harjoituksen perusteet tai 

ylemmän johtoportaan operatiivinen suunnitelma. Sotapelin valmistelun aikana he kykenevät 

antamaan ohjausta sotapelin suunnitteluun, sekä tarkennuksia skenaarioiden suunnittelussa he-

rääviin kysymyksiin. Tavoitteena on sotapelin mahdollisimman hyvä vastaavuus sen taustalla 

olevaan harjoiteltavaan tosielämän tilanteeseen.  

Valmistelija 

Simulaattorisektorin johtaja 

tai kokenut SA-pataljoonan 

komentaja 

Organisoi ja vastaa sotapelin suunnittelusta ja valmistelusta: 

 Suunnittelee sotapelin skenaariot yksityiskohtaisesti. 

 Vastaa harjoituksessa toimivan vastustajan suunnittelusta ja pelaajien käskemisestä. 

 Koostaa ja valmistelee sotapelissä tarvittavan materiaalin (suunnitteluperusteet, kartat, 

peitteistöt, jne.). 

 Vastaa tarvittavan materiaalin välittämisestä tarvitsijoille siten, että heille jää riittävästi 

aikaa suunnitella ja valmistella oma toimintansa. 

 Vastaa tarvittavien tilojen varaamisesta ja valmisteluista sotapeliä varten. 

 Tekee tarvittavat tukipyynnöt yhteistyötahoille, joita harjoituksen toteuttamiseen tarvi-

taan (esim. MATI-verkon käyttö harjoituksessa, jne.) 

Simulaattoriupseeri 

VKY-pääkäyttäjä tai vast. 

Simulaattorijärjestelmän läpikotaisin tunteva henkilö, joka vastaa simulaattorijärjestelmästä 

harjoituksen suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen aikana: 

 Varaa tarvittavat tilat ja käskee tarvittavat simulaattorivarusmiehet. 

 Varmistuu simulaattorijärjestelmän ja siihen liittyvän laitteiston (ohjaimet, verkot, video-

tykit, jne.) toiminnasta ennen harjoitusta ja harjoituksen aikana.  

 Rakentaa skenaariot simulaattoriin harjoituksen johtajan antamien perusteiden mukaises-

ti. 
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 Vastaa simulaattorijärjestelmän kouluttamisesta harjoitusjoukolle. 

 Vastaa simulaattorin ohjeistuksen mukaisesta käytöstä harjoituksen aikana. 

 Vastaa skenaarion/skenaarioiden isännöinnistä ja kouluttajaominaisuuksien käytöstä si-

mulaation muokkaamiseksi. 

 Pelattaessa verkon yli usealla paikkakunnalla, joka paikkakunnalle tulee olla nimetty oma 

simulaattoriupseeri. 

Pelipäällikkö 

Simulaattorisektorin johtaja 

tai JYKSE/KOULOS edus-

taja 

 

Pelipäälliköllä on tärkeä rooli sotapelin aikana: 

 Ohjaa harjoitusta (harjoituksen johtajan tahdon mukaisesti), jotta opetustavoitteet saavu-

tetaan. 

 Vastaa harjoituksen ”tuomaroinnista”, eli simulaattorin tapahtumien ohjaamisesta simu-

laattorijärjestelmän vaatimin osin. 

 Sovittelee sotapeliin tehtävät muutokset pelin aikana, kuten skenaarioiden tiettyyn suun-

taan viemisen. 

 Vastaa sotapelin kokonaisuuden koossa pysymisestä.  

Harjoituksen vääpeli Vastaa tarvittavista käytännön järjestelyistä, kuten ruokailuista, majoittumisesta, jne.  

Yhteistyötahot 

Tunnistetaan erikseen 

Jos harjoitukseen liittyy yhteistyötahoja, joiden panosta tarvitaan sotapelin toteutuksessa, tulee 

ne tunnistaa suunnittelun alkuvaiheessa. Sotapelin valmistelija vastaa yhteistoiminnan järjeste-

lyistä, esim. MATI -verkon rakentamisesta harjoituksen luokkatiloihin, esikuntapanssarivau-

nujen käyttöön ottaminen pelijoukon esikunnalle, jne. 

Pelaajat Sotapelin pelaajat osallistuvat käsketyssä tehtävässä sotapeliin. Osalle pelaajista kuuluu sota-

peliin liittyviä suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Esimerkiksi komentaja tekee päätöksen ja 

laatii suunnitelmat ennen sotapeliä, saamiensa perusteiden mukaisesti. 

 Vastustajalle tulee osoittaa riittävä määrä vastustajan toimintatavat, kaluston ja taktiikan 

tuntevia pelaajia, jotta sotapelin vastustaja toimii älykkäästi. 
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Kapteeni Varhan diplomityön     LIITE 1.3 

 

VIRTUAALISIMULAATTORILLA TOTEUTETUN SOTAPELIN PROSESSI 

 

Vaihe ja vastuu Vaiheen kuvaus 

Vaihe 1: Suunnittelu 

Harjoituksen johtaja ta-

kausmiehen ohjauksen mu-

kaisesti 

1. Määritä sotapelin tarkoitus ja tavoitteet. 

2. Tunnista, mitä vaikutuksia sotapelistä saaduilla johtopäätöksillä haetaan.  

3. Tunnista koulutettava joukko, heidän roolit ja päätökset, mitä heidän odotetaan tekevän. 

4. Määritä pelaajissa aikaan saatavat halutut vaikutukset, sekä niihin johtava toiminta harjoi-

tuksen aikana.  

