
 

Pioneeriaselajin koulutusohjelma  
 

1. Yleistä  
Tässä suunnitelmassa esitetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Pioneeriaselajin 

koulutusohjelma. Koulutusohjelman on päivittänyt MPK yhdessä Pioneeriaselajin liiton kanssa.  

Ensimmäisen viiteasiakirjan mukaisesti perustettiin työryhmä: Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: 

puheenjohtaja Janne Kalinainen (Pioneeriaselajin liiton koulutuspäällikkö, Pohjan Pioneerikilta), sihteeri 

Ossi Hietala (MPK keskustoimisto) ja jäseniksi Pekka Martikainen (Pohjois-Karjalan Pioneerikilta), Tuomo 

Pohjantuli (Korian Pioneerikilta), Arto Jokinen (Keski-Suomen Pioneeri-kilta), Sami Hotakainen 

(Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta, sekä Iikka Ellilä (Pioneeriaselajin liiton puheenjohtaja, Pohjan 

Pioneerikilta). Suunnitelmaa laadittaessa on kuultu Pioneeritarkastajaa ja Pioneerikoulua.  

Työryhmä piti työpajan Oulussa 23.-25.8.2019. Tämän lisäksi työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri 

viimeistelivät koulutusohjelman 7.12.2019.  

 

2. Koulutusohjelma  
Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin ja 

paikallisjoukkoihin suorituskykyisiä johtajia ja taistelijoita, jotka omaavat pioneerikoulutuksesta riittävät 

tiedot ja taidot selviytyäkseen heille suunnitelluista sodan ajan tehtävistään. Koulutusohjelman kursseja ja 

harjoituksia hyödynnetään myös osaavien paikallistuntemusta omaavien reserviläisten löytämiseksi ja 

rekrytoimiseksi. Lisäksi tavoitteena on tuottaa riittävä määrä osaavia kouluttajia tämän koulutusohjelman 

jalkauttamiseksi.  

Koulutusohjelma koostuu 8 koulutuskokonaisuudesta: 

1. Kaikkien taistelijoiden pioneeritaitojen koulutuskokonaisuus  

2. Suluttamisen koulutuskokonaisuus  

3. Liikkeenedistämisen koulutuskokonaisuus  

4. Suojanedistämisen koulutuskokonaisuus  

5. Suojelun koulutuskokonaisuus  

6. Pioneeritoiminta rakennetulla alueella  

7. Johtajakoulutus  

8. Kouluttajakoulutus  

Koulutusohjelma toteutetaan pääsääntöisesti MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevina kursseina (SOTVA). 

Koulutukset voidaan toteuttaa myös Puolustusvoimien vapaaehtoisina harjoituksina tai kertausharjoituksina.  

Koulutusohjelman kokonaisuuteen liittyviä muita MPK:n koulutusohjelmia ovat valmiusrakentamisen 

koulutusohjelma, esikuntatyön koulutusohjelma ja kouluttajakoulutuksen koulutusohjelma. 

3. Pioneeriaselajin koulutusohjelman koulutuskokonaisuuksien ja kurssimoduulien kuvaukset  
Pioneerikoulutusohjelma koostuu kahdeksasta koulutuskokonaisuudesta, jotka muodostavat kolme tasoa: 

peruskoulutus, eriytyvä koulutus sekä syventävä koulutus, joka sisältää pioneeritoiminnan rakennetulla 

alueella sekä johtaja- ja kouluttajakoulutuksen. Lisäksi kuvattuna on harjoituskokonaisuus, joka toimii 

pioneeriaselajin pääkoulutustapahtumana.  

Taistelijan pioneeritaidot -koulutuskokonaisuus on kaikille paikallispataljoonien taistelijoille ja 

pioneeritoiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu sotilaallisia valmiuksia palveleva peruskurssi.  

Eriytyvä koulutus koostuu liikkeenedistämisen, suojan edistämisen, suluttamisen ja suojelun 

koulutuskokonaisuuksista. Eriytyvän koulutuksen tarkoituksena on, että pioneerikoulutetut reserviläiset 

voivat kerrata, päivittää ja laajentaa pioneeritaitojaan. Muut kuin pioneerikoulutetut voivat eriytyvän 

koulutuksen kautta kouluttautua pioneeritehtäviin ja saada sijoituksen pioneerijoukoissa. Eriytyvä koulutus 

toteutetaan MPK:ssa SOTVA jatkokursseina.  

Pioneeritoiminta rakennetulla alueella koulutetaan omalla kurssillaan ja se syventää suojan edistämisen, 

liikkeen edistämisen, suluttamisen ja suojelun kursseilla saatuja tietoja ja taitoja ja tuo rakennetun alueen 

toiminnan erityis-piirteet esiin.  



Johtajakoulutuksen tarkoituksena on parantaa reservin pioneerijohtajien kykyä toimia sodan ajan 

tehtävissään pioneerijoukkojen johtajatehtävissä. Kouluttajakoulutuksen tarkoituksena on tuottaa osaavia 

pioneeriaselajin reserviläiskouluttajia Puolustusvoimien ja MPK:n tehtäviin. 

