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Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten varusmiehet ovat kokeneet 
oman palvelusliikuntansa Karjalan prikaatissa sekä minkälaisia merkityksiä he antavat 
kokemalleen palvelusliikunnalle. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, onko nykyinen 
asevelvollisten fyysisen koulutuksen normi (PEHENKOS 2012) pätevä ja täyttääkö 
varusmiesten kokemukset normissa määriteltyjä koulutuksen ehtoja. Lisäksi tarkoituksena oli 
selvittää, nousiko kokemuksien pohjalta seikkoja, joita aiemmin ei ole huomioita tai seikkoja, 
jotka esiymmärryksen mukaan olisivat tärkeitä, mutta kokemukset osoittivat toista. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Lähtökohtana 
tutkimuksessa on käytetty hermeneuttista tutkimusotetta. Aineisto on käsitelty sisällön 
erittelyllä. Erittelystä nousseille teemoille on tehty lopulta kevyt diskurssianalyysi.  

Tutkimuksen esimerkki joukko-osastona oli Karjalan prikaati, jossa on vuosittain n. 4000 
varusmiestä jakautuen 17 perusyksikköön. Tutkimus toteutettiin kuudelle Karjalan prikaatin 
yksikölle 1/2017 saapumiserästä. Aineisto kerättiin viikko-ohjelmista sekä haastattelemalla 
varusmiehiä erikois- ja joukkokoulutuskausilla. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 18 
varusmiestä heidän kokemuksistaan liikuntakoulutuksesta. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin 
kyseisien yksiköiden viikko-ohjelmia, josta poimittiin toteutuneet liikuntakoulutustunnit. 

Tulokset osoittivat, että vain yhdellä yksiköllä toteutuu sekä erikois- että 
joukkokoulutuskaudella normin ohjeistama liikuntakoulutuksen tuntimäärä. Heikoimmillaan 
erikoiskoulutuskaudella oli järjestetty yhdessä yksikössä vain 10 tuntia normin ohjeistaman 35 
tunnin sijaan. Joukkokoulutuskaudella liikuntakoulutuksen tunnit toteutuvat tasaisemmin 
kaikissa yksiköissä suhteessa normin ohjeistamaan 21 tuntiin. 

Varusmiehet kokivat liikuntakoulutuksen positiivisena kokemuksena. Karjalan prikaatin 
liikuntapaikkoja kehuttiin ja liikuntapaikkojen koettiin edesauttavan liikuntatarjonnan 
monipuolisuuteen. Diskurssiossa nousi esiin liikuntakoulutusten kehittävän sodanajanjoukon 
ryhmähenkeä. Varusmiehet kokivat liikuntakoulutuksen sitä tärkeämmäksi palvelukseksi, 
mitä enemmän kouluttaja on käyttänyt aikaa sen sisällön suunnitteluun. Hyvä liikuntakoulutus 
sisältää esimerkiksi taitoharjoitteita. Suosituimpia lajeja olivat pallopelit ja esteratajuoksu. 

Avainsanat: Puolustusvoimat, fyysinen koulutus, liikuntakoulutus, Karjalan prikaati, 
maavoimat, varusmiehet  



 

 

 

ABSTRACT 
 
Kangasmäki, S. 2018.   The	experiences	of	the	conscripts	on	physical	training	in	the	
Karelia	Brigade	during	special	and	unit	training	periods.	Faculty of Sport Sciences, 
University of Jyväskylä, Master’s thesis in Sport Pedagogy, 51pp., 3 appendices. 
 
The aim of this Master's Thesis was to find out how the conscripts have experienced their 
physical training in Karelia Brigade and what kind of meanings they give to the physical 
training during their service. The objective was also to find out whether the current standard of 
physical training for conscripts (PEHENKOS 2012) is valid and whether the experiences of the 
conscripts meet the standards of training defined in the norm. In addition, the purpose was to 
find out whether based on the experiences gained new facts emerged or, if there were facts 
which according to the presumption were supposed to be important, but the experiences gained 
showed the opposite. 

The research was carried out as qualitative research. The starting point of the study was the use 
of a hermeneutical investigation. The material was processed by content specification. 
Ultimately, a light discourse analysis has been made for themes that emerged from the 
specification. 

Karelia Brigade was used as an example unit for this study. The brigade trains about 4000 
conscripts each year in 17 companies. The study was conducted for six companies of Karelia 
Brigade and their conscripts of the first contingent of 2017. The material was collected from 
weekly programs and by interviewing conscripts during their special and unit training periods. 
A total of 18 conscripts were interviewed about their experiences on physical training. In 
addition, the study analyzed the weekly programs of these units, based on the actual number of 
physical training hours within the programs. 

The results showed that only one company fulfills the number of hours of physical training as 
instructed by the norm during both the special and the unit training periods. At its weakest, 
during the special training period, one company organized only 10 hours of physical training 
instead of 35 hours instructed in the norm. During the unit training period, the hours of physical 
training are more uniform in all units relative to the 21 hours instructed in the norm. 
 
Conscripts experienced physical training as a positive experience. The sports venues of Karelia 
brigade were praised, and sports venues were felt helpful in the versatility of sporting activities. 
The discourse highlighted that physical training enhanced the group spirits of wartime units. 
The more time the instructor has spent planning the content of physical training, the more 
important conscripts experienced their service. Good physical training includes, for example, 
skill tricks. The most popular species were ball games and obstacle course competitions. 
 
Keywords: Defence Forces, physical training, Karelia Brigade, Army, conscripts  
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1 JOHDANTO 

Puolustusvoimien toimintamallit perustuvat normeihin ja säädöksiin, jotka luodaan 

pääesikunnassa. Näiden normien ja säädöksien pohjalta jokainen joukko-osasto luo 

toimintamallinsa joukkotuotantoonsa sopivaksi.  

Suomalainen sotilas tunnetaan maailmalla hyvästä ammattitaidostaan, fyysisestä 

suorituskyvystään sekä sitkeydestään, ampumataidostaan sekä maastossa liikkumisen 

taidoistaan. Nykyaikaisesta teknisestä sodankäynnistä huolimatta, sotilaalta vaaditaan edelleen 

hyvää maastossa liikkumisen taitoa niin kesällä kuin talvella sekä kestävyyttä ja monipuolista 

lihaskuntoa. Sotilaan fyysisen toimintakyvyn merkitys ei ole vähentynyt. (Puolustusvoimat 

2015, 1.) 

Fyysisen koulutuksen osuus koulutusajasta on lähes puolet. Fyysisen koulutuksen tavoitteena 

on luoda edellytyksiä muulle sotilaskoulutukselle opettamalla ja tukemalla fyysisiä 

ominaisuuksia ja motorisia taitoja, jotka ovat välttämättömiä sotilaalle. Lähtökohtana onkin, 

että joukon oma kouluttaja ja johtaja toimii joukkonsa liikuntakouluttajana sekä valmentajana. 

(Puolustusvoimat 2015, 1.) 

Kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi työni kautta Karjalan prikaatissa. Vuonna 2016 Suomen 

Puolustusvoimien pääesikunta antoi joukko-osastoille tehtäväksi selvittää fyysisen koulutuksen 

toteutumisen tuntitasolla suhteessa asevelvollisten fyysisen koulutuksen (PEHENKOS 2012) 

normiin. Tällöin työskentelin Karjalan prikaatissa liikunnanohjaajana, joten halusin lähteä 

perehtymään pro gradu -tutkielmassani varusmiesten fyysiseen koulutukseen syvemmin. 

Esimieheni, toimintakykysektorin johtaja, kannusti minua erityisesti perehtymään juuri 

Karjalan prikaatin eri yksiköiden toimintamalleihin fyysisen koulutuksen suhteen erikois- ja 

joukkokoulutuskausilla. Myöhemmin kiinnostuin fyysisen koulutuksen käytännön 

toteutuksesta sekä siitä, miten varusmiehet itse kokevat palveluksensa aikaisen fyysisen 

koulutuksen.  
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2 SOTILAAN TOIMINTAKYKY  

Toimintakyky koostuu neljästä eri osatekijästä, joita ovat fyysinen, psyykkinen, eettinen sekä 

sosiaalinen toimintakyky (Toiskallio 1998; Toiskallio & Mäkinen 2009). Toimintakykyä tulee 

tarkastella näiden osatekijöiden kokonaisuutena (Puolustusvoimat 2015, 9; Meriläinen, M. 

2015, 127). Toimintakyky rinnastetaan usein hyvinvointiin, terveyteen sekä fyysiseen 

toimintakykyyn. Nämä eri osa-alueet kietoutuvat toisiinsa saumattomasti sotilaskoulutuksessa. 

(Meriläinen 2015, 127.) Toimintakyky on kokonaisvaltaista valmiutta selviytyä erilaisista 

tehtävistä ja olosuhteista, niin yksilönä kuin joukkueena (Puolustusvoimat 2015, 9). 

Toimintakyvyn eri osa-alueet tukevat toisiaan (Meriläinen 2015, 127). Asenne ja motivaatio 

liittyvät olennaisena osana sotilaan toimintakykyyn. Kyky ja valmius kääntyvät toiminnaksi 

vasta silloin, kun yksilöllä on tahto toimia kykyjen mahdollistamalla tavalla. (Puolustusvoimat 

2017, 236.) 

Taistelukentän teknistyessä ja muuttuessaan vaativammaksi, monimuotoisemmaksi ja 

epäsymmetrisemmäksi, taistelijalta edellytetään vahvaa fyysistä, mutta myös psyykkistä, 

sosiaalista ja eettistä toimintakykyä. Koko palveluksen ajan pyritään kehittämään varusmiehen 

toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti koulutuskausien painopisteiden 

mukaisesti. (Puolustusvoimat 2017, 11.) Vaikka taistelukenttä ja -välineet kehittyvät, emme voi 

unohtaa sotilaan inhimillisiä toimintakyvyn rajoja kuormittavissa olosuhteissa (Harala, 

Valkeapää, Mikkonen & Kostian 2017). Ihminen ei toimi koneen lailla, kuten asejärjestelmät 

toimivat. 

Puolustusvoimissa kenttäkelpoisuudella tarkoitetaan yksilön fyysistä kuntoa, ampumataitoa 

sekä kykyä liikkua tehtävän mukaisessa varustuksessa erilaisissa taistelukentän olosuhteissa. 

Fyysisen kunnon lisäksi hyvä kenttäkelpoisuus edellyttää henkistä kuntoa, joka ilmenee 

sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena sekä voitontahtona, toisin sanoen 

psyykkisenä toimintakykynä. (Puolustusvoimat 2017, 238.) Hyvän fyysisen toimintakykynsä 

ansioista, sotilas pystyy selviytymään taistelutilanteista ja tehtävien asettamista fyysisistä 

vaatimuksista (Puolustusvoimat 2017, 237). Varusmiesten toimintakyky ja osaaminen on 

saatava koulutuksen aikana sellaiselle tasolle, että hän pystyy oman puolustushaaran, aselajin 
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ja koulutushaaran mukaisessa taistelutehtävässä selviytymään kahden viikon ajan jatkuvassa 

taistelukosketuksessa ja käyttämään kaikki voimavaransa yhtämittaisessa 3–4:n vuorokauden 

kestävässä vaativassa ratkaisutaistelussa. (Puolustusvoimat 2017, 12.) 

Tärkeää on huomioida tavoitteenasettelutaito kaikessa kehittymisessä. On tärkeää suhteuttaa 

tavoitteet oikein, ottaen huomioon käytössä oleva aika ja resurssit. Jos tavoite on liian korkea, 

ei synny kehitystä eikä ohjausta oikeaan suoritukseen. Myöskään liian matalalle jätetty tavoite 

ei saa aikaan parasta mahdollista tulosta, vaan pahimmillaan jo opittu taantuu. Tavoitteet ovat 

yksilöllisiä ja siksi onkin tärkeää, että jokainen varusmies laatii henkilökohtaisen 

kehittymissuunnitelman kuntonsa kohottamista varten.  Arviointiin liittyen Puolustusvoimat 

jakaa jokaiselle varusmiehelle palveluksen alussa palvelus-  ja toimintakykykansion, josta 

löytyy eri toimintakyvyn osa-alueille koulutuskausikohtaiset materiaalit. (Puolustusvoimat 

2017, 236–237.) 

2.1 Fyysinen toimintakyky 

Koska varusmiesten fyysinen koulutus luetaan fyysisen toimintakyvyn alle, tässä tutkielmassa 

perehdytään syvemmin fyysiseen toimintakykyyn. Fyysinen toimintakyky muodostuu 

fyysisestä kunnosta sekä motorisista taidoista. Fyysinen toimintakyky on riippuvainen 

motivaatiosta sekä psyykkisestä toimintakyvystä. Voidaankin todeta, että fyysinen 

toimintakyky on kykyä tehdä kuntoa ja taitoa vaativia harjoitteita. (Puolustusvoimat 2015, 9.) 

Fyysisen kunnon ja motoristen taitojen lisäksi varusmieskoulutuksen aikana opitaan myös 

liikkumaan ja selviytymään luonnossa (Puolustusvoimat 2017, 12).  

Fyysinen kunto koostuu kunnon eri osa-alueista; kestävyydestä, voimasta, nopeudesta sekä 

lihashallinnasta ja liikkuvuudesta (Kalaja 2013, 186; Puolustusvoimat 2017, 238).  

Kestävyys jaetaan alalajeihin suoritustehon mukaan. Näitä ovat aerobinen peruskestävyys, 

vauhtikestävyys, maksimikestävyys sekä nopeuskestävyys. Kestävyyden merkitys korostuu 

lajeissa, joiden kesto on pidempi kuin kaksi minuuttia tai lyhyet suoritukset toistuvat pidemmän 

ajan kuluessa. (Nummela, Keskinen & Vuorimaa 2007, 333.) 
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Voima jaetaan alalajeihin, joita ovat nopeusvoima, maksimivoima sekä kestovoima. 

Nopeusvoimaa tuotetaan usein asyklisesti eli kertasuorituksina. Maksivoimaa mitataan 

puolestaan yhden toiston maksimilla tai maksimaalisella isometrisellä supistuksella. 

Kestovoimaa taas tuotetaan pitkäkestoisissa suorituksissa, joka voi olla energian tuotoltaan 

aerobista tai anaerobista. (Häkkinen, Mäkelä & Mero 2007, 251.) 

Nopeus jaetaan reaktionopeuteen, räjähtävään nopeuteen sekä liikkumisnopeuteen. 

Reaktionopeus on kykyä reagoida nopeasti ärsykkeeseen, kuten starttilaukaukseen. 

Räjähtävällä nopeudella tarkoitetaan yksittäistä, lyhytaikaista sekä mahdollisimman nopeaa 

liikesuoritusta, kuten lyönnit tai heitot. Liikkumisnopeudella puolestaan tarkoitetaan nopeaa 

siirtymistä paikasta toiseen. Liikkumisnopeus voidaan jakaa maksimaaliseen sekä 

submaksimaaliseen suoritukseen.  Liikkumisnopeus voi tarkoittaa nopeutta suorituksen eri 

vaiheissa. (Mero, Jouste & Keränen 2007, 293.) 