5. Määritä harjoituksen tilanne, skenaario ja pelaajien toiminnassaan tarvitsema tieto ja materi-

aali, joka tarvitaan opetustavoitteisiin pääsemiseksi (suunnitteluperusteet, jne.). 

6. Tunnista vaiheiden 3 ja 4 toteuttamiseen vaadittavat järjestelyt ja henkilöstö. 

Vaihe 2: Valmistelu 

Harjoituksen valmistelija 

yhdessä simulaattoriupsee-

rin kanssa, yhteistoimin-

nassa yhteistyötahojen ja 

suunnitelman edustajien 

kanssa 

 

1. Valmistele harjoitustilanne ja rakenna skenaario(t) 

2. Tunnista ja toteuta tarvittava tuomarointi (esim. skenaariota edeltävät tapahtumat, nähtävissä 

olevat skenaarion aikaiset tapahtumat, jotka pitää ratkaista). 

3. Tee sotapelin analysoinnin suunnitelma. 

4. Tee tiedonkeräys suunnitelma (mitä raportteja, AAR-tiedostoja jne. pitää tallettaa). 

5. Valmistele simulaattori (versio, käytettävät apuvälineet, ohjelmistot, jne.). 

6. Ohjeista pelaajat ja yhteistyötahot (sis. tarvittavan materiaalin välittäminen). 

7. Varaa ja suunnittele harjoitustilat ja niiden käyttö, tee tarvittavat valmistelut. 

8. Testaa sotapeli yhden tai useamman kerran varmistaaksesi laitteiston ja skenaarion toimi-

vuus, jne. 

Vaihe 3: Harjoituksen to-

teuttaminen 

Pelipäällikkö yhdessä simu-

laattoriupseerin kanssa, 

apuna harjoituksen vääpeli 

 

1. Valmistele ja testaa käytettävät järjestelmät ennen sotapeliä. 

2. Anna pelaajille järjestelmäkoulutus tarvittavilta osin. 

3. Pidä sotapeliä edeltävät ja pelin aloitukseen liittyvät puhuttelut harjoitusjoukolle.  

4. Toteuta sotapeli. 

5. Ohjeista tiedon keruu ja sotapelin analysointi (mitä/miten palautetilaisuudessa käsitellään). 

6. Johda harjoituksen palautetilaisuus. 

7. Kerää ja koosta havainnot harjoituksesta vaiheita 4-5 varten.  

Vaihe 4: Havaintojen 

vahvistaminen 

Harjoituksen valmistelija, 

esittely harjoituksen johta-

jalle 

1. Kerää ja analysoi harjoituksen kehittämisehdotukset. 

2. Kerää ja koosta sotapelistä tehdyt johtopäätökset harjoituksen johtajalle. 

3. Laadi harjoituskertomus ja vastaa, että harjoituskertomuksessa osoitetut kehittämisehdotuk-

set otetaan huomioon seuraavassa harjoituksessa. 

Vaihe 5: Kehittäminen 

Harjoituksen johtaja, esitte-

ly harjoituksen takaajalle 

Varmista, että tehtyjen johtopäätösten perusteella tehdään kehittäviä toimenpiteitä johtamassa-

si joukossa. 

”Lessons identified  Lessons learned” 
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ULKOMAALAISTEN ASIANTUNTIJOIDEN KYSELY 

 
1. Background information 

 These questions allow the researcher to better understand your point of view in the lat-

er question groups. 

1.1 Please state your rank/title, name, and organization? 

Your answer… 

1.2 What is your, and your organization’s, position in the armed forces, from computer simula-

tors’ and wargaming point of view? 

Your answer… 

1.3 What is your experience in using A) virtual simulators, B) other computer based simulators 

(for example service years, studies, research, etc.)? 

A. Your answer… 

B. Your answer… 

1.4 What level of command is in your focus? Please underline one or more, and add any addition-

al information you feel necessary. 

Platoon/Company               Battalion/Battlegroup               Brigade           Above brigade 

 

Your additional notes… 

1.5 What kind of students do you normally train? Please underline one or more, and add any addi-

tional information you feel necessary. 
Units (incl. rank and file)          Units (only commanders)             HQ staff personnel             Students (cadets etc.) 

 

Your additional notes… 

1.6 Any additional comments you’d like to include for background information?  

Your answer… 

1.7 Are there any restrictions to include your background information (question 1.1 - 1.2) in the 

final research report? 

Your answer… 

1.8 Is it OK to approach you later during this research project for any additional comments or 

feedback? 

