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ALKULAUSE 

Operaatiotaito ja taktiikka on upseerikoulutuksen tyypillisin oppiaine ja 
tutkimusala. Alan tutkimus, jolla on toki yhtä pitkät perinteet kuin upseerien 
korkeakouluopetuksella, tuo tiedeyhteisöön jotain uutta Maanpuolustus
korkeakoulun saavuttaessa sotatieteiden alalla tiedekorkeakoulun aseman. 

Sodan ja taistelun luonne sekä sotilaallisen voiman käyttötarpeet ja -tavat 
ovat käymässä yhä monimuotoisemmiksi . Alan tutkimukseen on kiinnitetty 
kasvavaa huomiota, jotta alan kehityksessä pysytään mukana. 

Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen perusta, käsitesisältö ja tutki
musmenetelmät vaativat jatkuvaa kehittämistä ja vakiinnuttamista. Tässä kirjassa 
on ensimmäisen kerran koottu julkaisun muotoon aiheeseen liittyviä asioita. 
Julkaisuun on tarkoituksenmukaista kerätä lisäaineistoa ja painos tulee uusia parin 
vuoden välein. 

Ainelaitoksen johtaja 
Eversti Osmo Kiiskinen 
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JOHDANTO 

Tarkoituksena on es itellä kaikkeen tieteelliseen tutkimukseen kuuluvi a 
yleisperi aatteita, hahmottaa operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen kenttää sekä 
es imerkinomai sesti ku vata tärkeimpiä operaati otaidon ja taktiikan tutkimukseen 
soveltuvia menetelmiä, jotta tutkimuksen suorittajat osaavat tutkimusongelmaa ja 
tutkimuksen kokonaisasetelmaa pohtiessaan arvioida niiden käyttömahdollisuuksia 
omassa työssä . Tekstin lopussa on luette lo erä istä tutkimustyön käytänn ön 
suorituksesta ja metodi en käytöstä yksityiskohtaisia ohjeita antav ista teo ksista. 

Ensimmäisessä luvussa käs itellään yleisesti tiedettä sekä tutk imuksen ti e
teellisyyttä. Toisessa luvussa tarkastellaan operaatiotaidonja taktiikan asemaa tieteen 
kentässä, tutkimusaluetta sekä tutkimuksen erityispiirteitä. Kolmannessa luvussa 
paneudutaan eräisiin operaatiotaidon ja taktiikan tutkimukseen sove ltu viin 
menetelmiin. 

Esitys perustuu operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksesta vuosina l 976-1996 
SKK:ssaja MpKK:ssa pidettyihin luentoi hin sekä tekstin yhteydessä mainittuihin 
kitjallisuuslähteisiin. 

1. MITÄ ON TIEDE JA TIETEELLINEN TUTKIMUS 

Tavoitteemme on tehdä korkeataso ista sekä ti etee lli set kriteerit täyttävää 
operaatiota idon ja taktiikan tutkimusta. Siksi on syytä aluksi lyhyesti pohti a mitä 
tiede on. Fil.tri Leila Haaparannan ja prof. Ilkka Niiniluodon määritelmä tieteestä 
on: tiede on järjestelmällistä ja j ärkiperäistä uuden tiedon hankintaa. Tässä 
määritelmässä tiede ymmärretään toiminnaksi, missä tavoitellaan ja hankitaan tietoa. 
Vaatimus uudesta tiedosta sulkee tieteen käsitteen ulkopuolelle toiminnot, joissa 
on kyse va in aikai semmin hankittujen tietojen omaksumisesta (esim opiskelu) ja 
jä,jestämisestä (es im komitea- tai selvitystyö). Määritelmä pyrkii erottamaan tieteen 
mui sta tavoista, jolla ihmiset ovat muodostaneet maailmaa - so luontoa, ihmistä , 
yhteiskuntaa tm s - koskevia uskomuk sia . Kullakin ihmi se ll ä on omasta 
ympäri stöstään tietoa, joka perustuu havaintoon ja jokapäiväiseen kokemukseen. 
Tiede y Ii ttää tämän ti edostamisen "ark itason" järj estelmä! 1 isyytensä, syste
maatti suutensa ansiosta. Järkiperäisyyden vaatimus puolestaan asettaa ehtoja 
tieteelliselle ajattelutavalle: ti ede ei voi nojautua yksilölliseen vai stoon ta i intuitioon, 
suostutteluun tai propagandaan jne, vaan tiedon perustelun on tapahdulla va 
tiedeyhteisön hyväksymän tutkimusmenetelmän, metodin avulla. 

Kre ikkalainen sana methodos tarkoittaa ti etä johonkin. Sananmukaisesti 
tutkimusmenetelmällä ymmärretään tutkUan rakentamaa tietä, jota pitkin hän kulkee 
löytääkseen vastauksen esittämäänsä kysymykseen. Ne tiedot, jotka hän tämän 
matkan aikana kerää, ovat hänen tutkimustuloksensa. Toisin sanoen tutkimus
menetelmä, metodi on lyhyesti määriteltynä tapa, jolla tutkimus tehdään käsittäen 
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muun muassa datan keruun, sen käs itte lyn ja raportoinnin . Menete lmää kuvattaessa 
välitetään tieto siitä, mitä tutkimuksessa tehtiin ja miten tutkimus kirj a ime lli sesti 
suoritettiin . Kaikissa ti ete issä tutkimusmenete lmien huole llinen ku vaus on tärkeää, 
koska va in täten vo idaan tutkimustuloksia arvi o ida oikea lla tavalla j a kontro ll i
ta rko ituksessa to istaa tutkimu s. Tutkimusmenete lmän valinta on yhtey dessä 
tutkimusongelmiin ja tutkimu ksen kokona isasete lmaan. Tutkimukselle on use in 
edulli sta, j os s iin ä on vo itu käy ttää u se ita e ri tutkimusme netelmi ä tul oksen 
varmentamiseen. Liitteessä 1 on es itetty erä itä ti eteelli seen ajatte luun liittyviä 
peruskäs itte itä j a määrite lmiä, joihin j okaisen tutkijan tuli si perehtyä. 

2. OPERAATIOTAIDON JA TAKTIIKAN TUTKIMUS 

2.1 Operaatiotaidon ja taktiikan asema tieteen kentässä 

Taustaks i ajatte lulle on syytä ta rkaste ll a operaati ota idon ja taktiikan asemaa 
ti e teenä. Strategian käs iki1jassa (Matti Lappala inen, Sotatiede ss 146- 149, 1983) 
sotati ede määrite llään pe lkistetysti sotil aallisten toimintojen, niiden peruste iden, 
va lmi ste luj e n j a seurau sten j ä rj es te lmä lli seks i tutkimukseks i. Sotati e te ide n 
kes keisenä tehtävänä on tuottaa va ltion ta i liittoum an sotil aalli sen doktriinin 
muodostamiseen tarvittava ti eto. Tutkimuskohteina ovat sotilaalli sten, poliittisten, 
ta loude lli ste n j a henki ste n te kij ö iden väli set yhteydet j a riippuvuu ssuhteet. 
Sotatiete iden yhteydet muihin tieteenalo ihin ovat kiinteät j a suurin osa sotatie te ide n 
haaroi sta on myös yle isten ti ete iden haaroja. 

Sotatiete iden tutkimusalasta ja tutkimuksen sisällöstä on es itetty varsin eril ais ia 
määrite lmiä. O n saatettu puhua tarkoin rajatusta tieteestä ta i tutkimusalojen joukosta. 
Ohe isen Lappalaisen es ittämän taulukon mukaan sotatieteet koostuvat j oukosta 
tutkimusaloja, jotka ovat vars in tii vii sti sidoksissa to isiinsa. Kyseessä on kiinteä 
ti e te ide nvälin en riippuvuus- j a vuo rova ikutu ssuhde. Ka ikille sotatie te ille o n 
tyypillistä pyrkimys saada tutkimuksell a käytäntöä palve levaa tietoa . 

Perustavat sotati eteen alat ovat yle isten ti ete iden haaroja ja pitävät yllä kiinteää 
yhteyttä sotati eteen ja muiden ti ete iden vä lillä. Kokoav iin sotatiete isiin kuulu vat 
operaatiota idon ja taktiikan li säksi strategia ja sotil assos iologia. Lappalaisen mukaan 
so til assos io log iaa n kuulu va t mm j o ht a mi so ppi , o rga ni saa ti o-o ppi se k ä 
pu o lu stu svo imie n j a yhte iskunn an välinen vuorova ikutu s. Sotati ete iden j ako 
Lappala isen es ittämällä tavalla he lpottaa ennen kaikkea niiden rinnastami sta muihin 
ti e te isiin. 

Todettakoon kuite nkin , e tt ä Lappa laisen es ittämä j ako e i o le käytössä 
M aanpuo lustuskorkeakoulussa, mi ssä sotatiete iden jako on tehty pragmaatti ses ti 
aine la itosten pohj a lta. 



LUONNON- JA TEKNILLISET TIETEET 

FYSIIKKA 
TEKNOLOGIA 
KEMIA 
BIOLOGIA 
FYSIOLOGIA 
LÄÄKETIEDE 
MATEMATIIKKA 

HUMANISTISET JA YHTEISKUNTATIETEET 

MAANTIEDE 
YLEINEN VALTIO-OPPI 
KV-POLITIIKKA 
KANSANTALOUSTIEDE 
YL- JA POLIITTINEN HISTORIA 
TILASTOTIEDE 
PSYKOLOGIA 
SOSIOLOGIA 
SOSIAALIPOLITIIKKA 
TEOLOGIA 

OIKEUSTIETEET 

YL OIKEUSTIEDE 
KVOIKEUS 

SOTA TIETEIDEN TUTKIMUSALUE 

PERUSTAVAT 
SOTA TIETEET*) 

SOTA TEKNIIKKA 

SOTILAS LÄÄKETIE
DE JA FYSIOLOGIA 

SOTILASMAANTIEDE 

PUOLUSTUSTALOUS
JA SOTALAITOSOPPI 

SOTAHISTORIA 

SOTILASPSYGOLOGIA 

SOTILASSIELUNHOITO
OPPI 

SOTILASOIKEUSOPPI 

KOKOAVAT 
SOTA TIETEET 

STRATEGIA 

SOTILASSOSIO
LOGIA 

*) YLEISTEN TIETEIDEN HAAROJA 

9 

Komdri, valt.tri . Kullervo Killisen mukaan sotatieteet ovat ryhmä soveltavia 
tieteitä, jotka lähtien siitä normatiivisestä ajatuksesta, että tehokas sodankäynti kyky 
on yhteiskunnan säilymisen kannalta välttämättömyys, pyrkivät selvittämään sen 
edellytykset. Huolimatta perustanaan olevasta em normatiivisesta ajatuksesta, 
sotatieteet kokonaisuudessaan kuuluvat reaalitieteiden piiriin, koska sotatieteille 
ei kuulu sodankäynnin päämäärän oikeutuksen tutkiminen . Sodan päämäärät 
muovautuvat kansakunnan vallitsevien moraalikäsitteiden mukaisiksi ja 
sotatieteiden on hyväksyttävä se aksiomina. Sotatieteellinen tutkimus kohdistuu 
vain välineisiin ja menettelytapoihin sodan päämäärien nopeaksi ja tehokkaaksi 
saavuttamiseksi. 

