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ALKUSANAT 

Näiden alkusanojen kirjoittamiseen päättyy varsin merkittävä osa opettajana 

kehittymistäni. Taakse katsoessani voin nähdä ne kaikki muiden kanssa yhdessä 

rakennetut kurssit, opetustapahtumat ja toimintatapamallit vuosien varrelta, joissa 

tätä tutkimustani rakensin. Tämä tutkimus on ollut yhteisöllinen matka uuden 

etsimiseen. Olen ollut mukana toimijana, tutkijana ja kehittäjänä. Näin ollen pääosa 

tutkimuksessa esiin tulevasta tiedosta on jossain vaiheessa yhdessä luotua. 

Ollessani tässä vaiheessa tutkimukseni kanssa pysähdyin miettimään kenen kanssa 

olen tätä tutkimustyötä tehnyt. Olen saanut toimintatutkimukseen liittyvää palautetta, 

tietoa ja ajatuksia opettajilta, oppilailta, koulutussuunnittelijoilta sekä suurelta 

määrältä puolustusvoimien ulkopuolisia ihmisiä, joiden kanssa olen keskustellut 

tutkimuksestani ja puolustusvoimien opetuksen kehittämisestä yleensä. Näen että 

tämä yhdessä luotu avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön pedagoginen 

toteutusmalli on jo käytössä Maanpuolustuskorkeakoulssa. Toimintatutkimuksen 

etuna tutkijan kannalta voidaan pitää sitä, että tutkija näkee tutkimustulokset 

käytössä jo tutkimuksen aikana. Tämä tutkimuksen aikainen tulosten hyödyntäminen 

on ollut myös minun kannustimena. Olen halunnut tuoda tutkimukseni ajatukset 

käytäntöön. Kiitos kaikille! 

En voi kiittää nimellä kaikkia yhdessä tehdystä työstä. On kuitenkin ihmisiä ja 

työyhteisöjä, joita haluan erityisesti mainita. Maanpuolustuskorkeakoulussa erityistä 

tukea olen saanut Koulutustaidon laitokselta. Koko laitos johtajan johdolla on luonut 

minulle mahdollisuuden tehdä tutkimustyötä minulle parhaiten sopivalla tavalla. Koko 

tutkimukseni kohdistuu suurelta määrin täydennyskoulutusosaston opetukseen. 

Osasto on ollut korvaamaton tuki työssäni . Ei osasto, vaan ihmiset siellä. 

Tutkimukseni esitarkastajien professori Eero Ropon ja professori Jyri Mannisen 

rakentava ja ammattitaitoinen palaute on auttanut merkittävästi työni tieteellistä 

kehittymistä. 

Kun tutkin monimuoto-opettajana kasvuani portfoliosta. Nousee esiin muutamia 

henkilöitä, jotka ovat jättäneet vaikutuksen minuun auttaen työtäni eteenpäin. Näistä 



henkilöistä haluan erityisesti kiittää Koulutustaidon laitoksen edellistä johtajaa eversti 

Kaj Wallanderia, Täydennyskoulutusosaston johtajaa eversti Risto Häkkistä ja 

laitoksemme professoria Jarmo Toiskalliota. Kaj on omalla poikkeuksellisella 

esimerkillään kannustanut minua eteenpäin ja paneutumisellaan auttanut minua 

tutkimuksen alkuvaiheessa eteenpäin. Risto mahdollisti käytännössä tutkimukseni 

toteuttamisen. Lisäksi hän omalla aktiivisella osallistumisellaan antoi merkittävän 

lisäarvon työlleni . Jarman korvaamaton panos näkyy tutkimukseni tieteellisen tason 

nostajana. Hänen ystävällinen , väsymätön, tarkka ja argumentoitu ohjausotteensa on 

auttanut minua tällä toimintatutkijan tiellä. 

Ylitse kaikkien edellä olevien kiitosten nousee lähimpieni panos. Anteeksipyynnön 

sekainen kiitos kohdistuu kotiin. Kiitos Katri , Elli , Fiia ja Herman. Ei ole helppo olla 

samaan aikaan aikuisopiskelija, tutkija, kehittäjä, toimija ja perheen isä; 

puhumattakaan hänen vaimonaan ja lapsenaan olemista. Kiitos jaksamisesta Katri , 

lapset ymmärtävät tämän kiitoksen varmaan myöhemmin. 

Toimintatutkimukseni on päättynyt, mutta toivon että elinkelpoiset osat siitä jäävät 

eloon kehittyen vielä paremmaksi! 

Routiolla 17.7.2003 

Mika Kalliomaa 



ABSTRACT 

Developing Web-based Blended Learning at the National Defense College in 
1996-2002 

The objective of my doctoral thesis is to develop web-based blended learning for the 

Finnish National Defense College (NDC) . The question is approached from the 

teacher's point of view. Finally, 1 attempt to investigate the advantages of web-based 

learning in the regular military education and training at the Finnish Defense Forces 

(FDF) . 

My research is part of the development of web-based blended learning at the FDF, 

especially at the NDC. 1 attempt to concentrate on how to support classroom 

instruction, distance learning and independent studies by web-based learning. 

Hence the three basic issues of my research include: what is understood by learning 

environment, what is meant by military pedagogy as a specific point of view, and 

finally, how should web-based learning be developed? 

The fundamental question is to what extent web-based learning could contribute to 

education and training at the Finnish Defense Forces. Accordingly, development in 

the Finnish information society is a challenge and opportunity to the educational 

system of the FDF. Moreover, it also puts pressure on the system. The FDF must 

also be aware of the specific tasks which society has assigned to this security 

institution. 

The general development of the Finnish information society is perhaps not the best 

guideline for picking an optimal solution for the use of the FDF. Knowledge and 

information warfare have been given considerable attention. However, from a 

military-pedagogical perspective, peacetime education has not been developed at 

the Defense Forces. Without this perspective we may be blind to the special needs 

of the changing military organization. This, in turn , can lead us to a situation where 

we do not have any contact with practice. 



The NDC has a central role in training military teachers, trainers and coordinators. 

The new training system for officers has changed the role of the NDC a great deal. 

Today the college has to present guidelines for the entire officer training system 

implemented in all branch schools all over Finland. The NDC is responsible for 

coordinating and developing the learning method advocated by the development 

program of the Finnish Defense Forces' Open Learning and Working Environment. 

The NDC is also a member of the Virtual University of Finland. Consequently, this is 

another reason for developing web-based multiform learning. We therefore have an 

opportunity to connect the development of the Finnish information society with the 

development of the FDF. 

A few years ago the FDF took the initiative of developing what is called 'The Open 

Learning and Working Environment (OLWE)'. The official definition used is as 

follows: The OLWE involves a physical environment together with mental and social 

interaction. The new environment motivates, guides and supports distance learning 

and web-based working and also provides feedback. 

The OLWE raises questions on 'open learning'. The most significant change in the 

new concept is how much we should and could develop our learning towards what 

could be looked at as a more 'open' way of learning at the FDF. lt seems that we 

could find some space equally for open learning. 

However, it should be remembered that the new teaching and learning method is not 

abolishing traditiona! methods. Consequently, multiform learning is an addition to a 

variety of teaching methods. The same also applies to technologies used in 

education and training . 

lt is vital to understand the essential character of e-learning or web-based learning. 

My research attempts to highlight that a new way of learning should be integrated 

with the old manner of doing things . The easiest way of doing this is to give teachers 

the task of connecting traditiona! practices with new ones. ln doing so we will realize 

that practical theory is a very important issue. 



From a theoretical point of view, 1 build my research on general learning theory, 

which I am trying to adapt to education and training at the FDF. The general learning 

theory refers to the so-called constructive learning theory. This would not be easy 

because nobody can 'order' the teachers to apply the theory in their work. The 

conception of learning embedded in the theory is most vital. The idea is a 

prerequisite for research and the practical use of the theory. 

The result of my action research is the definition for teachers of the planning process 

of blended learning. The process is a normal planning process applied in teaching. 

However, in this research the planning process is based on web-based learning . The 

planning process consists of six steps which include: an analysis of learning theory, 

an analysis of learners, a decision on the selection of the learning process, building a 

learning environment, making a guiding system for learning and producing teaching 

materials. 

blended learning - apen learning - action research - planning process 
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VERKKOPOHJAISEN MONIMUOTO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUSSA VUOSINA 1996-2002 

JOHDANTO 

Tämä tutkimus on osa verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittämistä Suomen 

puolustusvoimissa ja erityisesti Maanpuolustuskorkeakoulussa (MpKK). Tarkastelen 

korkeakoulun oppimisympäristön kehittämistä sotilaspedagogisesta näkökulmasta 

keskittyen kysymykseen, miten verkkopohjaisella opetuksella voitaisiin tukea lähi-, 

etä- ja itsenäistä opiskelua. Jo tämä lause ilmaisee tutkimukseni kolme kiinnekohtaa: 

miten tulisi ymmärtää oppimisympäristön käsite, mitä tarkoittaa sotilaspedagogiikka1 

erityisenä näkökulmana, ja miten tulisi kehittää opetuksen verkkopohjaisuutta? Tutki-

mus on toteutettu toimintatutkimuksena. Aineiston hankinta ja käsittely kattaa kuuden 

vuoden jakson vuodesta 1996 vuoteen 2002. 

Perimmäisenä mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa on, millä tavoin voimakkaasti 

kehityksen alla oleva verkko-opiskelu voi luoda lisäarvoa puolustusvoimien opetuk-

seen. Tietoyhteiskunnan yleinen kehittäminen kansallisesti ja kansainvälisesti luo 

haasteita, mahdollisuuksia ja paineita myös puolustusvoimien koulutusjärjestelmälle 

ja opetukselle , mutta toisaalta puolustusvoimien on nähtävä ne erityiset tehtävät, joita 

yhteiskunta on asettanut turvallisuusinstituutiolleen. Tietoyhteiskunnan yleisen koulu-

tusjärjestelmän ratkaisut eivät välttämättä sellaisinaan sovellu puolustusvoimien 

käyttöön2 • Tieto- tai informaatiosodankäyntiin osana "kolmannen aallon" yhteiskuntia 

on kasvavassa määrin kiinnitetty huomiota3 • Sen sijaan rauhan ajan asevoimien 

koulutuksessa erityistä sotilaspedagogista näkökulmaa ei tällä alueella juurikaan ole 

kehitetty, vaikka verkkopohjainen koulutusjärjestelmä on merkittävimpiä kehittä-

misohjelmia mm. USA:n asevoimissa ja Natossa. Mainitun näkökulman puuttuessa ei 

kyetä näkemään muuttuvan sotilasorganisaation erityisominaisuuksia, ja näin 

keskustelu verkko-opetuksesta tavallaan irtoaa todellisuudesta. 

Sotil aspedagogi ikka tarkastelee sotatiete iden kentässä inhimillisten voimavarojen - eli 
toimintakyvyn - kehittämistä kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen keinoin (es im. 
Toiskallio 200 1, 8). Tutkimus kattaa koko alueen yksilö lli sen oppim isen kysymyksistä 
aina kansallisten j a kansa invä listen puolustusjä1jestelmien koulutusdoktriineihin j a 
rakenteisiin . 
T ietoyhteiskunta sinänsä on laaja-a lainen ja ongelmall inenkin käsite, joka ei su inkaan 
rajoi tu va in informaatioteknologiaan vaan koskee mm. ammatt i-, organisaatio- ja 
koulutusrakenteita, kulttuuria ja politiikkaa (Caste ll s & Himanen 200 1, 8 1 ). 
Huht inen & Rantapelkonen 200 1. 
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Suomessa Maanpuolustuskorkeakoululla on keskeinen rooli puolustusvoimien koulut-

tajien ja koulutuksen suunnittelijoiden opettajana. Päällystön koulutusuudistus 

vuonna 2001 vahvisti korkeakoulun asemaa siinä mielessä, että maan kaikki upseeri-

koulutusta antavat oppilaitokset (Maa-, Meri- ja llmasotakoulut sekä aselaji- ja toimi-

alakoulut) ovat Maanpuolustuskorkeakoulun ohjauksessa. Sille on määrätty myös 

tutkimuksen koordinointivastuu sekä oppimismenetelmien kehittämisvastuu koko 

puolustusvoimien avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämisohjelmassa. 

Verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittämiselle tuo haasteita myös se, että 

Maanpuolustuskorkeakoulu on osa Suomen virtuaaliyliopistoa. 

Verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittäminen on osa puolustusvoimien koko 

henkilöstöä koskevan koulutusjärjestelmän kehittämistä. Seuraava kuva havainnollis-

taa koulutuksen tämänhetkistä volyymiä. Määrät ovat suuntaa antavia mutta antavat 

hyvän kokonaiskuvan asiasta. Henkilöstö, jolle koulutusta tarjotaan, voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään. Palkatun henkilökunnan (sotilaat ja siviilit) , varusmiesten ja reser-

viläisten koulutuksen tavoitteet ja järjestelyt poikkeavat toisistaan, mutta meneillään 

olevan koulutuskulttuurin muutoksen voi olettaa vaikuttavan kaikkeen koulutukseen.4 

Jo pelkkä koulutuksen määrän tarkastelu osoittaa, että verkkotuettu hajautettu 

oppimisprosessi täytyy tuoda puolustusvoimiin suunnitelmallisesti ; kaikkea opetusta 

ei välttämättä ole perusteltua siirtää verkossa tapahtuvaksi . 

Koulutusryhmät määrä koulutusmäärä 
- henkilöstö 

- siviilit 7974 300 
- opistoupseerit 4054 400 
- upseerit 2311 600 
- väliaikaiset 985 50 
- erikoisupseerit 767 50 

- reserviläiset 490 000 55 000 (ml. VPMK) 
- varusmiehet 30 000 30 000 

86 400 

Kuva 1 . Puolustusvoimat kouluttajana 
Koulutuskulttuurin muutoksesta puolustusvoimissa on alettu puhua yhä laaj emmin 
1990-luvun j älkipuoliskolta alkaen. Sen sijaan perusteellisia analyyseja ei ole tehty 
siitä, mikä on mahdolli sen kulttuurin muutoksen " käyttövoima" . 
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Määrän tarkastelun ohella asiaa tulee lähestyä erityisesti laadun kehittämisenä: 

millaista uudenlaista oppimista ja osaamista puolustusvoimissa on perusteltua tavoi-

tella? Vain tällaisen kysymyksenasettelun pohjalta voidaan löytää verkkotuetun 

monimuoto-opetuksen merkitys puolustusvoimissa. Tämän tutkimuksen erityisenä 

tavoitteena on luoda malli (käyttöteoria) , jonka avulla voidaan toteuttaa mielekkäitä 

verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosesseja. Mallintamisessa sovellan 

toimintatutkimuksen metodologiaa: olen itse sekä käytännön toimija että tutkija5. 

Teoreettisesti pohjaan mallintamisen ajankohtaisen yleisemmän oppimiskäsityksen 

muovaamiseen puolustusvoimien monimuoto-opetukseen sovelletuksi oppimiskäsi-

tykseksi. Yleisemmällä oppimiskäsityksellä tarkoitan ns. konstruktivistista käsitystä, 

jota jo on sovellettu puolustusvoimiin6. Tehtävä on huomattavan problemaattinen, 

koska oppimiskäsitys ei ole määrittely- eikä varsinkaan käskyasia : yksilöä tai organi-

saatiota ei ole mahdollista määrätä muuttamaan oppimiskäsitystään. Oppimiskäsitys 

ei ole teoria vaan pikemminkin tutkimuksen, teorioiden ja käytännön ratkaisujen 

edellytys; se on "perimmäinen" uskomuksemme siitä, mitä kutsumme oppimiseksi. 7 

Joka tapauksessa voidaan olettaa, että verkkopohjaiseen hajautettuun oppimisjärjes-

telmään siirtyminen ja oppimiskäsityksen muutos liittyvät toisiinsa. On myös hyvin 

todennäköistä, että koulutusjärjestelmässä syntyy kriisejä, jos nämä kaksi eivät etene 

samassa suunnassa. 

Kutsun ammattiteoriaksi sitä perusteltua ja jäsennettyä näkemystä oppimisesta, 

jonka johdan yleisemmästä oppimiskäsityksestä (konstruktivismista) puolustus-

T o imintatutkimus (acti o n resea rc h) o n mo ni - ilme inen ke nttä e ikä mikää n tie tty metodi 
(ks. Reason 2001 ); o ma sovellukseni po hj autuu lähinnä Pete r Ja rvis in ( 1999) 
ke hittämään toi mij a- tutkija -suun taukseen, jota hän luo nneht ii ilma isull a "develo ping 
theory fro m practi ce". 
Niss inen (2001 ) s itoo ns. syväjo htami sen malli n nime no maa n konstruktiv isti seen 
käs ity kseen o ppimisesta. Ko nstrukti vismiin o n kuitenkin syytä suhtautua harkite n, 
s ill ä kyse e i o le y hdestä ti etystä "opista", vaa n hyv inkin e ril a is ia painotuks ia 
s isä ltävästä näkö kulmasta. Ydin ja yhte ine n nimittäjä on kuitenkin s iinä, että tie toa e i 
pidetä sell a isenaa n s ii rrettävissä o levana obje ktii visena he ijastumana maa ilmasta vaa n 
ti edo n katsotaan a ina o levan jo ko y ksilön ta i sos iaali sen y hte isön rake nta maa (S teffe 
1995, 508). Eroja syntyy mm . s iinä, pa inotetaanko y ks ilöä va i y hte isöä ta i nä iden 
vuo rova ikutusta. 
Oppimiskäs itys kuuluu yhteen ihmiskäs ity ksen ja ti eto käs ity ksen kanssa; se on tava l-
laa n viimeks i ma inittuje n sove llus. Rauh alan ( 1990 , 32) mu kaa n ihm is käs itys o n 
" ihmisen o le massaoloa koske van o nto log isen a nalyys in tul os ... lhmiskäs ity ksell ä 
ta rko itetaan niitä ede ll yttämis iä ja o lettamis ia, j o ita ihmistutkija ll a o n tu tkimusko h-
teestaan ... " Hirsjä rvi ( 1985, 9 1) toteaa, että ihm iskäs itys viittaa "i hmisen tajunnassa 
ta i mie lessä o levaan ta i tie teessä va llitsevaan ... näkemy kseen s iitä, mitä j a mill a inen 
ihmine n o n j a mitä ihmine n voi tehdä itsestää n." Tie to käs itystä vo i pitää ihmiskäs ity k-
sen johdannai sena: miten ihmi set y lipäätään hankki vat ja muodostavat ti e toa. 
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voimien monimuoto-opetuksen käyttöön. Kyse ei siis enää ole niinkään oppimiskäsi-

tyksestä vaan käytäntöä ohjaavasta teoriasta. Ammattiteorian luomisessa on tärkeätä 

hahmottaa konkreettisesti toiminta nimenomaan kollektiivisena toimintajärjestelmänä, 

johon kuuluvat tekijät, toiminnan kohde, toiminnan välineet, työyhteisö, työnjako ja 

työtoimintaa ohjaavat säännöt8 . Tällaisen järjestelmän kiteyttämistä vaikeuttaa 

yhteiskunnan ja samalla puolustusvoimien nopea muutos. Ei ole esimerkiksi 

itsestään selvää, mikä on puolustusvoimien koulutustoiminnan kohde (esim. 

menestyminen sodassa, strategisen iskun torjunta tai vaikkapa osallistuminen Nato-

johtoiseen kriisinhallintaoperaatioon). Samoin kouluttava yhteisö on muuttumassa 

samoin kuin sitä ohjaavat säännöt. 

Ammattiteoriasta pyrin edelleen vielä konkreetisempaan tasoon, jota kutsun käyttöte-

oriaksi. Tällä tarkoitan Maanpuolustuskorkeakoulun opetukseen sovellettua teoriaa -

itse asiassa toimintatapamallia - verkkopohjaisesta monimuoto-opetuksesta. Toimin-

tatutkimuksellinen otteeni liittyy ammattiteorian ja käyttöteorian luomiseen. 

2 VERKKOPOHJAISEN MONIMUOTO-OPETUKSEN 

SUUNNITTELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN TOIMINTATUTKIMUKSENA 

2. 1 Tutkimusasetelman muodostaminen 

2. 1.1 Tutkimusstrategia 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu yleisestä oppimiskäsityksestä 

puolustusvoimien monimuoto-opetuksen erityispiirteet huomioiden. Viitekehyksen 

tavoitteena on sijoittaa tutkittava kohde suurempaan kokonaisuuteen. Sen avulla 

voidaan tällöin myös hahmottaa erilaisia syy- ja seuraussuhteita9 . Yhteiskunnan 

koulutusjärjestelmässä tarkastellaan erityisesti tietoyhteiskunnan kehityksen vaiku-

tusta koulutusjärjestelmään. Puolustusvoimia pidetään yhteiskunnan osana ja täten 

myös tämän kehityksen osana. 

Puolustusvoimien oppimiskäsityksen tarkastelun pääpaino suunnataan Maanpuolus-

tuskorkeakouluun vaikuttaviin kokonaisuuksiin . Puolustusvoimien oppimiskäsitystä 

peilataan sotilaspedagogiikan näkökulmasta. Sotilaspedagogiikan avulla pyritään 

Nämä ovat Yrjö Engeströmin "kehittävän työntutkimuksen" peruse lementit (Enges-
tröm 1995, 47). 
Hirsjärvi & Liikanen & Remes & Sajavaara 1992. s. 17. 
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luomaan puolustusvoimien koulutuksessa toteutettavan monimuoto-opetuksen 

pedagogiset perustelut - ammattiteoria. 

Kuten sotilaspedagoginen tutkimus yleensäkin 10 kytketään tämä tutkimus yhteiskun-

nan ja kulttuurin viitekehykseen. Sotilaskoulutus määrittyy turvallisuus- ja puolustus-

poliittisista ratkaisuista ja niiden perusteista, minkä ohella koulutusta saavien 

kansalaisten maailmankuva sekä mielekkyys- ja motivaatiorakenteet muodostuvat 

kulloinkin vallitsevissa kulttuureissa. 

Tutkimuksessa monimuoto-opetuksen kokonaisuudesta keskitytään erityisesti 

etäopetukseen ja oppilaan itsenäistä opiskelua tukevaan ohjaamiseen . Tällöin 

monimuoto-opetuksesta tarkastellaan etäopetuksen ja verkko-opiskelun sekä 

itseopiskelun ja ohjaavan materiaalin välisiä kytkentöjä. Tästä painopisteyttämisestä 

huolimatta tutkimuksessa huomioidaan myös verkko-opetuksen vaikutusta lähiope-

tukseen. Täten monimuoto-opetusta pyritään tarkastelemaan kokonaisuutena, ei 

erillisinä osina. 

Tutkimuksen luotettavuuden ja yleistettävyyden parantamiseksi Suomen puolustus-

voimien kokemuksia monimuoto-opetuksesta verrataan ulkomaiden asevoimien 

vastaaviin kokemuksiin . Kansainvälisestä yhteisöstä olen valinnut maat, joihin 

Suomen puolustusvoimilla on ollut verkko-opiskelun kehittämisen näkökulmasta 

syvempi kontakti. Erityisesti kansainvälisessä vertailussa pyritään löytämään paikalli-

sia perusteluja pedagogisilla ratkaisuille. 

10 Koulutusta idon laitoksen tutkimussuunnitelma 2001 -2003 . 
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Ulkomaiden asevoimat /\ 
Suomen tietoyhteiskunta / \\ 

Suomen puolustusvoimat/ \ 
Sotilaspedagogiikka / ; ~ 

Monimuoto-opeo/S • 1, ~ \ 
Lähi / Etä • Ilse\ 

j Verkko-• I _ opiskelu _ -r - - - \ / 

Kuva 2: Tutkimuksen viitekehys 

Tutkimuksen teoriaa voidaan tässä tutkimuksessa pitää ilmiön takana olevana 

säännönmukaisuutena, jonka avulla tulkitaan tutkimusaineistoa. Raunion (1999) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei useinkaan testata etukäteen laadittua teoriaa 

empiirisellä aineistolla, vaan aineistosta tuotetaan käsitteitä ja uutta teoriaa 11 . Samoin 

näen että tässä tutkimuksessa osa teoriasta syntyy tutkimusprosessin aikana. 

Ammattiteoriaksi nimeämäni osa teoriasta pyrkii , tutkimusprosessin aikana kehitty-

neen ilmiön tuntemuksen pohjalta, käsitteistämään yleisen teorian puolustusvoimien 

kontekstiin. Ammattiteorian syntyminen voidaan nähdä täten kaksisuuntaisena 

prosessina. Pyrin yleisen teorian pohjalta löytämään verkkotuetun monimuoto-ope-

tuksen yleisiä tekijöitä. Toisaalta toimintatutkimuksen aikana pyrin aineistosta 

hahmottamaan puolustusvoimien opetuksen toimintaympäristön vaikutukset näihin 

yleisi in tekijöihin. Teoria siis ohjaa uuden tiedon etsimisessä. Samalla se jäsentää ja 

systematisoi kerättyä tietoa.12 Teorian tavoitteena on siis liittää monimuoto-opetus 

muuhun puolustusvoimien sekä sen toimintaympäristössä tapahtuvaan opetuksen 

kehittämiseen. 

12 
Raunio 1999, 303 
Hirsj ärvi ym 1992, 18. 
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PERUSTELUT 

YLEINEN TEORIA AMMATTITEORIA 

KOKEMUKSET 

MAANPUOLUSTUS-
KORKEAKOULU 

SUUNNITTELU-
PROSESSI 

PERUSTELUT 

KÄYTTÖTEORIA MALLIT 

Kuva 3 : Tutkimuksen teorian muodostuminen 

Ammattiteoriaa laatiessani olen pyrkinyt tarkastelemaan yleisiä oppimiskäsityksiä 

fenomenografisella tutkimusotteella13 puolustusvoimien koulutusympäristössä. Tällä 

käsitteitä tulkitsevalla ja syy-seuraus-suhteita tutkivalla menetelmällä14 pyritään löytä-

mään puolustusvoimien koulutuskulttuuriin ja -ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä. Yleiseen 

oppimiskäsitykseen vaikuttavia tekijöitä on pyritty löytämään tietoyhteiskunnan koulu-

tusjärjestelmän muutostrendeistä. Tutkimuksessa on haettu tähän oppimis-

käsitykseen vaikuttavia keskeisimpiä tekijöitä puolustusvoimien tehtävistä, 

organisaatiomallista, muuttuvasta sodankuvasta ja toimintakulttuurista. 

Ammattiteoria -käsitteeni ei todennäköisesti ole kiistaton. Voidaan perustellusti 

nähdä, että kolmiportaisen teorian käsitejärjestelmäni on poikkeava ja ehkä ontuva. 

Näen kuitenkin, että yleisen ja käyttöteorian lisäksi tämän tutkimuksen tutkimustehtä-

vän ratkaisua auttaa edellisten väliin sijoittuva ammattiteoria. Se toisaalta voidaan 

nähdä tutkimukseni teoreettiseksi viitekehykseksi. Ammattiteoria nimen olen määritel-

lyt korostaakseni tilannesidonnaisuuden merkitystä. Toisaalta Raunio toteaa, että " 

kun teoria näyttää tämän prosessin kuluessa riittävän vankasti empiiriseen aineistoon 

perustellulta ja kehittyneeltä, sitä voidaan verrata kirjallisuudessa esitettyihin 

teorioihin"15 . Tätä aineiston ja teorian vuoropuhelua olen pyrkinyt jäntevöittämään 

myöhemmin tarkemmin esittelemälläni tavalla grounded theory menetelmällä. Tutki-

musstrategia- ja -mentelmävalintani olen pyrkinyt liittämään mahdollisimman perus-

tellusti tutkimusasetelmaan ja -tehtävään nähden. 

13 

14 

15 

Syrjälä & Syrjälä inen & Ahonen & Saari 1995, 132 
mt, 12 1- 124 
Rau nio 1999, 304 



Joka tapauksessa mielestäni suomalaisen yhteiskunnan opetuksen alalla tapahtuvan 

kehityksen soveltaminen Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaympäristöön ilman 

puolustusvoimien kontekstin huomioimista johtaisi puutteelliseen kuvaan. Tämän 

vuoksi näen, että toimintatutkimuksen aikana syntynyt ymmärrys ammattiteoriasta 

auttaa minua perustelemaan tutkimusaineistoa. 

Seuraavassa kuvassa esitetään tutkimuksen kulku . 

Tutkimuksen kulku 

Yleinen teoria 
- tietoyhteiskunta 

+ 
Ammatti teoria 
- Puolustusvoimat 

' 
1 

1 Johtopäätökset 1 

Käyttöteoria 
1 

- MpKK:n opetus ---~--------.: 

' Kokemukset 
Malli _ 
- suunnitteluprosessi 

Kuva 4: Tutkimuksen kulku 

Yleisestä teoriasta tarkastellaan erityisesti verkkotuetussa monimuoto-opetuksessa 

toteutettavan oppimisympäristön sekä etäopetuksen ja oppilaanohjauksen p ~rusteita 

ja perusteluja. Yleistä teoriaa rakennetaan erityisesti tietoyhteiskunnan I ehitystä 

kuvaavien toimintojen avulla. Tutkimuksen viitekehyksen kannalta tärkeitä te imintoja 

on yhteiskunnan koulutusjärjestelmässä tapahtuvan oppimisen muuttumin en. Sitä 

pyritään tarkastelemaan järjestelmän kehittämisen ja oppilaan toiminnan kannalta. 

Konkreettisina esimerkkeinä näistä voidaan pitää opetusministeriön koulutL ksen ja 

tutkimuksen tietostrategiaohjelmaa. Oppilaan kannalta voidaan tarkaste la niitä 

konkreettisia toimia, jotka muuttavat esimerkiksi oppimisen arviointia ~ksilölli-

sempään ja vertaisarvioinnin suuntaan. 
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Yleisestä teoriasta luodaan puolustusvoimien koulutuksessa toteutuva ammattiteoria. 

Luvussa kolme oleva teoria on siis kaksiosainen ; siitä voidaan erottaa yleiseen koulu-

tusjärjestelmään liittyvät osat sekä samoihin teemoihin liittyvä puolustusvoimien 

kontekstin vaikutus oppimiseen. Avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittä-

minen perusteluineen voidaan katsoa viitekehyksen alueella ammattiteorian ilmenty-

mäksi. Siinä perustellaan ja kehitetään tietoyhteiskunnan toimintamallia puolustusvoi-

miin. Opetusta kehitetään kiinteässä vuoropuhelussa yhteiskunnan kehittämisen 

kanssa puolustusvoimien erityispiirteet huomioiden. 

Muodostetun ammattiteorian avulla tutkimuksessa kehitetään Maanpuolustuskorkea-

koulun opetukseen verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessi . Proses-

sin kehittäminen perustellaan opettajien työssään käyttämän käyttöteorian avulla. 

Käytännössä tämä tarkoittaa suunnitteluprosessin jokaisen vaiheen tuomista käytän-

töön. Tällöin opettajat joutuvat luomaan yleisestä ja ammattiteoriasta tilannesidottuun 

käytäntöön soveltuvan teorian . Tässä vaiheessa toimintatutkijan roolina on välittää 

sekä yleisen että ammattiteorian vaikutteet käytäntöön. Toisaalta toimintatutkimuksen 

avulla pyritään tuomaan käyttöteoriaa tiedostetuksi käyttäytymiseksi 16 . Tutkijana 

osallistuin aktiivisesti esiin nousseiden ongelmien ratkaisuun . 

Käyttöteoria luodaan ongelmakeskeisesti tuomalla opettajakunnalle pohdittavaksi , 

miten opettaa uudella menetelmällä. Käyttöteoria ymmärretään käytäntöihin , proses-

seihin ja tekoihin tallentuneena tietona17. Tämä tieto ilmenee opettaj ien ratkaisuissa, 

kun he toimivat uudessa tilanteessa. Näin syntyneet ratkaisut perustellaan ammatti-

teorialla. 

Tutkimuksessa on käyttöteorian konkretisoimiseksi ja havainnollistamiseksi kehitetty 

suunnitteluprosessi. Se toimii mallina, jota tarkastelemalla ja käyttämällä voidaan 

arvioida ammattiteorian soveltuvuutta erilaisiin viitekehyksiin. Mallin rakentamisessa 

käytetyt perustelut ovat tutkimusraportissa. Mallissa esitetään perusteluineen verkko-

pohjaisen monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessi , jossa rakennetaan monimuoto-

opetuksessa tarvittava oppimisympäristö. Se ymmärretään tässä tutkimuksessa 

laajana käsitteenä, joka sisältää fyysisen , henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Malli 

voidaan tulkita todellisuuden kuvitelmaksi. Sen tarkoituksena on yksinkertaistaa 

näkemystämme tuosta kokonaisuudesta tuomalla esiin sen olennaisia piirteitä 18 . 

16 

17 

18 

Ojanen 1996, 57 
Engeström 1995 , 102 
Hirsjärvi ym 1992, 19 



12 

Mallin rakentamisessa saatuja kokemuksia verrataan käyttöteoriaan pyrkien aktiivi-

sesti kehittämään käyttöteoriaa. Suunnitteluprosessista saatuja kokemuksia ja niistä 

syntyneitä ajatuksia verrataan ammattiteoriaan. Tämä reflektiivinen paluu AVOT:n 

perusteluihin pyrkii kehittämään myös koko puolustusvoimissa hyödynnettävää 

verkkotuettua monimuoto-opetusta - 'AVOT:n pedagogiikkaa '. Käytännössä tämä 

tarkoittaa tutkimusaineiston ja teorian vuoropuhelua. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt 

opetustekniset ja -menetelmälliset ratkaisut perusteluineen ymmärretään opettajien ja 

suunnittelijoiden työssään toteuttamaksi käyttöteoriaksi. Se tulisi erottaa arkiajattelus-

ta, jossa usein epäluotettavista ja selektiivisistä havainnoista tehdään liiallisia yleis-

tyksiä sekä puutteellisia päättelyjä19 . Käyttöteoria olisi miellettävä opettajakunnan 

sekä oppilaiden arkitiedon esiin nostamisena ja perustelemisena. Tällä asioiden 

syvällisellä tarkastelulla voidaan kehittää omia toimintatapoja. 

Tämä arki- tai hiljainen tieto ilmenee kouluttajilla kokemuksen luomana tietoisuutena 

siitä, miten opetustapahtuma tulisi toteuttaa20 . Tämän tietoisuuden avulla pyritään 

myös yhdistämään aiempaa tehokkaammin työ ja opiskelu. Näin halutaan työelämän 

käytännön tietoisuus tuoda opetuksen toteutukseen. Tämä tiedostamattoman infor-

maalisen oppimisen muoto pyritään kiinteästi liittämään yksilön ja yhteisön osaami-

sen tiedostamattomaan kehittymiseen21
. Vuorovaikutuksessa tapahtuvan 

yhteisöllisen reflektion avulla voidaan tiedostamaton osaaminen nostaa esiin ja kehit-

tämisen kohteeksi. 

Tutkimuksen teorian muodostaminen muistuttaa toimintatutkimuksen uusimman 

suuntauksen lähtökohtia. Siinä opettajat ovat ryhtyneet tutkimaan omaa opettajuut-

taan omatoimisen toimintatutkimuksen avulla. He pyrkivät nimenomaan syventämään 

käsityksiään opettamisen perusteista oman toiminnan avulla. Tämä tutkimussuuntaus 

on yleistynyt Pohjois-Amerikassa 1990 -luvulla.22 Edellä kuvattu käytännön toiminnan 

ja toimintatutkimuksen yhdenmukaisuus ovat perusteluja tutkimusmenetelmän valin-

nalleni . 

19 

20 

21 

22 

Uusitalo 1995, 16 
Toiskall io 1996, 10 - 1 1 
Sallita & Vaherva 1998, 49-50 
Reason & Bradbury 2001 , 276 
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Käyttö- ja ammattiteorian välinen suhde ei ole kiistaton23 . Tämä eri teoriatasojen 

välinen vuorovaikutus muodostuu tämän tutkimuksen haasteeksi . Tähän haastee-

seen pyrin vastaamaan toimintatutkimuksella. Siinä teoria tuodaan käytäntöön inter-

ventioiden avulla. Toisaalta siinä suunnitelmallisesti mahdollistetaan käytännön 

toimijoiden reflektiivinen teoriaan palaaminen. 

Ammatti- ja käyttöteorian käsitteet eivät ole itsestään selviä. Näyttäisi siltä, että 

yleisen, ammatti- ja käyttöteorian yhteyden mieltäminen liittyy käytännön ja teorian 

käsitteiden määrittelyyn. 24 Teorialle on useita määrittelyjä. Tämän tutkimuksen lähes-

tymistapaa kuvaa parhaiten määritelmä, jossa teoria ymmärretään käytäntöä koske-

vana yleistyksenä, tutkivan katseen tuottamana kokonaiskuvauksena. Tämä 

määritelmä lähtee kreikankielisestä sanasta theoria, joka tarkoittaa katselemista. 

Käytännössä taas tärkeää on toimijan tietoisuus toiminnan syistä ja seurauksista.25 

Näin ollen tässä tutkimuksessa keskitytään kuvaamaan puolustusvoimien käytäntöä 

ammattiteorialla. Toisaalta käyttöteoria ymmärretään tietoisen toiminnan synnyttä-

mänä kuvauksena toiminnasta. 

Tutkimukseni painopistealueeksi olen valinnut käyttöteorian muodostamisen. Tällä 

valinnalla pyrin toimintatutkijana löytämään oman tutkijan roolini suhteessa teoriaan 

ja käytäntöön26 . Toimintatutkimus liikkuu teorian ja käytännön rajapinnassa. Tutkijana 

pyrin tuomaan teoriaa käytäntöön.27 Tämä käytännön toiminnan liittäminen teoriaan 

on toimintatutkimuksen perusteesi28 . Käytäntöä tässä tutkimuksessa edustaa verkko-

tuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessin malli . Painopisteenä olevalla 

käyttöteorialla perustellaan tämä malli . Toisin sanoa ne käytännön perustelut, joiden 

avulla Maanpuolustuskorkeakoulussa mallia toteutetaan. Käyttöteorian avulla 

voidaan mallia hyödyntää laajemminkin kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

2J 

24 

25 

26 

27 

28 

Hakkarainen 1996, 3 
Hakkarainen tarkastelee kriittisesti yleisen, ammatti- ja käyttöteorian vä li stä suhdetta 
opetuksessa. Hänen mukaansa käytännön ja teorian integrointi on erittäi n haastavaa. 
Ratkaisumalliksi hän tarjoaa tilannesidonnaiseen oppimiseen pohjautuvaa opiskelua 
projektien avulla . Hänen kritiikkiään voidaan lähestyä myös teori an käsitteen tulkin-
nan näkökulmasta. Jos teoria nähdään käytännöstä nousevaksi todelli suuden kuvaksi, 
niin Hakkaraisen lähestymistapa menettää hieman merkitystään. 
Hakkara inen 1996. 
1 konen 2001, 440 
vrt. Reunamo 1998, 1 17 
Toimintatutkijat korostavat usei n tutkimusstrategian va linnan perusteena olevan halu 
päästä yhdistämään teoriaa ja käytäntöä. es im . Kallioi nen 200 1 
Jarvi s 1999, 35 
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yleinen teoria 

' teoria ammattiteoria 

käytänt" 

Kuva 5. Tutkimuksen painopiste käyttöteoriassa 

Edellä kuvattu painopisteyttäminen tarkoittaa myös sitä, että tässä tutkimuksessa ei 

pyritä tutkimaan syvällisesti puolustusvoimien ammattiteoriaa eikä yleistä teoriaa. 

Näin ollen tutkimusintressini ulkopuolelle jäävät ammattiteoriasta muun muassa 

opetuskulttuurin muutos ja puolustusvoimien oppimiskäsityksen muodostuminen ja 

muuttuminen. Näitä sivutaan viitekehyksen mukaisesti vain monimuoto-opetuksen 

osalta. Samoin yleisestä teoriasta ei syvällisesti tutkita muun muassa konstruktivisti-

sen oppimiskäsityksen kehittymistä. Tämä tutkimuksen tavoitteena on liittää muissa 

tutkimuksissa tuotettu tieto tämän tutkimuksen viitekehykseen. 

2.1 .2 Sotilaspedagoginen näkökulma 

Tämän luvun tavoitteena on liittää tutkimukseni kansalliseen ja kansainväliseen 

sotilaspedagogiseen keskusteluun. Sotilaspedagogisen näkökulman tarkastelu on 

mielestäni paikallaan erityisesti ammattiteorian hahmottamisen kannalta. Sotilaspe-

dagogiikan kautta pyrin tarkastelemaan oppimisen kontekstia puolustusvoimissa. 

Pyrin liittämään tutkimustehtäväni sotilaspedagogiseen kenttään erityisesti sotilaspe-

dagogian käsitteen ja sen keskeisen tekijän toimintakyvyn välityksellä. Koska sotilas-

pedagoginen tutkimus on vielä nuorta, kuvaan tässä luvussa myös hieman sotilaspe-

dagogiikan kehittymistä suomalaisessa sotilaskoulutuksessa. 