Your answer… 
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2. Virtual simulators 

 Please answer these questions according to your personal opinion and experience 

 These questions allow the researcher to analyze the similarities and differences in how 

we think of virtual simulators and their use in general 

2.1 For what kind of training or education do you (and your armed forces) use virtual simulators? 

Your answer… 

2.2 What are the main advantages of virtual simulators in training? 

Your answer… 

2.3 What are the main disadvantages of virtual simulators in training? 

Your answer… 

2.4 What are the critical requirements for a successful exercise using virtual simulators? 

Your answer… 

2.5 What main possibilities do you see virtual simulators will provide in the near future? 

Your answer… 

2.6 In your armed forces, are there any recorded proof (that you could share) of training effect using 

virtual simulators? If possible, can you provide a link or other information, such as an attachment? 

Your answer… 

2.7 In your armed forces, are there any useful unrestricted research studies in the same / near the sub-

ject of this research? If possible, can you provide a link or other information, such as an attachment? 

Your answer… 

2.8 Any other additional comments on this subject? 

Your answer… 
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3. Virtual simulators and wargaming 

 In these questions, the term “virtual simulator” does not restrict how the said software 

is used in training. Difference to “constructive simulator” software is the possibility 

to enter 3D environment as an entity you control (“avatar”). This is not mandatory: 

virtual simulator can be used in a constructive training, using only the map mode for 

example. 

 These questions allow the researcher to analyze the experiences you have with war-

gaming, using virtual simulators and use them as lessons learned. 

3.1 What kind of computer assisted wargames do you use in your armed forces? Why? 

Your answer… 

3.2 If using virtual simulators for wargaming, what would be the preferred command level(s)? Why? 

Your answer… 

3.3 What kind of integration of systems (different simulator softwares, battlefield management sys-

tem, etc.) do you use in computer assisted wargaming?  

Your answer… 

3.4 What software do you prefer when using simulators in wargaming on different command levels? 

Why? 

Your answer… 

3.5 When using virtual simulators for wargaming, what are the main advantages vs. strictly construc-

tive simulators, if any? 

Your answer… 

3.6 When using virtual simulators for wargaming, what are the main disadvantages vs. strictly con-

structive simulators, if any? 

Your answer… 

3.7 When hosting wargames using virtual simulators, what critical requirements there for the success 

of the exercise? 

Your answer… 

3.8 How believable situations and results virtual simulators produce in wargaming? 

Your answer… 

3.9 When running wargames in virtual simulators, do you prefer to use 3D (1
st
 person) view for the 

students (or other methods) to restrict their situational awareness? What training effects do you think 

this produces, in terms of understanding commander’s intent, or the feasibility of the plan? 

Your answer… 

3.10 If you don’t use virtual simulators for wargaming, what is the reason for this? And if it’s not per-

sonal reason, are you interested in this method? Why? 

Your answer… 

3.11 Any other additional comments on this subject? 

Your answer… 
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4. Comparison of different wargaming methods 

 In these questions, please rate each wargaming method according to your opinion, from 

the given points of view. Use the empty fields to insert the rating (0-5). Below each 

rated quality / point of view is also a field for any additional comments you’d like to 

include. 

 These answers allow the researcher to analyze virtual simulators as a wargaming tool in 

the field of other wargaming tools available, and to draw quantitative results. 

 Scale for rating: 

0 I don’t have the experience in this wargame type 

1 Bad / Difficult from this point of view 

2 Poor 

3 Mediocre 

4 Good 

5 Very Good / Easy from this point of view 

 

Rated quality 
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4.1 Time consumption       

Additional comments… 

4.2 Preparations needed       

Additional comments… 

4.3 Instructors (personnel) needed       

Additional comments… 

4.4 Instructor expertise needed       

Additional comments… 

4.5 Ease of use (for the students)       

Additional comments… 

4.6 Immersion of students       

Additional comments… 

4.7 Simulation of Situational Awareness       

Additional comments… 

4.8 Training effect in planning       

Additional comments… 

4.9 Training effect in course of action 

analysis 

      

Additional comments… 

4.10 Training effect in understanding 

commander’s intent / tactics in practice 

(as opposed to theory) 

      

Additional comments… 

4.11 Restrictions (in realism, due to 

OPSEC, etc.) that can create negative 

training effect 

      

Additional comments… 
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ULKOMAALAISET ASIANTUNTIJAT 

Kansallisuus 
Titteli / 

sotilasarvo 

Vastaajan tehtävä /  

organisaatio 
Simulaattoreiden käyttö ja kokemus simulaattorialalla Peitenimi 

Vastasi 

osioihin 
Saksa Everstiluutnantti Director, Specialized Operations 

Exercise Centre (SOEC) 

VBS:n käyttö yli 5 vuotta. Konstruktiiviset simulaattorit (GESI / SIRA) käyttö oli 20 vuotta. SIMU-DE1 1-4 

Saksa Everstiluutnantti MN JHQ Ulm Osallistunut VBS2:n käyttöönottoon Saksan asevoimissa. 18 vuotta kokemusta koulutussimulaattoreista. 

Tohtorin tutkinto interaktiivisissa simulaattorijärjestelmissä. 