2.2. Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimusalue 

Operatiivisen ja taktisen tutkimuksen tavoitteena on pelkistetysti 
puolustusdoktriinin sekä operaatiotaidonja taktiikan kehittäminen . Tutkimus liittyy 
kiinteästi organisaatioiden kehittämiseen, ohjesääntötyöhön sekä sotilas
opetuslaitosten opetukseen. Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa on siis kyse 
Suomen olosuhteet huomioon ottavan ajattelun eli suomalaisen taktiikan 
kehittämisestä. Tutkimustarve on jatkuvaa, koska esimerkiksi jokainen ohjesääntö 
alkaa vanhentua heti valmistuttuaan, koska siihen vaikuttavat ulkomainen taktiikka 
ja organisaatiot sekä sotatekniikka yleensä ovat jatkuvassa muutoksessa. 
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Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus tähtää pitkälti käytännöllisiin tavoitteisiin 
pyrkiessään tarjoamaan tieteellisesti pitäviä perusteita muun muassa puolus
tusdoktriinin, toimintamenetelmien, järjestelmien ja organisaatioiden kehittämiselle 
sekä puolustusvoimille tehtäville hankinnoille ja niiden valmistelulle. 
Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen aikajänne on tavallisesti useita vuosia 
eteen päin, koska esimerkiksi tänään tehdyt suuret linjapäätökset toteutuvat usein 
vasta parin kymmenen vuoden kuluttua. Käytännön tavoitteiden takia 
operaatiotaidonja taktiikan tutkimus on parhaimmillaan tulevaisuuden tutkimusta, 
joka tarjoaa päättäjien käyttöön mm arvioita, ennusteita sekä erilaisia malleja tai 
ratkaisuja esimerkiksi organisaatioiden ja järjestelmien kehittämiselle. 

Käsitteet operaatiotaito ja taktiikka voidaan ymmärtää laaja-alaisesti, jolloin 
ne kattavat toiminnan tasot perusyksiköstä suurvallan armeijaryhmään 
puolustushaarojen ja aselajien yksiköt ja yhtymät mukaan lukien. Suomessa 
käsitteitä operaatiotaito ja taktiikka tai niiden tutkimuksen kenttää ei ole virallisesti 
määritelty, mutta operaatiotaidonja taktiikan tutkimuksen alueeseen voidaan meillä 
katsoa sisältyvän myös pääesikunnan sekä meri- ja ilmavoimien esikuntien 
toiminnan rauhan ajan materiaalisessa kehittämistyössä sekä operaatiotaidon ja 
taktiikan kehittämisessä. Liitteessä 2 on esitetty Maanpuolustuskorkeakoulun 
Taktiikan laitoksen opetuksessa ja tutkimuksessa käyttämät operaatiotaidon ja 
taktiikan määritelmät sekä eräitä Kenttäohjesäännössä ja kirjallisuudessa 
käytettettyjä määritelmiä. 

Toiminnallisessa mielessä operaatiotaitoon ja taktiikkaan voidaan katsoa 
sisältyvän kaikki käsitteellisesti taisteluun, sotatoimeen ja niiden valmisteluun sekä 
toteuttamiseen kuuluvat asiakokonaisuudet. Siten mm operatiivisen alan rauhan 
ajan valmistelut, koulutus ja opetus muodostavat oleellisen osan tutkimuksen 
kentässä. Johtamisen osalta operaatiotaidon ja taktiikan alaan kuuluvat erityisesti 
suunnittelu- jajohtamisjärjestelmät sekä esikuntapalvelu. Ohjesääntötyö muodostaa 
oman erityisen tutkimusalueensa. Ohjesäännön kirjoittamisen ei sinänsä tarvitse 
olla tutkimustyötä sanan varsinaisessa merkityksessä. Prosessina ohjesääntötyön 
kuitenkin tulisi perustua aiempien tutkimusten tuloksiin sekä työtä varten 
järjestettyihin kokeisiin. Käytännössä on vaikea määritellä rajaa luovana prosessina 
tapahtuvan ohjesäännön kirjoittamisen ja tutkimustyön välillä. Samoin rajanveto 
sotahistorian, sotatekniikan, johtamistaidon ja strategian sekä toisaalta 
operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen alueiden välillä on toisinaan hankalaa. 
Tämän kaltaisilla tietyillä päällekkäisyyksillä tai määrittelyongelmilla ei ole 
käytännön merkitystä tutkimustyölle. 

Puolustushaara- ja aselajitaktiikat muodostavat hyvin laajan kokonaisuuden , 
joka periaatteessa kattaa kaikki ne puolustushaarojen ja aselajien taktillisen ja 
operatiivisen tason toiminnat,jotka eivät ole kaikille puolustushaaroille tai aselajeille 
yhteisiä. Sotilasopetuslaitosten opetussuunnitelmissa puolustushaara- ja aselaji
taktiikat esiintyvät itsenäisinä oppiaineina. 
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Edell ä mainitut operaati o ta idon j a taktiikan kenttään kuu lu vat as ia
kokonaisuudet voidaan jakaa es imerkiksi oheisessa ku vassa es itety ll ä tava lla 
seitsemäksi tutkimuksen pääalueeksi : taktiikan teoria, metodit, sodan ja taistelun 
luonne, doktriini ja sovellettu taktiikka, organi saatio iden ja asejärjeste lmien suhde 
taktiikkaan sekä takti ikan historia ja takti ikan opetus. Metodit ovat sekä tutkimuksen 
välineitä, tapoja, joilla tutkimukset tehdään, että tutkimuksen kohte ita. Metodien 
tutkimus tähtää mm operaatiotaidon ja taktiikan eri tutkimusalue ille/-tehtäv iin 
sopivien , ti eteelli set kr iteerit täy ttäv ien uu sien menetelmien keh ittämiseen. 
Sovellettu taktiikka on työnimi käytännön taktiikalle erotukseksi teoriasta, j oka 
puoles taan antaa pe ru staa aj atte lull e . Teo reetti sta a ines ta o n koo ttu mm 
o hj esääntö ihin . Käy tänn ön tavo itte iden taki a sove ll e tun taktiika n os uu s 
tutkimuksesta on huomattava. Sovelletun taktiikan avulla pyritään saamaan tu loksia, 
joita vo idaan käyttää mm työmenete lmien, toimintatapojen, organ isaation tai 
kaluston kehittämiseen. Myös rauhan ajan operatii vinen suunnittelu ja valmistelu , 
karttaharjoitukset ja sotapelit sekä sotaharjoitukset kuuluvat sovelletun taktiikan 
alaan. 

2.3 Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen erityispiirteitä 

Operaatiotaidon j a taktiikan tutkimuksessa joudumme syventymään vars in 
laajalle tehtäväalueelle, käyttämään hyväksi muiden tieteenalojen menetelmiä ja 
tutkimu stul oksia sekä ottamaan use in hu omi oon yhte iskunn an muutokset 
(tapahtuneet/tulevaisuudessa tapahtuvat). Koko ajan on kuitenkin pidettävä mielessä, 
että pohjimmaltaan operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa on kyse ihmisen ja 
ihmisen toiminnan tarkastelusta. Sotateoreetikko Carl von Clausewitz toteaa eräässä 
yhteydessä: "Sotaa ei käydä pelkästään järjellä, e ikä toiminta sodassa ole vain 
laskemista. Ihminen kokonaisuudessaan käy sotaa kuuluen siis sellaisenaan teoriaan 
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ja sen arvosteluun". Vasta inhimillisen käyttäytymisen tarkastelun, moraalin sekä 
henkisen voiman ja heikkouden mukaan ottamjnen voi johtaa operaatiotaidon ja 
taktiikan alueella tositilanteissakin hyödynnettäviin tuloksiin. Tästä syystä 
sodankäynnissä ei voida terävimmänkään ajattelun avulla löytää esimerkiksi fysiikan 
lakeihin verrattavia "voiton kaavoja". Mainitakoon, että 2.MS:n aikana todettiin 
kokemusperäisesti eri maiden armeijoilla olevan selviä, suurissa tapausmäärissä 
esiintyviä laadullisia eroja mm taisteluhengen ja johdon taitojen osalta; tuolloin 
jouduttiin länsiliittoutuneiden laatimissa matemaattisissa malleissa antamaan 
saksalaisille 20% hyvitys . Korostettakoon, että kyseistä II MS:n kokemuksiin 
perustunutta laskennallista hyvitystä ei voida siirtää tämän päivän tilanteeseen. 

Sotahistorian kokemusten moninaisuus, vaihtelevaisuus ja usein myös 
ristiriitaisuus ovat omiaan varoittamaan operaatiotaidon ja taktiikan tutkijaa liian 
jyrkistä väitteistä tai ehdottomuudesta sekä tyytymään todistelemaan vain sellaista, 
joka näyttää yleisesti ottaen paikkaansa pitävältä. Johtopäätösten tarkkuus selvästi 
rajatuissa tutkimustehtävissä tai laajan tutkimustehtävän tietyissä osissa on tietysti 
asia erikseen. 

Operaatiotaidon tutkijana toimivan upseerin on syytä varoa auktoriteettiuskoa, 
sillä esimies ei välttämättä ole aina oikeassa. Tunnustettujenkaan auktoriteettien 
käsitykset eivät saa muodostua tutkijan omien johtopäätösten perustaksi, sillä tällöin 
mitään tutkimista ei ole itse asiassa tapahtunut "tutkijan" vain omaksuessa valmiita 
käsityksiä. Tutkija voi tietysti nojautua auktoriteetteihin omia johtopäätöksiä 
perustellessaan. 

Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksen eräs ongelma on salaaminen, mikä 
vaikeuttaa sekä lähteiden keräämistä, tutkimustyön tekemistä (salaisten asiakirjojen 
käsittelystä annetut määräykset) että tutkimustulosten hyväksikäyttöä. 
Tutkimuksessa on otettava myös huomioon, että jotkut lähteet saattavat olla 
tarkoituksella harhauttavia. Kaikki lähteet onkin aina arvioitava kriittisesti ja tiedot 
on pyrittävä varmentamaan toisistaan riippumattomiksi oletetuista lähteistä. 

Operaatiotaidon ja taktiikan koti- ja ulkomaisen aineiston vertailussa on 
huomattava, että käsitteistö ei eri maissa ole yhtenäistä. Kieliasultaan samalta 
näyttävät termit voivat käsitesisällöltään poiketa toisistaan oleellisestikin. Näin ollen 
on tutkimuksessa aina selvitettävä, mitä käsitteet ja määritelmät kussakin 
tapauksessa tarkoittavat. Myös semantiikassa on eroja. Vielä tätä kirjoitettaessa 
esimerkiksi joukon suuruus merkitään meillä länsimaisesta käytännöstä 
poikkeavasti. Käsi teiden ja määritelmien suurta merkitystä tutkimustyössä osoittaa, 
että on syntynyt uusia tieteitä (mm semantiikka) tutkimaan sanojen käyttöä ja 
merkitystä. 

Pyrittäessä jäsentämään ja ymmärtämään operaatiotaidon ja taktiikan 
tutkimusongelmaa on usein tarpeen rakentaa aiheesta teoreettinen rakennelma, malli 
tms,joka samalla muodostaa selkeän perustan (teorian) tutkimukselle. Esimerkkinä 
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tällaisen teoreettisen rakennelman käytöstä sovelletun ( operaatiotaidon ja) taktiikan 
tutkimukseen on oheinen malli , jonka avulla voidaan tutkia mm joukon 
suorituskykyä, vastustajan suoritu skykyä ja käyttöperiaatteita, reunaehtojen 
( olosuhteet) vaikutusta edellä mainittuihin, omien käyttöperiaatteiden soveltuvuutta 
ja toimivuutta sekä johtamista. 