Sotilaspedagogisesta näkökulmasta verkkotuetun monimuoto-opetuksen kehittämi-

nen näyttäisi olevan kytkettävissä sotilaiden oppimisen ja kasvun ohjaamiseen. 
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Uusimman sotilaspedagogiikan oppikirjan viitekehys kuvaa mielestäni hyvin sotilas-

koulutuksen suhdetta opetusmenetelmän kehittämiseen29 . Alla olevassa kuvassa 

hieman mukailtuna kirjan viitekehys. 

Sodan, taistelun ja kriisien luonne 

Oppimisen 
tavoitteet 

Koulutettavat 

Oppimis-
-k===l~==:::;:::::::1..-,... ympäristöt 

Metodit 

Kuva 6. Sotilaskoulutuksen suhde verkkotuetuun monimuoto-opetukseen 

Kuvan mukaisesti sodan ja kriisein luonne tuo puolustusvoimien opetukseen yksilöi-

den toimintakyvyn vaatimuksia. Ne ohjaavat opetuksen päämääriä. Kouluttajan 

käsitys ihmisestä ja koulutettavistaan sekä edellä kuvattu käsitys päämääristä luovat 

oppimisen tavoitteet. Kouluttajan opetusmenetelmälliset valmiudet taas yhdistettynä 

oppimisen tavoitteisiin antavat pohjaa mielekkään oppimisympäristön luonnille. 

Sodan ja kriisien luonne antaa oppimisympäristön suunnittelulle erityisen lisäpiirteen. 

Oppimisen tavoitteeseen pääsyä tulisi pyrkiä tukemaan mahdollisimman aidoissa 

ympäristöissä. Koko kuvan keskiössä oleva opettajan käsitys itsestään kouluttajana 

auttaa häntä hallitsemaan kaikki edellä mainitut oppimisen ohjaamisen ulottuvuudet. 

Tämä tutkimus pyrkii omalta osaltaan luomaan pohjaa opetusmenetelmälliselle kehit-

tämisellä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tutkimuksessa pyrin hahmottamaan 

menetelmien ja oppimisympäristöjen suhdetta oppimisen ohjaamiseen. Sotilaspeda-

gogiikan kannalta tärkeää rooliin nousee Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaiden 

29 Toiskallio 2002, 17 
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toimintakyvyn kehittäminen. Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että verkkotuetulla 

monimuoto-opetuksella voitaisiin kehittää erityisesti oppilaiden valmiuksia tiedon 

käsittelyn ja verkottuneen asiantuntijuuden alueilla. 

Kasvatus- ja sotatieteiden sovellusalana sotilaspedagogiikka hakee vielä muotoaan 

ja tieteellistä rooliaan . Voidaan kuitenkin nähdä, että sotilaspedagogiikka on kulke-

massa pienin askelin erityiseksi tieteeksi. Tunnusmerkkejä tällaiselle kehitykselle 

yleensä ovat oppiaineen asema yliopistossa, tieteellisten seurojen syntyminen sekä 

alan kansainväliset kokoukset ja seminaarit sekä mahdollisesti kansainvälisen tieteel-

lisen seuran syntyminen30 . Sotilaspedagogiikan osalta kyseessä olisi siis kasvatustie-

teestä sovellettu tiede. Tämä kehitys on kuitenkin vielä alussa, vaikkakin voidaan 

todeta että useita edellä mainittuja tunnusmerkkejä on jo nähtävissä. Kehitys vaatii 

kuitenkin vielä kriittistä argumentointia ja tutkitun teorian kehittymistä. 

Kansallinen ja kansainvälinen keskustelu on jo varsin vilkasta31. Samoin syvällisempi 

tarkastelu osoittaa, että kyseessä on varsin vanha ja perinteinen tiedeyhteisö32. 

Kyseessä näyttäisi olevan enemminkin tieteellisesti tarkasteltuna alan uudelleen 

hahmottaminen ja profiloituminen. 

Tässä yhteydessä täytyy myös muistaa koko Maanpuolustuskorkeakoulun nuori 

historia tieteellisenä korkeakouluna. Se ei voi olla vaikuttamatta myös tutkimukseen 

ja tieteelliseen traditioon. Uuden tiedeyhteisön syntyminen pitää sisällään myös 

ongelmia ja vaaroja tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta33. 

Suomessa tieteellisen keskustelun sotilaspedagogiikasta voidaan katsoa alkaneen 

Sotilasaikakauslehden artikkelissa vuonna 199734
• Kyse oli tavallaan sotilaspedago-

giikan uudesta syntymästä vuosikymmenien hiljaiselon jälkeen35. Artikkelissa koroste-

taan sotilaspedagogiikan kehittämisen tarvetta muuttuvan yhteiskunnan, 

turvallisuusjärjestelmien, sodankäynnin ja teknologian vuoksi. Muutoksien takia tarvi -

taan kirjoittajien mukaan erityinen käytännöllis-tieteellinen tiedonala, joka keskittyy 

sotilaskoulutuksessa tavoiteltavan oppimisen ja sen ohjaamisen erityisluonteeseen . 

.JO 
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. l.J 
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35 

Viitasa lo 2002, 6 
es im. Florian 2002 
van REE 2002, 34 ja Hartman 2002, 69 . 
Krogars 1998 
Toiskallio - Wallander 1997 , 10 
Toiskallio 2000, 33 
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Sotilasaikakauslehden artikkelissa sotilaspedagogiikkaa kutsutaan vielä työnimeksi36. 

Kuitenkin varsin nopeasti käsite vakiintui maanpuolustuksen tiede-yhteisön käyttöön 

sekä muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maanpuolustusopiston opetus-

suunnitelmiin. Sotilaspedagogiikkaa käsiteltiin useissa valtakunnallisissa seminaa-

reissa, joissa sen käsite ja toimintakenttä tuotiin yhteisen keskustelun kohteeksi37. 

Samoin sotilaspedagogiikan käsitettä ryhdyttiin tarkastelemaan suoma-

lais-itävaltalais-ruotsalaisesta aloitteesta - vuonna 1999 kansainvälisellä tasolla 

pyrkien luomaan alan tiedeyhteisöä38 . Erityinen merkitys oli NATO Training 

Group:ssa (NTG WG IT&ED) syntyneillä kontakteilla39 . Ensimmäinen kansainvälinen 

sotilaspedagogiikkaa käsittelevä seminaari toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulussa 

keväällä 200040 ja seminaarijulkaisu valmistui syksyllä 200041
. Toinen seminaari 

pidettiin kesäkuussa 2001 Tukholmassa42 . 

Sotilaspedagogiikan peruskäsitteeksi on etenkin Suomessa luonnosteltu "toimintaky-

kyä". Tätä linjausta perusteltiin aiemmin mainitussa vuoden 1997 artikkelissa sotilas-

opetuksen ydintavoitteella, joka on sotilaan kykyä toimia sodan ja sitä 

alemmanasteisten kriisien luomissa ympäristöissä.43 Tässä tutkimuksessa liittymä-

kohtana toimintakykyyn on verkottuneen yhteiskunnan ja kansainvälisyyden 

muutostrendien tuominen sotilaallisen maanpuolustuksen toimintakenttään . Kansain-

välisyyden lisääntyminen ja tietoyhteiskunnan koulutusjärjestelmä ja -järjestelyt 

vaikuttavat myös puolustusvoimien koulutusjärjestelmään. Tutkimuksen tavoitteena 

on tuoda nämä muutokset toimintatutkimuksen avulla Maanpuolustuskorkeakoulun 

toimintaan sotilaallisen maanpuolustuksen erityispiirteet huomioiden. Tavoitteena on 

siis kehittää opetusta puolustusvoimien lähtökohdista. Maanpuolustuskorkeakoulun 

erityispiirteitä korostaen. 

Toimintakyky (action competence) on pääpiirtein määriteltynä järjestelmä, joka 

koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä alueesta. Toimintakyky 

J6 

.\7 

.\8 
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40 

41 

42 

43 

Toiskallio - Wallander 1997, 11 
Mm. seuraavat semi naarit: Sotilaspedagogiikan seminaari. Hels inki , 15.5. 1997. 
Sotilaspedagogi ikan seminaari . Helsinki , 23.10. 1997. Soti laspedagogiikan tila j a 
näkymät. Helsinki , 16.1 2. 1998. Moni muoto-opetuksen tuleva isuuden näkymiä. 
Helsinki , 1999 . 
Toiska ll ion alustukset NATO Training Group:n työryhmässä NTG WG/IT&ED . 
Toiskallio 2000b, 8 
M ilitary pedagogy seminaari . Helsinki , 3.5.2000. 
Toiskallio 2000b, 7 
Mi litary pedagogy seminaari. Tukholma, 13.- 15.6.2001. 
Toi skallio & Wallander 1997, 10 
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tarkoittaa pikemmin valmiutta kuin varsinaisia suorituksia.44 Tämän tutkimuksen 

kohteena oleva oppimisympäristön kehittäminen liittyy läheisesti tähän moniulottei-

seen ajattelumalliin: oppimisympäristöä pidetään myös fyysisenä, psyykkisenä, 

henkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Moniulotteisen oppimisympäristön tarkoi-

tuksena on kehittää toimijoiden kykyä toimia monimutkaisissa todellisuutta vastaa-

vissa ympäristöissä. 

Tämän tutkimuksen suhdetta sotilaspedagogiikkaan voidaan hahmottaa myös 

tanskalaisen sotilaspedagogiikan määrittelyn avulla. Schunck ja Nielsson näkevät 

oppimisympäristön muuttuvan. Heidän käsityksensä mukaan myös sotilaiden 

oppimisessa yhä enemmän ollaan tilanteessa, jossa opettajat ja oppilaat hakevat 

yhdessä ratkaisua oppimisongelmiin. Enää opettajan tiedot ja kokemukset eivät ole 

ainoana tietolähteenä opetuksessa. He korostavat, että tämä ongelmanratkaisu 

tapahtuu yhä useammin yhteisöllisen tietovarannon avulla. Tätä tietoa verrataan sekä 

opettajien että myös oppilaiden aiempaan tietoon ja kokemukseen.45 Edellä kuvattu 

uudenlainen oppimisprosessi vaatii sekä opettajalta että opiskelijalta uusia oppimis-

valmiuksia. Tämä tutkimus on omalta osaltaan nostamassa esiin niitä valmiuksia, 

joita tarvitaan monimuotoisessa yhteisöllisessä työskentelyssä. 

Toimintakyvyllä on aina läheinen suhde yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen ympäris-

töön. Se syntyy ja muovautuu yksilön sekä fyysisen että kulttuuriympäristön jatku-

vassa vuorovaikutuksessa. 46 Voidaan perustellusti väittää, että toimintakyvyn 

kehittämiseen tähtäävässä oppimisessa olennainen merkitys on tällä vuorovaikutuk-

sella, jonka puolestaan tulisi heijastua oppimisympäristöjen kehittämiseen. Perimmil-

tään kyse on sellaisten ratkaisujen kehittämisestä, jotka ylittävät sekä 

metodologiseen individualismiin että metodologiseen holismiin liittyvät yksipuo-

lisuudet. Ensin mainitussa keskeisimmäksi tekijäksi katsotaan yksilö, jälkimmäisessä 

taas yhteiskunnalliset rakenteet. 47 Moniulotteisessa oppimisympäristössä molemmat 

ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. Tämän ajatuksen mukaan on merkittävää tiedostaa 

ja hallitusti kehittää puolustusvoimien ja Maanpuolustuskorkeakoulun oppimis- ja 

työskentely-ympäristöä. Toisaalta voidaan käänteisesti ajatella, että oppimis- ja 

työskentely-ympäristö voi myös heikentää sotilaallista toimintakykyä, jos sen toimin-

tamallit eivät tue sotilaan valmiuksia toimia kriisin aikana. Tämä tutkimus keskittyy 

yksilöiden ja yhteisöjen tiedonrakentamisvalmiuksien tutkimiseen hajautetuissa yhtei-
44 

45 

46 

47 

Toiskall io 1998, 9 
Schunck - Nielssen 2002, 18. 
Toiskallio 1998, 162 
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söllisissä toimintaympäristöissä. Verkkotuettu toimintamalli pyritään näkemään myös 

yksilön valmiuksia lisäävänä toimintana. 

Fyysisessä toimintakyvyssä on perinteisesti kyse yksilön kunnosta eli fyysisistä 

kyvyistä toimintojen suorittamiseksi .48 Tietoyhteiskunnan ja informaatiosodankäynnin 

kehittymisen takia voi olla, että tulevaisuudessa tämä määrittely vaatii uutta tarkaste-

lua. Cyborg-tyyppisessä ajattelussa tietotekniikan kehittymisen johdosta ihmisille 

tarjotaan päälle puettavia ja myöhemmin kehoon sijoitettavia tietoteknisiä 

apuvälineitä49 . Tällöin fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn rajapinta häviää tai 

ainakin hämärtyy. Fyysiselle toimintakyvylle saattaa tulla uusia esimerkiksi motoriik-

kaan liittyviä suoritusvaatimuksia. Cyborg-kehityssuunnassa ihmisen suorituskykyä 

pyritään edistämään tai 'jatkamaan' mitä erilaisimmin 'proteesein', ei vain 

tietoteknisin. 

Toisaalta jo nykyään vaaditaan verkottuneessa toiminnassa ihmiseltä uudenlaista 

fyysistä osaamista - toimintakykyä. Fyysisten ponnistelujen rinnalle nousee notkeus 

ja näppäryys. Fyysinen peruskuntovaatimus tuskin voi laskea, mikäli kokonaisvaltai-

sen tai systeemisen ihmiskäsityksen mukaisesti ymmärretään sen kiinteä yhteys 

henkiseen jaksamiseen. 

Psyykkisessä toimintakyvyssä on kyse ulkoisen (esim. näköhavaintojen) ja sisäisen 

(esim. tunteet) informaation käsittelystä: muun muassa tavoitteiden asettelussa, 

suunnittelussa ja ongelman ratkaisussa sekä arvioivassa ajattelussa. Verkottuneessa 

oppimisympäristössä psyykkinen alue monimutkaistuu : toimija saa yhä enemmän 

ulkoista ja sisäistä informaatiota. Tietokone- ja tietoverkkovälitteinen tiedonjako antaa 

yleensä vaadittavaan toimintaan nähden liikaa taustatietoa. Toimintaan ja päätök-

sentekoon tarvittava informaatio on pystyttävä löytämään ja analysoimaan nopeissa-

kin tilanteissa. Tähän on viime aikoina ryhdytty tarjoamaan "digitaalisen 

päätöksenteon" mallia. Kyseinen käsite vaatisi perusteellista tarkastelua. Se näyttäisi 

sijoittuvan pikemmin "komputationalismin" kuin "kulturalismin" ajatusmaailmaan50 . 

Kyseessä saattaa olla siis enemmän teknisten innovaatioiden hyödyntäminen, kuin 

uudenlaisen toimintatapamallin kehittäminen. Informaation käsittely on kiinteässä 

yhteydessä fyysiseen ja sosiaaliseen toimintaympäristöön, joten sitä tulisi tarkastella 

"kulturalistisen" paradigman mukaisena merkityksen annon (meaning making) 

50 

Toiskall io 1998, 9 
Ylä-Kotola & Suoranta 1999, 3 16; vrt Toiska llio 2000a, 38 
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prosessina. Tämä tutkimus lähestyy sotilaan psyykkistä toimintakykyä yksilöllisen ja 

yhteisöllisen tiedonrakentamisprosessin näkökulmasta. Toisin sanoa pyrin tutkimuk-

sella luomaan oppimisympäristöä, joka tukisi yksilöllisiä ja yhteisiä oppimisprosesseja 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti . Verkko tuettuympäristö voi tuoda 

haasteita ja mahdollisuuksia ihmisen tiedon prosessointiin . 

Sosiaalisessa toimintakyvyssä on kyse muun muassa ihmissuhteista ja vuorovaiku-

tuksesta, jolloin merkityksen annan ja merkitysten tulkinnan hermeneuttiset ulottuvuu-

det tulevat olennaisen tärkeiksi . Ryhmäkiinteys on sosiaalisen toimintakyvyn 

keskeinen alue, jossa on kyse erilaisten pienryhmien sisäisestä sosiaalisesta raken-

teesta, yksilöiden välisistä suhteista ja yhteishengestä.51 Hajautetun asiantuntijuuden 

korostuessa yhä teknisemmässä sodankäynnissä sosiaalinen toimintakyky saa 

uuden ulottuvuuden. Toimijajoukko toimii ryhmänä, jossa jokaisella on oma spesifi-

nen osaamisalue. Usein tämä erikoisosaaminen liittyy tekniseen välineeseen. Tällöin 

sosiaalinen vuorovaikutus on erikoisosaajien ja tekniikan muodostama kokonaisuus. 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on erittäin tärkeää myös verkottuneessa ympäristössä. 

Virtuaalinen läsnäolo vaatii jäseniltään sosiaalisen luottamuksen toimiakseen tehok-

kaasti. Samoin sosiaalisen kasvun kautta yhteisö luo omat käyttäytymissääntönsä ja 

roolinsa myös verkossa. Tässä tutkimuksessa merkittävä osa sosiaalista yhteisöön 

kasvua tarkastellaan Maanpuolustuskorkeakoulussa ammatillisen identiteetin kehitty-

misen ja kehittämisen kautta. 

Vuorovaikutustapakin saattaa muuttua. Sosiaalinen ryhmäyhteys voi tapahtua tieto-

verkon , telemaattisten välineiden tai jopa teknisien impulssien avulla. Jo tällä hetkellä 

moni asejärjestelmä on hajautettu usean kilometrin alueelle . Kuitenkin sosiaalinen 

ryhmä toimii yhtenä kokonaisuutena ollakseen suorituskykyinen. Schunck ja 

Nielssen52 nostavat tämän ryhmän sisäisen yhteistyön tukemisen sotilaspedagogiikan 

yhdeksi periaatteeksi ja tavoitteeksi . Vertailukohtana voidaan pitää esimerkiksi jääkä-

rijoukkueen ja ilmatorjuntaohjusjaoksen sisäistä sosiaalista vuorovaikutusta. Ensim-

mäisessä vuorovaikutus on välitöntä. Toisessa vuorovaikutus tapahtuu 

tietojärjestelmän välityksellä. Kuitenkin molemmille ovat tärkeitä toiminnan nopeus ja 

se, että yksilöiden toiminnot niveltyvät kitkattomasti toisten yksilöiden toimintoihin . 

Lähi-ilmatorjuntaohjusjaos sopii esimerkiksi myös verkottuneeseen tiedonvaihtoon 

liittyvästä toimintakyvyn vaatimuksestä. Ohjusampuja saa toimintaansa ja päätök-

51 

52 
Harinen 1998, 53. 
Schunck - Nielssen 2002, 24. 
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seensä tarvittavaa informaatiota käyttöpäätteeltään. Hänen tulee pystyä analysoi-

maan tietoa ja toimimaan oma-aloitteisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Samoin johta-

misen tietojärjestelmän avulla työskentelevä esikunta saa pääosan informaatiostaan 

tietojärjestelmästä. Esikunnan sisälläkin työskennellään hajautetun yhteisöllisen 

työskentelyn toimintamallin mukaan . 

Eettinen toimintakykyisyys koskee arvoja, vastuullisuutta ja oikeustajua. Syvimmässä 

mielessä eettisyys on toimintakyvyn perustava taso : ihmisen ihmisyys tulee näkyviin 

hänen toimiessaan maailmassa. Avointa oppimis- ja työskentely-ympäristöä tarkas-

teltaessa eettisyys nousee uudella tavalla esiin . Eräs peruskysymys on, toimiiko 

ihminen eettisesti (vastuullisesti, oikeudenmukaisesti jne.) samalla tavalla verkkotue-

tussa hajautetussa toimintaprosessissa kuin välittömässä vuorovaikutuksessa. On 

todettu , että verkko-opetuksessa oppilaiden motivointi on vaikeampaa kuin lähiope-

tuksessa. Tämän mukaan ryhmäkontakti tuo lisää vastuuntuntoa ja sitoutuneisuutta. 

Kasvatuksen tavoitteet ovat puolustusvoimien opetuksessa enimmäkseen mukana 

opetussuunnitelmiin kirjoittamattomana ulottuvuutena. Kasvatuksen tehtävänä on 

yksilön kasvaminen yhteisön eettisiin ja sosiaalisiin toimintamalleihin ja sääntöihin. 

Avointa oppimis- ja työskentely-ympäristöä kehitettäessä tulee varmistaa, että pääte-

tyt tai kehitetyt toimintamallit tukevat yhteisön toimintamallien kehittymistä. Toisaalta 

uudet toimintamallit jo olemassaolollaan haastavat vanhoja menetelmiä. Tämä saa 

aikaan hedelmällisen vuorovaikutuksen. Vanha toiminta joudutaan perustelemaan 

uudessa tilanteessa. Mielenkiintoista olisi tarkastella esikuntajärjestelmän käyttöön-

oton vaikutusta käytännön toimintaan. Järjestelmä on ollut käytössä jo pian kymme-

nen vuotta. Lähes kaikki tiedonvälitys ja hallinto puolustusvoimien sisällä tapahtuu 

tietoverkon välittämänä. Käytännössä alaiset saavat saman tiedon esimiehen kanssa 

samanaikaisesti. Aikaisemmin esimiehet välittivät parhaaksi katsomansa tiedon alas. 

Nyt tiedonsaanti riippuu alaisen aktiivisuudesta. Toisaalta tietoa on tavallaan liikaan 

yksittäisen työntekijän kannalta. Hänen yhä suuremmaksi haasteekseen tulee 

olennaisen tiedon löytäminen. 

Jo kohtalaisen vakiintuneen määrittelyn mukaan sotilaspedagogiikan käsite on 

seuraava: 

53 

Sotilaspedagogiikka (engl. Military pedagogy, saks. Militärpädagogik) on 
tutkimukseen, kokemukseen ja kriittiseen ajatteluun perustuvaa tietoa ja 
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Muiden maiden asevoimissa sotilaspedagogiikan määrittelyt muistuttavat varsin 

paljon meillä vakiintunutta käsitettä. Jokaisen maan toimintakulttuurin , asevoimien 

rakenteen ja historian vuoksi käsitteet painottuvat hieman eri tavalla. Itävallassa 

korostetaan käytännönläheisyyttä54, joka meillä muotoutuu kokemuspohjaiseksi 

tiedoksi. Tanskalaisessa käsitemäärittelyssä näyttäisi korostuvan ongelmanratkaisu 

yhtenä sotilasoppimisen lähtökohtana55 . 

Itävaltalainen sotilaspedagogiikan kytkentä sotilasjohtamiseen vaikuttaa 

mielenkiintoiselta56. Suomen puolustusvoimissa viime aikoina tapahtuneen sotilasjoh-

tamisen kehittäminen on tapahtunut samalle teoriapohjalle kuin sotilaspedagogiikka. 

Samoin koko johtajana kehittyminen nähdään ensisijaisesti reflektiivisen oppimispro-

sessin tuloksena tapahtuvaksi. 57 Sotilaspedagogiikan ja sotilasjohtamisen rajapinta 

näyttäisi olevan tämän pohjalta entistäkin läpinäkyvämpi . Tämän tutkimuksen tutki-

musongelman kannalta ei ole mielekästä pysähtyä tarkastelemaan sinänsä mielen-

kiintoista kysymystä, kumpi on yläkäsite : sotilasjohtaminen osana 

sotilaspedagogiikka vai sotilaspedagogiikka osana johtamisen toiminnallista 

perustaa. Sen sijaan tämän tutkimuksen kannalta tämä kytkentä yleisenä ilmiönä on 

tärkeä. Sotilasjohtaminen tulisi pystyä näkemään osana sosiaalisen ja henkisen 

oppimisympäristön luomista. Sotilaat oppivat siinä ympäristössä, jonka henkinen ja 

sosiaalinen pohja luodaan osin käytännön johtamisella.58 Verkkotuetun monimuoto-o-

petuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sotilasjohtajien ja -kouluttajien kykyä 

nähdä oppimisympäristö monimuotoisena ja yhteisöllisenä kokonaisuutena. 

Tässä tutkimuksessa sotilaspedagogiikka näkyy toimintatutkimuksen interventioiden 

avulla tapahtuvassa verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittämisessä. Tutkija 

perustelee ja reflektoi toimintaansa sotilaallisen maanpuolustuksen viitekehyksessä. 

Sotilaspedagogiikka ei ole uusi käsite eikä ilmiö. Luonnollisesti koulutustaidon 

opetuksessa sotilaspedagogiikan perusperiaatteet ovat olleet mukana. Ennen sotia 

asiaa pohdittiin seuraavasti : 
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Florian 2002, 64 
Schunk - Nielssen 2002, 12 
Florian 2002, 64 
Nissinen 2001, 4 1 
vrt. N iss inen 2001, 138 



23 

Jos ajatellaan palvelusajan lyhyyttä, sitä seikkaa, että sotilasaines on 
luonteeltaan muuttunut, sotilaiden eri suurta sivistysmäärää, niin kaikki 
tämä asettaa yhä suurempia ja suurempia vaatimuksia ja pakoittaa 
siihen että upseerille on annettava täydellinen opettajakoulutus. Hänen 
täytyy olla pedagoogi. "59 

Sotatieteellisen tiedeyhteisön osana sotilaspedagogiikka siis tavallaan muodostaa 

perinteikkään tutkijayhteisön. Koko itsenäisen Suomen ajan puolustusvoimien koulu-

tuksesta on käyty keskustelua, joka on koskenut opetukseen liittyviä asioita. Samoin 

tutkimustyökäytäntö on elänyt jo pitkään Maanpuolustuskorkeakoulua edeltävissä 

sotilasopetuslaitoksissa Sotakorkeakoulussa, Taistelukoulussa ja Kadettikoulussa. 

Vuoden 1993 alussa perustettu Maanpuolustuskorkeakoulu yhdisti vanhat sotakoulut 

ja täten myös tutkimuskulttuurin . 

Sotatieteiden tutkimus on saanut uuden roolin Maanpuolustuskorkeakoulun perusta-

misen jälkeen. Koulu sai virallisesti tiedekorkeakoulun aseman. Tutkimus profiloitiin 

tutkimusjohtajan johtamaksi kokonaisuudeksi ja olennaiseksi osaksi korkeakoulun 

olemusta. Ainelaitoksiin luotiin professuurit ja dosenttijärjestelmä oppiaineiden syvälli-

sen kehittämisen varmistamiseksi . 

Sotilaspedagogisen tutkimuksen ja opiskelun käytännöllinen päätavoite on luoda 

henkistä, tiedollista ja taidollista valmiutta sille, että opetuksen ja koulutuksen toteu-

tustapoja jatkuvasti arvioidaan, kehitetään ja kokeillaan sekä sotilasopetuslaitoksissa 

että joukko-osastoissa60 . Avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämisen 

kannalta on tärkeää, että siihen liittyvien menetelmien ja oppimiskäsityksen perusaja-

tus tutkitaan ja sitä sovelletaan maanpuolustuksen toimintakenttään. 

Toimintakykyä tutkitaan erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka sitä voidaan kehittää 

oppimisen ja kasvun avulla ; koulutus katsotaan joukoksi järjestelmiä ja menetelmiä, 

joilla oppimista ja kasvua sekä sitä kautta toimintakykyä edistetään. Tutkimus ulottuu 

spesifien oppimisilmiöiden ja harjoitusmenetelmien tasolta laajoihin yhteiskunta- ja 

kulttuuritarkasteluihin . Tärkeä asema toimintakyvyn tarkastelussa on koulutuskulttuu-

rilla, jonka puitteissa arjen koulutustyö tapahtuu.6 1 Tämän tutkimuksen teorian raken-

taminen pohjautuu tähän koulutustaidon laitoksen tutkimussuunnitelman ajatukseen. 
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Jääkärieverstiluutnantt i Taavetti Laatikaisen alustus 16.7. 1926 Katajanokan upseeri-
kerhossa. Kokouspöytäkirjaa lainann ut Toiskallio 1999. 
Toiskallion muistio 22.3. 1999. 
Koulutustaidon la itoksen tutkimussuunnitelma 200 1-2003 . 
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Perusajatuksen mukaan sotilaspedagogiikka keskittyy kehittämään sotilaalliseen 

maanpuolustukseen liittyvää koulutusta. Tämä luo selkeältä kuulostavan eron 

muuhun pedagogiikkaan. Vielä kun sotilaspedagogiikan tavoitteena on sotilaan 

toimintakyvyn kehittäminen, niin roolijako selvenee. Tämän tutkimuksen kannalta on 

erityisen mielenkiintoista tarkastella yleisen teorian uusia suuntauksia verkko-opetuk-

sen alueella. Näistä esimerkkinä voidaan mainita verkottuneen yhteisön toiminnall i-

suuden muuttuvia vaatimuksia.62 Tarkasteltaessa toiminnallisuutta pedagogisella 

kohtaamisen tasolla, voidaan löytää myös sotilaan toimintakykyvaatimuksiin viittaavia 

piirteitä. Tässä asiaa ei tarkastella teknisella tasolla eli miten verkottunut ympäristö 

teknisesti tukee toiminnallisuutta. Yhteisön ja sen jäsenten toiminnallisuutta sen 

sijaan tarkastellaan inhimillisen toiminnallisuuden elementtien avulla. Siinä luodaan 

mahdollisuus muun muassa yksilön omalle reflektiiviselle ajattelulle. Sotilaspedago-

giikan näkökulmasta on mielenkiintoista tarkastella verkottuneen sotilasyhteisön 

toiminnallisuutta ja sen tukemista. 

Toisaalta jokainen suomalainen sotilas on yhteiskunnan koulutuksen tuote . Varus-

miehet saavat sotilaallisen peruskoulutuksen oman koulutuskaarensa aikana. He 

ovat juuri päättäneet oppivelvollisuuden ja ovat suuntautumassa yhteiskunnan jatko-

koulutukseen. Asevelvolliset palaavat puolustusvoimien täydennyskoulutukseen 

kertausharjoituksissa. Henkilökunta on saanut yhteiskunnan tarjoaman yleissivistä-

vän peruskoulutuksen. Puolustusvoimat antaa sille ammatillisen koulutuksen. Täten 

sotilaspedagogiikka ja yleinen pedagogiikka ovat, ja niiden tulee olla, kiinteässä 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. On tärkeää korostaa, että sotilaspedagogiikkaa ohjaa-

vana ajatuksena ei saa olla yhteiskunnan militarisointi vaan pikemminkin torjua sitä, 

että sotilaskoulutuksesta muodostuisi irrallinen yhteiskunnan alakulttuuri . Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sotilaspedagogiikan alisteisuutta yleiselle pedagogiikalle : sotilas-

pedagogiikalla on oma spesifi kohteensa ja siksi osittain oma käsitteistönsä. 

On sitten kyse yleisestä tai sotilaspedagogiikasta, oppimisympäristön muutoksia 

voidaan jäsentää alla olevan kuvan mukaisesti. 

62 Tella - M ononen-Aaltonen, 53. Teoksessa Tella - Oksanen - Nurm inen - Vahti vuori 
200 1 
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MAHDOLLISUUDET 

Uusi tiedon ja 
oppimisen käsitys 

Teknologian suomat 
mahdollisuudet 

KRITEEREJÄ 

Vaikuttavuus 

Tehokkuus 

Kuva 7: Oppimisympäristöön vaikuttavat tekijät (tutkijan sovellus Pohjosen mallista)63 

Yhteiskunnan kehittyminen ja muuttuminen, puolustusvoimien koulutuksen linjauksen 

muutokset sekä rauhan ja sodan ajan työnkuvan muutokset vaikuttavat taustamuuttu-

jina oppimisympäristöjen kehittämistarpeeseen. Ne mahdollistavat muutoksen ja 

toisaalta painostavat siihen. Uuden tekniikan avulla voidaan kehittää oppimis-

ympäristöä. Perimmiltään kuitenkin vasta käsityksen muuttuminen ihmisen oppimi-

sesta ja tiedon luonteesta mahdollistaa laadukkaan oppimisympäristön kehittämisen. 

Erityisesti oppimisen avoimuuden tarkastelu näyttäisi tämän tutkimuksen valossa 

mahdollistavan opetuksen rakenteiden muuttamisen. 

Pedagoginen ajattelu muuttuu, ja uudistuneen ajattelun avulla kyetään hahmotta-

maan myös tavoitetilaa. Tämä tutkimus keskittyy uuden tekniikan luomiin mahdolli-

suuksiin puolustusvoimien opetuksessa juuri tässä mielessä: ei vain teknisenä 

työkaluna annettujen tehtävien suorittamiseksi vaan myös uuden ajattelun kehittämi-

senä. Tekniikkaa tutkitaan kytkemällä se dynaamiseen monimuoto-opetukseen 

(erotettuna pelkästä etäopetuksesta) : puolustusvoimissa omaksutun monimuoto-

opetuksen ytimen muodostaa opiskelijoiden konstruktiivisesti toteuttama kehittämis-

63 Collin & Kari & Ka,ja lainen & Pohjonen 1995, 18 j a Kalliomaa 1999 
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projekti. Teknisten sovellusten painopisteen tulisi olla tällä kompleksisen ja luovan 

ajattelun - korkeatasoisen toimintakyvyn - kehittämisen alueella64 . 

Oppimisympäristöjen kehityksen tuloksellisuutta eli lisäarvoa voidaan mitata opetuk-

sen laadun tai määrän paranemisena. Laadun tarkastelu kertoo oppimisen vaikutta-

vuuden. Siinä kiinnitetään huomiota opetuksen tuloksen ja tavoitteiden väliseen 

eroon. Määrän tarkastelu kuvaa opetuksen tehokkuutta. Tarkastelussa keskitytään 

panoksen ja tuotoksen väliseen suhteeseen tavoitteiden jäädessä taka-alalle . 

Oppimisen kannalta mielekästä on keskittyä opetuksen laadun parantamiseen. Tässä 

tutkimuksessa opetuksen tuloksellisuutta tarkastellaan laadullisilla "mittareilla" . 

Laatua ei mitata lopputuloksesta suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin . Tämä ei 

olisi mahdollistakaan muutosinterventioiden vuoksi. Toiminta ei ole enää samaa ja 

verrattavissa aiempaan. Tuloksellisuutta pyritään mittaamaan prosessin aikana eli 

siinä, miten oppimisprosessi muuttuu. 

Opetuksen laadun kehittämiseen pyritään yhteisöllisen oppimisen ja korkeamman 

tiedon käsittelykyvyn sekä ajallisesti ja paikallisesti vapaampien opiskelumahdolli-

suuksien kehittämisellä. Koulutuskustannuksia ja resursseja ei voida sulkea pois 

opetusta kehitettäessä. Ne toimivat rajaavina ja muutosnopeutta säätelevinä tekijöinä 

mutta toivottavasti eivät kehitystä suuntaavina tekijöinä. Mikäli verkkotuetulla 

monimuoto-opetuksella haetaan tehokkuutta koulutukseen, opetus voi muuttua 

monistamiseksi sekä lisätä oppimista tarkastelematonta itseopiskelua. 

Edellä kuvattu oppimisympäristön muutos on kokonaisvaltainen . Siihen vaikuttaa 

kuvion mukaisesti koko organisaation ja sen ympäristön toiminta. Kuvan kehityspro-

sessi sopii varmaan kaikkeen koulutuksen kehittämiseen , mutta kun vaikuttavat 

tekijät suhteutetaan konkreettisesti taustavaikuttajiin , mahdollisuuksiin ja kriteereihin , 

jotka tulevat puolustusvoimien sisältä, kyseessä on sotilaspedagoginen kehittäminen. 

2.1.3 Tutkimuksen lähtökohdat 

Puolustusvoimissa monimuoto-opetusta on tutkittu peruskäsitteitä jäsentävällä ja 

kokonaistarvetta tutkivalla tasolla sekä sittemmin monimuoto-opetuksesta saatujen 

kokemuksien selvittelyllä. Kari Mäkisen diplomityössä vuodelta 1993 tutkittiin 

Vastaava painotus on tanskal a isessa, ev l Le if Schunck in johdolla kehitetyssä malli ssa 
(M ilitary pedagogy -seminaari . Tukho lma, 16.6.2001). 
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monimuoto-opetuksen tarvetta ja mahdollisuuksia koulutusjärjestelmässämme65 . 

Jukka-Pekka Schroderuksen kesällä 1998 valmistuneessa diplomityössä tutkittiin 

etäopetuksen käytöstä saatuja kokemuksia henkilökunnan koulutuksessa66 . Toni 

Horila tutki Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osastolla tämän opetusmuo-

don toteutumista Rannikkotykistökoulun opetuksessa67
. Mikko llli vertaili tutkimukses-

saan vuonna 1998 perinteistä opetusta hyödyntänyttä ja monimuotoistettua 

panssarintorjuntaupseerikurssia68 . Samoin vuonna 1998 Jarkko Pirkkalainen tutki 

monimuoto-opetuksen käyttömahdollisuuksia merivoimissa69 . Harri Kautiainen tutki 

vuonna 1999 valmistuneessa diplomityössään viestintää puolustusvoimien 

avoimessa oppimis- ja työskentely-ympäristössä70
• 

Tätä tutkimusta edeltävissä töissäni esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikursseilla 

tutkin uuden opetusteknologian mahdollisuuksia tukea etäopetusta ja -ohjausta 

puolustusvoimien opetuksessa71 • Tulosten mukaan opetuksen toteutuksessa ongel-

mia tuottivat erityisesti oppilaiden etäopetus ja itsenäisen opiskelun ohjaaminen. 

Niissä oppilaiden tavoitettavuutta, ajankäytön hallintaa sekä opintopiirien kokoamista 

pidettiin erityisen vaikeana. Yllä mainittujen muiden tutkimusten tulokset tukevat tätä 

käsitystä. Yhteinen tekijä kaikissa näissä monimuoto-opetuksen toteuttamisen vaike-

uksissa oli lähijaksojen ulkopuolinen oppilaan opiskelun ja työn yhteensovittaminen. 

Ongelmien poistamiseksi merkittävä rooli on monimuoto-opetuksen yleistymisellä. 

Tällöin on mahdollista tapahtua asennemuutos oppilaan opiskeluroolissa sekä työn ja 

opiskelun yhdistämisessä. Toinen merkittävä kehitystekijä on uuden opetusta palve-

levan tekniikan hyödyntäminen opetuksessa. Samoin opetuksen suunnittelussa tulisi 

pystyä aiempaa paremmin huomioimaan oppilaan näkökulma ja oppilasta tukeva 

ohjaussuunnitelma. 

Tämä tutkimus keskittyy verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessin 

kehittämiseen avoimessa oppimis- ja työskentely-ympäristössä. Korkeakoulun asema 

on muuttunut uuden päällystön koulutusjärjestelmän ja täydennyskoulutusohjelmien 

takia. Se on yhä enemmän valtakunnallinen vaikuttaja ja toimija. Tämä luo uudenlai-

sen toimintaympäristön Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen ja opiskelun toteu-
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tukselle. Kaikki opiskelu ei enää tapahdu koulun alueella ja opettajien välittömässä 

ohjauksessa. 

Tutkimus liittyy Maanpuolustuskorkeakoulun koulutustaidon laitoksen johtamaan 

tutkimusohjelmaan. Ohjelman kolme painopistealuetta ovat 

- sotilaskoulutuksen muutos yhteiskunnan ja kulttuurin sekä sodankäyn-

nin muuttuessa 

- kehittyvän teknologian vaatimukset oppimiselle ja sen ohjaamiselle 

- oppimisen uudistuvien teorioiden merkitys koulutuksessa. 72 

Tutkimusohjelmassa keskitytään kuvaamaan puolustusvoimien koulutuskulttuurin 

muutosta, jonka yksi aikaansaaja on yhteiskunnan muuttuminen 

tietoyhteiskunnaksi73
. Tämä tutkimus pyrkii hahmottamaan verkkotuetun monimuoto-

opetuksen paikkaa ja roolia muuttuvassa sotilaspedagogiikan kentässä. 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi on käytännön läheisen ja ongelmakeskei-

sen lähestymistapansa vuoksi valittu toimintatutkimus74 . Opetustyössäni jouduin 

päivittäin tekemään ratkaisuja ja perustelemaan niitä. Tämä reflektiivinen eläminen 

omassa työssä syventyy analyysin ja raportoinnin kautta toimintatutkimukseksi75 . 

Toimintatutkimuksen eteneminen noudattaa kokemuksellisen oppimisen 

perusmallia76
, joka kaavamaisesti voidaan kiteyttää seuraavasti. Ensimmäisessä 

vaiheessa opettajalla on konkreettinen kokemus, jota hän pohdiskelevasti havainnoi. 

Seuraavaksi hän käsitteellistää uuden asian. Viimeisenä vaiheena kokeilemista jatke-

taan lisäkokemusten saamiseksi. Tämän toimintatutkimuksen toteuttamisen kannalta 

on keskeistä pystyä analysoimaan tällaisessa reflektiivisessä toimintaprosessista 

saatua tietoa. 

