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Esipuhe 
Tämä julkaisu on julkinen lyhennelmä vuosina 2014–2017 toteutetun Maa-
voimien toimintakykytutkimuksen loppuraportista (AO1364, 27.2.2018, 
ST IV; käyttö rajoitettu). Julkaisu on tarkoitettu Puolustusvoimissa sotilai-
den valintojen ja koulutuksen sekä operatiivisen suunnittelun parissa työs-
kenteleville. Sitä voidaan hyödyntää myös reserviläisten ja varusmiesten 
piirissä. 
 
Julkaisu keskittyy tutkimuksen tuloksiin ja niiden hyödyntämiseen sekä 
toimenpidesuosituksiin. Mukana on lisäksi julkisia otteita tutkimuksen ti-
laajan, Maavoimien esikunnan pyytämistä sotilaan toimintakyvystä juon-
tuvista syötteistä koulutukseen ja operatiiviseen suunnitteluun. Toiminta-
kyvyn osa-alueiden teoreettinen käsittely sekä tutkimusmenetelmien tarkka 
kuvaus on esitetty varsinaisessa tutkimusraportissa AO1364.  
 
Julkaisussa esitetyt valintakriteerit ja muut suositukset ovat tutkimusryh-
män tutkimuksessaan saamia tuloksia tai johtopäätöksiä muista lähteistä 
kerätyistä tiedoista eivätkä ole Puolustusvoimien virallinen kanta. Tutki-
muksen tilaaja, Maavoimien esikunta yhdessä Pääesikunnan kanssa päättää 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä tulosten ja suositusten käyttöönotossa. 
 
Tutkimusryhmä kiittää Maavoimissa ja Sotilaslääketieteen keskuksessa 
kaikkia lähes tuhatta koehenkilöä, haastateltua asiantuntijaa sekä kenttäko-
keisiin osallistunutta kouluttajaa sekä tutkimusavustajaa tutkimuksen on-
nistumisesta. 
 
Kiitämme myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan lii-
kuntabiologian tieteenalaryhmää sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen 
Toimintakykyosaston henkilökuntaa saamastamme tuesta. 



 

 

Tiivistelmä 
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakykyosasto tutki vuosien 
2014–2017 aikana, millainen sotilas kykenee menestymään määritetyissä 
sodan ajan tehtävissä Maavoimissa. Samalla tutkittiin myös jalkaväen va-
rusmiesten fyysisen toimintakykykoulutuksen eri menetelmien tehok-
kuutta. 
 
Toimintakykyvaatimuksia tutkittaessa keskeisinä menetelminä olivat rasi-
tuksen sekä toimintakyvyn muutosten seuranta kolmen viikon sota- ja am-
pumaharjoituksissa. Seurannan perusteella voitiin päätellä jaksamista sekä 
menestymistä tukevat ominaisuudet. Lisäksi tehtiin 537 haastattelua, joilla 
tutkittiin eri tehtävien psyykkisiä ja fysiologisia menestystekijöitä. 
 
Keskeiset yleiset psyykkiset, sosiaaliset ja eettiset toimintakykyvaatimuk-
set maavoimien sotilaalle ovat tunnollisuus, sinnikkyys, älykkyys (P-koe 
1:n arvo), ongelmakeskeinen selviytymiskeino (aktiivinen coping), suun-
nittelu (selviytymiskeino ongelmatilanteissa), emotionaalinen tasapainoi-
suus, optimismi, minäpystyvyys, tunteiden säätely, yhteistyövalmiudet, 
maanpuolustustahto ja sitoutuminen organisaatioon.  
 
Aselajikohtaisia toimintakykyvaatimuksia on esitetty 72 MAAVE:n mää-
rittämästä avaintehtävästä. Niissä nousevat esiin eri tehtävissä sodan aikana 
tarvittavat psyykkiset ja fysiologiset menestystekijät sekä reunaehdot. 
Näistä esimerkkeinä mainittakoon minimi- tai maksimipituus, fyysisen 
kunnon ja voiman eri alueiden tavoitetasot, näkökyvyn vaatimukset, moni-
tehtäväkyvykkyys, silmä-käsikoordinaatio, toiminta aikapaineessa, päättä-
väisyys jne. 
 
Tuloksiin liittyvänä keskeisenä suosituksena on se, että alokkaiden jako eri 
aselajeihin tulee jatkossa perustua tehtäväkohtaisiin sodan ajan vaatimuk-
siin sekä tarkempaan tulevan alokkaan kyvykkyyksien selvittämiseen va-
lintojen pohjaksi. 
 
Fyysisen toimintakykykoulutuksen eri menetelmien vaikuttavuutta tutkit-
taessa yhden perusyksikön varusmiehet tekivät erikois- ja joukkokoulutus-
kaudella fyysisen koulutuksen eri tavoilla. Alku-, väli- ja loppumittauksilla 
selvitettiin koehenkilöiden suorituskyvyn kehitys tehtäväradalla. 
 



 

 

Keskeisenä tuloksena on se, että lajinomainen harjoittelu (esim. taisteluva-
rustuksessa maastossa tai esteradalla) sekä voimaharjoittelu kehittävät jal-
kaväen sotilaan toimintakykyä tehtäväradalla paremmin kuin nykyinen 
normin mukainen fyysinen koulutus. 
 
Toimenpidesuosituksissa sekä syötteissä koulutukseen ja operatiiviseen 
suunnitteluun on listattu asioita, joilla voidaan huolehtia sotilaan toiminta-
kyvystä, alentaa kynnystä vihollissotilaan tappamiseen sekä huomioida 
operatiivisessa suunnittelussa ihmisen kestokyvystä juontuvat reunaehdot. 
Näillä toimilla voidaan nähdä olevan toimintakykyvaatimusten ja sotilai-
den valinnan ohella merkittävä vaikutus sotilaista ulosmitattavaan suori-
tukseen sodassa. 
 
Asiasanat: maavoimat, toimintakyky, vaatimukset, valinnat 
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Maavoimien sotilaan toimintakykyvaatimukset  
sekä syötteet koulutukseen ja operatiiviseen  
suunnitteluun 
 
1 Johdanto 
Maavoimat (MAAV) uudisti poikkeusolojen joukkojen käyttökonseptin 
vuodesta 2015 alkaen sekä alueellisten että operatiivisten joukkojen toi-
mintaa ja kokoonpanoja kehittämällä. Etenkin alueellisiin joukkoihin kuu-
luu taisteluosastoja, jotka toimivat hajautetulla tavalla laajalla alueella ja 
jopa vihollisen selustaan tietyiltä osin jättäytyen. Näiden taistelu perustuu 
hajautetusta ryhmityksestä iskuja tehden viholliselle tuotettaviin kumula-
tiivisiin tappioihin, jotka sitten pysäyttävät vihollisen hyökkäyksen. Näissä 
joukoissa korostuvat reserviläisten ja erityisesti reserviläisjohtajien oma-
toimisuus. 
 
Joukkojen taistelutapaa merkittävästi uusittaessa muuttuu myös henkilös-
tölle asetettavat toimintakykyvaatimukset. Toisaalta maavoimissa on myös 
joukkoja, jotka toimivat edelleen kootusti omassa hallussa olevalta alueelta 
käsin. Joukoissa on sotilaille myös hyvin teknisiä, jopa sisätiloissa suori-
tettavia tehtäviä, joissa toimintakykyvaatimukset ovat hyvinkin erilaiset 
kuin vihollisen selustassa toimivalla sotilaalla. Tutkimusaihe rakentuikin 
tästä toimintakykyvaatimuksiltaan moninaistuvasta sotilaiden tehtäväkir-
josta. 
 
Maavoimien taistelu 2015 (MAAV TST 2015) -joukkojen henkilöstön toi-
mintakyvyn kehittämiseksi maavoimat käynnisti vuodesta 2014 vuoteen 
2018 kestävän Maavoimien toimintakykytutkimus -hankkeen. Siinä tutkit-
tiin vuosina 2014–2017 sotilaiden toimintakykyvaatimukset Puolustusvoi-
mien tutkimuslaitoksen (PVTUTKL) toimin ja sen jälkeen MAAVE vei 
vuonna 2018 tuloksia käytäntöön. Tutkimuksen aikana kokonaisuuden ni-
meksi tuli TST MAPU 2020 -joukot (maapuolustuksen joukot 2020). 
 
Tutkimuksen aikana toimintaympäristön muutos johti mm. varusmiehistä 
muodostettavien valmiusyksiköiden käyttöönottoon. MAAVE:n kanssa 
tarkasteltiin väliraportin esittelyn yhteydessä tämän vaikutusta tutkimusky-
symyksiin, mutta todettiin että tutkimusta jatketaan alkuperäisillä tutki-
muskysymyksillä. Varusmiesten valintanormityössä 2017 huomioitiin ja 
määritettiin valmiusyksiköihin liittyvät erilliset toimintakykyvaatimukset. 
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Vuoden 2015 reserviläistutkimuksen yhteydessä kerättiin myös Kaartin 
jääkärirykmentin (KAARTJR) järjestämässä kaupunkijääkäripataljoonan 
kertausharjoituksessa 27.8.–4.9.2015 117 reserviläisen psyykkisen ja fyy-
sisen rasittumisen tietoja ja niitä on käytetty tuloksien tukena esiintyen 
myös mainintoina tekstissä. Kaupunkijääkäripataljoonan kertausharjoituk-
sessa ei järjestetty kuitenkaan tutkimussuunnitelman mukaisia kaikkia tes-
tejä ja siten kerättyjä tietoja on käytetty vain analyysin tukena vain sovel-
tuvin osin. 
 
Tutkimuksen aikana kertyi hyödynnettävää tietoa myös koehenkilöiden 
energiankulutuksesta, -saannista sekä unen määrästä sekä sen jakautumi-
sesta osiin. Nämä havainnot on listattu tutkimusraporttiin. Energiansaanti 
ja unimäärä ovat yleisellä tasolla merkittäviä toimintakykyyn vaikuttavia 
tekijöitä ja siten ne antavat lisäarvoa tähän tutkimukseen. 
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin henkilöstön toimintakykyyn. Muun  
muassa koko joukon suorituskykyyn vaikuttavia varustuksia, koulutustasoa 
ja osaamista tai käytettyä taistelutekniikkaa ja taktiikkaa ei tutkittu. Taiste-
luluottamuksen selvittämisessä osana psyykkistä toimintakykyä kysyttiin 
kuitenkin luottamuksesta aseisiin sekä joukon tehokkaaseen toimintaan. 
 
Tässä julkaisussa on esitetty julkisena tiivistelmänä maavoimien tilaaman 
tutkimuksen toteutus sekä tulokset vuosien 2014–2016 aikana tehdyistä 
kenttäkokeista, jotka kohdistuivat laajalla alueella aktiivisesti puolustavaan 
jääkärikomppaniaan (N=64), kohdetta tukialueella suojaavaan maakunta-
komppaniaan (N=38), alueellisten joukkojen hyökkäävään taisteluosastoon 
ja sen jääkärikomppaniaan (N=59) sekä kenttätykistön tulipatteriin (N=16) 
ja taisteluosaston esikunta- ja viestikomppaniaan (N=60). Lisäksi esitetään 
vuosina 2016–2017 saadut tulokset eri aselajien avaintehtävien toiminta-
kykyvaatimuksista sekä tulokset jalkaväen joukkoyksikön fyysisen toimin-
takyvyn koulutuksen eri toteutustapojen vaikuttavuudesta E- ja J-kaudella. 
 
Tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä myös muiden kuin alueellis-
ten joukkojen toimintakykyvaatimuksia määritettäessä. Tutkimuksen koh-
teena oli joukkue- / jaostasa, joten mm. muiden joukkojen liikemäärää ja 
toiminnan rasittavuutta pitkissä harjoituksissa seuraamalla voidaan saa-
duista tuloksista johtaa esimerkiksi operatiivisen joukon fyysiset toiminta-
kykyvaatimukset. Psyykkisten toimintakykyvaatimusten laatiminen vaatii 
tehtävien profiloinnin asiantuntijahaastatteluin, mikäli yksittäinen tehtävä 
eroaa selkeästi nyt tutkituista. 
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Vuonna 2016 toteutettiin asiakkaan tilauksen mukaisesti harjoittelumene-
telmätutkimus. Se tuottaa menetelmiä toimintakykyvaatimuksiin pääse-
miseksi ja on siksi koottu yhdeksi luvuksi erilleen muista osioista. 
 

 
 
Kuva 1. Hajautetun taistelutavan käyttöönoton myötä osa maavoimien joukoista toimii 
vihollisen selustassa. Tämä lisäsi koulutettavien varusmiesten tehtäväkirjoa entisestään 
ja oli tutkimushankkeen perustamisen syy. (Kuva: Maavoimien esikunta) 

 
2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli tuottaa sotilaan toimintakyky-
vaatimukset maavoimien varusmiessijotteisiin sodan ajan tehtäviin. Toi-
sena tavoitteena oli määrittää fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen liitty-
vät parhaat menetelmät. 
 
Tutkimuksen tilaaja pyysi lisäksi listaamaan tutkimuksen aikana kertyneen 
toimintakykyyn liittyneen tiedon, josta olisi hyötyä koulutuksen ja opera-
tiivisen toiminnan suunnittelussa. 
 