Kuvassa esitetyt käsitteet on määritelty seuraavasti: 
- Taktiikka on oppi(rakennelma) taistelun voittamiseksi. Siihen sisältyy joukon 
käyttöperiaatteet ja joukon johtaminen. 
- Joukon suorituskyky on organisaatioon kuuluvan sota varustuksen ja henkilös
tön suorituskyvyn tulo. Joukolla tarkoitetaan kunkin organisaatiotason muodos
tamaa kokonaisuutta (komppania, pataljoona, prikaati) . 
- Sotavarustuksen suorituskyky (taktiikan kannalta) on sen tulivoima, liikkuvuus, 
suoja, kapasiteetti jne. 
- Henkilöstön suorituskyky on taistelutahdon ja taistelu taidon summa. 
- Käyttöperiaate on joukon suorituskyvyn optimaalista käyttöä asetetun päämää-
rän saavuttamiseksi kulloinkin vallitsevien reunaehtojen vallitessa. 

Ohjesäännöt antavat usein hyvän teoreetti sen lähtökohdan sove lletun 
operaatiotaidon ja taktiikan tutkimukselle. Liitteessä 3 on esimerkit puolustus- ja 
hyökkäystaktiikan osatekijöiden tarkastelusta Kenttäohjesäännön II osan 
luonnoksen perusteella rakennetun mallin avulla. 

Liitteessä 4 on annettu käytännön ohjeita operaatiotaidon ja taktiikan 
tutkimustyötä tekeville. 
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3. OPERAATIOTAIDON JA TAKTIIKAN TUTKIMUS
MENETELMIÄ 

3.1 Tieteen yleismetodi 

Tieteen filosofiassa on esitetty, että olisi olemassa kaikkien tieteiden 
tutkimiseen sopiva yleismetodi. Ottamatta kantaa tuohon tieteelli seen kii stakysy
mykseen voidaan todeta, että esimerkiksi Asko Parpola kirjoituksessa Tieteen 
yleismetodista (Humanistisesta tutkimuksesta, 1981) on paljon sellaista, mikä sopii 
osaan operaatiotaidonja tutkimustehtävistä. Parpolan kuvaama tieteen yleismetodi 
on pelkistetysti seuraavan kaltainen : 

Tieteellinen tutkimus on ongelmakeskeistä. Objektiivinen tieto kasvaa siten, 
että yhä uusia ongelmia tunnistetaan ja ratkaistaan käyttämällä tieteellistä metodia. 
Kaikki selitykset perustuvat viime kädessä havaintojen vertailuun ja sen avulla 
keksittyihin samankaltaisuuksiin. Selityksen efektiivisyyden ja todennäköisyyden 
kannalta on ratkaisevan tärkeää kuinka tarkkoja ja systemaattisia havainnot ovat, 
kuinka objektiivisesti ja täsmällisesti ne on kuvattu, miten tehokkaasti näin saadut 
faktat pystytään luokittelemaan ja suhteuttamaan toisiinsa. Kaikkien tieteiden 
luonteeseen kuuluu, että ne jatkuvasti kehittelevät käsitteitään, määritelmiään ja 
luokitussysteemejään. 

Ongelman määrittely on usein kaikkein vaikein, mutta samalla tärkein 
operaatio. Suuret ongelmat voidaan lausua vain epämääräisesti, ja siksi niitä on 
myös vaikea ratkaista. Ne voidaan kuitenkin usein analysoida ja hajottaa 
pienemmiksi ja helpommin ratkaistavaksi osaongelmiksi. Kun nämä osaongelmat 
järjestetään vaikeusasteen mukaiseen tai loogiseen prioriteettijärjestykseen, saadaan 
aikaan alustava selvitysstrategia. Tällaisen tutkimussuunnitelman hahmottuminen 
pääpiirteissään on välttämätöntä, ettei tutkimus olisi sattumanvaraista ja 
hedelmätöntä. Tutkimuksen kuluessa sitä voidaan kyllä joutua ehkä useampaankin 
kertaan muuttamaan, kun tutkimustulokset luovat alkuperäisiin ongelmiin uutta 
valoa, jota ei voitu ennakoida alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa laadittaessa. 

Ongelma on pyrittävä ensin sijoittamaan yhden tai useamman tieteenhaaran 
alueelle (esim sotatekniikka, sotilassosiologiaja taktiikka) . Tämä on oleellisen tärkeä 
operaatio, koska siitä riippuu, otetaanko lähtökohdaksi oikeat vai väärät taustatiedot 
ja metodit. Ongelma on sijoitettava johonkin tietokokonaisuuteen, jotta sitä voidaan 
ylipäätään käsitellä. Tässä vaiheessa on etsittävä myös muita samankaltaisia 
ongelmia: jos jokin ongelma voidaan sijoittaa tiettyyn tunnettuun ongelmaryhmään, 
sen ratkaiseminen voidaan rutinoida ja siten myös käsitellä eri tieteenhaarojen 
rutiiniongelmia varten kehitettyjen kiinteiden erityismetodien avulla. 

Kullekin tieteenhaaralla on omat erikoisongelmat ja nimenomaan niitä silmällä 
pitäen kehitetyt erikoismetoditja-tekniikkansa. Nämä erityismetodit ovat jatkuvan 
kehittelyn alaisia ja saattavat muuttua varsin nopeasti, eivätkä ne usein ole 
sovellettavissa toisten alojen tutkimiseen. Sen sijaan kaikille tieteenaloille yhteinen 
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tieteen yleismetod i muuttuu hyvin hitaasti. Voimakkaasti pelkistäen tieteen 
yleismetodi voidaan kiteyttää seuraavaksi kaavaksi: ongelman ratkaisemiseksi 
tehdään saatavilla olevaan tietoon perustuvia ja selittäviin tosiasioihin 
mahdollisimman hyvin sopivia ja loogisesti oikein muotoiltuja hypoteeseja, jotka 
testataan. Juuri olettamusten testaus tekee tutkimuksesta tieteellisen. 

Hypoteesien testaus on mahdollista vain, jos hypoteesista voidaan johtaa 
loogisia seuraamuksia, joiden yhtäpitävyys kokemusperäisen tiedon kanssa on 
tarkistettavissa. Testattavan ja nimen omaan testin kestävän hypoteesin keks iminen 
on tieteellisen tutkimukse n vaikeimpia operaatioita, jota ei voi rutinoida . 
Teoreettinen tieto koostuu valtaosaltaan vahvistetuista hypoteeseista. Jos vahvistettu 
hypoteesi lisäksi on luonteeltaan yleispätevä ja systemaattinen, sitä kutsutaan laiksi. 

Testaukseen kuuluu myös itse testauskeinojen tarkistus : on varmistuttava, 
että ne ovat relevantteja ja luotettavia. Erityisen vahvana on pidettävä testausta, 
jossa käytetään useita toisistaan riippumattomia keinoja ja jotka samaan aineistoon 
sovellettuina antavat yhtäpitävän lopputuloksen. Vahvistettavuus, joko suora tai 
epäsuora, riittää te.kemään hypoteesista testattavan, mutta se saa olla myös 
kumottavissa oleva. Heikkoa testattavuutta on pyrittävä aina kompensoimaan 
vahvalla perustelulla. Näin Parpola. 
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Parpolan edellä kuvaama tieteen yleismetodi hypoteeseineen ei käytännössä 
kuitenkaan sovellu kaikkien tieteenalojen tutkimiseen. Esimerkiksi yhteiskunta
tieteissä on ongelmana miten hypoteesit muodostetaan ja perustellaan . Monista 
kyseisen alan tutkimuksista hypoteesit puuttuvat. Teoksessa Tutkimus ja sen 
raportointi todetaan , että näin kuuluu olla, jos teorioista ja empiirisistä 
tutkimustuloksi sta ei löydy perusteita hypoteesien asettamiselle . Metodi
kirjallisuudessa ei ole myöskään esitetty selviä ohjeita siitä, milloin hypoteeseja 
tulisi käyttää. Yleinen käytäntö on, että kuvailevissa ja kartoittavissa tutkimuksissa 
ei aseteta hypoteeseja. Sen sijaan niitä tulisi käyttää selittävissä ja usein myös 
vertailevissa tutkimuksissa. Teoria ja teoreettinen malli toimii aina hyvänä 
perusteluna hypoteesien asettamiselle. Mikäli tällaista ei löydy, tutkimus ei muutu 
tieteellisemmäksi, vaikka ongelmiin keksittäisiin perustelemattomia hypoteeseja. 
Hypoteesien tarvearvio voidaan pelkistää: jos tutkimuksen tarkoituksena on jonkin 
konkreettisen asian kuvaaminen, niin silloin hypoteeseja ei tarvita. Varsinainen 
hypoteesien tarve alkaa vasta kun kysytään, miksi tuo tilanne syntyi. Hypoteesit 
siis liittyvät syy suhteita selvittävään tutkimukseen. Myös operaatiotaidon ja taktiikan 
tutkimuksessa voidaan tarpeen mukaan hyvin käyttää metodia, mistä hypoteesit 
puuttuvat. 

3.2 Yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmiä 

3.2.1 Yleistä 
Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa käytetään yhteiskuntatieteiden 

tutkimusmenetelmiä yleensä yhdistelminä tai rinnakkaisina. Kaikissa töissä 
joudutaan erityinen huomio kiinnittämään tietojen hankintaan ja lähdepohjaan. 
Lähdekritiikki on aina oleellinen osa tutkimusta vaikkapa tiedustelumateriaalin 
luotettavuutta arvioitaessa. Operaatiotaidon ja taktiikan alueella tiedusteluala onkin 
perinteinen yhteiskuntatieteellisten, mutta myös muiden, metodien hyväksikäyttäjä. 
Tärkeimpinä aineiston keräysmenetelminä tulevat kysymykseen : 

-asiakirja- ja kirjallisuustutkimus, 
-havainnoiminen / ulkopuolinen arviointi ja tarkkailu (seurantatutkimus), 
- haastattelut ja kyselyt ja 
- kokeilut sekä kokeelli set menetelmät. 
Kerätyn aineiston käsittelyssä ja arvioinnissa tarvitaan luonnollisesti mm 

tilastotekniikkaa. 

3.2.2 Asiakirja- ja kirjallisuustutkimus 
Usein operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus voidaan perustaa voimassa oleviin 

ohjesääntöihin sekä koulutus- ja suunnitteluohjeisiin. Niiden käyttö on kuitenkin 
pyrittävä rajoittamaan vain perusteiden määrittämiseen tai vertailevien näkemysten 
esittämiseen. Tutkimuksen rakentaminen todistelultaan pääosin ohjesääntö
kirjallisuuden varaan ei yleensä ole tarkoituksenmukaista, koska ohjesäännöt on 
tarkoitettu ensi sijassa käytännön ohjeiksi. 
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Tarkkoja tutkimuksen perusteita tarjoavat esimerkiksi määrävahvuus- ja 
kalustokirjat, perustavanlaatuiset käskyt tai pysyväisasiakirjat (PMK, PAK jne), 
kartat ja niihin verrattavat maantieteelliset lähteet sekä luotettavaksi arvioitava 
tilastomateriaali. Tarkastus- ja harjoituskertomukset, sotaharjoituskokemukset tms 
muodostavat aina tärkeän lähteistön ja ne ovat käyttökelpoisia varsinkin rinnan 
muiden kirjallisten lähteiden kanssa. Niitä käytettäessä on kuitenkin kiinnitettävä 
suurta huomiota lähdearvon arviointiin. Vaativissa tutkimuksissa tulisi käyttää 
lähteinä mahdollisimman paljon luotettavina pidettäviä koti- tai ulkomaisia 
tutkimuksia tms vastaavaa materiaalia. Julkaistu kirjallisuus, koti- ja ulkomainen, 
vaihtelee käyttöarvoltaan suuresti, joten yleistäviä ohjeita on vaikea antaa (aina 
lähdekritiikki !). 