Liikkuvuus eli notkeus voidaan jakaa puolestaan yleisnotkeuteen sekä lajikohtaiseen 

notkeuteen. Notkeudella tarkoitetaan kehon nivelten liikkuvuutta tai joustavuutta. Yleisnotkeus 

käsittää liikkuvuutta yleisellä tasolla, lajinotkeus puolestaan jonkin lajin erityisnotkeutta, kuten 

esimerkiksi voimistelun. (Mero & Holopainen 2007, 364.) 

Gallahuen ja Donnellyn (2003) mukaan motoriset perustaidot jaetaan kolmeen pääkatekoriaan: 

tasapaino-, liikkumis- sekä välineenkäsittelytaitoihin, joilla jokaisella on myös 

alakatekorialuokkansa. Motoriset taidot kuvaavat yleisesti taitoa, jolla ilmastaan lihasten ja 

hermoston yhteistoimintakykyä.  Siksi taitoa voidaan pitää koko suorituskyvyn yhdistävänä 

tekijänä. Motoriset taidot tulee olla hallussa hyvän fyysisen suorituskyvyn mahdollistamiseksi. 

(Kalaja 2013, 188.)  

2.2 Fyysisen toimintakyvyn kehittymisestä 

Fyysinen toimintakyky kehittyy jo lapsuudessa ja nuoruudessa fyysisen aktiivisuuden, kasvun, 

kypsymisen ja kehityksen kautta. Tähän vaikuttavat lisäksi perimä sekä kasvuympäristö. 

Runsas liikkuminen lapsena ja nuorena parantaa kestävyysominaisuuksia, sillä se kasvattaa 
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sydämen tilavuutta sekä hiussuoniston määrää. Tytöillä aerobisen kestävyyden kehitys jatkuu 

aina 13-vuotiaaksi saakka, pojilla puolestaan 16 ikävuoteen saakka.  Tällöin myös 

maksimaalisen hapenottokyvyn kehittymiselle luodaan perusta aerobistyyppisen 

kestävyysliikunnan avulla. Voimaominaisuuden kehityksen huippuvaihe on tytöillä 12–13 -

vuotiaana ja pojilla 14–15 -vuotiaana. Ikävuosien 20–30 välillä molemmat sukupuolet 

saavuttavat voiman huipputasot. (Kalaja 2013, 189–191.)  

Lapsilla ja alle 13-vuotiailla nuorilla voimaharjoittelu tulisi olla ainoastaan hyppelyä, leikkejä 

tai muita oman kehonpainolla suoritettavia harjoitteita. Voimaominaisuuden huippuarvot 

esiintyvät tutkitusti 20–30 -vuotiaana. Aloittelevalle nuorelle tai aikuiselle voimaharjoituksia 

tulisi olla kaksi tai kolme kertaa viikossa, kokeneemmilla puolestaan viisi tai kuusi. Jos 

voimaharjoittelu yhdistetään muuhun harjoitteluun tulisi voimaharjoitteita olla edelleen 4–5, 

joista muutama kestoltaan lyhyempiä. (Häkkinen ym. 2007, 252; Häkkinen ym. 2007, 265.) 

Koordinaation kehitys tapahtuu varhaislapsuudessa. Nopeuden kannalta koordinaatiokyky on 

hyvin tärkeä ja lapsena nopeusharjoitteluvaiheen laiminlyönti on vaikeaa kiriä takaisin 

aikuisena. Maksimaalinen juoksunopeus kehittyy tytöillä ja pojilla saman suuntaisesti 15-

vuoteen saakka. Tämän jälkeen sukupuoli ero korostuu miesten paremmuutena, johtuen 

pidemmästä askelpituudesta. Juoksunopeus on huipussaan 20–30 -vuotiailla. (Mero ym. 2007, 

294–295.) 

Notkeuden herkkyyskausi on 7–8 ensimmäisen elinvuoden aikana. Varsinainen muutos 

notkeuden kehittymiselle tulee murrosikäisenä. Tästä eteenpäin lihasten kasvu ja 

vahvistuminen heikentävät notkeutta. Iän myötä kehosta vähenee nesteitä, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti notkeuteen. (Mero & Holopainen 2007, 364–365.) 

Lapsi oppii motoriset perustaidot keskimäärin 3–7 -vuotiaana (Gallahue & Donnelly, 2003). 

Lasten on tällöin tärkeä saada paljon erilaisia liikunnallisia kokemuksia, jotta lapsi pääsee 

harjoittelemaan kyseisiä taitoja. Jos lapsella on vaikeuksia oppia liikuntataitoja, voi häneltä 

puuttua opeteltavan taidon taustalla oleva perustaito. Näin olen tulisi opetuksessa kiinnittää 

erityistä huomiota motoristen perustaitojen opettamiseen. Laadukkaan harjoittelun avulla 
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voidaan motorisia taitoja kehittää myös varttuneemmallakin iällä, koska motoristen taitojen 

kehitys kestää koko eliniän. (Jaakkola 2010, 77–79.) 

Muista fyysisen toimintakyvyn osatekijöistä poiketen taitojen kehittyminen vaatii riittävän 

määrän laadullista harjoittelua, koska se ei ole synnynnäinen ominaisuus. Tässä tärkeässä 

roolissa on Jaakkolan (2012) mukaan liikunnan monipuolisuus ja määrä. Täten suuressa 

roolissa on koululiikunnassa liikunnanopettaja, jonka johdolla lapset opettelevat liikuntataitoja, 

joita he hyödyntävät koko loppuelämänsä. 

2.3 Fyysisen toimintakyvyn testaaminen 

Kalajan (2013, 185–186) mukaan fyysinen toimintakyky on hyvinvoinnin perusta, joka 

kuvastaa elimistön toimintatehoa. Tätä voidaan tarkastella erilaisten fyysisen suorituskyvyn 

osoittimien avulla. Oleellista fyysisessä toimintakyvyssä on hengitys- ja verenkiertoelimistön 

sekä tuki- ja liikuntaelinten kyky toimia. Juuri näitä Puolustusvoimien testistössä testataan. 

Puolustusvoimissa on aloitettu systemaattinen fyysisen kunnon mittaukset vuonna 1964. 

Kantahenkilökunnan mittaukset aloitettiin vuonna 1973. Nykyisin kuntotestaukset järjestetään 

palkatulle henkilökunnalle, varusmiehille ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille, 

reserviläisille sekä valmennusryhmien ja Urheilukoulun urheilijoille. (Santtila & Tiainen 2004, 

204.)  

Puolustusvoimissa fyysistä suorituskykyä testataan varusmiehillä 12 minuutin juoksutestillä. 

Testissä mitataan maksimaalista aerobista kapasiteettia. Lihaskuntoa testaan kolmiosaisella 

lihaskuntotestistöllä. Lihaskuntotestistö muodostuu vauhdittoman pituuden, istumanousutestin 

sekä etunojapunnerrus testistön kokonaisuudesta. (PEHENKOS 2012, 33.) Varusmiehillä 

kuntotestit järjestetään kaksi kertaa palveluksen aikana tulo ja lähtötesteinä. Kuntotestit 

suoritetaan perusyksiköittäin joukko-osastoissa.  (Santtila & Tiainen 2004, 204–205.) 

Kahdentoista minuutin juoksutestin on kehittänyt Cooper vuonna 1968. Cooper-testi perustuu 

tietyssä ajassa edettyyn matkaan. Testi mittaa aerobista suorituskykyä ja se on helppo toteuttaa 
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kenttäolosuhteissa suurillekin joukoille samanaikaisesti. Testi soveltuu erinomaisesti eri 

ikäisille hyväkuntoisille kuntourheilujoille sekä nuorille liikunnan harrastajille. Tuloksesta 

tehdään ennustekaavan mukaan laskelma maksimalisesta hapenkulutuksesta, jota verrataan 

kuntotaulukkoon. (Keskinen, Mänttäri & Keskinen 2004, 104; Keskinen ym. 2004, 109.)  

Lihaskuntotestissä valvojan on kiinnitettävä huomioita oikeisiin liikesuorituksiin sekä 

testiolosuhteiden vakiointiin. Lihaskuntotestit suoritetaan pareittain, jolloin pari laskee 

suorittajan toistot sekä ilmoittaa virheellisistä toistoista. Suoritusaikaa on vauhditonta 

pituushyppyä lukuun ottamatta aikaa 60 sekuntia. (PEHENKOS 2012.) 

Vauhdittomassa pituushypyssä mitataan alaraajojen räjähtävää voimaa (Kyröläinen 2004, 155). 

Vatsalihastestissä eli istumanousutestissä mitataan vartalon koukistajalihasten dynaamista 

kestävyyttä. Etunojapunnerruksissa on tarkoituksena mitata hartian alueen lihasten sekä 

käsivarren ojentajalihasten dynaamista voimaa ja kestävyyttä sekä liikettä tukevien lihasten 

staattista voimaa. Sekä istumanousu- että etunojapunnerrustestissä testitulos on 

maksimitoistomäärä ilman lepotaukoja. (Ahtiainen & Häkkinen 2004, 173–174) 

Suoritustekniikka on sama naisilla ja miehillä etunojapunnerruksissa. Kaikki suorittavat 

liikkeen polvet irti maasta (PEHENKOS 2012).  
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3 VARUSMIESPALVELUKSEN AIKAINEN FYYSINEN KOULUTUS ERI 

KOULUTUSKAUSILLA 

Varusmiespalveluksen aikana fyysisen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa varusmiehestä 

sijoituskelpoinen, kenttäkelpoinen ja maanpuolustustahtoinen reserviläinen, joka ylläpitää 

reservissä fyysistä toimintakykyä ja suhtautuu positiivisesti elinikäiseen liikunnan 

harrastamiseen (Puolustusvoimat 2015, 9; Torni 2015). Käytännössä liikuntakoulutuksen 

tavoitteena on muokata varusmiesten liikunta-asenteita, edistää heidän liikuntataitoja, kohottaa 

heidän fyysistä kuntoa sekä antaa perusteita ja menetelmiä kunnon ylläpitämiseen. Fyysisen 

koulutuksen tavoitteet eri koulutuskausille (kuva 1.) on määritelty asevelvollisten fyysisen 

koulutuksen määräyksellä (PEHENKOS 2012). Määräyksessä on jaettu ohjeelliset tuntimäärät 

eri aiheiden mukaan. Tarkemmin näistä kerrotaan erikoulutuskausien väliotsikoiden alla. 

Liikuntakoulutusta tulisi myös ottaa osaksi marssi- ja taistelukoulusta. (PEHENKOS 2012; 

Puolustusvoimat 2015, 20.) 

Kuva 1. Varusmiesten palvelusajat sekä koulutuskaudet. 

HEINÄKUU ELOKUU   SYYSKUU   LOKAKUU   MARRASKUU JOULUKUU  TAMMIKUU  HELMIKUU MAALISKUU  HUHTIKUU   TOUKOKUU KESÄKUU

Peruskoulutus-
kausi

8 viikkoa

Erikoiskoulutus
-kausi

Miehistöllä 9 
viikkoa

Joukkokoulutus-
kausi

Miehistöllä 7
viikko

165 vrk

Sa
ap

um
is

er
ä 

1/
20

17
Sa

ap
um

is
er

ä 
2/

20
16

Erikoiskoulutuskausi
Aliupseerikurssi/ 

Reservinupseerikurssi 16 viikkoa 

Joukkokoulutuskausi
Aliupseerit ja upseerikokelaat (johtajat)

24 viikkoa
347 vrk

Palvelus 
jatkuu 
2/2017 
johtajina

Peruskoulutus
kausi

8 viikkoa

Erikoiskoulutuskausi
Aliupseerikurssi/

Reservinupseerikurssi
16 viikkoa
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Puolustusvoimissa fyysisen koulutuksen osa-alueet ovat taistelu-, marssi-, liikunta- sekä muun 

fyysisesti kuormittavan koulutus. Kenttäkelpoisuudella puolestaan tarkoitetaan yksilön fyysistä 

kuntoa, ampumataitoa sekä kykyä liikkua tehtävän mukaisessa varustuksessa erilaisissa 

taistelukenttä olosuhteissa. Fyysisen kunnon lisäksi hyvä kenttäkelpoisuus edellyttää henkistä 

kuntoa, joka ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena sekä voitontahtona. 

(PEHENKOS 2012, 5; Puolustusvoimat 2017, 238.)  

Luomalla yksilöllinen ja nousujohteinen fyysinen koulutus varusmiespalveluksen ajaksi, 

taataan varusmiesten sopeutuminen asepalveluksen henkiseen ja fyysiseen kuormitukseen. 

Samalla kehittäen heidän fyysistä toimintakykyään ja liikunnan perustaitoja turvallisesti. 

Lisäksi liikuntakoulutuksen ilmapiiri tulee olla kannustava taitotasosta riippumatta. 

(Puolustusvoimat 2015, 9, 20.) On tutkittu, että onnistunut liikuntakoulutus tukee hyvää 

joukkue- ja yksikköhenkeä sekä ryhmäkiinteyttä (PEHENKOS 2012, 10). 

Käytännön fyysisen koulutuksen lisäksi jokaisella koulutuskaudella on määrä pitää ainakin yksi 

liikuntakoulutuksen teoriatunti. Teoriatuntien sisältö koostuu mm. liikuntafysiologian 

perusteista sekä fyysisen- ja liikuntakoulutuksen tavoitteista. Näin varusmies tietää perusteet 

fyysisen suorituskyvyn kehittämiseen sekä palautumiseen sekä liikuntaan liittyvät suositukset 

ja turvallisuusnäkökulmat. Teoriatuntien aikana tulisi myös huomioida joukon fyysinen 

aktivointi, joita voidaan demonstroida oppitunnin aikana. Teoriaa tulisi myös kerrata aina 

fyysisten harjoitteiden aikana. (Puolustusvoimat 2015, 27–28.) 2016 vuonna varusmiesten 

koulutuksen sisältöjä uusittiin ja mukaan astuivat mm. toimintakyvyn eri osa-alueiden 

oppitunnit (Harala ym. 2017). 

3.1 Peruskoulutuskausi 

Peruskoulutuskausi kestää keskimäärin 8 viikkoa ja antaa varusmiehille perusteet toimia 

turvallisesti yksittäisenä sotilaana, taistelijaparina tai partion jäsenenä sekä osana ryhmää. 

Peruskoulutuskauden sisältö on kaikille sama, riippumatta puolustushaarasta. (Puolustusvoimat 

2017, 15.) Peruskoulutuskaudella fyysisen koulutuksen painopiste on kestävyyden ja 

lihaskunnon kehittämisessä sekä perusliikuntataitojen oppimisessa. Erityisesti lihaskunnon 

harjoittaminen voimaharjoittelun keinoin on tärkeää fyysisen toimintakyvyn kannalta, koska 
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hyvä lihaskunto ehkäisee liikuntatapaturmia. (Puolustusvoimat 2015, 9.) Alusta alkaen 

koulutettaville tulee korostaa liikunnan myönteisiä terveysvaikutuksia (Puolustusvoimat 2007, 

148). 