SIMU-DE2 1-3 

Saksa Majuri S3 Tank Bn 393 Komppania-pataljoonatason simulaattorikoulutuksen pääsuunnittelija. SIMU-DE3 1-4 

Saksa Majuri Staff officer for Modelling & Simu-

lation German Army HQ – training 

division 

VBS:n käyttö joukkue tasan taistelutekniseen koulutukseen ja aliupseereiden johtamisen koulutukseen. 

Kokemusta mekanisoitujen joukkojen taistelusimulaattoreista. 2 vuoden opinnot University of Central Flo-

ridassa, aiheena interaktiivinen simulaatio. Yleistietämys Bundeswehrin simulaattoritoiminnasta. 

SIMU-DE4 1-4 

Saksa Majuri Army Concepts Capabilities Devel-

opment Center 

Live-, virtuaali- ja kontruktiivisen simulaatioiden kehittäminen ja ylläpito Bundeswehrissä. 

 

SIMU-DE5 1-4 

Saksa Everstiluutnantti Senior S3Officer and CO Officers 

Training Inspection 

10 vuoden kokemus virtuaalisimulaattoreiden kehittämisessä, testaamisessa ja koulutuskäytössä. 18 vuo-

den kokemus lentosimulaattoreista (Full Flight Simulators) koulutettavana ja kouluttajana. 

SIMU-DE6 1-2 

Saksa Mr. 

Kapteeni EVP 

eSim Games 

Industry: Supplier/Designer 

21 vuotta Steel Beasts Professional -virtuaalisimulaattorin kehittämisessä. SIMU-DE7 1-4 

Hollanti Warrant Officer 1 

(luutnantti) 

Simulation Centre Land Virtuaalisimulaattoreiden käyttö vuodesta 1985 tähän päivään. Oli perustamassa Simulation Centre Landia 

2007. Simulaattorialan tutkimusta. Simulation Centre Land vastaa muun muassa prikaati-pataljoonatason 

komentaja- ja esikuntasimulaattorista, taktisen tason sisäsimulaattoreista (mekanisoitu komppania), tieto-

konepelisimulaattoreista (serious games, VBS3 ja Steel Beasts Professional) ryhmä-prikaatitasolla. 

SIMU-NL 1-3 

Australia Everstiluutnantti Australian Defence Force Ampumasimulaattoreiden käyttö. Vaunumiehistöjen simulaattoreiden käyttö (ASLAV ja PSV). Ilmavoimi-

en ja merivoimien simulaattoreiden verkottamista liittouman simulaattoriharjoittelussa (Coalition Virtual 

Flag). Konstruktiivinen simulointi: Steel Beasts Professional skenaariokirjaston rakentaminen ja ylläpito 

upseerikoulutukseen, komentopaikkaharjoituksiin (CPX) ja joukkojen ulkomaan tehtäviin valmistavaan 

koulutukseen, sisältäen verkot. Työskentelee Talisman Sabre sarjan konstruktiivisen simulaation kom-

ponentin parissa. 

SIMU-AUS 1-4 

Kanada Majuri Modelling & Simulation Coordina-

tion Office 

VBS, lentosimulaattorit, Preparer 3D, TITAN, Britannian panssarivaunukoulutussimulaattorit, jne.  

Soveltavan tieteenalan maisteri, Cranfield University. 5 viikon SimET kurssi. 

SIMU-CA 1-4 

USA Tohtori Chief, Simulations & Education 

Directorate of Simulation Educa-

tion (DSE) 

US Army Command & General 

Staff College (CGSC) 

CGSC:n ja Army Universityn koulujen tukeminen sotapelaamisella ja simulaatioilla. Kouluttaa sotapelien 

ja simulaatioiden käyttöä opetuksessa ja koulutuksessa. Kattava kokemus ajoneuvojen ja taistelijan simu-

laattoreista PC:lle. Ohjannut mm. Pro Gradu-tutkielman, jossa Ruotsin armeijan uutta doktriinia tutkitaan 

virtuaalisimulaattorin avulla. Laaja kokemus manuaalisista simulaattoreista. Kokemus useiden konstruktii-

visten simulaattoreiden käytöstä CGSC:n koulutuksessa. 

SIMU-US 1-4 
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SOTAPELIN 1 KYSELYLOMAKE 

 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

 

Arvo ja nimi:  _____________________________________________________ 

Aselaji:  _____________________________________________________ 

SA-johtamistaso (ympyröi yksi):  

joukkue - komppania - JYKS/TSTOS - Prikaati - ylempi 

Kokemukseni virtuaalisimulaattoreiden käytöstä tähän mennessä (ympyröi): 

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?    0 / 1 / 2 / 3 

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla PV ulkopuolella?   0 / 1 / 2 / 3  

Olen kouluttanut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?   0 / 1 / 2 / 3 

Olen luonut skenaarioita / muuta sisältöä virtuaalisimulaattoriin?  0 / 1 / 2 / 3 

 

0 = ei ollenkaan kokemusta, ”olen ehkä kuullut, mutten edes nähnyt livenä…” 

1 = ei omakohtaista kokemusta, ”olen nähnyt tai vierestä seurannut, mutten ole itse…” 

2 = vain vähäinen kokemus, ”olen kokeillut, mutta ei onnistu ilman ulkopuolista apua…” 