Ulkomaista lähdemateriaalia voidaan tarkastella omien kokemusten ja 
tutkimusten valossa sekä käyttää kontrollina, jolloin se on eräs keino estää 
kotimaisen aineiston suppeuden aiheuttamia virhepäätelmiä. Sotilaallisessa 
tutkimuksessa on lisäksi tärkeää pyrkiä hankkimaan tietoja eri liittoutumien ja 
liittoutumattomien maiden kirjallisuudesta tms, jotta voitaisiin välttää salaamisen 
ja harhauttamisen vaaroja sekä liittoutumille ominaisten doktriinien yksipuolisia 
ja meille sopimattomia vaikutuksia. 

3.2.3 Havainnoiminen / ulkopuolinen arviointi ja tarkkailu (seuranta-tutki
mus) 

Havainnointiin perustuvissa tutkimuksissa tutkijan rooli voi olla kahdenlainen. 
Eräissä tutkimuksissa tutkija osallistuu toimintaan toimivana yksilönä. Toisinaan 
tutkija tekee havaintoja selvästi ulkopuolisena henkilönä. Tutkijan toimintaa voidaan 
myös tarkastella kahdesta näkökulmasta. Tutkija voi joko antaa tutkimustilanteen 
ohjata havaintojen tekoa tai hän voi noudattaa tarkasti ja systemaattisesti etukäteen 
laadittua havainnointisuunnitelmaa. 

Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa on usein käytetty ulkopuolista 
arviointia (esim tutkijaryhmät tms) hankittaessa systemaattisella ja jäsennetyllä 
tavalla tietoja esimerkiksi käyttöperiaatteista suhteellisen lyhytaikaisessa tilanteessa 
tai koottaessa suorituskykytietoja. 

Käytettäessä havainnointia esimerkiksi käyttöperiaatteiden soveltuvuuden 
tutkimiseen on ratkaistava tutkitaanko yhden käyttöperiaatteen absoluuttista 
soveltuvuutta vai useamman käyttöperiaatteen suhteellista soveltuvuutta toisiinsa 
nähden .Arvioitaessa suhteellisesti useampaa toimintoa asetetaan ne joko arvioitavan 
piirteen mukaiseen järjestykseen tai suoritetaan parivertailu. Havainnoinnin 
tuloksena saatavia tietoja tulee mahdollisuuksien mukaan täydentää karttapohjilla, 
luonnoksilla, valokuvilla tms. 

Havaintoja voidaan käyttää jopa tutkimusten päälähteinä, mutta hyvin usein 
havaintojen teolla tutkitaan muilla menetelmillä saatujen tutkimustulosten tai 
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olettamusten oikeellisuutta. On tärkeää pyrkiä määrittämään tarkoin havaintojen 
teon olosuhteet ja arvioida, missä määrin ne poikkeavat niistä olosuhteista, joissa 
tapahtuvaan toimintaan etsitään vastausta. 

3.2.4 Haastattelut ja kyselyt 
Haastattelulla tarkoitetaan henkilökohtaista haastattelua, jolloin haastattelija 

esittää suulliset kysymykset ja merkitsee muistiin vastaukset. Kyselyllä tarkoitetaan 
sellaista menettelytapaa, missä vastaajille jaetaan esitäytetty kysymyslomake. 
Vastaajat täyttävät lomakkeen joko valvotussa ryhmätilanteessa tai itsekseen. 
Tavallaan haastattelun ja kyselyn välimuoto on niin sanottu informoitu kysely, missä 
tutkija jakaa kysymyslomakkeet vastaajille henkilökohtaisesti selittäen samalla 
seikkaperäisesti tutkimuksen tarkoitusta. Vastaajat kuitenkin täyttävät lomakkeet 
omissa oloissaan. Edellä mainittuja menetelmiä käytettäessä tutkijan on perehdyttävä 
hyvin haastattelujen suoritustapoihin tai kysymysten laadintatekniikkaan sekä 
koottavan aineiston luotettavuuteen ja tilastolliseen pätevyyteen. 

Haastattelu voi olla vapaamuotoinen tapahtuma, missä ei jäykästi seurata 
mitään yksityiskohtaista kaavaa, vaan annetaan tilanteen ohjata haastattelun kulkua. 
Tällainen haastattelu soveltuu yleensä enemmän ideoiden etsimiseen kuin niiden 
todentamiseen. Useimmiten haastattelut ovat yksityiskohtaisesti etukäteen 
jäsenneltyjä ja standardoituja, jolloin kaikille haastateltaville esitetään samat 
kysymykset samassa muodossa ja järjestyksessä. Tämä menettelytapa on 
verrattavissa systemaattiseen ulkopuoliseen arviointiin. 

Taktillisessa työssä haastatteluilla on usein suuri merkitys korvaamassa muita 
menetelmiä. Haastatteluun sisältyy kuitenkin aina mahdollisuu s tietojen 
muuttumisesta väärinymmärrysten, unohtamisen tai muun syyn vuoksi . 
Haastattelutietoja on jälkeenpäin vaikeaa tarkistaa, joten ne eivät saisi olla 
tutkimuksessa keskeisellä sijalla. Haastattelut on merkittävä tutkimukseen selkein 
lähdetiedoin . 

3.2.5 Kokeilut ja kokeelliset menetelmät 
Operaatiotaidon ja taktiikan alalla kokeilut voivat kohdistua joukkojen 

toimintaan, johtamisjärjestelmiin ja asejärjestelmiin tms. Joukkojen toiminta 
pyritään, usein jo pelkästään kustannussy istä, simuloimaan oikeita olosuhteita 
vastaavaksi joko maastoharjoituks is sa, sotape lei ssä, karttaharjoituksissa, 
simulaattoreilla tms. Näiden menetelmien käyttöön liittyy use in myös ulkopuolinen 
arviointi sekä haastattelut ja kyselyt. 

Osakokonaisuuksia tarkasteltaessa tutkijan on pidettävä mielessä, mihin 
järjestelmän osaan havainnot liittyvät ja erikseen hahmotettava kokonaisuuden 
toiminta sekä arvioitava kokeiluista puuttuneiden elementtien osuus. Kokeilujen 
tai kokeellisten menetelmien luotettavuus saattaa kohota huomattavasti, jos edes 
osaa tutkimusongelmasta voidaan tutkia myös kvantitatiivisin keinoin . 
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3.2.6 Tulevaisuudentutkimus 
Fil. tri Yrjö Seppälä määrittelee tulevaisuudentutkimuksen tulevaisuuden 

käsitteelliseksi haltuunottamiseksi. Määritelmän mukaan tulevaisuudentutkimus luo 
käsitteitä tai jopa kieltä, jolla voidaan puhua tulevaisuudesta ja siihen sisältyvistä 
ilmiöistä. Tavoitteena on siten tulevaisuutta koskevan keskustelun tason nostaminen. 
Tulevaisuudentutkimuksen tulosten laadun kriteerinä on edellä mainitun 
näkemyksen mukaan niiden synnyttämän julkisen keskustelun taso. Tulevaisuu
dentutkimuksen tulee olla rationaalista. Se tarkoittaa, että tutkijat tarkastelevat 
maailmaa tieteellisen maailmankatsomuksen puitteissa. Tulevaisuudentutkija nojaa 
erityisesti talous- ja muiden yhteiskuntatieteiden sekä yleisesti ottaen tieteen ja 
tekniikan perusteltuihin arvioihin tulevaisuudesta. 

Tässä esityksessä tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käsitellään 
yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmien yhteydessä, vaikka eräät tutkimus
menetelmät ovat matemaattis-luonnontieteellisiä. Tulevaisuuden tutkimuksessa 
käytetään muun muassa kvalitatiivisia menetelmiä, trendimenetelrniä, ekonometrisiä 
menetelmiä, systeemianalyyttisiä menetelmiä sekä filosofisia lähestymistapoja. 
Kaup.tri Mika Mannermaa esitti vuonna l 991 väitöskirjassaan "Evolutionaarinen 
tu levaisuudentutkimus" kolme paradigmaa tu levaisuudentutki muksel le: 
deskriptiivinen tulevaisuudentutkimus, skenaarioparagdigma ja evolutionaarinen 
paradigma. 

Mannermaan mukaan deskriptiivisellä tulevaisuudentutkimuksella tarkoitetaan 
sellaista lähestymistapaa, jonka pyrkimyksenä on esittää menneisyyden 
kehityslinjojen jatkamiseen perustuvia ennusteita, so tulevaisuutta koskevia arvioita, 
joihin liitetään korkea luotettavuusaste (todennäköisyys). Skenaarioparadigmalla 
Mannermaa tarkoittaa sellaista perusnäkemystä, jonka mukaan tulevai
suudentutkimuksen ensisijainen tehtävä ei ole ennustaa todella tapahtuvaa 
tulevaisuutta, koska sen ei uskota olevan - ainakaan vielä - mahdollista. 
Ennustamisen sijasta tavoitteena on hahmottaa useita erilaisia tulevaisuuden laaja
alaisia "käsikirjoituksia", skenaarioita, joiden arvo ei määräydy niiden toteutu
mistodennäköisyyksien, vaan skenaarioiden kuvaamien tapahtumakulkuihin 
liitettävien arvostusten perusteella. Skenaarioparadigma korostaa, ettei tulevaisuus 
ole ennustettavissa. Seppälä painottaa, että skenaarioiden rakentaminen on aina 
ryhmätyötä, jolloin ryhmä vastaa tulevaisuuskuvien luonteesta ja laadusta. 

3.3 Matemaattis-luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä 

3.3.1 Yleistä 
Matemaattis-luonnontieteellisten tutkimusmenetelmien perustan muodostaa 

kvantitatiivinen (määrällinen) ajattelu. Kvantitatiivisen ajattelun edellytyksenä on 
mittaaminen. Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa voidaan monia asioita 
ilmaista kvantitatiivisesti (esim aseiden ja joukkojen määrä). Kuitenkin monet 
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tekijät (esim joukon suorituskyky, taistelutahto jne) ovat abstraktista ja jopa 
tunneperäistä laatua olevien suureiden varassa. Näiden menetelmien käytön 
ongelmana ovatkin juuri kaavan parametrien (muuttujien) ja toisaalta mitattavissa 
olevien lukuarvojen määrittely. Parametrien oikeellisuus luonnollisesti ratkaisee 
numeerisen vastauksen luotettavuusasteen. 

Sovellettaessa kvantitatiivista ajattelua operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuk
seen on yleensä pyrittävä mahdollisimman monen tilanteen, taistelun tms analysoin
tiin, jolloin abstraktistenkin suureiden virhemahdollisuus luonnollisesti pienenee. 
Sodassa on mahdollista lähes kaikki, mutta todennäköistä jo huomattavasti 
rajoitetumpi tilannekehitys. Useita kymmeniä tai satoja esimerkkejä tarkastelemalla 
voidaan kohtuullisen luotettavasti ennustaa erilaisten tapahtumien esiintymis
todennäköisyyttä. 

Matemaattis-luonnontieteellisiä menetelmien avulla voidaan luoda malleja, 
simuloida "todellisuutta", tutkia eri vaihtoehtoja, optimoida toimintaa, ennustaa 
tulevaa kehitystä, antaa perusteita päättäjille, käyttää apuna ase- ja muita järjestelmiä 
kehitettäessä jne. Kaiken kaikkiaan näiden menetelmien hyväksikäyttö
mahdollisuudet operaatiotaidon ja taktiikan tutkimuksessa ovat varsin laajat. Niiden 
hyväksikäyttö edellyttää tutkijalta kuitenkin useimmiten monipuolista matemaattista 
koulutusta. 