Varusmiesten fyysisen kunnon lähtötaso saadaan selville lähtötaso testillä 2–3 ensimmäisen 

palvelusviikon aikana järjestetyillä erilaisilla kuntotesteillä. Ne varusmiehet, jotka eivät ylitä 

vaadittua henkilökohtaisen kuntoindeksin tasoa 1, ovat huonokuntoisia, kun asteikko on 0–5. 

Heille sekä merkittävästi ylipainoisille (BMI yli 30) järjestetään keskustelutilaisuus 

terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jonka perusteella heille laaditaan kunto-ohjelma. 

Lisäksi uimataidottomille varusmiehille järjestetään uimakoulu. Tavoitteena on, että jokainen 

varusmies oppii uimaan ennen kotiutumistaan. (PEHENKOS 2012, 11.) 

Peruskoulutuskauden teorian tärkeimpinä käsitteinä ovat fyysisen suorituskyvyn merkitys 

muulle sotilaskoulutukselle sekä kestävyyden ja lihaskunnon merkitys taistelutilanteissa. 

Fysiologiset perusteet liikunnan turvallisuustekijöiden kanssa luovat pohjan turvalliselle 

fyysiselle koulutukselle. Lisäksi opetuksessa tuodaan esille levon, ravinnon sekä 

nestetasapainon merkitys toimintakyvylle sekä palautumiselle. Teorian lisäksi oppitunneilla 

esitellään alokkaille varuskunnan vapaa-ajan liikuntamahdollisuudet sekä Varusmiesten 

liikuntakerho (VLK)- toimintaa. (Puolustusvoimat 2015, 28.) 

Peruskoulutuskauden aikana luodaan edellytykset vastaanottaa erikois- ja 

joukkokoulutuskaudella annettava jatkokoulutus (Torni 2015). Pääesikunnan laatiman normin 

(PEHENKOS 2012) mukaan taulukko 1. selventää liikuntakoulutuksen tuntijaon. Yhteensä 

liikuntakoulusta tulisi järjestää peruskoulutuskauden aikana 47 tuntia. 
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Taulukko 1. Peruskoulutuskauden fyysisen koulutuksen tuntijakauma (PEHENKOS 2012).

 

3.2 Erikoiskoulutuskausi 

Erikoiskoulutuskaudella varusmiehet jaetaan eri koulutushaaroihin, joiden perusteella 

muodostuu varusmiehen palvelusaika. 165 päivää palvelevien miehistön jäsenien 

erikoiskoulutuskausi kestää keskimäärin 9 viikkoa, jonka aikana keskitytään taistelijan oman 

koulutushaaran tärkeimpien sodan ajan taitojen oppimiseen (Puolustusvoimat 2017, 21). 

Miehistön varusmiesjohtajat muodostuvat edellisen saapumiserän aliupseeri- ja 

reservinupseerikurssin käyneistä johtajista. Erikoiskoulutuskaudella koulutus tähtää siihen, että 

varusmiehet ovat taidollisesti sekä fyysisesti valmiita joukkokoulutuskauden vaativaan 

taistelukoulutukseen (Puolustusvoimat. 2015, 9). 

Erikoiskoulutuskauden teoriatunti keskittyy puolestaan siihen, kuinka palaudutaan rasituksesta, 

miten eri fyysisen kunnon osa-alueita voidaan kehittää, kuinka harjoitukset tulisi rytmittää sekä 

lihashuollon merkitykseen fyysisen suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta. 

(Puolustusvoimat 2015, 28.) 

P-kausi
Teoria 1
Lihashuolto 8
Lihaskunto ja -voima, esterata 12
Juoksu 0
Sauvakävely ja hiihto 6
Suunnistus 5
Joukkue- ja mailapelit 4
Itsepuolustus- ja kamppailu 4
Uinti- ja hengenpelastus 3
Valinnainen liikunta 0
Juoksutesti 2
Lihaskuntotesti 2
Liikuntaa yhteensä 47
Marssikoulutus min-max 8
Liikunta- ja marssikoulutus yhteensä 55
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Erikoiskoulutuskauden liikuntakoulutuksien tuntijako on jaettu Pääesikunnan laatiman normin 

(PEHENKOS 2012) mukaan taulukon 2. mukaan. Yhteensä liikuntakoulutusta tulisi järjestää 

35 tunnin edestä.  

Taulukko 2. Erikoiskoulutuskauden fyysisen koulutuksen tuntijakauma (PEHENKOS 2012). 

  
 

3.3 Joukkokoulutuskausi 

Joukkokoulutuskauden tavoitteena on, että koulutettava hallitsee sijoituksensa mukaisen 

tehtävän ja kykenee täyttämään määritetyt suoritusvaatimukset. Pituudeltaan 

joukkokoulutuskausi on noin 7 viikkoa, joka on samalla varusmieskoulutuksen toiminnallisin 

ja taidollisin ajanjakso sisältäen vaativimmat sota- ja ampumaharjoitukset. (Puolustusvoimat 

2017, 26.) Joukkokoulutuskaudella liikuntakoulutusta käytetään kokonaisrasituksen sekä 

yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitämiseksi (Puolustusvoimat. 2015, 9). 

Miehistön teoriatunti joukkokoulutuskaudella tulisi keskittyä siihen, kuinka yksittäinen henkilö 

pystyy ylläpitämään hyvää fyysistä toimintakykyä normaali- ja poikkeusoloissa. Teoriatunnilla 

annetaan myös perusteita siihen, kuinka tätä fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa voidaan harrastaa 

monipuolisesti myös varusmieskoulutukseen jälkeen reservissä. Varusmiesjohtajien 

teoriatunneilla opetetaan valmiuksia fyysisen kunnon ja perusteiden lisäksi, omien 

E-kausi
Teoria 1
Lihashuolto 6
Lihaskunto ja -voima, esterata 10
Juoksu 4
Sauvakävely ja hiihto 0
Suunnistus 2
Joukkue- ja mailapelit 4
Itsepuolustus- ja kamppailu 4
Uinti- ja hengenpelastus 2
Valinnainen liikunta 2
Juoksutesti 0
Lihaskuntotesti 0
Liikuntaa yhteensä 35
Marssikoulutus min-max 16
Liikunta- ja marssikoulutus yhteensä 51
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liikuntakoulutuksien johtamiseen ja suunnitteluun. (Puolustusvoimat 2015, 28.) Yhteensä 

liikuntakoulusta tulisi järjestää 21 tuntia Pääesikunnan laatiman normin (PEHENKOS 2012) 

mukaan (taulukko 3.).  

Taulukko 3. Erikoiskoulutuskauden fyysisen koulutuksen tuntijakauma (PEHENKOS 2012). 

 
 

J-kausi
Teoria 1
Lihashuolto 2
Lihaskunto ja -voima, esterata 4
Juoksu 2
Sauvakävely ja hiihto 0
Suunnistus 0
Joukkue- ja mailapelit 4
Itsepuolustus- ja kamppailu 0
Uinti- ja hengenpelastus 0
Valinnainen liikunta 4
Juoksutesti 2
Lihaskuntotesti 2
Liikuntaa yhteensä 21
Marssikoulutus min-max 0-32
Liikunta- ja marssikoulutus yhteensä 21-53
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4 FYYSISEN KOULUTUKSEN SUUNNITTELU PUOLUSTUSVOIMISSA 

Palveluksen aikainen fyysinen kuormittavuus suunnitellaan viikko- ja päiväohjelmissa kuntoa 

nousujohteisesti kehittäväksi niin, että lepo ja rasitus vaihtelee tarkoituksenmukaisesti. 

Koulutuksen suunnittelijoiden ja kouluttajien tulee kiinnittää huomiota palautumisen 

varmistamiseen laadukkaan ravinnon, palauttavien harjoitteiden sekä riittävän levon avulla. 

Suunnittelijan tulee ottaa huomioon myös se, että kuormittuminen ja palautuminen ovat aina 

sekä yksilöllisiä, että tilannesidonnaisia ilmiöitä. (Puolustusvoimat 2017, 13, 20.) Fyysisen 

koulutuksen suunnitelman laativat yhdessä perusyksikön päällikkö sekä liikunnan kärkiosaaja 

(Puolustusvoimat 2007, 148). 

4.1 Varusmiesten koulutuksen fyysisen kuormittavuuden ohjelmoinnista 

Onnistuneen fyysisen koulutuksen suunnittelu vaatii viikko-ohjelmien huolellista suunnittelua, 

jotta koulutettaville saadaan optimaalinen fyysisen kokonaiskuormituksen säätely 

koulutuskausien aikana. Kuormitusta voidaan säädellä myös varusmiesten vapaa-ajan 

liikunnalla. (Puolustusvoimat 2015, 20.)  

Fyysisen koulutuksen ohjelmointi eri koulutuskausilla tulisi noudattaa seuraavia periaatteita. 

Peruskoulutuskaudella koulutuksen kuormittavuus ja sisältö sopeutetaan varusmiesten lähtö- ja 

taitotasoon. Erikoiskoulutuskaudella otetaan huomioon fyysisen koulutuksen kuormittavuus 

koulutettavien liikunnallisten sekä fyysisten valmiuksien parantamisen varmistamiseksi. 

Jatkokoulutuskaudella puolestaan fyysisen koulutuksen kuormittavuus saavuttaa huippunsa. 

Kuitenkaan palvelusturvallisuudesta tai palautumisesta ei saa tinkiä. (PEHENKOS 2012.) 

Fyysinen koulutus suunnitellaan tavallisesti siten, että vähintään joka neljäs koulutusviikko on 

kevennetty, toimien samalla palauttavana viikkona. Palauttavaa viikkoa edeltä viikko on usein 

kovatehoinen harjoitusviikko, sisältäen esimerkiksi taisteluharjoituksen tai ampumaleirin. Tällä 

rytmityksellä taataan palautumisen käynnistyminen kovan rasituksen jälkeen. Muut viikot 

voivat olla normaalitehoisia viikkoja, jotka koostuvat monipuolisesta sotilaskoulutuksesta. 

(Puolustusvoimat 2015, 20–21.) 



 

15 

 

Viikon fyysinen kokonaiskuormittavuus merkitään viikko-ohjelmiin kolmiportaisella 

asteikolla; kevyt, keskikova ja raskas. Keskikovalla tai raskaalla viikolla on 1–3 sellaista 

päivää, jotka ovat koulutettavien kuntoon nähden raskaita. Palvelusviikon muut päivät ovat 

kokonaiskuormittavuuden määräämällä tavalla joko keskikovia tai palauttavia, sisältäen 

liikunta- ja sotilastaitoja kehittäviä harjoituksia sekä palauttavia liikuntaharjoituksia. 

(Puolustusvoimat 2015, 20–21.) 

Fyysisen työn kesto sekä teho ja palautumista edistävät tekijät muodostavat 

palvelusvuorokauden kuormituksen. Laadukkaan liikuntakoulutuksen liittäminen muuhun 

koulutukseen edellyttää hyvää ammattitaitoa sekä huolellista harjoitusten valmistelua. Lisäksi 

suunnittelussa tulee huomioida liikuntapaikkojen mahdollisuudet sekä rajoitukset. 

(Puolustusvoimat 2015, 21.) 

Yksittäistä liikuntakoulutusta suunniteltaessa tulee määritellä harjoituksen painopiste, jonkin 

fyysisen kunto-ominaisuuden kehittämiseen, taidon opetteluun tai palvelusta virkistäväksi, 

palauttavaksi harjoitteluksi. Tässä vaiheessa koulutuksen suunnittelijan tulee ottaa huomioon 

viikko-ohjelmassa mainittu kokonaiskuormituksen taso. (Puolustusvoimat 2015, 22.) 

Koulutukset tulee sijoittaa päiväohjelmaan päiväpalvelusaikaa sekä ruokailuaikoja noudattaen. 

Raskaita liikuntaharjoituksia ei tule järjestää ennen kuin 1,5–2 tuntia ruokailun jälkeen. 

(PEHENKOS 2012; Puolustusvoimat 2007, 150; Puolustusvoimat 2015, 23.) 

Koulutuksen toteutuksessa ja suunnittelussa voidaan hyödyntää koulutettavien varusmiesten 

aiempaa osaamista. Varusmiehet voivat toimia koulutuksessa apukouluttajina tai 

esimerkkisuoritusten näyttäjinä. Henkilökunnan ja varusmiesjohtajien aktiivinen 

osallistuminen liikuntakoulutuksiin ja -harjoituksiin harjoituksen kouluttajana, esiliikkujana ja 

osallistujana toimii hyvänä esimerkkinä sekä kasvattaa joukon yhteishenkeä. (Puolustusvoimat 

2015, 22–23.) 

Liikuntakoulutuksen kokonaissuunnitelman sekä viikko-ohjelman lisäksi harjoitusta 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon aiheen sekä tavoitteen lisäksi myös muitakin seikkoja. 

Näihin seikkoihin kuuluu oleellisesti liikuntapaikkojen ja tarvittavan välineistön varaaminen 
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sekä niiden kunnon tarkastus ennen koulutusta. Näiden lisäksi tulee selvittää harjoitusosaston 

koko sekä määrätä harjoitukseen soveltuva varustus. Koulutettavat tulee jakaa tasoryhmiin 

harjoitteen vaatimalla tavalla sekä suunnitella harjoituksen jälkeinen huolto. Tärkeää on myös 

selvittää harjoitteluun liittyvät varomääräykset ja muut turvallisuusriskit sekä niiden 

minimointi. (Puolustusvoimat 2007, 151–152.) 

Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen osatavoitteena on luoda myönteisiä 

liikuntakokemuksia koulutettaville. On tärkeää panostaa fyysisen koulutuksen 

monipuolisuuteen, laatuun, sisältöön sekä toteutukseen heti ensimmäisestä koulutuksesta 

lähtien. Liikuntakoulutuksessa voidaan suosia nuorison suosimia lajeja, kuten erilaiset palloilu- 

ja kamppailulajit. Koulutuksen painopiste tulee kuitenkin olla sotilaan toimintakyvyn kannalta 

tärkeimmissä lajeissa, kuten hiihto, suunnistus, juoksu, kamppailulajit ja esteratajuoksu. 

(PEHENKOS 2012; Puolustusvoimat 2007, 150–151.) 

Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen tavoitteena on luoda varusmiehille pysyvä 

liikuntakipinä (PEHENKOS 2012), näin ollen motivaatio näyttelee tässä suurta roolia. 