Toimintatutkimuksen perinteisestä tutkimuksesta poikkeavan tutkimusstrateg ian ja 

tutkijan roolin vuoksi toimintatutkimusta käsitellään ja perustellaan seuraavassa alalu-

vussa syvällisemmin. Erityisesti pyrin perustelemaan tekemiäni tutkimuksellisia 

ratkaisuja. 
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2.2 Toimintatutkimus laadullisena tutkimusmenetelmänä 

2.2.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimuksen tieteellisen pohjan kuvaamiseksi on aluksi hyödyllistä määritellä 

metodologian ja metodiikan käsitteet. Metodologia käsittelee todellisuutta koskevan 

tiedon peruslähtökohtaa, tieteellistä perusnäkemystä ja maailmankatsomusta. Metodi 

taas keskittyy siihen, miten tutkimuksessa hankitaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä.77 

Metodi pitää sisällään siis tutkimuksen strategisen lähestymistavan ja tutkimusmene-

telmän. Se vastaa siis kysymykseen, miten ongelma ratkaistaan . Metodologia ohjaa 

tutkimuksen metodien valintaa ja käyttöä. Metodologialla perustellaan tutkimuksen 

tulokset ja linjataan tutkimuksen käytäntöjä. 

Tässä tutkimuksessa ihmistieteiden laadullinen lähestymistapa luo metodologisen 

perustan. Tällöin tutkittavassa ilmiössä ihmisen sisäisellä arvomaailmalla ja 

kokemuksella sekä ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on merkittävä rooli 78 • Siksi 

tutkijan on pyrittävä pääsemään mahdollisen lähelle tutkittavaa ilmiötä. Maailman 

objektiivinen ja ulkopuolinen kuvaaminen ei onnistu. Toisaalta tutkimustiedon tulee 

olla "pehmeää", verbaalista ja arvosidonnaista, jotta se välittäisi aitoa tietoa todelli-

suudesta. 

Tutkimusmetodiikan tulee tukea edellä kuvattua metodologista pohjaa. Toimintatutki-

muksellisella strategialla pyrittiin tässä tutkimuksessa lähestymään kohdetta taval-

laan sisältäpäin. Aineiston keruun ja analysoinnin tulee olla tämän strategian jatku-

moja. 

Yllä kuvatun tutkimusmetodologian linjaa tässä tutkimuksessa pyrittiin toteuttamaan 

myös tutkimuksen teorian rakentamisen ja raportin perusratkaisuissa. Teorian raken-

tamisessa käytettiin hyväksi sisällön ohjaavaa teorian muodostamista. Kirjall isuu-

dessa tätä kutsutaan yleisesti grounded theory -nimellä79 . Tällöin teoriaa 

muodostetaan aineiston avulla perustelemalla. Yleistä tässä teorian rakentamista-

vassa on myös käsitteiden määrittely tai määrittelyjen täsmentäminen tutkimuksen 

kontekstissa. Tässä tutkimuksessa teoria rakennettiin sotilaspedagogiselle monimuo-
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toisen verkko-opetuksen tarkastelulle Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sotilaspedago-

giikan keskeisin tehtävä on liittää tämä tutkimus sotatieteisiin . 

Grounded theoryn ajatuksessa teoriaa rakennetaan ja perustellaan tutkimuspro-

sessin aikana. Aineiston kerääminen ja analysointi ohjaavat tutkimuksen kontekstin 

mukaista teorian perustamista. Maanpuolustuskorkeakoululla on vahva lähiopetus-

painotteinen toimintakulttuuri . Avoimesta oppimisesta, monimuoto-opetuksesta ja 

verkkotuetusta opiskelusta ei ole vielä paljon kokemuksia. Toimintatutkimuksen inter-

ventioiden luomilla mahdollisuuksilla pyrittiin rakentamaan teoriaa tutkimustulosten 

perustelemiseksi. 

Tämän raportin kuvaamassa tutkimuksessa kulttuuritutkimuksen aineksia sisältyy 

lähinnä ammattiteorian muodostamiseen. Pyrkimyksenä oli muodostaa kulttuuriteo-

reettinen sfääri puolustusvoimien oppimiskäsityksen ympärille. Sfääri on metafora 

pallosta, joka sulkee tutkittavan kohteen siihen vaikuttavien tekijöiden ympäröimäk-

si 80 . Kulttuuriteoreettisen sfäärin avulla pyrittiin kuvaamaan puolustusvoimissa vallit-

sevaa käsitystä oppimisesta. Grounded theoryn avulla luotiin teoria, jolla voidaan 

perustella interventioiden vaikutus Maanpuolustuskorkeakoulun oppimistapahtumaan 

ja merkitys sille. 

Tutkimusraportin kieliasu on toinen metodologiaan perustuva tietoinen valinta. Kielel-

linen objektiivisuus on yleinen vaatimus tutkimuksen kielelle. Tällä lisätään tutkimuk-

sen luotettavuutta ja täsmällisyyttä.81 Toimintatutkimuksessa kuitenkin tutkijan rooli on 

yleiseen tutkimuskäytäntöön verrattuna erilainen. Osa tutkimuksen aineistosta tulee 

tutkijasta itsestään . Tällöin raportissa on perusteltua käyttää subjektiivisia ilmauksia. 

Kaikissa tapauksissa kielellisten käytänteiden tulee olla perusteltuja ja johdonmukai-

sia. Tässä tutkimuksessa Maanpuolustuskorkeakoulun vallitsevasta tutkimuskäytän-

nöstä poiketen raportissa käytin subjektiivisia ilmaisuja. 

Laadullinen tutkimus on laaja kokonaisuus, jota on vaikea täsmällisesti määritellä. 

Sillä ei ole omaa teoriaa eikä metodologiaa82 . Laadullinen tutkimus on tutkijan lähes-

tymistapa, jolla pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkittavan kohteen kvalitatiivi-

sia ominaisuuksia tavallaan kvantitatiivisen pinnan takaa. 

XII 

XI 

82 

Fornäs 1998, 67 
Raunio 1999,32 1 
Denzin & L incoln 1994, 3 



31 

Laadullinen tutkimus ohjaa tutkijan valintoja koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimus-

prosessi voidaan nähdä viitenä toisiinsa liittyneenä vaiheena83 . Ensimmäinen vaihe 

kuvaa tutkijan elämänkatsomuksellista lähtökohtaa. Sitä ohjaavat voimakkaasti tutki-

jan omat taustat. Tutkimusyhteisö ja sen asenteelliset rakenteet vaikuttavat myös 

tutkimuksen tähän vaiheeseen. 

Toisessa vaiheessa tutkija tekee tietoisen valinnan teoreettisesta paradigmasta 

(paradigm) ja näkökulmasta (perpective) . Paradigma on tieteellisen ongelman ratkai-

sumalli , joka on tutkimusalan tutkimusperinteeksi muodostunut suuntaa antava 

ajatusmalli84 . Se antaa perusperiaatteet maailman tulkinnalle85 . Sen voidaan katsoa 

olevan jopa kyseisen toimijajoukon peruselämänkatsomus, tai ainakin maailmankuva. 

Paradigma sisältää kolme filosofista perusajatusta, jotka koskevat antologiaa, episte-

mologiaa ja metodologiaa86 . Ontologia käsittelee ajatusta siitä millainen on maailma -

maailmankuva. Epistemologia keskittyy tarkastelemaan tiedon olemusta sekä tiedon 

ja tutkimuksen välistä vuorovaikutusta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tiedon 

ja maailman ymmärtämiseen , ei niinkään selittämiseen tai kuvaamiseen87
. Metodolo-

gia taas käsittelee kysymystä, miten saavutamme tietoa maailmasta. 

Tässä tutkimuksessa tieteellisenä paradigmana on ihmistieteen lähtökohdista tarkas-

televa konstruktivismi. Siinä lähtökohtaisesti ymmärretään yksilön erityisasema 

tiedontuottajana. Yksilö on jonkin yhteisön tai kulttuurin jäsen. Tieto rakentuu yksilön 

omien aiempien kokemuksien ja kehitysrakenteiden avulla uudeksi tiedoksi . Tällöin 

tiedon luonne on tilannesidonnaista ja perustuu yksilön käsitemaailmaan. Sosiaa-

lisessa vuorovaikutuksessa yksilön tiedon rakentamiseen vaikuttavat olennaisesti 

myös muut yksilöt. Yhdessä rakennettuna tieto on kumuloituvaa ja kompleksista. 

Yhteisöllisyyden korostuessa voidaan myös jaettua asiantuntijuutta hyödyntää tiedon 

muodostumisessa. Edellä kuvatun luonteista tietoa lähestytään tässä tutkimuksessa 

laadullisilla menettelytavoilla, joissa hyväksytään tilannesidonnaisuuden ja yksilölli-

sen käsityksen muodostamisen merkityksellisyys. Tutkimusstrateg ian tulee pystyä 

tukemaan ilmiön tulkintaa ja selittämistä, ei pelkästään kuvaamaan sitä. 
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Kolmas tutkimusprosessin vaihe on tutkimusstrategian valinta. Tässä tutkija valitsee 

lähestymistavan , jolla hän ryhtyy ratkaisemaan tutkimusongelmaa. Kyseessä ei ole 

tutkimusmenetelmien val inta, vaan niiden valintaa ohjaava perusratkaisu . Siinä tutkija 

selvittää millainen tieto on parasta tutkimuksen kannalta. Toisaalta hän myös arvioi 

miten tämä tieto on saatavissa. Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia on toimintatut-

kimus. Se mahdollistaa tutkittavan kohteen tarkastelun sisältäpäin. Tällöin tutkija voi 

olla itse tiedon rakentajana. 

Tutkimusmenetelmät valitaan tutkimusprosessin neljännessä vaiheessa. Siinä tutkija 

valitsee tutkimustiedon keräämis- ja analysointimenetelmät. Toimintatutkimuksen 

prosessille ominaisesti voidaan lopullinen tiedonkeruu- ja -analysointimenetelmän 

valinta tehdä prosessin edetessä. Menetelmiä voidaan myös yhdistellä88 . Kaikki valin-

nat riippuvat tutkimuskohteen luonteesta ja tutkimustilanteesta. Tässä tutkimuksessa 

olen päätynyt käyttämään osallistuvaa havainnointia aineiston keruu menetelmänä. 

Aineiston analysointimenetelmäksi valitsin aineiston luokittelun. 

Viimeinen tutkimusprosessin vaihe on tulosten tulkintaan sekä tutkimuksen ja sen 

tulosten esittämiseen liittyvät valinnat. Niiden tulee olla linjassa prosessin muiden 

vaiheiden kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa tulee tulkintoihin vaikuttavat tekijät 

pyrkiä kuvaamaan mahdollisimman perusteellisesti . Tällöin lukija voi arvioida tutkijan 

tulkintoja. Tulosten tulkinta perustellaan aiemmin tehdyillä valinnoilla kautta. 

Seuraavassa taulukossa89 on kuvattu tutkimusprosessin vaiheet ja eräitä eri vai-

heissa olevia valinnan mahdoll isuuksia. 

Tutkimusprosessin vaihe Valintamahdollisuuksia tai huomioitavaa 

Tutkijan elämänkatsomus -historia ja tutkimusperinne 

-itsetietoisuus 

-etninen ja poliittinen tutkimus 

Teoreettinen paradigma ja näkökulma -positivismi 

-konstruktivismi 

-etninen tutkimus 

-kulttuuritutkimus 

Tutkimusstrategia -case -tutkimus 

-osallistuva tarkkailu 

-grounded theory 

-historian tutkimus 

RX ml , 14 
89 Denzin & Lincoln 1994, 12 
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-toimintatutkimus 

Tiedon keruu- ja analysointimenetelmät -haastattelu 

-tarkkailu 

-henkilökohtaisen asiantuntijuuden menetelmät 

-tietokoneanalysointi 

-tekstianalyysi 

Tulkinnan ja esittämisen valinnat -arvioinnin riittävyyden tunnusmerkit 

-tulkinnan luonne ja menettelytavat 

-tutkimuksen tieteellisyys 

Taulukko 1: Tutkimusprosessin vaiheet 

Yhtenäisen tutkimuksellisen viitekehyksen muodostamisella pyrin kuvaamaan ja 

perustelemaan tämän tutkimuksen edetessä tekemäni metodologiset valinnat. 

Yhteen kuvaan tuomalla voidaan tarkastella myös näiden kokonaisuuksien syy- ja 

seuraussuhteita. Tällä koko toiminnalla pyrittiin lisäämään tutkijan tietoisuutta valin-

noista ja niiden merkityksistä. 

Tämän tutkimuksen tutkimusfilosofinen viitekehys voidaan kuvata alla olevalla 

kuvalla. 

Tutkimusfilosofinen viitekehys 

Ihmiskäsitys: ihmistieteet 

Paradigma: konstruktivismi 

Strategia: toimintatutkimus 

Metodit: osallistuva havainnointi 

Tulkinta: tilannesidonnainen , yksilölähtöinen, 
hermeneutti nen 

Kuva 8. Tutkimusfilosofinen viitekehys 
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Tutkittavana ilmiönä verkkopohjainen monimuoto-opetus Maanpuolustuskorkeakou-

lussa näyttäisi vaativan laadullisen lähestymistavan erityisesti silloin , kun tarkoituk-

sena on toiminnan kehittäminen yksittäisen opiskelijan arkielämän todellisuutta -

elämismaailmaa, siinä tapahtuvia tulkintoja ja siinä toteutuvaa oppimista - palvelevak-

si. 

Ihmistieteet luovat maailmankuvallisen pohjan tutkimukseen. Tutkimuksessa pyritään 

nimenomaan ihmisten toiminnan ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Ihmisen 

inhimillisten tekijöiden korostaminen erottaa ihmistieteiden näkökulman 

luonnontieteistä.90 Tällöin tutkittavaa ilmiötä ei voida enää tulkita kvantitatiivisilla 

menetelmillä. Ilmiön kuvaamisesta täytyy siirtyä sen ymmärtämiseen.9 1 Tutkittavaa 

ilmiötä voitaisiin lähestyä myös teknologisesta tai organisatorisesta näkökulmasta. 

Tutkimuksen painopiste on kuitenkin oppilaiden ja opettajien toiminta interventioiden 

muuttamassa ympäristössä. 

Tutkimuksen paradigmana pidän konstruktivismia92 . Siinä ontologisesti korostetaan 

yksilöä tiedon rakentajana. Yksilöllä on luonnollisesti toiminnan reunaehtoja ja 

ulkoista ohjausta. Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta- ja oppimisympäristö luovat 

nämä ulkoiset puitteet. Epistemologisesti konstruksivismi ymmärtää tiedon luonteen 

yksilölliseen käsitemaailmaan sitoen. Tärkeää tutkimuksen kannalta on myös 

konstruktivismin mahdollistaman yhteisöllisen tiedon tutkiminen93 . Metodologisesti 

tutkimuksella pyritään muuttuvan ympäristön tarkkailuun ja analysointiin . Konstrukti-

vismin mieltäminen paradigmana ei ole suinkaan ongelmaton. Sitä on lähestytty 

erilaisilla määrittelyillä94 . Näen kuitenkin , että tässä tutkimuksessa teoreettisena 

paradigmana konstruktivismi on tieteellinen ongelman ratkaisumalli , joka on tutkimus-

alan tutkimusperinteeksi muodostunut suuntaa antava ajatusmalli95 . Se antaa perus-

periaatteet maailman tulkinnalle96 . 

Tutkimusstrategiana toimintatutkimus on johdonmukainen osa konstruktivistista 

paradigmaa sekä mahdollistaa vaiheittain etenevän luovan tutkimusprosessin . Siinä 

tutkijan rooli tukee paradigmassa määritetyn oikeanlaisen tiedon löytämistä. 

90 

91 

92 

9.l 

94 

95 

96 

Eskola & M äkelä & Suoranta 1995, 46 
Al asuutari 1994, 46 
Denzin - L inco ln 1994, 12 
Duffy & Jonassen 1992, 22 
v 11. Kuhn 1970; Nissinen 200 1, 63 
Nykysuomen käyttötieto, 2 15 
Denzin & Linco ln 1994, 107 



35 

Toimintatutkimus ja konstruktivismi muistuttavat toisiaan laadullisen ja yksilölähtöi -

sen ajattelun vuoksi97 . 

Tutkimusaineiston keräämisen ja analysoinnin metodit on valittavissa tilanteen 

mukaan siten, että ne tukevat sekä tavoiteltavan tiedon luonnetta että toiminnan 

aikana kehittyvää tutkimusprosessia. Parhaiten tutkimustietoa saataneen osallistu-

valla havainnoinnilla98
. Havainnoinnin systemaattisena työkaluna tutkimuksessa 

käytetään portfoliota. Siinä tutkija kerää tietoa toiminnasta säännönmukaisesti tallen-

taen. Keräämisen aikana analysoidaan aineistoa ja suunnataan keräämistä alusta-

vien tulosten mukaan. Varsinainen analysointi toteutetaan kerroksellisesti 

luokittelemalla aineisto useaan otteeseen syy- ja seuraussuhteiden löytämiseksi. 

Tilannesidonnainen , yksilölähtöinen ja hermeneuttinen toimintamalli ohjaavat tulosten 

tulkintaa. Laadullisilla indikaattoreilla pyritään löytämään tilannesidonnaista ja yksilöi-

den rakentamaa tietoa. Tätä tietoa pyritään tulkitsemaan hermeneuttisesti tavoitteena 

sellainen perusteltu teoria, jota voidaan käyttää monimuotoistetun opiskelujärjestel-

män kehittämiseksi puolustusvoimien työ- ja kulttuuriympäristöissä. 

2.2.2 Toimintatutkimus 

Toimintatutkimuksen historian voidaan katsoa alkaneen 1900-luvun alkuvuosikymme-

ninä John Deweyn ajatuksien siivittämänä. Hän arvosteli tiedon ja käytännön irtautu-

mista toisistaan. Pragmatistina hän korosti teorian ja käytännön yhteyttä toisiinsa.99 

Toimintatutkimuksen katsotaan alkaneen tutkimusstrategiana ja varteenotettavana 

tutkimussuuntauksena Yhdysvalloissa 1940-luvulla100 . Tällöin sosiaalipsykologi Kurt 

Lewin otti käyttöön käsitteen action research 101 . Lewinin tutkimuksissa korostuivat 

toiminnan lisäksi demokraattisuus, osallistuminen sekä vaikuttaminen toiminnassa 

sekä tieteen edistymiseen että sosiaaliseen muutokseen. Merkittävää Lewinin 

mukaan on erityisesti sosiaalisen tilan hyväksyminen ja hyväksikäyttäminen merkitys-

ten avaamisessa.102 Lewin korosti tutkimuksen käytännön läheisyyttä. Hänen perus-
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ajatuksensa mukaan tutkimus ei saa jäädä yliopistoihin, vaan sen tulee auttaa 

käytännön työelämän tarpeita.103 

Toimintatutkimus sai pienen jalansijan Yhdysvalloissa Lewinin ja hänen seuraajiensa 

toimesta. Kuitenkin 1950-luvulla toimintatutkimusta vastaan nousi kritiikkiä. Se 

kohdistui erityisesti toimintatutkimuksen asemaan tieteenä. Toimintatutkimuksen 

lähestymistapaa pidettiin epätieteellisenä - harrastelijamaisena. Tutkimusta pidetään 

tutkimusten ammattilaisten työnä, ei käytännön toimijoiden tekemänä toiminnan 

kehittämisenä. Tämän kritiikin vaientamana toimintatutkimus väistyi koko 60-luvun 

ajaksi . Tutkimus siirtyi yliopistoihin pois opettajien arkityöstä.104 

Luokkahuonetutkimussuuntaus elvytti toimintatutkimuksen 1970-luvulla Englannissa 

Lawerence Stenhousen kehittelemänä105
. Hänen pääajatuksensa oli se, että opettajat 

alkaisivat tutkia ja kehittää omaa työtään. Hänen keskeinen ajatuksensa oli , että 

opettajat tekisivät tietoisiksi ne piilevät uskomukset, joiden varassa he työtään 

tekevät, ja alkaisivat rakentaa itselleen teoriaa näistä uskomuksista. Tämä reflektiivi-

nen ajattelu sai kannatusta 80-luvun alussa Donald Schönin töiden avulla. Hän piti 

tärkeänä tarkastella ammattilaisten toiminnan ja ajattelun välisiä suhteita. Hän loi 

teoreettisen perustan reflektiiviselle asiantuntijakoulutukselle.106 

Nykypäivinä toimintatutkimuksen katsotaan jakaantuneen kahteen koulukuntaan. 

Anglosaksisella kielialueella vallitsevassa suuntauksessa korostetaan toimintatutki-

musta yhteiskuntaa muuttavana suuntauksena. Tämän suuntauksen kehittäjänä 

pidetään australialaista Deakinin yliopistoa107• Stephen Kemmis ja Wilfred Carr ovat 
näkyvimpiä tämän suuntauksen edistäjiä. He korostavat ihmisen vapautumista, 

valtautumista ja osallistumista. He pitävät tärkeänä toimintaprosessien yhteisöllisyyttä 

ja demokraattisuutta. Tässä tavoitteena on luoda kriittisiä yhteisöjä, jotka toimivat 

demokraattisesti . Toinen, brittiläinen, toimintatutkimuksen pääsuuntaus jatkaa 

Stenhousen ja Schönin suuntaamalla linjalla. Se korostaa reflektiivistä ammattikäy-

täntöä ilman yhteiskunnallista ulottuvuutta.108 
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Uusimman toimintatutkimuksen suuntauksen voidaan katsoa syntyneen ja vakiintu-

neen 1990 luvulla Pohjois-Amerikassa erityisesti opettajien keskuudessa. Heidän 

tavoitteenaan on ollut ammatillisen kasvun tukeminen toimintatutkimuksella. Tutki-

muksella he pyrkivät ymmärtämään paremmin omaa opettajuuttaan ja opetusympä-

ristöään. Tutkimuksen avulla he pystyvät jakamaan tietoaan paremmin muiden 

opettajien kanssa. 109 

Toimintatutkimus on saanut vahvan jalansijan kasvatustieteessä, sosiologiassa ja 

sosiaalipsykologiassa. Toimintatutkimuksen kasvatuksellisuutta ja oppimisprosessia 

sekä yhteisöllisyyttä korostava näkökulmat ovat olleet edellä mainittujen tieteenalojen 

mieleen. Toisaalta viime aikoina tämän tutkimusstrategian käytännön- ja työelämän-

läheisyys on lisännyt sen suosiota muillakin tieteenaloilla. Myös suomalaisessa tiede-

maailmassa toimintatutkimus on saanut oman paikkansa ja hyväksynnän. 110 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiana toimintatutkimus pyrkii keskittymään 

ihmisten asioille muodostamaan merkitykseen111
. Erityisen tärkeää on päästä tutki-

maan sosiaalisen ryhmän välistä merkityksien muodostumista. 

Sotilaspedagogiikan näkökulmasta tarkasteltuna toimintatutkimus käytännönlähei-

senä ja yhteisöllisenä tutkimusstrategiana näyttäisi sopivan hyvin puolustusvoimien 

koulutuksen tutkimiseen ja kehittämiseen. Toimintatutkimuksen lähestymistavalla 

pystytään koulutuksen tutkimukseen tuomaan puolustusvoimien erityispiirteet sekä 

koulutuskulttuurin vaikutteet. 112 Toisaalta toimintatutkimuksella voidaan katsoa olevan 

myös kouluttajuuden ja opettajuuden kasvua tukevia piirteitä 113
. Omaan opettamistyö-

hön keskittyvä reflektiivinen tarkastelu lisää opettajan varmuutta sekä antaa hänelle 

lisää joustavuutta toiminnassa. 

Uusien vaikutteiden tuominen nimenomaan tutkimuksen ja siihen liitetyn kehittämisen 

kautta todennäköisesti edistäisi oman työn kehittämistä puolustusvoimissa. Tätä 

taustaa vasten tarkasteltuna ei ole yllättävää, että suoma-laisen sotilaspedagogiikan 

suosittuna tutkimusstrategiana on juuri toimintatutkimus. 
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Tässä verkkotuetun monimuoto-opetuksen tutkimuksessa korostuvat erityisesti 

luokkahuonetutkimuksen ja reflektiivisen asiatuntijakoulutuksen lähtökohdat. Niissä 

opetustyötä tekeviä kannustetaan nostamaan tieteellisesti esiin sitä piilotodellisuutta, 

jonka varassa työssä tehdään valintoja. Tutkimuksen teorian olen pyrkinyt rakenta-

maan juuri tämän piilotodellisuuden tietoiseksi tekemiseksi. Yleisen teorian tuominen 

ammattiteorian kautta tietoiseksi käyttöteoriaksi hakee juuri tätä tavoitetta. Jarvisin 

toimintatutkimuksen lähtökohdat ovat hyvin lähellä tämän tutkimuksen asetelmaa. 

Hänen tutkimuksissaan korostuu aikuiskoulutukseen sovellettu käytännön ja teorian 

yhdistäminen 11 4
. Lisäksi Jarvis korostaa tiedon ymmärtävää ja omasta kokemusmaa-

ilmasta syntyvää luonnetta 11 5 . 

Toimintatutkimuksella pystytään laadullisen tutkimuksen lähestymistavalla yhdistä-

mään käytäntöä ja teoriaa. Tietoisena valintana asiantuntija hakee laajempaa 

ymmärrystä omalle työlleen tutkimuksen avulla. Erityisen suosittua toimintatutkimus 

onkin ollut käytännönläheistä tietoa tarvitsevilla aloilla, kuten esimerkiksi opetus- ja 

hoitotyö. 11 6 Toimintatutkimuksen selkeä etu on myös työn ja opiskelun yhdistämis-

mahdollisuuksissa. Nykyaikana tieto ja myös käytäntö muuttuvat nopeasti. Toiminta-

tutkijan mahdollisuutena ja haasteena on yhdistää muuttuvaa tietoa ja käytäntöä117
. 

Hän voi analyyttisellä otteella hallita järjestelmällisemmin suuriakin muutostilanteita. 

Tässä tutkimuksessa tällainen hallinnan haaste syntyy Maanpuolustuskorkeakoulun 

toimintakentän voimakkaassa muutoksessa. Samanaikaisesti tulee pystyä kehittä-

mään toimintamenetelmällisellä ja rakenteellisella tasolla avoimen oppimis- ja 

työskentely-ympäristön kehittämisohjelman suuntaisesti. liman toimintatutkimuksen 

reflektiivistä otetta voisi olla vaikeaa saada näitä kahta muutostrendiä liitettyä toi-

siinsa. 

Koulutuskulttuurin tutkimuksen näkökulmasta toimintatutkimuksella on mahdollista 

päästä kulttuuriteoreettisesti tärkeään pysyvyyden ja muutoksen tarkasteluun 118
. 

Tutkittavan ilmiön syvällinen tunteminen mahdollistaa pinnan alla olevien muutos- ja 

pysyvyystrendien löytämisen. Toisaalta kulttuuritutkimuksen kannalta toimintatutki-

muksessa tutkija saattaa olla liian lähellä kohdetta eikä täten pysty havainnoimaan 

yhteisölle näkymättömiä vaikutustekijöitä. 
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Puolustusvoimien koulutuskulttuurin tutkimus vaatii oman perustutkimuksensa. Tämä 

tutkimus liittyy kuitenkin läheisesti kulttuuritutkimuksen kenttään ja siksi on tärkeää 

määritellä kulttuurin käsite omaan viitekehykseeni sitoen. Kulttuurin käsitteellä on 

useita määritelmiä11 9 . Tämän tutkimuksen viitekehykseen sopii parhaiten kulttuurin 

määritelmä, jossa kulttuuria pidetään ihmisten välisenä toteutuneena merkityksellistä-

misen järjestelmänä. Se on merkittävä osa sosiaalista järjestelmää. Yhteisö muodos-

taa yhdessä merkityksiä uusille asioille. Merkityksiä rakennetaan kommunikaatiota ja 

symboleja vaihtamalla. Luonnollisesti myös sotilasyhteisö luo uusille vaikutteille omia 

merkityksiään. Näin tapahtuu myös toimintatutkimuksen interventioiden vaikutuksille. 

Juuri tämä merkityksen anto on toimintatutkimuksessa keskeistä 120 . Se tapahtuu 

ihmisten välillä ja heidän omassa mielessään. 

Kulttuuritutkimuksellisen haasteen muodostaa myös kulttuuristen yhteisöjen kerrok-

sellisuus. Sotilasyhteisössä voidaan nähdä useita kulttuurisia yhteisöjä, joilla on omat 

vaikutteensa. Tämä kerroksellisuus ilmenee ainakin alueellisina eroina eri puolilla 

Suomea ja toisaalta sotilasyhteisön henkilöstöryhmäjakona. 

Yliopistojen ja korkeakoulujen rooli saattaa muuttua tutkimuksen siirtyessä "kentälle" 

asiantuntijoiden oman työympäristön kehittämiseksi. Yliopistoilla ja korkeakouluilla ei 

ole enää yksinoikeutta tutkitun tiedon tuottamiseen.121 Opettajat, tutkimuksen ohjaajat 

ja professorit joutuvat ja pääsevät läheisempään kontaktiin käytännön tilanteiden 

kanssa. Heidän roolinsa muuttuu konsulteiksi , etäopettajiksi ja oppimisprosessin 

tukijoiksi. Korkeakoulujen roolissa korostuu teorian ja metateorian kehittäminen ja 

julkistaminen. Toimintatutkijat tuovat näitä teorioita käytäntöön . 

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakenttään edellä kuvattu ajattelumalli saattaa 

tuoda uusia mahdollisuuksia. Vuoden 2001 päällystön koulutusuudistukseen liittyen 

Maan-puolustuskorkeakoululla on ohjausvastuu kaikkiin upseerikoulutusta antaviin 

"sota-kouluihin". Tällöin korkeakoulun tulisi pystyä vastaamaan sotatieteiden teorian 

ja metateorian kehittämisestä ja julkaisemisesta. Sisällön asiantuntijuuden omaavat 
"sotakoulut" voisivat toimia teorian testaajina omissa tutkimuksissaan ja opetukses-

saan. Vuonna 2001 aloitetut ns. sotakoulukokoukset ovat avanneet lupaavan 

mahdollisuuden myös tämän yhteistyön koordinointiin. 
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Perinteisesti tieteen tavoitteena on ollut totuuden etsiminen. Tieteen käsitys on 

kuitenkin jatkuvan keskustelun alainen. Yksi selkeä keskustelun kohde on ollut 

tieteen roolin muuttuminen tosiasioiden kuvaamisesta todellisuuden muuttamiseen. 

Tämä suuntaus on ollut erityisesti nähtävissä ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Toiminta-

tutkimus tutkimusstrategiana pohjautuu juuri tähän ajatukseen todellisuuden muutta-

misesta. Kuten edellä on todettu toimintatutkimus keskittyy teorian ja käytännön 

yhdistämiseen. 122 Oppi-isänsä Lewinin ajatuksen mukaisesti tutkimus on tuotu kentäl-

le. 

Toimintatutkimuksen traditio pohjautuu ihmistieteiden käsitykseen tutkimuksesta, 

jossa olennaista on sosiaalisten ilmiöiden ja toiminnan perustana olevien merkitysten 

ymmärtäminen123
. Tutkittavana ei ole ilmiö sinänsä ja sen ulkoinen olemus vaan 

ihmisten ilmiölle muodostamat merkitykset124
. Tällöin keskitytään sekä ihmisen 

antamiin omiin merkityksiin että yhteisön yhdessä rakentamiin merkityksiin. 

Toimintatutkimuksessa on kyse lähestymistavasta tutkittavaan kohteeseen eikä 

niinkään tutkimusmenetelmästä. Toimintatutkimus on osallistuvaa ja käytäntöihin 

kohdistuvaa. Siinä osallistujat joutuvat pohtimaan käsityksiään, arvostuksiaan ja taito-

jaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.125 

Toimintatutkimus katsotaan prosessiksi, jossa tietoisesti interventioiden avulla muute-

taan tutkittavaa kohdetta. Tutkimusprosessia voidaan pitää myös tutkijan 

oppimisprosessina. 126 Yhtenä syynä toimintatutkimuksen suosioon onkin pidetty oppi-

miskäsitystä, jonka mukaan ihminen on aktiivinen ja tietoinen vaikuttaja omassa 

oppimisprosessissaan. Oppimista syventää yhteisöllinen toiminnan seuraaminen ja 

arviointi reflektoimalla yhteistä toimintaa. 127 

Toimintatutkimuksella ei ole yhtä kaikkien hyväksymää määritelmää. Yhteiseksi 

tekijäksi kuitenkin katsotaan uuden tiedon tuottaminen toiminnasta sitä tietoisesti 

kehittämällä. Käsitemäärittelyissä nähdään eroja edellä mainittujen brittiläisen ja 

australialaisen koulukunnan välillä. Brittiläinen suuntaus korostaa toiminnan kehittä-

misen näkökulmaa ja australialainen suuntaus pitää tärkeämpänä yhteiskunnallisen 
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tiedonmuodostuksen tehtävää.128 Kaikissa toimintatutkimuksen määritelmissä yhtei-

siksi tekijöiksi nousevat reflektiivisyys, tutkimuksen käytännönläheisyys, muutosinter-

ventio sekä ihmisten osallistuminen 129. 

Toimintatutkimus tulee ymmärtää tutkimusstrategiana, joka sisältää erilaisia 

tutkimusmenetelmiä130
• Menetelmien valinta ja strategian määritelmä vaihtelevat 

tutkittavan ilmiön ja tutkimuksen tavoitteen mukaisesti. 131 Tätä tutkimusta kuvaa 

parhaiten Hartin ja Bondin määritelmä132. He korostavat toimintatutkimuksen proses-

sia seuraavassa määritelmässä: 

" Toimintatutkimusprosessi 
- on kasvatuksellista 
- tarkastelee yksilöitä sosiaalisten ryhmien jäseninä 
- on ongelmakeskeistä 
- on tilannesidonnaista 
- tulevaisuuteen suuntautuvaa 
- perustuu muutosinterventioon 
- pitää tavoitteena toiminnan kehittämistä 

muodostuu syklin tapaan etenevän prosessin, jossa 
toiminta, sen tutkimus ja arviointi ovat kiinteässä yhtey-
dessä toisiinsa 

- perustuu ajatukseen, että kaikki tutkimuksen kannalta 
asianomaiset osallistuvat toimintaan ja sen kehittämiseen 
sekä muutoksen arviointiin."133 

Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti kasvatuksellisuuteen, ongelmakeskeisyy-

teen, tilannesidonnaisuuteen, muutosinterventioon, toiminnan kehittämiseen, suunni-

telmalliseen prosessiin sekä yhteisölliseen toimintaan, kehittämiseen ja arviointiin . 

Tällöin tätä toimintatutkimusta kuvaa parhaiten eri määritelmien yhdistelmä seuraa-

vasti : 

128 

129 

130 

131 

IJ2 

]JJ 

Toimintatutkimus on tutkimusstrategia, jossa tutkimus etenee 
prosessina. Toimintatutkimus pitää sisällään erilaisia tutki-
musmenetelmiä tutkimusongelman selvittämiseksi . Tutki-
mukselle on ominaista, että se on 
- kasvatuksellista 
- yhteisöllistä 
- ongelmakeskeistä 
- tilannesidonnaista 
- tulevaisuuteen suuntautuvaa 
- muutosinterventioon perustuvaa 
- toiminnan kehittämiseen tähtäävää 
- toimintaa, tutkimusta ja arviointia yhdistävää. 
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Toimintatutkimuksessani Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaympäristöön tuodaan 

interventioiden avulla verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen toimintamalli. Toiminta-

malli tuodaan opetukseen "sisältäpäin" tutkijan toimiessa itse pääosassa toiminnan 

kehittäjänä. Kehittämiseen li ittyy jatkuva arviointi, jossa pyritään hyödyntämään koko 

tiedeyhteisöä. Tavoitteena on pysyvä muutos, jolloin tärkeää on löytää koko yhteisöä 

palveleva ja hyötyä antava toimintamalli . 

Muutosta pidetään huomattavasti suurempana kuin pelkkänä opetusmenetelmän 

muutoksena. Pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi tulee tutkiminen, kehittäminen ja 

interventiot ulottaa oppimiskäsitykseen, toimintakulttuuri in, oppimisympäristöön ja 

muodolliseen ohjeistukseen saakka. 

Toimintakulttuuria ei pyritä tässä tutkimuksessa lähestymään kulttuuritutkimuksen 

otteella. Syynä tähän on toimintatutkimuksen interventioiden ajoittuminen vain muuta-

maan vuoteen. Interventioiden kulttuurista vaikutusta ei tämän tutkimuksen aikana 

todennäköisesti saataisi esiin . Todellisten kulttuuristen vaikutusten löytämiseksi tutki-

muksen interventiot tulisi pystyä liittämään modernin ja postmodernin ajan muihin 

muutosilmiöihin 134
. 

2.2.3 Toimintatutkimuksen tutkimusprosessi 

Prosessina toimintatutkimus etenee useina spiraaleina, joissa toiminta, sen havain-

nointi , reflektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan.135 Prosessi ei yleensä 

katkea ensimmäisen kierroksen jälkeen, vaan suunnitelmallisesti toimintaa kehitetään 

jatkuvana prosessina.136 

l.l4 
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TOIMINTATUTKIMUKSEN SPIRAALI 

Kuva 9 Toimintatutkimuksen spiraali 

Toimintatukimusta on saatettu pitää liian kaavamaisena. Arvostelijat ovat puhuneet 

etukäteen ohjelmoidusta muutoksesta ilman todellista kehittymisen vapautta. Sivuky-

symyksestä ei arvostelijoiden mukaan voi kasvaa vapaasti pääsuuntauksia, vaikka 

todellisuudessa näin voisi käydä. Tällöin toimintatutkimuksen spiraalissa tulee huomi-

oida myös mahdolliset sivuspiraalit , jotka tarvittaessa voivat jopa kasvaa pääsuunta-

ukseksi uudessa toimintasuunnitelmassa.137 

Tämä ongelma voidaan minimoida tiedostamalla kehittämisen vapaus sekä reflektoi-

malla toimintakenttää mahdollisimman perusteellisesti ja monipuolisesti ennen uutta 

toimintasuunnitelmaa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin tutkimusprosessin aikana jättä-

mään tilaa muuttumiselle. Laadullisen tutkimuksen luonteen mukaisesti tutkimuspro-

sessin vaiheet voivat vaikuttaa toisiinsa 138• 

Toisaalta toimintatutkimuksen prosessia voidaan mieltää hieman yksinkertaisemman 

spiraalin avulla. Siinä ensi vaiheessa seurataan toimintaa. Tämän jälkeen seuraa 

ajattelu, jonka pohjalta lähdetään toimintaan .139 Tässä tavassa mieltää toimintatutki-

musta voidaan tutkijan rooli mieltää hieman passiivisemmaksi toimijaksi. Hän 
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hyödyntää yhteisöä huomattavasti laajemmin kuin toimintatutkija, joka rakentaa 

toiminnan suunnitelmallisen muutosintervention varaan. 

Prosessin vaiheiden limittyminen toisiinsa saattaa muodostaa toisen vaaran toiminta-

tutkimuksessa. Tutkija ei pysty erottamaan tutkimuksen vaiheita toisistaan eikä tällöin 

pysty havainnoimaan ja reflektoimaan intervention vaikutuksia.140 Toisaalta on 

huomattava, että tutkimusprosessi ei ole useinkaan perinteisen tutkimusprosessin 

kaltainen. Toimintatutkimuksessa tutkimustehtävä, -ongelmat ja -asetelma saattavat 

muuttua prosessin aikana tiedon lisääntyessä 141
. Sisältölähtöisessä laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimusaineisto ja menetelmät jätetään tarkoituksellisesti avoimiksi142
. 

Tällä pyritään mahdollistamaan aineiston virikkeiden vaikutus koko tutkimusproses-

siin . 

Tämä ongelma on erityisen vaikea tutkijalle silloin kun hän on sekä toimija että tutkija. 

Tieteellisen toiminnan kannalta on merkittävää, että tutkija pystyy laadulliseen reflek-

tioon ennen uuden intervention suunnittelua ja toteuttamista. Tässä auttaa yhteisölli-

nen ja sosiaalinen kehittäminen . Tutkija hyödyntää koko yhteisöä toiminnan 

reflektoinnissa. Tässä merkittävään rooliin nousee yhteisön kirjoittamattomien toimin-

takäytäntöjen tietoisuuteen nostaminen. Tutkimuksen tuottamaksi uudeksi tiedoksi 

nousee tällöin yhteisön hiljaisen tiedon esiin nostaminen ja interventioiden sitominen 

tähän yhteisön näkymättömään kulttuuriin. Juuri tällä tavalla toimintatutkimus 

mahdollistaa käyttöteorian muodostumisen143
. Itse vastasin tutkimuksen reflektoinnin 

haasteeseen tutkimuksen interventioiden rytmittämisellä koulutusohjelmien mukai-

sesti. Tällöin pystyin analysoimaan edellisen koulutusohjelman aineiston ennen 

uuden intervention aloittamista. Täten aineiston keruu muodosti suunnitelmallisen 

syklin . 