3.1 Taistelijan pioneeritaidot -koulutuskokonaisuus  
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat kaikkien 
aselajien ja koulutushaarojen toiminnassa tarvittavat pioneeritoiminnan perustaidot.  
Koulutuskokonaisuus koostuu Taistelijan pioneeritaidot -kurssista, joka toteutetaan 2,5 vrk 
kestävänä SOTVA- peruskurssina. Voidaan toteuttaa myös yksittäisinä puolen vrk 
kokonaisuuksina.  
Taistelijan pioneeritaidot -kurssi koostuu neljästä moduulista, jotka ovat miinat ja panokset, 
liikkeenedistäminen, suojan edistäminen sekä suojelu.  

3.2 Liikkeenedistämisen koulutuskokonaisuus  
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen reserviläiset osaavat 
liikkeenedistämisen perusteet sekä raivaamisen, räjäyttämisen, CIED- toiminnan eli improvisoitujen 
räjähteiden vastatoiminnan sekä ylikulun varmentamisen perusteet. Reserviläiset tuntevat 
liikkeenedistämisen eri tehtävissä käytettävän kaluston ja taistelutekniikan.  
Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä kurssista: liikkeenedistämisen perus-kurssista, 
raivaamiskurssista, räjäyttämiskurssista, CIED- eli improvisoitujen räjähteiden vastatoiminnan 
kurssista sekä siltakurssista.  

3.3 Suojan edistämisen koulutuskokonaisuus  
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen reserviläiset osaavat suojan 
edistämisen, linnoittamisen ja maastouttamisen perusteet sekä tuntevat suojan edistämisessä 
käytettävän kaluston ja taistelutekniikan. Lisäksi reserviläiset tuntevat valmiusrakentamisen 
käsitteen.  
Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta kurssista: suojan edistämisen perus-kurssista sekä 
linnoittamiskurssista.  
3.4 Suluttamisen koulutuskokonaisuus  
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset osaavat suluttamisen perusteet ja 
perustaistelumenetelmän, osaavat käyttää pioneerijoukkojen käytössä olevaa miina- ja 
panoskalustoa sekä dokumentoida suunnittelemansa ja rakentamansa sulutteet ja sulutteenosat. 
Reserviläiset tuntevat suluttamista koskevat kansainväliset sopimukset sekä suluttamisessa 
käytettävän muun kaluston ja taistelutekniikan.  
Koulutuskokonaisuus koostuu yhdestä kurssista. Suluttamiskurssin sisältö on esitetty liitteessä 4. 
Sisältöä painotetaan eri asioihin riippuen koulutuksen kohderyhmästä esimerkiksi 
paikallispataljoonan tarpeiden mukaisesti.  

 
3.5 Suojelun koulutuskokonaisuus  
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset osaavat tarvittavat pelastus-, puhdistus- 
ja suojelutiedustelutaidot joita OTO- suojeluryhmä voi tarvita. Lisäksi tavoitteena on, että muiden 
joukkojen johtajina toimivat tuntevat suojelutoiminnan ja sen johtamisen perusteet.  
Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä kurssista: suojelutiedustelu, palo- ja pelastustoiminta, 
puhdistaminen sekä suojelutoiminnan johtaminen.  

 
3.6 Pioneeritoiminta rakennetulla alueella  
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset osaavat suluttamisen, liikkeen 
edistämisen, suojan edistämisen ja suojelun toteuttamisen rakennetulla alueella. Kokonaisuus 
koostuu yhdestä kurssista, jonka sisältöä voidaan painottaa eri asioihin riippuen koulutuksen 
kohderyhmästä esimerkiksi paikallispataljoonan tarpeiden mukaisesti.  

3.7 Pioneeriaselajin johtajakoulutus  
Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on kouluttaa paikallispataljooniin osaavia pioneerijohtajia.  



Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta kurssista: pioneerijoukkueen ja ryhmän johtajan kurssista 
sekä pioneeriupseerikurssista.  
 

3.8 Pioneeriaselajin kouluttajakoulutus  
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että reserviläiset osaavat toimia pioneeriaselajin 
kouluttajatehtävissä.  
Koulutuskokonaisuus koostuu MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena 
toteutettavista aselajikouluttajakursseista, Puolustusvoimien kertausharjoituksina ja vapaaehtoisina 
harjoituksina toteutettavista aselajikouluttajakursseista sekä pioneerikouluttajien 
täydennyskoulutustapahtumista ja aselajiseminaareista. Lisäksi sitoutuneille, aktiivisille 
reserviläiskouluttajille esitetään mahdollisuutta osallistua Puolustusvoimien kantahenkilökunnan 
täydennyskoulutukseen.  

 
Nämä asiat on esitetty oheisissa koulutusohjelman rakennetta ja koulutuspolkuja esittävissä 
kaavioissa.  