Motivaatioteoreetikot Perry, Turner ja Meyer (2006), Roberts (2012) ja Spray ym. (2006) 

ajattelevat motivaation saavan alkunsa yksilön kognitiivisten tekijöiden sekä sosiaalisen 

ympäristön yhteisvaikutuksesta. Kun taas Vallerand (2001) tarkastelee motivaatiota 

hierarkkisena rakenteena. Teoria sisältää kolme eri tasoa; yleisen kiinnostuksen erilaisia asioita 

kohtaan eli persoonallisuustason, motivaation tiettyä elämänaluetta kohtaan eli 

kontekstuaalisen tason sekä motivaation yksittäisiä tilanteita kohtaan eli tilanne tason. Teoria 

toimii kaksisuuntaisesti. Jos henkilöllä on yleinen kiinnostus uusien asioiden oppimiseen, se 

vaikuttaa kaikkeen oppiseen. Yksittäisiä kiinnostavia harjoitteita luomalla opettaja pystyy 

teorian mukaan pitkällä aikavälillä vahvistamaan oppilaan yleistä motivaatiota liikuntaa 

kohtaan. Liikunnanopetuksessa merkittävin haaste on luoda positiivisia kokemuksia kaikille 

osallistujille taitotasosta huolimatta. Tällöin saadaan syntymään oppilaille liikunnallisesti 

aktiivinen elämäntapa. (Jaakkola, Liukkonen 2012, 146.) 
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4.2 Fyysisen koulutuksen tasoryhmät 

Puolustusvoimien fyysisessä koulutuksessa käytetään tasoryhmiä, varusmiesten fyysisen 

harjoittelun yksilöllistämiseksi. Jako perustuu tutkimustuloksiin, joiden mukaan aerobisen 

kunnon kehittämiseen ja ylläpitoon tarvittava aktiivisuuden määrä riippuu lähtötasosta. 

Tasoryhmiin jako tulee tehdä myönteisessä hengessä, korostamatta yksilöiden hyvyyttä tai 

heikkoutta. (PEHENKOS 2012, 10–11; Puolustusvoimat 2015, 22.) 

Peruskoulutuskaudella perusyksiköissä tasoryhmät jaetaan kolmeen eri ryhmään taitotason 

mukaan. Tasoryhmät nimetään aktiivi-, harraste- ja perustasoryhmiksi. (PEHENKOS 2012, 10–

11; Puolustusvoimat 2015, 22.) Ryhmät voidaan myös jakaa luonnollista yksikön 

joukkuejakaumaa käyttäen. Fyysisessä koulutuksessa tasoryhmät voidaan toteuttaa kunto- tai 

taitotason perusteella, riippuen harjoituksen sisällöstä. Palloilulajeissa varusmiesten taitotaso 

näyttelee suurempaa roolia, kun taas juoksu- ja lihaskuntoharjoituksissa kuntotaso. 

(Puolustusvoimat 2015, 22.) Tieto alokkaiden liikunta-aktiivisuuden tasosta saadaan 

tulohaastatteluiden yhteydessä. Erittäin huonokuntoisille alokkaille voidaan laatia 

henkilökohtainen kunto-ohjelma. (PEHENKOS 2012, 11; Puolustusvoimat 2007, 153.) 

Suunniteltaessa harjoituksen kuormittavuutta tulee huomioida mahdollisuudet eriyttää 

harjoituksen kuormitusta niin, että se toimii halutun tehoisena kaikilla tasoryhmillä 

(Puolustusvoimat 2015, 22). 

4.3 Fyysisen koulutuksen sisällön seuranta 

PV:n asevelvollisten fyysisen koulutuksen normi määrää, että fyysisen koulutuksen laatua tulee 

seurata koulutuskausittain. Koulutustarkastuksissa sekä itsearvioinneissa kartoitetaan seuraavia 

seikkoja; 1. Koulutussuunnitelmat ja koulutuksen sisältö 2. Perusyksikön fyysisen koulutuksen 

kokonaissuunnitelma 3. Viikko-ohjelmien rakenne 4. Täydennyskoulutus ja henkilökunnan 

ammattitaito 5. Suorituspaikat ja välineet 6. Koulutuksen ilmapiiri. (PEHENKOS 2012, 35–

36.) 
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Ennen varusmiesten kotiutumista heille järjestetään loppukysely. Loppukysely sisältää useita 

kysymyksiä fyysisestä koulutuksesta. Kyselyllä saadaan palautetta varusmiehiltä fyysisen 

koulutuksen toteutuksesta. Kysely on työväline, jolla kehitetään ja seurataan koulutusta sekä 

oppimisilmapiiriä. (PEHENKOS 2012, 35–36.) 

 

 



 

19 

 

5 KARJALAN PRIKAATI 

Karjalan prikaati on ainut maavoimien joukko-osasto, joka kouluttaa kaikkia aselajeja. 

Joukkoja koulutetaan erityisesti mekanisoitujen joukkojen ympäristöön. Varusmiehiä Karjalan 

prikaatissa on vuosittain n 4000 ja henkilökuntaa 600, joista kolmasosa työskentelee 

siviilitehtävissä. (Maavoimat 2018.)  

5.1 Varuskunnan infrastruktuuri 

Karjalan prikaatin kasarmialueen rakentaminen Kouvolan Vekaranjärvelle alkoi 1963. Tällöin 

alueelle rakennettiin ensimmäiset kasarmit sekä ruokala. 1970-luvulla varuskunta laajeni, kun 

alueelle rakennettiin lisää varastoja sekä urheilutalo. 2010-luvulla urheilutalo peruskorjattiin ja 

2015 vanhan hiekkakentän paikalle rakennettiin urheilukenttä, jossa 400m päällystetty 

juoksurata sekä hiekkatekonurmikenttä. (Oinonen 2016, 10-11; Lepistö 2018.) Urheilutalossa 

on 25m uima-allas, sisäpelikenttiä sekä kuntosali. Varuskunnan maastoon on rakennettu 

frisbeegolfrata, ulkokuntoilupaikka sekä runsaasti lenkkeily- sekä ulkoilureittejä. (Suomen 

sotilasurheiluliitto) Frisbeegolf radassa on 18 väylää ja väyliä muokataan ja kehitetään 

jatkuvasti (Lepistö 2018). 

Ylivoimaisesti suosituin kuntoilupaikka Karjalan prikaatissa on kuntosali, jonka tarjontaa on 

pyritty laajentamaan yksiköiden kuntonurkkauksilla. Muutamien yksiköiden yhteyteen on 

rakennettu yksiköiden tarpeita vastaava kuntoilutila. Sotilaspoliiseilla on tatamialue ja muilla 

yksiköillä nurkkaus on varustettu vapailla painoilla sekä muutamilla laitteilla. (Lepistö 2018). 

Kesällä 2017 Karjalan prikaati sai Urlus-säätiön rahoituksella toisen ulkokuntoilutelineen, joka 

sijoitettiin kisamonttuun (Aho 2017, 32). Kisamontussa sijaitsee myös beach volley kenttiä sekä 

esterata. Esterata on rakennettu 1990-luvun lopussa ja peruskorjattu 2016. Karjalan prikaatin 

esterata on yksi parhaimmista Suomessa ja siellä on järjestetty viime vuosina niin kansainvälisiä 

mestaruuskilpailuita kuin suomen mestaruuskilpailuita. (Lepistö 2018.) 



 

20 

 

5.2 Varusmiehet ja koulutus 

Karjalan prikaati on jaettu kuuteen eri aselajeja edustavaan pataljoonaan tai patteristoon. 

Kymen jääkäripataljoona vastaa jalkaväen koulutuksesta Karjalan prikaatissa. Varusmiehiä 

Kymen jääkäripataljoonassa n. 440 ja henkilökuntaa vajaa 70. Kymen jääkäripataljoonan 

tärkein tehtävä on valmius. (Virta 2017, 14–15.) 

Karjalan tykistörykmentin koulutustehtäviin kuuluu sekä tykistön, että kranaatinheitin 

varusmieskoulutus (Annala 2017, 16–17). Salpausselän ilmatorjuntapatteriston 

koulutustehtäviin puolestaan kuuluu ilmatorjunnan aselajin koulutus (Mustonen 2017, 18–19). 

Itä-Suomen viestipataljoonan tehtäviin kuuluu sotilaspoliisien sekä viestimiehien koulutus 

(Vähäliitto 2017, 67–68). Kymen pioneeripataljoonassa koulutetaan raivaus- ja 

taistelupioneereja (Mikkola 2017, 22–23). Karjalan huoltopataljoona kouluttaa varusmiehiä 

lääkintä, kuljetus ja materiaalin huoltotehtäviin (Ponto 2017, 24). 

Saapumiserä 1/2017 astui palvelukseen tammikuussa 2017. Perukoulutuskauden jälkeen heidät 

jaettiin aselajien eri koulutustehtäviin. Miehistöön valitut sekä heidän edellisen saapumiserän 

johtajansa, antoivat liikuntakoulutuksen arvosanaksi keskiarvon 3,6 asteikolla 1-5 (Lepistö 

2018).  
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6 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 

Vaikka nykyaikainen taistelukenttä on muuttunut teknisemmäksi, sotilaalta vaaditaan edelleen 

hyvää maastossa liikkumisen taitoa niin kesällä kuin talvella. Kestävyyden, monipuolisen 

lihaskunnon ja sotilaan fyysisen toimintakyvyn merkitys ei ole vähentynyt. (Puolustusvoimat 

2015,1.) 

Fyysisen koulutuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä muulle sotilaskoulutukselle opettamalla 

ja tukemalla fyysisiä ominaisuuksia ja motorisia taitoja, jotka ovat välttämättömiä sotilaalle. 

Lähtökohtana onkin, että joukon kouluttaja ja johtaja, toimii joukkonsa liikuntakouluttajana 

sekä valmentajana. (Puolustusvoimat 2015, 1.) 

Varusmiesten palvelusliikunnan ja koulutuksen toteutumista (Vähätalo 2005, Heinonen 2017) 

ja suhdetta kunnon kehittymiseen on tutkittu jonkin verran määrällisestä ja fysiologisesta 

näkökulmasta (Puolustusvoimat 2016). Kuitenkaan laadullisen tutkimuksen keinoin tehtyjä 

tutkimuksia syy-seuraussuhteista ei ole aiemmin tutkittu. Tästä syystä tässä Pro gradu -

tutkielmassa perehdytään varusmiesten kokemuksiin. 

Puolustusvoimien toimintamallit perustuvat normeihin ja säädöksiin, jotka luodaan 

pääesikunnassa. Näiden normien ja säädöksien pohjalta jokainen varuskunta luo 

toimintamallinsa joukkotuotantoonsa sopivaksi. Täten tässä Pro gradu -tutkielmassa on myös 

selvitetty kuuden yksikön osalta heidän koulutuksessaan toteutuneet liikuntakoulutuksen tunnit 

erikois- ja joukkokoulutuskausilla. 

 Puolustusvoimissa on kautta aikojen korostettu määrällisen tutkimuksen tuloksien merkitystä 

sekä loppukyselyiden keskiarvoja. Näitä jokaisen ymmärtämiä numeroihin perustuvia tuloksia 

on helppo arvioida. Puolustusvoimien koulutus perustuu massatuotantoon, joten eri joukko-

osastoiden lukuja on tällöin myös helppo verrata toisiinsa. Tutkijan kiinnostus pohjautuu 

numeroiden ja keskiarvojen laadulliseen taustaan. Koska, jos haluamme kehittää koulutuksen 

laatua ja nostattaa keskiarvoja, tulee myös perehtyä siihen mitä numeroiden takana tapahtuu.  
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7 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten varusmiehet kokevat palvelusliikuntansa 

sekä minkälaisia merkityksiä he antavat kokemalleen palvelusliikunnalle. Tavoitteena on 

lisäksi selvittää, onko nykyinen asevelvollisten fyysisen koulutuksen normi (PEHENKOS 

2012) ajan tasalla ja täyttääkö varusmiesten kokemukset normissa määritellyt koulutuksen 

kriteerit. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, nouseeko kokemuksien pohjalta seikkoja, joita 

aiemmin ei ole huomioitu tai seikkoja, jotka esiymmärryksen mukaan olisivat tärkeitä, mutta 

kokemukset osoittavat toisin. 

Tutkimuskysymykset: 

Toteutuuko Karjalan prikaatissa erikois- ja joukkokoulutuskausilla Puolustusvoimien fyysisen 

koulutuksen normin määrittämät tuntimäärät? 

Millaisia merkityksiä eri yksiköiden varusmiehet antavat kokemalleen palvelusliikunnalle? 

Minkälaista diskurssiota kokemuksista välittyy? 
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

8.1 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Sen tiedonhankinta 

on koostettu todellisista ja luonnollisista tilanteista. Tiedonkeruu tapahtui ihmisiltä, joten oli 

luonnollista käyttää kvalitatiivista menetelmää kvantitatiivisen sijasta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2016, 164.) 

Lisäksi tutkijan lähtökohta tutkimuksen tekoon oli etsiä tietoa numeroiden takaa. Löytää tietoa 

tapahtumien yksityiskohdista sekä syy-seuraussuhteista, joita ei voi kokein kuvata. Näin ollen 

kvalitatiivinen menetelmä oli sopivin vaihtoehto. (Metsämuuronen 2006, 88.) 

8.2 Tutkimusote 

Kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole täysin omia metodeja (Denzin & Lincoln 2000, 3), joten 

tässä tutkimuksessa on yhdistelty erilaisia metodeja. Lähtökohtana on tutkimuksessa käytetty 

hermeneuttista tutkimusotetta. Hermeneutiikassa ihmiset antavat erilaisia merkityksiä 

kokemuksilleen. Tutkittavana ei tällöin ole vain kieli, vaan myös liikkeet, ilmaisut ja eleet. 

(Laine 2015, 33.) 

8.3 Esiymmärrys 

Tutkijan esiymmärrys on syntynyt teorian pohjaan tutustumalla. Siihen on myös vaikuttanut 

tutkijan ammattitaito liikunnanohjaaja opintojen, liikunnanopettaja opintojen sekä näkemys 

kentältä aiempien saapumiserien kohdalta. 

Tutkijan esiymmärrys on, että erikois- ja joukkokoulutuskausilla eivät liikuntakoulutusten 

tuntimäärät toteudu normin (PEHENKOS 2012) mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että vuodesta 

2013 varusmiesten palvelusaikoja lyhennettiin kahdella viikolla (Asevelvollisuuslaki 2007, 
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37§). Tämän jälkeen ei ole asevelvollisten fyysisenkoulutuksen normia (PEHENKOS 2012) 

uusittu.  

Toinen oleellinen esiymmärrys nousi teorian pohjalta. Liikkumalla tasoryhmissä varusmiehet 

kokevat enemmän onnistumisen elämyksiä ja innostuvat liikunnasta. Puolustusvoimien 

liikuntastrategian mukaan yksi palvelusliikunnan tavoitteista on kasvattaa varusmiesten 

liikuntakipinää juuri näillä keinoin.  

8.4 Tutkimuksen kohdejoukko 

Tutkimusjoukko valittiin mahdollisimman kattavaksi, jotta saataisiin laaja ja todenmukainen 

kuva Karjalan prikaatin miehistön erikois- ja joukkokoulutuskausien liikuntakoulutuksesta. 