PVTUTKL:lle kohdistetut tutkimuskysymykset hankkeessa olivat: 
 
1. Mitä vaatimuksia TST MAPU 2020 asettaa joukkojen henkilöstön toi-

mintakyvylle, yksilö–joukkuetasoilla?  
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1.1 Millaiset ovat TST MAPU 2020 mukaisesti taistelevien 
joukkojen taistelijoiden yleiset toimintakykyvaatimukset? 
1.2 Millaiset ovat TST MAPU 2020 mukaisesti taistelevien 
joukkojen taistelijoiden aselajikohtaiset toimintakykyvaatimuk-
set? 
1.3 Millaiset ovat TST MAPU 2020 mukaisesti taistelevissa 
maavoimien avaintehtävissä toimivien henkilöiden tehtäväkoh-
taiset toimintakykyvaatimukset? 

2. Millaisilla joukkokohtaisilla harjoitusohjelmilla voidaan kehittää hen-
kilöstön fyysistä toimintakykyä?  

2.1. Millaisella E- ja J-kauden harjoitusohjelmalla alueellisen 
taisteluosaston jääkärikomppania (JK/ALTSTOS) fyysisen kun-
non kehittämisessä saavutetaan parhaat tulokset? 
 

3 Tutkimuksen toteutus 

3.1 Kohdejoukot toimintakykyvaatimusten  
selvittämisessä 
Yleisiä ja aselajikohtaisia toimintakykyvaatimuksia tutkittiin jalkaväen, 
kenttätykistön sekä viestiaselajin joukoista. Tätä varten MAAVE osoitti 
sota- ja ampumaharjoituksia, joissa koehenkilöitä seurattiin niille ominai-
sissa tehtävissä. Tutkittavat joukot ja taistelulajit olivat: 

• Hajautetun jääkärikomppanian puolustustaistelu laajalla alueella 
o Karjalan prikaatin varusmiehet touko–kesäkuussa sekä 

marras–joulukuussa 2014 
• Tukialueella kohdetta suojaava Maakuntakomppania 

o Kanta-Hämeen maakuntakomppania (reserviläisiä) loka-
kuussa 2014; sen jääkärijoukkue sekä kranaatinheitin- 
joukkue 

• Alueellisen taisteluosaston koottu hyökkäys 
o Kainuun prikaatin varusmiehet touko–kesäkuussa 2015 
o Jääkärikomppania sekä kenttätykistön tulipatterin tulijaos 

• Taisteluosaston esikunta- ja viestikomppania 
o Karjalan prikaatin varusmiehiä marras–joulukuussa 2016. 

 
Näistä joukoista tutkittiin yhteensä 235 miespuolista varusmiestä tai reser-
viläistä, jotka olivat suostuneet vapaaehtoisesti koehenkilöiksi. Eri asela-
jien sekä avaintehtävien profiloimiseksi asiantuntijoilta kysyttiin niitä 
psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia, joita avaintehtävässä olevalla olisi ol-
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tava menestyäkseen tehtävässään sodan aikana. Heiltä kysyttiin myös omi-
naisuuksia, jotka esiintyessään tai puuttuessaan estävät suoraan valinnan 
arvioituun tehtävään. 
 
Asiantuntijahaastatteluja tehtiin yhteensä 465 ja raportissa1 on laadittuna 
72 avaintehtävän profiili. 
 

 
 
Kuva 2. Eri joukkojen rasittumista seurattiin kolmen viikon harjoituskokonaisuuksissa 
joukkokoulutuskauden lopussa. (Kuva: Jari Harala) 

3.2 Toimintakykyvaatimusten määrittämisen  
menetelmät 

3.2.1 Toimintakykyvaatimusten määrittämisen  
perusajatus 
Toimintakykyvaatimusten määrittäminen tehtiin kolmen perusajatuksen 
kautta: 

1. Seurataan sotilaiden rasittumisen astetta sekä toimintakyvyn muu-
toksia kolmen viikon harjoitusjaksolla joukkokoulutuskaudella 
sekä tutkitaan sitä, kuinka moni läpäisee harjoitusjakson päätteeksi 
toimintakyvyn lopputestin.  

2. Mitkä ominaisuudet selittävät tai tukevat lopputestin läpäisyä. 

                                                 
1 Toimintakyvyn eri osa-alueisiin liittyvien ilmiöiden sekä tutkimusmenetelmien tarkempi 
kuvaus löytyy itse tutkimusraportista (PVTUTKL:n asiakirja AO1364, 27.2.2018, ST IV). 
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3. Mitkä ovat asiantuntijoiden nimeämät toimintakykyyn liittyvät me-
nestystekijät kussakin tehtävässä. 

Tutkittavaa tietoa kerättiin useilla erilaisilla menetelmillä, jotka on selos-
tettu seuraavissa alaluvussa.  
 
Tutkimuksessa jalkaväen, kenttätykistön sekä viestiaselajin joukkojen tut-
kimista varten määritettiin lopputesti, jonka läpäisyä tukevia ominaisuuk-
sia etsittiin. Lopputestin läpäistäkseen sotilaan tuli  

• selvitä joukon mukana harjoituksen ajan ja suorittaa samalla tutki-
muksen eri osakokeet 

• harjoitusjakson päätteeksi ampua seisten EKO AIMS  
-rynnäkkökiväärillä 10 laukauksella vähintään 30 pistettä (max 
100) 10 metrin ampumaetäisyydeltä (vastaa 150 m:ä rynnäkköki-
väärin kovalla patruunalla oikean kokoiseen tauluun) 

• harjoitusjakson päätteeksi saavuttaa lihaskuntotesteissä vähintään 
tyydyttävä tulos eli 2,5 (asteikolla 1–5). Testi sisälsi istumaan 
nousun / 60 s, etunojapunnerrukset / 60 s sekä vauhdittoman tasa-
jalkapituushypyn. 

 
Rynnäkkökivääriammunnassa valittiin melko alhainen 30 pistettä hyväk-
sytyn rajaksi seuraavin perustein: 

• EKO AIMS -rynnäkkökiväärillä tutkijat ja koehenkilöt ampuivat 
alempia pistemääriä kuin oikealla rynnäkkökiväärillä ampuessaan 
oikeita patruunoita. 

• Koehenkilöt eivät itse kohdistaneet testiasetta vaan tutkija (tuelta 
ammuttaessa kohdistuksen jälkeen n. 86–90 / 100 pistettä). 

• 30 pisteen kehä on ampumataulussa kooltaan vielä sellainen, jolla 
osutaan vihollisen kehoon. 

 

3.2.2 Fyysisen toimintakyvyn sekä fysiologisten 
muutoksien mittaaminen 
Fyysistä toimintakykyä sekä fysiologiaa ja niiden muutoksia mitattiin 
seuraavilla menetelmillä: 

• Puolustusvoimien lihaskuntotesti 
o Istumaannousu (60 s) 
o Etunojapunnerrus (60 s) 
o Vauhditon pituushyppy 

• Alaraajojen ojentajien isometrisen maksimivoiman mittaus 
• Yläraajojen ojentajien isometrisen maksimivoiman mittaus 
• Polkupyöräergometritesti (6 s:n maksimiteho) 
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• EKO AIMS -laserrynnäkkökivääriammunta maaten sekä seisten 
10 laukausta valaistuissa sisätiloissa 10 metrin ampumamatkalla 
”ampumahiihtotauluun” (mittaa myös psyykkisiä ominaisuuksia). 

• Kehonkoostumus ja kehon paino mitattiin bioimpedanssimittarilla 
(InBody 720). 

• Autonomisen hermoston stressitasapainoa ja elimistön kuormi-
tusta sekä palautumista taistelutilanteessa arvioitiin harjoitusten 
aikana sykevariaatiomittauksilla Firstbeat Bodyguard 2 -mitta-
reilla (Firstbeat, Suomi).  

• Sykevariaatiosta tarkasteltiin fyysiseen kuormitukseen liittyviä 
muuttujia, kuten esimerkiksi syke ja arvio hapen- ja energiankulu-
tuksesta (Firstbeat Pro, Firstbeat Technologies Oy, Suomi). 

• Fyysisestä aktiivisuudesta taistelutehtävissä kerättiin tietoa liike-
antureilla (Hookiemeter, Traxmeet, Suomi). Tutkittavilta sotilailta 
kerättiin kyselydataa kuormittumis- ja palautumistuntemuksista 
ennen harjoitusta, harjoituksen aikana ja harjoituksen jälkeen. 

• Muutamalta koehenkilöltä kerättiin myös paikkatietodataa (GPS) 
Suunto Ambit 2 -mittareilla (Amer Sports Oy, Suomi).  

• Sotilaan kuormittuvuutta taistelutilanteessa seurattiin mittaamalla 
hormonitasojen (testosteroni, kortisoli, IGF-1, SHBG) muutoksia 
veren seerumissa.  

• Lisäksi tutkimuksen aikana kuormitusta mitattiin ottamalla sylki-
näytteitä jokaisesta harjoitusvaiheesta (kasarmi, ampuma- ja tais-
teluharjoitus) yhtenä päivänä kuusi kertaa päivässä. Näytteet otet-
tiin käyttämällä sylkiputkia (Salivette, Sarstedt AG & CO, Saksa). 
Koehenkilöiden ravinnon- ja energiansaantia seurattiin esitäyte-
tyllä ruokapäiväkirjalla. Ruokapäiväkirjatietoja kerättiin yhdessä 
stressituntemusten kanssa päivittäisessä päiväkirjassa. Päivittäinen 
energiankulutus määritettiin sykevälimittauksista saaduista tulok-
sista. 
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Kuva 3. Käsien ja jalkojen isometristä voimantuottoa ja sen muutoksia seurattiin testi-
penkeissä tehdyillä mittauksilla. (Kuva: Jari Harala) 
 

 
 

Kuva 4. Vauhdittomalla pituushypyllä seurattiin rasituksen vaikutuksia räjähtävään voi-
mantuottoon. (Kuva: Jari Harala) 
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Kuva 5. Verinäytteistä saatiin tietoa mm. rasittuneisuuden asteesta harjoituksen eri vai-
heissa. (Kuva: Jari Harala) 
 

 
 

Kuva 6. Sylkinäytteistä saatiin tiedot stressihormonipitoisuuksista eri tilanteissa.  
(Kuva: Jari Harala) 



 

 17

 
 

Kuva 7. Kevennyshyppy kertoo räjähtävästä voimantuotosta. (Kuva: Jari Harala) 
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3.2.3 Psyykkisten, sosiaalisten ja eettisten toiminta-
kykyvaatimusten tutkimisen menetelmät 
Psyykkisten toimintakykyvaatimusten tutkimisen tavoitteena on löytää 
ominaisuuksia, joita tietyn tyyppisessä joukossa olevalla sotilaalla on ol-
tava pystyäkseen toimimaan joukkonsa taisteluissa, ryhmäytyneenä sekä 
kuormittumatta henkisesti liikaa. 
 
Ennen kutakin harjoitusta tutkimukseen osallistuneet varusmiehet ja reser-
viläiset täyttivät kyselylomakkeen, joka koostui mittareista, jotka mittasi-
vat heidän psyykkistä, sosiaalista ja eettistä toimintakykyään. Kyselylo-
make sisälsi seuraavat mittarit: 
 
Psyykkisen toimintakyvyn mittarit: 
 
1. Short Five -mittari, joka on myös suomalaisella aineistolla validoitu ly-

hyehkö keino mitata BIG FIVE -teorian mukaisia persoonallisuuden 
piirteitä. (Konstabel ym., 2011) 

2. DRS15-mittari, jota käytettiin mittaamaan sinnikkyyttä (Bartone, 
2007). 

3. 12 kohdan sense of coherence -mittari, jota käytettiin mittaamaan hen-
kilöiden koherenssin/elämänhallinnan kokemusta (Antonovsky, 1993). 

4. COPE-mittari, jota käytettiin mittaamaan erilaisten Coping-keinojen 
käyttöä (Carver ym., 1989) 

5. CSCE – Core self evalutions scale (Judge, ym., 2003), jota käytettiin 
mittaamaan itseen liittyviä käsityksiä. 

6. Tunneälyä mitattiin suomennetulla versiolla Self-Report Emotional In-
telligence Testillä (SREIT) (Schutte ym., 1998, ref. Silvola, 2014). 

7. Tunteiden säätely on edellä mainitun SREIT-mittarin osa (Silvola, 
2014). 

8. Stressioireita mitattiin 11 kohdan stressioirelistan (Leskinen, 2011) 
avulla useana eri ajankohtana harjoituksen kuluessa. 

9. Harjoituksen vaikutusta psyykkiseen toimintakykyyn mitattiin tutki-
muksessa eri menetelmillä. Luotettavimmin erottelevaksi testiksi osoit-
tautui kuitenkin ampumatesti, jossa oli nähtävissä selviä muutoksia so-
taharjoituksen vaikutuksesta. Ampumatarkkuus rasituksen mittarina 
osoittautui herkäksi. Sen etuna on myös, että se on varsin realistinen, 
koska sodan aikana ampumatarkkuus on yksi toimintakyvylle asetetta-
vista konkreettisista vaatimuksista. 
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Sosiaalisen toimintakyvyn mittarit: 

10. Platoon Cohesion -mittari (Siebold & Kelly, 1988), jolla selvitettiin, 
kuinka hyväksi vastaajat kokivat ryhmäkiinteyden omassa ryhmäs-
sään. Platoon Cohesion -mittari on kehitetty erityisesti sotilasolosuh-
teisiin mittaamaan yksikön ryhmäkiinteyttä.  

11. Organisational commitment -mittaria (Gade ym., 2003) käytettiin mit-
taamaan organisaatioon ja sen tavoitteisiin sitoutumista mittaava 
testi2.  