3.3.2 Systeemianalyysi 
Systeemiteoriassa pyritään rakentamaan malleja ja kehittämään periaatteita, 

joissa eri alojen pirstaletieto kootaan yleispäteväksi rakenteeksi . Kyseessä on siis 
kokoava (synteettinen) ja kokonaisvaltainen (holistinen) ajatustapa, jota voidaan 
soveltaa monen eri alan tutkimukseen . 

Systeemianalyysi on jonkin aluksi käsittämättömän systeemin tutkimista 
jakamalla se osiin siten, että käsittämättömyys vähitellen poistuu. Analyysille on 
ominaista, ettei siihen ole olemassa tiettyä tarkasti määriteltyä suoritustapaa. 
Systeemianalyyttinen ongelma on myös poikkitieteellinen, sillä siinä voi olla osina 
ihmisiä, tekniikkaa, taloudellisia tekijöitä jne (tarvitaan psykologista, teknistä, 
taloudellista jne tarkastelua). 

3.3.3 Operaatioanalyysi 
Operaatioanalyysi on sovellettua matematiikkaa,joka pelkistetysti merkitsee 

mallien luomista ja niiden hyväksikäyttöä esimerkiksi simulointiin (todellisuuden 
jäljittelyyn) ja optimointiin. Menetelmä sopii erittäin hyvin monien laajojen 
operaatiotaidon ja taktiikan ongelmien tutkimiseen. Menetelmää voidaan käyttää 
esimerkiksi taistelun mallintamiseen. 

Kaikissa operaatioanalyysiin perustuvissa menetelmissä ei tarvita moni
mutkaisia matemaattisia laskelmia. Sen sijaan tutkijan on kyettävä laatimaan tarkka 
malli kaikista kokonaisuuteen kuuluvista alatoiminnoista sekä määrittelemään näihin 
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esimerkiksi toimintaverkkomenetelmä sekä jonoteoria. Kummatkin menetelmät ovat 
yksinkertaisia, mutta antavat luotettavan tuloksen suuristakin asiakokonaisuuksista. 

Toimintaverkkomenetelmästä käytetään englanninkielisiä nimityksiä PERT 
(Program Evaluation and ReviewTechnique) tai CPM (Critical Path Metod),joista 
ensin mainittu on yleisempi. Menetelmässä projekti tai työsuoritus jaetaan pieniin 
hallittaviin alaprojekteihin tai työsuorituksiin kronologisessa järjestyksessä. Tämän 
jälkeen lasketaan näiden alaprojektien tekemiseen tarvittava aika sekä muut resurssit, 
jonka jälkeen piirretään kokonaiskuva - toimintaverkko - sovituin symbolein ja 
säännöin aika-akselille. Menetelmä on käyttökelpoinen muun muassa ajankäytön 
optimointiin, kustannusten minimointiin ja resurssien käytön optimointiin. 

Jonoteorian avulla voidaan mallintaa erilaisia toimintoja ja kokonaisuuksia. 
Menetelmä on käyttökelpoinen esimerkiksi ajan käytön optimointiin sekä 
organisaation testaamiseen ja kehittämiseen . Jonotusjärjestelmän määrittelevät 
suureet ovat asiakkaiden jonoontulonopeus, palvelupaikkojen lukumäärä, 
palvelujärjestykset sekä palvelun kestoaika. Menetelmällä voidaan esimerkiksi 
testata tulen käytön organisointia yhtymässä määrittelemällä tulikomentojen 
tulonopeus tai tiheys eri taistelun vaiheissa, tulikomentoa käsittelevien paikkojen 
(johtoportaiden, henkilöiden) määrä, tulen käytön etuoikeudet sekä aika,joka tulen 
johtajilla kestää tulikomennosta iskemiin maalissa. 

Eräs eri merkki operaatioanalyysin sotilaallisesta sovellutuksesta on USA:ssa 
kehitetty QJM-analyysi (Quantified Judgement Model) . Se perustuu 8 l:n toisen 
maailmansodan taistelun kokemuksiin. Järjestelmää korjattiin ainakin Lähi-Idän 
sotien (1967 ja 1973) jälkeen. Se sisälsi tuolloin 73 muuttujaa. Menetelmä ottaa 
myös huomioon ihmisen toiminnan. QJM-analyysi perustuu tehtävän täyttämisen, 
ei tappioiden, tarkasteluun. Esitys tapahtuu yksinkertaistettuna mallina,josta puuttuu 
mm vuodenaikojen ja ilmavoimien va ikutus, estetekijät sekä huolto. Tänään 
vastaavat menetelmät ovat selvästi kehittyneempiä . 

3.3.4 Simulointi 
Simuloinnissa pyritään jäljittelemään matemaattisilla tai symbolisilla malleilla 

monimutkaisia tapahtumia. Kallis ja aikaa vievä tapahtuma voidaan to istaa useita 
kertoja lyhyessä ajassa. Simuloinnissa saatavista tuloksista on näyttävä 
satunnaisuuden vaikutukset. Puhtaasti laskennallisilla operaatioanalyysin keinoilla 
samoilla lähtöarvoilla saadaan aina sama tulos. Simuloinnissa tapahtuman on oltava 
luonnonmukainen eli tulos voi vaihdella, vaikka koe suoritetaan samoilla 
lähtöarvoilla. Laajasti ymmärrettynä esimerkiksi tavanomainen sotapeli on taistelun 
simulointia. Tällöin suunnitelmia tekevät tietokoneen sijasta puolueet ja ratkaisuja 
taistelun kulusta pelaajaryhmät. 

PvAtkL, PEsuunn-os, PEkttsto, PEittsto ja SKK ovat laatineet eräitä 
operaatioalan ja taktiikan tutkimusta palvelevia simulointimalleja. 
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3.3.5 Muita systeemi- ja operaatioanalyysin menetelmiä 
Panos-tuotosanalyysin soveltaminen operaatiotaidon ja taktiikan tutkimukseen 

on mahdollista muun muassa selvitettäessä omien menetysten (panos) suhdetta 
vihollisen tappioihin (tuotos). Menetelmällä voidaan pelkistetysti sanoen valita eri 
vaihtoehdoista optimaalinen tulos. Metodi on ajatuksellisesti selkeä, mutta sekään 
ei ratkaise henkisten komponenttien huomioon ottamisen ongelmaa. 

Peliteoria on matemaattinen tieteenhaara, josta saattaa olla taktiikan tutkijalle 
merkittävää hyötyä. Peliteoria tuo mukaan apukeinon, matriisin, tosiasioiden selvää 
esittämistä ja ratkaisun teon helpottamista varten. Matriisiin kootaan esimerkiksi 
sekä omat että vihollisen todennäköiset toimintavaihtoehdot eli "strategiat". Ellei 
tutkija kykene matriisia (tai kahta - toinen erikseen vastustajan kannalta tilannetta 
arvioiden) laatimaan, ei vika ole teoriassa, vaan siinä, ettei tutkija kykene 
aukottomasti tilannetta arvioimaan. Matriisia käyttäen voi havainnollistaa ja selvästi 
osoittaa, mihin ratkaisu perustuu. Myös riskin suuruus tulee näkyviin. 

Delfi-menetelmä kuuluu niin sanottuihin intuitiivisiin ennustamistekniikoihin. 
Se on systemaattinen sarja aivori ihikierroksia, joissa asiantuntijoiden kulloisetkin 
vastaukset käsitellään huolellisesti kunkin kierroksen jälkeen perustaksi seuraavalle 
kierrokselle. Kyseessä on siis asiantuntijapaneelin useita kertoja toisistaan erillään 
tapahtuva haastattelu. Operaatiotaidon ja taktiikan tutkija voi soveltaa delfi
tekniikkaa esimerkiksi seuraavasti: 

-valituille asiantuntijoille esitetään kysymyssarjat 
-vastaukset kootaan ja todetaan niiden jakautuminen 
-tehdään uusi kyselykierros,johon liitetään edellisen kierroksen tuloksetja 
pyydetään perustelut erityisesti niiltä, joiden mielipiteet poikkeavat 
keskimääräisestä käsityksestä (tarkistuskierroksia voidaan tehdä useam
piakin). 

Kun kysymyksiin on saatu lopulliset vastaukset, tutkitaan vastausten sisällön 
lisäksi niiden hajonta. Mitä pienempi hajonta sitä merkityksellisempänä saatua tietoa 
voidaan pitää. 

Trendiekstrapolointi on ennustamistekniikka, jossa pyritään löytämään 
menneisyydestä säännönmukaisia piirteitä ja niiden perusteella määrittelemään 
tuleva kehitys. Taktiikan alueella menetelmää voidaan soveltaa mahdollisesti 
aseistuksen tulivoiman, liikkuvuuden yms sotavarustuksen kehityssuunnan 
arviointiin . 

Monikriteerimenetelmässä pyritään antamaan vertailtaville vaihtoehdoille 
yhteinen mittaluku. Arviointia varten muodostetaan kriteeriryhmät esimerkiksi 
suorituskyvystä, luotettavuudesta, vihollisen selviytymiskyvystä, käytettävyydestä 
ja kustannuksista. Taktiikassa kustannuksina voidaan pitää esimerkiksi tappioita. 
Kriteeriryhmät jaetaan edelleen mitattaviksi ja arvioitaviksi alakriteereiksi. 
Alakriteereille ja kriteeriryhmille määritetään painokertoimet asiantuntijaryhmien 
avulla esimerkiksi delfi-tekniikalla. Alakriteerien hyötypisteet saadaan joko 
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mittaamalla, matemaattisilla menetelmillä tai asiantuntijaryhmän arviona. Lopulliset 
vertailupisteet voidaan laskea painokertoimien ja hyötypisteiden avulla. 

Monikriteerimenetelmässä on muistettava ottaa huomioon mielipiteiden 
hajonnan vaikutus vertailulukuun . Tämä toteutetaan tilastollisilla menetelmillä. 
Tämän herkkyysanalyysin lisäksi on muistettava tehdä vaihtoehdoille 
haittavaikutusanalyysi tai potentiaalisten ongelmien analyysi varsinkin silloin, kun 
näitä tekijöitä ei ole otettu huomioon vaihtoehdoissa. Näissä tarkastellaan 
vaihtoehdon kannalta kriittisiä tekijöitä, joita ei voi muuttaa pisteiksi, mutta jotka 
voivat vaarantaa vaihtoehdon toimivuuden. 

Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) on systemaattinen lähestymistapa 
päätöksentekotilanteisiin,joissa täytyy huomioida useita kriteerejä ja vaihtoehtoja. 
AHP-menetelmän avulla päätöksentekijöiden tietämys, asiantuntemus ja intuitio 
voidaan hyödyntää päätöksentekoprosessissa. AHP sopii käytettäväksi moniin 
sotilassovellutuksiin kuten operatiivinen ja taktinen suunnittelu , joukkojen 
suorituskyvyn arviointi ja asejärjestelmien vertailu . Itse asiassa se on saanut 
alkunsakin sotilasympäristössä USA:ssa. 

AHP-menetelmän etuna on sen yksinkertaisuus, sillä menetelmä ei vaadi 
käyttäjältä kovin syvällisiä matemaattisia ja teknisiä tietoja ja taitoja. AHP
menetelmään perustuva tietokoneohjelma Expert Choise on MpKK:n käytössä. 