Siksi jokaisesta aselajista valittiin yksi yksikkö edustamaan kutakin aselajia. Valinnat tästä 

rajauksesta tehtiin yhdessä Karjalan prikaatin toimintakyky sektorin johtajan kanssa. Karjalan 

prikaatissa on 17 perusyksikköä, jotka edustavat kuutta eri aselajia. Perusyksiköt kuuluvat 

aselajiensa pataljooniin tai patteristoihin. Yhdessä jokaisen pataljoonan tai patteriston 

komentajan kanssa päätimme yksikön, joka soveltuu parhaiten tutkimuksen kohteeksi. 

Tutkimukseen valitun yksikön kriteerinä oli, että yksikkö toimii joukkotuotanto yksikkönä. 

Yksikön tehtävänä on tuottaa kuuden kuukauden palvelusajalla palvelevaa miehistöä sodanajan 

joukkoihin. Jos pataljoonassa oli vastaavia yksiköitä useampi, valittiin se yksikkö, jossa 

fyysisen koulutuksen taso oli muita heikompi tai henkilökunnan määrä suhteessa varusmiesten 

määrään pieni. Aiempi fyysisen koulutuksen taso katsottiin varusmiesten loppukyselyn 

fyysisen koulutuksen keskiarvoista. Näin ollen jokainen yksikkö oli lähtötasoltaan 

yhdenvertainen. 

Varsinaiseen aineistonkeruuseen henkilöt valittiin kyseisistä yksiköistä vapaaehtoisuuteen 

perustuen. Jokaisesta yksiköstä haastateltiin kolme naista tai miestä. Yhteensä haastateltuja oli 

18. Näin ollen haastatteluotanta oli harkinnanvarainen. Tällä pyrittiin saamaan mahdollisimman 

realistinen kuva kentältä (Eskola & Suoranta 1998, 18). 
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8.5 Aineistonkeruu 

Tämän tutkimuksen aineiston keruuna käytettiin haastattelua, koska kohteena olivat ihmiset. 

Haastattelussa voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti, vastaajia myötäillen. (Hirsjärvi 

ym. 2016, 204–205.)  

Tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita henkilöiden kokemuksista, joten haastattelun lajiksi 

valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että kysymyksiä ei esitetä 

tarkassa muodossa tai samassa järjestyksessä. Jotta keskustelu haastateltavan kanssa oli 

luonnollista, ei kaikkia kysymyksiä esitetty samassa järjestyksessä. Osa kysymyksistä jätettiin 

myös kysymättä kaikilta haastateltavilta. (Hirsjärvi ym. 2016, 205–208.) Haastattelu runko 

liitteenä 2. 

Aineisto kerättiin haastattelemalla varusmiehiä (n=18). Haastattelussa käytettiin 

teemahaastattelua. Haastattelut analysoitiin aineiston erittelyllä. Aineiston erittelyssä nousseita 

teemoja lähdettiin purkamaan hermeneuttisen kehän avulla. (Laine 2015, 38.) Lopuksi 

yläluokista tehtiin kevyttä diskurssianalyysia, jotta kokemuksien merkitys nousi esille. 

Diskurssianalyysin avulla tutkitaan kieltä sosiaalisista ja kognitiivisista näkökulmista (Eskola 

& Suoranta 1998, 195). 

Jotta yksiköiden toteutuneet liikuntakoulutuksen tuntimäärät voitiin todentaa, tarvittiin jokaisen 

yksikön viikko-ohjelmat. Viikko-ohjelmat kerättiin Puolustusvoimien käyttämästä 

asianhallinta järjestelmästä PVAH:sta. PVAH:ta voi käyttää ainoastaan Puolustusvoimiin 

kuuluva henkilökunta. Asiakirjat, joita PVAH:lle talletetaan, sisältävät eri asteisia turvallisuus 

luokituksia. Turvallisuus luokitukset sanelevat sen ketkä asiakirjoja saa lukea tai käsitellä. 

Viikko-ohjelmat ovat julkisia. Viikko-ohjelmia kerättiin PVAH:lta viikoittain tutkimusjakson 

aikana. 

Haastattelujen ja viikko-ohjelmista kerättyjen tuntien lisäksi oli myös alun perin tarkoitus 

toteuttaa fyysisen koulutuksen seurannan havainnointi. Tarkoituksena oli seurata jokaista 

yksikköä kolme kertaa E- ja J-kausien aikana. Seurattavat lajit olisivat olleet esterata -koulutus, 
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hengenpelastus -koulutus sekä palloilu -koulutus. Lopulta jokaiselta yksiköltä seurattiin yksi 

fyysinen koulutus. Teemahaastattelut toteutettiin yksiköille seurantojen päätteeksi tai seuraavan 

päivänä riippuen yksikön aikataulusta. Lopullisesta tutkimusaineistosta seurantojen 

havainnointi jäi kokonaan pois. 

Pilottihaastattelu toteutettiin ensimmäisen yksikön varusmiehille 17.3.2017 

hengenpelastuskoulutuksen jälkeen. Koska haastattelurunko toimi, eikä siihen tullut muutoksia 

ensimmäisen haastattelun jälkeen, päätettiin pilottihaastattelu pitää osana varsinaista 

tutkimusta. (Hirsjärvi ym. 2016, 211.) 

Teemahaastattelut nauhoitettiin Samsung Galaxi S6 -mallisella älypuhelimen ääninauhurilla. 

Haastatteluissa onnistuttiin hyvin. Itse haastattelutilanne oli pyritty järjestämään yksityiseksi ja 

rauhalliseksi. Aikaa haastatteluihin voitiin käyttää rajattomasti. Näin ollen haastateltavat 

pääsivät rauhassa kertomaan mielipiteensä sekä kokemuksistaan. Osa haastateltavista oli 

puheliaampia kuin toiset ja kertoivat kokemuksistaan laajemmin. Kestoltaan pisimmät 

yksittäiset haastattelut olivat kymmenen minuutin mittaisia, kun taas lyhyimmät jäivät vain 

kolmen minuutin mittaisiksi. 

8.6 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysi on toteutettu aineiston erittelyn menetelmin. Sisällön erittely analysoi sitä, 

mitä tai miten jostakin asiasta on puhuttu. Mittaus tapahtuu frekvenssimittauksella siten, että 

lasketaan kuinka monta kertaa jostakin teemasta tai aiheesta, on puhuttu. Menetelmän 

tarkoituksena on vertailla laadullista aineistoa sekä tehdä siitä sisäisesti kestäviä yleistyksiä. 

(Eskola & Suoranta 1998, 186–187.)  

Haastattelut litteroitiin ensin kirjalliseen muotoon, jotta niitä on helpompi jatko käsitellä. 

Litteroinnissa käytettiin apuna Express Scribe Transcription Software -ohjelmaa sekä Timbre -

puhelin sovellusta. Kun tekstit olivat Word-muodossa, aineisto käytiin läpi 

frekvenssimittauksella. Näin ollen haastatteluista nousi esiin tärkeimmät teemat, joiden kanssa 

jatkettiin alaluokittelun kautta yläluokitteluun. Yläluokkia syntyi lopulta 5; kokemukseen 
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vaikuttaneet tekijät, liikuntapaikat sekä muut ulkoiset tekijät, suosituimmat liikuntalajit/ 

koulutukset, kouluttaja sekä suunnittelu. 

Teksteistä nostettiin aineiston erittelyn avulla merkityksiä varusmiesten ja -naisten 

kokemuksille liikuntakoulutuksista.  

8.7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuutta on tuotu esiin kertomalla mahdollisen tarkkaan tutkimuksen eri 

vaiheista. Siitä mitä on tehty, mitä on jätetty ulkopuolelle sekä mitä on käytetty varsinaisessa 

tutkimuksessa aineistona. (Hirsjärvi ym. 2016, 232.) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan todentaa sillä, että tutkittavien kokemukset 

ovat alkuperäiskokemuksia. Tuloksia voidaan myös soveltaa toisiin olosuhteisiin, esimerkiksi 

seuraaville saapumiserille voidaan toteuttaa vastaavat haastattelut. Tulosten 

vahvistettavuudelle tulee luotettavuutta, kun useampi haastateltavista on kokenut 

liikuntakoulutukset samoin, jotka todennettii sisällön erittelyn keinoin. (Virtanen 2006, 200–

201.) 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta on tutkimusta varten hankittu tutkimuslupa Maavoimien 

esikunnasta, johon on vastattu tutkimuslupa päätöksellä (liite 1). Tutkimuslupa päätöksessä 

ilmenee aineiston keruuseen ja säilytettävyyteen liittyviä seikkoja, joita on noudatettu 

tutkimuksen aikana sekä tutkimuksen päätyttyä. (Eskola & Suoranta 1998, 52–53.) 

Haastattelutilanteet olivat jokaisen yksikön kohdalla vaihtelevia. Jokaisen haastateltavan 

kanssa pyrittiin löytämään rauhallinen tila, jossa keskustelu on käyty. Tiloina ovat toimineet 

yksiköiden käytävät, tyhjä uimahalli, yksiköiden huoltohallit tai hyvällä säällä jopa ulkona. 

Muutama haastatteluihin osallistuneista eivät olleet syntyperäisiä suomalaisia, joten 

haastattelija joutui hieman auttamaan kielen kanssa muita haastateltavia enemmän. Tuloksia 

analysoidessa huomattiin, etteivät kaikki vastaukset heidän kohdallaan olleet suoria vastauksia 
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kysymyksiin, pikemminkin vastaukset olivat hieman ohi aiheen. Näin ollen muutamat 

vastaukset jätettiin huomioimatta lopullisessa sisällön erittelyssä. (Hirsjärvi ym. 2016, 232.) 
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9 TULOKSET 

9.1 Fyysisen koulutuksen tuntimäärät 

Tutkimukseeni valikoitui Karjalan prikaatista kuusi yksikköä eri aselajeista. Yksiköt tuottavat 

jokaisesta palvelusviikosta viikko-ohjelman, jota yksikkö noudattaa palveluksensa runkona. 

Viikko-ohjelmiin merkittyjen liikuntakoulutuksen sekä marssikoulutuksen tunnit on laskettu 

erikois- ja joukkokoulutuskausien osalta yksiköittäin taulukoihin 4 ja 5.  

Kuuden yksikön osalta lähes jokaisella yksiköllä oli oma tapansa merkitä fyysinen koulutus 

viikko-ohjelmiin. Toiset käyttivät liikuntakoulutus-termiä, kun taas toiset fyysistä 

toimintakykyä tai fyysistä koulutusta. Pääesikunnan normin (PEHENKOS 2012) mukaan 

liikuntakoulutus tulisi merkitä viikko-ohjelmiin liikuntakoulutus nimikkeellä. Ellei liikunta ole 

osa marssi- tai taistelukoulutusta.  

Liikuntakoulutukseen käytetyn ajan merkitsemisessä oli myös suurta vaihtelevuutta yksiköiden 

viikko-ohjelmissa. Muutamat yksiköt olivat hyvin tarkkaan merkinneet kuinka paljon aikaa eri 

osastot käyttivät rastikoulutuksen omaisiin liikuntaharjoitteisiin. Esimerkiksi kokonaisaika oli 

7:15-10:45, josta 60 minuuttia käytettiin nyrkkeilyyn, 60 minuuttia painiin ja 60 minuuttia 

kuntosaliharjoitteluun. Epämääräisimpiä merkintöjä olivat esimerkiksi 8:35-12:05 

liikuntakoulutus varusmiesjohtajien suunnitelma, joka jatkui vielä 13:20-17:20. Tästä on 

ilmeisesti ollut yksikössä erillinen suunnitelma, joka ei viikko-ohjelmasta näy. Vastaavia pitkiä 

aikavarauksia liikunnalle oli usein sunnuntai päivisin. Tällöin saattoi olla koko päivä varattuna 

liikunnalle, mutta aiheena pelkästään juoksutestit eli Cooper-testi. Normin mukaan 

juoksutesteille tulisi varata aikaa 2 tuntia vain joukkokoulutuskaudella. Mielenkiintoista oli 

myös se, että yhdellä yksiköllä oli varattuna juoksutestille perättäisiltä viikoilta kaksi eri 

ajankohtaa. Lisäksi oli erikseen ilmoitettu rästitestien ajankohdat. 

Myös viikko-ohjelmien kokonaissuunnitelma herätti joidenkin yksiköiden kohdalla ihmetystä. 

Yhden yksikön ohjelmassa oli maanantai-iltapäivänä 10 kilometrin juoksulenkki ja seuraavana 

päivänä 25 kilometrin jalkamarssi lähiharjoitusalueelle. Vaikka kyseinen viikko olikin 
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rasitusasteeltaan 15 tunnin keskikova viikko, olisi varusmiesten palautumista voinut miettiä 

tarkemmin. Muuten viikon ohjelma oli kevyttä. Loppuviikon koulutushaarakoulutuksen olisi 

voinut siirtää tiistaille ja marssin loppuviikolle. 

9.1.1 Erikoiskoulutuskauden toteutuneet tunnit 

Taulukossa 4 on esitetty tutkimukseen valikoitujen yksiköiden erikoiskoulutuskauden 

liikuntakoulutuksien toteutuminen viikko-ohjelmista poimittuna. Jos yksiköllä oli useampi 

viikko-ohjelma samalle viikolle esimerkiksi eri joukkueita varten, on viikko-ohjelmista laskettu 

tuntien keskiarvo.  

Taulukko 4. Yksiköiden toteutuneet liikuntakoulutuksen tunnit viikko-ohjelmista E-kaudella.

 

Parhaiten erikoiskoulutuskauden tunnit toteutuivat Esikuntakomppanian osalta. 

Esikuntakomppaniassa liikuntakoulutukseen käytetty kokonaistuntimäärä oli 38,5 tuntia, kun 

vaadittava määrä liikuntakoulusta on 35 tuntia erikoiskoulutuskaudella. Määrällisesti 

Esikuntakomppanialla oli joukkue- ja mailapelejä selkeästi normin vaatimia tunteja enemmän. 

Tunteja oli yhteensä 11 tuntia, kun vaatimus on 4 tuntia.  

Vähiten liikuntakoulutusta tuntimäärällisesti oli 1. Huoltokomppanialla. Yksiköllä oli vain 10 

tuntia viikko-ohjelmiin merkittyä liikuntakoulutusta erikoiskoulutuskaudella. Kyseisen 

yksikön osalta ei ole huomioitu erilaisten huoltokurssien sisältöä, jotka järjestetään 
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erikoiskoulutuskauden alussa. Näitä kursseja ovat mm. lääkintämieskurssi, autokoulu, 

aseseppäkurssi sekä sotilaskeittäjäkurssi. 

Vuonna 2016 otettiin käyttöön varusmieskoulutuksessa pidettävät uudet toimintakyvyn 

oppituntipaketit (Harala ym. 2017). Viikko-ohjelmat osoittivat, että vain kolme yksikköä 

kuudesta pitivät erikoiskoulutuskaudella pidettävän fyysisentoimintakyvyn oppitunnin. Osa 

yksiköistä piti myös turvallisuusoppitunnin liittyen esteradan ylitystekniikkoihin silloin, kun 

esterata kuului heidän erikoiskoulutuskauden liikuntakoulutuksen sisältöön. 