Eettisen toimintakyvyn mittari: 
 
12. Eettisen toimintakyvyn mittaamiseen käytetään Defining Issues -testiä 

(Rest, 1979, viitattu julkaisussa Myyry ym., 2010), joka perustuu Kohl-
bergin moraalikehityksen vaiheteoriaan. Testissä tutkittaville esitetään 
moraalisia dilemmoja, joihin heidän tulee ottaa kantaa ja valita mieles-
tään oikeat perustelut ratkaisulleen. Tiettyjä algoritmeja käyttäen vas-
tauksista lasketaan heidän ajattelussaan moraalikehityksen eri vaiheita 
edustavien valintojen pistemäärät. 

 
Yllämainituilla mittareilla saaduista koehenkilöiden ominaisuuksista etsit-
tiin niitä, jotka mm. selittävät ja tukevat loppukokeen läpäisyä harjoitus-
jakson päätteeksi. 
 
Koehenkilöt kirjasivat psyykkisiä tuntemuksiaan työpäiväkirjaan ja tätä 
tietoa verrattiin mm. heidän ominaisuuksiinsa. 
 
Johtajilta tutkittiin myös heidän johtamissuorituksensa laatua harjoitusko-
konaisuuden lopussa. 

                                                 
2 Reserviläisten kohdalla mittaus tapahtui tutkimuksen näkökulmasta huonona ajankoh-
tana, koska kysely tehtiin ennen harjoitusta, jolloin ryhmä ei vielä ollut toiminut harjoi-
tuksessa yhdessä. Tietoa siitä, ovatko tutkitut reserviläiset toimineet aikaisemmin yhdessä 
ja tunsivatko kaikki entuudestaan toisensa, ei ole käytettävissä. Siten heidän vastauksensa 
saattavat perustua enemmän mielikuviin kuin omiin kokemuksiin. 
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Kuva 8. Koehenkilöiltä laadittiin persoonallisuusprofiili; eri profiileja verrattiin mm. 
lopputestissä pärjäämiseen. (Kuva: Jari Harala) 
 

 
 

Kuva 9. Ammunta eri rasitustiloissa mittaa hyvin sekä psyykkistä että fyysistä toiminta-
kykyä. (Kuva: Jari Harala)  
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3.2.4 Profiloitavan avaintehtävän  
toimintakykyvaatimusten laatiminen 
Asiantuntijahaastatteluissa tavoitteena oli kartoittaa sodan aikaiset menes-
tystekijät, jotka sijoitettavalla henkilöllä tulee olla tehtävässä pärjätäk-
seen. Noin 2 h kestävä asiantuntijahaastattelu tehtiin seuraavasti: 

• Aloitusinfossa tutkimusryhmän johtaja kertoi perusteet ja profi-
loinnin tarkoituksen sekä menetelmät. 

• Asiantuntijat kirjoittivat arvioitavan tehtävän ”sodan kuvan” sekä 
sen tuomat vaateet fyysiselle ja psyykkiselle toimintakyvylle  
(tarvittavat ominaisuudet). 

• Asiantuntijat pisteyttivät asteikolla 1–5 ominaisuusluettelon, jossa 
on Puolustusvoimien henkilöstön valintoihin liittyviä ominaisuuk-
sia. 

• Asiantuntijat pisteyttivät asteikolla 1–5 Fleischmann Job Analysis 
Surveys (FJAS), jossa on 52 kohdalla kuvailtu ihmisen erilaisia 
psyykkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia. 

• Tutkija veti ryhmäkeskustelun, jossa määritettiin keskeiset fyysi-
set ja psyykkiset menestystekijät sekä poissulkevat ominaisuudet. 

 

3.3 Fyysisen toimintakyvyn harjoittelu- 
menetelmätutkimus 
Fyysisen toimintakyvyn kehittämistä erilaisilla harjoittelumenetelmillä tut-
kittiin Kainuun prikaatissa II/2015 sekä I/2016 saapumiserän erikois- sekä 
joukkokoulutuskaudella jääkärikomppaniassa. Perusajatuksena oli tutkia 
neljällä erilaisella tavalla toteutetun koulutuksen vaikutuksia fyysisen toi-
mintakyvyn kehittymiseen. Kokeillut toteutustavat olivat 

• lajiharjoittelu (sotilastoimintaan liitetty, jalkaväen taistelulle omi-
naisia anaerobisia suoritteita sisältävä fyysinen koulutus taistelu-
varustuksessa) 

• voimassa olevan fyysisen koulutuksen ohjeistuksen mukainen har-
joittelu 

• voimapainotteinen harjoittelu 
• kestävyyspainotteinen harjoittelu. 

 
Harjoittelu toteutettiin olemassa olevan ohjeistuksen mukaisessa tuntikiin-
tiössä, jota yksikkö sovelsi muun läpivientisuunnitelmansa reunaehtojen 
(mm. sota- ja ampumaharjoitukset) puitteissa. 
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Fyysisen toimintakyvyn kehityksen mittaamiseen käytettiin samoja mene-
telmiä kuin alaluvussa 3.1 on mainittu. Lisäksi käytettiin 3,2 km:n varuste-
juoksua taisteluvarustuksessa sekä urheiluhallissa järjestettyä sotilaan teh-
tävärataa, jonka kesto oli n. 30–50 s. Se sisälsi ryömimistä, juoksua, taakan 
kantoa ja taakan vetämistä. Rata tehtiin kolme kertaa yhden minuutin pa-
lautuksella suoritusten välissä. 
 

 
 

Kuva 10. Eri harjoitusmenetelmien vaikuttavuutta seurattiin mm. monipuolisella sotilas-
tehtäväradalla, josta otetiin aikaa. (Kuva: Jari Harala) 
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4 Tutkimustulokset 

4.1 Toimintakykyvaatimukset 

4.1.1 Fyysiset toimintakykyvaatimukset 
Tavoitetaso jalkaväkeen valittavalla sotilaalla tulee olla lihaskunnon 
osalta vähintään tyydyttävä ja kestävyyskunnon osalta hyvä (Cooper 
2800 m). Lisäksi tarvitaan riittävästi maksimivoimaa tehtävästä / kannetta-
vasta kuormasta riippuen. Taisteluvarustuksessa kannettavan kuorman 
määrä on nykyisin n. 35 % kehon painosta, joka asettaa vaatimuksia soti-
laan fyysiselle toimintakyvylle etenkin lihasvoiman suhteen. Koska kuor-
man määrä on riippumaton yksittäisen sotilaan kehon painosta, voi 
suhteellinen kuorma taisteluvarustuksessa nousta korkeammaksikin 
kuin 35 %. Jos samalla lihasvoima ja lihaskunto ovat heikkoja, en-
nuste tehtävässä pärjäämiselle on heikko. Myöskään Cooperin testin tu-
loksen osalta huonon tuloksen saaneita ei tule valita taistelevaan yksik-
köön, koska koulutuksen fyysisen kuormituksen johdosta esim. alaraajojen 
rasitusvammojen riski kasvaa. Heikkokuntoisen on vaikea pysyä mukana 
ja tämä saattaa sitoa muiden panosta ja saattaa täten haitata ryhmän tehtä-
vän suorittamista. 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella ei pystytä määrittämään tarkkoja 
aselajikohtaisia fyysisiä toimintakykyvaatimuksia, mutta oheisen taulukon 
1 perusteella voidaan asettaa tavoitetasot eri yksikkötyyppien fyysiselle 
toimintakyvylle. 

Tämän tutkimusaineiston mukaan, vuosina 2014–2017 koehenkilöinä ol-
leiden Cooperin testin tulos parani keskimäärin 250 m varusmiespalvelus-
aikana. Valtakunnallisesti tarkasteltuna vuosien 2005–2015 aikana Coope-
rin testin tulos on parantunut varusmiespalveluksen aikana keskimäärin 
107 m. Pystytäänkö heikkokuntoisesta alokkaasta kouluttamaan tavoi-
tetason saavuttavaa sotilasta, vai tulisiko hänelle miettiä alemman vaa-
timustason tehtävää. Jos esimerkiksi jalkaväkisotilaan Cooper-tulok-
sen tavoitetaso palveluksen lopussa on 2800 m, ei kyseiseen perusyk-
sikköön kannata sijoittaa alokasta joka tulotestissä juoksee alle 2500 
m. On myös huomioitava että sotilaalla kehon rasvaprosentti ei ole 
liian korkea. Turhan rasvan kantaminen vähentää kykyä kantaa va-
rustekuormaa taistelussa. 
Fysiologisiksi vaatimuksiksi nousivat asiantuntijahaastatteluissa mm. mi-
nimi-/maksimipituus, värinäkö, värillisen informaation havaitsemis- 
nopeus, näön tarkkuus,   monitehtäväkyvykkyys, silmä-käsi-koordinaatio, 
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Taulukko 1. Eri työtehtävien fyysinen kuormittavuus MET-arvoina ja muutettuna vaati-
musarvoiksi sotilaille (ml/kg/min). (Ainsworth ym. 2000, muokannut Santtila 2016). 
MET=Metabolic Equivalent; Liikkumisen tehon yksikkö, 1MET=Energiankulutus lepoti-
lassa. VO2 MAX, ml/kg/min = kehonpainoon suhteutettu maksimaallinen hapenottokyky. 
Energiankulutus kcal/h = kuinka paljon energiaa kuluu työssä tunnissa. 
 
Työ/kuormitus METs VO2 MAX, 

ml/kg/min 
Vastaava sotilastyö Vaatimus 

sotilaalle, 
ml/kg/min 

Energian-
kulutus, 
kcal/h 

Istuminen 1,0 3,5 Sama 7,0 75,0 

Seisominen 1,5 5,3 Sama 10,5 112,5 

Kävely, 3,2 
km/h 

3,0 10,5 Sama 21,0 225,0 

Kävely, reipas, 
kantamus 10 kg 

4,5 15,8 Taistelijan eteneminen 
taisteluvarustuksessa 

31,5 337,5 

Kävely, kanta-
mus 10–20 kg 

5,0 17,5 Taistelijan eteneminen tais-
teluvarustuksessa 

35,0 375,0 

Kävely, 6 km/h 6,0 21,0 Sama 42,0 450,0 

Retkeily 6,0 21,0 Partionti maastossa 42,0 450,0 

Metsätys 6,0 21,0 Taistelu metsässä 42,0 450,0 

Puutyöt ja 
puiden halkomi-
nen 

6,0 21,0 Tulialueen raivaus ja taiste-
luaseman rakentaminen  

42,0 450,0 

Kävely, kanta-
mus 20–35 kg 

6,5 22,8 Taistelijan eteneminen tais-
teluvarustuksessa 

45,5 487,5 

Hölkkä, yleinen 7,0 24,5 Sama 49,0 525,0 

Uinti, rauhalli-
nen 

7,0 24,5 Vesistön ylitys 49,0 525,0 

Hiihto, yleisesti 7,0 24,5 Sotilaan eteminen ja taistelu 
talvella 

49,0 525,0 

Kävely, kanta-
mus 35–45 kg 

7,5 26,3 Taistelijan eteneminen 
taistelu-varustuksessa 

52,5 562,5 

Juoksu, 8 km/h 8,0 28,0 Sama 56,0 600,0 

Kävely, kanta-
mus yli 45 kg 

8,5 29,8 Taistelijan eteneminen 
taisteluvarustuksessa 

59,5 637,5 

Juoksu 10 km/h 9,0 31,5 Sama 63,0 675,0 

Kävely, ylämäki, 
kantamus yli 20 
kg 

9,0 31,5 Taistelijan eteneminen 
taisteluvarustuksessa 

63,0 675,0 

Hiihto, 8 km/h 9,0 31,5 Sotilaan eteminen ja taistelu 
talvella kiireessä 

63,0 675,0 

Lapiointi 9,0 31,5 Poteronkaivuu 63,0 675,0 

Judo 10,0 35,0 Lähitaistelu 70,0 750,0 
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moniraajakoordinaatio, vasen-/oikeakätisyys, käden vakaus, reaktioaika, 
matka- tai virtuaalipahoinvoinnin herkkyys ja kehonhallinta. 

Fysiologiset vaatimukset vaihtelevat huomattavasti eri tehtävien välillä 
eikä yleisiä kaikille TST MAPU2020 -joukoille tarpeellisia vaatimuksia 
ole listattavissa. Esimerkkejä fysiologisista kriteereistä eri avaintehtäviin 
on esitetty luvussa 4.2. 
 

 
Kuva 11. (Kuva: Puolustusvoimat / Aapo Huhtalo) 

 

4.1.2 Psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen  
toimintakykyvaatimusten ryhmittely 
Maavoimien taistelevien joukkojen henkilöstön yleiset toimintakykyvaati-
mukset ovat kohdissa 1–3. Osa näistä ominaisuuksista yhdessä muodos-
taa aikaisemman tutkimusnäytönkin mukaan keskeisen pohjan resi-
lienssille eli paineensietokyvylle / sitkeydelle / palautumiskyvylle. 
Muut listan ominaisuudet osoittautuivat tässä tutkimuksessa stressiltä 
suojaaviksi ja lopputestissä pärjäämistä tukeviksi. Yksikkötyypeittäin 
(taistelulajeittain) muodostetut toimintakykyvaatimukset ovat kohdassa 4.  
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1. Testeillä mitattavat ominaisuudet (psyykkiset toimintakykyvaati-
mukset): 

a. tunnollisuus 

b. sinnikkyys 

c. älykkyys (P-koe 1:n arvo) 

d. ongelmakeskeinen selviytymiskeino (aktiivinen coping) 

e. suunnittelu (selviytymiskeino ongelmatilanteissa) 

f. emotionaalinen tasapainoisuus 

g. optimismi 

h. minäpystyvyys 

i. tunteiden säätely 

j. yhteistyövalmiudet  

k. maanpuolustustahto ja sitoutuminen organisaatioon. 