3.4 Minkä metodin valitsen? 

Edellä olevassa esityksessä on pyritty antamaan alkavalle tutkijalle vain kuva 
eräistä operaatiotaidon ja taktiikan tutkimukseen sopivista tutkimusmenetelmistä. 
Käytännössä operaatiotaidon ja taktiikan tutkijalla on valittavissa paljon 
monipuolisempi metodivalikoima kuin edellä on esitetty. Mainittakoon vain 
ulkomailla operaatiotaidon ja taktiikan tutkimukseen käytettävät monet 
sotilasmaantieteen-, kielitieteen-, informaatiopsykologian-, politiikan-, strategian
ja taloustieteenmetodit. Kaikista tässä esityksessä mainituista sekä monista muista 
metodeista ja niiden käytöstä tutkimuksessa on olemassa runsaasti hyviä 
lähdeteoksia. 

Tutkimuksen aihe, käytettävissä olevat tutkimusresurssit, tutkimukseen 
käytössä oleva aika sekä tutkijan henkilökohtaiset kyvyt ja valmiudet ratkaisevat 
käytännössä, mihin menetelmään/-iin päädytään. Tutkimukselle on edullista, jos 
siinä on voitu käyttää useita eri tutkimusmenetelmiä tuloksen varmentamiseen . 
Apua tutkimusmenetelmän valintaan löytyy usein tutkimusaiheeseen perehtymisen 
aikana mm vastaavan kaltaisissa tutkimuksissa käytetyistä tutkimusmenetelmistä. 
Tällöin on kuitenkin arvioitava kriittisesti kyseisten menetelmien luotettavuutta ja 
sopivuutta oman tutkimuksen ongelmakenttään ja kokonaisasetelmaan. Jos 
mahdollista, kannattaa aina lukea, mitä kyseisten töiden arvostelussa on sanottu 
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metodin käytöstä. Mikäli sopivaa tutkimusmenetelmää ei tunnu löytyvän, niin 
mikään ei estä kehittämästä menetelmää itsekin, kunhan se perustuu loogiseen 
ajatteluun ja päättelyyn ja siten täyttää liitteessä 1 mainitut tieteelliselle 
menetelmälle asetetut ehdot ja yleiset kriteerit. Jos tieteellisen tutkimuksen kriteerit 
eivät tunnu täyttyvän, niin tehtyä työtä on parempi kutsua selvitykseksi tai raportiksi 
Jne. 

Kannattaa muistaa, että tutkimusmenetelmä ei ole mikään itsetarkoitus, vaan 
lyhyesti sanottuna tapa, millä tutkimus tehdään . Se on tie, jota pitkin tutkija kulkee 
löytääkseen vastauksen esittämäänsä kysymykseen käsittäen mm aineiston 
kokoamisen , sen käsittelyn ja raportoinnin. Käytettyä tutkimusmenetelmää 
kuvattaessa välitetään lukijalle tieto siitä, mitä tutkimuksessa tehtiin ja miten 
tutkimus kirjaimellisesti suoritettiin. 

Menetelmät ovat vain apuvälineitä, eikä tieteellisen metodin hallitseminen 
tee vielä kenestäkään tutkijaa, vaan vasta oivallus siitä, että tiede, myös sotatieteet 
sekä operaatiotaito ja taktiikka sen osana, on totuuden, uuden tiedon etsimistä. 
Tämä ei luonnollisesti tarkoita, että tutkija löytäisi sodankäynnille kaavat. Totuuden 
vaatimus tarkoittaa taktiikan tutkijalle sitä, että hän tutkii tarkasti asiaan vaikuttavat 
tekijät ja tuo rehellisesti esille sellaisetkin tosiasiat, jotka eivät tue hänen teorioitaan . 

PÄÄTÄNTÄ 

Menestyksellisen tieteellisen tutkimuksen perusedellytyksiä ovat Killisen 
mukaan: 

- tieteellisen työn vaatima älyllinen taso, 
- tietty kutsumus ja sen luoma tieteellinen asennoitumistapa, 
- kielitaito , 
- tieteellisen metodin hallinta, 
- aikaa tutkimuksen suorittamiseen sekä 
- riittävät taloudelliset resurssit ja 
- esimiesten tms myötätuntoinen suhtautuminen. 
Nuo edellytykset sopivat hyvin myös operaatiotaidon ja taktiikan tieteelliseen 

tutkimukseen. 

Operatiivisen ja taktisen tutkimuksen tavoitt eena on pelkistetysti 
puolustusdoktriinin sekä operaatiotaidonja taktiikan kehittäminen. Pyrkimyksenä 
on siis Suomen olosuhteet huomioon ottavan ajattelun eli suomalaisen taktiikan 
kehittäminen tulevaisuuden haasteita varten. Sotateoreetikko Sun Tsu pelkisti asian 
seuraavasti: "Tunne itsesi, tunne vastustajasi ja sinun ei tarvitse pelätä sadankaan 
taistelun lopputulosta. Tunne olosuhteet ja voittosi on oleva täydellinen". 
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Operatiivisen ja taktisen alan tutkimuksia vaikeuttavat ilmiöiden ja 
olosuhteiden monimuotoisuus, inhimillisen tekijän arviointi vaikeus sekä usein esiin 
tulevat salaamisnäkökohdat. Tutkimuksissa voidaan monasti käyttää niin 
yhteiskuntatieteiden kuin muidenkin tieteenalojen tutkimusmenetelmiä. Usein 
tutkimuksessa joudutaan käyttämään rinnan tai lomittain eri menetelmiä. 

Tavallisesti operaatio taidon ja taktiikan tutkimuksen johtopäätöksenä ei voida 
esittää täsmällisiin mittauksiin tai koetuloksiin perustuvaa ratkaisua, vaan on 
tyydyttävä sellaisten loogisesti perusteltavien toimintamallien hahmottamiseen, 
joilla todennäköisesti päästään tutkittavassa asiassa parhaaseen tai ainakin hyvään 
tulokseen. 

Oleellista hyvässä tutkimuksessa on, että kattavan tutkimusaineiston 
perusteella tehdyt lopulliset tutkimustulokset, johtopäätökset, perustuvat tutkijan 
loogiseen ajatteluun ja oivalluksiin. Johann von Goethe on sattuvasti sanonut: 
"Havainnot eivät petä, johtopäätökset pettävät". Vaatimattomaltakin näyttävä, mutta 
tiedeyhteisön kriittisen arvioinnin kestävä lopputulos on parempi, kuin lennokas 
kirjoitelma, joka ei perustu tutkimuksella saatuihin tietoihin. 
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LIITE 1 

JOHDATUS TIETEELLISEEN AJATTELUUN - ERÄITÄ 
KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 

Tiede 
Tiede on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa 

Mitä tiede tavoittelee 
Tieteen tulokset ovat lauseita, jotka esittävät maailmassa vallitsevia 
asiantiloja koskevia totuudenmukaisia, todellisuutta vastaavia väiteitä/ 
väitelauseita. 
Kognitivistin mukaan totuus on tieteen keskeinen päämäärä. 

Kognitivismille vastakkaista näkemystä, jonka mukaan tieteelliset ongel
mat eivät ole tietoa vaan käytännöllistä päätöksentekoa koskevia ongel
mia, kutsutaan Behavioralismiksi. Tämän ajattelutavan mukaan tieteen 
tulokset ovat väitelauseiden sijasta päätösongelmien ratkaisuksi esitettyjä 
toimintasuosituksia - apu päätöksentekijöille. Tieteessä kehitettyjä eksak
teja menetelmiä (operaatioanalyysi, systeemiteoria, peli- ja päätösteoria, 
optimointimenetelmät, tilastotiede, tietokonesimulointi) ryhdyttiin II MS :n 
jälkeen järjestelmällisesti käyttämään sekä sotilaallisella että sivii lisek
torilla. 

Tutkimusmenetelmien hyväksikäyttö päätöksenteossa on kuitenkin erotet
tava varsinaisesta tietoa etsivästä tieteestä. On selvää, että se poikkeaa 
luonteeltaan perustutkimuksesta, joka tavoittelee todellisuustietoa ilman 
ennakkokäsityksiä tulosten käytännöllisestä sovellettavuudesta ja hyödys
tä. Yhtä tärkeää on erottaa päätöksenteko soveltavasta tutkimuksesta. 

Soveltavassa tutkimuksessa etsitään jonkin erityisen tavoitteen kannalta 
relevanttia uutta tietoa. Soveltavat tieteet pyrkivät yleispätevästi perustel
tuun välilliseen tietoon, jonka muotona on ehdollinen toimintasuositus: 
"Jos haluamme tavoitetta A meidän pitää/kannataa tehdä teko B". 

Milloin tutkimus on tieteellistä 
Tieteellinen menetelmä eli metodi on ehtona järjestelmälliselle ja järkipe
räiselle tiedonhankinnalle 

Tutkimuksen on oltava menetelmän ohjaamaa, jotta se olisi tieteellistä ja 
siten hyväksyttävää tiedeyhteisössä 

Käsitystä, että on mahdollista muotoilla kaikille tutkimusaloille soveltuva 
yleinen menetelmä eli metodi kutsutaan metodologiseksi optimismiksi. 
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Eräitä ehdotuksia yleismetodiksi: 
Dialektiikka - keskustelun tavoitteena on löytää jonkin käsitteen määritel
mä 

lnduktio - tutkija päätyy yleisiin väitteisiin tarkastelemalla havaittavia 
yksityistapauksia ja tekee yleistyksensä niiden perusteella 

Keksimisen menetelmän on tarkoitus opastaa tutkijan ajattelua ja toi
mintaa uusien tieteellisten keksintöjen tekemisessä - luovalle keksimi
selle on vaikea asettaa "mekaanisia" sääntöjä 

Oikeuttamisen menetelmä kertoo, miten tutkija voi perustella esittä
mänsä yleisen väitteen tiedeyhteisössä hyväksyttävällä tavalla - oikeutta
miselle on asetettu tiukat ehdot-> logiikka, argumentaatioanalyysi 

Ehtoja tieteelliselle menetelmälle: 
Objektiivinen - tutkimuskohteen ominaisuudet ovat tutkijan mielipiteistä 
riippumattomia, että tieteellinen tieto tutkimuskohteesta syntyy tutkijan ja 
tutkimuskohteen vuorovaikutuksen tuloksena, että tiedon lähteenä on 
tutkimuskohteesta saatava kokemus eivätkä mitkään opinkappaleet, 
auktoriteetti tai intuitio ja ettätutkimuskohteesta voidaan saada totuudel
lista tietoa, jonka laadusta myös tutkijayhteisö voi olla yhtä mieltä 

Julkinen - tutkijan on perusteltava väitteensä tiedeyhteisössä, mikäli hän 
haluaa tiedeyhteisön hyväksyvän sen. Perustelut, mikäli ne läpäisevät 
kriittisen keskustelun, saavat muut uskomaan väitteeseen. Perusteluiksi 
kelpaavat julkiset tieteelliset havainnot ja kokeet tai yhteisesti hyväk
syttyihin oletuksiin perustuvat loogisesti pätevät päätelmät. Tämä tarkoit
taa, että jokainen asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö voi ymmärtää 
tehdyt havainnot, kokeet tai päätelmät ja voi myös itse toistaa ne. 