Toimintatutkimuksen kannalta on mielenkiintoista pysähtyä miettimään, miten teoria 

ja oppiminen liitetään yhteen käytännössä. Alla oleva kuva jäsentää oppimisen ja 

teorian yhdistämistä käytännön tilanteiden avulla. 
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Kuva 10. Oppimisen, teorian ja käytännön vuorovaikutus144 

Käytännön tilanteessa toimintatutkija ja toimija oppivat asioita muodollisesti ja 

epämuodollisesti. Toisin sanoen virallinen koulutusjärjestelmä huomioi virallisissa 

opetustapahtumissa tapahtuneen oppimisen. Toimija oppii luonnollisesti paljon myös 

epämuodollisissa tilanteissa eli arjen käytännöissä. Yksi tärkeä oppimisen keino on 

reflektointi - ohjattu ja luonnostaan syntyvä. Siinä henkilö käy jälkikäteen läpi 

oppimiskokemuksensa ja liittää tämän opin aiempiin kokemuksiinsa. Kun reflektioon 

liitetään teoriaa, henkilön oma teoria ja testaamaton tieto todennäköisesti kehittyvät. 

Tällä tavoin rakentuvan käyttöteorian avulla henkilö kohtaa seuraavat käytännön 

tilanteet. 

Tässä tutkimuksessa teorian muodostamisessa käytettiin hyväksi ns. grounded 

theory strategiaa. Siinä tutkimusaineiston keräämisen ja analysoinnin ohjaamana 

rakennetaan teoriaa tulosten perustelemiseksi. 145 Grounded theory -käsite suomen-

netaan joissain lähteissä "perustelluksi teoriaksi". Tämä kuvaa hyvin kyseistä toimin-

tatapaa, jossa ilmiötä perustellaan sen omista lähtökohdista käsin . Tällöin teoria ei 

ole ensin, vaan ilmiöön tutustumisen jälkeen voidaan perustellusti rakentaa sitä 

kuvaava teoriapohja146
. Tällainen lähestymistapa vastaa tutkimukseni ontologista ja 
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epistemologista pohjaa, jossa todellisuus ja tieto nähdään toiminnan myötä rakentu-

viksi . 

Olennainen osa tätä peruslähtökohtaani on hermeneuttinen aineiston tulkinta, jossa 

pyritään tekemään ilmiö ymmärrettäväksi sen tilannesidonnaisuuden avulla147
. Siljan-

derin mukaan hermeneuttinen -kantasanalla on kolme merkitystä: ilmaista, selittää ja 

tehdä ymmärretyksi 148
. Tutkimustulosten kannalta on siis olennaista edetä kohti asioi -

den merkitysten ymmärtämistä. Tällöin tulisi huomioida ilmiön tilannesidonnaisuus ja 

yksilöiden oma tiedon liittäminen aiempaan tietoon. Tämän tulkintaprosessin tulisi 

päästä arkiajattelun taakse eli siinä tulisi mahdollistua tutkijan reflektio 149
. Puhutaan 

hermeneuttisesta kehästä, jossa ilmiötä tulkitaan aiemman tiedon pohjalta syntyneen 

esiymmärryksen valossa. Siljander kutsuu tätä tieteelliseksi, korkeammaksi , 

ymmärtämiseksi .150 Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston tulkintaa ohjaa juuri tällai -

nen ajatus, jonka mukaan tutkijana pyrin selittämään tutkimustilanteeseen sidottuna 

ilmiötä. Myös Jarvisin mukaan oppilaan käytännön ja teorian yhdistämistä tukee 

hyvin hermeneuttinen tiedonkäsittelyn prosessi 151• 

Perusteltua teoriaa (grounded theory) pidetään yleisesti koko tutkimusta ohjaavana 

tutkimusstrategiana152
. Tällöin aineiston käsittelyprosessi ohjaa koko tutkimusproses-

sia. Tässä tutkimuksessa kuitenkin käytän perustellun teorian toimintamallia vain 

teorian muodostamisessa. Tutkimusstrategiana on toimintatutkimus. Näin ollen 

perusteltu teoria toimii toimintatutkimuksen sisällä ja apustrategiana. Paradigmaltaan 

samankaltaisina nämä kaksi toimintamallia eivät ole ristiriidassa keskenään. Molem-

missa ontologinen, epistemologinen ja metodologinen pohja ovat samankaltaisia. 

Muutokseen tähtäävä väliintulo eli interventio on keskeinen tekijä toimintatutkimuk-

sessa. Interventiolla on kahdenlainen merkitys. Toimintatutkimuksessa todell isuutta 

muutetaan, jotta sitä voitaisiin tutkia. Toisaalta todellisuutta tutkitaan, että sitä voitai -

siin muuttaa.153 Ensimmäisessä tapauksessa muutoksella saadaan aikaan uuden-

laista toimintaa, johon tutkimuksessa keskitytään. Havainnoinnilla ja reflektoinnilla 

seurataan muutosta ja uutta toimintaa aktiivisena vaikuttajana.154 Muutos saattaa 
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paljastaa organisaatiosta sellaista, jota aiemmin ei ole voitu havaita. Toisessa 

tapauksessa todellisuuden tutkimisella pyritään varmistamaan muutoksen pysyvyys. 

Tiedostamalla toiminnan perustelut ja vallitsevat käytännöt voidaan muutos kohdistaa 

organisaation kaikille tasoille ja tahoille. Tällöin muutos ei rakennu vain jonkun henki-

lön tai organisaation osan varaan. Muutos perustellaan koko organisaation kannalta. 

Toimintatutkimuksessa tutkimuskohteen tunteminen on avainroolissa. Kyseessä on 

tutkimuskohteen käsitteellistäminen tutkimuksen avulla, ei pelkästään etukäteen 

luodun teorian empiirinen testaus.155 Toisaalta toimintatutkimus muuttaa kohdetta ja 

sen sisäisiä vuorovaikutussuhteita 156 . Näin ollen tutkijan on pystyttävä ohjaamaan 

interventioilla tutkimusta kohteen muuttuessa. 

Tutkimustiedon subjektiivisuus ja arvosidonnaisuus ovat toimintatutkimuksen peruso-

minaisuuksia. Tutkija katsotaan aktiiviseksi osallistujaksi tutkittavassa ilmiössä. 157 

Tutkija ja yhteisö luovat yhdessä uutta tietoa. Tieto on kiinteässä yhteydessä tutkitta-

vaan ilmiöön ja tutkimustilanteeseen ja siksi tutkijan tulee esittää selkeästi oma 

roolinsa suhteessa tutkimustietoon ja -tuloksiin . Toisaalta tämä uusi tieto on käytän-

nössä testattua, koska tutkimus kohdistuu käytännön ongelmiin 158 . 

Tutkimusaineiston keruu toimintatutkimuksessa on joustava prosessi. Aineistoa 

kerätään ja analysoidaan koko prosessin ajan, ja analyysi suuntaa aineiston keruuta. 

Tutkittavasta ilmiöstä tulisi saada mahdollisimman monipuolista tietoa tutkimusasetel-

man puitteissa159 . Aineiston hankinnassa ei pyritä koko kohdejoukkoa kattavaan 

tasaiseen otokseen, vaan keruuta suunnataan teorian kehittymisen suunnassa. 160 

Tilannesidonnaisena tutkimusstrategiana toimintatutkimuksen raportointi voi olla 

suurestikin perinteisestä raportista poikkeava. Raportteja on toteutettu muun muassa 

esitelmänä, posterina, tutkimuskäyntinä tai omaelämäkertana.16 1 Joka tapauksessa 

tärkeää tutkimuksen ja sen raportin kannalta on sen sitominen teoriaan. 
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Tämän toimintatutkimuksen tarkempi kuvaus on luvussa neljä ennen tulosten esitte-

lyä. 

3 TEOREETTINEN LÄHESTYMINEN VERKKOPOHJAISEEN 

MONI MUOTO-OPETUKSEEN 

Lähestyn tutkimustehtäväni teoreettista pohjaa kuvassa kaksi olevan viitekehyksen 

ohjaamana. Kuten aiemmin totesin , muodostin tämän tutkimusraportin teoriaosan 

kaksisuuntaisesti. Ensin hain yleisestä teoriakirjallisuudesta tutkimustehtäväni 

kannalta olennaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia. Tällaiseksi minulle muodostuivat 

Suomen tietoyhteiskunnan kehitys ja oppimiskäsityksen muuttuminen siihen liittyen 

sekä monimuoto-opetuksen ja erityisesti verkkotuetun opiskelun kehittyminen. 

Toiseksi pyrin teoriaa muodostaessani hakemaan puolustusvoimien kirjallisuudesta, 

dokumentaatiosta ja toiminnasta vastinetta edellä mainituille yhteiskunnan ilmiöille. 

Tavoitteeni oli luoda riittävä teoreettinen puolustusvoimien konteksti tutkimusaineis-

ton analysoinnille ja tulkinnalle tutkimustehtävän ratkaisemiseksi. 

Puolustusvoimien osalta teoreettiseen pohjan muodostaminen alkaa tässä luvussa 

liittämällä koulutuksen kehittäminen yleisempään yhteiskunnan koulutuksen kehittä-

miseen. Liitän tähän tarkasteluun myös toimintatutkimukseni aineistosta nousevan 

käsityksen puolustusvoimissa vallitsevasta oppimiskäsityksestä. Pyrin osoittamaan, 

että puolustusvoimien koulutuksen, opetuksen ja oppimisen kehitys on kiinteä osa 

yhteiskunnan vastaavaa kehitystä. Tämän jälkeen kuvaan uuden päällystön koulutus-

järjestelmän. Näen, että sen ymmärtäminen opetuksen ja oppimisen näkökulmasta 

on olennainen osa Maanpuolustuskorkeakoulun verkkotuetun monimuoto-opetuksen 

kehittämistä. 

Seuraavassa alaluvussa pyrin kytkemään puolustusvoimien verkkotuetun toiminnan 

kehittämisen tutkimukseeni. Näen, että Puolustusvoimien avoimen oppimis- ja 

työskentely-ympäristön kehitysohjelma on erittäin hyvä mahdollisuus liittää puolustus-

voimien koulutuksen kehitys tietoyhteiskunnan vastaavaan muutokseen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun keskeinen rooli kehittämisohjelmassa nostaa mielestäni 

myös tämän tutkimuksen roolia suhteessa koko puolustusvoimien opetuksen kehittä-

miseen. 
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Seuraavaksi käsittelen edellä kuvattujen muutosten vaikutuksia Maanpuolustus-

korkeakoulun opetukseen . Tämän tutkimuksen valossa korkeakoulun rooli puolustus-

voimien valtakunnallisena opetuksen kehittäjänä korostuu . Lisäksi näyttäisi siltä, että 

puolustusvoimissa ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset mahdollistavat ja osin 

pakottavatkin Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen kehittämiseen. 

Viimeisenä kokonaisuutena tässä teoriaosassa pyrin liittämään yhteiskunnan verkko-

tuetun monimuoto-opetuksen kehityksen puolustusvoimien opetukseen. Tutkimuksen 

valossa näyttäisi siltä, että oppimisen ohjaus, oppimisympäristö ja sisällön tuotanto 

korostuvat tässä tarkastelussa. 

3.1 Suomen tietoyhteiskunnan kehittyminen 

3.1. 1 Tietoyhteiskunnan koulutusjärjestelmä 

Opetusministeriö asetti 21 .12.1998 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella 

ehdotus koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaksi vuosille 2000-2004. Työryhmä 

luovutti tietostrategia-asiakirjan opetusministeriölle huhtikuussa 1999.162 Työryhmän 

työn oli määrä olla strateginen kehityssuunta tietoyhteiskunnan koulutuksen kehittä-

miseksi . Strategiatyö oli jatkoa vuonna 1995 valmistuneelle Koulutuksen ja tutkimuk-

sen tietostrategialle 163 , johon kirjoitettuja tavoitteita on toteutettu opetusministeriön 

tietoyhteiskuntaohjelmalla (1995-99). Näillä asiakirjoilla Suomen yhteiskuntaa on 

kehitetty koulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta. 

Koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila on muun muassa, että 

163 

- vuonna 2004 oppilaitokset ovat edelleen tärkein opiskelu- ja kohtaa-

mispaikka. Oppilaitoksista on tullut innovaatiokeskuksia, joissa opetta-

jat kehittävät yhdessä oppilaiden kanssa uusia pedagogisia 

sovelluksia. Verkostojen käyttö ohjaukseen ja tukeen on yleistynyt. 

- tutkimus- ja koulutussektoreilla työskennellään verkostuneesti . Verkos-

tumishankkeet ovat kiinteytyneet virtuaaliyliopistoksi ja -kouluiksi. 

- avoimen ja etäopiskelun yleistyminen on synnyttänyt uudentyyppisen 

elektronisen oppimateriaalin ja verkkojen opetuspalveluiden markkinat. 

Laajenneen avoimen ja etäopiskelun tarpeisiin on luotu koko Suomen 

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004. 
Koulutuksen j a tutkimuksen tietostrategia 1995. 
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kattavat opetuksen neuvonta- ja tukipalvelut, jotka sisältävät sekä 

teknisen että pedagogisen tuen. 

- tietointensiivisen työn merkitys on kasvanut . Aiempaa suurempi osa 

työstä on uuden oppimista ja tiedon muokkausta uuteen muotoon. 164 

Uuden vuosituhannen alun koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia kiteytyy edellä 

hahmotettujen tulevaisuudennäkymien valossa seuraavaksi visioksi: 

Vuoteen 2004 mennessä Suomi on maailman kärkimaiden joukossa 
oleva osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskunta. Menestys perustuu kansa-
laisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen opiskella ja kehittää omaa 
osaamistaan sekä käyttää laajasti tietovarantoja ja koulutuspalveluja. 
Tasokas, eettisesti ja taloudellisesti kestävä verkostopohjaisen opetuk-
sen ja tutkimuksen toimintatapa on vakiintunut. 165 

Tavoitteen mukaan suomalainen tietoyhteiskuntakehitys perustuu korkealaatuiseen 

ja jatkuvasti uudistuvaan osaamiseen. Uudistumisen edellytyksenä on laadukas 

koulutusjärjestelmä ja tutkimus, kiinteä yhteys työelämään sekä hyvä tekn iikka ja 

tukipalvelut. 166 Keskeistä tavoitteissa on myös verkostuminen, joka on käynnistynyt 

varsin nopeasti kaikilla koulutustasoilla 167 . 

Strategian mukaan : 

164 

165 

166 

167 

168 

"Osaamisen kohottamisessa suomalainen ratkaisu on tieto- ja viestintä-
tekniikan laaja soveltaminen opetuksessa ja tutkimuksessa. Tämä ei 
tarkoita vain tekniikan liittämistä perinteisiin toimintatapoihin, vaan 
kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin luomista. Keskeinen osa 
muutosta on uudenlaisten aktivoivien opetus- ja opiskelumenetelmien 
käyttöönotto . Lisäksi tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota työssä 
oppimisen sekä oppilaitosyhteisöjen jatkuvaan kehittämiseen. Tutkimus-
tiedon ja pedagogisen asiantuntemuksen yhdistäminen tulevaisuuden 
korkeatasoisiin osaamisen keskittymiin mahdollistaa nopean tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta saadun tiedon siirtämisen laajemmin opetustoimen 
alueelle sekä työelämän tarpeisiin ... 

. . . Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisessä tavoitteena on 
siirtää huomio laitteista pedagogiseen uudistamiseen ja auttaa yhä 
suurempaa osaa oppilaista oppimaan yhä vaativampia tiedollisia raken-
teita ja ongelmanratkaisutaitoja. Opetuksessa korostetaan laadukasta 
lähiopetusta, yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, monimuotoista ilmaisua 
sekä hajautuneen asiantuntemuksen hyödyntämistä verkkojen avulla. "168 

Koulutuksen j a tutkimuksen t ietostrategia 2000-2004. 
mt, 29 
mt, 3 1 
Castell s & Himanen 2001 , 98 
Koulutuksen j a tutkimuksen tietostrategia 2000-2004, 3 1 
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Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia antaa hyvän mahdollisuuden liittää puolus-

tusvoimien koulutuksen kehittäminen yhteiskunnan yleisen koulutusjärjestelmän 

kehityksen linjauksiin. Tällöin voidaan varmistua siitä, että oppilaiden näkökulmasta 

maanpuolustuskoulutus toteutetaan samojen perusajatusten mukaisesti kuin 

muunkin yhteiskunnan koulutus. Puolustusvoimien avoimen oppimis- ja työskentely-

ympäristön kehittämisohjelman tavoitteet ja aikataulut ovat linjassa tietoyhteiskunnan 

koulutuksen kehittämisen kanssa. Toisaalta aukikirjoitettu strategia mahdollistaa 

oman organisaation erityispiirteiden huomioonottamisen. 

Puolustusvoimien näkökulmasta erityisesti työn ja opiskelun yhdistäminen nousee 

keskiöön. Opetusta annetaan lähes poikkeuksetta omalle henkilöstölle. Tällöin 

oppilaiden työelämän tarpeet voidaan huomioida opetuksessa. Toisaalta opetustar-

jonta pystytään liittämään työssä tarvittavan osaamisen varmistamiseen. Puolustus-

voimien koulutuksen kehittäminen uuden tyyppisten toimintamallien osalta etenee 

hyvin tietoyhteiskunnan koulutuksen mukaisesti. Kehittäminen sisältää fyysisen , 

henkisen ja sosiaalisen toiminnan kehittämisen. 

Yhteiskunnan nykyinen koulutusjärjestelmä on moderniksi kutsutun yhteiskunnan eli 

teollisen yhteiskunnan tuote. Siinä koulutuksen tehtäväksi annettiin myös siirtää 

yhdenmukainen traditio jälkipolville sekä iskostaa tieteellisen tiedon mukainen maail-

man käsitys jälkipolville. 169 Koulutuksella pyrittiin koko valtakunnan työvoimatarpeen 

ennustamiseen ja tarpeen tyydyttämiseen. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on yhteis-

kunnan tasapainottaminen ja tasa-arvoistaminen. Koulutusta on pidetty yhteiskunnal-

lisena maksuttomana palveluna, joka sisältää muun muassa yhteiskunnan valitsemia 

kasvatuksellisia tavoitteita. 

Modernin, teollisen ja hyvinvointiyhteiskunnan jälkeen katsotaan muodostuvan jälki-

moderni ja jälkiteollinen palvelu- ja hyvinvointiyhteiskunta.17° Keskeinen piirre oppimi-

sen kannalta on tiedon käsityksen muuttuminen. Tietoa pidetään suhteellisena ja 

muuttuvana. Jos tieto on suhteellista, on myös kouluorganisaation varastoon 

keräämä tieto turhaa. 171 Herää haaste, pystyykö vanha koulujärjestelmä opettamaan 

uuteen yhteiskuntaan tarvittavia tietoja kansalaisille . 

169 

170 

17 1 

Rinne & Salm i 1998, 17 
Rinne & Salmi 1998, 20 
mt, 5 1 
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Koulutusjärjestelmää on tietoisesti muutettu koulutuspolitiikan keinojen avulla. Siinä 

on alettu korostaa tulosvastuullisuutta, profiloitumista, kilpailua, työmarkkinoiden 

tarvetta ja arvioinnin muuttamista. 172 Tämä kehitys on eriyttänyt koulutusorganisaati-

oita omiin suuntiinsa. Se on lisännyt paikallista päätösvaltaa ja lisännyt opetustarjon-

nan kirjoa. 

Aikuiskoulutuksen rooli koko koulutusjärjestelmässä on muuttunut merkittävästi . Vielä 

1960-luvulla aikuiskoulutus oli vapaan sivistystoiminnan vastuulla painottuen yleissi-

vistävään koulutukseen ja ns. harrastusaineisiin. Erityisesti 1970-luvun aikana aikuis-

koulutustakin alettiin pitää yhteiskunnan ja koulutuksen tasa-arvon välineenä. 

Kuitenkin vasta 1980-luvulla aikuiskoulutus kytkettiin työvoimapoliittiseksi tekijäksi 

jatkuvan koulutuksen periaatteen nimissä. 1990-luvulla hallitusohjelmienkin tasolla 

jatkuvan koulutuksen periaate nousee keskeiseksi kehittämisen kohteeksi . Vuosikym-

menen lopulla korostettiin elinikäistä oppimista, syrjäytymisen ehkäisyä sekä koulu-

tuksen kannustamista ja aktivoimista. 173 

Kuitenkin vielä tässä vaiheessa oppimista pidettiin muodollisen koulutusjärjestelmän 

tuloksena. Epävirallista ja -muodollista koulutusorganisaatioiden ulkopuolista 

oppimista ei pidetty elinikäisen oppimisen alueena. Työpaikalla ja muissa aidoissa 

oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen lisääntyminen on säilyttänyt epävirallisen 

roolinsa aina nykypäiviin saakka. 174 

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää voi kantahenkilökunnan osalta pitää 

elinikäistä oppimista tukevana jatkumokoulutuksena. Perustutkinto on perustunut 

varusmiespalveluksessa saadun opetuksen pohjalle. Koulutusjärjestelmä on sisältä-

nyt opetusta perustutkinnon jälkeen koko henkilön työelämän ajan. Tämä opetus on 

pitänyt sisällään täydennys- ja jatkokoulutuksen sekä perehdyttämisen uusiin tehtä-

viin. Järjestelmä on kuitenkin mahdollistanut vain rajallisesti yksilöiden oman opiske-

luhalun tukemisen. Opiskelijarekrytointi on ollut keskitettyä. Se ei ole erityisemmin 

tukenut omaehtoista hakeutumista opetukseen. 

Toisaalta tämä koulutusjärjestelmä on käsittänyt vain upseerien, opistoupseerien ja 

erikoisupseerien opetuksen. Näin ollen yli puolet puolustusvoimien henkilöstöstä on 

ollut kiinteän ja suunnitelmallisen opetuksen ulkopuolella. Korkeakoulututkinnon 

172 
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174 

Rinne & Vanttaja 1999, 10 
mt, 2 1-32. 
Sallila & Vaherva 1998, 7-9 



53 

suorittaneiden täydennyskoulutuksen keskittäminen Maanpuolustuskorkeakoulun 

täydennyskoulutusosaston tehtäväksi on korjannut tätä puutetta. Täydennyskoulutuk-

sen suunnitelmallisuuden lisääminen kaikille henkilöstöryhmille nostaisi elinikäisen 

oppimisen tuen kaikkien ulottuville. 

Elinikäisen oppimisen käsite ja ajatus mielletään usein elinikäiseen jaksottaiskoulu-

tukseen liittyväksi . Siinä koulutusorganisaatio järjestää koko elämänkaaren ajalle 

koulutusta. Elinikäisen oppimisen käsite tulisi kuitenkin mieltää koko elämää koske-

vaksi, eri tilanteissa tapahtuvaa oppimista kattavaksi oppimiseksi. Sen yksi, joskin 

keskeinen, osa on koulutusjärjestelmän antama muodollinen koulutus. 175 Laaja-alai-

semmin ymmärrettynä elinikäinen oppiminen sisältää siis myös oppilaitosten 

ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ja sen tukemisen . Työelämän aikainen jatkumo-

koulutus ei siis välttämättä tue elinikäistä oppimista. 

Tässä elinikäisen oppimisen tavoitteessa puolustusvoimien henkilöstö- ja koulutusjär-

jestelmällä näyttäisi olevan kehitettävää. Ajatuksena tämä ei ole uusi. Esimerkiksi 

tällä hetkellä yleisesikuntaupseerien osalta henkilöstöjärjestelmän tavoitteena on, 

että henkilö työskentelee eri puolilla Suomea erilaisissa tehtävissä. Tällä pyritään 

saamaan hänelle mahdollisimman laaja-alainen näkemys puolustusvoimista ja sen 

tehtävistä. Kokemusta voitaisiin hyödyntää keskushallintotason päätöksenteossa ja 

asioiden valmisteluissa. Tämä tarkoittaa, että henkilö oppii työtä tehdessään koulujär-

jestelmän ulkopuolella. Epämuodollinen oppiminen siirretään siis viralliseksi 

osaamiseksi henkilön asiakirjoissa. Kuitenkin tämän epämuodollisen oppimisen laatu 

ja sisällöt eivät ole tiedostettuja. Itse asiassa riittää , että henkilö on ollut töissä jossain 

tehtävässä eri puolilla Suomea. Elinikäisen oppimisen käsitteen omaksumisen myötä 

tätä menettelyä voitaisiin täsmentää ja suunnitelmallisesti lisätä sen laatua. 

Yhteiskunnan vanha koulutusjärjestelmä ei enää ole riittävän dynaaminen muutoksis-

sa. Ihmisten tulon hankkiminen muodostuu katkonaiseksi ja riskialttiiksi. Tällöin jokai-

selle tulee tarve ja pakko vaikuttaa omaan elämänkertaansa myös kouluttautumisella. 

Koulutusorganisaatio ei enää tue yksilön koko elämää. Tämä avaa uusia haasteita ja 

mahdollisuuksia elinikäiselle oppimiselle. 176 

175 

176 
mt, 15- 18. 
Rinne & Salmi 1998, 110 
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On tullut tarve "kannettavaan tietoon". Työntekijät omaavat ja kasvattavat itselleen 

kokemusperäistä tietoa, jota he voivat hyödyntää eri työyhteisöissä.177 Toisaalta heillä 

tulee olla kyky soveltaa uutta tietoa omassa työssään. Työyhteisöt sekä kouluttavat 

että vaihtavat henkilöstöään. Tällöin työyhteisöjen tulisi muuttua yksilöiden asiantunti-

juutta hyödyntäviksi , oppiviksi organisaatioiksi178
. Työntekijöiden osaaminen ja taito 

on merkittävää työnantajille, eivät niinkään todistukset opiskelusta. Työprosessien 

olennainen osa on oppiminen ja opettaminen. Kansainvälisyys lisää tätä organisaa-

tion muuntumiskyvyn ja yksilöiden hyödyntämisen tarvetta. Nämä ajatukset koskevat 

myös puolustusvoimien henkilöstö- ja koulutusjärjestelmää. Sisäisen tehtäväkierron 

lisäksi on ehkä aiheellista tarkastella tehtäväkierron hyväksymistä myös puolustus-

voimien ulkopuolelle sekä eri henkilöstöryhmien välillä puolustusvoimien sisällä. 

Tutkimustiedon ja pedagogisen asiantuntemuksen yhdistäminen tulevaisuuden 

korkeatasoisiin osaamisen keskittymiin mahdollistaa nopean tutkimus- ja kehittämis-

toiminnasta saadun tiedon siirtämisen laajemmin opetustoimen alueelle sekä työelä-

män tarpeisiin . Keskittymissä tarvitaan tutkimustiedon ja pedagogisen 

asiantuntemuksen lisäksi työ- ja elinkeinoelämän tuntemusta, jotta tietoa voidaan 

soveltaa tarkoituksenmukaisesti. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämi-

sessä tavoitteena on siirtää huomio laitteista pedagogiseen uudistamiseen. Se auttaa 

yhä suurempaa osaa oppilaista oppimaan yhä vaativampia tiedollisia rakenteita ja 

ongelmanratkaisutaitoja. Opetuksessa korostetaan laadukasta lähiopetusta, yhteisöl-

lisyyttä, vuorovaikutusta, monimuotoista ilmaisua sekä hajautuneen asiantuntemuk-

sen hyödyntämistä verkkojen avulla.179 

Elinikäisen oppimisen käsitteellä on siis useimmiten tarkoitettu paljon enemmän kuin 

sitä yksinkertaista havaintoa, että oppimista tapahtuu läpi elämän eri tilanteissa ja 

että ihmisten oppimista ei ole kahlittu lapsuuteen, nuoruuteen tai koulutusinstituutioi -

hin . Elinikäisen oppimisen ovat tutkijat määrittäneet varsin laajaksi käsitteeksi . Se 

sisältää kaiken sellaisen yksilön elämän aikana tapahtuvan "formaalisen", "ei-formaa-

lisen" ja "informaalisen" oppimisen, joka tekee mahdolliseksi hänen yksilöll isen sekä 

sosiaalisen ja ammatillisen elämänsä mahdollisimman täydellisen kehittämisen. 180 

177 

179 

180 

mt, 12 1 
Sara lan ( 1996, 53) mukaan oppiva organ isaatio on organisaatio, joka edistää jokai sen 
organ isaat io n jäsenen oppimista sekä kehittää ja muuttaa itseään. 
Kou lutuksen ja tutkimuksen tietostrateg ia 2000-2004, 33 
Rin ne&Sa lmi 1998, 140 
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Oppiminen voidaan jakaa muodolliseen (formal), epämuodolliseen (non-formal) ja 

informaaliseen (informal) oppimiseen. Muodollisella koulutuksella tarkoitetaan 

hierarkkisesti rakentuvaa, ajallisesti asteittain etenevää kasvatusjärjestelmää, joka 

ulottuu esi- tai peruskoulusta yliopistoon. Epämuodollisella koulutuksella tarkoitetaan 

kaikkia niitä kasvatusta ja oppimista varten organisoituja toimintoja, jotka tapahtuvat 

muodollisen koulujärjestelmän ulkopuolella. Opetus voi olla erikseen järjestettyä tai 

se voi olla osa jotain suurempaa toimintamuotoa. Se on yleensä taitojen oppimista 

tietoja enemmän. Se on pääasiassa kokemusperäistä ja ei-institutionaalista. Oppimi-

sen arviointi voi tapahtua esimerkiksi näyttökokeilla tai elinikäisillä taitopasseilla. 

"Piilevä" oppiminen (informaali oppiminen) viittaa yleensä oppimiseen joka on tietoi-

sella tasolla tavoitteetonta ja tapahtuu muun toiminnan sivutuotteena. Tätä oppimista 

pidetään yleensä itsestään selvänä. Siihen sisällytetään oppimista erehdyksestä, 

olettamuksista, uskomuksista, kokemuksista jne. 181 Satunnainen oppiminen voidaan 

lisätä tähän tarkasteluun yhtenä oppimisen muotona. Sillä ymmärretään oppimista, 

joka tapahtuu muun toiminnan sivutuotteena, niin ettei henkilö itse edes tiedosta 

sitä 182 . 

Satunnainen oppiminen 
- päivittäinen asioiden oppiminen 
- ilman tavoitteita 

lnformaalinen oppiminen 
- tietoiset tavoitteet 
- ei suunniteltuja opetusohjelmia 

koti 

työyhteisö 

vertaisryhmät 

Eriytyneet opinnot 
- formaalinen 
- ei-formaalinen 

joukkoviestimet 

järjestöt 

kulttuuri-
palvelu 

Kuva 11. Kolme oppimisen kehää 183 

181 

182 

183 

mt, 149-151 
Sallita & Vaherva 1998, 35 
Sallita & Vaherva 1998, 36 
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Tietoyhteiskunnan koulutusjärjestelmää kehitetään siis opetusministeriön johdolla 

vuosituhannen ensimmäisien vuosien aikana. Näyttäisi siltä, että sen sisällä voidaan 

hahmottaa myös oppimis- ja tiedonkäsityksen muutostrendejä. 

3.1.2 Oppimiskäsityksen muuttuminen 

Koulutusjärjestelmän muuttuminen ohjaa myös oppimiskäsityksen tarkasteluun 

uudelta pohjalta, mikä luo opettajan ja oppijan näkökulmasta perusteltua pohjaa 

muutokselle. Oppimiskäsitys ei voi olla ulkoa määrätty, vaan se näyttäisi muodostu-

van käytännön opetuksen järjestelyjen perustelujen kautta. Opettaja ja oppilas raken-

tavat käytännössä vallitsevan oppimiskäsityksen. Yleistä oppimiskäsitystä voidaan 

kuitenkin hahmottaa oppimisteorioiden avulla. Toisaalta laadukaskaan koulutuksen 

suunnittelun ja kehittämisen tulisi pohjautua teoriaan. Laadukkaan suunnittelun 

edellytyksenä pidetään sitä, että kehittäjät ovat tietoisia teoriapohjasta. 184 Tällä tavoin 

voidaan perustellusti rakentaa toimivia ja tuloksellisia ratkaisuja. Toisaalta tämä 

auttaa teorian soveltamisen käytäntöön. 

Uuden opetusmuodon syvällinen tutkiminen haastaa ihmisen oppimisen tarkasteluun 

sekä oppimistapahtuman luonteen miettimiseen . Oppimiskäsitys on muuttunut yhteis-

kunnan muuttumisen mukana koko oppimisen tutkimisen historian ajan185 . Viime 

vuosikymmenien aikana on noussut esiin kaksi vallitsevaa oppimiskäsitystä, jotka 

ovat behavioristinen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys186 • Nämä kaksi suuntausta 

eroavat toisistaan käytännössä oppilaan oppimisprosessiin vaikuttamisen näkökul-

masta. Ensimmäisessä korostetaan ulkoapäin ohjattua oppimisprosessia ja jälkim-

mäisessä oppilaan omaa osuutta oppimisessaan. Kärjistäen voidaan sanoa, että 

kyseessä on joko opetuksen suunnittelusta tai oppimista tukevan kokonaisuuden 

rakentamisesta 187 . 

Konstruktivismin perusajatuksena on, että tieto ei siirry vaan oppija rakentaa sen. 

Hän valikoi ja tulkitsee informaatiota omaan kokemuspohjaansa verraten. Tämä 

tiedon rakentamis- eli oppimisprosessi tuottaa uutta tietoa oppilaalle. Tieto on sidok-

sissa rakentamisprosessin aikaiseen tilanteeseen, ja usein se on myös sosiaalisen 

vuorovaikutuksen aikaansaamaa. 188 Näin ollen konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
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mukaan oppiminen on oppilaan henkilökohtainen aktiivinen prosessi. Uusi tieto on 

tilannesidonnainen. Täten sen siirtäminen uuteen tilanteeseen tapahtuu myös tiedon 

rakentamisprosessin avulla. 

Konstruktivismin käsite on saanut osakseen myös kritiikkiä ja näyttää siltä, että 

konstruktivismia käsitteenä käytetään varsin monella eri tavalla. Syvällisempi käsitea-

nalyysi jää usein tekemättä189 . Tällöin saattaa olla vaarana se, että lukijat eivät välttä-

mättä tiedä mitä kirjoittaja tarkoittaa. 

Konstruktivismin käsitteestä ja olemuksesta käydään syvällistä ja laajaa kansallista ja 

kansainvälistä keskustelua 190 . Konstruktivismi on muodostunut useiden oppimiskäsi-

tysten yleisnimittäjäksi. Yleisenä tekijänä kaikissa konstruktivismin määrittelyissä 

näyttäisi olevan tiedon rakentaminen . Varsin yleisesti eri suuntaukset näyttäisivät 

eroavan toisistaan painottamalla joko yksilöä tai sosiaalista vuorovaikutusta tiedon 

rakentamisen yhteydessä 191. Suomalainen konstruktivistinen keskustelu näyttäisi 

korostavan tällä hetkellä yksilön osuutta tiedon rakentamisessa, joskin siinä on 

mukana ajatus sosiaalisesta ulottuvuudesta 192 . 

Yksilöä korostavista suuntauksista tunnetuin lienee radikaali konstruktivismi. 

Radikaali konstruktivismi korostaa yksilön merkitystä tiedon rakentamisessa. 

Ulkopuolisilla tekijöillä ei katsota olevan suurta merkitystä uuden tiedon 

muodostamisessa.193 Siinä käsitys tiedosta pohjautuu pragmaattiseen totuusteoriaan, 

jonka mukaan ei ole olemassa objektiivista totuutta, vaan todellisuus testataan 

käytännössä. Sen mukaan tärkeää on että tieto auttaa käytännön tilanteessa194 . 

Sosiaalisessa konstruktivismissa kiinnitetään, nimensä mukaisesti , huomiota sosiaa-

listen vuorovaikutuksien merkitykseen tiedon muodostamisessa. Siinä merkittävää 

on, että oppiminen on sosiaalinen tiedon rakentamisen tapa, eikä sitä voida erottaa 

muun muassa tilannesidonnaisuudestaan 195 . Sen tunnetuimmat suuntaukset lienevät 

kulttuurihistoriaan, symboliseen interaktiivisuuteen ja sosiaalisuuteen painottuvat 

suuntaukset 196 . 
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Eri käsitemäärittelyt menevät myös usein ristiin toistensa kanssa. Esimerkiksi yksilön 

tiedonrakentamista korostava radikaali konstruktivismi näkee usein myös suuren 

merkityksen ihmisten välisellä vuorovaikutuksella.197 

Behaviorismin nostaminen konstruktivismin vastakohdaksi ei välttämättä anna oikeaa 

kuvaa todellisuudesta. Vaikka opettajat ovat tietoisesti siirtyneet käyttämään 

konstruktivistista oppimiskäsitystä, näyttäisi siltä, että behavioristiset käytänteet ja 

osin asenteet elävät vielä taustalla opettajan työssä198 . Tämä voi olla osoituksena 

siitä, että oppimiskäsityksen muuttuminen käytännön työssä on aikaa vievä prosessi . 

Toisaalta voi olla että erilaiset opetustilanteet ja oppisisällöt saattavat vaatia erilaisia 

painotuksia oppimisen tarkasteluun. Tämän vuoksi voi olla harhaanjohtavaa yrittää 

mieltää yksittäisen opetustilanteen tai -kokonaisuuden oppimisteoreettista lähtökoh-

taa. Sen sijaan näyttäisi siltä, että taustalla vaikuttavia yleisiä oppimiskäsityksiä 

muovaavia trendejä on havaittavissa. Tämän vuoksi voi olla hedelmällistä tarkastella 

konstruktivismia behaviorismin kautta 199 . 

Kognitiivinen oppimiskäsitys voidaan nähdä kehittyneen osin behaviorismin vastapai-

noksi. Konstruktivismi pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan. Tästä konstruktivismi 

eroaa lähinnä humanistisen suuntautumisen kautta. Yhteistä näissä on tiedon raken-

taminen ja tiedon käsitys. Konstruktivismi eroaa kognitiivisesta suuntauksesta tiedon 

subjektiivisen luonteen vuoksi. Sen mukaan oppilaan rooli on keskeinen tiedon 

muodostamisessa. Tällöin tieto on ihmisen subjektiivinen totuus. 200 

Oppimiskäsityksen tarkastelu ja kehitys puolustusvoimien kontekstissa on erittäin 

mielenkiintoinen aihe. Näen että tärkeää tämän tarkastelussa olisi puolustusvoimien 

kulttuurin tai kulttuurien analysointi . Tämä oppimis- ja ehkä tiedonkäsityksen tutkimi-

nen vaatii mielestäni erillisen tutkimuksen. En tässä tutkimuksessani lähde tarkaste-

lemaan kovin syvällisesti yleisiä oppimiskäsityksiä ja niiden kehitystä, enkä 

myöskään niiden vaikutuksia puolustusvoimien oppimiskäsitykseen. 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävän ratkaisun näkökulmasta näen, että konstrukti-

vismi yleiskäsitteenä riittää antamaan riittävän syvällisen teoreettisen pohjan. En näe 

tarpeelliseksi liittää tutkimustani mihinkään erityiseen konstruktivismin suuntaukseen. 
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Pyrin tukeutumaan eri konstruktivismin suuntausten yhteisen ominaisuuksien käyttä-

miseen oppimiskäsityksen pohjana, kun rakennan tutkimukseni ammattiteoriaa. 

Konstruktiivinen oppiminen näkyy mielestäni hyvin Jonassenin (1995)201 merkitykselli-

sen oppimisen ominaisuuksissa. Hänen mukaansa merkityksellisen oppimisen kritee-

rit ovat seuraavat: 

- Aktiivisuus: Opiskelija sitoutuu tietoisesti oppimisprosessiin , jossa tietoa käsitellään 

ja jonka tuloksista hän on itse vastuussa. 

- Konstruktiivisuus: Opiskelija liittää uudet ideat aiempiin tietoihinsa rakentaessaan 

uutta tietoa. 

- Yhteisöllisyys : Opiskelijat rakentavat yhdessä uutta tietoa hyödyntäen kakkien 

tietoja ja taitoja. 

- Tavoitteellisuus: Opiskelija yrittää aktiivisesti saavuttaa oppimistavoitteitaan. 

- Vuorovaikutteisuus: Oppiminen on sosiaalinen ja vuorovaikutteinen prosessi . 

- Tilannesidonnaisuus: Oppimistehtävät on otettu todellisen elämän tilanteista. 

- Reflektiivisyys: Opiskelijalla on valmius ymmärtää ja arvioida omaa oppimistaan ja 

oppimistuloksiaan sekä ohjata ja muuttaa omaa oppimistaan. 

