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Elektronisen sodankäynnin 
koulutus
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Elektroninen sodankäynti
• Elektroninen sodankäynti (lyhenne ELSO) on osa 

johtamissodankäyntiä, informaatiosodankäynnin sotilaallista 
sovellutusta.

• Elektronista sodankäyntiä ovat kaikki ne sotilaalliset toimet, 
joissa hyödynnetään sähkömagneettista tai suunnattua 
energiaa vihollista vastaan tai sähkömagneettisen spektrin 
hallintaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Elektroninen_sodank%C3%A4ynti
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Elektronisen sodankäynnin koulutus

• Elektronisen sodankäynnin koulutus tarjoaa haastavia tehtäviä 
huipputekniikan parissa.

• Elektroninen sodankäynti (ELSO) tarkoittaa sähkömagneettista säteilyä 
käyttävien järjestelmien tiedustelua ja häirintää sekä niiden 
vastatoimenpiteitä.

• Koulutus
– ELSO-koulutukseen valitut aloittavat palveluksensa kaikille yhteisellä alokasjaksolla

Parolannummella / Riihimäellä. 
– Alokasjakson jälkeen alkaa Riihimäellä koulutushaarajakso, jolla opetetaan elektronisen 

sodankäynnin perusteet. 
– Koulutushaarajakson jälkeen on vuorossa aliupseerikurssi (AUK), jossa jatketaan ELSO:n

perusteiden opetusta ja opetetaan sotilasjohtamisen perusteet. Kurssilla parhaiten 
menestyneet valitaan reserviupseerikurssille (RUK) Haminaan.

– AUK:n ja RUK:n jälkeisellä johtajakaudella koulutettavat harjaantuvat tehtäväkohtaisissa 
taidoissa ja sotilasjohtamisessa.

– Palveluksen jälkeen on mahdollista hakea toimialan työtehtäviin puolustusvoimissa tai 
kriisinhallintaoperaatioihin ulkomailla.

ELSOKESK / PSPR



19.12.2022 4

Pääsyvaatimukset
• Hakijalta edellytetään

– normaali terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
– virheetön värinäkö
– normaalit näkökentät ja kuulo
– hyvä fyysinen kunto (12min-juoksutestissä vähintään 2400m)

• Eduksi katsotaan
– motivaatio ja kiinnostus uusien asioiden oppimiseen
– kyky pitkäjänteiseen ja itsenäiseen toimintaan sekä loogiseen 

ajatteluun
– kiinnostus, tietotekniikkaan, elektroniikkaan, vieraisiin kieliin, 

radioamatööritoimintaan tai matemaattisiin aineisiin
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Hakeminen
• Hae ELSO -koulutukseen Puolustusvoimien sähköisen 

asioinnin kautta.
– Täytä hakemus osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi. 
– Hakemukseen tulee liittää alle vuoden vanha lääkärintodistus.
– Käytä paperilomaketta vain, jos sähköinen haku on mahdotonta. 

Joudut liittämään mahdolliset liitteet paperikopioina.
– Hakuaika umpeutuu vuosittain 31. tammikuuta.
– Voit hakeutua vain hakuajan päättymisvuoden heinäkuun 

saapumiserään.
– Valintakokeet järjestetään maaliskuun aikana. Valintakokeessa 

mitataan hakijan valmiuksia suoriutua erikoisjoukko- ja 
johtajakoulutuksesta sekä suoritetaan 12 minuutin juoksutesti.
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