Itsensä korjaava - tutkimuksessa tehdyt virheet voidaan vähitellen havaita 
ja poistaa ts menetelmä ei johda tutkijoita harhaan 

Yleiset kriteerit, jotka menetelmän on täytettävä ollakseen tieteellinen 
Objektiivisuus - tulosten sisältö vastaa tutkimuskohteen ominaisuuksia 

Kriittisyys - ilmenee ensi sijassa niinä tiukkoina vaatimuksina, joita 
hypoteesien perustelemisessa, testaamisessa ja hyväksymisessä 
noudatetaan. 
Hypoteesi on tutkijan esittämä tutkittavan ongelman ratkaisuehdotus. 
Hypoteesin testaamisessa tutkija luo tarkoituksellisesti tilanteen, jossa 
tietyt ehdot on täytetty ja sen jälkeen havainnoi sitä, mitä tapahtuu. 
Tutkija olettaa, että tilanne toteuttaa hänen hypoteesistaan seuraavan 
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ennustuksen. Jos oletus pitää paikkaansa, tutkija saa tukea hypoteesilleen . 
Jos ennustus ei toteudu, hypoteesi kumoutuu. 

Tieteellisten hypoteesien tulee olla intersubjektiivisesti testattavissa eli niillä 
täytyy olla yhdessä sopivien lisäoletusten kanssa sellaisia seurauksia, joiden 
totuus tai virheellisyys voidaan julkisesti tarkistaa. Hypoteesit, jotka eivät 
läpäise testejä, joudutaan korjaamaan tai kokonaan hylkäämään. 

Autonomisuus - ilmenee siinä, että tieteen tulosten arvioiminen on tieteel
lisen yhteisön oma asia, johon tieteen ulkopuolella olevat ryhmät eivät saa 
vaikuttaa.Tieteellisiä väitteitä perusteltaessa tulee nojautua kriteereihin, 
jotka koskevat väitteiden tiedollista pätevyyttä. Tieteessä ei ole hyväk
syttävää vedota siihen, että väitteen totuus olisi toivottavaa tai epätoivot
tavaa esimerkiksi poliittisista tai moraalisista syistä. 

Edistyvyys - merkitsee tulosten määrällisen kasvun lisääntymjsen ohella 
sitä, että virheellisiä hypoteeseja tai teorioita korvataan uusilla tuloksilla, 
jotka ovat ainakin vähemmän virheellisiä kuin aikaisemmat. Tieteen 
totuussisällön kasvu lisää tavallisesti myös tieteen käytännöllisiä sovel
lutuksia. 

Totuusteoriat 
Totuuden korrespondenssiteorian mukaan totuus on ajatuksen tai 
lauseen ja tosiasian välistä vastaavuutta. 

Totuuden koherenssiteorian mukaan lauseen totuus merkitsee sen 
yhteensopivuutta muiden lauseiden muodostaman joukon kanssa. 

Pragmastisen totuusteorian mukaan lauseen totuus merkitsee toimivuutta 
tai menestyksellisyyttä: lause on tosi, jos ja vain jos sen mukaan voidaan 
toimia hyvin. 

Tiedon alkuperä 
Rationalismin mukaan tiedon lähde on järki 

Empirismin mukaan tiedon lähde on kokemus 

Rationalismia ja empirismiä on yritetty yhdistää-> eräs yritys on Kantin 
tieto teoria 

Teoria 
Tieteellinen tieto voi koskea yksittäisiä tosiseikkoja tai yleisiä säännön
mukaisuuksia. Tiede etsii järjestelmällisiä tietokokonaisuuksia. 

Tieteen ihannemuotona on ollut teoria, jossa muutamista peruslauseista 
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(aksioomat) voidaan johtaa kaikki muut kyseisen tieteenalan väitteet 
(teoreemat) 

Teorialla voidaan tarkoittaa 
- älyllisten toimintojen avulla saavutettuja yleisiä käsityksiä 
- jotakin kokonaista tutkimusalaa esim peliteoria tai systeemiteoria 
- jonkin tieteenalan sisällä kehitettyä systemaattista tietojärjestelmää esim 
suhteellisuusteoria 

Teoriaa luonnehtii se, että se sisältää teoreettisia termejä, jotka viittaavat 
teoreettisiin entiteetteihin eli olioihin, jotka eivät ole välittömästi havait
tavissa. 

Teoriat muodostuvat systemaattisesta, usein aksiomatisoidusta, teoreet
tisten tai empiiristen lakien kokoelmasta sekä näihin lakeihin liittyvistä 
oletuksista. Teoria kertoo, millaisia olioita maailmassa on ja miten nämä 
säännönmukaisesti liittyvät toisiinsa. 

Sisältämiensä käsitteiden ja niitä yhdistävien lakien avulla teoria pyrkii 
sekä selittämään ja ymmärtämään ilmiöitä tai ennustamaan ja mani
puloi maan niitä. Pyrkiessään jäsentämään ja ymmärtämään havainto
aineistoaan ja tehdessään ennustuksia tutkijat sanovat rakentavansa ja 
käyttävänsä teorioiden sijasta malleja 
- esittävä malli (kartta, pienoismalli jne) 
- teoreettinen malli (matemaattinen jne) 

Määritelmät 
Tieteen kielessä lähdetään yleensä liikkeelle joistakin peruskäsitteistä ja 
niiden avulla muodostetaan määrittelemällä uusia käsitteitä. Käsitteen 
muodostuksen on oltava selkeää ja mahdollisimman yksinkertaista. 

Määritelmälle asetettavia vaatimuksia 
- määritelmän täytyy esittää määriteltävän olemus 
- määritelmä ei saa olla kehällinen - jotta tätä ehtoa voidaan noudattaa 
täytyy joitakin termejä pitää primitiivitermeinä, joita ei enää määritellä 
- määritelmiä ei saa rakentaa negatiivisin termein, jos on vain suinkin 
mahdollista käyttää positiivisia termejä 
- määritelmiä ei saa ilmaista epäselvällä eikä kuvaannollisella kielellä 

Määritelmä voi olla myös ehdollinen: tällöin esitetään ehto, jonka valli
tessa määritelmä on voimassa 

Argumentaatioanalyysi 
Argumentaatioanalyysi tutkii niitä eri tapoja, joilla väitteitä perustellaan ja 
todisteluketjuja rakennellaan. Argumentaatio voi olla todistamista, mutta 
argumentoiminen on kyllä mahdollista silloinkin, kun emme voi sitovasti 
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todistaa väitettä tai kumota toista väitettä. 

Siis, sillä, koska, siksi,joten: viittaavat johtopäätösten ja perusteiden väliseen 
suhteeseen. 

Jos argumentin johtopäätös seuraa loogisesti premisseistä eli oletuksista, 
argumentti on validi eli pätevä. 

Asiallisen argumentaation yleiset säännöt 
- argumentoivat osapuolet uskovat itse väitteisiinsä 
- argumentoivat osapuolet yrittävät vakuuttaa toisiaan vain perustelujen 
avulla, 

eivät käyttämällä uhkauksia tai lupauksia 
- perustelut noudattavat logiikan sääntöjä ja liittyvät puheena olevaan asiaan 
eli ovat todistusvoimaisia 
- argumentoitaessa otetaan huomioon kaikki tunnetut relevantit tosiasiat 
- argumentoivat osapuolet liittävät saman merkityksen niihin teeseihin, jota 
he yrittävät puolustaa ja kumota (termit tulkitaan samalla tavalla, tarvittaessa 
niitä täsmennetään) 

Tieteellinen päättely 
Päättely on ajattelutoimintaa, joka etenee premisseistä eli oletuksista 
johtopää-
tökseen eli konkluusioon. 
- teoreettinen päättely - sekä premissit että johtopäätös ovat väitelauseita 
- praktinen päättely - johtopäätöksenä on jokin teko 

Tieteellisellä päättelyllä voidaan tarkoittaa joko tieteen harjoittajien 
tosiasiallista päättelytoimintaa tai loogisten ja metodiopillisten suositusten 
mukaista ihanteellista päättelytoimintaa. 

Tieteellisessä päättelyssä premisseinä ovat yleensä hypoteesit. Tutkijoilla 
pitää olla käytössä menetelmät, joiden avulla he voivat hyväksyä tai hylätä 
hypoteeseja tai ainakin tukea tai heikentää niitä. 

Tieteellisen päättelyn rakenne 
Hypoteettis - deduktiivisessa menetelmässä tieteellisessä päättelyssä on 
kaksi vaihetta - hypoteesien keksiminen ja niiden testaaminen vertaamalla 
niiden deduktiivisia seurauksia havaintoihin. Tämän päättelyn mallin 
mukaan hypoteesit yrittävät vastata kuvaus-, ennustus- tai elitysongelmiin . 

Hypoteettis- deduktiivinen menetelmä/tieteenkäsitys - tutkija esittää työn 
alussa hypoteesin, joka usein koskee välittömän havainnon tavoittamatto
tomissa oleviailmiöitä ja jonka on määrä myös ratkaista esitetty tutkimus-
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ongelma. Hypoteesia ei ajatella havainnoista johdetuksi, mutta sitä kyllä 
testataan tutkimalla sen havaittavia loogisia seurauksia. 

On myös hypoteettis - induktiivinen menetelmä 

Hypoteeseille voidaan esittää perusvaatimuksia, jotka sanovat, mitä 
ominaisuuksia hypoteesilla pitäisi olla todettavissa ennen testaamis
ta, jotta niitä ylipäänsä kannattaisi testata. Perusvaatimukset ovat: 
- hypoteesin pitää selittää tutkimuksen lähtökohtana olevat tosiasiat ja 
säännönmukaisuudet 
- hypoteesin pitää olla loogisesti ristiriidaton, täsmällisesti muotoiltu ja 
yhteensopiva aiemmin hyväksyttyjen teorioiden kanssa 
- hypoteesin pitää olla periaatteessa testattavissa 
- hypoteesin on oltava informatiivinen 
- hypoteesin pitää olla mahdollisimman yksinkertainen 

Hypoteesin suoriutumisvaatimuksia ovat taas sellaiset vaatimukset, jotka 
sanovat jotakin siitä, miten hypoteesien tulisi selvitä testistä; hypoteesin 
on läpäistävä sitä koskevat testit, muutoin se on hylättävä. 

lnduktio havainto-> analyysi, luokittelu-> yleistyksen johtaminen-> 
testaaminen 

Lähde: Leila Haaparantaja Ilkka Niiniluoto 
Johdatus tieteelliseen ajatteluun 
Helsingin Yliopiston Filosofian laitoksen julkaisu 3/1986 
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LIITE 2 

ERÄITÄ OPERAATIOTAIDON JA TAKTIIKAN 
KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 

Kenttäohiesääntö. yleinen osa / 995: 

Sotatoimi 

Operaatio 

Operatiivinen 
johtoporras 

Operatiivinen 
taso 

Taktinen taso 

Alueelli sen johtoportaan tai yhtymän operaatio iden 
kokonaisuus, joka sisä ltää joukkojen siirtoja ja ryhmittämis
tä, ta rvikke iden varaamista ja kuljetuksia sekä vars ina iset 
taiste lut jouko lle käsketyn tehtävän täyttämi seks i 
(vrt operaatio) 

Yhtymätason johtoportaan j ohtama sotatoimen osa ta i muu 
joukkojen käyttö 

Yhtymän johtoporras 

Alueelliset voimavarat huomioon ottava sotilaalli sen maan
puo lustuksen. S iinä pyritään va ikuttamaan sodan osapää
määriin . O peratiivinen taso käs itte lee jätjes te lyjä maanpuo
lustusalueen, sotil as läänin , le nnoston, la ivaston, arme ij a
kunnan, prikaatin ja rannikkoalueen taso lla. 

Yksittä isiä ta iste luj a käsi tte levä taso, jo lla pyritään vaikutta
maan paikalli siin tavo itte isiin . Taktinen taso käs itte lee 
toimenpite itä j oukkoyksikön ja perusyksikön taso lla . 