Samoin tutkimuksen paradigmaksi nostamani konstruktivismi tulisi nähdä edellä 

kuvattuna yleistyksenä. Kuten aiemmin olen todennut, tämän tutkimuksen paradig-

mana pidän konstruktivismia202
. Tällöin näen, että ontologisesti yksilö korostuu tiedon 

rakentajana. Yksilöllä on luonnollisesti toiminnan reunaehtoja ja ulkoista ohjausta. 

Epistemologisesti ymmärrän konstruktivismin tiedon luonteen yksilölliseen käsite-

maailmaan sitoen. Tärkeää tutkimuksen kannalta on myös konstruktivismin mahdol-

listaman yhteisöllisen tiedon tutkiminen203 ; itse asiassa konstruktivismi korostaa 

yksilön ja sosiaalisen ympäristön vuorovaikutusta. 

Kokoavasti voidaan sanoa, että konstruktivismi tässä tutkimuksessa teoreettisena 

paradigmana on "sateenvarjokäsite"; se on tieteellinen ongelman ratkaisumalli. Se 

antaa perusperiaatteet maailman tulkinnalle204
• 
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On syytä vielä korostaa, että edellä kuvatun luonteista tietoa on lähestyttävä laadulli-

silla menettelytavoilla, joissa hyväksytään tilannesidonnaisuuden ja yksilöllisen 

käsityksen muodostamisen merkityksellisyys. Tällöin tutkimusstrategian tulee pystyä 

tukemaan ilmiön tulkintaa ja selittämistä, ei pelkästään kuvaamaan ja mittaamaan 

sitä. 

Pyrin tässä oppimiskäsityksen muutoksia tarkastelevassa luvussa löytämään 

konstruktivismin käytännön ilmentymiä. Toisin sanoen yritän hahmottaa niitä käytän-

nön konstruktivismin sovelluksia, joista opettajat voisivat mieltää uudenlaisen lähesty-

misen oppimiseen. Perimmäisenä tarkoituksena minulla on verkkotuetun oppimisen 

mahdollisuuksien mieltämisessä oppimisteorian avulla. Tämän vuoksi on myös 

mielestäni perusteltua kuvata muita oppimiskäsityksiä vertailun lähtökohtina. 

Behavioristisen oppimiskäsityksen takana on empiristinen tiedonkäsitys. Se katsoo 

oppimisen tapahtuvan pääasiassa yrityksen ja erehdyksen kautta. Siinä korostuu 

opettajan ohjaava rooli : opettaja päättää etukäteen oppimisprosessin kulun 

yksityiskohtaisesti 205
. Johan von Wright kärjistää behavioristisen lähestymisen 

opetussuunnitteluun seuraavasti : 

"Opetusohjelman tavoitteena on selvät behavioristiset tavoitteet : opetus 

tähtää konkreettisiin , mitattaviin toimintoihin ... Laajat tavoitteet ositetaan 

osatavoitteiden sarjaksi . Osatavoitteisiin pyritään aina yhteen 

kerrallaan ... Opetussuunnitelma on täten periaatteessa pysyvä, käsittäen 

ennalta määritetyt keinot ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttami-
seksi. 11 206 

Opetussuunnitelma voidaan ymmärtää laajana kokonaisuutena. Pelkistetysti voidaan 

todeta, että se on esitys olosuhteista ja järjestelyistä, joilla pyritään saavuttamaan 

tavoitteita. Opetussuunnitelmaa voidaan lähestyä behavioristisesti tai konstruktiivi-

sesti. Monimuoto-opetuksen opetussuunnitelmassa korostuvat erityisesti oppilaat, 

opetusjärjestelyt, oppimateriaalit ja sisällöt. Näitä lähestytään mahdollisimman yksilö-

keskeisesti oppilaan näkökulmasta. Suoritustason osa-alueita korostettaessa opetus-

suunnitelman metataso jää taustalle mutta niitä ei saisi poissulkea. Esimerkiksi 

opetusjärjestelyjen muuttaminen aiheuttaa todennäköisesti paineita tarkistaa resurs-

seja ja koulutusjärjestelmää. Oppimisympäristölähtöinen suunnittelu voidaan nähdä 
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myös konstruktivismin ilmentymänä, jos suunnittelussa painotetaan yksilön roolia 

tiedonrakentajana. Tällöin oppimisympäristö voidaan mieltää oppimista tukevaksi 

ympäristöksi enemmän kuin perineinen ajattelu, jossa voidaan kenties nähdä 

oppimisympäristö miellettävän opetustapahtuman ympäristönä. 

Siirtymistä opetussuunnitelma-ajattelusta oppimisympäristökeskeiseen ajatteluun 

kuvaa hyvin aikuiskasvatuksessa tapahtunut tietoinen muutos, jossa opetuksen 

järjestelyjen lähtökohta on muuttunut kurssipohjaisesta opetussuunnitelmasta 

moduulipohjaiseksi. Tämän jälkeen keskiössä olivat yksilöllisiä opiskeluohjelmia 

hyödyntävät opetuksen toteutukset. Viime aikoina avoimet oppimisympäristöt ovat 

yleistyneet jatkumona edellisille. 207 

Kurssipohjaisessa mallissa kaikilla on yhteinen opetussuunnitelma, opiskeluaikataulu 

ja tavoitteet. Moduulipohjaisessa edellistä on kehitetty siten, että opetussuunnitelma 

koostuu yhteisistä ja valinnaisista osuuksista. Jokainen opiskeluja kokoaa itselleen 

opiskelukokonaisuuden. Yksilöllisissä opiskeluohjelmissa oppilaat rakentavat koulutu-

sorganisaation tukemana itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. 

Avoimissa oppimisympäristöissä koulutusorganisaatio tarjoaa koulutus-, ohjaus- ja 

tukipalveluja, joita opiskelija voi käyttää yksilöllisesti oman kehittymisen tukena. 208 

Konstruktivismin keskeinen idea on havainnon ja ajattelun välinen vuorovaikutus. 

Ajattelu ohjaa havaintoja, ja toisaalta havainnot kehittävät ajattelua. 209 Oppimisen 

kannalta on keskeistä tukea tätä syklimäisesti etenevää vuorovaikutusta. Sosiaa-

lisella vuorovaikutuksella voidaan syventää ja monipuolistaa tätä ajattelun ja havain-

non prosessia. Tärkeänä tässä pidetään oppijan tajuntaa ja siinä tapahtuvia 

muutoksia. Tällöin oppimisprosessin suunnittelussa ja ohjauksessa tulee huomioida 

oppilaan yksilölliset tarpeet ja valmiudet. Jokainen oppilas on yksilö ja hänellä on 

tällöin yksilöllinen oppimis- ja kokemushistoriansa. Tähän historiaansa pohjautuen 

hän havainnoi uusia asioita, jotka hän rakentaa uudeksi tiedoksi oppiessaan210 . 

Henkilökohtainen oppilaan huomioiminen lisää huomattavasti hänen motivaatiotaan 

ja sitoutumistaan opiskeluun. 
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Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on oppijan oma aktiivinen 

tiedon ja taidon konstruointiprosessi , jossa oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota 

aikaisemmin oppimansa mukaisesti211. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan 

oppiminen on siis prosessi. Siinä oppilas rakentaa uutta tietoa aiempien kokemusten 

varassa. Prosessi on avoin, joten siihen vaikuttavat ulkopuoliset tekijät, kuten vuoro-

vaikutus muiden kanssa. Sen avulla luodaan myös uutta kokemuspohjaa. 212 Toiminta 

mahdollistaa myös oppimiseen vaikuttamisen opintojen edetessä. Oppilaat voivat 

yhdessä opettajan kanssa muovata oppimisen itselleen parhaiten soveltuvaksi. 

Oppilaan tiedonrakentamiskyvyn lisäksi opettamisen kannalta on tärkeää huomioida 

opitun asian tilannesidonnaisuus ja siirtäminen uuteen tilanteeseen 213 . Ihminen osaa 

hahmottaa ja käsitellä uutta tietoa siinä tilanteessa ja ympäristössä, jossa hän on 

oppinut asian. Opetuksen haasteeksi tulee tiedon soveltamiskyvyn kehittäminen 

oppilaalle. Tässä auttaa asian pohdinta ja syy-seuraus-suhteiden perustelu. Tällä 

voidaan varmistaa tiedon rakentamisen yhteydessä muodostuvien tilannesidonnai-

suuksien ymmärtäminen. 

Konstruktivistiseen tiedon rakentamiseen pohjaa myös oppimisen tutkimuksellista 

asennetta korostava korkeammanasteisen tiedonkäsittelyn ajatus214 . Siinä oppimista 

lähestytään ongelmakeskeisesti tutkimuksellisella asenteella. Väljät ja monimutkaiset 

ongelmanasettelut pakottavat oppilaita rajaamaan ja konkretisoimaan tehtävää. 

Tällöin oppilas tiedon oppimisen lisäksi saa valmiudet tiedon soveltamiseen. Oppijat 

itse hahmottavat ja jäsentävät ongelman. Tämän ongelman ratkaisemiseen tarvitta-

van tiedon he hakevat eri lähteistä. Oppimisprosessi muistuttaa siis tässä tutkimus-

prosessia. Korkeammanasteisen tiedonkäsittelyn perimmäinen ajatus on juuri 

oppimisen valmiuksien kehittäminen 215 . Tällaisia valmiuksia ovat muun muassa syväl-

linen ja monipuolinen tiedonkäsittelykyky sekä oman oppimisprosessin ohjaamiskyky. 

Tekniikka tarjoaa mahdollisuuksia rakentaa yhteisöllinen ongelmanratkaisuprosessi 

verkkopohjaiseen oppimisympäristöönkin . Tutkimuksellinen oppimisasenne edistää 

myös tiedon soveltamista suoraan uusiin tilanteisiin . Oppilas pystyy soveltamaan 

uutta tietoa paremmin joutuessaan perehtymään varsinaisen uuden tiedon lisäksi 

myös asian tai ilmiön tilannesidonnaisuuteen ja monimutkaisuuteen. 
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ltseohjautuvuus on myös tietoyhteiskunnan oppimiselle ja opettamiselle mukanaan 

tuoma haaste. Oppijan tulee kyetä itsenäisesti havainnoimaan tiedon tarvettaan sekä 

pystyä hakemaan tietoa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Näin haettuun tietoon 

hänen on vielä pystyttävä suhtautumaan kriittisesti . Täten voidaan ajatella, että 

tulevaisuudessa opiskelijat eri kouluasteilla tottuvat uudenlaiseen oppimisasentee-

seen ja opetustapaan. 

Yhteisöllinen oppiminen on yksi konstruktivistisen oppimisen muoto. Siinä oppilaat 

yhdessä rakentavat uutta tietoa. Sosiaalinen vuorovaikutus mahdollistaa tämän yhtei-

söllisyyden. Samoin yhteisöllisyyden voimavarana voidaan pitää hajautettua asian-

tuntijuutta. Siinä ollaan sitä mieltä, että jokainen omaa erilaista tietoa ja osaamista. 

Yhteisesti hyödynnettynä jokainen voi tukea toisen oppimista. Alla olevassa taulu-

kossa on verrattu perinteistä ja yhteisöllistä oppimista toisiinsa. 

Yhteisöllinen Perinteinen 

Kouluttajan tavoitteiden asettaja opeltaja 

rooli rakenteen suunnittelija arvioija 

resurssien hankkija 

oppija 

Luokka rakenne opiskelijat ry hmi ssä useassa tilassa opiskelijat rivissii 

Yleisö oppilaat puhuvat toisilleen oppilaat puhuvat opettajalle 

Opetus oppilais ta !Uhtevä keskustelu ja etu kä teen valmistel tu opetustilanne 

kysely 

Arviointi vertai sarvio inti ope1tajan antama arviointi 

opeltajan antama arviointi 

Kertaus prosessissa oleva kertaus opettajan antama 

Taulukko 2. Perinteisen ja yhteisöllisen opetuksen vertailu 216 

Tilannesidonnaisen oppimisen yksi kriittinen komponentti on sosiaalinen vuorovaiku-

tus. Vuorovaikutuksen avulla oppija "pääsee sisään" tilanteeseen. Oppija saa 

tuekseen yhteisössä vaikuttavan ns. hiljaisen tiedon217 eli asiantuntijoiden ja muiden 

yhteisössä pitkään toimineiden arkityössään käyttämän tiedostamattoman arkitiedon. 

Uusi oppija tuo vuorovaikutuksella yhteisöön omat, ehkä uudet, ajatuksensa ja täten 

auttaa yhteisöä kehittymään. Itsenäisen tiedonrakentamisen ohessa ei saa unohtaa 
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yhteisöllistä oppimista218 . Oppivassa ryhmässä pystytään tukemaan ryhmän jäseniä, 

ja siinä oppija saa oman kehittymisen kannalta tärkeää vertaispalautetta. 

Tietoyhteiskunnan kehitys tuo mukanaan tiedon lisääntymisen, verkottumisen sekä 

tiedon nopean muuttumisen ja vanhentumisen. Oppijan on osattava uudessa verkot-

tuneessa tietovirtojen maailmassa rakentaa uutta tietoa itsenäisesti omien kokemus-

tensa varassa. Tiedon määrä ja sen verkottuneisuus aiheuttaa sen, että oppijan on 

haettava tietoa eri lähteistä uuden asian ymmärtämiseksi. Verkottuneisuus tuo lisäksi 

vaikeuden varmistaa tiedon totuudenmukaisuus ja asiaan liittyvyys. Tietoyhteiskun-

nan tiedonsiirto on siirtymässä tietoverkkoihin . Tämä tiedon välityskanava mahdollis-

taa uuden tiedon päivittämisen elinikäisen oppimisen tueksi . Tämä onnistuu, jos 

oppilailla on valmiuksia hyödyntää tietoa verkkojen kautta. Tietoverkoissa olevien 

informaatiovirtojen muuttaminen tiedoksi vaatii oppilaan aktiivista työtä. Hänen on 

osattava käyttää tietolähdettä oikein. Tämän lisäksi hänen on valikoitava, rakennet-

tava ja tulkittava tietoa oppiakseen uutta. 

Koulutusorganisaatioiden antama opetus vanhenee nopeasti. Tällöin jokaisella olisi 

oltava kyky itsenäiseen oman toiminnan tarkkailuun ja sitä kautta sen kehittämi-

seen 219 . Tätä kutsutaan reflektiiviseksi oppimiseksi. Se yhdessä edellä kuvattujen 

uusien oppimisvalmiuksien kanssa luo perustan elinikäiselle oppimiselle. Oppilaan 

itsenäinen työskentely yhdistettynä tiedon luovaan soveltamiseen ja sen oma-aloittei-

seen arviointiin luo mahdollisuuden ihmisen itsenäiseen oppimiseen koulutusjärjestel-

mien rinnalla. Näitä uusia oppimisvalmiuksia voidaan pitää henkilökohtaisina 

työkaluina muuttuvassa yhteiskunnassa. Epämuodollisen oppimisen arvostuksen 

lisääntymisen myötä kansalaiset voivat itsenäisesti lisätä omaa osaamistaan 

tarpeidensa mukaisesti . 

Tiedon muuttumisen ohella opiskelutilan muuttuminen nähdään merkittävänä 

muutoksena tietoyhteiskunnassa220 . Etätyön tapaan etäopiskelun merkitys oppimis-

mahdollisuuksien lisääjänä kasvaa. Opiskeluajan ja -paikan irtautuminen luokkahuo-

neesta muuttaa oppimisen käsitystä. Muutos tässäkään ei ole ongelmaton. Ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen tarve ja tarpeellisuus tuo haasteita tietoyhteiskunnalle. 

Toisaalta opiskelun aloittamiseen ei riitä ulkoisten oppimismahdollisuuksien 

luominen, vaan edelleen oppimiseen tarvitaan oppijan oma tahto ja tarve221. 
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Suomen koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla on lähdetty tutkimaan konstruktivismin 

soveltamismalleja opetukseen. Näin pyritään luomaan ihmiselle kyky ja valmius 

hankkia itse uutta tietoa kouluopetuksen jälkeenkin. Tämä elinikäisen oppimisen 

ajatus saa tukea ammattirakenteen muutoksesta. Vanhoja ammatteja katoaa 

uudessa yhteiskunnassa ja ihmisiä koulutetaan uusiin ammatteihin222
• 

3.1.3 Puolustusvoimien koulutus tietoyhteiskunnan osana 

Näyttäisi siltä, että Puolustusvoimien koulutusta varten ei voida määritellä omaa 

puolustusvoimien oppimiskäsitystä, vaan puolustusvoimat on osa suomalaista yhteis-

kuntaa. Samoin oppimiskäsitys ilmentyy oppilaalle käytännössä vasta opetustapahtu-

massa, joten se on erittäin paljon tilannesidonnainen ja opettajakohtainen . Opetusta-

pahtumassa opettajan käsitys oppimisesta on keskeisin vaikuttava tekijä. Opettajan 

oman käsityksen lisäksi muun muassa normatiivinen pohja vaikuttaa opetuksen 

toteutukseen. Tämän takia koko organisaation käsitys oppimisesta vaikuttaa käytän-

töön saakka. Puolustusvoimien opetuksessa vallitsee tiettyjä erityispiirteitä, jotka on 

otettava huomioon opetuksen suunnittelussa. Tässä tutkimuksessa yleisen oppimis-

käsityksen vaikutus puolustusvoimien monimuoto-opetukseen asemoidaan seuraa-

vasti: 

Käsitys oppimisesta puolustusvoimien opetuksessa koostuu yleisestä 

tietämyksestä, ihmisen oppimisesta ja organisaation erityispiirteistä 

johtuvasta käsityksestä siitä, miten oppimistavoitteet puolustusvoimien 

kou I utuksessa saavutetaan. 223 

Puolustusvoimat suomalaisen yhteiskunnan osana on mukana tietoyhteiskunnan 

muutoksessa. Yhteiskunnassa tapahtuva oppimiskäsityksen muutos ei voi olla vaikut-

tamatta puolustusvoimien koulutukseen. Tietoyhteiskunnan koulutusjärjestelmän 

kasvattamat oppilaat ovat muutaman vuoden kuluttua puolustusvoimien koulutuksen 

kaikilla tasoilla oppilaina. Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälisen yhteistyön ja 

sidonnaisuuksien lisääntyminen luonnollisesti koskee myös puolustusvoimia. 
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Kansainväliseen toimintaan osallistuva puolustusvoimien henkilökunta tarvitsee uusia 

valmiuksia ainakin kulttuurien, toimintamallien ja kielten osalta. Kansainvälistyminen 

aiheuttaa muutostarpeita myös puolustusvoimien koulutusjärjestelmään. Kaikkia 

henkilöstön tarvitsemia valmiuksia ei pystytä opettamaan perinteisen koulutusjärjes-

telmän avulla. Lisäksi voidaan katsoa, että tulevaisuudessa ainakin osa oppimisym-

päristöistämme tulee olla yhdistettävissä ja yhteensovitettavissa kansainväliseen 

oppimisympäristöön. 

Puolustusvoimissa vallitseva käsitys ihmisen oppimisesta seuraa luonnollisesti 

yhteiskunnan muuttumista, ovathan kouluttajat, koulutuksen suunnittelijat ja koulutet-

tavat yhteiskunnan opetuskulttuurin tuottamia. lkäjakauman takia he tosin ovat eri 

aikakausien tuotteita, ja näin ollen suuntausten muutoksissa on luonnollinen viive. 

Puolustusvoimien oppimiskäsitykseen vaikuttaa yleisen oppimiskäsityksen lisäksi 

oman organisaation mukanaan tuomat tekijät. Näistä keskeisimpiä ovat puolustus-

voimien tehtävät, sodan kuva, organisaatiorakenne ja kulttuuri perinteineen. 

Uudessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä näyttäisi korostuvan uudenlaisia 

osaamisalueita, joista saattaa kasvaa menestystekijöitä. Näitä ovat muun muassa 

luovuus, kommunikointikyky sekä suorituksiin liitetty toimintakyky224 . Puolustusvoi-

missa annettavan opetuksen tulisi pystyä hyödyntämään näitä opiskelijoiden uusia 

osaamisalueita. Toisaalta oppilaan näkökulmasta on tärkeää, että koulutusjärjes-

telmä ja sen yksittäiset opettajat arvostavat oppilaiden osaamista. Tämän voi näkyä 

opiskelijoiden osaamisaluiden esiin nostamisessa ja hyödyntämisessä. Tämä arvos-

taminen koskee myös puolustusvoimien opetusta. Esimerkiksi meidän tulisi tarkasti 

arvioida missä opiskelijan luovat ongelmanratkaisumallit ovat mahdollisia, jopa suota-

via. Opiskelijan oppimisen kannalta voi olla vahingollista, jos omaan suoritukseen 

liittyvä toiminta pakotetaan ennalta määrättyyn toimintamalliin. 

Puolustusvoimien tärkein tehtävä on yhteiskunnan turvallisuuden takaaminen. Koulu-

tuksen antaminen on valmiuden ylläpidon ja kehittämisen ohella merkittävä uskotta-

van puolustuskyvyn edellytys. Koulutusjärjestelmä on kiinteä osa 

puolustusjärjestelmän kehittämistä. Koulutusjärjestelmällä yhdistetään henkilöstön, 

asejärjestelmien ja infrastruktuurin kehittäminen. Puolustusvoimat rekrytoi ja koulut-

taa itse valtaosan henkilöstöstään . Lähes kaikki koulutus tähtää joukon ja yksilön 

sodan ajan tehtävän vaatimien valmiuksien antamiseen. Henkilökunnan koulutukses-

Hameyer 2002, 17 



67 

sa otetaan lisäksi huomioon henkilön rauhan ajan tehtävät, jotka nekin luonnollisesti 

ovat puolustusvoimien tehtävien täyttämisen kannalta tärkeitä. Tämä työnantajan 

näkökulma on otettava huomioon opetuksen päämääriä ja tavoitteita laadittaessa. 

Opetuksen perusteena on selkeästi jäsennelty oppimistavoite. Sen määrittely lähtee 

perinteisesti työantajan tarpeista. Oppilaan tarpeiden huomioiminen ei ole useinkaan 

opetuksen lähtökohta. Koulutuksen järjestäjä on pyrkinyt analysoimaan opetuksen 

tavoitteet sen tehtävän kautta, johon kyseinen opetus on valmentanut. 

Myös rauhanaikainen kouluttajan työ muuttuu tulevaisuudessa. Tekn iikan lisääntymi-

nen ja monimutkaistuminen lisää opetettavien asioiden vaativuutta. Lisäksi merkit-

tävä muutos on joukkotuotantovelvoitejärjestelmä, joka on muuttanut koulutusta 

enemmän "täsmäkoulutukseksi" kohti tiettyä sodan ajan tehtävää. Kouluttajan on 

huomioitava joukon ja yksittäisen koulutettavan sodan ajan tehtävän vaatimukset 

opetusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Koko koulutusjakson ajan tiedetään 

yksittäisen henkilön koulutuksen tavoite. Tällöin avautuu mahdollisuus huomioida 

oppimisprosessissa koulutettavan yksilölliset ominaisuudet ja oppimiskokemukset 

parempaan lopputulokseen pääsemiseksi. Tähän voidaan päästä opiskelijaryhmä-

analyysillä sekä oppimisprosessin ja -menetelmien hallinnalla. Yksilön henkilökohtai-

sia tavoitteita tai vahvuusalueita ei näissä analyyseissä ole ehkä vielä riittävästi 

huomioitu. Näiden huomioimisella voitaisiin henkilöstön osaamista hyödyntää ehkä 

entistä tehokkaammin. Avointa oppimiskäsitystä ja -prosessia tukeva opetusmene-

telmä voisi olla yksi mahdollisuus vastata tähän haasteeseen. 

Joukkotuotantojärjestelmä on tuonut mukanaan myös sirpaleisen opetussuunnitel-

man. Opetusta annetaan pienille ryhmille, jopa yksilöille mukautettuna. Koko puolus-

tusvoimia kattava "massakouluttaminen" ei ole enää toimiva ja käytössä oleva 

toimintamalli. Eri puolilla Suomea opetussuunnitelmia tarkennetaan ja muutetaan 

paikallisiin olosuhteisiin ja erityisvaatimuksiin soveltuviksi. Toisaalta opetus rakenne-

taan nousujohteiseksi edellisen oppimisen päälle rakentuvaksi . Tämä uudenlainen 

lähestyminen mukautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Yksilön oppiminen 

liittyy ympäröivän yhteisön, esimerkiksi ryhmän ja joukkueen, oppimisprosessiin . 

Joukon toimintakyky muodostuu yksilöiden oppimisesta ja toimintakyvystä. Tällöin 

oppimistapahtuma voidaan mieltää sosiaaliseksi konstruktivismiksi 225 . 

Sirpaleinen ja eri tavoin opetettava joukko vaatii opettajalta ja opetusjärjestelmältä 

mukautumista sekä opetussuunnitelmalta avoimuutta. Opetuksen suunnitteluun tarvi-
m Ernest 1995, 479 
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taan ehkä aiempaa syvempää paneutumista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

omalta osaltaan kehittää suunnitteluprosessia siten, että opettaja voisi systemaatti -

sesti lähestyä opetustapahtumaa muun muassa oppilasanalyysin pohjalta. 

Lisäksi erilaiset opetuksen apuvälineet, kuten simulaattorit ja tietokoneavusteiset 

opetusvälineet, vaativat opettajalta oppimisprosessin suunnittelussa uuden tekniikan 

hyväksikäytön osaamista. Opetusteknologian lisääntyminen tuo mukanaan myös 

vaaran käyttää tekniikkaa oppimista häiritsevästi226• Opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa on pidettävä jatkuvasti mielessä oppilaskeskeisyys opetuksen laadun 

yhtenä kriteerinä. Tekniikka luo mahdollisuuden tehdä opetuksesta "monistamista". 

Opetusmenetelmän valinnan perusteena ei saisi olla määrälliset perusteet vaan 

oppilaan oppimisprosessin huomioiva tavoitesuuntautuneisuus. Esimerkiksi simulaat-

torit ovat tuoneet aivan uudenlaisen mahdollisuuden opettaa uudenlaisia tavoitteita 

kohti . Opetustekniikka on mahdollistanut uudenlaisen oppimisen . Oppilaille voidaan 

opettaa aivan uusia valmiuksia. Tällöin vanhan ja uuden opetustavan vertaaminen 

toisiinsa ei ole mielekästä, sillä niillä tavoitellaan eri asioita. 

Sodan kuvan muutos on perimmäisiä huomioitavia tekijöitä koulutuksen 

suunnittelussa227
. Puolustusvoimissa on tehty maavoimien kehittämisohjelma 2020, 

jossa on arvioitu myös tulevaisuuden vaatimukset koulutukselle. Niistä voidaan 

johtaa koulutukselle aiheutuvat muutospaineet. Suurimpina muutoksina pidetään 

tiedon määrän kasvua, tekniikan lisääntymisen mukanaan tuomaa asiantuntijoiden 

määrää sekä tilanteiden nopeaa muuttumista228 . Taistelukentän alati muuttuva tilanne 

vaatii varsinkin johtajilta kykyä rakentaa uusi tieto vanhaan kokemuspohjaansa ja 

tietoihinsa tukeutuen. Tilanteiden nopea muuttuminen vaatii johtajalta nopeaa uuden 

tiedon käsittelyä. Tieto on tilannesidonnaista. Sen siirtäminen uuteen tilanteeseen 

vaatii henkilökohtaista aktiivista prosessia. Tämä uuden tiedon rakentaminen on 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukainen229 • 

Teknistyminen tuo mukanaan myös vaatimuksia oppimisvalmiuksille. Oppijan itsenäi-

syys, itseohjautuvuus ja uuden tiedon omatoiminen rakentaminen lienevät tulevaisuu-

dessa sotilaan perusvaatimuksia. Suomen sotakokemusten mukaan jo edellisissä 

sodissa vaadittiin sotilaalta improvisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäi-

226 

227 

228 

229 

Collin & Kari & Karjalainen & Pohjonen 1995, 19 
Sotil aspedagogiikan perusteet 1998a, 13 
Sivula 1995 
von Gl asersfeld 1995, 370 
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seen päätöksen tekoon. Nykyisen sodan kuvan mukainen suuri tiedon määrä ja 

taistelutilan laajuus korostavat näitä vaadittavia ominaisuuksia. 

Tekniikan ja toiminnan nopea kehitys vaati sotilaalta kykyä omaa toimintaa reflektiivi-

sesti tarkkailemalla kehittää itseään ja toimintamenetelmiään sekä tällä tavoin omaa 

toimintakykyään230• Koulutusorganisaatioiden antama peruskoulutus muuttuu puolus-

tusvoimissakin varsin nopeasti riittämättömäksi . Sodan ajan johtamisjärjestelmiä 

yhtymätasolta lähtien kehitetään verkkopohjaisiksi järjestelmiksi. Tietojärjestelmät 

toimivat johtamisen apuvälineinä tiedon siirrossa ja käsittelyssä. Järjestelmien 

hyödyntäminen vaatii käyttäjältä tekniikan osaamisen lisäksi toimintamallien muutta-

mista. Rauhan aikana käytössä oleva esikuntajärjestelmä on tietyissä toiminnoissa 

yhteensovitettu sodan ajan järjestelmiin. Täten puolustusvoimien henkilöstö työsken-

telee tietoverkkojärjestelmillä rauhan ja sodan aikana. Koulutuksen tulisi tukea näissä 

työskentelyolosuhteissa tarvittavien ajattelu- ja toimintamallien kehittymistä. Toisaalta 

uudenlainen opiskelutapa sinänsä voi lisätä myös työskentelyvalmiuksia. Opiskelija 

voi siirtää opiskelussa kokemiaan uusia menetelmiä työskentelyynsä. Jo nykyisin 

puolustusvoimissa on mahdollista toteuttaa tietoverkossa tapahtuvaa yhteisöllistä 

hajautettua työskentelyä. Työryhmä voi rakentaa työskentelynsä verkossa tapahtu-

vaksi yhteiseksi ongelmanratkaisuprosessiksi . 

Puolustusvoimien organisaatioksi on kehittynyt linjaesikuntaorganisaatio23 1
. Puolus-

tusvoimien tehtävät ovat ohjanneet tätä kehitystä . Kriisiorganisaationa selkeä linjaesi-

kuntaorganisaatio on luonnollinen valinta. Perusorganisaatiomalli on haluttu säilyttää 

myös rauhan aikana samana helpottamaan ja mahdollistamaan valmiuden 

kohottamisen232 . Tällöin valta- ja vastuusuhteet ovat pääpiirtein samat rauhan ja 

sodan aikana. Linjaesikuntaorganisaatiossa ihmisillä on liikkumavaraa johtajan johta-

mistyylin valinnan mukaan233
. ltseohjautuvuus ja oman toiminnan reflektointi mahdol-

listuvat päätöksentekoprosessissa sekä toiminnoissa. Puolustusvoimissa yleisimmin 

käytetty päätöksentekoprosessi muistuttaa yhteisöllistä tiedonrakentamismallia. 

Perusratkaisuna käytettävä päätöksentekoprosessi on seuraava: yhteinen tilanteen 

arviointi , johtajan asiantuntijoiden esittelystä tekemä päätös, toiminta-ajatusten laati-

minen ja yhteinen tarkastelu sekä suunnitelman laatiminen. Johtamistilanteissa 

käytetään säännönmukaisesti matriisi- ja projektiorganisaatiomalleja ihmisten erikois-

230 

23 1 

232 

233 
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osaamisen hyödyntämiseksi sekä organisaation muuttamiseksi tilanteen vaatimuk-

sien mukaiseksi234
• Muun muassa tyypillinen projektiorganisaatio on sodan aikana 

tehtävien toteuttamisessa käytettävä taistelujaotus. Tässä tilanteen mukaisesti raken-

netaan ihmisten osaamisen mukaan tilapäinen organisaatio, jonka tehtävänä on 

ratkaista eteen tullut ongelma. 

Organisaatioteoreettisesti puolustusvoimissa käytettävissä organisaatiomalleissa 

perusmallina on hierarkkinen rakenne, jossa valta- ja vastuusuhteet ovat selkeät. 

Organisaation sisällä annetaan kuitenkin ihmisille ja alaorganisaatioille liikkumavaraa 

toiminnan tehostamiseksi . Koulutusilmapiirin on tuettava tätä johtamiskulttuuria. 

Koulutuksen jokaisella tasolla on opetuksessa huomioitava ja tuettava kriisiorgani-

saation hierarkisuutta ja sen sisällä mahdollistuvaa yksilöllistä aloitteellisuutta, itseoh-

jautuvuutta ja henkilökohtaisten ominaisuuksien hyödyntämistä. Tällöin oppimis-

ympäristön sosiaalisen osuuden merkitys kasvaa. Sosiaalisessa oppimis-ympäris-

tössä rakentuvat ihmisten välinen vuorovaikutus ja sisäiset "pelisäännöt". Toisaalta 

tässä korostuu myös oppimisympäristön avoimuus. Avoimuuden määrää tulee pystyä 

muuttamaan tarpeen mukaisesti, jopa toiminnan aikana. Maanpuolustuskorkeakou-

lulla on tässä mielessä keskeinen rooli päällystön ammatti-identiteetin kasvussa ja 

kehittymisessä. 

Organisaation kulttuuri muodostuu ihmisten käsityksistä ja menettelytavoista. Puolus-

tusvoimien oppimiskäsitys on ollut varsin pitkään behavioristinen, ulkoapäin tietoa ja 

suoritusmalleja antava. Valinta on kuvastanut kyseisenä aikana vallinnutta yleistä 

käsitystä opetuksesta. Toisaalta voidaan katsoa, että tämä on ollut luonteva valinta 

oppimis- ja samalla ihmiskäsitykseksi keskusjohtoisen ja hierarkkisen järjestelmän 

osana. Suljetun oppimiskäsityksen yksi tavoite näyttäisi olleen myös oppilaiden 

kasvattaminen hierarkkiseen järjestelmään. Oppimis- ja ihmiskäsitys ovat viime 

vuosina muuttuneet muun yhteiskunnan mukana. Opetuksen muuttuminen enemmän 

oppilaskeskeiseksi on tuonut tullessaan koulutukseen palaute- ja arviointijärjestelmät 

sekä opetusmenetelmätietoisuuden. Uudet puolustusvoimien koulutusoppaat jatka-

vat ja syventävät tätä kehitystä235 • Uudet palkatun henkilöstön ja varusmiesten koulu-

tusjärjestelmät luovat mahdollisuuden koulutuskulttuurin muuttamiselle. Palkatun 

henkilöstön koulutuksen muutoksesta edellinen puolustusvoimain komentaja korosti 

2l-1 

2.15 
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mm. Maanpuolustuskorkeakouluun perustettavan täydennyskoulutusosaston merki-

tystä valtakunnallisena räätälintyönä suunnitellun täsmäkoulutuksen antajana236 . 

Oppimiskäsityksen muuttuminen vaikuttaa ihmisen toimintametodeihin hänen kohda-

tessa uuden tiedon tai tilanteen. Upseeri tarvitsee sodan ajan johtajana edellä kuvat-

tuja valmiuksia. Lisäksi rauhan ajan kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana hän 

on avainasemassa muutettaessa koko puolustusvoimien palvelusilmapiiriä ja henki-

löstön valmiuksia tulevaisuutta varten. Puolustusvoimien sosiaalinen yhteisö luo 

oman palvelusilmapiirin237 . Se muodostuu joukon yhteisistä tottumuksista, käsityksis-

tä, tulkintamalleista sekä puhetavoista. Se ilmenee joukkohenkenä sekä vuorovaiku-

tuksen määränä ja laatuna eri henkilöstöryhmien välillä. 

Ennusteet tulevaisuuden haasteista koulutukselle korostavat vielä enemmän oppilas-

keskeisyyttä ja täsmäkoulutuksen mahdollistavia opetusmenetelmiä. Tulevaisuu-

dessa sotilaalta vaaditaan kykyä rakentaa itsenäisesti omien havaintojen perusteella 

ratkaisumalleja ongelmiin usein suuresta tietomäärästä, joka saattaa sisältää myös 

ristiriitaista ja määrittelemätöntä tietoa.238 Tämän kyvyn omaksuminen ja jalostaminen 

vaatii oppimisprosessin muuttamista vastaavanlaiseksi - haastavaksi, ongelma-

keskeiseksi ja yksilön omaa ajattelua korostavaksi. Yhteisöllisen oppimiskyvyn 

opettaminen on ammattitaidon ja erikoisosaamisen lisääntymisen mukanaan tuoma 

haaste puolustusvoimienkin koulutuksessa. Eri alojen erikoisosaajien lisääntyessä 

johtaja tarvitsee johtamistoiminnassaan yhteistä ongelmankäsittely- ja ratkaisukykyä. 

Tällöin lähestytään johtamistoiminnassa tiedon tutkimuksellista rakentamista. 

Tiedon käsitys on tuonut aivan uusia vaatimuksia oppimiselle ja opettamiselle. Yhä 

laajenevat tietovirrat korostavat tiedonkäsittelykykyä. Klassisen tiedon määritelmän 

mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus239 . Tieto tulisi löytää informaatiovir-

rasta. Lisäksi tiedon käyttäminen vaatii sen liittämistä kyseiseen tilanteeseen. Se 

tapahtuu tiedonkäsittelyprosessin avulla, siis konstruktivistisen rakentamisen kautta. 

Opetuksella tulisi pystyä tukemaan oppilaan tiedonkäsittelyn valmiuksia. Tiedonkäsit-

telykykyä tarvitaan puolustusvoimien verkottuneessa rauhan ja sodanajan 

toimintaympäristössä. 240 

2.\6 
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Tieto muuttuu. Se ei ole enää staattinen, kirjoihin painettu. Nyt tietoa on saatavilla 

yhä enemmän. Se myös päivittyy ja muuttuu huomattavan nopeasti. Tietoon voi 

myös itse aktiivisesti vaikuttaa. Toisaalta haasteena on tiedon erottaminen informaa-

tiosta sekä tiedon laadun arvioiminen. Ennen kirjoissa oli varsin selkeät viittaukset 

tiedon alkuperään. Samoin eri tiedon lähteitä pystyi luokittelemaan.241 Uudet nostavat 

tiedonhaun ja arvioinnin haasteet muuttavat myös opiskelussa tarvittavia 

vaatimuksia . 

Puolustusvoimissa vallitseva käsitys oppimisesta näyttäisi olevan muuttumassa. 

Seminaarijulkaisuissa, koulutuskäskyissä, asiakirjoissa ja päätöksissä näkyy jo tällä 

hetkellä uudenlainen lähestyminen opetukseen. Esimerkiksi sotilaan toimintakykyä 

käsittelevässä julkaisussa käsitellään mm. fyysisen koulutuksen kokonaisvaltaista ja 

oppijalähtöistä huomioimista sekä reflektion merkitystä sotilaspedagogiikan 

näkökulmasta.242 Virallisesta koulutuskäskystä voidaan mainita Itäisen Maanpuolus-

tusalueen vuoden 1999 koulutuskäsky. Se on laadittu esikuntajärjestelmällä jaetta-

vaksi digitaaliseksi asiakirjaksi. Se on lisäksi avoin asiakirja, jota alaiset voivat 

muuttaa muutosesityksillä. Tällä on pyritty jatkuvasti päivitettävään asiakirjaan, jolla 

huomioidaan käytännön opetusjärjestelyjen vaatimat muutokset. Tämä mahdollistaa 

opetuksen järjestelyjen muuttamisen paikallisten olosuhteiden mukaiseksi , mikä on 

yksi mahdollisuus tukea opetuksen opiskelijakeskeisyyttä. 243 Uusi puolustusvoimien 

henkilöstöstrategia ja koulutusstrategia pohjaavat voimakkaasti konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen ja sen taustalla olevaan ihmiskäsitykseen244
. Keskushallintotason 

ohjeissa uudenlainen ajattelu näkyy muun muassa puolustusvoimien henkilöstöpäälli-

kön allekirjoittamassa päätösmuistiossa, jonka perusteella sotilasopetuslaitoksien 

opiskelija-arvioinnin yhtenä tehtävänä ei ole enää saattaa oppilaita paremmuusjärjes-

tykseen virkaikäjärjestyksen määräämiseksi . Lisäksi asiakirjassa todetaan : " ... Jos 

opintomenestys (ts. jonoon laittaminen ja kolmannekset) on yksi ratkaisevimmista 

tekijöistä uralla etenemisessä, jätetään tällöin paljon potentiaalisia resursseja käyttä-

mättä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista enää 2000-luvulla .. .. "245 Oppilasta aktivoiva 

ja hänelle vastuuta antava käsitys on myös Sotilaspedagogiikan perusteet -oppaan 
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keskeinen sanoma246
. Ehkä keskeisin uuden oppimiskäsityksen käytännön toteutus 

on uusi puolustusvoimien johtajakoulutus, joka perustuu tutkittuun tietoon johtajana 

kasvamisesta. Sen keskeisimpiä menetelmiä on reflektioon perustuva itsearviointi 

omasta johtajuudesta247
. 