3 = riittävä kokemus, ”olen tehnyt, pärjään ainakin auttavasti ilman ulkopuolista apua…” 

 

Suhtaudun virtuaalisimulaattoreiden käyttöön puolustusvoimien koulutuksessa (ympyröi yksi): 

negatiivisesti (1) - skeptisesti (2) - neutraalisti (3) - avoimin mielin (4) - positiivisesti (5) 

 

Olen aikaisemmin osallistunut sotapeliin (pelaajana)  noin ________kertaa 

Olen aikaisemmin johtanut sotapelin/-pelejä  noin ________kertaa 

Olen osallistunut tietokoneavusteiseen sotapeliin  noin ________kertaa 

Olen osallistunut operatiiviseen suunnitteluun  noin ________kertaa 

OPSU on sisältänyt sotapelin / sotapelejä   noin ________kertaa 

OPSU on sisältänyt analyysityökalujen käyttöä  noin ________kertaa 

Olen kouluttanut/johtanut omaa SA-joukkoani (SH)  noin ________kertaa 

Olen kouluttanut SA-esikuntaa (SH)   noin ________kertaa 

 

Toimin harjoituksessa (ympyröi yksi tai useampi, harjoituksen päätyttyä osaltasi): 

seuraajana  

operaattorina (PSJP joukot) 

operaattorina (vastustaja) 

toimivana johtajana joukossa ___________________________  

Osallistuin tähän sotapeliin yllä olevassa roolissa/rooleissa (ympyröi harjoituksen päätyttyä osaltasi):  

 

Minä päivänä:    tiistaina  keskiviikkona  

Kuinka moneen sotapeliin (”caseen”) yhteensä: yhteen kahteen kolmeen 
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VARSINAISET TUTKIMUKSEN KYSYMYKSET (jatka tarvittaessa paperin kääntöpuolelle): 

 

I) ARVIOI SIMULAATTORIN TUOTTAMIEN TAISTELU- JA JOHTAMISTILANTEI-

DEN VAIKUTUSTA PANSSARIJÄÄKÄRIPATALJOONAN TAKTIIKAN YMMÄR-

TÄMISESSÄ. Perustele ja käytä esimerkkejä!  

 

II) ARVIOI SIMULAATTORIN TUOTTAMIEN TAISTELU- JA JOHTAMISTILANTEI-

DEN VAIKUTUSTA KOMENTAJAN TAISTELUAJATUKSEN YMMÄRTÄMISES-

SÄ.  Perustele ja käytä esimerkkejä!  

 

III) ARVIOI SIMULAATTORIN TUOTTAMIEN TAISTELU- JA JOHTAMISTILANTEI-

DEN USKOTTAVUUTTA. MIKÄ MERKITYS OLI TOIMIVIEN JOHTAJIEN TI-

LANNETIETOISUUDEN PERUSTUMISELLA OMIIN HAVAINTOIHIN PELKÄN 

TILANNEKUVAN (KARTTA, TAKTISET MERKIT) SIJAAN? Perustele ja käytä esi-

merkkejä! 

 

IV) MIKÄ MERKITYS VIRTUAALISIMULAATTORIN MAHDOLLISTAMALLA VISU-

ALISOINNILLA (3D VIRTUAALIMAAILMA) ON MIELESTÄSI TAISTELUAJA-

TUKSEN JA TAKTIIKAN YMMÄRTÄMISELLE?  Perustele ja käytä esimerkkejä!  
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V) Comparison of different wargaming methods 

a. In these questions, please rate each wargaming method according to your opinion, from 

the given points of view. Use the empty fields to insert the rating (0-5).  

b. Scale for rating: 

0 I don’t have the experience in this wargame type 

1 Bad / Difficult from this point of view 

2 Poor 

3 Mediocre 

4 Good 

5 Very Good / Easy from this point of view 

Rated quality 
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Time consumption 

 

      

Preparations needed 

 

      

Instructors (personnel) needed 

 

      

Instructor expertise needed 

 

      

Ease of use (for the students) 

 

      

Immersion of students 

 

      

Simulation of Situational Awareness 

 

      

Training effect in planning (“plan 

visualization”) 

      

Training effect in course of action 

analysis 

      

Training effect in understanding 

commander’s intent / tactics in prac-

tice (as opposed to theory) 

      

Restrictions (in realism, due to 

OPSEC, etc.) that can create nega-

tive training effect 
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SOTAPELIN 2 KYSELYLOMAKE 

 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

 

Arvo ja nimi: 

 

SA johtamistaso (korosta):     

Ryhmä               Joukkue            Komppania      JYKS/TSTOS     Ylempi 

 

Kokemukseni virtuaalisimulaattoreiden käytöstä ja sotapelaamisesta: 

 

Vastausasteikko: 

0 = ei ollenkaan kokemusta, ”olen ehkä kuullut, mutten edes nähnyt livenä…” 

1 = ei omakohtaista kokemusta, ”olen nähnyt tai vierestä seurannut, mutten ole itse…” 

2 = vain vähäinen kokemus, ”olen kokeillut, mutta ei onnistu ilman ulkopuolista apua…” 