MpKK:n Taktiikan laitos - opetuksessa ia tutkimuksessa käytettyjä määritelmiä: 

Operaatiotaito Operaati ota ito on on oppi (rakenne lma) sotato im ista ja 
operaatio ista. 

Operaati ota ito käs itte lee alueelli sten johtoporta iden j a yhty
miien operaatio ita 

Operaatiota idon olennaisin sisältö on komentajien ja es ikun
tien kyky suunnite lla, valmiste lla ja johtaa operaatio niin , että 
operaatioon sisältyvien ta iste lujen tuloksena on asete ttujen 
päämäärien saavuttaminen. 
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Taktiikka 

Operaatioiden lajit ovat: maa-, meri- ja ilmaoperaatiot sekä 
yhteisoperaatiot. Yhteisoperaatiossa toimii ainakin kaksi 
puolustushaaraa saman operaation päämäärien saavuttamiseksi 
yhteisessä johdossa. 

Taktiikka on oppi (rakenne lma) taistelun käymisestä . 

Taktiikan olennaisin sisältö on toimintamenetelmien valinta 
ja toiminnan organisoiminen tai stelutehtävän täyttämiseksi . 

Taktiikan lajit ovat: maasotataktiikka, merisotataktiikka, 
ilmasotataktiikka, aselajitaktiikat ja huoltotaktiikka. 

Maasotataktiikka käsittelee (prikaatin) sotilasalueen sekä 
joukko- ja perusyksikköjen taistelua. 

Merisotataktiikka käsittelee lippueen sekä merivo1m1en 
joukko- ja perusy ksikköjen taiste lua. 

Ilmasota-taktiikka käsittelee ilmavoimien joukko- ja 
pemsyksikköjen taistelua. 

Carl von Clausewitz. Sodasta: 

Sotataito 

Strategia 

Taktiikka 

Jakaantuu strategiaan ja taktiikkaan 

Oppi taiste lujen käytöstä sodan päämäärän hyväksi 

Oppi asevoiman käytöstä taistelussa. 

Jussi T Lappalainen. Aseet ia taistelut 1988 (ss 12-13): 

Operaatiotaito Kokonaisen sotatoimen suunnittelu, valmiste lu ja toteutus. 

Taktiikka Taistelun suunnittelu, valmistelu, toteuttaminen ja johtaminen 
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ESIMERKIT PUOLUSTUS- JA HYÖKKÄ YSTAKTII
KAN OSATEKIJOIDEN TARKASTELUSTA (mallit 
laadittu KO 11:n luonnoksen perusteella) 

PUOLUSTUSTAKTIIKAN OSATEKIJÄT 

JOUKKO JA SEN VIHOLLINEN OLOSUHTEET 
TAISTELU KYKY 

TAKTISET AIKA 
PERIAATTEET 1/ ~ 

._ ll ~ -
' 

PUOLUSTUSTAKTIIKKA 

SUOJA-ALU- PUOLUSTUS- SELUSTAN VASTA-
EEN TAISTELU ASEMAN PUOLUSTUS HYÖKKÄ-

TAISTELU YKSET 

Joukkojen ja tulen käyttö, ryhmitys, liike, aselaji- ja huoltotoi-
minnot, johtamismahdollisuudet, ylempi ja naapurit sekä tiedustelu 

- puolustus - vastaanotto - ml raj/torj - puolas 
- viivytys ja rintamavas- - murtojen eteen 
- irtautuminen tuun vaihto lyöminen - puolase-
-ylläköt - tulen käyttö - liikenteen maan 

- torjunta suojaus - selustaan 
- reservin käyt- - alueen vai-

tö (puol/hyök) vonta 
- saumavastuu - vastasissi-

toiminta 
......... ················ ........... _._..,_ •••••••,••.•.•.•.•.•.••.••.••• • •,•,•,•••••.•.•.• •,•.-.•.•,•,••, •,• •,•,•,•,•.•,•,•,•,• •,•.•.•,.•.•,•,•,•, •,•,•.-.•.v.•.• •. .o.<••• • .............. •,••,• .• ·.••.•.•.•.·.•.•,•.•.•.•.·.w.·.·. 
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HYÖKKÄ YST AKTIIKAN OSATEKIJÄT 

JOUKKO JA SEN VIHOLLINEN OLOSUHTEET 
TAISTELU KYKY 

TAKTISET AIKA 
PERIAATTEET 

1/ ~ - " r -
HYÖKKÄ YSTAKTIIKKA 

LÄHTÖALUE ISKU TAISTELU 
JA VIHOLLISEN VIHOLLISEN 

ETENEMINEN SUOJAUS RYHMI- RYHMI-
KOSKETUKSEEN TYKSEEN TYKSESSÄ 

Joukkojen ja tulen käyttö, ryhmitys, liike, aselaji- ja huoltotoi-
minnot, johtamismahdollisuudet, ylempi ja naapurit sekä tiedustelu 

- eteneminen; - taistelulaji; - mitä tuhotaan - välitavoite/ 
koottu vai asetelma, mi- - selustaan tavoite 
hajautettu hin pyritään - kärkeä vastaan - res käyttö 

- suojaus -joukon - sivustasta - takaa-ajo/ 
edettäessä jatkokäyttö - saarrostaen kosketus 

- valmistelut - jatkaminen 
tavoitteeseen 
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LIITE 4 

KÄYTÄNNÖN OHJEITA TAKTILLISEN TUTKIMUS
TYÖN TEKIJÖILLE JA OPISKELIJOILLE 

* Tutkimusongelmaa on hyvä pohtia kynän ja paperin avulla 
viitekehyksen hahmottamiseksi ja teoriapohjan selkiyttämiseksi 
sekä ajattelun terävöittämiseksi niin työn alussa kuin sen aikana 
- mallit, kaaviot, vuokaaviot, matriisit yms 
- jos et pysty pelkistämään viitekehystä, tutkimusongelmaa tai sen 
osia kuviksi tms niin et pysty sitä myöskään ilmaisemaan loogisesti 
kirjallisesti 

* Käsitteissä ei saa olla sekaannusta. Selkeä käsitteistö on tieteellisen 
tutkimuksen perusedellytys. Selkeä käsitepohja on perusta tutkimuksen 
teoriapohjalle. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- ohjesääntöjen määritelmät 
- yleiskieli 
- uusien määritelmien luomista vältettävä - mikäli näin on tehtävä, 
niin selite 

Tutkimustyö ei etene ainoastaan lähdemateriaalia keräämällä 
- opinnäyte 
- jossain vaiheessa on aloitettava kirjoittaminen, tee se mieluummin 
aJOISSa 

- osina kirjoittaminen (jo psykologinen merkitys, myöhemmin voi 
täydentää, saattaapa paljastua tutkimattomia alueita) 

Yksityistapausten perusteeton yleistäminen laskee tutkimuksesi arvoa 
- vertaile eri lähteitä ja näkökohtia 

Älä tutki jo tutkittua vaan käytä muita tutkimuksia hyväksesi 
- ei liikoja perusteita vaan viittauksia lähteisiin 

Muista, että ohjesäännöt saattavat olla osin vanhentuneita 
- ohjesääntöjen ikäpolvet? 

Auktoriteettiusko saattaa viedä tutkimuksesi pahasti hakoteille 
- säilytä viileä tutkijan roo li 
- vältä iskulauseita 

Tutkijan omat kokemukset eivät saa olla päälähteinä 
(esim YK, koulutus, kertharj yms) - apuna kylläkin 
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* Lähdekritiikki on kaiken a&o - muista esimerkiksi seuraavissa 
tapauksissa 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

- karttaharjoitukset -> palvelevat opetusta 
- luentomoniste -> keskustele laatijan kanssa 
- oma aikaisempi tutkimus/oppilasesitelmä tms -> toistatko virheitä? 
- sotilasammattilehdet -> minkä laatuinen kirjoitus, mikä tarkoitus jne 
- haastattelut-> lausunnon tarkkuus ja painavuus, onko lausunto 
annettu "omassa asiassa" jne 

Laadi erilaisia ratkaisumalleja jo tutkimusvaiheissa 
- vaatii runsaasti aikaa - kypsyy ajan myötä 

Älä pelkää myöskään esittää ratkaisumallia työsi tuloksen eräänä 
sovellutuksena 
- anna se kaverittesi reposteltavaksi 

Säilytä linjasi - ole johdonmukainen - muista mikä tutkimuksessasi 
on tärkeää ja oleellista 
- on olemassa vaara sitoutua sinänsä mielenkiintoisiin yksityiskohtiin 
- tarkista aika ajoin, että painiskelet keskeisten seikkojen parissa 

*TULI *LIIKE *SUOJA *HUOLTO *JOHTAMI-
NEN &TIED 

Tee johtopäätöksiä 
- jätä epäolennainen asiakokonaisuus pois - voi olla eduksi, että ohjaaja/ 
lukija ei saa tietää kahden kuukauden työpanoksestasi mitään 
- ennen kaikkea näin säästyy tilaa johtopäätöksille 
- "nollatutkimus", perusteeton väite 

Varo liian yleistä kirjoittamista samoin kuin yleisesti tunnettujen 
asioiden kuvausta 
- mieti , kenen luettavaksi tutkimus tehdään 

Kiinnitä alusta alkaen huomiota kielen käyttöön 
- tieteellisyys & sujuvuus 

Piirrosten havainnollisuus 
- turha ottaa ohjesäännön kuvaa sellaisenaan 
- vältä liian "täyttä" kuvaa 
- grafiikat ovat usein parempia/selkeämpiä kuin lukusarjat 

Eräitä muotoseikkoja 
- vältä liian tiheää otsikointia 
- lähdeviittauksien eri merkintätavat 
- liitekuvan lähdeviittaus 

Silmät ja korvat auki 
- hyviä ideoita, kuvasovellutuksia jne saatta löytyä vaikkapa yri
tyksen vuosikertomuksista 
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- kysymys tunnilla esityksen pitäjältä taustalla olleista perusteista 
- kirjaa ja piirrä havaintosi heti ja merkitse tarvittaessa muistiin 
lähdemerkintä 

Työn määrääminen salaiseksi 
- sovittava ohjaajan kanssa 
- riittävätkö julkiset lähteet? 
- tutkimuksen päämäärä (käyttötapa ja -arvo?) 
- muista määräykset salaisten asiakirjojen käsittelystä 

Aika kuluu yllättävän nopeasti - työsuunnitelma 

MUISTA: - Looginen ajattelu johtaa aina hyvään lopputulokseen 
- Työsi kulkukaavio voisi olla seuraava 

AIHEESEEN PEREHTYMINEN 

AIHEPIIRI 

TEHTÄVÄALUEEN VALINTA 

AIEMPAAN TUTKIMUKSEEN JA 
TEOREETTISIIN SELVITYKSIIN 
TUTUSTUMINEN, KÄSITTEIDEN 
VALINTA JA SELKIYTTÄMINEN 

~ 

TUTKIMUSSUUNNITELMA 

[TUTKIMUSONGELMIEN TÄSMEN-
TÄMINEN 

TUTKIMUSMENETELMÄN 
VALINTA 

~INEISTON KERUU-, KÄSITTELY-
µA RAPORTOINTISUUNNITELMAT 

[TYÖOHJELMA (AIKATAULU, RA-
HOITUS, PALAUTTEET TMS) 

.,., 
TUTKIMUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS 

TUTKIMUSAINEISTON 
KERUU 

AINEISTON 
ANALYSOINTI YM 

TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI 

Kaavion lähde: Tutkimus ja sen raportointi 
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