Edellä luetelluissa kriteereissä valittava ei saa saada arvioinnissa kaikista 
osa-alueista yhtä aikaa pienintä arvosanaa. Muutoin ennuste pärjäämisestä 
taistelutehtävissä on heikko. Lisäksi johtajiksi valittavilla suositellaan mi-
tattavaksi moraalikehityksen vaihe. Sen pisteet eivät saa painottua kehityk-
sen alimpiin vaiheisiin (henkilökohtaisen intressin taso). 
 
Ominaisuuksia voi toki painottaa koulutushaaroittain joukko-osaston sisäi-
sissä valinnoissa; esimerkiksi sotilaspoliisien osalta ei voida olettaa, että 
pienin mahdollinen arvo tunnollisuudessa riittää tai että jääkäreillä pienin 
mahdollinen arvo sinnikkyydessä riittää. Maanpuolustustahto nostettiin 
toimintakykyvaatimusten listalle muissa tutkimuksissa havaittujen merkit-
tävien vaikutusten vuoksi. Listan ulkopuolelle jää myös taistelukykyyn 
luottaminen, vaikka se tulosten mukaan olikin tärkeä. Tämä on kuitenkin 
asia, jota ei voi mitata vielä peruskoulutuskaudella tai ennen palvelukseen 
astumista. 
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2. Kouluttajien suorittamilla alokkaiden havainnoinnilla sekä tausta-
tietoihin tutustumalla selvitettävät ominaisuudet ja muut toiminta-
kykyyn vaikuttavat tekijät: 

a. kyky ja halu toimia ryhmän jäsenenä 

b. maanpuolustustahto ja lojaalisuus sotilasesimiehille 

c. integroituminen yhteiskuntaan sekä sääntöihin ja määräyk-
siin sopeutuminen. 

Esimerkiksi voimakas traumaattinen stressi voi romahduttaa toi-
mintakyvyn kutsuntojen ja palvelukseen astumisen taikka kotiutu-
misen ja perustamispaikalle saapumisen välissä. Henkilökohtaisten 
olosuhteiden aiheuttama toimintakyvyn voimakas heikkenemisen 
mahdollisuus tulee ottaa huomioon rauhan aikaisessa valintamenet-
telyssä sekä joukkoja poikkeusoloissa perustettaessa. 

3. Koulutuksella kehitettävät toimintakyvyn keskeiset ominaisuudet, 
jotka eivät ole valintakriteerejä 

a. ryhmäkiinteys 

Lisäksi sinnikkyyttä, minäpystyvyyttä, tunteiden säätelyä sekä 
maanpuolustustahtoa voidaan kehittää edelleen koulutuksen 
aikana (ja ovat siis myös toimintakykyvaatimuksia), koska ne 
muodostavat perustan paineensietokyvylle. 

4. Tutkimuksen kenttäkokeissa asiantuntijoiden antamista vastauk-
sista on nostettavissa toimintakykyvaatimuksiksi taulukossa 2 lue-
tellut toivotut psyykkiset ominaisuudet yksikkötyypeittäin ryhmi-
teltynä. 

Kohdassa 4 luetellut ominaisuudet ovat kyseiseen yksikkötyyppiin valitta-
valle tarpeellisia keskeisiä ominaisuuksia, jotka tukevat tehtävissä menes-
tymistä. Tässä tutkimuksessa näiden ominaisuuksien ”vahvuudelle” ei 
voida asettaa raja-arvoa valintakriteeriksi. Mutta voidaan todeta, että jos 
valinnan kohteena oleva sotilas on ominaisuuksiltaan täysin päinvastainen, 
ei ennuste pärjäämiselle kyseisessä yksikkötyypissä ja henkilöstöryhmässä 
ole hyvä. 
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Taulukko 2. Asiantuntijoiden nimeämät yleiset psyykkiset, sosiaaliset ja eettiset toiminta-
kykyvaatimukset jalkaväessä ja kenttätykistössä. 
 

Henkilöstö-
ryhmä -> 

Taistelulaji 
/ aselaji 

Upseerit Aliupseerit Miehistö 

Hajautettu 
puolustus 

- analysointiin pe-
rustuva päätök-
sentekokyky 

- ongelmien rat-
kaisukyky, inno-
vatiivisuus 

- järjestelmällisyys 

- oma-aloitteisuus, 
rohkeus tehdä 
kovia päätöksiä 

- määrätietoisuus, 
peräänantamatto-
muus 

 

- oma-aloitteisuus 

- kurinalaisuus 

Hyökkäys - päätöksenteko-
kyky painetilan-
teessa 

- kyky työsken-
nellä epävar-
massa toimin-
taympäristössä 

- määrätietoisuus 

- oma-aloitteisuus 

- rohkeus 

- oma-aloitteisuus 

 

- rohkeus 

- oma-aloitteisuus 

 

Kohteen 
suojaus 

- harkitsevuus 

- järjestelmälli-
syys, asioiden 
loppuun asti vie-
minen 

- päätöksenteko-
kyky painetilan-
teessa 

- sosiaalisuus (tii-
miin sopeutumi-
nen, yhteishen-
gen luominen, 
yhteistyöhaluk-
kuus) 

- määrätietoisuus 

- kurinalaisuus,  
rutiinien sieto 

- rauhallisuus 

 

Kenttätykis-
tön tuliase-
majaos 

- järjestelmälli-
syys, tunnolli-
suus 

- rauhallisuus 

- paineensietokyky 
ja samalla mate-
maattiset kyvyt 

- järjestelmälli-
syys, tunnolli-
suus 

- yksitoikkoisuu-
den sieto 

- kurinalaisuus,  
tunnollisuus 

- yksitoikkoisuuden 
sieto 

- oma-aloitteisuus 

- sosiaalisuus (ryh-
mätyöskentelytai-
dot) 
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Esikunta- ja viestikomppanian osalta ei laadittu viestiaselajin yleisiä omi-
naisuuksia upseereille, aliupseereille ja miehistölle vaan laadittiin luvun 
4.2. mukaisesti viestiaselajin avaintehtävien profiilit. 
 

 
Kuva 12. (Kuva: Puolustusvoimat / Tatu Toikkanen) 
 

4.1.3 Asiantuntijoiden toivomien psyykkisten  
ominaisuuksien vertailu havaittuihin keskeisiin  
koehenkilöiden ominaisuuksiin 
Asiantuntijoiden kenttäkokeiden yhteydessä laatimissa vapaan sanan ar- 
vioissa painottuivat kaikille taistelulajeille sekä kenttätykistölle yhteisinä 
persoonallisuuden piirteinä tunnollisuus, ulospäin suuntautuneisuus sekä 
sovinnollisuus. Valmiiksi annettujen ominaisuuksien painoarvottamisessa 
asiantuntijoilla nousivat esiin johtajilla määrätietoisuutta, päätöksenteko-
kykyä ja peräänantamattomuutta kuvaavat ominaisuudet. Miehistölle ar-
vioitiin erittäin tärkeiksi ominaisuuksiksi ainoastaan sinnikkyyteen liittyviä 
toivottuja ominaisuuksia. Lopputestin läpäisyä ennustivat koehenkilöistä 
mitatuista ominaisuuksista tunnollisuus, sinnikkyys, luottamus taisteluky-
kyyn, P-koe 1:n arvo sekä emotionaalinen tasapainoisuus. 
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Näiden kahden eri menetelmän (asiantuntijaprofilointi - koehenkilöi-
den pärjääminen lopputestissä) osalta näyttäisivät ulospäin suuntau-
tuneisuus ja tunnollisuus olevan samoja keskeisiä ominaisuuksia.  
Asiantuntijoiden aineistossa nousi toki myös esille paljon toivottuja omi-
naisuuksia, joita ei lainkaan arvioitu koehenkilöistä rasituksen alla, kuten 
esimerkiksi rohkeus, kyky työskennellä epävarmassa ympäristössä tai in-
novatiivisuus. 

4.2 Aselajikohtaiset avainhenkilöstön  
toimintakykyvaatimukset 
Asiantuntijahaastattelujen perusteella muodostetut avaintehtävien toimin-
takykyvaatimukset laadittiin 72 tehtävästä. Esimerkkinä niistä on kolmen 
tehtävän menestystekijäluettelo taulukossa 3. Varsinaisen tutkimusraportin 
liitteenä on lueteltu kaikkien profiloitujen tehtävien vaatimukset. 

Avaintehtäviä profiloitiin vuosina 2016–2017 aselajeittain seuraavasti: 

• jalkaväki  37 

• kenttätykistö  7  
o lisäksi yhteisiä jalkaväen kanssa 3 (KRHK + TPTRI-

PÄÄLL, TKI/HEIJOHT, Laskija-au) 

• ilmatorjunta 11 

• viesti 6 

• pioneeri 10 

• huolto  10. 

Avaintehtäviä profiloitiin yhteensä 80, mutta 8 tehtävää yhdistettiin toisiin 
pienen vastaajamäärän vuoksi. Raportoituja avaintehtäviä oli täten lopulta 
72. 

Yhdistettyjä tehtäviä olivat: 

• kaikkien yksikkötyyppien vääpeleiden tehtävät (5) 

• jalkaväen viestimies ja radiomies 

• taisteluajoneuvon kuljettaja (JV) -> panssarivaunun ajaja 

• tulenjohtomies - > tulenjohtoaliupseeri 

• tutka-aseman mittaaja -> tutka-aseman johtaja. 
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Toimeksiannon ulkopuolelta tutkimusryhmän aloitteesta profiloitiin myös 
taisteluajoneuvon kuljettaja sekä huollon/tykistön kuorma-auton kuljettaja. 
Näiden tehtävien psyykkisen toimintakyvyn vaatimukset ovat keskenään 
erilaiset ja taisteluajoneuvon kuljettajan osalta lisäksi osin ristiriidassa rau-
han ajan kuljetusalan henkilöstön valintaa ohjaavien normien kanssa. 
 

 

Kuva 13. Hyvällä panssarivaunuampujalta vaaditaan huomattava määrä erilaisia  
ominaisuuksia, jotta panssarivaunusta saadaan sen tarjoama tulen teho käyttöön.  
(Kuva: Puolustusvoimat) 

 
 

Kuva 14. Ilmatorjunnan eri tehtävissä vaatimuksia on mm. näkökyvylle, reaktio- 
nopeudelle ja monitehtäväkyvykkyydelle. (Kuva:Puolustusvoimat / Juho Ahokas)



Taulukko 3. Esimerkkejä avaintehtävien profiileista 
(Profiileja yhteensä 72 kpl. Loput profiilit ovat varsinaisessa tutkimusraportissa) 

1) Profilointitilaisuuden keskustelun lopputulos yhtenä arvona, suluissa asiantuntijoiden antamien 
arvioiden haarukka

2) Koonnos Fleischman job analysis surveyn kyselystä, Puolustusvoimien tehtävien
profilointilomakkeesta (Nyman, muokannut Harala) sekä ryhmäkeskustelusta. Esitetty
ominaisuudet, jotka saivat lomakkeissa asiantuntija-arvioissa keskiarvon 1.00 - 1.50 (asteikko 1-
5, jossa 1= erittäin tärkeä ominaisuus ja 5 = poissuljettava ominaisuus) tai nousivat
lomakkeiden ulkopuolelta ryhmäkeskustelussa esille.

3) Asiantuntijoiden vapaan sana osuudesta sekä ryhmäkeskustelusta listatut keskeiset
vaatimukset 

Tehtävä Cooper 
1) 

LKT pituus 
cm 

Fysiologis-psyykkiset 
vaatimukset 2) 

Psyykkiset tärkeimmät 
ominaisuudet 3) 

Panssarivaunun  
ampuja 

2400 
(2200-
2600) 

Ty-
Hy 

<190 
(ei yli-
painoa) 

Multitasking, Ohjaimen 
käyttötarkkuus, 
Moniraajakoordinaatio, 
Reagointiherkkyys, 
Asteikon/laiteen säätö, 
Reaktioaika, Käden 
vakaus, Sorminäppäryys, 
Lähinäkö, Värien 
erottelukyky, 
Pimeänäkökyky, Näön 
laajuus, Syvyysnäkö 

Ei ahtaan paikan 
kammoa, ei 
matkapahoinvointia tai 
virtuaalipahoinvointia, 
hyvä paineensieto, 
päätöksentekokykyinen, 
järjestelmällinen, 
tunnollinen 

Panssarintorjunta- 
ryhmän johtaja 

2800 
(2400 – 
3000) 

Ki >170 Käden vakaus, Käsien 
kätevyys, 
Sorminäppäryys, 
Maksimivoima, 
Räjähtävä voima, 
Lihaskunto, 
Keskivartalon lihasten 
voima, Ulottuvuus, 
Dynaaminen ulottuvuus, 
Kehon hallinta, 
Kestävyys, Lähinäkö, 
Kaukonäkö, 
Pimeänäkökyky, Näön 
laajuus, Syvyysnäkö, 
Kuulo, Keskittymiskyky 
kuuntelemiseen, Äänen 
paikallistaminen 

Peloton, 
määrätietoinen, 
tilanneälyinen, 
päätöksentekokykyinen, 
harkitseva 

Ilmatorjunnan 
johtoportaan  
operaattori 

2300 
(2100-
2500) 

Ty <190 Multitasking, värien 
erottelukyky, 
reaktionopeus 

Nopea 
päätöksentekokyky, 
paineensieto, tarkkuus, 
keskittymiskyky, kyky 
nopeaan 
kommunikointiin 
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HUOM 1: Cooperin sekä lihaskuntotestin arvo on varusmieskoulutuksen jälkeinen tavoitetaso, jolla 
pärjää sodan aikana tehtävässään. Cooperin testin osalta valintasuosituksena alokkaille kuhunkin 
koulutushaarayksikköön on tavoitetaso - 300m. 