Muita merkittäviä nostoja yksiköiden liikuntakoulutuksen suunnittelussa on se, että vain kolme 

yksikköä kuudesta järjesti erikoiskoulutuskaudella suunnistusta. Sekä se, että 2. 

Pioneerikomppania järjesti viikko-ohjelman mukaan vain tunnin verran lihaskunto-, 

lihasvoima- tai esteratakoulutusta. Normin mukaan tätä koulutusta tulisi olla 10 tuntia eli eniten 

suhteessa muihin lajeihin. 

9.1.2 Joukkokoulutuskauden toteutuneet tunnit 

Taulukossa 5 on esitetty tutkimukseen valikoitujen yksiköiden joukkokoulutuskauden 

liikuntakoulutuksen viikko-ohjelmista poimittu toteutuminen. Jos yksiköllä oli useampi viikko-

ohjelma samalle viikolle esimerkiksi eri joukkueita varten, on viikko-ohjelmista laskettu tuntien 

keskiarvo. 2. Panssarijääkärikomppanialta puuttui viikon 22 ohjelma ja 3. Ilmatorjuntapatterilta 

viikon 20 ohjelma PVAH-järjestelmästä.  
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Taulukko 5. Yksiköiden toteutuneet liikuntakoulutuksen tunnit viikko-ohjelmista J-kaudella.

 

Parhaiten joukkokoulutuskaudella liikuntakoulutuksen tuntimäärä suhteessa normiin 

(PEHENKOS 2012) toteutui Esikuntakomppanialla. Yksikön tuntimäärä oli 24,5 tuntia, kun 

normi edellyttää 21 tuntia liikuntakoulusta. Erikoiskoulutuskaudella havaittua selkeää piikkiä 

ei ollut lajien suhteen havaittavissa joukkokoulutuskaudella. Korkein tuntimäärä suhteessa 

normiin yhden lajin osalta oli 3. Kenttätykistöpatterilla. Heillä joukkue- ja mailapelejä oli 

yhteensä 8 tuntia, kun normi edellyttää 4 tuntia.  

Heikoin määrä liikuntakoulutusta oli 3. Ilmatorjuntapatterilla. Heillä liikuntakoulutusta oli vain 

16 tuntia, kun normin (PEHENKOS 2012) mukaisia tunteja tulisi olla 21 tuntia. 3. 

Ilmatorjuntapatterilta jäi puuttumaan kokonaan valinnainen liikunta sekä lihaskunto ja -

voimaharjoittelua on vain puolet ohjeistuksen tuntimäärästä. 

Verraten erikoiskoulutuskauteen joukkokoulutuskauden liikuntakoulutuksen tuntimäärät 

toteutuvat tasaisemmin suhteessa normiin. Lähes kaikki yksiköt pääsivät huomattavasti 

lähemmäs vaadittua kokonaistuntimäärää. Heikoimmalla yksikölläkin toteutuminen on jäänyt 

vain 5 tuntia vajaaksi tavoitetuntimäärästä. Vain teoriatuntien puuttuminen neljän yksikön 

osalta on hälyttävää. Huolestuttavaa on myös se, että 2. Pioneerikomppania ei ole 

joukkokoulutuskaudella pitänyt yhtään tuntia lihaskunto- ja voimakoulusta. Normin mukainen 

määrä on 4 tuntia. 
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9.2 Varusmiesten palvelusliikunnalle antamat merkitykset 

Haastattelujen perusteella nousi 68 erilaista merkitystä liittyen liikuntakoulutukseen ja 

varusmiesten kokemuksiin liikuntakoulutuksesta. Näiden merkitysten toistuvuudet laskettiin 

frekvenssimittauksella ja jaettiin alaluokkiin. Alaluokat yhdistettiin yläluokkiin, joita 

tutkimuksessa ilmeni viisi kappaletta. Tulokset on esitelty yläluokittain (liite 3). 

9.2.1 Kokemukseen vaikuttaneet tekijät 

Kokemukseen vaikuttaneet tekijät on koostettu positiivisista ja negatiivisista kokemuksista sekä 

ilmapiirin vaikutuksesta liikuntakoulutuksessa. Yhteensä erilaisia merkityksiä oli tässä 

yläluokassa 16 kappaletta.  

Selkeimpänä vastauksista nousi esiin se, että suurin osa vastaajista ei ollut kokenut mitään 

negatiivista liikuntakoulutuksissa. Kymmenen vastaajaa mainitsivat näin omassa 

haastattelussaan. Kuitenkin negatiivisina kokemuksina oli koettu mm. uinti, loukkaantumiset 

liikuntakoulutuksessa sekä korkean paikan kammo. Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että 

liikuntaa oli liian vähän omana koulutuksenaan. 

Eniten vastauksia tuli erilaisista positiivisista kokemuksista liikuntakoulutuksen aikana. Kaiken 

kaikkiaan vastaajat olivat pitäneet ja viihtyneet liikuntakoulutuksesta. Keskiarvona he 

antaisivat positiivisen arvosanan heidän yksiköissään järjestetyille liikuntakoulutukselle. 

Positiivisiksi asioiksi oli mainittu liikuntakoulutuksen hauskuus ja mielekkyys. Lisäksi kaksi 

vastaajaa koki, että liikunta vie ajatukset pois itse varusmiespalveluksesta ja auttaa näin 

jaksamaan muussa palveluksessa. 

“No itseasiassa, kun pääsee tekemään jotain muuta (liikuntaa), ni on jo parempaa et saa muuta 

ajateltavaa. Et tuntuu siltä et ookkaa täällä, vaikka ootkin täällä.” 
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Vastaajat nostivat haastatteluissa myös ilmapiirin merkityksen korkealle, vaikka sitä ei erikseen 

kysytty. Kuusi vastaaja mainitsi ilmapiirin olevan hyvä liikuntakoulutuksessa. Monille 

vastaajille oli tärkeää yhdessä tekeminen, joka korostuu liikuntakoulutuksessa.  

“Tehtiin isolla porukalla ja jätkät kannusti siinä. Esim se irkkupöytä ni siitä ku mennää yli ja 

porukka kannustaa, ni se luo yhteishenkeä. Se oli parasta ehkä.” 

Vastaajat mainitsivat myös, että liikuntakoulutus kehittää joukkueen ilmapiiriä. Lisäksi yksi 

vastaajista mainitsi, että hyvä kannustava ilmapiiri motivoi liikkumaan, vaikka itse laji ei ollut 

kivoin. 

“Onhan tietenkin aina sellasia lajeja, joista ei niiku ite niin välitä. Mutta silti lähtee messiin, 

ku tääl on niin hyvä yhteishenki, että hauska pelata vaikka ei oo mikää lempparilaji.” 

9.2.2 Suosituimmat liikuntalajit 

Vastaajilta kysyttiin heidän mieleen painuneimpia kokemuksia liikuntakoulutuksessa. Moni 

vastasikin tähän lempilajien mukaan. Suosituimpia olivat pallopelit sekä esterata. Lisäksi viisi 

vastaajaa painotti uusien lajien olleen parhaimpia kokemuksia. Uusia lajeja olivat olleet mm. 

kamppailulajit ja esterata. Esterata koettiin myös mielekkääksi sen takia, että siellä pääsi 

kehittämään kehonhallintaa. 

”Mä oon ite eniten tykännyt noista kamppailulajeista. Siellä henkilökunnalla on eniten 

osaamista ja ei oo ite tullu pahemmin niitä ennen harrastettua. Niist mä oon tykänny.” 

“Esterata oli jotain uutta mulle. Se oli ihan siistii. Ja sit tietenki me tehdään kaikki testit 3 

kertaa puoleen vuoteen. Ni näkee, miten on kehittyny. Ja se on hyvä.” 

Kaksi vastaajaa mainitsi myös erilaisten liikuntatestien olleen palvelusliikunnan kohokohtia. 

Lisäksi positiivisia mainintoja tuli juoksuharjoitteista, erilaisista kisailusta ja turnauksista sekä 

venyttelyistä. 
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9.2.3 Kouluttaja 

”Se riippuu aina opettajasta. Meillä ku on tommonen tosi liikunnallinen kouluttaja niin sen 

huomaa et hommat hoituu tosi hyvin. Ja osaa kouluttaa sillee, et kaikki tekee ja on kannustava 

ja tämmöstä.” 

 

Tärkeimpänä seikkana liikuntakoulutuksen kouluttajan roolista tuli esiin kouluttajan oma 

kiinnostus sekä osaaminen suhteessa liikuntaan. Kun kouluttaja on innostunut aiheesta, tarttuu 

se osallistujiinkin. 

Vastaajilta kysyttiin, ketkä ovat pitäneet eniten liikuntakoulutusta; palkattu henkilökunta vai 

varusmiesjohtajat. Varusmiesjohtajat olivat pitäneet eniten kuuden vastaajan mielestä. Toinen 

mielipide oli, että henkilökunta ja varusmiesjohtajat ovat pitäneet yhtä paljon 

liikuntakoulutusta. Henkilökunnan pitämää koulutusta pidettiin teknisempänä sekä 

rankempana.  

“No kouluttajalta siin tulee enemmän sitä tekniikkaa ja muuta, mutta jos varusmiesjohtaja 

johtonen ni laitetaan vaa porukka pelaamaan vaikka koripalloa. Että siinä ei käydä mitään 

erityistä teknistä. Pelataan vaan suurimmaks osaksi. Kouluttajat osaa kertoo enemmän 

tekniikasta.”  

Varusmiesjohtajien pitämistä liikuntakoulutuksesta tuli puolestaan hyvin ristiriitaisia 

vastauksia. Yhden vastaajan mielestä varusmiesjohtaja johtoiset liikuntakoulutukset olivat 

palveluksen parasta antia sekä se, että varusmiesjohtajat tietävät paremmin mistä varusmiehet 

pitävät. Kun taas toiset mainitsivat, että varusmiesjohtajien koulutuksessa oli helppo laiskotella 

sekä heidän pitämää koulutusta oli helpompi kyseenalaistaa. Kuitenkin vastaajat mainitsivat, 

että varusmiesjohtajat osallistuvat itse koulutukseen aktiivisemmin kuin henkilökuntaan 

kuuluvat kouluttajat. 

”Henkilökunta enemmän kattelee siinä vieressä. Tarkkaillu vaa.” 
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9.2.4 Suunnittelu 

Palvelusliikunnan monipuolisuus nousi esiin huomattavana seikkana haastatteluiden 

vastauksissa. Palvelusliikunnan rankkuus puolestaan herätti ristiriitaisia kommentteja. Neljä 

mainitsi liikuntakoulutuksen olleen sopivan kuormittavaa, kun taas kaksi mainitsi 

liikuntakoulutuksen olleen fyysisesti liian rankkaa. 

”Ja kouluttajatkin on monesti ottanu sen monipuolisuuden huomioon mun mielestä. Ei oo aina 

vaa sitä samaa, jos vaikka vertaa johonki ala-asteeseen ja yläasteeseen. Ei oo aina sitä samaa 

viivajuoksua tai sählyä, et on ollu ihan monipuolisia vaihtoehtoja.” 

Yhdeksän vastaajan mukaan heidän koulutuksessaan on käytetty tasoryhmiä tai koulutus on 

eriytetty taitotasojen mukaan. Kuitenkaan vastaajilla ei ollut antaa konkreettisia esimerkkejä 

siitä miten tasoryhmät olisivat selkeästi auttaneet heitä liikkumaan kuntotasonsa mukaan. 

”Osa niist on varmaan sellasia, et ne on itekki käyny jotain liikunta-alan kouluja. Osasta niistä 

huomaa selkeesti, että ne osaa antaa vaihtoehtoja miten palauttaa lihaksia ja miten venytellään. 

Meil tos vähän aika sitten juostiin kotiutus cooper. Ni ennen sitä ja sen jälkee silt kouluttajalta 

sai kysyy vinkkejä miten saa esim penikat auki.” 

Vastaajat kokivat tärkeäksi sen, että pääsivät itse vaikuttamaan liikuntakoulutuksen sisältöön. 

Kaksi vastaajaa koki, ettei ollut päässyt vaikuttamaan sisältöön ollenkaan. Kuitenkin kaksi 

vastaajaa oli sitä mieltä, että varusmiesjohtaja johtoisissa harjoitteissa pääsi itse vaikuttamaan 

enemmän sisältöön, kuten esimerkiksi pelattuun palloilulajiin. Lisäksi yksi vastaaja toivoi 

enemmän uusia lajeja. 

“Sillon on saanu vaikuttaa enemmän tietenki, kun varusmiehet on pitänyt. Sitte ku on pitänyt 

joku kouluttaja, ni sit se on ollu erilaista. Tai se on ollut enemmän ohjattua tai jotain tiettyä.” 
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Vastaajien kommenteissa nousi selkeästi esiin suunnittelun tärkeys liikuntakoulutuksessa. 

Koulutukselle tulisi olla paremmat aikaresurssit, jotta ehtii seuraavaan palvelukseen. Toinen 

puolestaan oli sitä mieltä, että aikaa oli tarpeeksi.  

”… siihen varattu hyvin aikaa. Se on kiva et siihen varataan reilusti aikaa. Eikä niin, et mennää 

vaa tunniks häsäämää johonki.” 

Liikuntakoulutus ei saisi olla liian raskasta maastoharjoitusta edeltävänä päivänä. Sisällöllisesti 

muutama mainitsi liikuntakoulutusten olleen huonosti suunniteltuja. 

”… että välillä noissa liikuntakoulutuksissa hakataan vaa salibandyä, että esimerkiksi 

koripalloa ei pelata tai jalkapalloa tai käsipalloa. Et se rajottuu aina muutamaan lajiin meillä 

vaan. Yleensä jos kouluttajat ei oo viittiny nähdä vaivaa sen suunnitteluun.” 

Haastatteluissa mainittiin myös taisteluharjoituksissa tapahtuvasta liikuntakoulutuksesta. 

Vastaajat kokivat marssikoulutuksen olevan osa liikuntakoulusta.  Yksi vastaaja kertoi 

maastoharjoituksen yhteyteen liitetystä taukoliikunnasta aselajirastien välillä. Osassa 

vastaajista oli sitä mieltä, ettei liikuntaa voi maastoharjoituksissa pitää. 

”Se oli sisänsä ihan hauska idea, ku meil oli Lohtajalla et mitä porukka osaa hommata noitten 

meijän aselajin suhtee. Et jos tuli virhe ni porukka joutu juosta tukki olalla semmosen 

kilometrin matkan melkee ja sit tehä pari punnerrusta sun muuta sen tukin kaa. Se oli ihan 

hauska idea.” 

9.2.5 Liikuntapaikat ja muut ulkoiset tekijät 

Vastaajat olivat selkeästi sitä mieltä, että Karjalan prikaatin liikuntapaikat olivat hyvässä 

kunnossa. Vastaajien mielestä kuitenkin välineissä olisi kehittämisen varaa; esimerkiksi sukset, 

pesäpallomailat ja armeijan polkupyörät olivat huonokuntoisia ja salibandymailoja ei ollut 

riittävästi. Hyväkuntoiset liikuntavälineet vaikuttavat positiivisesti liikuntakokemukseen. 
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”Mä oon oikeesti tosi tyytyväinen tän paikan liikuntamahdollisuuksiin… Tääl on kaikki ihan 

huikeeta. Tääl on kaikki uimahallit ja frisbeegolf radat.” 