Oppimis- ja ihmiskäsityksen muuttuminen saattaa aiheuttaa muutospaineita myös 

koko puolustusvoimien toimintakulttuuriin . Yhteiskunnassa vallitseva individualismin 

korostuminen muovaa yksilöiden käsitystä omista vaikutusmahdollisuuksista 

suhteessa yhteisöjen ohjaamisvaltaan. Myös puolustusvoimien täytyy valmistautua 

huomioimaan työntekijöidensä arvoperusteiden muuttumiseen.248 Käytännön 

esimerkkinä esiin voi nousta upseerien siirtovelvollisuuden normatiivinen pohja. 

Individualismin kasvaminen täytyy ottaa haasteena. Kuitenkin tärkeää on muistaa 

puolustusvoimien kriisinajan velvoitteet ja toimintakyvyn vaatimukset. 

Tämä uusi ajattelumalli on juurtumassa puolustusvoimien opetukseen. Toimivan 

toteuttamismuodon löytäminen vaatii toimintakulttuurin huomioimista ja opettajien 

koulutusta. Oppilaan aktivoiminen ja vastuun antaminen hänelle eivät ole uusia 

asioita puolustusvoimien opetuksessa. Perusteiden opetuksen jälkeen oppilaiden 

oma osuus on ollut korostetusti esillä jo aiemmin. Yksilön korostamisen sijasta on 

kiinnitetty huomiota joukkoon ja sen oma-aloitteiseen toimintaan. Uuden ajattelumal-

lin ja opetusmenetelmien avulla voidaan saavuttaa yksilöä palvelevia opetusko-

konaisuuksia. 

Kaikkiin opetustapahtumiin korostettu oppilaskeskeisyys ei kuitenkaan sovi. Palvelus-

turvallisuuteen ja joukkokokonaisuutena toimimiseen liittyvä opetus vaatii usein 

tiukasti ohjattua opetusmenetelmää. Puolustusvoimien opetuksen erityispiirteenä on 

tietyissä opetustavoitteissa koulutusolosuhteiden vaarallisuus. Opetusta pyritään 

antamaan mahdollisimman paljon kriisiajan kaltaisissa olosuhteissa. Tällöin opetusta-

voitteen täyttymiseen liittyvän suunnittelun lisäksi on erityistä huomiota kiinnitettävä 

koulutusolosuhteiden turvallisuuteen. Tämä rajoittaa opiskelijan vapautta toteuttaa 

oppimiaan asioita käytännön harjoitteissa. Toisaalta pääosa opetuksen tavoitteista 

tähtää joukon suorituskyvyn lisääntymiseen. Tällöin yksilön toiminnan ja luonnolli-

sesti myös oppimisen on tuettava yhteisön tavoitteiden täyttämistä. Yksilön osaami-

sen lisääntyminen näkyy yhteisön suorituskyvyn lisääntymisenä. 

246 
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248 
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N iss inen 200 1. 
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Taisteluammunta on hyvä esimerkki vaativasta koulutustapahtumasta. Taistelutilan-

teessa sotilaalta vaaditaan itsenäistä toimintaa ja aloitekykyä sekä toimintaa joukon 

osana. Ammunnoissa on pystyttävä opettamaan näitä molempia taitoja. Vaikka 

harjoitus on joukkokohtainen, siinä on huomioitava myös yksilölliset 

oppimistavoitteet, sillä oppijana ei ole joukko, vaan yksilöt joukon osana. Opetusta-

pahtumalla on paljon muun muassa palvelusturvallisuuteen liittyviä rajoitteita, jotka 

on huomioitava oppimisprosessia suunniteltaessa. Tällöin opettaja liikkuu koulutusta-

pahtumaa suunnitellessaan yksilön ja joukon oppimisen problematiikassa sekä 

toisaalta kompleksisen todellisuuden ja selkeän, turvallisen , opetustapahtuman 

rakentamisen ongelmissa. 

Edellä kuvattu oppimistapahtuma ei kuitenkaan tarkoita pakottautumista ulkoa ohjat-

tuun behavioristiseen oppimiseen. Vaativasta opetustilanteesta huolimatta kouluttaja 

pystyy suunnitelmallisesti rakentamaan esimerkiksi taisteluammunnoista nousujohtei-

sia kokonaisuuksia, joissa yksilöt ja joukko ratkaisevat todenmukaisia ongelmatilan-

teita. Ongelmatilanteet ovat opettajan etukäteen ammunnan suunnittelussa 

rakentamia. Tällöin koulutustapahtuma rakentuu yhteisen ongelmanratkaisun ja 

väljästi määritellyn ongelmanasettelun pohjalle. Oppimisympäristönä taisteluam-

munta tukee tällöin yksilöiden yhteisöllistä oppimista. Opettajan liian kiinteä puuttumi-

nen suoritukseen saattaa jopa haitata oppilaiden yhteisöllistä ja henkilökohtaista 

suoritusta. Luotu oppimisympäristö ei enää ohjaakkaan oppilaita, vaan tämän lisäksi 

heidän täytyy huomioida opettajan lisäohjaus. Tällöin opettaja rikkoo sosiaalisen 

oppimisympäristön, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden yhteisöllistä työskentelyä. 

Opettaja voi sisällyttää oman ohjauksensa oppimisympäristön sisään tai toimia itse 

osana luotua sosiaalista ympäristöä. Hän voi olla esimerkiksi joukkoa toimiva ylempi 

esimies. Tällöin hänen ohjeensa ovat keskeinen osa toimivan joukon sosiaalista 

ympäristöä. 

Kouluttajan pedagogisesta valveutuneisuudesta riippuu parhaan oppimisprosessin 

rakentaminen . Oppimisprosessin aikana voidaan ja kannattaa käyttää useampaa 

opetusmallia. Yksilökeskeisten oppimismetodien kehittäminen ja käyttö puolustus-

voimissakin lisää kouluttajan menetelmävalikoimaa opetusta suunniteltaessa. 

Monimuoto-opetus on yksi tällainen yksilökeskeinen opetusmenetelmä. 
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3.1.4 Puolustusvoimien koulutusjärjestelmä 

Maanpuolustuskorkeakoulun verkkotuetun monimuoto-opetuksen kannalta puolus-

tusvoimien viimeaikaiset koulutusjärjestelmän muutokset näyttäisivät olevan 

merkittäviä. Keskeisin muutos on uusi päällystön koulutusjärjestelmä, jossa toisaalta 

koko upseerien perustutkinto uudistettiin ja samalla kaikkien henkilöstöryhmien 

korkeakoulutasoinen koulutus integroitiin upseerien koulutusjärjestelmään. Tarkaste-

len tässä luvussa näitä muutoksia erityisesti uudenlaisen opetuksen ja oppimisen 

mahdollisuuden näkökulmasta. Tausta-ajatuksenani on että nämä muutokset yhdis-

tettynä yhteiskunnan ja koko puolustusvoimien muutokseen antavat verkkotuetulle 

monimuoto-opetukselle aivan uusia toteutusmahdollisuuksia ja perusteluja. Keskityn 

luvussa myös kuvaamaan uutta koulutusjärjestelmäämme, koska näen että sen 

kehityksen perustelujen ymmärtäminen on tärkeää Maanpuolustuskorkeakoulun 

toimintaympäristön mieltämisen kannalta. 

Koulutusjärjestelmä luo perustan puolustusvoimien koulutuksen toteutukselle. Sen 

rakenteet mahdollistavat opetuksen kehittämisen ja oppimiskäsityksen muutoksen. 

Puolustusvoimissa on keskushallintotasolta saakka pyritty liittämään puolustusvoi-

mien kehitys yhteiskunnan kehityksen suuntaiseksi . Koulutusjärjestelmän tarkastelu 

mahdollistaa opetuksen kehittämisen suuremman kokonaisuuden osana. Tässä 

luvussa pyritään erityisesti tarkastelemaan Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaym-

päristöön vaikuttaneita muutoksia. Näyttäisi siltä, että verkkotuetun 

monimuoto-opetuksen keskeiset mahdollisuudet liittyvät päällystön uuteen koulutus-

järjestelmään sekä seuraavassa luvussa käsiteltävään puolustusvoimien avoimen 

oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämiseen. 

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää on kuluneen vuosikymmenen aikana kehitetty 

voimakkaasti . Ensimmäisenä vuorossa oli varusmieskoulutus. Varusmiesten koulu-

tusjärjestelmää muutettiin selkeästi oppimisen tehostamiseksi . Palvelusaikaa 

lyhennettiin ja koulutustavoitteet sidottiin täsmällisemmin varusmiehen tulevaan 

sodan ajan tehtävään. Yleisiä tavoitteita täsmennettiin opintoryhmälle paremmin 

sopiviksi . Samoin johtajakoulutusta kehitettiin voimakkaasti : johtajana kehittymistä 

lähdettiin tukemaan huomattavasti kokonaisvaltaisemman kehittymisen avulla. Johta-

jan henkilökohtaista johtajaprofiilia tukien pyritään tukemaan johtajana kasvamista. 
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Vuonna 1998 vuorossa oli päällystön koulutusjärjestelmän kehittäminen. Marras-

kuussa puolustusvoimain komentaja linjasi puheessaan kehitystä. Hänen mukaansa: 

" ... Yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa on lisäksi palautettu takaisin 
ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot. Näitä kahta korkeakoulututkin-
tolinjaa on esitetty otettavaksi käyttöön myös puolustusvoimien koulutus-
järjestelmässä. Tällä mallilla on kuitenkin puolustusvoimien kannalta 
useita heikkouksia. 

Ensinnäkin henkilökunnan koulutus on jo nykyisellään kovin kallista .... 
Siirtyminen esitettyyn koulutusjärjestelmään ei kuitenkaan vähentäisi , 
vaan päin vastoin lisäisi koulutusmenoja ... 

Toiseksi puolustusvoimissa on paljon sellaisia tehtäviä, jotka eivät 
edellytä pitkää akateemista tutkintoa, vaan ensisijaisesti käytännön lähei-
syyttä. Näihin akateeminen malli on liian pitkä eikä anna tarpeellisia 
valmiuksia. 

Kolmanneksi kaikki opetus on myös jo pedagogian perussääntöjen 
mukaan sopeutettava oppilaiden vastaanottokyvyn mukaiseksi , mikä on 
välttämätöntä opiskelijan omankin edun takia. Yhtenäinen koulutus ei 
ottaisi riittävästi huomioon tällaisia yksilöllisiä eroja, ja yhtenäinen perus-
koulutus on sitä paitsi saatu jo varusmiespalveluksen aikana. 

Neljänneksi malli ei hyvin istu määräaikaisten sopimussotilaiden 
käyttöönottoon, jota on esitetty muun muassa valtioneuvoston turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa eduskunnalle ... 

Viidenneksi yhtäjaksoinen, pitkä kestoinen, "valmistuminen" ei hyvin istu 
siihen nopeiden muutosten maailmaan, jossa puolustusvoimat tulevai-
suudessa toimii . Koulutus- ja työjaksojen tulisi seurata toisiaan toteuttaen 
elinikäisen oppimisen periaatteen." 249 

Näillä viidellä tekijällä komentaja perustelee puolustusvoimien koulutusjärjestelmän 

eroavuutta yhteiskunnan akateemisen koulutusjärjestelmän kehityksestä. Tämän 

jälkeen hän kuvaa erään mahdollisen mallin koulutusjärjestelmäksi . Lopuksi hän vielä 

täsmentää, että uudistuksessa tavoitellaan säästöjä, riittävää määrää koulutushenki-

löstöä sekä riittävän nuorta reservin johtajistoa. 

Suunnittelutyö aloitettiin komentajan linjausten jälkeen vuoden lopulla perustamalla 

työryhmä tekemään esitys uudesta järjestelmästä250 . Työryhmään koottiin pääesikun-

nan asiaan vaikuttavien osastojen edustajat. Koulutusorganisaatioita ei työryhmään 

käsketty mukaan. Sen sijaan työryhmä käytti työssään laajasti asiantuntijoita. Samoin 

työryhmän raportti lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle valmistuttuaan. Työryhmän 

raportin mukaan puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmän uudistaminen 

249 

250 
Hägglund 1998 
Työryhmän perustaminen es ityksen laatimiseksi palkatun sotil ashenkilöstön koulutuk-
sen j ärjestelyi stä. PEkoul -os:n ak n:o 23 1 /5.1 /D/1/ 16.11 . 1998. 
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perustuu Valtioneuvoston puolustuspoliittiseen selontekoon (1997) sekä puolustus-

voimien pitkän aikavälin suunnittelutyöhön sekä puolustusvoimien sodan ja rauhan 

ajan henkilöstötarpeeseen251. 

Uudistuksen perusteluissa ei ole selvää opetuksellista tarkoitusta. Opetuksen laatua 

tai uudenlaista toteutusmallia sillä ei haeta. Perusteet tulevat lähinnä koulutuksen 

toteutuksen uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstöjärjestelmän tarpeista. Koulutusjärjes-

telmän uudistamisen perusteina selvitystyöryhmän raportin mukaan ovat muun 

muassa yleisen koulutustason nousu ja opistotason koulutuksen päättyminen, 

sotilaseläkeratkaisusta johtuva päällystön keski-iän nousu ja sijoituskelpoisen 

evp-henkilöstön määrän väheneminen sekä valmiusyhtymien edellyttämän ammatti-

taitoisen nuoren johtajareservin tuottaminen. 252 Lisäksi selvästi on nähtävissä, että 

koulutusuudistuksen lähtökohtina ovat jo puolustusvoimain komentajan linjaamat 

koulutushenkilöstön määrä, säästöt, kouluttajien ikä ja sodan kuva. 

Uudistuksessa on kuitenkin löydettävissä mahdollisuuksia myös opetuksen ja oppimi-

sen kehittämiseen. Perusselvitystyöryhmän lähtökohtana oli huomioida muiden 

muassa elinikäisen oppimisen periaate sekä palkatun henkilöstön sodan ja rauhan 

ajan koulutusvaatimukset253 . Nämä tuovat mahdollisuuden oppimisen suuntaamiseen 

ja kohdistamiseen yksilön tarpeiden mukaisesti. Toisaalta suuren muutoksen yhtey-

dessä voidaan nostaa esiin opetuksen perusolettamusten perustelu uudessa tilan-

teessa. Näitä voivat olla ainakin oppilaan rooli opetuksessa, työn ja opiskelun 

yhdistäminen ja opetusmenetelmät. Tässä mielessä koulutusuudistus ajoittuu hyvin 

opetusmenetelmien ja -teknologian kehityksen kannalta. Uusi järjestelmä sisältää 

jopa tilauksen uudentyyppisestä toimintamallista. Vanhat menetelmät ja toimintamallit 

eivät enää välttämättä toimi . 

Toinen selkeä mahdollisuus uudistuksessa oli päätöksen avoimuus. Se ei rajaa 

suunnittelua liian tarkasti , vaan antaa mahdollisuuden kehittämiseen paikallisesti . 

Tällöin Maanpuolustuskorkeakoulu muiden mukana on keskeinen kehittäjä uudistuk-

sen käytännön toteutuksessa. 

25 1 
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Palkatun soti I ashen k i löstön kou I utuksen perusse l vitystyöry h män loppuraportti . 
PEkoul-os: n ak n:o 226/5. 1 /D/1/13. I2. I999 . 
Puolustusvoimien pää llystön koulutusuudistuksen toteuttaminen. PEkoul-os:n ak 
5. l /D/ l / I 6.06.2000. Es ittely puolustusvoimain komentaj alle. 
Työryhmän perustaminen es ityksen laatimi seksi palkatun sotil ashenkilöstön koulutuk-
sen j ärjestely istä. PEkoul -os:n ak n:o 231/5 . 1/D/ I/ l 6. l l.l998. 
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Uudistuksen taustalla oli toisaalta eri henkilöstöryhmien tarve kehittää koulutusjärjes-

telmää niin , että se palvelee vallitsevaa tilannetta paremmin. Erikoisupseerien osalta 

muun muassa todettiin seuraavanlaisia ongelmia: 

- puolustusvoimien sisäistä koulutusjärjestelmää koskevaa tiedottamista on tehostet-

tava 

- koulutuksen seurantajärjestelmää on kehitettävä 

- koulutusvolyymiä on lisättävä huomattavasti , koska 

- sotilaskoulutuksen tarve on lisääntynyt 

- nykyisten kurssien järjestämisessä on ollut tauko 

- tehtävien määrän lisääntyminen on lisääntynyt 

- puolustusvoimat on teknistynyt 

- tutkimustarve on kasvanut 

- erikoisupseerien ikärakenne vaatii. 254 

Tämän henkilöstöryhmän tarpeet kuvastavat hyvin puolustusvoimien vanhan koulu-

tusjärjestelmän uudistustarvetta kokonaisuutenakin . Tilanne muistuttaa tietoyhteis-

kunnan kehittämisen lähtökohtia. Koulutusjärjestelmän tulisi reagoida huomattavasti 

aiempaa dynaamisemmin osaamisen tarpeiden muutokseen ja myös ennakoida sitä 

aikaisempaa paremmin. Toisaalta tavoitteena on henkilöstö- ja koulutusjärjestelmän 

yhä parempi integrointi . 

Perusselvitystyöryhmän työn lähtökohtana oli opetusmenetelmien ja opetuksen toteu-

tustapojen uudenlainen tarkastelu. Työryhmän työhön liitettiin alusta alkaen puolus-

tusvoimien oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämisohjelma (AVOT) , joskin 

ainakin alkuvaiheessa uudella opetusmenetelmällä ja -tavalla haettiin lähinnä kustan-

nussäästöjä. Työryhmän loppuraportin mukaan monimuoto-opetusta ja avointa 

oppimis- ja työskentely-ympäristöä kehitetään taloudellisten säästöjen ja tehokkuu-

den lisäämiseksi255
. Tämä voi tuottaa pettymyksen, sillä kokemusten mukaan hajau-

tettu yhteisöllinen opiskelu ei ainakaan alussa tuo säästöjä. Opettajajohtoinen luento 

lienee halvin itseopiskelun jälkeen. Pidemmällä tarkastelulla resurssien säästöjä 

voidaan saada aikaan oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden matkojen vähentyes-

sä. Sen sijaan on nähtävissä, että monimuoto-opetuksen avulla voidaan oppimisessa 

hakea uudenlaisia tavoitteita. Tämän tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että uuden 

tyyppisellä opetuksen lähestymisellä voidaan tavoitella työssä tarvittavien osaamis-

254 

255 
Koulutusuudistus työryhmä 7: n väliraportti 8.11 .2000. 
Palkatun sotil ashenkilöstön koulutuksen peru sselvitystyöryhmän loppuraportti. 
PEkoul-os:n ak n:o 226/5. 1 /D/ I/ 13. 12. 1999. Liite 3. 
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valmiuksia kehittämistä aivan uudella tavalla. Samoin pedagogisesti rakennettu 

oppimisympäristö pystyy vapauttamaan ohjaajaresursseja. 

Lähtökohta-analyysissä perusselvitystyöryhmä toi esiin henkilöstön ammattitaidolle 

uusia vaatimuksia. Ne olivat tekniikan lisääntyminen, reaktiokyvyn kasvu, virheiden-

sietokyvyn heikkeneminen sekä fyysisten ja henkisten vaatimusten lisääntyminen. 256 

Tämä kuvastaa tärkeää kohderyhmäanalyysin huomioon ottamista opetuksen lähtö-

kohtia mietittäessä. Raportissa kuvattu tarkempi analyysi henkilöstön osaamisen 

tarpeesta mahdollistaa työn ja opiskelun tehokkaamman yhdistämisen. 

Koulutusuudistuksen tueksi pääesikunnassa ollaan laatimassa koulutusstrategiaa257 . 

Sen nimeksi on muodostumassa osaamisen varmistamisen strategia. Se pohjautuu 

puolustusvoimien henkilöstöstrategiaan258 . Näin pyritään varmistamaan koulutustar-

jonnan ja kysynnän kohtaaminen entistä paremmin. Osaamisen varmistamisen 

strategiassa pyritään luomaan visio koulutuskulttuurin muutokselle vuoteen 2012 

mennessä. Vision täyttämiseksi luodaan toimenpideohjelma osaamisen johtamiseksi 

ja varmistamiseksi. Se lähtee uudenlaisesta ajattelusta: osaamisen johtamisesta. 

Asiakirjan luonnoksen mukaan osaamisen johtaminen sisältää ydinosaamisen kartoit-

tamisen, osaamiskartan hahmottamisen, tehtäväkohtaisten kvalifikaatioiden 

luomisen, henkilöiden osaamisen varmistamisen, vajeanalyysin, toimenpideohjelman 

koulutuksen järjestämiseksi sekä osaamisen varmistamisen arvioinnin.259 

Osaamisen johtaminen pyrkii löytämään puolustusvoimien tehtävistä johdetun 

ydinosaamisen, johon toiminta tulisi fokusoida. Analyysi on pohja sekä painopisteyt-

tämiselle että myös lähtökohta toimintojen mahdolliselle ulkoistamiselle. Ydinosaami-

sen kautta saadaan käsitys siitä, millaista osaamista puolustusvoimien eri tulosyksi-

köissä tarvitaan. Tämä osaamiskartta tulisi pystyä sitomaan tehtäväkohtaisesti tulos-

yksiköissä. Tällöin pystytään arvioimaan henkilöstön osaamisen tarve. Tarvetta 

voidaan verrata nykyiseen osaamiseen. Tällöin päästään kiinni osaamisvajeeseen, 

joka antaa tiedon tarvittavan uuden osaamisen määrästä. Opiskelumahdollisuuksien 

luomisella pyritään varmistamaan ja kehittämään henkilöstön osaamista suhteessa 

nykyisiin ja tuleviin tehtäviin. 

256 

257 

258 

259 

mt, 5. 
Puolustusvoimien koulutuksen toimeenpanostrategian luonnos 11.2.2002. 
Puolustusvoimien henkilöstöstrategia. PEhenk-os ak 90/2. 13/D/1/3 1.1.2002 
Puolustusvoimien koulutuksen toimeenpanostrategian luonnos 1 1.2.2002. 
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Osaamisen varmistamisen strategian luoma uudenlainen opiskelumahdollisuuksien 

järjestäminen vaatii toteutuakseen uudenlaisen koulutusjärjestelmän. Tällöin 

nähdään, että henkilöstölle tulisi kiinteän jaksottaiskoulutuksen sisältämän koulujär-

jestelmän lisäksi pystyä tarjoamaan avoimempia opiskelumahdollisuuksia muuttuvien 

osaamistarpeiden mukaisesti . Uusi päällystön koulutusjärjestelmä vaikuttaisi luovan 

tähän hyvän pohjan kaikkien henkilöstöryhmien osalta. Kuitenkaan koulutusjärjes-

telmä ei sisällä avointa opetustarjontaa. Päällystön koulutusuudistus sekä henkilöstö-

ja koulutusstrategiat yhdessä luovat aivan uudenlaisen pohjan oppimisen tukemiseksi 

puolustusvoimissa. Työ ja opiskelu voidaan yhdistää siten, että työntekijän ja työnan-

tajan tavoitteet yhdentyvät. Organisaatio siirtyy aidosti kohti oppivan organisaation 

toimintamallia. 

Koulutusuudistuksessa välittyy selkeä pyrkimys avoimempaan opetukseen. Tästä 

esimerkkejä ovat opiskeluhistorian hyväksilukeminen, tavoitemäärittely tehtävän ja 

muuttuneiden olosuhteiden mukaisiksi sekä arvioinnin muuttuminen. Koko koulutus-

järjestelmän muuttuminen avoimempaan suuntaan vaikuttaa varmasti myös koko 

koulutuskulttuuriin , sillä ohjeita ja määräyksiä voidaan pitää koulutuskulttuurin kehitty-

misen suuntaviivoina. 

Jälkikäteen on mielenkiintoista tarkastella niitä perusteita, joilla päädyttiin valittuun 

uuteen koulutusjärjestelmämalliin . Työryhmä muodosti kuusi erilaista koulutusjärjes-

telmän kehittämismallia260 . Mallit käsittävät varsin laajasti kaikki erilaiset kehittämis-

suunnat. Perusselvitystyöryhmä käytti eri koulutusjärjestelmävaihtoehtojen 

vertailussa tärkeimpinä kriteereinä seuraavia: 

- tuottamiskyky: sodan ja rauhan ajan tehtävät 

- laatu: tehtävätason edellyttämä ammattitaito, arvostus 

- tuloksellisuus: tuottavuus, taloudellisuus, vaikuttavuus 

- kilpailukyky: rekrytointi , pysyvyys 

- joustavuus: reagointikyky, etenemismahdollisuudet 

- toteuttamiskelpoisuus. 261 

Koulutusjärjestelmien vertailussa opetuksen näkökulma löytynee laatu- ja tulokselli-

suuskriteereistä. Laadussa kiinnitettiin huomiota tulevien tehtävien vaatimaan 

ammattitaitoon. Tällöin jo peruskoulutuksessa otetaan huomioon tehtävässä tarvit-

260 
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Palkatun sotil ashenkilöstön koulutuksen peru sselvitystyöryhmän loppuraportti . 
PEkoul -os: n ak n:o 226/5. I /D/1/13. 12.1 999. L iite 4. 
mt, 3. 



81 

tava osaaminen. Tuloksellisuudessa ei kiinnitetä huomiota suoraan opetuksen 

laatuun vaan opiskeluaikaan ja käytettyihin taloudellisiin resursseihin . Toisaalta tulok-

sellisuuden arvioinnissa on mukana vaikuttavuus. Oppimisen näkökulmasta tämä 

voidaan tulkita oppimistuloksina suhteessa tavoitteisiin. Tällöin ei enää seurata 

opetuksen laatua vaan yksittäisen oppijan osaamisen lisääntymistä. Tällöin keskiöön 

nousee yksilöllinen oppiminen. Tämän ajattelumallin käyttöönottaminen vaatisi 

oppilaslähtöisen opetuksen. 

Tämän tutkimuksen kannalta ei ole olennaista syventyä tarkastelemaan vertailua ja 

käytettyjen kriteereiden painoarvoja. Tutkimusongelman kannalta olennaista ei 

myöskään ole pyrkiä arvioimaan toteutumatta jääneiden koulutusjärjestelmävaihtoeh-

tojen vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen puolustusvoimissa. Päätös on tehty ja 

koulutusjärjestelmän käyttöönotto on käynnistynyt. Olennaista päätöksessä ja koulu-

tusjärjestelmän jatkosuunnitteluohjeissa on riittävä väljyys. Koulutusorganisaatiot 

voivat itse aidosti vaikuttaa opetuksen ja oppimisen kannalta olennaisiin käytännön 

toteutusratkaisuihin sekä niiden takana oleviin teoreettisiin perusteisiin. 

Ehkä merkittävin muutos perusselvitystyöryhmän raporttiin tehtiin koulutusjärjestel-

män esittelyn yhteydessä. Uudistuksen aloittamista nopeutettiin kesällä 2000 

kahdella vuodella262 . Koulutusuudistus aloitettiin syksyllä 2001 263 . Asiakirjoista ei 

selviä syytä uudistuksen nopeuttamiseen. Kyse on todennäköisesti muutoksen johta-

misesta. Ylimmällä tasolla päätettiin toteuttaa muutos nopeasti. Pääesikunta antoi 

ohjeet jatkosuunnittelulle elokuussa 2000264 . Jatkosuunnittelu toteutettiin erittäin 

nopeasti ja tehokkaasti 16 työryhmän tekemänä. Nopea suunnittelu ja toteutuksen 

aloittaminen sisältää vaaroja. Voi olla, että ratkaisut tehdään ilman perinpohjaista 

analyysiä. Tällöin voidaan esimerkiksi hukata mahdollisuus oppilaiden uudenlaisten 

valmiuksien huomioimiseen. Toisaalta tämäkin muutos voidaan katsoa prosessiksi. 

Tällöin uuden koulutusjärjestelmän aloittaminen ei päätä suunnittelua ja kehittämistä, 

vaan alkaneesta toiminnasta haetaan reflektiivisesti kehittämisen suuntaa. Saadut 

kokemukset ohjaavat seuraavaa toteutusta. Toiminnallisiin toteutuksiin on kohtalai-

sen vaivatonta tehdä muutoksia, kun rakenteet ovat valmiita. 

262 

26J 

Palkatun sotilashenkilöstön koulutuksen perusselvitystyöryhmän loppuraportti . 
PEkoul-os:n ak n:o 226/5. 1 /D/ l / 13. 12. 1999. Sivu 3. 
Puolustusvoim ien päällystön koulutusuudistuksen toteuttaminen . PEkou l-os:n ak n:o 
5. l /D/1/ 16.06.2000. 
Päällystön koulutusjä,jestelmä jatkosuunnittelussa. PEkoul-os:n ak n:o 
194/5. l /D/1/2 1.8.2000. 
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Opiskelijoiden opiskelupolkujen valintaan liittyviä muutostarpeita näyttäisi ainakin jo 

olevan. Nykyistä käytäntöä, jossa opiskelijat valitsevat jo hakeutumisvaiheessa 

suuntautumisvaihtoehdon, voisi olla perusteltua muuttaa siten, että valinta tapahtuisi 

vasta opintojen edetessä. 265 Tällöin tietämyksen lisääntyminen valinnan sisällöstä 

voisi edistää laadukkaampia päätöksiä. Tällä saattaa olla vaikutusta opiskelumotivaa-

tioon ja koko rekrytointiin . 

Nopeutettu uudistusaikataulu vaikutti luonnollisesti moneen asiaan. Yksi näistä on 

avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämisohjelma (AVOT). Uuden 

koulutusjärjestelmän kehittämisessä on koko ajan pidetty lähtökohtana avoimen 

ympäristön ja monimuoto-opetuksen hyödyntämistä. Tällöin kehittämisohjelman 

osien kehittämistä Maanpuolustuskorkeakoulun osalta oli tarve nopeuttaa. 

Alla kuvattu koulutusjärjestelmä perustuu perusselvitystyöryhmän valmisteluun, siitä 

saatuihin lausuntoihin, niiden perusteella tehtyihin tarkennuksiin sekä henkilöstöpääl-

likön ja puolustusvoimain komentajan antamiin jatkosuunnitteluohjeisiin. 266 

Kaskeala 2001. 1 1 
Päällystön kou lutusjärjestelmä jatkosuunnittclussa. PEkoul -os: n ak n:o 
194/5. 1 /D/1/2 1.8.2000, 1 
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RESERVIN TUOTTAMINEN 

TÄYDENNYSKOULUTUS 

Jatkettu 
määräaika 

TÅVDENNYSKOULU Uudelleen-
koulutuksen 
tukeminen 

UPSEERIN 
YLEMPI KORKEA· 
KOULUTUTKINTO 5 vrniiiirlllllk• 
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0
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SOVELTUVUUSTESTAUS JA VALINTA KOE 

VARUSMIESKOULUTUS Reserviupseerikoulutus 12 kk (20 ov) 
SIVIIUKOULUTUS Ylloppllastutklnto / 2.asteeo ammalilllnen tutkinto 

Kuva 12. Uusi koulutusjärjestelmä 
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Ammattitutkinto 

Koulutusjärjestelmässä on pyritty huomioimaan kaikkien henkilöstöryhmien koulutuk-

sen tarpeet ja toisaalta yhdistämään niiden tavoitteet samaan opetustarjontaan. 

Upseerin yhtenäinen akateeminen koulutusohjelma sisältää sotatieteiden maisterin 

tutkinnon, sotatieteiden kandidaatin tutkinnon sekä upseerin perusopinnot. Perus-

opintojen jälkeen valmistuvat määräaikaisiin kouluttajan tehtäviin valitut upseerit. 

Upseerin tutkintojen opetus jakaantuu aselaji- ja toimialakoulujen vastuulle. Niissä 

opiskellaan koulun erikoisosaamiseen liittyvät oppisisällöt. Tämä tarkoittaa sitä, että 

maisterin ja kandidaatin opinnoissa opiskelijoiden opinnot ovat jakaantuneet opinto-

ryhmittäin erilaisiksi. Opinnot tapahtuvat myös eri puolilla Suomea. 

Eri tutkintotasot ovat sisäkkäisiä ja liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kaikki opiskelijat 

osallistuvat yhdessä perusopintoihin. Samoin sotatieteen maisterin ja kandidaatin 

tutkinnot ovat pääasiassa samoja alemman korkeakoulututkinnon opintojen ajan. 

Tämä tuo mahdollisuuden tarkastella opintoja yhtenäisen opiskeluprosessin näkökul-

masta. Oppilaan näkökulmasta opinnot voidaan mieltää jatkuvana kokonaisuutena 
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opiskelupaikan vaihtumisista huolimatta. Opintojen sisältöjen ja tavoitteiden osalta 

suunnittelutyöryhmät onnistuivat yhdistämään nämä opiskelukokonaisuudet jatku-

moksi. Toivottavasti opintojen alkamisen yhteydessä pystytään luomaan myös 

sosiaalisen oppimisympäristön näkökulmasta jatkumo. 

Merkittävä muutos on tehty myös erikoisupseerien ja puolustusvoimien palveluk-

sessa olevien siviilien koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Maanpuolustuskorkea-

koulun täydennyskoulutusosaston perustamisen yhteydessä tämä 

koulutusjärjestelmä oli juuri uudistettu ja osin luotu aivan uutena kokonaisuutena. 

Päällystön koulutusuudistuksessa erikoisupseerien ja siviilien koulutusjärjestelmä 

yhdistettiin upseerien koulutusjärjestelmään . 

Uuden suunnitelman mukaan erikoishenkilöstö ja siviilit saavat peruskoulutuksen 

muualla yhteiskunnassa ja heidän koulutustaan täydennetään puolustusvoimissa. 

Täydennyskoulutuksessa hyödynnetään koko puolustusvoimien koulutus-

järjestelmää. Erikoishenkilöstön ja siviilien täydennyskoulutus käsittää perus- ja 

jatkokurssit. Erikoishenkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksesta tehdään kutakin 

henkilöä ja tehtävää varten oma suunnitelmansa tehtävään nimityksen yhteydessä. 

Sitä täydennetään vuotuisissa kehittämiskeskusteluissa. 

Koulutusjärjestelmän tavoitteena on sodan ajan reservin tuottaminen myös päällystön 

koulutusjärjestelmän kautta. Toisaalta henkilöstöryhmien rajoja on pyritty lieventä-

mään siten, että henkilöstö voi hakeutua koulutuksen kautta uusiin tehtäviin myös 

henkilöstöryhmien välillä. 

Uusi päällystön koulutusjärjestelmä tuo aivan uudenlaisia haasteita opetuksen järjes-

telyille. Ensinnäkin siirtymäaika kokonaan uuteen järjestelmään on pitkä. Edellisten 

koulutusjärjestelmien opettamia upseereita, opistoupseereita ja erikoisupseereita 

palvelee puolustusvoimissa vielä pitkään. Heille tulee pystyä järjestämään osaamisen 

varmistaminen. Nämä ohjelmat ovat yksilöllisiä, sillä tutkinnon täydentämisen yhtey-

dessä joudutaan oppilaan työ- ja opiskeluhistoria huomioimaan. Toisaalta tavoitteena 

on tarjota heille mahdollisuuksia liittyä uuteen järjestelmään. Tästä osoituksena on 

muun muassa käynnissä olevat tutkinnon täydentämiseen tähtäävät 

koulutusohjelmat. Täydennyskoulutustarpeet kasvavat todella merkittävästi. Tämä 

tulee varmasti vaikuttamaan koko Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaan. 
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Toisena uutena haasteena on koulutusjärjestelmässä luodut mahdollisuudet jatkaa 

opintoja työn teon ohessa. Koulutusjärjestelmän suunnitelman mukaisesti koulutetun 

määräaikaisessa sotilastehtävässä palvelevan henkilön kouluttautumista ja sijoittu-

mista muille työmarkkinoille tuetaan eroraha- ja koulutustukijärjestelmällä. Koulutus-

tukijärjestelmä käsittää opiskelun tukemisen sekä puolustusvoimien että 

puolustusvoimien ulkopuolisessa koulutuksessa ja opintovapaan267 . Opiskelun 

tukemiseen tarvitaan soveltuva avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö sekä sen 

fyysiset rakenteet ja henkiset toimintamallit. Edellä mainitut tekijät luovat tarpeen 

rakentaa uudenlaista toteutusta opetukselle . 

Uuden koulutusjärjestelmän mukaiset opinnot järjestetään Maanpuolustuskorkeakou-

lussa ja Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaamana puolustushaara-, aselaji- ja toimi-

alakouluissa. Opinnot sisältävät Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaamia 

työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja joukko-osastoissa. 268 Valtaosa täydennyskoulu-

tuksesta ja mahdollisesta avoimesta opiskelusta suoritetaan työn ohessa. Tällöin 

opetus ja opiskelu tulevat vaikuttamaan myös joukko-osastojen toimintaan. 

Opintojen valtakunnallinen ohjaaminen asettaa Maanpuolustuskorkeakoulun 

oppimisympäristölle suuren haasteen. Toisen haasteen toivat opiskelijoiden yksilölli-

set opiskelupolut tutkinnon aikana. Opiskelupolut sisältävät opiskelua sotilasopetus-

laitoksissa ja joukko-osastoissa eri puolilla Suomea tutkinnon suorittamisen aikana. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa näihin haasteisiin pyritään vastaamaan opetusmene-

telmien ja -järjestelyjen kehittämisellä. Nähtäväksi jää kuinka paljon tämä aiheuttaa 

myös organisatorisia muutospaineita. Pääosa korkeakoulun rakenteesta on edelleen 

lähiopetuspainotteista pelkästään perus- ja jatkotutkintoa tukevana aikana luotuja. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa todettiin , että valtakunnallinen AVOT-kehittämisoh-

jelma ei ehdi palvelemaan uutta koulutusjärjestelmää alkuvaiheessa. Maanpuolustus-

korkeakoulussa pidettiin kuitenkin tärkeänä juuri alkuvaiheessa varmistaa 

uudistuksen toteuttaminen myös oppimisympäristön kehittämisen näkökulmasta. 

Linjauksena oppimisympäristön kehittämiselle pidettiin verkkopohjaisen monimuoto-

opetuksen sekä hajautetun yhteisöllisen opetushallinnon kehittämistä. Tällä kehittä-

267 

268 

Pää llystön koulutusjä rjestelmä jatkosuunnittelussa. PEkoul-os: n ak n:o 
194/5. I /D/1/2 1.8.2000. Sivu 4 
mt, 2ja 3 
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misellä pyrittiin vastaamaan valtakunnalliseen ohjaamistarpeeseen sekä oppilaiden 

ohjattuun opiskelupolkuun eri sotilasopetuslaitoksissa. 269 

Pääesikunnan koulutusuudistuksen jatkosuunnitteluohjeen mukaan monimuoto-ope-

tusta puolustusvoimien koulutusjärjestelmässä lisätään . Ohjeessa todetaan lisäksi , 

että upseerien perusopintoihin sisältyy Maanpuolustuskorkeakoulun monimuoto-ope-

tuksen tukemaa koulutusharjoittelua tulevissa joukko-osastoissa. Opetuksessa 

hyödynnetään avointa oppimis- ja työskentely ympäristöä (AVOT).270 Tämä linjaus 

antaa mahdollisuuden kehittää opetuksen järjestelyjä avoimempaan suuntaan. 

Tämän tutkimuksen valossa puolustusvoimien uuden koulutusjärjestelmän kehittämi-

sen yhteydessä vaikuttaisi olevan hedelmällistä keskittyä tarkastelemaan myös 

epämuodollisen oppimisen osuutta. Päällystön koulutusuudistus käsittelee muodolli-

sen koulutusjärjestelmän uudistamista. Se on hierarkkisesti rakentuva, ajallisesti 

asteittain etenevä kasvatusjärjestelmä, joka ulottuu varusmiespalveluksesta koko 

työelämää kattavaksi järjestelmäksi . Epämuodollisella koulutuksella tarkoitetaan 

kaikkia niitä kasvatusta ja oppimista varten organisoituja toimintoja, jotka tapahtuvat 

muodollisen koulujärjestelmän ulkopuolella. Tämä tarkoittaa arvojen, asenteiden ja 

tapojen opettamista: kulttuurin siirtoa. Puolustusvoimissa epämuodollista oppimista 

tapahtuu työelämässä. Se on työssä oppimista. Epämuodollinen oppiminen voidaan 

huomioida yksilöiden oppimis- ja työskentelyhistorian huomioimisella muodollista 

opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tämän osaamisen huomioiminen johtaa 

yksilöllisiin opiskeluohjelmiin . Osa opetuksesta korvataan osaamisen osoittamisella. 
271 

Koulutusjärjestelmän rakenteet luovat pohjan opetuksen järjestelyille. Koulutuksen 

linjauksia voidaan pitää rakenteiden luomisena. Koulutusorganisaatioiden tehtävänä 

on luoda rakenteista toimivia. Näin ollen Maanpuolustuskorkeakoululla on mahdolli-

suus kehittää omia opetusjärjestelyjään oppimista parhaiten tukeviksi . 

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmän tavoitteet ja linjaukset yhdentyvät tietoyhteis-

kunnan kehitykseen. 