HUOM 2: Taulukon tietoja voi käyttää valintojen lisäksi koulutuksen suunnitteluun. Esimerkki: 

Panssarintorjuntaryhmän johtajalta (ja PST-mieheltä) vaaditaan taulukon 3 mukaan mm. 
keskivartalon hyviä voimaominaisuuksia, räjähtävää voimaa, käden vakautta sekä kehon hallintaa. 
Koulutuksen eri harjoitteita suunniteltaessa voi siis miettiä keinoja: 

• kohdentaa kuntosalilla / maastossa tehtävää fyysisen toimintakyvyn harjoittelua noihin
ominaisuuksiin

• parantaa sotilaan tasapainoa, kehonhallintaa sekä käden vakautta erillisillä, vaikka
kasarmilla tehtävillä harjoitteilla, jotta saavutetaan kyvykkyys 

1) nousta nopeasti makuuasennosta korkeaan polviasentoon eli erääseen
ampuma-asennoista (aluksi ilman kuormaa ja sitten kuorman kanssa)

2) saavuttaa nopeasti liikkumaton tila polviasennossa samalla kannatellen kuormaa
olkapäällä

3) saavuttaa nopeasti kyky tehdä käsillä polviasennossa hienotyöskentelyä.
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Kuva 15. Taistelupelastajilla sekä lääkintämiehillä on kovia vaatimuksia sodan aikana, 
jotta hoito saadaan alkamaan nopeasti missä tahansa paikassa.  
(Kuva: Puolustusvoimat / Sami Peltoniemi) 

4.3 Fyysisen toimintakyvyn harjoittelun  
menetelmätutkimus 
Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että voima- ja sotilaan lajinomai-
sella harjoittelulla on merkitystä sotilaan toimintaan tehtäväkohtaisessa an-
aerobisessa testissä. Ylä- ja alavartalon isometrinen maksimivoima, keven-
nyshyppy, kuuden sekunnin pp-ergotesti, vauhditon pituus, istumaan nou-
sut, punnerrukset ja pikamarssi korreloivat merkitsevästi tehtäväradan ajan 
kanssa. Regressioanalyysillä saatiin selville, että maksimaalinen kuuden 
sekunnin pp-ergotestin teho, etunojapunnerrukset ja 3,2 kilometrin pika-
marssin aika ennustivat eniten tehtäväradalla saavutettua aikaa. 

Tutkimuksen tulokset tukevat aiempia pääosin peruskoulutuskaudella teh-
tyjä tutkimuksia. Sotilaan fyysisen harjoittelun tulee olla monipuolista 
koko kehoa kuormittavaa sotilaan tehtävät huomioon ottavaa harjoittelua. 
Perinteisen marssi- ja liikuntakoulutuksen lisäksi tulevaisuudessa tulee 
huomioida entistä paremmin kuormituksen vaihtelu eri ominaisuuksien ja 
intensiteetin välillä. Fyysistä harjoittelua voidaan tehdä myös maasto-olo-
suhteissa muun muassa oman kehon painolla ja/tai sotilaan varustuksessa. 
Suunnitelmallisella harjoittelulla pystytään parantamaan eri fyysisiä omi-
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naisuuksia sotilailla. Tämä on tärkeää, koska nykysotilas tarvitsee moni-
puolisia fyysisiä ominaisuuksia selvitäkseen taistelukentällä. Aerobista 
kuntoa tarvitaan siirtymisiin, käytännön toimintaan taistelukentällä sekä 
palautumiseen. Lihaskestävyyttä ja -voimaa puolestaan tarvitaan kuorman-
kantoon, tavaroiden nostamiseen, haavoittuneiden evakuointiin ja taiste-
luun. Ilman riittävää kokonaisvaltaista fyysistä toimintakykyä, taistelija ei 
pysty suoriutumaan kuormittavista tehtävistä tai palautumaan riittävän no-
peasti seuraavaan. Ottaen huomioon nyky-yhteiskunnan kehityksen 
nuorten miesten laskevassa yleiskunnossa, varusmiespalveluksen fyy-
sistä nousujohteisuutta tulee edelleen kehittää. Tämän tutkimuksen 
mukaan se onnistuu myös E- ja J-kauden aikana, mutta vaatii selkeää 
suunnitelmaa ja hieman kekseliäisyyttä toteutukseen. 
 
Sotilaan lajinomainen harjoittelu ja voimaharjoittelu näyttäisivät ke-
hittävän eniten sotilaan tehtäväradan tulosta, samoin myös ammunta-
tulos näyttäisi putoavan vähiten rasituksen jälkeen juuri näillä ryh-
millä. Jatkossa onkin tärkeää, että etenkin E- ja J-kauden liikuntakoulu-
tukseen sisällytetään voimaharjoittelua ja intervallityyppistä sotilaan 
lajiharjoittelua lisäkuorman kanssa tehtynä. Tämän kaltaista kuormi-
tusta tulisi tulla 1–3 kertaan viikossa riippuen ollaanko kasarmilla vai 
maastossa. 
 
5 Pohdinta 

5.1 Sotilaan kokonaisrasitukseen ja toimintakykyyn 
vaikuttavat tekijät pidemmissä kriiseissä 
Rauhan aikaisissa varusmiesten sotaharjoituksissa ei joukkoa voi kuormit-
taa yhtä pitkään ja yhtä kovasti kuin sodan aikana. Tämän raportin toimin-
takykyvaatimukset on listattu rauhanaikaisten sota- ja ampumaharjoitusten 
mittaustapahtumista tehtyjen johtopäätösten kautta. Viikkoja kestävässä 
poikkeusolojen palveluksessa sotilailla korostuu pitkäjänteisyyden vaiku-
tus psyykkisessä toimintakyvyssä. Myös motivaation vaikutus kasvaa.  
 
Perustamisen yhteydessä on tarpeen arvioida varusmiespalveluksen 
kautta joukkoon valittuja, valintakriteeritkin aikanaan täyttäneiden 
sotilaiden toimintakykyä. Stressillä on kumuloitumisominaisuus ja täl-
löin vähäinen, ”siviilistä mukana tuotu” stressi joukkoa perustettaessa ja 
koulutettaessa on eduksi ennustettaessa sotilaan jaksamista joukossaan. 
Edelleen huomiota tulee kiinnittää ryhmäkiinteyden parantamiseen perus-
tamisesta alkaen. 
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Akuutista, vähintään keskivaikeasta masennuksesta sekä työuupu-
muksesta kärsivän henkilön hyödyllisyys joukolleen tulee arvioida 
erikseen joukon perustamisen yhteydessä. 
 
Fyysisten ominaisuuksien osalta voidaan todeta, että parempikuntoi-
nen jaksaa toistuvaa ja kumuloituvaa rasitusta paremmin ja myös pa-
lautuu siitä huonokuntoista nopeammin. Tämän tutkimuksen perusteella 
ei voida kuitenkaan määrittää esitettyjen valintakriteerien päälle tiettyä lu-
kuarvoa (toimintakykyreservi), jonka ylittämällä sotilas jaksaisi joukos-
saan tämän tutkimuksen koejaksoja pidempään, esimerkiksi kolme kuu-
kautta. 
 
Sotilaan fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota. On 
tärkeää huolehtia siitä, että sotilaille on taistelutilanteessa tarjolla riittävästi 
ja tasaisin väliajoin ravintoa ja nestettä. Kuten sekä aiemmissa tutkimuk-
sissa että myös omissa mittauksissamme havaittiin, energiaa tulisi 
saada 4000–5000 kcal/vrk, jotta energiankulutus ja -saanti olisivat ta-
sapainossa.  
 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että koehenkilöiden 
keskimääräinen unen määrä ei riitä fyysisen kuormituksen määrään 
nähden toimintakykyä ylläpitävään vaikutukseen viikkoja kestävässä 
kriisissä sillä lähtökuntotasolla, joka koehenkilöillä keskimäärin oli. 
Lisäksi sotilaille kertyi jalkaväki- sekä viestiyksiköissä jatkuvasti n. 500– 
2500 kcal:n energiansaannin alijäämä vuorokaudessa. Nämä tekijät yh-
dessä johtavat siihen, että sotilaiden toimintakyky laskenee joukon perus-
tamisen jälkeen valmistelu- ja harjoitteluvaiheessa jo ennen viholliskoske-
tusta. Laskenut vireystila ja energiataso vaikuttavat mm. tarkkuutta ja koor-
dinaatioita sekä tilannetietoisuutta vaativiin tehtäviin (esim. eri aseilla am-
puminen ja niiden suuntaaminen, suunnistaminen, taistelun johtaminen 
jne.). Pitkäaikainen energiansaannin alijäämä alkaa myös kuluttaa kehosta 
rasvan jälkeen ensin lihasmassaa ja sen jälkeen energiavarastoja sisäeli-
mistä ja aivoista ja on täten erittäin haitallista sotilaan toimintakyvylle. Alla 
olevassa taulukossa 4 (Grossman, 2009) on esimerkki unen määrän vaiku-
tuksesta sotilaiden kykyyn tehdä tarkkuutta vaativia suorituksia, tässä ta-
pauksessa kenttätykistöpatteristolla ampumista. Yhdysvaltain armeija am-
mutti patteristoa 20 vuorokautta yhteen menoon ja taulukossa näkyy sen eri 
tulipattereiden tarkkuus ja nopeus (peak performance) kokeen päättyessä. 
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Kuva 16. Kaikki huollon järjestämä ruoka on syötävä, jottei syntyisi pitkällä aikavälillä 
toimintakykyä alentavaa energiansaannin alijäämää. (Kuva: Jari Harala) 
 
Tässä tutkimuksessa unen määrä vaihteli eri joukoilla keskimäärin 
4,83 ja 6,1 h:n välillä, mikä siis taulukon 4 esimerkin valossa ainakin 
puolittaisi joukon suorituskyvyn kolmessa viikossa. 
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Taulukko 4. Tulipatterin unen määrän vaikutus toimintakykyyn 20 vuoro-
kauden yhtäjaksoisessa ammunnassa. 
 

Tulipat-
teri 

Unen määrä  / 
vrk (h) 

Toiminnan tarkkuus ja nopeus lopussa  
alkuperäisestä (%) 

1. tptri 7 98 

2. tptri 6 50 

3. tptri 5 28 

4. tptri 4 15 

 
 

 
 

Kuva 17. (Kuva: Puolustusvoimat / Antoine Michel) 
 
Ainakin viikkoja kestävässä kriisissä tässä raportissa mainittuja toiminta-
kykyvaatimuksia keskeisemmäksi saattavat muodostua toimintakykyä yl-
läpitävät ja kehittävät toimet. Näitä toimia on listattu suosituksina mm. lu-
kuun 7. Valintojen raja-arvot ylittävä sotilaskin menettää toimintakykyään, 
mikäli sitä ei kriisin aikana ylläpidetä ja tarvittaessa palauteta. 
 
Kansainvälisissä tutkimuksissa on sotaa käyvistä joukoista havaittu, että 60 
vuorokautta jatkuvassa taistelukosketuksessa etulinjassa olevasta joukosta 
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98 % sotilaista romahtaa henkisesti toimintakyvyttömiksi. Suoritustaso al-
kaa laskea jo n. 45 vuorokauden jälkeen kuten alla olevasta taulukosta voi-
daan nähdä. (Grossman, 2009)  
 
Taulukko 5. Ihmisen kestokyky jatkuvassa taistelukosketuksessa. 
 

Aikaa taisteluun 
joutumisesta (vrk) 

Kuvaus toimintakyvystä 

0–10 Siedättyminen toimimaan stressin alla 

10–30 Tehokkain aika toimia taistelustressin alla 

30–45 Taistelukyky alkaa laskea uupumuksen vuoksi. 
Hyperaktiivinen vaihe, johon voi liittyä myös yli-
mitoitettua itseluottamusta 

45–60 Emotionaalinen uupumisvaihe, 50 vrk:n jälkeen  
”vihannesvaihe”, jossa taistelija on henkisesti täy-
sin toimintakyvytön 

 
Sotilaslääketieteen keskuksen raportti Ukrainan konfliktin lääkintähuol-
losta toteaa muun muassa, että n. 10 % sotilaista vaatii jatkuvaa psyyk-
kistä tukea pysyäkseen toimintakykyisenä. Siltikin joukkoja joudu-
taan etulinjassa kierrättämään noin kolmen viikon jaksoissa.  
Myös univaje oli merkittävä kierrätystarpeeseen vaikuttava tekijä3.  
Dnipropetrovskin sotilassairaalaan evakuoiduista potilaista 14.4.–1.2.2015 
(5047 potilasta) 25 %:ssa syynä olivat mielenterveydelliset syyt ja sairas-
tuminen 33 %:ssa. Varsinaisia fyysisiä sotavammoja oli siis alle puolet, 
42 %. Pääosa evakuoinneista johtui siis toimintakykyyn liittyvistä asioista 
sairaudet mukaan luettuna. 
 
Vihollisen kanssa kosketuksessa olevien joukkojen kierrätys lepoon ja 
huoltoon on siis ensiarvoisen tärkeää sotilaiden toimintakyvyn ylläpi-
dossa. Muilla joukoillakin pitää arvioida kumuloituvan stressin mää-
rää mm. sotilaiden käyttäytymistä tiiviisti seuraamalla. 
 