3 = riittävä kokemus, ”olen tehnyt, pärjään ainakin auttavasti ilman ulkopuolista apua…” 

Vastaukset: korosta oikea vaihtoehto: 

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?                                                0 / 1 / 2 / 3 

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla PV ulkopuolella?                                                   0 / 1 / 2 / 3  

Olen kouluttanut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?                                           0 / 1 / 2 / 3 

Olen luonut skenaarioita / muuta sisältöä virtuaalisimulaattoriin?                                    0 / 1 / 2 / 3 
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KYSYMYKSET 1: VASTAA HETI VBS3 -HARJOITUKSEN JÄLKEEN: 

 

1. Miten VBS3 mielestäsi soveltuu taistelutekniikan / taktiikan opettamiseen ja havainnollista-

miseen? Pohdi ainakin: mille johtamisen tasolle saakka näkemyksesi mukaan ohjelma sovel-

tuu, mikä merkitys on pelaamistavalla (koulutettavat yksilöinä, koulutettavat ryhmien / vast. 

johtajina)? 

 

2. Kuinka uskottavia simulaattorissa syntyneet taistelutilanteet mielestäsi olivat? Pohdi: mitä 

asioita simulaattori mallintaa paremmin / huonommin kuin oikea taisteluharjoitus? Mikä mer-

kitys yksilöillä ja tekoälyllä on taistelutilanteiden kulkuun? 

 

3. Edesauttoiko simulaattorin käyttö koulutettavan joukon ymmärrystä komppanian päällikön / 

joukkueenjohtajan taisteluajatuksesta, eri joukkojen roolista siinä, sekä sen merkityksestä 

komppanian taistelulle? 

 

4. Virtuaalisimulaattorissa johtajat toimivat virtuaalisella taistelukentällä ja tilanneymmärrys 

muodostetaan omilla havainnoilla ja kommunikaatiolla (vrt. KESI vast. jossa tilanneymmär-

rys muodostuu kartan avulla). Mikä merkitys virtuaalimaailman käytöllä mielestäsi on johta-

mistilanteiden realistisuudelle? Pohdi: Lisääkö ”oikean kaltainen” johtamisympäristö taistelu-

ajatuksen ymmärryksen merkitystä joukon taistelulle? 

 

KYSYMYKSET 2: VASTAA VBS3- JA KASI -HARJOITUSTEN JÄLKEEN: 

 

5. Mikä vaikutus VBS3 -simulaattori taistelulla oli joukon ymmärrykseen tehtävästä ja 

taisteluajatuksesta? Pohdi: hyödynnettiinkö simulaattorissa tehtyjä havaintoja taistelusuunni-

telmissa? Oliko joukon taistelutekniset valmiudet (ymmärrys syy-seuraussuhteista) kehitty-

neet VBS3 -harjoittelun myötä? 

 

6. Mitä myönteisiä / negatiivisia vaikutuksia koet VBS3 -simulaattoriharjoituksen tuotta-

neen joukon taisteluun? Pohdi: kommunikaatio, maaston käyttö, taistelusuunnitelmien toteut-

tamiskelpoisuus, käskeminen? 

 

7. Mitä samankaltaisuuksia ja eroja havaitsit VBS3 ja KASI -harjoitteiden välillä? 

 

8. Voidaanko VBS3 -taistelussa syntyneiden tilanteiden realistisuutta verrata KASI -

taisteluiden realismiin? Vertaile. Pohdi: Mikä on VBS3 -harjoituksessa tehtyjen havaintojen 

käytettävyys oikeiden taistelusuunnitelmien laadinnassa omalla SA-johtamistasollasi? 
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SOTAPELIN 3 KYSELYLOMAKE PANSSARIJÄÄKÄRIPATALJOONAN HENKI-

LÖSTÖLLE 

 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

 

Arvo ja nimi:  Kapteeni Erkki Esimerkki 

Aselaji:  Jalkaväki / PS 

Tehtävä harjoituksessa:  1.PSJK päällikkö 

Kuulun henkilöstöryhmään: 

 reserviläinen – aliupseeri – opistoupseeri – upseeri (kandi) – upseeri (maisteri) 

 

SA-johtamistaso:  

 joukkue - komppania - JYKS/TSTOS - Prikaati - ylempi 

 

Kokemukseni virtuaalisimulaattoreiden käytöstä tähän mennessä: 

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?    x 

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla PV ulkopuolella?   x 

Olen kouluttanut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?   x 

Olen luonut skenaarioita / muuta sisältöä virtuaalisimulaattoriin?  x 

 

Vastausvaihtoehtojen sanallinen luonnehdinta: 

0 = ei ollenkaan kokemusta, ”olen ehkä kuullut, mutten edes nähnyt livenä…” 

1 = ei omakohtaista kokemusta, ”olen nähnyt tai vierestä seurannut, mutten ole itse…” 

2 = vain vähäinen kokemus, ”olen kokeillut, mutta ei onnistu ilman ulkopuolista apua…” 

3 = riittävä kokemus, ”olen tehnyt, pärjään ainakin auttavasti ilman ulkopuolista apua…” 

 