269 

270 
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Upseerikoulutuksen jä1jestelyt 200 1 ja tulev ina vuos ina. MpK K:n ak n:o 
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Avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittäminen on yksi keskeinen koulu-

tusjärjestelmän kehittämistä tukeva toiminta. Sen avulla voidaan rakentaa elinikäisen 

oppimisen tuki puolustusvoimien henkilöstölle. 

3.1.5 Puolustusvoimien avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö 

Tutkimustehtäväni kannalta on keskeistä liittää Maanpuolustuskorkeakoulun opetuk-

sen kehittäminen koko puolustusvoimien koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen. 

Verkkotuetun oppimisen kehittäminen on päätetty puolustusvoimissa keskittää 

yhteen kehittämisohjelmaan. Tällä pyritään varmistamaan koko organisaation 

kokonaisvaltainen huomioon ottaminen sekä resurssien keskittäminen. Maanpuolus-

tuskorkeakoulun tehtävänä on oppimismenetelmien kehittäminen tässä ohjelmassa. 

Tämän vuoksi näen tärkeäksi pysähtyä tarkastelemaan tutkimusraportissani tätä 

kehittämisohjelmaa syvemmin. Olen pyrkinyt kuvaamaan ohjelman kehityshistoriaa ja 

taustaa. Painopiste tarkastelullani on uudenlaisen oppimisen tukemisessa kehittämis-

ohjelman toteutuksessa. Tämän pyrin perustelemalla kehittämisohjelmalle uuden 

oppimisen näkökulmasta lähtevän käsitemäärittelyn. 

Verkko-oppimisympäristöön ja sen avoimuuteen voidaan katsoa liittyvän ainakin neljä 

metaforaa. Nämä toimintaa valaisevat kielikuvat ovat verkkopohjainen oppimis-

ympäristö kalvopankkina ja informaatiovarastona, verkkopohjainen oppimisympäristö 

verkostona, verkkopohjainen oppimisympäristö rakenteena ja verkkopohjainen 

oppimisympäristö virtuaaliluokkana. Metaforat voivat olla toisiinsa nähden 

sisäkkäisiä. 272 

Ajateltaessa oppimisympäristöä materiaali- ja tietovarastona katsotaan se lähiope-

tusta tukevaksi ja oppimisessa tarvittavaa tietoa välittäväksi kanavaksi. Tarkastelta-

essa oppimisympäristöä verkostona huomataan, että sen tavoitteena on mahdollistaa 

toimijoiden yhteisöllisyys. Ajateltaessa oppimisympäristöä rakenteena korostetaan 

sen mahdollisuuksia ohjata oppimista. Ohjaaminen voi tapahtua oppimisalustan tai 

materiaalin avulla. Virtuaaliluokkana oppimisympäristö pyrkii lähestymään fyysistä 

tilaa pysyen kuitenkin tekotodellisuudessa. Kolmiulotteisilla ympäristömallinnuksilla 

pyritään tuomaan oppilaalle muut toimijat ja ympäristön asiat visuaalisesti havaittavik-

si. Kaikki nämä metaforat sisältyvät puolustusvoimien avoimen oppimis- ja työskente-

ly-ympäristön (AVOT) kehittämisohjelman rakenteeseen. Eri tasoille ulottuva 

henkinen ja tekninen ympäristö antaa opettajalle mahdollisuuden rakentaa oppilaan 
272 Matikainen & Manninen 2000, 35-36 
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oppimista parhaiten tukevan ympäristön. Tällöin edellä kuvattuja eri tasoisia verkko-

ympäristöjä ei mielletä paremmuusjärjestykseen, vaan eri tasoisten ratkaisut auttavat 

opettajaa luomaan tilanteeseen sopivan ympäristön. 

Avoimen opiskelu- ja työskentely-ympäristön kehittämisohjelma on puolustusvoimien 

koulutusjärjestelmän toimintaympäristön kehittämisen kannalta keskeinen tulevaisuu-

den rakentaja. Se sisältää kaikki edellä kuvatut neljä verkottunutta toimintaa kuvaa-

vaa toimintamallia. Sotilaspedagogisesta näkökulmasta on keskeistä olla mukana 

teknisten innovaatioiden rakentamisen rinnalla alusta saakka. Sotilaspedagogisen 

näkökulman tulisi olla keskeinen siltä osin, kuin on kyse oppimisesta ja opiskelusta. 

Tällä pyritään pääsemään mahdollisimman tasapainoiseen kokonaisuuteen. Kyse ei 

ole ainoastaan uuden tietotekniikan hyödyntämisestä eikä hallinnosta. Teknisten ja 

pedagogisten ratkaisujen osalta tulisi päästä mahdollisimman toimivaan kokonaisuu-

teen. 

Henkilöstöesikunnan esityksestä pääesikunnan päällikkö käynnisti AVOT-kehittämis-

ohjelman hankkeiden esivalmistelut keväällä 2000273
. Näin aloitettiin merkittävä tieto-

verkkoja hyödyntävän opiskelu- ja työympäristön luominen. Tavoitteena on kehittää 

puolustusvoimia osana suomalaista tietoyhteiskuntaa. Vastaavia hankkeita on 

useiden maiden asevoimissa; mittavin on yhdysvaltalainen ADL (Advanced Distribu-

ted Learning), joka on muodostumassa myös keskeiseksi Naton koulutusympäristök-

si. Toisaalta Suomi pyrkii säilyttämään asemansa yhtenä maailman johtavista 

tietoyhteiskunnista: myös AVOT on nähtävissä osaksi tätä pyrkimystä. 

Kehittämisohjelman mukaista oppimis- ja työskentely-ympäristön ajatusta oli kehitelty 

puolustusvoimissa jo muutaman vuoden. Alusta saakka kehittäminen sisälsi pedago-

gisen ja teknisen kehittämisen mutta niiden integrointia ei juurikaan ollut. Järjestel-

mällinen "monimuotokouluttajien" koulutus aloitettiin vuoden 1996 syksyllä. Tämän 

voidaan katsoa luoneen pohjaa uudenlaiselle opetuksen ja oppimisen ajattelulle . 

Samoihin aikoihin eri puolilla puolustusvoimia kehitettiin paikallisia yhteisöllisiä 

verkkopohjaisia ympäristöjä. Tämä loi vahvaa osaamista ja kokemusta uuden 

opetustekniikan hyödyntämisestä. Samoin esikuntajärjestelmän kehittäminen ja 

käyttöönotto koko puolustusvoimissa loi käytännössä verkkopohjaisen työskentely-

ympäristön. 

273 A VOT- kehittämisohjelma. PEkou l-os: n ak n:o R 1607/l .2/E/ 111 /2 .5.2000. 
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Varsinainen valtakunnallinen AVOT-oppimisympäristön kehittämisajatus synnytettiin 

keväällä 1998 Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen (PvKK) sisäisenä 

hankemuistiona274
. Siinä viitataan opetusministeriön vuonna 1995 aloittamaan Suomi 

tietoyhteiskunnaksi -hankkeeseen. Ajatuksena muistiossa on aloittaa monimuoto-o-

petuksen tukemiseen tähtäävän valtakunnallisen ympäristön kehittäminen. Jo tässä 

vaiheessa pidettiin tärkeänä kansainvälisen kehityksen huomioimista. Vaikka tässä 

vaiheessa lähdettiin kehittämään videoneuvottelulaitteistojärjestelmää, oli muistiossa 

kehittäminen kiinnitetty voimakkaasti pedagogisiin perusteluihin. 

Vielä saman vuoden lopulla virtuaalikorkeakouluhankkeen ajatus oli saanut ympäril-

leen huomattavasti laajemman verkottumisen275. Puolustusvoimien Koulutuksen 

Kehittämiskeskuksessa oli ryhdytty kehittämään valtakunnallista yhteisöllistä verkot-

tunutta oppimis- ja työskentely-ympäristöä. Syksyllä 1999 Puolustusvoimien Koulu-

tuksen Kehittämiskeskus esitti puolustusvoimien henkilöstöpäällikölle 

AVOT-kehittämisohjelman perustamista. Hanke-esittelyasiakirjassa AVOT määritel-

tiin ensimmäisen kerran nykymuotoisena. 

Hanke-esittelyasiakirjan mukaan AVOT-kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa 

puolustusvoimissa annettavaa koulutusta tietoyhteiskunnan vaatimusten ja sen tarjo-

amien mahdollisuuksien mukaisesti. Kehittämisohjelman avulla luodaan vuoteen 

2012 mennessä kattava verkko-oppimisympäristö .276 Kehittämisohjelmassa on siis 

voimakas yhteiskunnallinen kontakti. Puolustusvoimien tavoitteena on osallistua tieto-

yhteiskunnan kehittämiseen. 

Alkuperäisen aikataulun mukaan tehtävien valmistelu aloitettiin kevään 2000 tulosoh-

jauksen yhteydessä. Toteutusvaihe käynnistettiin syksyn 2000 tulosneuvottelujen 

mukaisesti. Vuosina 2001-2003 saatetaan sotilasopetuslaitokset AVOT-ympäristön 

piiriin ja luodaan joukko-osastoihin valmius tietokoneavusteiseen opetukseen. 

Vuosina 2003-2008 AVOT-ympäristö laajennetaan kattamaan kaikkien koulutusryh-

mien tarpeet. Vuosina 2008 - 2012 koko puolustusvoimissa hyödynnetään kehitty-

neen tietotekniikan mahdollisuuksia osana kansallista tietoyhteiskuntahanketta.277 

27.J 

27) 

276 
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Vi rtuaali korkeakoul uhankkeen käynnistäm inen. PvKK :n muistio 15.3. 1998. 
Virtuaalikorkeakou lu - hanke. PvKK:n mu istio 7. 12.1998. 
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Sotilaspedagogiikan näkökulmasta suunniteltu vaiheistus vaikuttaa varsin teknispai-

notteiselta. Toisaalta teknisen infrastruktuurin kehittäminen antaa mahdollisuuden 

opetuksen toteuttamiselle . Tällöin uudenlaisen opetuksen kehittämisen , suunnittelun 

ja valmistelun tulee edetä kyseisen aikataulun mukaisesti. Täten vuonna 2003 tulee 

olla pedagoginen valmius aloittaa verkkotuettu opiskelu pilotteina eri puolilla puolus-

tusvoimia paikallisten tarpeiden mukaan. Toisaalta jo nykyisin Maanpuolustus-

korkeakoulun antama täydennyskoulutus toteutetaan verkko-opetuksella tuetun 

monimuoto-opetuksen avulla. Tällöin teknisen ympäristön kehittyessä voidaan 

opetusta tarjota paremmin eri puolille Suomea. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

omalta osaltaan osallistua AVOT:n pedagogiseen kehitykseen. Verkkotuetun 

monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessin mallintamisen tavoitteena on helpottaa 

opettajia ja koulutussuunnittelijoita uudenlaisen oppimisprosessin luomisessa. 

Edellä mainittu aikataulu on käynnistynyt hyvin. Päällystön uuden koulutusjärjestel-

män aloittamisen yhteydessä syksyllä 2001 AVOT:n toiminnalliset rakenteet käynnis-

tyvät upseerien koulutuksen osalta. Täydennyskoulutuksessa on hyödynnetty jo 

vuoden 2000 syksystä alkaen uusia opetusjärjestelyjä. Ensimmäinen verkossa tuettu 

kertausharjoitus toteutettiin kevään 2001 aikana. Varusmiesten tietoverkko-opiskelua 

ryhdytään tukemaan pilotilla vuoden 2002 keväällä. Teknisen ympäristön kaupallinen 

hankintaprosessi käynnistettiin keväällä 2002. 

Alkuperäisessä esittelyasiakirjassa vastuut jaettiin seuraavasti : 

- kehittämisohjelmajohtajana on puolustusvoimien henkilös-
töpäällikkö 
kehittämisohjelmajohtaja maaraa kehittämisohjelman 
valtakunnallisen ohjausryhmän 

- päähankepäälliköksi nimetään pääesikunnan koulutus-
osaston päällikkö. 

AVOT-kehittämisohjelma on jaettu kolmeen hankkeeseen koulutusosaston vasta-

tessa kehittämisohjelman kokonaistoteutuksesta. Hankkeet ovat seuraavat: 

1) oppimis- ja työskentely-ympäristöjen tekninen kehittämishanke, joka 

on PvKK:n vastuulla , 

2) verkko-oppimisympäristöjen opetusmenetelmien kehittämishanke, 

joka on MpKK:n vastuulla sekä 

3) avointa tietoverkkoa käyttävä reservin koulutuksen kehittämishanke, 

joka on pääesikunnan asevelvollisuusosaston vastuulla. 
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AVOIN OPPIMIS- JA 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖN 

KEHITTAMISOHJELMA 

Oppimis- ja 
työskentely-
ympäristö 

PvKK 

Oppimis-
menetelmät 

MpKK 

Reservin 
koulutus-
järjestelmä 

PEasev-os 

Kuva 13. AVOT:n organisoituminen 

Hankkeet on jaettu osahankkeiksi ja niitä tukeviksi projekteiksi278
. Merkittävää kehittä-

misohjelmassa on se, että tekniikkaa, pedagogiikkaa ja koulutusjärjestelmää kehite-

tään rinnakkain AVOT:n varsinaisten käyttäjien näkökulmaa korostaen. 

Kehittämisvastuut on jaettu organisatorisesti . Erillistä projektiorganisaatiota ei ole, 

vaan kehittäminen liitetään organisaation työhön kuuluvaksi. Tällä ehkä vältytään 

erillisten hankkeiden syntymiseltä. Kaikki hankkeet ja osahankkeet liitetään tulosohja-

uksen kautta organisaation tehtäviksi. Toisaalta organisatorinen vastuujako aiheuttaa 

sen, että kehittämistyötä tehdään oman toimen ohella. Varsinaista erillista hankehen-

kilöstöä ei ole resurssoitu. 

Hankkeen tavoitteena alusta saakka on ollut osallistua suomalaisen tietoyhteiskun-

nan kehittämiseen omalta osaltaan . Tästä näkökulmasta hankkeessa yhdistyy muun 

muassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen 

sekä merkittävä osaamisen kokoaminen ja jalostaminen. Laajana koulutusorganisaa-

tiona puolustusvoimat voi olla mukana myös kansalaisten tietoyhteiskunnan valmiuk-

sien kehittäjänä. 279 

Virallisten asiakirjojen mukaan avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö on fyysinen , 

psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen ympäristö. Se motivoi , ohjaa sekä tukee 

oppimista ja työntekoa antaen palautetta. AVOT toteutetaan tietotekniikka-avustei -

sesti . Avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö perustuu avoimeen tietotekniseen 

infrastruktuuriin , jonka avulla tieto tuotetaan, hallitaan ja esitetään. Tiedon tuottami-

278 

279 
AVOT- kehittämisohjelma. PEkou l-os:n ak n:o Rl607/ 1.2/E/lll /2.5.2000 
A YOT vä lies ittely PEhenkpääll :lle 25.8.1999 PvKK:lla 
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nen sanan varsinaisessa merkityksessä on ihmisten henkistä työtä, jota tietotekniikan 

tulisi tukea. Järjestelmä koostuu oppimiskeskusten AVOT-palvelimista, niissä toimi-

vista sovelluksista sekä palveluista. 280 

Tässä tutkimuksessa edellä olevaa määritelmää on kehitetty oppimisen näkökul-

masta seuraavasti: 

Avoin Oppimis- ja Työskentely-ympäristö on fyysinen, henkinen ja 
sosiaalinen ympäristö. Se mahdollistaa avoimuuden määrästä riippuen 
oppilaan ja työskentelijän vapauden valita toiminta-aika, -paikka ja -tapa 
sekä sisällöt ja päämäärät. Siinä mahdollistuu suunnitelmallinen palaute, 
arviointi ja ohjaus.281 

Määrittelyssä korostuu ympäristön laaja-alainen käsite. Se on oppimista ja opetusta 

tukemaan rakennettu suunnitelmallinen kokonaisuus. Se voi olla yksilöllinen tai 

useampaa oppilasta varten tehty yhteinen kokonaisuus. Fyysinen ympäristö muodos-

tuu luokkahuoneista, ryhmätyötiloista, opiskelijoiden omista yksilötiloista sekä tarvitta-

essa tietoverkossa olevasta oppimisalustasta. Oppimisalusta on verkko-opetukseen 

rakennettu, tietoverkossa oleva tekninen oppimisympäristö, johon on voitu liittää 

erilaisia elektronisia palveluita282 . 

Henkisellä ympäristöllä tarkoitetaan opetusmenetelmiin, oppimiskäsitykseen ja tiedon 

luonteeseen liittyviä kulttuurisia ja arvopohjaisia ratkaisuja. Sillä siis luodaan yhteiset 

pelisäännöt oppimisprosessille. Tämä on edelleenkin paljolti opettajan tai ohjaajan 

vastuulla, vaikka onkin kyse opiskelijakeskeisestä, joustavasta lähestymistavasta. 

Oppimiskäsityksen kriittinen harkinta on kiinteässä yhteydessä opetusmenetelmän 

valintaan. Tiettyyn oppimiskäsitykseen sitoutumalla opettaja käytännössä ratkaisee , 

mitkä sisällöt painottuvat ja miten niitä toivotaan opittavan. Osaamisen aikaansaami-

seksi esimerkiksi oppisisältöjen voidaan katsoa vaativan tietyn muodollisen 

järjestyksen. Toisaalta oppimisprosessia voidaan rakentaa vahvan yksilöllisesti 

opiskelijan aiempien kokemusten pohjalta. Sama koskee myös tiedon luonteeseen 

liittyviä valintoja. Osa tiedosta voidaan katsoa sellaiseksi , että se tulee 'ottaa annet-

tuna totuutena'. Toisaalta tieto saattaa olla selvästi tilanteeseen liittyvää ja henkilön 

omaan arvomaailmaan sidottua. 

280 
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Yksi henkisen oppimisympäristön keskeinen tekijä on henkisen pääoman kasvattami-

nen. Nykyaikaisessa alati muuttuvassa yhteiskunnassa henkisen pääoman ehkä 

tärkein ominaisuus on yksilön kyky kehittää uutta osaamista itselleen.283 Tämä tarkoit-

taa yksilön oppimisvalmiuksien kehittämistä itsenäisen tiedonhaun ja -käsittelyn 

alueella. Toisaalta kyseessä on myös oppilaiden kokemusperäisen tiedon hyödyntä-

misestä kannettavana tietona muuttuvassa maailmassa. Tämä korostaa epämuodolli-

sen ja piilevän oppimisen roolia. Ihmisten osaaminen kasvaa myös muodollisen 

koulutusjärjestelmän ulkopuolella. 

Edellä kuvattu henkisen oppimisympäristön muodostaminen saattaa kuulostaa 

kohtuuttoman vaikealta käytännön opetuksessa. Käytännössä jokainen opettaja 

kuitenkin tekee tiedostaen tai tiedostamattaan mainittuja ratkaisuja. Kyseessä on 

opettajien ns. hiljainen tieto. Kokemukseensa ja työpaikkansa toimintamalleihin 

nojautuen opettajat tekevät valintoja opetuksen järjestelyistä. Opettajan tietoisuus 

valintojen luonteesta ja merkityksestä lisääntyy ammattitaidon kasvaessa. Hän 

saattaa huomata esimerkiksi, että hänen annettuna totuutena pitämänsä tieto onkin 

käytännössä varsin tilannesidonnaista. Avointa opiskeluympäristöä tarkasteltaessa 

on tärkeää pysähtyä miettimään myös henkisen ympäristön valintamahdollisuuksia. 

Verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessin mallintamisella on tavoit-

teena juuri tämän opettajien menetelmätietoisuuden kasvun tukeminen. 

Puolustusvoimien opetuksessa on sosiaalinen ympäristö erittäin merkityksellinen. 

Puolustusvoimain komentaja korostaa Maanpuolustuskorkeakoulun roolia päällystön 

yhteenkuuluvuuden hengen luojana 284
. Henkinen kasvatus on kiinteässä yhteydessä 

toimintakykyyn. Tutkintoihin valmistavalla opetuksella on opetussuunnitelmaan kirjoit-

tamattomana tavoitteena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kehittyminen ja yhteisön 

käyttäytymissääntöjen omaksuminen. Tämän ammatti-identiteetin kasvattaminen ja 

kehittäminen on yksi Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävistä. Toinen sosiaalisen 

ympäristön tehtävä on oppilaiden tutustuminen toisiinsa. Opintojen aikana rakennetut 

tuttavuus- ja ystävyyssuhteet auttavat työssä. Kriisiajan organisaationa puolustusvoi-

mien toiminnassa keskeisiä ovat ryhmäkiinteys ja luottamus toisiin. Kasvua tähän ei 

saa romuttaa avoimuudella ja 'etäläsnäololla ' . Pikemminkin haasteena on yhteisölli-

sen oppimisen teorian ja menetelmien kehittäminen. 

28., 

284 
Sallila & Yaherva 1998, 20 
K askeala 2002 
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Sosiaalinen ympäristö voidaan mieltää myös sosiaalisen verkottumisen keinoksi285 . 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus saa alkunsa peruskoulutuksessa. Oppimis- ja työsken-

tely-ympäristön tulisi pystyä tukemaan tätä sosiaalista verkottuneisuutta. Näiden 

verkostojen rooli voi kasvaa merkittäväksi. Yhteisöt voivat muodostua verkostoiksi 286 . 

Tällöin erityisesti työaikana tapahtuvan oppimisen tukijaksi nousee yhteisöjen välinen 

asiantuntijaverkosto. Näiden hyödyntäminen opetuksessa lisää huomattavasti 

oppilaiden oppimisedellytyksiä. 

Sosiaalinen oppimisympäristö perustuu vuorovaikutukseen . Tällöin organisaation 

kyky tukea vuorovaikutuksen muodostumista ja kehittymistä on olennainen. Vuoro-

vaikutus perustuu luottamukseen. Organisaation oppimisen tukemiskykyä voidaan 

siis arvioida myös luottamuksen ilmentymisenä. Luottamus voi ilmentyä organisaati-

ossa seuraavan asteikon mukaisesti: 

- heikko ihmisten välinen luottamus 
- kolmannen osapuolen valvoma luottamus 
- sopimukseen perustuva luottamus 
- vastavuoroisuuteen perustuva luottamus.287 

Käytännön luottamuksen tason nousu kohti vastavuoroisuuteen perustuvaa luotta-

musta mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen. Sen avulla voi organisaatio kehittyä 

oppimista tukevaksi yhteisöksi - oppivaksi organisaatioksi288 . Puolustusvoimien 

henkilöstö-strategian289 tavoitteena on nimenomaan kehittää organisaatiotamme kohti 

oppivan organisaation toimintamalleja. Henkinen ja sosiaalinen ympäristö näyttäisivät 

olevan avainasemassa tämän tavoitteen toteuttamisessa. 

Avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämisen kannalta on tärkeää huomi-

oida työelämän tarpeet. Puolustusvoimissa on yhdistettävissä opiskelijan tarpeet, 

koulutusorganisaation tavoitteet opetukselle sekä työelämän tarvitsemat osaamisval-

miudet. Oppilaat ovat puolustusvoimien omaa henkilöstöä. Opetuksen tavoitteet ovat 

täten kiinnitettävissä oppilaan työhön. Tämä mahdollistaa erinomai-sesti teorian ja 

käytännön vuoropuhelun sekä oppilaiden osaamisen hyödyntämisen 290 . 
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Tämän tutkimuksen valossa avointa oppimis- ja työskentely-ympäristöä tarkastelta-

essa huomio kiinnittyy avoimuuteen . Oppimisen näkökulmasta keskeiseksi nousee 

oppimisen avoimuuden määrän muuntumistarve. Henkisen oppimisympäristön raken-

tamisella tulisi luoda avoimuutta. Fyysinen ympäristö taas luo edellytykset avoimuu-

den hyödyntämiseen. Oppimisen avoimuutta voidaan tarkastella esimerkiksi alla 

olevan kuvan mukaisesti291
. 

AVOIN OPPIMISYMPARISTO 
avoin suljettu 

Motiivi ... . 
Opiskelu päätös .... 
Tavoitteen määrittely ... • 
Sisällöt ... • 
Opiskelutapa .. • 
Opiskelupaikka 4 • 
Opiskeluaika ... • .. 
Oppi m isenarviointi 4 • 
Oppimisen tavat 4 • 

Kuva 14. Oppimisympäristön avoimuus 

Suunnitelmallisesti opetuskokonaisuutta rakennettaessa voidaan päättää oppilaan 

mahdollisuus vaikuttaa opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin sekä opiskelun käytännön 

järjestelyihin. Kohderyhmän analyysillä voidaan myös arvioida opiskelijoiden motivaa-

tiota opiskeluun . Keskeinen opiskelun avoimuuteen ja motivaatioon vaikuttava tekijä 

on opiskelijan oma halu opiskella. Avoimuutta on myös itse- ja vertaisarvioinnin 

tuominen opettajien arvioinnin rinnalle tai kokonaan sen sijalle. Opetuksen avoimuu-

della voidaan myös mahdollistaa erilaisten opiskelutapojen hyödyntäminen, jopa 

opiskelijakohtaisesti. Avoimuutta mietittäessä on syytä muistaa, että kyseessä ei ole 

hyvä vastaan paha. Vastedeskin tulee olemaan opetuskokonaisuuksia, joissa sulje-

tumman oppimisen valinnat tukevat paremmin tavoitteeseen pääsyä. Avoimuuden 

29 1 T horpe 1987 



96 

perustelu voi kuitenkin syventää tietoisuutta opetuksen perusteista. Lisäksi se voi 

laajentaa opetuksen toteutusmahdollisuuksia. 292 

On välttämätöntä miettiä, tukeeko kehittäminen toimintaa. On nurinkurista kehittää 

työkaluja ja sen jälkeen pakottaa työ niiden mukaiseksi. AVOT-kehittämisohjelma ja 

sen hankkeet, osahankkeet sekä projektit tulee mieltää jatkuvina kehittämisproses-

seina. Kehittämisen olennainen osa on muuttaa uusi asia organisaation tehtävää ja 

toimintaa palvelevaksi. Kehittämiseen kuuluu etsiä ja kriittisesti arvioida uuden asian 

lisäarvoa organisaation perustehtävien kannalta. Kehittämisprosessin tavoitteena 

tulisi olla toiminnan muuttuminen organisaation jokapäiväiseksi työksi. 

Avoimessa opiskelussa ei välttämättä ole mitään vallankumouksellista. Avoimuutta 

on sovellettu jo pitkään niissä koulutusohjelmissa, joihin se soveltuu. On kuitenkin 

hyvä aika ajoin palata niihin perusteluihin, joilla koulutusohjelmat on rakennettu . 

Oppimisympäristön jaottelu fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen on yksi tapa tarkas-

tella koulutusohjelman perusteluja. Tähän liitettynä avoimuudelle voi löytyä uusi rooli. 

Opetustekniikan kehittyminen on yksi uusi mahdollisuus opetuksen käytännön järjes-

telyjen muuttamiselle. Uudelle tekniikalle tulee löytää lisäarvo vanhaan verrattuna. 

Työn ja opiskelun yhdistämisessä sekä yksilöllisten tarpeiden hyödyntämisessä 

verkko-opetuksella tuetulle opetukselle voidaan löytää uusia mahdollisuuksia. Perim-

miltään periaate on, että avoimessa ympäristössä jokainen voi opiskella tarvitsemi-

aan asioita oman osaamisensa laajentamiseksi ja toimintakykynsä edistämiseksi . 

Tällä yksinkertaisella periaatteella on kuitenkin syvälliset kytkennät muotoutuvaan 

puolustusvoimien koulutus- ja johtamiskulttuuriin. 

Maanpuolustuskorkeakoulun rooli AVOT:n toimintatapamallin kehittämisessä on 

keskeinen. Henkisen ja sosiaalisen ympäristön järjestelmällinen kehittäminen luo 

teknisten rakenteiden käyttöönotolle käytännön toimintaa ohjaavan perustan. 

Maanpuolustuskorkeakoulu puolustusvoimien päällystön kouluttajana on myös tärkeä 

uuden toimintamallin kouluttaja. Muuttamalla koulun toimintamalleja voidaan henki-

löstölle luoda uusia valmiuksia yhteisölliseen verkkotuettuun opiskeluun ja työskente-

lyyn. 

292 Kauppi 1993, 92-93 
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3. 1.6 Maanpuolustuskorkeakoulu 

Maanpuolustuskorkeakoulu on toimintatutkimukseni ympäristö. Tarkastelen tässä 

luvussa toimintatutkimukseni valossa niitä muutostrendejä, joita tutkimukseni on 

nostanut esiin . Näyttäisi siltä, että Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakentässä 

voidaan nähdä olevan pedagogisia, organisatorisia ja teknisiä muutostarpeita ja 

-mahdollisuuksia. Ne liittyvät tutkimukseni alueella kolmeen muutostrendiin, jotka 

ovat uusi koulutusjärjestelmä, elinikäisen oppimisen tukemisen tarve sekä kansalli-

nen ja kansainvälinen verkottuminen. Tämän luvun tarkastelulla pyrin luomaan perus-

teluja verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessin vaiheille. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on antaa ylintä sotilaallista ja yleistä 

maanpuolustusopetusta sekä suorittaa sotatieteellistä tutkimusta293 . Maanpuolustus-

korkeakoulusta annetun asetuksen mukaan se suunnittelee ja järjestää upseerin 

koulutusohjelman opetuksen ja ohjaa sen antamista puolustushaara- , aselaji- ja 

toimialakouluissa294
. Lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulu järjestää sotatieteiden tohto-

rin tutkintoon johtavan koulutuksen ja antaa jatko- ja täydennyskoulutusta puolustus-

voimien sekä rajavartiolaitoksen kaikille henkilöstöryhmille295 . 

Maanpuolustuskorkeakoulu on pääesikunnan alainen korkeakoulu ja tulosyksikkö. 

Sen sotilaallinen esimies on pääesikunnan päällikkö, ja sen toimintaa ohjaa puolus-

tusvoimien henkilöstöpäällikkö296 . Upseerin koulutusohjelman ja jatkotutkintojen 

opetuksen ja joukko-osastoissa tapahtuvan työharjoittelun ohjaamistehtävän lisäksi 

Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa alansa toiminnan , opetuksen ja tutkimuksen valta-

kunnallisesta kehittämisestä297 . 

Edellä kuvattu korkeakoulun hallinnollinen ja toiminnallinen asema luo viitekehyksen 

myös opetuksen kehittämiselle. Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on siis 

ylimmän tason opetuksen antaminen, tutkimuksen teko ja opetuksen kehittäminen. 

Korkeakoulu antaa opetusta kaikille puolustusvoimien henkilöstöryhmille. Tätä 

voidaan hyödyntää yhteisen toimintamallin kehittämisessä. Opetuksessa annetut 

mallit välittyvät laajasti koko puolustusvoimien toimintakenttään. Maanpuolustuskor-

keakoulu on suoraan keskushallinnon alainen tulosyksikkö. Tämän vuoksi koululle 

annettu ohjaus voidaan liittää suoraan valtakunnalliseen kehitykseen. Koululla on 

294 

295 

296 

297 

M aanpuolustuskorkeakoulun j ohtosääntö. PEkoul-os ak 17 1/ 1O/D/1/3 1.8.2001 . 
Asetus M aanpuolustuskorkeakoulusta 1.8.2001 /6 12. 
M aanpuolustuskorkeakoulun j ohtosään tö. PEkoul-os ak 17 1/ 1O/D/1/3 1.8.2001 . 
mt 
M aanpuolustuskorkeakoulun j ohtosääntö. PEkoul-os ak 17 1/ 1O/D/1/3 1.8.200 1. 
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myös suora ohjausvastuu korkeakoulutasoista opetusta antaviin sotilasopetuslai-

toksiin. Tämä ohjaus tulee mieltää yhdessä rakennetun toimintaympäristön kehittämi-

senä. 

Tämän tutkimuksen valossa Maanpuolustuskorkeakoulussa on tunnistettu pedagogi-

nen, organisatorinen ja tekninen muutostaNe. Muutosta vaativat ainakin uusi päällys-

tön koulutusjärjestelmä, elinikäisen oppimisen taNe, yhteiskunnan muutos ja puolus-

tusvoimien toimintaympäristön muuttuminen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun kannalta keskeistä uudessa koulutusjärjestelmässä on 

se, että upseerikoulutus aloitetaan puolustushaarakouluissa. Ensimmäinen vuosi 

koulutusta annetaan kaikille upseerin koulutusohjelmaan valituille samankaltaisena. 

Toisen vuoden alusta akateemiseen koulutusohjelmaan valitut jatkavat opintojaan 

Maanpuolustuskorkeakoulussa. Opiskelijan näkökulmasta opetusohjelman ja 

oppimisympäristön tulisi olla samanlainen koko ohjelman ajan. Oppisisällöt ja -tavoit-

teet on pystytty yhteisellä suunnittelulla saamaan jatkumoksi. Maanpuolustus-

korkeakoulun haasteena näyttäisi olevan taNe saada fyysinen , henkinen ja sosiaali-

nen oppimisympäristö jatkumoksi. 

Fyysinen ympäristö paikkakunnan muutoksen johdosta väistämättä muuttuu. Tämän 

vuoksi fyysisen ympäristön tukijärjestelmien tulisi olla samankaltaiset. Oppilaan 

kannalta tällaisia lienevät samankaltaiset toimintaohjeet ja -säännöt. Fyysisellä 

ympäristöllä on keskeinen osuus opiskeluilmapiirin muodostumiseen. Haasteellista 

ympäristön kehittämisen kannalta on se, että opiskelija opiskelee useassa eri 

paikassa sotatieteen maisterin tutkinnon aikana. Fyysinen ympäristö muuttuu jatku-

vasti. Näin ollen fyysisen ympäristön pysyviin elementteihin kannattaisi panostaa. 

Yksi mahdollisuus pysyvyyden lisäämiseksi on verkkotuetun toimintamallin kehittämi-

nen. Tällöin oppilaan perustiedot voitaisiin välittää koko ohjelman ajan saman 

kanavan kautta . Samoin oppilaan oppimispolun seuraaminen helpottuisi huomatta-

vasti. Kurssin johtaja näkisi jokaisen opiskelun etenemisen ja voisi taNittaessa 

ennakoida muun muassa ohjaustaNetta. 

Henkisen ympäristön rakentaminen on oppimisen kannalta tärkeintä. Opetusmenetel-

mien, oppimiskäsityksen ja käsityksen tiedon luonteesta tulisi olla sama koko opiske-

luprosessin ajan. Opetusmenetelmien valinta liittyy oppisisältöihin ja -tavoitteisiin. 

Opetussuunnitelmien mukaan tutkinnon ensimmäinen vuosi käsittää yleensä käytän-
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nön osaamiseen liittyvien taitojen oppimista. Tällöin on luonnollista, että opetusmene-

telmät näiden aineiden osalta ovat erilaiset verrattuna teoreettisempaan opiskeluun. 

Kuitenkin konstruktivistisen käsityksen oppimisesta sekä tiedon tilannesidonnaisuu-

den käsityksen tulisi olla suuntaa antavana ohjeena jo alusta saakka. Toisaalta 

käytännön ja teorian yhteenliittämistä voidaan tukea käytännöstä nousevan teorian 

avulla. Koulutusohjelmassa voitaisiin käytännön kokemuksista nostaa reflektiolla 

uutta teoriaa. Tällöin oppilaiden taitojen osaaminen liitettäisiin tietojen oppimiseen. 

Tämä reflektiivinen oppiminen aloitetaan jo varusmiesaikana johtajana saatujen 

kokemuksien hyödyntämisessä. 

Sosiaalisen ympäristön tukeminen voitaneen järjestää helpoiten . Opintoryhmien 

pysyvyydellä ja opintojen ohjaamisesta vastaavan kurssinjohtajan säilymisellä 

samana koko ohjelman ajan voidaan tukea oppilaiden sosiaalisen kiinteyden 

muodostumista. Sosiaalisen ympäristön tukemana voidaan saada aikaan upseerin 

koulutukseen ja työhön kuuluva kasvatus - ammatti-identiteetin kehittyminen. Osa 

tästä ohjaamisesta voitaisiin välittää verkkojen avulla. Tällöin alusta saakka opiskelun 

ympärille muodostuisi virtuaalinen sosiaalinen yhteisö, joka voisi tukea myös valmis-

tunutta upseeria työssään . 

Maanpuolustuskorkeakoulu on vastannut edellä kuvattuun haasteeseen ohjausvas-

tuun velvoittamana. Korkeakoulun johtamana on pidetty sotilasopetuslaitosten 

kokouksia298 . Niiden tavoitteena on kehittää yhdessä ohjeistoa pedagogiselle ja johta-

mistaidolliselle opetukselle eri kouluissa. Näiden kokousten tuloksena on syntynyt 

yhteisiä ohjeita. Tärkeää näissä yhteishankkeissa on se, että uusi toiminta tuodaan 

käytäntöön paikallisilla ehdoilla. Ohjausta ei tulisi mieltää ylhäältä annettuna toiminta-

mallina. Yhteistyöllä voidaan pyrkiä luomaan riittävän väljä yhteinen kehys, joka 

voidaan mukauttaa käytännön toimintaan. 

Edellä kuvattu haaste opetuksen ohjaamisesta valtakunnallisesti vaatii uudenlaista 

yhteisön tarkastelua. Oppivan organisaation mallin kehittäminen voi olla yksi keino 

muuttaa toimintaa kokonaisuutena kohti uudenlaista ohjaavuutta. Oppiva organisaa-

tio tai oppimista tukeva yhteisö voi olla henkisesti tarkasteltuna toimiva ratkaisu. 

Organisaation oppivuutta voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavien muuttujien 

avulla: 

- yhteisön jäsenillä on uuden oppimisen halu ja taito 
- yhteisöllä on selkeä suunta ja strategia 

298 Sotakoulukokous 3 1.5.- 1.6.200 1. MpKK:n ak R 1955/5.2/D/ ll l / l 5.5.2001. 



100 

- yhteisö rohkaisee erilaisia oppimistapoja 
- yhteisö pitää yhteyttä uuden tiedon lähteisiin .299 

Yksi oppimisympäristön kehittämiskeino on ollut AVOT-kehittämisohjelman liittämi-

nen tukemaan tätä muutosprosessia. Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaympäris-

töä on kehitetty palvelemaan valtakunnallista opetus- ja ohjaamistarvetta. 

Toinen selkeä uudistumishaaste Maanpuolustuskorkeakoululle on ollut elinikäisen 

oppimisen tukijärjestelmien kehittäminen . Kesällä 1999 Maanpuolustuskorkeakou-

luun perustettiin täydennyskoulutusosasto. Sen tehtävänä on puolustusvoimien 

ylimmän tason täydennyskoulutuksen antaminen kaikille henkilöstöryhmille. Täyden-

nyskoulutuksen tarve ja halukkuus on lisääntynyt voimakkaasti tarjonnan myötä. 

Täydennyskoulutusosaston toiminnassa on jouduttu etsimään kompromissia määrän 

ja yksilöllisyyden välillä. Kaikissa ohjelmissa ei näyttäisi olevan järkevää tavoitella 

pitkälle vietyä yksilöllisyyttä. Samoin verkkotuetun monimuoto-opetuksen toteuttamis-

muoto on jouduttu kehittämään tehokkaaksi ja laadukkaaksi. Täten täydennyskoulu-

tuksessa on otettu käyttöön koko monimuoto-opetuksen kirjo kurssiohjelmista 

moduulirakenteiden kautta yksilöllisiin opiskelusuunnitelmiin . 

Pääesikunta valitsee oppilaat täydennyskoulutukseen. Tällä varmistetaan koulutus- ja 

henkilöstöjärjestelmän yhteensovittaminen . Täydennyskoulutuksen lisäksi on selvästi 

havaittavissa avoimen opiskelutarjonnan kysyntä. Henkilöstö haluaisi päivittää tai 

lisätä osaamistaan vapaaehtoisesti ilman koulutusjärjestelmän rekrytointia. Avoin 

opetus olisi vapaasti verkosta haettavissa. Verkkotuetulla monimuoto-opetuksella 

voidaan palvella suuriakin joukkoja. Pääosa opetuksesta voisi olla materiaalilla ohjat-

tua itseopiskelua. Osaan voidaan järjestää ohjaaja tai mahdollistaa vertaisohjaus 

opiskelijoiden kesken. Tällä hetkellä avoimen opetustarjonnan kehittämisen tehtävää 

ei ole määritetty minkään organisaation vastuulle . Se vaatii resurssointia ja asiantun-

tijuutta. Sen kehittäminen voisi olla Maanpuolustuskorkea-koulun tai Puolustusvoi-

mien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen tehtävänä. Rakenteiden luomisen jälkeen 

voitaisiin sisältöjen tuotanto ja ohjaaminen hankkia puolustusvoimien henkilöstöltä 

erillistä korvausta vastaan tai ulkoistettuna. 