                                                 
3 Lääkev Jouko Peltomaa, Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja, 28.8.2017. 
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Edelleen sotivista joukoista on havaittu mm. Israelissa ja Yhdysvalloissa, 
että joukosta poistuu sotilaita enemmän psyykkisten ongelmien kuin ki-
neettisestä asevaikutuksesta aiheutuvien haavoittumisten tai kuolemien 
vuoksi. Myös tämä korostaa psyykkisen toimintakyvyn tarkkailun, kehittä-
misen, ylläpidon ja palauttamisen tarvetta pitkissä kriiseissä. 
 
Sotilaiden mahdollisuus pitää yhteyttä läheisiinsä on merkittävä 
psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttava tekijä. Yhteydenpitomahdol-
lisuus on toimintakyvyn näkökulmasta järjestettävä poikkeusoloissa-
kin operaatioturvallisuuden sen mahdollistaessa. 
 

5.2 Otteita muissa tutkimuksissa havaituista  
toimintakykyvaatimuksiin liittyvistä asioista 
Komppanian hyökkäyksen menestystekijät -tutkimuksessa (Maasotakoulu, 
2007) käsiteltiin mm. inhimillisten tekijöiden vaikutusta hyökkäyksen me-
nestymiseen. Tutkimusryhmä nosti sotilaan toimintakyvyn piiristä esille 
erityisesti seuraavat tekijät:  

• syvä sisäinen tahto voittaa taistelu ja rehellinen asenne 

• asenne: halu laittaa itsensä täysillä peliin ja panostaa parhaansa 

• paineen sietokyky ja keskittyminen oleelliseen paineen alla 

• voittajan asenne 

• joukon sisäinen kiinteys ja yhteenkuuluvuus 

• kyky ja halu suunnata energia päätehtävään kuormituksen alla. 
Maanpuolustustahto kriisin aikana riippuu mm. kansainvälisestä ja sisäpo-
liittisesta tilanteesta, uhkan luonteesta ja lähteestä, saadusta tuesta ja  
valtionjohdon päätöksistä ja julkilausumista (Forsberg, 1989; Gal, 1992). 
Myös sodan oikeutetuksi kokemisen tunne sekä kotiseudun läheisyys vah-
vistavat sotilaiden taistelumoraalia (Sinivuo, 2011). 
 
Itsesäilytys, myötätunto ja vastuuntunne muista sotilaista ovat keskinäisen 
tuen perusta. Vastavuoroinen tuki pohjautuu yleensä vastuuntunteeseen 
muista; tämä on tärkeä taistelumoraalin indikaattori (Gal, 1986; Grady, 
1994). Taistelussa sosiaalisen tuen verkoston on havaittu olevan ratkaise-
van tärkeä. 
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Kosketuksen ylläpitäminen kotiin ja muihin tärkeisiin siviili-ihmisiin koe-
taan hyvin usein suorastaan elämälangaksi. Postin kulun katkeaminen on 
ollut yksi eniten purnausta aiheuttavista asioista aiemmissa sodissa 
(Stouffer ym., 1949) kuten myös nykyisissä kriisinhallintatehtävissä (Sini-
vuo, 2011). 
 
Nopeasti kasatun joukon taistelumotivaatio ja taistelukelpoisuus on 
yleensä ollut heikko, jos jäsenet ovat puutteellisesti koulutettuja, eivät 
tunne toisiaan, kiinteys on heikko ja jos siihen ei kuulu kokeneita ve-
teraaneja ja esimiehiä (Sinivuo, 2011). 
 
Korean sodan jälkeen tehdyssä tutkimuksessa kiinteiden ja tehokkai-
den sotilasryhmien sotilaat olivat psykologisten testien perusteella ta-
sapainoisempia, sosiaalisempia, maskuliinisempia, itsevarmempia fyy-
sisestä suorituskyvystään sekä tavoitteellisempia elämässä yleensä ja 
armeijassa erityisesti kuin muiden ryhmien sotilaat (Watson, 1978). 
 
Henkinen sitkeys tai kestävyys (hardiness) sotilailla vähensi Yhdysvaltain 
rauhanturvajoukoissa sekä Persianlahden sodassa masentuneisuuden esiin-
tymistä ja psykiatrisia ongelmia (Bartone ym., 1999) ja tällaiset sotilaat 
kestävät enemmän työ- ja elämänstressiä (Maddi, 1967; Kobasa, 1979; Ko-
basa, Maddi & Kahn, 1982). 
 
Psykologisten ominaisuuksien suhteen homogeeniset ryhmät ovat tehok-
kaimmat etenkin alkuvaiheessa, koska niiden sosiaaliset suhteet ovat tii-
viimmät kuin heterogeenisten ryhmien. Ajan kuluessa tehokkuuserot kui-
tenkin saattavat pienentyä (Costa ym., 2001). 
 
Horisontaalinen ja vertikaalinen ryhmäkiinteys ovat psykologisia voima-
varoja, jotka saavat yksilön tuntemaan itsensä päteviksi ja kykeneviksi kä-
sittelemään stressiä aiheuttavia tilanteita ja kokemaan ne vähemmän stres-
saavina (Griffith ym., 1999). Ryhmäkiinteys myös vähentää yksinäisyy-
den ja avuttomuuden tunteita sekä auttaa venymään ja jaksamaan 
mahdottomilta tuntuvissa tilanteissa ja vähentää taistelustressireakti-
oista johtuvia tappioita (Solomon ym., 1986; Griffith, 2002). 
 
Libanonin sodassa 1982 havaittiin että varusmiehillä ja ammattisotilailla 
oli pienempi riski saada taistelustressireaktioita kuin reserviläisillä. 
Reserviläisillä ikänsä ja perheiden perustamisen vuoksi oli elämässä voi-
makas siirtymävaihe ja tämä johti pienempään kiinteyteen joukossa (Solo-
mon, Noy & Bar-on, 1986). Jos sota näyttää jatkuvan loputtomasti, per-
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heellisten huoli perheestään näyttää vähentävän heidän haluaan jatkaa tais-
telua ja heikentää heidän sitoutumistaan jatkaa palvelua sekä ryhmän kiin-
teyttä (Sinivuo, 2011). 
 

5.3 Tulosten tulkinta Puolustusvoimien  
näkökulmasta 
Puolustusvoimissa ei tällä hetkellä valita alokkaita järjestelmällisesti mitat-
tujen kyvykkyyksien perusteella eri tehtäviin etenkään miehistötasolla. 
Vain erikoisjoukkoihin, ELSO-aliupseerin tehtäviin, lentokonemekaani-
kon tehtäviin sekä lentoreserviupseerikouluun pyrkijöille järjestetään kat-
tavat kykyjä mittaavat valintatestit. Älykkyys-, johtajuus- ja paineensieto-
kokeiden tekeminen (P-kokeet) eivät riitä tuomaan esille kaikkia eri asela-
jeissa tarvittavia psyykkisiä ominaisuuksia. Eri joukko-osastoissa on toki 
käytössä menetelmiä, joilla yksiköihin jaetuista alokkaista valitaan sopi-
vimmat kyseisen yksikön eri joukkotuotantotehtäviin. 
 
Tässä tutkimuksessa määritetyt toimintakykyvaatimukset, joita voi kutsua 
myös valintakriteereiksi, ovat työkalu, jota voidaan käyttää etsittäessä 
mahdollisimman sopivia henkilöitä eri yksikkötyyppien koulutukseen. 
Vaatimuksia voidaan käyttää myös koulutuksen suunnittelussa. Raportissa 
esitetyt kriteerit tai ominaisuudet eivät kuitenkaan ole ehdoton karsintaraja. 
Rajat ylittävä henkilö kuitenkin suurella todennäköisyydellä kykenee ja 
jaksaa paremmin tutkitun joukon toiminnassa mukana tehtävänsä täyttäen 
kuin henkilö, jolta keskeiset ominaisuudet puuttuvat. PEKOULOS:n jul-
kaisemassa valintanormissa määritetään lopulta karsintarajojen tulkinta-
mahdollisuus. 
 
Listattujen psyykkisten kriteerien käyttöönotto vaatii kuitenkin vielä jo 
käynnistetyn peruskokeen uusimisen, jotta voidaan löytää testattavat omi-
naisuudet. Fyysisten ominaisuuksien testaaminen on tarvittaessa helppo 
mukauttaa saatuihin tuloksiin. Fysiologisten vaatimusten mittaaminen vaa-
tii lisätestien käyttöönottoa tai niiden laajentamista erikoisjoukkovalintoja 
laajemmalle otokselle. 
 
Tuloksista saataisiin paras hyöty irti, mikäli tulevat alokkaat voitaisiin tes-
tata jo ennen palvelukseen astumista, esimerkiksi noin kolme kuukautta en-
nen palvelukseen astumista. Tällöin henkilöstö voitaisiin jakaa ennen pal-
velukseen astumista kyvykkyyksien sekä aselajien vaatimusluetteloiden 
(toimintakykyvaatimusten) mukaan eri aselajeihin koulutettaviksi. Menet-
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telyllä vältyttäisiin peruskoulutuskauden jälkeisistä perusyksikön vaihdok-
sista, joihin joudutaan, jos toimintakykyvaatimusten valitaan sotilaiden ky-
vykkyyksiin sopivat aselajit vasta erikoiskoulutuskaudeksi. 
 
Järjestelmällinen tehtävän vaatimukset sekä sotilaan kyvykkyydet huo-
mioiva testaaminen lisännee sodan ajan suorituskyvyn nousun lisäksi myös 
varusmiespalveluksen aikaista motivaatiota ja tyytyväisyyttä haasteiden ja 
kykyjen kohdatessa mahdollisesti nykytilannetta paremmin. 
 
Raportin tuloksia voidaan käyttää valintojen lisäksi koulutuksen 
suunnittelun pohjana. Mikäli jossain tehtävässä todetaan tarvittavan 
esimerkiksi tunnollista, nopean reaktioajan sekä hyvän lihasvoiman 
omaavaa sotilasta, tulee koulutuksen suunnittelijan tarkastaa, että 
ovatko nämä ominaisuudet nykyisen koulutuksen kohteena. Tuloksia 
voi tietyiltä osin käyttää koulutuksen lopussa myös arvioinnin apuna. 
 
Kolmantena pääkäyttökohteen tuloksista sekä muista tutkimuksista teh-
dyillä johtopäätöksillä voidaan nähdä poikkeusolojen suunnittelun tukemi-
nen mm. sotilaiden fyysisen ja psyykkisen jaksamisen sekä joukkojen kier-
rättämisen huomioimisessa operaatioiden suunnittelussa. Sinänsä pieni 
asia, unen puute voi jo kolmessa päivässä muodostua operatiiviseksi 
asiaksi, koska joukoista saatava suorituskyky putoaa murto-osaansa. 
 
Tutkimuksessa koehenkilöitä ei voitu altistaa kuolemanpelolle. Tällä on 
merkittävä alentava vaikutus koetun ja mitatun stressin määrään. Toisaalta 
tutkimuksissa on havaittu, että jo pelkkä tietoisuus kuoleman mahdollisuu-
desta vaikuttaa ihmisen asennoitumiseen ja käyttäytymiseen (Pyszc-
zynski). Ne ominaisuudet, jotka auttavat kohtaamaan stressiä sekä palautu-
maan siitä, ovat tiedossa ja voidaan listata valintakriteereiksi myös normaa-
lioloissa tehdyn tutkimuksen perusteella. Nämä ominaisuudet ennustavat 
pärjäämistä kuolemanpelon alla, mutta normaalioloissa länsimaisen demo-
kratian asevelvollisuusarmeijassa tehdyillä testeillä ei kuitenkaan voida 
saada varmuutta siitä, miten kukin yksittäinen sotilas lopulta toimii tai on 
kykenemätön toimimaan esimerkiksi lähitaistelussa toisen ihmisen tappa-
miseksi tai esimerkiksi sotilaan jäätyä tykistökeskityksen vaikutuksen alle. 
 
Vihollisen toiminnan vaikutus poikkeusoloissa olisi todennäköisesti myös 
vähentänyt unen määrää sekä lisännyt fyysistä kuormitusta. Tämän vuoksi 
tutkimuksessa määritetyt fyysiset valintakriteerit ovat alarajoja. Niitä pa-
rempi suoritustaso edesauttaa poikkeusoloissa normaaliolojen tutkimus-
olosuhteita vieläkin kovemmasta kuormituksesta palautumista. Toiminta-
kykyvaatimuksiin ei kuitenkaan lisätty mitään ”varmuuskerrointa” poik-
keusolojen kasvavien vaatimusten varalle. 
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Tutkimuksen aikana maavoimissa on perustettu välittömän valmiuden jou-
kot. Koska tässä tutkimuksessa on tarkasteltu joukkuetasan henkilöstön ra-
sittumista, voidaan tulokset siirtää myös esimerkiksi operatiivisten joukko-
jen toimintakykyvaatimusten määrittelyyn. Varusmiesten valintanormin 
kehittämisessä vuonna 2017 on huomioitu erikseen valmiusyksiköiden 
henkilöstölle tulevat psyykkiseen toimintakykyyn liittyvät valintakriteerit, 
joiksi valittiin p-arvojen rajat myös miehistöä karsivina tekijöinä. 
 
MAAVE:n kanssa sovitulla tavalla aselajeista kolmelle on tehty tutkimuk-
sessa kenttäoloissa kattava toimintakyvyn muutosten seuranta rasituksen 
alaisena: 

1. Jalkaväestä (”liikkuva taistelu”) 
2. Kenttätykistöstä (”liikkuva aselajiyksikkö”) 
3. Esikunta- ja viestikomppanian viestiosista (”staattisempi asela-

jiyksikkö”). 
 