 Vastauksesi  

Olen aikaisemmin osallistunut sotapeliin (pelaajana), noin x kertaa 

Olen aikaisemmin johtanut sotapelin/-pelejä, noin x kertaa 

Olen osallistunut KESI -harjoitukseen Santahaminassa, noin x kertaa 

Olen kouluttanut SA-joukkoani sotapelissä / sotapelillä, noin x kertaa 

SA-esimieheni on kouluttanut minua sotapelissä / sotapelillä, noin x kertaa 

Olen aiemmin osallistunut sotapeliin virtuaalisimulaattorilla x kertaa 

Reserviläinen: Olen kerrannut SA-tehtävässäni x kertaa 
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VARSINAISET TUTKIMUKSEN KYSYMYKSET: 

 

 I) LISÄSIKÖ SOTAPELI YMMÄRRYSTÄNI PANSSARIJÄÄKÄRIPATALJOONAN TAK-

TIIKASTA JA KOMENTAJAN TAISTELUAJATUKSEN MERKITYKSESTÄ PATAL-

JOONAN TAISTELUN JOHTAMISESSA? Perustele ja käytä esimerkkejä! 

 

Vastauksesi…  

 

 II) VÄITE: VIRTUAALISIMULAATTORI MAHDOLLISTAA PANSSARIJÄÄKÄRI-

PATALJOONAN TAISTELUN SOTAPELAAMISEEN RIITTÄVÄN REALISMIN JA 

IMMERSION (3D TAISTELUKENTTÄ), JOTTA TAISTELU- JA JOHTAMISTILAN-

TEET OVAT USKOTTAVIA. ONKO VÄITE MIELESTÄSI TOSI? Perustele ja käytä 

esimerkkejä! 

 

Vastauksesi…  

 

 III) POHDI VARHAN PIIRTÄMÄN YE-KATISKAN KAUTTA SEURAAVAA: 

 

MIKÄ MERKITYS ”YHTEISEN YMMÄRRYKSEN” SYNTYMISEEN ON SOTAPELIN (VÄ-

LINE) KAUTTA SYNTYVÄLLÄ DIALOGILLA (TAVOITE)?  

 

Vastauksesi…  

 

 IV) MITÄ HYVÄÄ JA MITÄ KEHITETTÄVÄÄ TÄMÄN KALTAISESSA VIRTUAA-

LISIMULAATTORI -SOTAPELISSÄ ON SINUN JA TEHTÄVÄSI NÄKÖKULMAS-

TA? MAINITSE AINAKIN 3 HYVÄÄ JA 3 KEHITETTÄVÄÄ KOHTAA. MITEN 

KEHITTÄISIT HARJOITUSTA PALVELEMAAN PAREMMIN OMAA TAKTISTA 

OSAAMISTA JA KOMENTAJAN TAISTELUAJATUKSEN YMMÄRTÄMISTÄ? 

 

Vastauksesi…  

 

 V) VASTAA VAIN, JOS OLET RESERVILÄINEN: 

 

MIKÄ ON TÄMÄN KALTAISEN VIRTUAALISIMULAATTORI -SOTAPELIN PANOS – 

TUOTOS -SUHDE OMAN TEHTÄVÄSI OPETTELUSSA / KERTAAMISESSA? Pyri kuvitte-

lemaan tilanne, jossa 6.-12.10. harjoituksen perusteella havaitut puutteet on korjattu. Perustele ja 

käytä esimerkkejä. 

 

Vastauksesi…  

 

 VI) VASTAA VAIN, JOS OLET AIEMMIN OSALLISTUNUT KESI -HARJOITUKSEEN: 

 

VERTAILE VIRTUAALISIMULAATTORIN (ESIMERKKINÄ STEEL BEASTS) JA KON-

STRUKTIIVISEN SIMULAATTORIN (ESIMERKKINÄ KESI) HYÖTYÄ PANSSARIJÄÄKÄ-

RIPATALJOONAN TAKTIIKAN JA KOMENTAJAN TAISTELUAJATUKSEN YMMÄR-

TÄMISEN KOULUTUSVÄLINEENÄ. MITKÄ OVAT TÄRKEIMMÄT EROT, JA MIKÄ VAI-

KUTUS NIILLÄ ON YHTEISEN YMMÄRRYKSEN (OMA TOIMINTA – KOMENTAJAN 

TAISTELUAJATUS) SYNTYMISEEN? Vertaile myös panos – tuotos -suhdetta. Perustele ja käytä 

esimerkkejä. 

 

Vastauksesi…  

 

VAPAA SANA AJATUKSISTA, JOITA MINULLE HERÄSI HARJOITUKSEEN LIITTYEN (voi käsi-

tellä mitä vain käytännön järjestelyistä sisältöön jne.): 
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SOTAPELIN 3 KYSELYLOMAKE TJK:N JA SIMULAATTORIHENKILÖSTÖLLE 

 

I) HARJOITUKSESSA TJK JOHTI JOUKKOJA, JOTKA TOIMIVAT KAHDESSA ERI 

SIMULAATTORIJÄRJESTELMÄSSÄ (SB JA KESI). MITÄ EROAVAISUUKSIA 

HAVAITSIT ERI SIMULAATTORIJÄRJESTELMÄSSÄ TOIMIVIEN JOUKKOJEN 

TOIMINNASSA, TJK:N NÄKÖKULMASTA? KUINKA MERKITTÄVIÄ EROAVAI-

SUUDET OLIVAT, JOS NIITÄ ESIINTYI? MISTÄ NE MIELESTÄSI JOHTUIVAT? 