Sään vaikutus liikuntakoulutuksen mielekkyyteen herätti keskustelua. Neljä vastaajista oli sitä 

mieltä, että sää vaikuttaa. Yksi vastaaja puolestaan totesi oppineensa armeijassa kestämään 

säätä kuin säätä, eikä se vaikuta siihen onko hauskaa vai ei. 

” Paitsi helmi-maaliskuussa mä muistan et meil oli varusmiesjohtajien pitämää futista tuolla 

kentällä, joka oli jäässä. Ni sit ei ollu ihan hirveest motivaatiota kaikilla pelata sitä futista. Mut 

ite koin et oli pakko tai ei pakko, mut futis on kivaa ja oli parempi pelata ku jäädä seisomaa, 

ku oli niin hiton kylmä sillon.” 

9.3 Varusmiesten liikuntakoulutuksesta nouseva diskursio 

Vastaajat korostivat kokemuksissaan uusien lajien kokemuksia. Monet vertasivat näitä 

kokemuksia koululiikuntaan. Erityisesti positiivista palautetta tuli esterata- sekä 

kamppailukoulutuksista. Yksi Puolustusvoimien liikuntastrategian teemoista on herättää 

liikuntakipinä varusmiehissä palveluksen aikana, jotta he jatkaisivat liikunnallista elämäntapaa 

myös reservissä.  

”…meillä oli tossa E-kaudella jossain välissä itsepuolustusta. Tollasia perus kamppailulajeja 

ja otteita ja tälläsiä. Se oli tosi mielenkiintosta, koska en ollu saanu ihan hirveest aikasemmin 

siitä mitään koulusta. Se oli tosi semmonen kätevä ja mielenkiintosta oppia perus lukko-

otteita ja sit oppi ehkä vähän paremmin lyömää. Jos vaikka lähtis palveluksen jälkeenki, 

jotain tommosta miettii.” 

 

Vastaajat painottivat koulutuksen hyvän suunnittelun vaikuttavan kokemukseen. Jos koulutus 

oli vedetty vain sinne päin huonoilla aikaresursseilla tai sen suuremmin sisältöjä miettimällä, 

koulutus koettiin lähinnä vain täyteohjelmana.  



 

39 

 

”No ehkä lähinnä noi juoksulenkit mitä meil on ollu. Ni sielt ei oo kerenny oikee kunnol 

palautuu. Ne on vedetty vähän kiireel läpi. Et ne on ollu lähinnä vähän täyte ohjelmaa 

muutenki. Onko tuntunu siltä, että se aika mikä niihin on varattu on ollu liian tiukka? joo. 

Et sit on ollu kiire täällä päässä hoitaa asioita ennen seuraavaa palvelusta.” 

Eräs vastaajista toivoikin liikuntakouluksiin enemmän taitojen opettamista mielekkyyden 

lisäämiseksi. 

”Ni ehkä siin mielessä vaikka henkilökunnalla on osaamista ni jos siihen sais semmosen 

innostuksen siihen lajiin et miten sitä harjoitellaan. Esimerkiksi ku meille on opetettu 

kamppailulajeja ni se on ollu vähän ku oisit ollu kamppailulaji harjoituksessa. Ku et oltas vaa 

vähän painittu. Semmoset on ollu kaikista parhaimpia. Sillon on saanu enemmän tietää. Eli 

enemmän opetettu niitä taitoja. Joo kyllä kyllä nimenomaa taitojen opettamista eli vähän niiku 

oisit menny sinne ite harjoitukseen. Et lähetään vähän niiku nolla tekijöistä eikä lähetä vaa heti 

vaikka salibandystä et lyödää mailat kätee ja sanota et juoskaa ja pelatkaa palloa. Vaikka 

syöttelyä tai rakennetaan syöttö ja veto. Semmosia vois välillä olla. Niitä ei esimerkiksi ikinä 

ollu.” 

Liikunnan monipuolisuuden yhteydessä monet mainitsivat myös Karjalan prikaatin 

monipuolisten liikuntapaikkojen suovan tämän mahdollisuuden. Vastaajat korostavat myös 

sitä, että kentistä ja liikuntapaikoista pidetään hyvää huolta. 

Vastaajat antoivat kehitysideoita liikuntapaikkojen sekä välineiden suhteen. Eniten toivottiin, 

että yksiköiden kuntonurkkauksia kehitettäisiin. Toinen vastauksista esille noussut teema oli, 

että Kaartinhallilla voisi olla myös parempia maastopyöriä, joita varusmiehet saisivat lainata. 

”…mut sit esim salivehkeitä vois olla yksikön alakerrassa, jos siel on kerta tilaa. Tai ainakin 

käsipainoja ja vastaavia ja vastuskumeja sun muita.” 
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Vastaajat nostivat myös palvelusliikunnan heille arvokkaaksi asiaksi. Vaikka yksiköiden 

viikko-ohjelmat ovat tiukkoja ja suositellaan, että varusmiehet liikkuvat myös vapaa-ajallaan 

VLK-kerhoissa. Kokevat he silti ettei vapaa-ajan liikunta ole sama asia kuin palvelusliikunta. 

”No ehkä vielä enemmän yhteistä joukkueurheiluu. Et se on lähinnä painottunu enemmän 

siihen voimailuun ja juoksemiseen. Et enemmän joukkuelajeja ja vastaavia. Palloilulajeja 

vai? joo sählyä pesistä ja futista. Tai tietty omalla ajalla on voinu pistää pelit pystyy. Mut on 

se eri asia ku kaikki osallistuu, periaatteessa pakotetaan osallistumaan.” 

 

Yksiköt, joissa liikuntakoulutusta on ollut vähän toteutuman mukaan herätti yksikön 

varusmiehissä keskustelua siitä, että liikuntakoulutusta tulisi olla enemmän. 

Liikuntakoulutuksen toivottiin myös olevan monipuolisempaa. 

”Vähän vois olla ehkä lisää armeijassa liikuntakoulutuksia.” 

”Ehkä nyt vähän enemmän muitakin liikuntalajeja. Tai muuta tollasta liikunta-aktiviteettii 

yleisesti. Tääl on vähän sellasta perusjuttua. Perus pesäpallo, sähly kaikki nää. Ehkä jotain 

erikoisenpaa ois voinu olla tuolla salilla.” 

Vastaajat kokivat yksiköiden sisällä joukkueiden/jaoksien aselajitehtäviin liittyvät koulutukset 

asettavan heidät eriarvoiseen asemaan suhteessa liikunnan määrään.  

”Ainut vaa, et ite oon 1. Jaoksessa ni me ollaa välil menty tietokoneille pelaamaa, ku muut on 

liikuntakoulutuksissa. Ni ne on jääny aika vähälle meidän osalta. Eli simulaattorikoulusta? 

Joo.” 

Yksiköt, joissa liikuntakoulutusta oli enemmän toteutuman mukaan, oli palaute yksityiskohtiin 

pohjautuvaa. Vastaukset ovat analyyttisempiä. Vastauksista huomaa myös sen, että vastaajat 

ovat paremmin sisällä liikuntakoulutuksen ytimessä ja päätarkoituksessa. 
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”Se on monipuolista. Hiihdetään, uidaan, ryömitään ja mennää miten sattuu. Sitä on liian 

vähän. Mutta ei sitä kyllä hirveesti voi olla enempää. Sillä me mennää niin paljon metässä. 

Ollaan 4 päivää viikosta metässä et sen jälkee mä en jaksa lähtä ees salille. Mut sillon ku sitä 

on ni me päästää tekee kaikenlaista. Se on kyllä hyvä” 

Tasoryhmät ja niiden olemassa olo tai puuttuminen herätti monipuolista keskustelua. 

Kuitenkaan kukaan vastaajista ei todennut, että niitä tulisi olla erikois- ja 

joukkokoulutuskausilla. Pikemminkin suosittiin sitä, että liikuntakoulutukset järjestettiin 

joukkueittain. 

”Kylhän se on vaikeeta järjestää, kun on paljon porukkaa ja eri kuntotasoja. Välillä voi tulla 

vähän tylsää itelle, kun pitää vähän odottaa muita. Mut se on ihan ymmärrettävää et kaikki ei 

o osamankuntosia. Mutta pitää vaa kannustaa sitten niitä hitaimpiakin.” 

Tasoryhmiä tärkeimpänä koettiin, että liikuntakoulutukset kehittävät joukkueen ryhmähenkeä.  

”Ne on ollu sillai et ne on kehittänyt aika paljon ryhmähenkeä.” 
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10 POHDINTA 

10.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten varusmiehet ovat kokeneet 

palvelusliikunnan. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kuudesta eri perusyksiköstä yhteensä 

kahdeksaatoista varusmiestä tai -naista. Tavoitteena oli kartoittaa, minkälaista diskurssia 

varusmiesten ja -naisten kokemuksista nousee esille. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää 

yksiköiden suunniteltujen liikuntakoulutustuntien toteutuminen suhteessa Puolustusvoimien 

normiin (PEHENKOS 2012). 

Kaiken kaikkiaan haastateltavien kokemuksien perusteella voidaan todeta, että varusmiehet 

ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä liikuntakoulutuksen laatuun ja tasoon. Liikuntakoulutusta 

pidetään monipuolisena sekä suurimman osan mielestä liikuntaa on riittävästi, vaikka 

tuntimääriä tarkastellessa kaikkien yksiköiden kohdalla normin määräämät tunnit eivät toteudu. 

Ainoastaan yksi yksikkö ylsi normin määräämiin liikuntakoulutuksen tuntimääriin sekä erikois- 

että joukkokoulutuskaudella. Heikoimmillaan erikoiskoulutuskaudella oli järjestetty yhdessä 

yksikössä vain 10 tuntia normin ohjeistaman 35 tunnin sijaan. Joukkokoulutuskaudella 

liikuntakoulutuksen tunnit toteutuvat tasaisemmin kaikissa yksiköissä suhteessa normin 

ohjeistamaan 21 tuntiin. 

Erikoiskoulutuskauden tehtävä on kouluttaa miehistön jäsenille perusteet heidän aselajistaan 

sekä sodanajantehtävästään. Tämä tarkoittaa käytännössä kouluttajien pitämiä kursseja tai 

varusmiehet lähetetään esimerkiksi autokouluun suorittamaan kurssiaan. Kursseja on monia ja 

huoltokomppanian varusmiehillä niitä on eniten. Huoltokurssit eroavat muusta 

aselajikoulutuksesta siten, että kouluttajat ovat pääsääntöisesti siviilejä. Huoltokurssit 

keskittyvät intensiivisesti itse aiheen opettamiseen. Tällöin muu koulutus, kuten 

liikuntakoulutus jää kokonaan pois. On kuitenkin tutkittu, että liikunta pieninä välipaloina 

pitkin päivää tehostaa oppimista sekä työn tehoa (Haapala ym. 2017). Liikuntaa voisikin lisätä 

osaksi huoltokurssien sisältöä esimerkiksi taukoliikunnan muodossa. 
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Joukkokoulutuskauden tehtävä on harjaannuttaa miehistöä aselajin ja sodanajantehtävien 

vaatimuksiin taistelu- ja maastoharjoituksissa. Maastovuorokausia kertyy tällä jaksolla perus- 

ja erikoiskoulutuskausia enemmän. Osa vastaajista mainitsee haastatteluissa hyviä tapoja 

toteuttaa liikuntaa maastoharjoituksissa. Mainittu tukinkanto aselajirastien välillä tai erilaiset 

taukojumpat pitävät varusmiehet lämpiminä kylmimpinä vuodenaikoina sekä aktiivisina 

vartiovuorojen lomassa.  

Vastaajat mainitsivat haastatteluissa myös sen, että jos maastoharjoituksia on paljon, ei 

kasarmilla jaksa enää liikkua. Tällaisina ajanjaksoina tulisikin kiinnittää huomiota 

monipuoliseen palauttavaan liikuntaan. Palauttava liikunta ei ole ainoastaan venyttelyä, jota 

monet nuoret miehet välttävät jo periaatteen vuoksi. Palauttavan liikunnan monipuolisuutta 

tulisi opettaa sekä kantahenkilökunnalle, että varusmiehille. Eräskin kantahenkilökuntaan 

kuuluva koulutti viikko-ohjelmassa mainitun palauttavan liikunnan kohdalla varusmiehille 

esteradan ylitystekniikoita. Tämä on kaikkea muuta kuin palauttavaa liikuntaa. 

Vastaajien diskurssiosta nousi esiin se millaisen merkityksen he antavat liikuntakoulutukselle. 

Jos koulutus on viikko-ohjelman mukaan sijoitettu muuhun palvelusohjelmaan nähden 

tiukkojen aikaraamien mukaan sekä usein varusmiesjohtaja johtoista, koetaan se lähinnä 

täyteohjelmana. Lisäksi sisältöjen suunnitellulla on suuri merkitys millaisena liikuntakoulutus 

koetaan. Vastaajat kertovat mieleen painuneinta liikuntakoulutusta olleen uudet liikuntalaji 

kokemukset. Muutamat nostivat vastauksissaan esille kamppailulajikoulutuksen olleen juuri 

tällaista. Kamppailulajikoulutuksessa oli opetettu nollatekijöistä lähtien oikeaoppinen 

lyöntitekniikka ja painiotteita. Tätä samaa toivottiin myös muiden lajien koulutussisältöön 

kuten esimerkiksi palloilulajeihin. Liikuntakoulutus oli silloin parhaimmillaan, kun se tuntui 

oikealta lajiharjoittelulta. 

Esiymmärryksen mukaan tasoryhmät tai taitotasoryhmät tulisi säilyttää pitkin palvelusta 

liikuntakoulutuksen mielekkyyden takia. Vastaajien diskurssiosta ilmeni kuitenkin, että 

tasoryhmät olivat toisarvoinen seikka joukkueen ryhmähengen rinnalla. Tasoryhmät ovat hyvä 

asia peruskoulutuskaudella, kun varusmiehet ovat uusia sekä toisilleen että kouluttajille. 

Erikoiskoulutuskaudelle siirryttäessä painopisteen tulisi siirtyä joukkueen tai jaoksen 
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ryhmähengen luomiseen. Yhdessä tekeminen niin aselaji- kuin liikuntakoulutuksessa 

edesauttaa hyvän ryhmähengen luonnissa. Erikois- ja joukkokoulutuskausien tavoitteissa on 

kuitenkin luoda yhtenäinen hyvin toimiva sodanajanjoukko. 