Muiden aselajien toimintakykyvaatimuksia jatkossa mahdollisesti tarken-
nettaessa voidaan niitä rinnastaa edellä mainittuihin kolmeen kokonaisuu-
teen mm. toiminnan fyysisen intensiteetin mukaan sekä tarkastelemalla 
vuonna 2016–2017 laadittavia kaikkien aselajien avaintehtävien vaatimus-
profilointeja. 
 
Kriteerit täyttävien sotilaiden valitsemisen lisäksi toimintakyvyn yllä-
pitäminen ja säilyttäminen poikkeusoloissa on aivan ratkaisevaa jou-
kon suorituskyvyn kannalta. Tämän osalta on käynnissä vuosina 2017–
2019 omat tutkimuksensa, mutta tämän raportin toimenpidesuosituksiin 
sekä liitteeseen syötteistä koulutukseen ja operatiiviseen suunnitteluun on 
koottu syötteitä PVTUTKL:lla käynnissä olevista tutkimuksista sekä 
muista lähteistä. 
 
Tässä tutkimuksessa on kertynyt huomattava määrä tutkimusaineistoa, jota 
ei tässä raportissa käsitelty annettujen tutkimuskysymysten valossa. Tämä 
aineisto mahdollistaa useat jatkotutkimukset. Esimerkiksi koehenkilöiden 
sykevälimittausten aineistoa on huomattava määrä käytettävissä jatkotutki-
muksiin. Myös muuta eri joukkotyyppien mm. rasituksesta ja liikemääristä 
kertovaa aineistoa on tutkimusryhmän hallussa. 
 
Tämä tutkimus on avaus kokonaisvaltaiseen, monitieteiseen toimintakyvyn 
tutkimukseen Puolustusvoimissa. 
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5.4 Toimintakyvyn nelijaon riittävyys  
TSTMAPU 2020 -henkilöstön vaatimuksissa  
Tutkimushankkeen aloituskokouksessa MAAVE:n edustajat kehottivat tar-
kastelemaan tutkimuskysymysten lisäksi myös sitä, että onko Puolustus-
voimissa käytössä olevan toimintakyvyn nelijaon (psyykkinen, fyysinen, 
sosiaalinen ja eettinen) lisäksi olemassa muita alueita, joihin vaatimuksia 
pitäisi kohdentaa. Tutkimusryhmä esittää, että fyysisen toimintakyvyn 
käsite laajennetaan huomioimaan myös ihmisen fysiologiset tekijät, 
jotka voivat olla kriittisiä joissakin tehtävissä menestymisen kannalta. 
Fysiologisia kriteerejä on listattuna luvussa 4.2 fyysisen toimintakyvyn alla 
sekä avaintehtäviin liittyen taulukossa 3. 
 
PVTUTKL:ssa on lisäksi kehitetty toimintakyvyn nelijaon ympärille ohei-
sen kuvan mukainen voimavaramalli, joka sitoo neljä voimavaraosatekijää 
toimintakyvyn kokonaisuuteen. 
 
 

 
Kuva 18. Toimintakyvyn voimavaramalli. 
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6 Suositukset 
Toimintakykyasioihin ja muihin tutkimuksiin perehdyttäessä sekä tämän 
tutkimuksen tulosten myötä tutkimusryhmä on päätynyt seuraaviin toimen-
pidesuosituksiin: 
 
1. Koulutusvalinnoissa erikoisjoukkojen ja -tehtävien lisäksi myös muil-

lakin maavoimien joukoilla suositellaan aloitettavaksi kyvykkyyden 
mittaaminen psyykkisen toimintakyvyn osalta luvussa 4 esitetyillä vaa-
timuksilla sekä tarkkailukohteilla. 

 
2. Koulutuksen järjestelyissä ja budjetoinnissa tulee sallia sota- ja ampu-

maharjoitusten yhdistely ainakin 10 vuorokautta kestäviksi jaksoiksi. 
Vasta pidemmissä harjoituksissa joukko ja sen johtajat oppivat mm. 
univelan, energiansaannin alijäämän sekä kumulatiivisen rasituk-
sen ja stressin kertymisen vaikutuksen sekä niiden ennaltaehkäisyn 
ja toimintakyvyn ylläpidon merkityksen. ”Neljä yötä jaksetaan huo-
noilla unilla ja syömisillä” -asenne ei kouluta joukkoja eikä myös-
kään niiden kouluttajia oikeaan toimintakyvyn ylläpitoon. 
 

3. Loppusodissa tulisi joukko saada toimimaan useamman koulutustaso-
vaatimuksissa listatun vaatimuksen mukaisesti. 

Esim. hajautetun puolustuksen koehenkilöjoukolla maalitoiminta 
tuliylläkössä ei saanut aikaan takaa-ajotilannetta (kuten saisi jalka-
osasto koirineen tai helikopteri lämpökameralla) eikä piilotukikoh-
dan irtautumista kalustoineen. Nämä toiminnot lisäisivät huomatta-
vasti psyykkistä ja fyysistä stressiä ja samalla sen sietokykyä. 
 

4. Esitetään harkittavaksi kaksipuoleisen, harjoitusammuksilla käytävän 
taisteluharjoitusten käyttöön ottamista. 

Jalkaväen sotilaiden koulutus stressin alla on keskeistä stressinsie-
dätyksen aikaansaamiseksi. Stressitaso nousi suuremmaksi tässä 
tutkimuksessa ampumaleireillä kovilla ammuttaessa verrattuna 
taisteluharjoituksiin. Tuomalla taistelukoulutukseen oikeasti 
aseesta lentävät ammukset sekä mahdollisesta osumasta aiheutuvan 
kivun pelon päästään lähemmäksi todellisen taistelukentän psyyk-
kistä ja fyysistä kuormittavuutta. Käytännössä kyseeseen voisivat 
tulla esimerkiksi stressiliivit, värikuula-aseet tai simunition -patruu-
nat (saippuaa) tai muut vastaavat ratkaisut. 
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5. Esitetään tarkasteltavaksi valintamenettelystä rauhan aikaiset, mutta 
toimintakykyvaatimusten kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevat kri-
teerit. 

Valintoja kehitettäessä on pohdittava, halutaanko sotilaita kouluttaa 
rauhan aikaa vai sodan aikaa varten. Toimintakykyvaatimukset on 
tässä tutkimuksessa laadittu sodan ajan lähtökohdista; vihollisen so-
tilaiden tappaminen sekä kaluston tuhoaminen ja näitä tukevat soti-
laan ominaisuudet. Monet rauhan ajan valintamääräykset ovat osin 
ristiriidassa poikkeusolojen vaatimusten kanssa. Esimerkiksi voi-
daan ottaa sotilaskuljettajan valinta: rauhan aikana hänellä ei saa 
olla liikennerikkomuksia, jotta voi tulla valituksi kuljettajakoulu-
tukseen. Sodan olosuhteissa esim. panssarivaunun ajaja kuitenkin 
tarvitsee kohtaamistaistelussa vihollisen panssarivaunujen kanssa 
kaikkia muita ominaisuuksia paitsi niitä, jotka edesauttavat liiken-
nesääntöjen noudattamista. Nyt määritettyjä toimintakykyvaati-
muksia on turha alkaa testaamaan, mikäli jokin rauhanaikainen 
määräys estää lopulta avainominaisuuksilla varustetun sotilaan va-
linnan koulutettavaksi sotaa varten. Esitetään siis, että taistelu- sekä 
rynnäkköpanssarivaunujen ajajilta poistetaan rikkeettömyysvaati-
mus kurssille pääsemiseksi. 

 
6. Esitetään edelleen kehitettäväksi varusmiespalvelua edeltävä toiminta-

kyvyn kehittämisen ohjelma. 
Fyysisen toimintakyvyn harjoittelun kehittämisen lisäksi kokonai-
suuteen tulisi lisätä mm. psyykkisen toimintakyvyn kehittämisen 
osioita. Tämä lisäisi valmiutta varusmiespalvelukseen ja toiminta-
kykyopetukseen siellä. Kolme kuukautta ennen palvelusta mahdol-
lisesti saatava valintapäivä mahdollistaa myös henkilökohtaisen ke-
hittymissuunnitelman luomisen ml. ravinto-ohjeistus ylipainoisille. 

 
7. Esitetään otettavaksi koulutuksen osa-alueeksi psyykkisen toimintaky-

vyn kehittäminen. 
Puolustusvoimien koulutuksessa painottuu eri joukkojen taistelun 
tekninen johtaminen ja sotilaan selviäminen taistelukentällä, mutta 
taistelun voittaminen ei niinkään. Taulukossa 3 esitettyjä eri tehtä-
vien menestystekijöitä tulee nostaa koulutuksen kohteiksi; pääosaa 
niistä voidaan kehittää, vaikka osa onkin persoonan osa. Psyykki-
sen toimintakyvyn kehittämisestä koulutuksella on käynnissä oma 
tutkimuksensa PVTUTKL:ssa sekä PEKOULOS:ssa vuosina 
2017–2019 ja sen tuloksia pilotoidaan Taistelijan mieli -ohjelmas-
sa. 
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Jatkotoimenpiteitä eri toimialoille voidaan muodostaa myös seuraavasta lu-
vusta 7: Syötteet koulutukselle ja operatiiviselle suunnittelulle. 

Tutkimuksen aikana saatujen havaintojen sekä aihealueeseen perehtymisen 
perusteella on jo aloitettu seuraavat kehittämistoimet: 

1. PEKOULOS on tilannut valintamenettelyn kehittämistyön  
(P-kokeet ml.) PVTUTKL:sta. 

2. On viety Varusmiehille yhteisesti koulutettavat asiat -normiin 
(PEKOULOS) toimintakyvyn eri osa-alueiden kouluttamisen 
tarvitsema tuntivaraus aiheineen.  

3. On aloitettu henkilökunnan, kadettien ja varusmiesten toimin-
takykyopetus uusitulla materiaalilla. 

4. On laadittu PEKOULOS:n käskemät poikkeusolojen joukko-
jen perustamispaikoilla pidettävät aloitus- sekä kotiutuskyselyt 
ja lisäksi operaatioiden ajalle tilannekuvakysely mm. sotilai-
den toimintakykyisyyden selvittämiseksi. 

5. On käynnistetty uusi tutkimus keskeisten psyykkisten ominai-
suuksien kouluttamisesta (Taistelijan mieli -kokonaisuus, joka 
yhdistää psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-
alueiden opetuksen). 

6. On käynnistetty tutkimushanke Psyykkisen toimintakyvyn pa-
lauttaminen taistelukentällä sekä Lepola-toiminta poikkeus-
oloissa 

7. Toimintakykytutkimus on päätetty laajentaa myös meri- sekä 
ilmavoimiin. 

Tutkimuksen tuloksia on luovutettu vuonna 2016 ja 2017 PEKOULOS:n 
hankkeeseen ammattisotilaiden tehtäväkohtaisten fyysisten toimintakyky-
vaatimusten laatimiseksi. Lisäksi vuonna 2017 tutkimuksen tuloksia on jo 
käytetty uusittavassa varusmiesten valintanormissa valintakriteerejä mää-
ritettäessä. 

 
7 Syötteet koulutukseen sekä operatiiviseen  
suunnitteluun 
Maavoimien esikunta pyysi kokoamaan tutkimushankkeen aikana kerty-
neet, muut kuin tutkimustuloksista nousevat toimintakyvyn syötteet, rapor-
tin liitteeksi. Siinä on lueteltuna seuraavissa alaluvuissa esitetyt kokonai-
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suudet, joita kansainvälisten ja suomalaisten kokemuksien sekä tutkimus-
ryhmän näkemysten mukaan tulisi huomioida toimintakyvyn koulutuk-
sessa sekä operatiivisessa suunnittelussa. Tässä luettelossa on vain julkiset 
syötteet. 
 

7.1 Toimintakykyä käsittelevien asioiden kokoami-
nen yhteen oppaaseen 
Sotilaan toimintakykyä käsitellään useassa eri oppaassa tai tutkimuksessa, 
kuten esimerkiksi: 

• Terveys ja toimintakyky (1998) 
• Joukon toimintakyvyn turvaaminen kenttäoloissa – lääketieteel-

liset näkökohdat (1993) 
• Talvikoulutusopas (2004) 
• 60 tunnin valvomisen fysiologiset ja psykologiset vasteet ja vai-

kutukset hermolihasjärjestelmän toimintaan ja oppimiselle 
(2007) 

• Johtajan toimenpiteet joukon taistelukyvyn ylläpitämiseksi 
(1994) 

• Rauhanturvaajien psykososiaalinen hyvinvointi (2011) 
• Pitkäkestoisen partiotiedusteluharjoituksen fysiologiset vasteet 

ja fyysisen suorituskyvyn muutokset (2004) 
• Reserviläisten fyysisen suorituskyvyn tutkimukset mm. 2003, 

2008 ja 2015 
• Mielenterveysopas 2014. 

Osa näistä julkaisuista on jo yli 20 vuotta vanhoja, eikä toimintakyvystä ole 
kokoavaa kirjaa, jossa olisi mukana myös vaatimukset eri joukkojen hen-
kilöstölle ja sitä kautta valinnoille. Pääosa nykyisistä julkaisuista käsittelee 
toimintakykyä vain yhdestä näkökulmasta. 