 

 

II) TJK:N TULEE MM. YMMÄRTÄÄ SEKÄ KOMENTAJAN, ETTÄ ALAISTEN JOH-

TAJIEN TAISTELUAJATUS JA KÄYTTÄMÄ TAKTIIKKA, SEKÄ TUOTTAA JOH-

TAMISEEN TARVITTAVA TILANNEKUVA. MIELESTÄSI, MIKÄ MERKITYS SO-

TAPELAAMISELLA ON KOMENTAJAN TAISTELUAJATUKSEN YMMÄRTÄMI-

SEN JA TOIMEENPANON KOULUTTAMISESSA SA-JOUKOILLE? MITÄ MUITA 

KEINOJA KOULUTTAMISELLE MIELESTÄSI OLISI, JA MIKÄ ON KOULUTUK-

SEN TEHO VERRATTUNA SOTAPELIIN? 

 

 

III) TÄSSÄ HARJOITUKSESSA KÄYTETTIIN KAHTA ERI SIMULAATTORIJÄRJES-

TELMÄÄ, JOIDEN TILANNEKUVA YHDISTETTIIN TJK:SSA. MITEN TÄMÄ 

MIELESTÄSI ONNISTUI? MIKSI? MITEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJÄ TULISI 

MIELESTÄSI KEHITTÄÄ, JOS SAMANLAINEN HARJOITUS TOTEUTETAAN 

UUDELLEEN?   
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SOTAPELIN 4 KYSELYLOMAKE 

 

TAUSTAKYSYMYKSET: 

Arvo ja nimi:  Kapteeni Erkki Esimerkki 

Joukko-osasto: KARPR 

Tehtävä harjoituksessa:  1.PSJK päällikkö 

SA-johtamistaso: Komppania 

Kokemukseni virtuaalisimulaattoreiden käytöstä tähän mennessä (ympyröi): 

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?    x  

Olen pelannut virtuaalisimulaattorilla PV ulkopuolella?   x  

Olen kouluttanut virtuaalisimulaattorilla puolustusvoimissa?  x  

Olen luonut skenaarioita / muuta sisältöä virtuaalisimulaattoriin?  x 

 

Vastausvaihtoehtojen sanallinen luonnehdinta: 

0 = ei ollenkaan kokemusta, ”olen ehkä kuullut, mutten edes nähnyt livenä…” 

1 = ei omakohtaista kokemusta, ”olen nähnyt tai vierestä seurannut, mutten ole itse…” 

2 = vain vähäinen kokemus, ”olen kokeillut, mutta ei onnistu ilman ulkopuolista apua…” 

3 = riittävä kokemus, ”olen tehnyt, pärjään ainakin auttavasti ilman ulkopuolista apua…” 

 

 Vastauksesi  

Olen aikaisemmin osallistunut sotapeliin (pelaajana), noin  kertaa 

Olen aikaisemmin johtanut sotapelin/-pelejä, noin  kertaa 

Olen osallistunut KESI -harjoitukseen Santahaminassa, noin  kertaa 

Olen kouluttanut SA-joukkoani sotapelissä / sotapelillä, noin  kertaa 

SA-esimieheni on kouluttanut minua sotapelissä / sotapelillä, noin  kertaa 

Olen aiemmin osallistunut sotapeliin virtuaalisimulaattorilla  kertaa 
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Harjoituksen järjestelyt (palaute KYMJP:lle): 

 

 1) Olivatko harjoituksen yleisjärjestelyt (läpivienti, koulutusaiheet luolassa, simulaattori-

luokka) toimivat? Hyvää / kehitettävää? 

 

 

 2) Oliko harjoituksen ajankäyttö tehokasta? Miten kehittäisit? 

 

 

 3) Arvioi skenaarioiden aiheiden valinnasta? 

 

 

 4) Miten järjestelmäkoulutus (keskiviikko 12.00 – 14.45) onnistui? Oliko koulutuksen 

jälkeen riittävät perusteet pelaamiselle? Miten arvioit oman osaamisesi järjestelmän 

käytössä, siinä tehtävässä missä toimit harjoituksen aikana, NYT? 

 

 

 5) KOMENTAJAT: Olivatko teille tuotetut skenaarioiden perusteet riittävät omaan 

suunnitteluunne? Hyvää / kehitettävää? 

 

 

 6) Seuraavassa tämänkaltaisessa harjoituksessa, keitä pelaajia ottaisit harjoitukseen mu-

kaan lisäksi (esim. LHT, Lennokki, Pioneerit, Tuliasemapää)? 

 

 

 7) Miten virtuaalisimulaattorilla toteutettu sotapeli soveltuu mielestäsi pataljoonan 

taktiikan (toimeenpano) opetukseen? 

 

 

8) Vapaa sana: 

 

 

 

 