10.2 Johtopäätökset 

Viisi yksikköä kuudesta eivät täyttäneet normin ohjeistamia tuntimääriä liikuntakoulutuksessa 

erikois- tai joukkokoulutuskaudella. Näin ollen voidaan todeta, että asevelvollisten fyysisen 

koulutuksen normia (PEHENKOS 2012) on aika päivittää. Normi on jo kuusi vuotta vanha, 

eikä se ole huomioinut varusmiesten palvelusajan lyhentämistä. Lisäksi aselajien välillä oli 

suuria eroja toteutuneiden liikuntalajien kohdalla. 

Varusmiesten diskurssiosta noussut ryhmähengen merkitys tulisi myöskin nousta vahvempaan 

merkitykseen normissa tasoryhmien sijaan. Tositilanteessakaan sotilailla ei ole aikaa jakautua 

tehtäviin kuntotasonsa mukaan, vaan kaikki tämä on tullut harjoitella jo etukäteen. Onkin hyvä, 

että jo varusmiesaikana opitaan toimimaan ryhmänä, koostui ryhmä tai joukkue minkälaisista 

yksilöistä tahansa. 

Tuloksien perusteella eri aselajeissa painotetaan eri liikuntalajeja. Uudessa asevelvollisten 

fyysisen koulutuksen normissa voisikin lajijakoa miettiä aselajien vaatimuksien mukaan. Ne 

aselajit, jossa tarkoitus on kantaa painavia ammuksia ja siirtää raskaita tykkejä, voivat keskittyä 

lihaskunto ja -voima harjoitteluun. Aselajeissa, joissa puolestaan tarkoituksena on liikkua 

ripeästi pitkiäkin matkoja maastossa jalan, tulisi painottaa liikuntakoulutusta 

kestävyysominaisuuksien kehittämiseen. Tätä on tutkinut myös Hanhivaara (2018) Kainuun 

prikaatissa, jossa on osoitettu aselajin tehtäväkohtaisen- sekä henkilökohtaisen 

voimaharjoittelun parantaneen varusmiehien fyysistä toimintakykyä. Lisäksi tukevien 

joukkojen, kuten huollon, liikuntakoulutusta voisi olla määrällisesti vähemmän suhteessa 

taistelujoukkoihin. Tuloksien mukaan nykyinen huollon liikunnan tuntimäärä jää kuitenkin 

liian kauas suosituksista. 
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10.3 Tutkimusprosessi 

Tämä tutkimusprosessi oli pitkä, mutta mielenkiintoinen. Ensimmäinen lähtö aiheeseen syntyi 

jo syksyllä 2016. Motivaationa työlle toimi työelämälähtöisyys sekä se, että vastaavia 

tutkimuksia aiheesta ei ole tehty. Tutkimuksen teoriatausta oli jo aiemmin tuttua. Tutkimuksen 

myötä siitä sai syvällisempää ammattitaitoa kehittävää tietoa. Tutkimuksen haastattelu sekä 

sisällön erittelyn vaiheet olivat mielenkiintoisia sekä uusia kokemuksia itselle. 

Tutkimuksen teoriataustan ollessa entuudestaan tuttua, aloitettiin tutkimus vauhdikkaasti 

suoraan tutkimussuunnitelman kirjoittamisella sekä tutkimusluvan laatimisella talvella 2016–

2017. Tutkimuksen viitekehys syntyi vahvalla työelämä lähtöisellä skenaariolla, kun 

Puolustusvoimien pääesikunta antoi joukko-osastoille tehtäväksi selvittää asevelvollisten 

fyysisen koulutuksen normin (PEHENKOS 2012) mukaisesti toteutuvat liikuntakoulutuksen 

tuntimäärät. Karjalan prikaatin koulutusosastolla aihetta rajattiin vain erikois- ja 

joukkokoulutuskausille. Koulutusosastolla koettiin, että peruskoulutuskauden tunnit toteutuvat 

paremmin sekä niiden toteutumista oli helpompi seurata. 

Tutkimusluvan päätöksen tullessa joulukuussa 2016 voitiin tutkimus aloittaa jo 1/2017 

saapumiserän varusmiehille. Tämä kirjattiin Karjalan prikaatin vuoden 2017 

toimintasuunnitelmaan, joka mahdollisti työtuntien käytön tutkimuksen tekemiseen ja aineiston 

keräämiseen. Ilman tätä mahdollisuutta tutkimusta ei olisi voitu toteuttaa näin laajassa 

mittakaavassa. Lisäksi aineiston kerääminen varsinkin viikko-ohjelmien osalta olisi ollut lähes 

mahdotonta Puolustusvoimien ulkopuoliselta työntekijältä. 

Tutkimukseen osallistuvia yksiköitä valittaessa esiymmärrys tutkimuksen viitekehykseen 

kasvoi pataljoonien ja patteristojen komentajien kanssa käytyjen keskustelujen myötä. 

Komentajien näkemys yksiköiden tilanteesta vaikutti niiden valintaan. Näin valittiin eri 

aselajeista samankaltaisia yksiköitä osaksi tutkimusta. Samalla komentajat myös tiedottivat 

yksiköiden päälliköille heidän olevan osana kyseistä tutkimusta. 
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Yhteistyö yksiköiden kanssa toimi, koska tutkija oli prikaatin omaa henkilökuntaa. Kevään 

2017 aikana seurattaessa yksiköiden liikuntakoulutusta tutkijan ei tarvinnut erikseen esitellä 

itseään tai kertoa syytä miksi on koulutusta seuraamassa. Tämä vaikutti siihen, että 

koulutustilanteet olivat aitoja. Kouluttajat olivat myös positiivisesti yllättyneitä siitä, että juuri 

heidän koulutustaan seurattiin. Moni olisikin halunnut saada palautetta suorituksistaan. Tästä 

kuitenkin kieltäydyttiin, ettei se vaikuttaisi havainnontiin. 

Ennen haastattelujen aloittamista jokaiselle osallistujalle kerrottiin miksi ja mitä varten heitä 

haastatellaan. Haastatellut varusmiehet ja -naiset olivat vapaaehtoisia.  

Saapumiserän kotiutumisen lähestyessä päätettiin havainnointi jättää pois lopullisesta pro gradu 

-tutkielmasta. Tämä johtui siitä, että joukkokoulutuskauden liikuntakoulutus oli usein 

järjestetty viikonloppuisin. Tutkijan työaika ei olisi sallinut työntekoa viikonloppuisin. Lisäksi 

tutkimuksen aineistoa oli kertynyt riittävästi viikko-ohjelmien sekä haastattelujen myötä. 

Päätöstä voidaan pitää sopivana, vaikka tutkimuksellisesta näkökulmasta havainnointi olisi 

antanut vielä enemmän laajuutta tutkimuksen syy-seuraussuhteille. Havaintojen pohjalta 

otettiin kuitenkin mukaan viittauksia sitä seuranneisiin haastatteluihin. Esimerkiksi miten 

vastaaja oli kokenut kyseisen koulutuksen tai millaisena vastaaja oli kokenut koulutuksen 

ilmapiirin. Näistä keskustelun avauksista moni vastaaja innostuikin kertomaan lisää yksikön tai 

joukkueen ilmapiiristä tai muista kokemuksista. 

Aineisto saatiin kerättyä 2017 kesäkuuhun puoliväliin mennessä. Aineisto jätettiin tietoisesti 

hetkeksi lepäämään ja keskityttiin teoriataustan kirjoittamiseen. Tämän koettiin tärkeäksi, jotta 

kerättyä aineistoa voitiin analysoida vielä paremmin. Taukoa kestikin aina 2018 tammikuuhun 

asti, jolloin haastattelut otettiin litteroinnin alle. Tauko ja teoriaan perehtyminen oli hyvä 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Kun haastattelut eivät olleet tuoreessa mielessä pystyttiin 

analysoimaan vastauksia puhtaasti haastateltavan vastauksien pohjalta. Omat johtopäätökset ja 

ennakkoasetelmat olivat ehtineet unohtua tauon aikana. 
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Tulosten kirjoittaminen sekä johtopäätöksien tekeminen tulivat lopulta nopeasti kasaan 2018 

kevään aikana. Vaikka tutkimuksen teko oli hidasta tutkijan aikaresursseista johtuen, tästä 

selvittiin ja tutkimus saatiin lopulta kasaan yksiin kansiin. Tutkimusprosessin aikana opittiin 

itsestä, tutkimusaiheesta sekä itse tutkimuksen tekemisestä ja sen vaiheista. Tätä voidaan pitää 

prosessin tärkeimpänä antina. 

10.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin varusmiesten ajatuksia heidän kokemuksiinsa liittyen. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää myös varusmiesten kouluttajien pohdintoja saman 

aiheen tiimoilta. Olisin itsekin halunnut ottaa tämän osaksi tutkimustani, mutta tutkimus olisi 

paisunut liian laajaksi. 

 

Toinen mielenkiintoinen seikka olisi selvittää yksiköiden päälliköiden ja varapäälliköiden 

ajatuksia ja osaamista suhteessa kausi- ja viikko-ohjelmien suunnitteluun. Olisi myös hyvä 

selvittää antaako esimerkiksi sotatieteiden maisteritutkinto tarvittavan osaamistason kausi- ja 

viikko-ohjelmien suunnitteluun. Tärkein tutkittava teema olisi ohjelmoinnin kuormituksen ja 

levon suhde toisiinsa. Tätä voisi suoraan kysyä haastattelemalla. Uskon myös, että henkilön 

omalla arvomaailmalla on suuri merkitys siihen, kuinka paljon hän antaa painoarvoa eri 

koulutusaiheille. Aselajien vaatimusten tulisi määrittää eri liikuntalajeihin käytettävä 

tuntimäärä. Mutta näkevätkö yksiköiden päälliköt ohjelmoinnin näin? 

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää mitkä tekijät motivoivat varusmiehiä liikkumaan. Tässä 

tutkimuksessa aihetta on sivuttu. Motivaatiotekijät tulisi olla apuna suunniteltaessa uutta 

asevelvollisten fyysisen koulutuksen normia.  
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1. MM26219 TUTKIMUSLUVAN HAKEMINEN (SUVITUULI KANGASMÄKI) 

PÄÄTÖS TUTKIMUSLUPA-ANOMUKSEEN (SUVITUULI KANGASMÄKI) 

1 Tausta 

Karjalan prikaatissa liikunnanohjaajana työskentelevä Suvituuli Kan-
gasmäki on osoittanut tutkimuslupa-anomuksen Karjalan prikaatille, 
josta se on toimitettu viiteasiakirjalla Maavoimien esikunnalle päätök-
sentekoa varten.  

Kangasmäki kertoo hakemuksessaan opiskelevansa Jyväskylän yli-
opiston liikuntatieteiden laitoksella liikuntapedagogiikan opintoja ja ha-
kee opintoihinsa liittyen tutkimuslupaa pro gradu-tutkielman tekemistä 
varten. Kangasmäen tarkoituksena on tutkia Karjalan prikaatin varus-
miesten erikois- ja joukkokoulutuskauden fyysisen koulutuksen toteu-
tumista käytännössä normien tuntimääriin verrattuna. Tutkimuksessa 
pyritään myös selvittämään, onko fyysisessä koulutuksessa aselajien 
välillä eroja ja voisiko toimivia käytänteitä siirtää perusyksiköiden kes-
ken. Kangasmäki näkee tutkimuksensa voivan tuottaa tietoa myös fyy-
sisen koulutuksen laadun valvonnasta.  

Tutkimus on suunniteltu toteuttaa vertaamalla kuutta KARPR:n eri ase-
lajin perusyksikköä. Vertailu kohdistuu pääosin I/17 saapumiserään joh-
tajineen.  

Karjalan prikaati puoltaa tutkimusta viiteasiakirjan mukaisesti. Yhteys-
henkilönä toimii MAJ Jukka Koukkari (0299 432 400).  

   

2 Päätös lupaehtoineen 

MAAVE myöntää Suvituuli Kangasmäelle tutkimusluvan seuraavin eh-
doin: 

- Lupa on henkilökohtainen ja määräaikainen. Luvan voimassaolo 
päättyy 30.6.2018. Mikäli Kangasmäen työsuhde päättyy luvan voi-
massaoloaikana, on hänellä mahdollisuus konsultoida KARPR:n 
asettaman yhteyshenkilön kanssa tutkimukseen liittyen myöhem-
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minkin. Näistä konsultaatioista Kangasmäki sopii tapauskohtaisesti 
ja KARPR:n edustaja osallistuu niihin harkintansa mukaan.  

- Tutkimuksesta ei saa aiheutua kustannuksia Puolustusvoimille.  

- Mikäli tutkimukseen sisältyy haastatteluja, suoritetaan ne nimettö-
minä ja vapaaehtoisuuteen perustuen. Nämä seikat on mainittava 
ennen haastattelua. 

- Kangasmäki vastaa siitä, että tutkimuksessa kerättyä ja hänelle 
mahdollisesti luovutettavaa aineistoa käytetään ainoastaan hake-
muksessa kuvatun tutkimuksen toteuttamiseen. Aineiston käyttöoi-
keutta ei voida siirtää kolmansille osapuolille. Kangasmäki sopii 
saamansa materiaalin palauttamisesta tai asiallisesta tuhoamisesta 
ennen työn valmistuttua.  

- Tutkimusaineiston keräämisessä, käsittelyssä, säilyttämisessä ja 
tuhoamisessa tulee noudattaa henkilötietolakia kokonaisuudessaan 
sekä hyvää tutkimusetiikkaa.  

- Tutkimustyön tulee lähtökohtaisesti olla kaikilta osin julkinen. Työn 
tekijä ja ohjaaja (KARPR) vastaavat työn julkisuudesta ja tekevät 
tarvittavat suojaustasotarkastukset ennen työn julkistamista.  

- Kangasmäki toimittaa lopullisen tutkimusraportin KARPR:lle sekä 
Maavoimien esikuntaan (kirjaamo.maave@mil.fi) sähköisesti. Puo-
lustusvoimilla on oikeus käyttää ja hyödyntää tutkimuksessa synty-
nyttä materiaalia. 

- Maavoimien esikunnalla on lupa julkaista raportti Puolustusvoimien 
tutkimusrekisterissä.  

 

Tutkimuslupa-asiaa Maavoimien esikunnassa hoitaa INSMAJ Petteri 
Lahtinen(0299 410 539). Päätökseen on liitetty valitusosoitus.  

 
Maavoimien esikuntapäällikkö 
Kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila 
 
 
Osastoinsinööri 
Insinöörimajuri Pauli Lahtinen 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
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LIITE 2 

Haastattelu runko 

1. Miten liikuntakoulutuksessa viihdytään? 

- Mikä liikuntakoulutuksessa on ollut erityisen mukavaa/ huonoa? Miksi? 

- Kuka teidän yksikössä on pitänyt liikuntakoulutuksia? Vaikuttaako pitäjä tunnin 

sisältöön? 

2. Millaisena koit äskeisen koulutuksen? 

- Mikä siinä oli parasta? Ikävintä? 

- Saitko tarvittaessa vaihtoehtoja liikesuorituksille? 

- Jos samanlainen liikuntakoulutus järjestettäisiin, millä mielin tulisit koulutukseen? 

3. Vapaa sana. 
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