Esitetään pohdittavaksi kokoavan julkaisun tai päivityksen tekoa. Julkaisu-
muotona voisi toimia esim.: 

• vihkonen reisitaskuun tai 
• taistelijan oppaan päivitys toimintakykyasioiden osalta tai 
• erillinen opaskirja(nen), jossa käsitellään myös operatiiviseen 

suunnitteluun liittyviä asioita. 
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7.2 Uusia asioita ja painotuksia johtaja- sekä  
miehistökoulutukseen 

 

1. Uusi taistelutapa vaatii johtajilta mm. aloitteellisuutta, itseluottamusta, 
rohkeutta, nopeaa päätöksentekokykyä, itsekuria sekä ammattitaitoa. 
Lisäksi Puolustusvoimien koulutuspäällikkö on linjannut, että sotilaista 
on koulutettava rohkeita ja määrätietoisia taistelijoita. Onko meillä joh-
tajien koulutuksessa lääkkeitä näihin vaatimuksiin? Esitetään laaditta-
vaksi ohjeistus sekä lisättäväksi sotilasjohtajien opetukseen seuraavat 
aihekokonaisuudet: 
• pelon vaikutuksen minimointi yksilön toiminnalle 
• uskon ja luottamuksen valaminen sotilaisiin 
• ryhmäkiinteyden kasvun tukeminen 
• musiikin sekä laulamisen käyttö sotilaan mielentilan muokkauk-

sessa sekä hallinnassa 
o transsimusiikki (tietty lyöntinopeus / min) 
o rauhoittavat musiikit 
o henkeä nostattavat musiikit esim. Wagner, Finlandia 

• Ryhmien ja partioiden (uudelleen) muodostaminen – eri ihmistyy-
pit pienryhmässä. 

2. Varusmieskoulutukseen suositellaan sisällytettäväksi ja siinä huomioi-
tavaksi seuraavia asioita: 
• Ravinto-oppia tulee antaa sotilaan toimintakyvyn säilyttämisen 

kannalta sekä opetusta aliravitsemuksen vaikutuksesta kehon ja ai-
vojen toimintaan. Ruoan syömisen valvonta on opetettava johtajis-
tolle. 

• Sosiaalikuraattorin kotiuttamisoppitunnin sisältöön mukaan peri-
aatteet siitä, miten sodan aikana on järjestetty perheen sosiaalinen 
tuki, asuntolaina-asiat, yhteydenpitomahdollisuus omaisiin, loma-
kierto MAAV:n joukoissa sekä reserviläisen palkka- ja päiväraha-
asiat ml. niiden euromäärät. Nämä ovat keskeisiä (sosiaalisen ja 
psyykkisen) toimintakyvyn taustatekijöitä, joiden myös tulee olla 
tiedossa ja kunnossa. 

3. Toimintakyvystä esitetään varusmiehille opetettavaksi seuraavat asia-
kokonaisuudet (kaikille yhteiset): 
• toimintakyvyn määritelmät esimerkkeineen 
• taistelustressi, sen ilmeneminen sekä hallinta 
• henkinen valmistautuminen taisteluun (valmistautumiskeskustelu) 

sekä tehtävän purku palattaessa (defusing) 
• unen määrän merkitys toimintakyvylle, riittävän nukkumisen jär-

jestelyt sotapalveluksessa, univajeen korjaaminen 
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• haavoittuneen, kuoleman, pakokauhun ja eri kehon toimintojen 
kohtaaminen taistelussa 

• Ryhmäkiinteys, sen merkitys, muodostuminen ja ylläpito. 

Varusmiesjohtajille sekä kadeteille lisäksi: 

• joukkokäyttäytymisen ilmiöiden hallinta (esim. karkuruus, pako-
kauhu, kieltäytymiset) 
tehtävään valmistautumisen sekä purkukeskustelun vetäminen 

• sotilaiden kokonaisrasituksen sekä energiansaannin merkitys toi-
mintakyvylle; seuraaminen ja hallinta 

• joukon tai sen osien lepuutuskierto 
• joukon toimintakyvyn ja sen ennusteen huomioiminen tehtäviä mi-

toitettaessa 
• ryhmään sopeutumattomuuden huomiointi henkilösijoituksissa 
• psykologisen puolustuksen merkitys toimintakyvylle. 

Sotilashenkilökunnan eri kursseilla myöhemmälläkin uralla on tarve opet-
taa toimintakykyasioiden vaikutuksista esimerkiksi operatiiviseen suun-
nitteluun sekä varusmiesten valintamenettelyyn. 
4. Varusmiehiä koulutettaessa opetustyyli sekä käytettävät menetelmät 

tulee valita niin, että ne samanaikaisesti tukevat mutta eivät tukahduta 
• sinnikkyyden kasvua 
• hyvää itsetuntoa 
• optimismia 
• moraalikehitystä. 

Yllä mainitut neljä ominaisuutta ovat yhteydessä taistelussa jaksamiseen ja 
vähäisempään taistelustressiin. 

 

7.3 Ihmiselle luontaisten taipumusten huomioiminen 
koulutuksen järjestelyissä 

 
1. Sotilaat saattavat empiä ratkaisevalla hetkellä aseensa laukaisemista tai 

ampua tahallaan ohi vihollisesta. Jotta tämä toimintakykyä ja tehok-
kuutta vähentävän taipumuksen vaikutusta voidaan pienentää, tulisi 

 
a) palata käyttämään koulu- ja taisteluammunnoissa tauluja, joissa on 

havaittavissa ihmishahmo; tämä totuttaa näkemään ihmishahmon 
tähtäimien läpi. Uusimilla simulointitekniikoilla voidaan myös jopa 
ampua ”elokuvaseinällä” olevia valokuvattuja, liikkuvia henkilöitä 
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b) ottaa koulutuksessa esille tämä ihmiselle tyypillinen piirre ja perus-
teltava vihollisen ampumisen oikeutusta kotimaan puolustamisessa 
ja oman joukon tehtävän täyttämisen kannalta 

c) järjestää ja kouluttaa joukot toimimaan tuliasemassa taistelijapareit-
tain tai partiona; vihollista kohti ammuttujen tähdättyjen laukausten 
määrä nousee huomattavasti. Vaihtoehtoisesti myös esimiehen lä-
heisyys (valvonta) tulitoiminnan aikana nostaa tulen tappavaa tehoa 
vastaavasti. Myös ryhmän muiden jäsenten suojaamisen tarve nos-
taa taistelijan tulen tehoa. Toisen ihmisen läsnäolo myös vähentää 
pelkoa 

d) painottaa nopean tulenavauksen ja hyvän tulikurin merkitystä ryh-
män tulitoiminnassa. Sotilaan oppiessa ampumaan esimiehen käs-
kystä jää pohdinnalle vähemmän tilaa; käskystä ampuminen myös 
vähentää ampujan moraalista stressiä 

e) vihollisen sotilaat dehumanisoida ja hyökkääjävaltion aikeet koti-
maatamme kohtaan tuoda voimakkaasti esille viestinnällä ja propa-
gandalla 

f) käyttää mielenhallinnan eri keinoja ennen taistelutehtävää.  

 
2. Ihmisen kuulo ja näkö saattavat sulkeutua shokkivaikutuksessa, mikä 

johtaa mm. omiin tiedostamattomiin vahingonlaukauksiin. Sotilaat on 
totutettava kohtaamaan kovia äkillisiä ääniä ja valoilmiötä sekä kipua, 

- esim simunition paint bullets -training opettamaan pelon, kivun sekä 
kovien äänien kanssa toimimista. 

 
3. Ihminen toimii välittömässä kuolemanvaarassa esim. lähitaistelussa tai 

käsiasetaistelussa lyhyillä ampumaetäisyyksillä väliaivoillaan. Tällöin 
rutiineiksi koulutetut toimintamallit ja reaktiot ratkaisevat ja aivojen 
etulohkon ohjaamat tiedostetut toiminnot jäävät taka-alalle. Äksii-
sikoulutukselle on siis opetettava sotilaalle se, mitä hänen pahimmalla 
hetkellä pitää vaistomaisesti toimiessaan osata. 

 
4. Etenkin jalkaväen sotilas joutuu taistelussa toimimaan useita luontaisia 

vaistojaan vastaan. Loukkaantumisen ja kuolemisen riski saa lähtökoh-
taisesti toimimaan itsesuojeluvaiston mukaisesti, esimerkiksi pakene-
maan tai suojautumaan. Äksiisikoulutuksella on pyrittävä murtamaan 
vaistomainen toiminta, silloin kun se on tarpeen, ja muuttamaan se toi-
votuksi toimintatavaksi (esim. suojautuminen ja nopea tulen avaaminen 
pakenemisen sijasta). 
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5. Ihminen pelästyy ääntä, jonka lähde on niin voimakas, että se voi va-
hingoittaa häntä. Kouluttamalla esimerkiksi valmisteltuja hyökkäyksiä 
suorittavat sekä puolustavat joukot käyttämään poikkeuksellisen suuria 
räjähdysainemääriä tai odottamattomasta suunnasta jotain poikkeuksel-
linen voimakasta ääntä / valoa pimeällä hämäyksenä kriittisellä het-
kellä, voidaan saada omille joukoille hetkellinen tarvittava yliote hyök-
käyksen suorittamiseen tai vaikkapa tuliylläköstä irtautumiseen. 

 

 
 
Ihminen pelkää luonnostaan äkillistä ilmiötä, jonka aiheuttaja voi olla hänelle hengen-
vaaraksi. Tätä reaktiota voi käyttää esimerkiksi pelon kylvämiseen hyökkäävien panssa-
rivaunujen miehistön katsellessa oheisenlaista tulipalloa, jonka taakse kärkivaunut ovat 
kadonneet. (Grafiikka: Valtteri Vanhatalo) 
 

7.4 Syötteet operatiiviselle suunnittelulle 
1. Yhdysvaltalaisten ja israelilaisten tutkimusten mukaan psyykkiset tap-

piot ovat suuremmat kuin haavoittuneiden ja kaatuneiden tappiot. Tais-
telustressin hallinta sodan olosuhteissa on keskeinen tekijä ja sen kei-
noina on luvussa 2.2 kohdassa 1 lueteltuja keinoja. Operatiivisessa 
suunnittelussa sekä kertausharjoitussuunnitelmissa tulee lisäksi mah-
dollistaa Henkilöstö- ja koulutusalan toiminta poikkeusoloissa 
OPO:ssa B2.2:ssa jokaisessa joukkoyksikössä perustettavaksi käsketty 
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Psykososiaalisen tuen ryhmän toiminta – etenkin psyykkisen toiminta-
kyvyn tukemiseksi taistelevassa joukossa. Ryhmien rauhan aikaisia 
tehtäväkohtaisia kertausharjoituksia suositellaan aloitettavaksi.  

 
2. Menneissä sodissa on tutkittu etulinjassa jatkuvasti taistelukosketuk-

sessa olleiden sotilaiden psyykkistä kestokykyä ja on tultu siihen tulok-
seen, että 60 vrk:n jälkeen 98 % romahtaa henkisesti ja toimintakyky 
alkaa laskea huomattavasti jo 40 vrk:n kohdalla. Operatiivisessa suun-
nittelussa on siis 

• sodan kuvan muuttumisesta huolimatta tarkasteltava, onko 
MAAV:ssa tällaisia joukkoja rintamavastuussa. Jos on niin, 
näille joukoille annettavien tehtävien (ja taktisen ohjeistuksen) 
on mahdollistettava joukon tai sen osien lepuutuskierto jo huo-
mattavasti ennen 60 vrk:n ”määräajan” täyttymistä. 

• pohdittava mahdollisuutta kouluttaa kaksi miehistöä tiettyihin 
jalkaväkijoukkoihin, panssarivaunuihin jne. (esimerkiksi sota-
laivoilla on kaksi vuoroa taistelunjohtokeskuksessa ja hävittäjä-
koneissa on useampia lentäjiä). Kalusto ei väsy, mutta ihminen 
väsyy. 

 

3. Esitetään tutkittavaksi varalisän suuruuden kasvattamista nykyisestä  
15 %:sta sekä mahdollista reserviläisten uudelleen seulomista perusta-
misen jälkeen. Henkilöstön psyykkinen ja fyysinen toimintakyky saat-
taa muuttua reservissä olon aikana merkittävästikin. Reserviläistutki-
musten (2003, 2008, 2015) mukaan vain noin puolet kelpaa fyysisen 
toimintakykynsä puolesta kriisiajan sijoituksiinsa. On myös huomioi-
tava, että nuorista aikuisista masennushäiriöstä on kärsinyt 11,4 %, ah-
distuneisuushäiriöstä 8,4 %, päihdehäiriöstä 20,9 % ja persoonallisuus-
häiriöstä 8 % (Suvisaari ym., Psychological Medicine 2009). Koska 
stressi on luonteeltaan kumuloituvaa, perustamispaikalle tuleva nuori 
aikuinen saattaa olla tilassa, johon ei taistelustressiä enää juuri mahdu. 

 
4. SA-joukon henkilöstön ikääntymisen vaikutus toimintakykyyn ja sijoi-

tusperusteisiin eri joukkotyypeissä on otettava huomioon. Ikääntymi-
nen (20 -> 35 v) muuttaa ihmistä mm: 

• harkitsevammaksi 
• rauhallisemmaksi 
• varovaisemmaksi 
• paremmaksi käsittelemään stressiä (jos perheetön) 
• tietoisemmaksi vaaroista; perheellisillä suurempi riski 

taistelustressireaktioille 
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• vähemmän kyvykkääksi multitasking-tehtäviin 
• fyysiseltä suorituskyvyltään sotilas on parhaimmillaan 

tuolla ajanjaksolla. 
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