Avoimen opetustarjonnan luomisella päästäisiin ehkä vielä pidemmälle elinikäisen 

oppimisen tukemisessa. Nykyinen koulutusjärjestelmä muistuttaa enemmän jaksot-

taiskoulutusta, jossa henkilöstön osaamista kehitetään koulujärjestelmän tarjoamalla 

29() Sa llila & Vaherva 1998, 25 
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perus- , jatko- ja täydennyskoulutuksella. Avoin opiskelu täydentäisi tätä järjestelmää 

opiskelijoiden henkilökohtaisia työelämän tarpeita dynaamisemmin palvellen. 

Kolmas muutostrendi Maanpuolustuskorkeakouluun tulee yhteiskunnan muutoksesta. 

Maanpuolustuskorkeakoulu on pyrkinyt ja päässyt aktiiviseksi toimijaksi korkeakoulu-

ja yliopistomaailmaan. Kehitys on tapahtunut sekä hallinnollisella että toiminnallisella 

tasolla. Tästä esimerkkinä on rehtorin kuuluminen rehtorineuvostoon ja opettajien 

aktiivinen osallistuminen kanssakäymiseen muiden yliopistojen ja korkeakoulujen 

kanssa. 

Verkostuminen on yksi selkeä koulujen viimeaikainen kehittymissuunta. Verkostu-

mista on tapahtunut tietoverkkojen avulla, mutta myös toimintamenetelmissä. Yhä 

useammin opiskelu voidaan mm. rakentaa eri koulujen väliselle yhteiselle 

opetussuunnitelmalle .300 Tämä mahdollistaa ehkä koulujen yhä syvemmän erikoistu-

misen ja sen hyödyntämisen. Verkostoituminen voi olla myös puolustusvoimien 

voimavara kansallisesti sekä kansainvälisesti. Verkostojen hyödyntäminen vaatii 

infrastruktuurin lisäksi erityisesti toimintamallien kehittämistä. Mm. opetussuunnitel-

missa tulisi olla yksilöllisiä mahdollisuuksia joustavaan opintosisältöjen valintaan. 

Toisaalta näyttäisi siltä, että näennäisen avoin ja vapaa verkottuminen vaatii kuiten-

kin ohjaamista ja yhteisiä sopimuksia. Niitä tarvitaan kansainvälisellä, kansallisella ja 

paikallisella tasolla.301 Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää oppilaitosten välisiä 

yhteisiä opetussuunnitelmia sekä muiden opetuksen hyväksymistä oman laitoksen 

opiskelusuunnitelmaan. Kansainvälisesti standardointityö tähtää juuri tämän yhteis-

työhön kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa kansainvälinen kehitys saattaa ohjata myös puolustusvoimien 

koulutusjärjestelmän kehittymistä kohti yhteisiä toimintamalleja ja hallinnollisia raken-

teita. EU :n koulutusjärjestelmien intergraatiokehitys voi tuoda velvoitteita myös 

meidän tutkintojen rakenteeseen ja ehkä vaikuttaa myös sisältöihin. Tämäkin kehitys 

kannattaa nähdä mahdollisuutena. Voi olla että yhteiset rakenteet muun muassa 

antavat tutkinnoillemme rinnastettavuutta sekä parahtaa mahdollisuuksia opiskelijoi-

den opintojen hyväksilukemiselle302 . 

.lOO 

JOI 

302 

Hameyer 2002 , 22 
Cornu 2002, 86 
Lehto 2002, 5 
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Puolustusvoimissa käydään keskustelua opetuksen teorian ja käytännön yhteenliitty-

misestä. Edellinen puolustusvoimain komentaja korostaa käytännön osaajien merki-

tystä puolustusvoimien tehtävissä303 . Hänen mukaansa käytännön opetusta ei saa 

laiminlyödä teoriaopetuksen vuoksi . Hän viittaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan 

raporttiin , jossa korostetaan käytännön osaamisen varmistamista korkeakoulutasoi-

sessakin opetuksessa304 . Korkeakoulujen arviointineuvosto suoritti Maanpuolustus-

korkeakoulun arvioinnin vuonna 2000305 . Arviointiryhmä kiinnitti arvioinnissaan 

huomiota myös käytännön ja teorian yhteenliittämiseen. Arvioinnin mukaan perustut-

kinto on selkeästi käytännönläheistä ja ammattiin valmistavaa, kun taas jatkotutkinto, 

tohtorikoulutus ja tutkimustoiminta, on tiedekorkeakoulun toiminnan mukaista306 . 

Edellä kuvatuissa tarkasteluissa esiin nousee käsitys teoriasta ja teoreettisesta 

opetuksesta. Jos teoria ymmärretään käytännön yleistettynä kuvana, niin koko 

keskustelu käytännön ja teorian problematiikasta muuttaa luonnettaan307 . Tällöin 

keskeiseen asemaan nousee toimijan kyky liittää oma toimintansa yleiseen kehyk-

seen (teoriaan) . 

Muuttuvassa yhteiskunnassa Maanpuolustuskorkeakoulu pyrkii mukautumaan työelä-

män tarpeiden muutokseen. Teoria pyritään liittämään käytäntöön opetuksessa. 

Samoin opettajien vaihtuminen auttaa opetuksen ja käytännön yhdistämistä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opettajakunta vaihtuu noin kahden vuoden välein . 

Uudet opettajat tulevat työelämästä ja tuovat mukanaan käytännön tiedon teoriaope-

tuksen syventämiseksi. Esimerkkinä tästä voidaan mainita operaatiotaidon opettaja, 

joka edellisessä tehtävässään toimi maanpuolustusalueen operatiivisessa osastossa. 

Hän pystyy liittämään opetukseen käytännön työelämän kokemuksiaan. 

Edellä mainitut muutostekijät antavat mahdollisuuden ja tarpeen Maanpuolustuskor-

keakoulun pedagogiselle, organisatoriselle ja teknologiselle muutokselle. Muutoksen 

tavoitetilan kannattaisi olla oppimista mahdollisimman hyvin tukeva 

oppimisympäristö. Sen rakentamisen tulisi lähteä oppilasryhmä- ja 

oppilasanalyysistä. Näillä analyyseillä saadaan esiin erilaisten opiskelukokonaisuuk-

sien ja oppilaiden tarpeet. Nykytilanteessa Maanpuolustuskorkeakoulun opetus pitää 

sisällään yksilöllisiä, pienryhmille laadittuja ja ison opetusryhmän opiskeluohjelmia. 

.l(>l 

.105 

306 

.107 

Kaskeala 200 1 b, 3 
Mestare ita va i maistereita? Elinkeinoelämän va ltuuskunnan raportti . 
Korkeakoulujen arv ioint ineuvoston julkaisuja 2:200 1 
mt, 8 
Ikonen 200 1 
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Keskiössä tulisi olla Maanpuolustuskorkeakoulun ydinprosessit, jotka ovat Maanpuo-

lustuskorkeakoulun tehtävän mukaisesti opetus ja tutkimus. Mikäli opetusta lähesty-

tään oppimisen kautta, saattavat oppimisympäristön tarpeiden painotukset muuttua. 

Laatutoiminnan keskittyminen ydin- ja tukiprosessien analysointiin auttaa myös tätä 

kehitystä. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa on kehitetty, ohjeistettu ja otettu käyttöön laadunvar-

mistusjärjestelmä, jossa kaikkien opetusohjelmien , -kokonaisuuksien ja erillisten 

opetustapahtumien palaute pyydetään oppilailta , kerätään ja analysoidaan. Analy-

soinnista johtopäätöksinä nousevat konkreettiset parannusesitykset raportoidaan ja 

dokumentoidaan. Palautejärjestelmään kuuluu myös viivästetty palaute koulusta 

valmistuneille oppilaille ja heidän esimiehilleen. Järjestelmällä pyritään opetuksen 

kehittämiseen prosessina sekä järjestelmälliseen dokumentaatioon. Palautejärjes-

telmä tukee Maanpuolustuskorkeakoulun oppimisympäristön kehittämistä. 

Avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämisohjelma on yksi mahdollisuus 

kehittää Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa osana puolustusvoimien ja tietoyh-

teiskunnan kehittämistä. AVOT-kehittämisohjelmassa on Maanpuolustuskorkeakou-

lulle käsketty oppimismenetelmien kehittämisen hanke. Maanpuolustuskorkeakoulun 

tavoitteena on kattaa AVOT:n oppimiseen ja opettamiseen liittyvä toiminnallinen 

kehittämisalue tutkimuksella siten, että kehittäminen perustuisi tutkittuun tietoon. 

AVOT:sta on toteutettu ja parhaillaan toteutetaan useita eri tasoisia tutkimuksia ja 

selvityksiä. Toisena päätavoitteena on kehittää korkeakoulun toimintamenetelmiä 

AVOT:n periaatteita hyödyntäväksi. Maanpuolustuskorkeakoulun rooli on merkittävä 

verkkotuetun monimuoto-opetuksen kouluttamisessa puolustusvoimissa. Tämä 

koulutustehtävä toteutetaan erillisillä kursseilla sekä kyseisen toimintamenetelmän 

käyttöönotolla muussa koulun opetustarjonnassa. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa AVOT:n kehittäminen nähdään kolmesta tärkeästä 

näkökulmasta. Ensinnäkin korkeakoulun tulee lunastaa paikkansa puolustusvoimien 

ylimmän tason opetuksen kehittäjänä ja antajana. Tästä näkökulmasta on luontevaa 

osallistua tutkimuksella ja opetuksella puolustusvoimien koulutusjärjestelmän kehittä-

miseen. Toiseksi päällystön uuden koulutusjärjestelmän toteuttaminen tarvitsee 

tuekseen nykyaikaisen oppimisympäristön. Upseerin tutkintoon liittyy opintoja usealla 

paikkakunnalla saman koulutusohjelman aikana. Upseerin tutkinnon sisällä opinnot 

eriytyvät moneen erilaiseen koulutusohjelmaan. Samoin uusi koulutusjärjestelmä 
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sisältää laajan täydennyskoulutusohjelman. Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä 

on ohjeistaa ja ohjata puolustushaara- ja aselajikoulujen AVOT:n kehittäminen 

upseerien koulutusjärjestelmään liittyvästi. 

Kolmanneksi Maanpuolustuskorkeakoulu katsoo tärkeäksi kehittyä muiden yliopisto-

jen ja korkeakoulujen rinnalla suomalaisen yhteiskunnan osana. Konkreettisina 

esimerkkeinä voidaan todeta muun muassa virtuaaliyliopistokonsortioon kuuluminen 

sekä opiskel ijavaihto korkeakoulujen välillä. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan 

muualla tapahtuvan kehityksen seuraaminen sekä meille soveltuvien toimintamallien 

hyödyntäminen . 

Tämän tutkimuksen valossa Maanpuolustuskorkeakoulussa AVOT:n kehittämiseksi 

kannattaisi muovata visio. Siinä kuvattaisiin tavoitetila, johon kehittäminen tähtää. 

Vision tulisi olla riittävän väljä ja laaja. Se ei saisi sisältää varsinaisia operationaalisia 

tavoitteita. Tällä pyrittäisiin mahdollistamaan laaja-alaiseen kehittymiseen muuttu-

vassa ympäristössä. 

Pääesikunta on antanut AVOT:lle tavoitetilan . Sen mukaan: 

"AVOT-kehittämisohjelma parantaa puolustusvoimissa annettavaa koulu-
tusta tietoyhteiskunnan vaatimusten ja tarjoamien mahdollisuuksien 
mukaisesti. .. Kehittämisohjelman avulla luodaan vuoteen 2012 
mennessä kattava verkko-oppimisympäristö ... Vuosina 2001-2003 saate-
taan sotilasopetuslaitokset AVOT-ympäristön piiriin ja luodaan joukko-
osastoihin valmius tietokoneavusteiseen opetukseen. 
Vuosina 2003-2008 AVOT ympäristö laajennetaan kattamaan kaikkien 
koulutusryhmien tarpeet. Vuonna 2008 - 2012 koko puolustusvoimissa 
hyödynnetään kehittyneen tietotekniikan mahdollisuuksia osana kansal-
lista tietoyhteiskuntahanketta." 

Tavoitteen mukaan AVOT:n luonne tulee tietoyhteiskunnan vaatimuksista ja mahdol-

lisuuksista. Näin ollen Maanpuolustuskorkeakoululle näyttäisi jäävän mahdoll isuus 

analysoida tavoitetila omaan toimintaansa nähden. Tavoitetilan tulisi olla liitettynä 

ydinprosessiin. Vision voisi muotoilla seuraavasti : 

308 

"Vuonna 2008 Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa, opiskelussa ja 
tutkimuksessa voidaan hyödyntää tietoverkoissa tapahtuvaa yhteisöllistä 
toimintaa sekä verkkojen tietovarantoja. Hyödyntäminen tapahtuu toimin-
nan tarvitsemassa laajuudessa. Opiskelun avoimuuden määrää voidaan 
säädellä tavoitteiden mukaisesti."308 

Tutkijan oma käs itemää rite, joka on syntynyt toimintatutkimuksen aikana. 
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Nykytilan selvittämisen pohjana voitaisiin käyttää laatuprosessissa esiin tulleita arvi-

ointeja toiminnan muutostarpeista suhteessa vallitsevaan tilanteeseen. Strategiassa 

kannattaa erotella ydin- ja tukiprosessien tarpeet. Tästä saadaan myös toimeenpa-

nossa tarvittava tärkeysjärjestys. 

Pääesikunnan valmisteleman osaamisen varmistamisstrategian toimeenpano tulee 

antamaan perustietoa koulutustarpeesta. Siinä osaamisen johtamisella pyritään 

selvittämään henkilöiden osaaminen suhteessa työssä tarvittaviin valmiuksiin. 

Toimeenpanosuunnitelmalla pyritään vastaamaan esiin tulleeseen 

osaamisvajeeseen. Maanpulustuskorkeakoululla tullee olemaan keskeinen osa 

toimeenpanosuunnitelman toteuttajana. 

Strategian toimeenpanosuunnitelma on keskeinen asiakirja kehittämisen ohjaa-

misessa. Siinä kehittäminen muun muassa liitetään toiminnan ja talouden suun-

nitteluun. AVOT:n toimeenpano on jo voimallisesti käynnissä. Hanke on organi-

soitunut osahankkeiksi ja projekteiksi. Organisaatio vastaa hyvin toiminnan 

kehittämisen tarpeita. Kehittäminen on muutettu organisaation työksi. Hankkeen, 

osahankkeiden ja projektien tulisi pystyä määrittelemään omat tavoitteensa toiminnan 

ja talouden suunnittelun rytmittämisen mukaisesti. Tällöin tavoitteet tulisi avata 

toiminnaksi ja resursseiksi . Ne tulisi jakaa vuodelle 2002, vuodelle 2003 ja vuosille 

2003-2005. Tällä voitaisiin varmistaa nousujohteinen kehittäminen . Toisaalta 

Maanpuolustus-korkeakoulussa ei saisi olla avoimen oppimis- ja työskentely-ym-

päristön kehittämiseen kuulumattomia samalla alalla olevia hankkeita. Kehitys-

ohjelman tavoitteena on nimenomaan varmistaa kaikkien hankkeiden 

yhdensuuntaisuus. 

Hankkeiden ja projektien tavoitteista voitaisiin analysoida Maanpuolustuskorkeakou-

lun organisatoriset muutostarpeet. Todennäköisesti toiminta on hyvin erilaista vuonna 

2008 kuin nykypäivänä. Tällöin myös organisaation tulisi mukautua muutokseen. 

Tämä tarkoittanee henkilöstön uudelleenkohdentamista sekä uuden osaamisen 

tarvetta. Oman henkilöstön täydennys- ja täsmäkoulutuksella voidaan vaikuttaa pitkä-

jänteisesti osaamisen kasvattamiseen. 

Nykyinen AVOT:n organisointi vaikuttaisi tukevan hyvin pedagogista ja teknologista 

muutosta. Pedagogisen näkökulman kehittämisestä vastaavat tutkimuksen, opetuk-

sen järjestelyjen ja koulutuksen osahankkeet. Opetuksen ja oppimisen näkökulmaa 



106 

voidaan kehittää kokonaisuutena. Eri projektit vastaavat teknisen muutoksen etene-

misestä. Selkeästi on myös nähtävissä, että pedagogiset vaatimukset ohjaavat 

teknistä kehittämistä. Teknisessä kehittämisessä tulee muistaa riittävä vuoropuhelu 

Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen kanssa, jonka tehtävänä on 

varsinainen teknologinen kehittäminen. Samoin Maanpuolustuskorkeakoulun tulee 

pystyä välittämään tekniselle kehittäjälle pedagogiset tarpeet. 

Maanpuolustuskorkeakoulun avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehittämi-

nen etenee siis pedagogisen ja teknisen muutoksen avulla. Organisatorisen muu-

tostarpeen analyysi näyttäisi olevan vielä varmistamatta. Toisaalta 

täydennyskoulutusosaston perustaminen ja laajentuminen voidaan katsoa selkeäksi 

organisatoriseksi muutokseksi. Kuitenkin vielä näyttäisi olevan kesken täydennys-

koulutuksen uudenlaisen toiminnan aiheuttamien muutospaineiden vaikutus organi-

saatioon. Verkkotuettu monimuoto-opetus tarvitsee erilaiset tukiprosessit. Etäopiske-

lijoita tulisi pystyä palvelemaan nykyistä paremmin. Heidän pedagoginen tukensa on 

järjestetty ohjaajien avulla, mutta tekninen tuki puuttuu. Samoin esimerkiksi kirjasto-

palvelut tulisi pystyä saamaan etäpalveluna. 

Organisatorinen muutospaine näyttäisi kohdistuvan myös henkilöstövoimavarojen 

johtamiseen. Ainelaitosten opettajat toteuttavat kaikkien Maanpuolustuskorkeakoulun 

opetuksen. Täydennyskoulutuksen voimakas lisääntyminen ei ole kuitenkaan lisännyt 

opettajien määrää. Käytännön henkilöstötilanteessa se ei ole ilmeisesti edes mahdol-

lista. Tämä pakottaa opetuksen organisointiin uudella tavalla, sen lisäksi että analy-

soidaan tehtävien määrä resursseihin nähden . Opettajien työpanosta voitaisiin yhä 

enemmän siirtää tiedon jaosta ja opinnäytteiden korjauksesta oppimisen ohjaami-

seen ja vertaisryhmätoiminnan tukemiseen sekä tutkimukseen. 

3.2 Monimuoto-opetuksen yleinen luonne 

Puolustusvoimissa tapahtuneen opetuksen kehittämisen valossa näyttäisi , että 

monimuoto-opetus on yksi mahdollisuus kehittää opetusta entistä opiskelijakeskei-

semmäksi ja oppilaiden tiedonrakentamista tukevammaksi. Erityisesti monimuoto-o-

petuksen prosessiluonteisuus näyttäisi tukevan konstruktiivista oppimiskäsitystä.309 

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan monimuoto-opetusta laajana oppimispro-

sessia tukevana menetelmänä. Se pitää sisällään lähiopetuksen opetusmenetelmä-

309 Kalliomaa 1999 
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kirjon , eri tavoilla ohjatun itsenäisen opiskelun sekä eri teknisillä välineillä tuetun 

etäopetuksen. 

ajattelu 

kasettien kuuntelu 

videoiden katselu harjoitteleminen 

lukeminen 

kirjoittaminen 

kuuntelu 

keskustelu 

ryhmätehtävät 

tehtävien tekeminen 
ITSEOPISKELU 

-____.-.... o..:._hjaus 
työssä oppiminen 

kirjoittaminen 

videoiden katselu 

Kuva 15: Monimuoto-opetus 

Monimuoto-opetus on opetusmuoto, jossa koko opetustapojen valikoima on käytössä 

opettajajohtoisesta luokkaopetuksesta puhelinopetukseen ja oppilaan itsenäiseen 

opiskeluun310
• Se koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä oppilaan itsenäisestä opiske-

lusta. Monimuoto-opetuksessa opettajan tärkeimpiä tehtäviä oppimisilmapiirin luonnin 

lisäksi on rakentaa järkevä ja oppilaan omaa oppimista tukeva oppimisprosessi ja sitä 

auttava ohjaussuunnitelma. 

Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle suunnitelmalliseksi 

kokonaisuudeksi yhdistettyä lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, joita tukee 

opiskelijoiden ohjaus. 311 Edellä mainittu monimuoto-opetuksen käsite kuvaa parhaiten 

3 10 
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tämän tutkimuksen näkökulmaa. Monimuoto-opetuksen käsite muuttuu näkökulmaa 

muutettaessa. Opetuksen näkökulmasta monimuoto-opetusta kuvaa ehkä hyvin 

seuraava määrittely: "Monimuoto-opetus on opetusta, jossa koko opettamisen kirjo 

erilaisine muotoineen itseopiskelusta opettajajohtoiseen opetukseen saakka on 

käytössä. "312 Lähteessä korostetaan vielä opiskelijan itsenäisyyttä ja omatoi-

misuutta. 

Monimuoto-opetus on suomalainen käsite. Suunnitelmallista lähi-, etä- ja itseopiske-

lun yhdistämistä ei korosteta paljonkaan ulkomaisissa lähteissä. Ulkomaisissa 

lähteissä korostetaan yleensä etäopetusta (distance education tai learning). Täten 

suoraa monimuoto-opetuksen englanninkielistä vastinetta ei ole. Joissain lähteissä 313 

monimuoto-opetuksen synonyymiksi tuodaan avointa oppimista (apen learning) tai 

avointa etäopetusta (apen distance learning)314 • Yleinen käytäntö on myös käyttää 

joustavan oppimisen käsitettä (flexible learning)315
. Yhdysvalloissa on kehitetty kehit-

tyneen hajautetun opetuksen käsitettä (advance distributed learning)316
. 

Tässä tutkimuksessa etäopetus määritellään seuraavasti : 

Etäopetus on opetusta, jossa opiskelijan ja opettajan välisestä ajallisesta 

ja paikallisesta etäisyydestä johtuen vuorovaikutus ja opiskelumateriaalin 

välitys tapahtuu erilaisten teknisten välineiden avulla.317 

Etäopetuksen määrittely riippuu myös asian tarkastelunäkökulmasta ja 

painotuksesta. Yleensä kaikissa tulkinnoissa opettajan ja oppilaan fyysistä etäisyyttä 

pidetään yhtenä tunnusmerkkinä etäopetukselle . Sille on pyritty löytämään yleispäte-

viä tunnusmerkkejä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi seuraavat: 

.l 12 

31.l 
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- erillään oleva opettaja ja oppilas 
- koulutusorganisaation vaikutus 
- medioiden käyttö vuorovaikutuksen luomisessa 
- kaksi suuntainen vuorovaikutus 
- oppilaskeskeisyys ryhmäkeskeisyyden sijaan318 

. 
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Edellä kuvattuja etäopetuksen tunnusmerkkejä voidaan kritisoida. Tässäkin tapauk-

sessa voidaan erottaa määrittelijän näkökulma asiaan. Hän korostaa selvästi muodol-

lisen opetuksen roolia. Voidaan tulkita, että tämä määrittely rajaa oppilaitosten 

ulkopuolella olevan oppimisen pois. Samoin nykyisen tekniikan mahdollistama hajau-

tettu yhteisöllinen opetus luo mahdollisuuden etäopetuksen aikanakin ryhmäkeskei-

seen oppimiseen. 

Edellä kuvatun yhteisöllisen toiminnan korostamiseksi kirjallisuudessa on ryhdytty 

käyttämään käsitettä etäyhteisyys (virtual togetherness)319
• Varsinkin englannin kieli-

nen käsite kuvaa ehkä etäopetusta paremmin toimijoiden muuttuneita rooleja. 

Toiminta verkottuneessa opiskelussa on vastavuoroista ja yhteisiin tomintamalleihin 

sitoutunutta. 

Etäopetuksessa käsitemäärittelyn kirjavuutta aiheuttavat ainakin opetuksen ja 

ohjauksen sekä opettamisen ja oppimisen painotukset. Joissain lähteissä rinnaste-

taan etäopetus ja -ohjaus320 . Siinä korostuu oppilaan opetuksen ja ohjauksen välinen 

painotusero. Opettajaa pidetään sekä sisältöjen opettajana että oppimisprosessin 

ohjaajana. Käytännössä opettajan työnä on etäopetusjaksojen aikana sisältöjen ja 

oppimisprosessin ohjaus, joten tästä näkökulmasta opetus ja ohjaaminen yhtyvät. 

Laadukkaan ohjaamissuunnitelman kannalta on kuitenkin keskeistä mieltää sisältöjen 

ja oppimisprosessin ohjaus erillisinä. Tällöin ohjausta voidaan jakaa eri henkilöille ja 

välitystavoille . 

Etäopetuksen käsitteessä voidaan tietoisesti painottaa myös oppimista. Etäopetuk-

sen synonyymiksi voidaan nostaa etäopiskelu32 1. Tällöin korostetaan opiskelijan aktii-

vista roolia ja omaa hakeutumista verkossa toimivaan yhteisölliseen opiskeluun. 

Tämän tutkimuksen käsitetulkinnan mukaan myös vuorovaikutteinen ohjaava 

materiaali on etäopetusta. Tulkinta perustuu etäopetuksen ja -ohjauksen läheiseen 

rooliin . Ohjaus voidaan tässä tapauksessa lukea oppimista edistäväksi opetukseksi . 

Opettajan välittämä vuorovaikutus on sisällytetty ohjaavaan materiaaliin. 

Monimuoto-opetuksessa korostuu oppilaskeskeisyys ja henkilökohtaisen oppimispro-

sessin merkitys. Opetusmuodon perusajatuksen mukaisesti pyritään opetus järjestä-

3 19 
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mään henkilökohtaisesti jokaisen oppilaan ominaisuudet, oppimishistoria ja tavoitteet 

huomioiden . Tämä johtaa väistämättä opetuksen järjestelyiden uudelleen miettimi-

seen, erityisesti koulutusorganisaatioissa. Monimuoto-opetusta voidaan tarkastella 

sekä opetuksen että oppimisen näkökulmasta. Tällöin käsitteiden käytön täsmällisyys 

nousee tärkeäksi tekijäksi . Lähi- ja etäopetus sekä itsenäinen opiskelu tarkoittavat 

samaa prosessia kuin lähi- , etä- ja itsenäinen opiskelu , mutta tapahtumaa tarkastel-

laan eri näkökulmasta. Käsitteiden valinnalla pystytään siis korostamaan ja täsmentä-

mään tarkastelun näkökulmaa. 

Monimuoto-opetuksessa keskeisenä tekijänä on lähi- ja etäopetuksen sekä itsenäi-

sen opiskelun välisen suhteen ja roolin ratkaisu. Oppimisprosessia suunniteltaessa 

on päätettävä, mitä eri opetustavoilla ja opetussuunnitelman osilla tavoitellaan. 

Lisäksi on miellettävä osien väliset suhteet. Oppijan kannalta tämä tarkoittaa järke-

vän ja koossapitävän oppimisympäristön rakentamista . Sen yksi keskeinen tekijä on 

mediavalinta. Siinä valitaan opettamisessa käytettävän vuorovaikutuskanavan vaati-

mukset. Toisin sanoen valitaan, millaista vuorovaikutusta tarvitaan oppimisen tueksi. 

Alla kuvataan opetuksen toteutuksen, mediavalinnan ja opetustavan välistä suhdetta 

Opetus, ohjaus ja opiskelu 

Toteutus Tapa 
Organisointi Mediavalinta 

Aika ja paikka Tapa 

LÄHI Välitön Samat Välitön Oppitunnit 
personallinen Opintopiirit 
vuorovaikutus 

ETÄ Välillinen Sama tai Vuorovaikut- Opintokirjeet 
eri teinen tekno- Puhelinopetus 

logiaja ma- Videoneuvottelu 
teriaali Tietokoneavusteinen 

opetus 

ITSE Puuttuu Eri Materiaalit ja Kirjallisuus 
välineet Tietokoneet 

Av-materiaali 

Taulukko 3: Monimuoto-opetuksen rakentuminen322 

Juha Varila toteaa, "että monimuoto-opetusta ei saa mieltää monivälineopetuksena 

vaan sitä tulee tarkastella kasvatusfilosofisesti kasvatuksen koko 

J22 Kari 1994 
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problematiikka-kentässä323" . Tämä uusi opetusmuoto tulisi mieltää kokonaisvaltai-

seksi yksilöä kehittäväksi prosessiksi. Varilan ajatuksia mukaillen voidaan nähdä, että 

monimuoto-opetus lisää yksilön yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä valmiuksia varsinaisen 

asian oppimisen lisäksi. Tämän oppimaan oppiminen on yksi tietoyhteiskunnan kehit-

tämisen tavoite. Yhteiskunnallisten valmiuksien huomioonottaminen opetuksessa 

valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden tietoyhteiskunnan haasteisiin. 324 

Monimuoto-opetuksessa oppimisaika ja -paikka ovat vapaampia kuin perinteisessä 

lähiopetuksessa. Lähiopetusaikaa kannattaa käyttää tiedon jakamisen sijaan opiske-

luprosessin käynnistämiseen ja ongelmakohtien selvittämiseen325. Lähiopetuksen 

sisältöön on suhtauduttava kriittisesti. Opettajan on suunniteltava koko opiskelupro-

sessi lähi- , etä- ja itseopiskelun erityispiirteet huomioiden326. Hänen on päätettävä, 

mikä soveltuu esimerkiksi luokassa opiskeltavaksi ja minkä voi opiskella yksin . 

Monimuoto-opetusta suunnitellessaan opettaja joutuukin totutusta poiketen peruste-

lemaan luokkaopetuksen tarpeellisuuden . Paakkola korostaa, että " ... opettajan työtä 

pidetään niin arvokkaana resurssina, jota kannattaa uhrata vain tärkeiden ja vaikei-

den seikkojen selvittämiseen327". 

Hyvänä monimuoto-opetuksena voidaan pitää sellaista, jossa lähi- ja etäopetuksen 

sekä itsenäisen opiskelun rajapinnat hämärtyvät. Tällöin keskeisenä ohjaavana 

tekijänä on opiskelijan oppimisen tukeminen . Opetus muuttuu ohjaukseksi. Lähiope-

tusta tukeva ja jatkava oppilaan ohjaus ja opetus voidaan toteuttaa eri medioilla loogi-

sena jatkumona lähiopetukseen. Toisaalta oppilaan itsenäistä oppimista voidaan 

tukea opettajan tekemällä ohjaavalla materiaalilla. Multimedia mahdoll istaa vuorovai-

kutteisen materiaalin laatimisen siten, että ohjaava materiaali voidaan mieltää 

etäopetukseksi . Monimuoto-opetuksessa kaikki opetus tähtää oppilaan oppimispro-

sessin tukemiseen. 

Monimuoto-opetus mahdollistaa erilaisten oppimisprosessien muodostamisen . 

Opetusta suunniteltaessa tulee tietoisesti valita parhaiten oppilaan oppimista tukeva 

toteutusprosessi . Joissain koulutusohjelmissa kannattaa opetus järjestää lähiopetus-

painotteiseksi esimerkiksi siten , että etäopetusjaksot tukevat lähiopetusta. Sisältöjen 

oppimisen kannalta voi olla joskus parasta rakentaa ohjelma yksilölliseksi ohjelmaksi , 
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jossa opiskelu perustuu itseopiskeluun vaikeimpien sisältöjen osalta etäopetuksen 

tukemana. Lähiopetusta olisi ainostaan välttämättömissä asioissa. 

Etäopetuksen rooli oppimisprosessissa on muuttunut ajan saatossa. Kehityksestä 

voidaan erottaa neljä vaihetta. Vaiheita voidaan kutsua kirjeopetuksen, tiedotusväli-

neiden , teleopetuksen ja verkkopohjaisen etäopetuksen kausiksi . Kehitystä leimaa 

teknologian kehittymisen mukanaan tuoma mahdollisuus didaktisesti hyödyntää sitä 

etäopetuksessa. Merkittävää on , että edellisen vaiheen hyvät puolet ja kokemukset 

on voitu ottaa mukaan seuraavaan vaiheeseen siirryttäessä. 328 

Etäopetuksen voidaan katsoa alkaneen kirjeopetuksesta. Siinä opettajan ja oppilaan 

vuorovaikutus tapahtui kirjeen välittämänä. Oppilas vastasi opettajan lähettämään 

tehtävään kirjeitse. Hän sai opettajan palautteen takaisin kirjeenä. Tämä etäopetus ei 

tukenut oppilasta tehokkaasti. Kirjeopetuksessa oppilas oli yksin ja palaute rajoittui 

kirjalliseen viestintään . Lisäksi vuorovaikutus oli varsin hidasta. 

Seuraava etäopetuksen vaihe oli tiedotusvälineiden ja äänitteiden käyttö vuorovaiku-

tuksen lisäämisessä. Koulu-TV ja Kouluradio pyrkivät tuomaan kirjallisen viestinnän 

rinnalle havainnollisuutta ja elävyyttä. Tähän vaiheeseen kuuluivat myös ääni- ja 

kuvanauhojen lähettäminen oppilaille. Ongelmana tässä vaiheessa oli vuorovaikutuk-

sen yksisuuntaisuus. Yhdistämällä edellisen vaiheen ratkaisuja kuvalliseen ja äänelli-

seen viestintään saatiin varsin toimivia kokonaisuuksia329 . 

Kolmannessa etäopetuksen vaiheessa pystyttiin teknologian kehityksen ansiosta 

saamaan aikaan kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Tätä vaihetta edustavat opetuksen 

käyttöön ottamat videoneuvottelujärjestelmät, puhelinneuvottelut ja sähköpostilait-

teistot. Vuorovaikutus saatiin rakennettua tarpeen mukaisesti saman- tai eri aikaisek-

si. Merkittävää oli , että taas voitiin edellinen kehitys huomioida uudessa toiminnassa. 

Teoreettinen pohja on mukaillut näitä kolmea etäopetuksen vaihetta. Teorian 

voidaan katsoa jakautuvan myös kolmeen vaiheeseen. Alussa teoreettinen 

näkökulma oli yksilöllisyyttä ja autonomiaa korostava. Seuraavassa vaiheessa teoria 

tuki teollista ajattelua, josta esimerkkinä voidaan pitää suurten massojen tehokas 

kouluttaminen. Kolmannen vaiheen teoria pohjautui vuorovaikutukseen ja 
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kommunikatiivisuuteen.330 Tämän tarkastelun pohjalta voidaan ajatella, että teoreetti-

nen pohja ja valittu toimintatapamalli mukailevat toisiaan . Kriittinen kysymys onkin , 

mukaileeko teoria käytännön toimintaa vai pohjaako käytännön toiminta teoriaan. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda omalta osaltaan teoriaa käytännön kehit-

tämiseksi. 

Viimeiseen vaiheeseen etäopetuksen kehittymisessä liittyy Internet-verkon hyödyntä-

minen opetuksessa eri tavoin . Alkuvaiheessa verkkoa hyödynnettiin tiedonjako- ja 

-hakukanavana. Myöhemmässä kehitysvaiheessa on lähdetty hyödyntämään verkon 

mahdollisuuksia tukea yhteisöllistä toimintaa etäopetuksessa. Tällöin verkkopohjai-

siin ratkaisuihin on pystytty integroimaan saman- ja eri aikaisia vuorovaikutustyöka-
luja.331 

Tärkeää on, että oppilaan tarpeet monimuoto-opetuksen etäopiskeluvaiheessa pysty-

tään tyydyttämään. Tarpeiden esiin nostaminen yhdessä on keskeistä. Seuraavassa 

on muutamia oppilaiden kaipaamia perusvaatimuksia: 

- mielekkäitä sisältöjä oppilaan omiin tarpeisiin nähden 
- selkeää ohjausta, mitä oppilaalta odotetaan missäkin 

kurssin vaiheessa 
- oppimisprosessin ohjausta kokonaisuutena 
- palautteen saamista oppimisestaan 
- mielenkiintoista, käyttökelpoista ja aktiivista materiaalia. 332 

Näyttäisi siltä, että monimuoto-opetuksessa perinteiseen lähiopetukseen verrattuna 

korostuu oppimisen ohjaus, oppimisympäristön rakentaminen ja sisällön 

tuottaminen333. Tämän vuoksi seuraavassa käsitellään näitä kolmea kokonaisuutta 

monimuoto-opetuksen osana hieman tarkemmin . 

3.2 .1 Oppimisen ohjaus etäopetuksen tukena 

Monimuoto-opetuksessa korostuu opiskelijan itsenäinen opiskelu . Hänen olisi 

kyettävä ottamaan lähiopetukseen verrattuna huomattavasti enemmän vastuuta 

opiskelustaan . Yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä korostettaessa ei saa unohtaa opettajan 

vastuuta oppimisprosessista. Opiskelijaa ei saa jättää heitteille. Itsenäistä työskente-

lyä tuetaan opettajan ohjauksella. Opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä on 
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luotava myös toimiva oppilaan oppimisen ohjaussuunnitelma334 . Ohjauksella säilyte-

tään vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä sekä autetaan oppilasta tärkeissä ja 

vaikeissa asioissa etäopetuksella335 . Ryhmäohjauksella, esimerkiksi puhelinneuvotte-

lussa, mahdollistetaan myös ryhmäsiteen kehittyminen ja oppilaiden välillä tapahtuva 

oppimisen tukeminen . 

Oppilaan ohjaus määritellään tässä tutkimuksessa seuraavasti : 

Oppimisen ohjaamisessa opettaja helpottaa oppilaan oppimista. Tällä 

ohjaamisella opettaja suuntaa opiskelua tavoiteltujen oppimistavoitteiden 

mukaisesti . 336 

Opettajan ohjauksen lisäksi monimuoto-opetus vaatii tutor-ohjausjärjestelmän337
. 

Tutor-ohjausjärjestelmällä tarkoitetaan oppimisen tueksi suunnitelmallisesti järjestet-

tyä apuhenkilöverkostoa. Tämä ohjaaja voi auttaa yksittäistä opiskelijaa tai pienryh-

mää. Erillisen asiatuntijaohjaajan käyttö opetuksessa vapauttaa opettajan 

työpanosta ja mahdollistaa esimerkiksi alueellisten olojen paremman hyödyntämisen 

oppimisessa. Tämä on yksi keino lähentää opiskelua ja työelämää. Onnistuneen 

toteutuksen kannalta on keskeistä täsmentää opettajien ja ohjaajien ohjausvastuut 

kurssin ohjaussuunnitelmassa. Ohjaajien roolit voivat olla joko asiantuntija- tai 

menetelmäohjaajia. Asiantuntijaohjaaja on sisällön asiantuntija ja pystyy auttamaan 

opiskelijaa opetuskokonaisuuden sisältöjen osalta. Menetelmäohjaaja auttaa opiskeli-

jaa opiskelun etenemisessä. Opiskelijan ohjausta tarkasteltaessa on kiinnitettävä 

huomiota opettajan ja oppilaan muuttuvaan rooliin oppimistapahtumassa. Perintei-

seen luokkaopetukseen nähden opiskelijan rooli korostuu monimuoto-opetuksessa. 

Tällöin oppimismotivaatio ja koko oppimisprosessin järjestäminen oppilaan tarpeista 

lähteväksi nousevat ensiarvoiseen asemaan. 

Opettajan rooli näyttäisi muuttuvan monimuoto-opetuksessa vielä ratkaisevammin . 

Tiedon jakajan ja auktoriteetin tilalle tulevat opetustapahtuman aikana muuttuvat 

oppimisen aloittajan, organisoijan ja suuntaajan roolit. Opettaja muuttuu enemmän 

kanssaoppijaksi ja ohjaajaksi. Hänen olisi suunniteltava itselleen opetuksen etenemi-

sen aikana mukana elävä ohjaussuunnitelma. Tällöin ohjausote muuttuu opetuksen 
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aikana ohjaavasta epäsuoraksi ohjaukseksi ja lopuksi opiskelijan itsenäisyyden ja 

yhteisöllisen oppimisen lisääntyessä pois häivytettäväksi otteeksi . 

Toisaalta opettaja voi antaa ohjaavaa roolia myös opiskelijoille. Opintoryhmät tai 

yksittäiset opiskelijat voivat kantaa suunnitelmallisesti vastuuta oppimisprosessin 

ohjauksesta338 . Oppimisprosessin arviointi ja seuranta voi tapahtua esimerkiksi 

keskusteluryhmissä. Opiskelijoiden vastuu koko oppimisprosessista vaatii sitoutumi-

sen lisäksi oppimisvalmiuksia339 . Opettajalla tulisi kaikissa tapauksissa olla kokonais-

vastuu ja tilannehallintakyky oppimisprosessin ohjaamiseen. 

Myös ongelman asettelulla voidaan suunnitelmallisesti ohjata oppimista. Asetetulla 

ongelmalla voi olla erilaisia tarkoituksia. Ongelma voi olla ohjaava, testi, esimerkki, 

prosessin ylläpitäjä tai tapa aktivoida oppijaa340
. Ohjauksellisesti ongelma voidaan 

nähdä tapauskuvauksena, joka auttaa opiskelijaa mieltämään opiskeltavan asian 

koko oppimisprosessiin . Oppimisen testauksessa ongelman avulla pyritään varmista-

maan opiskelijan oppimisen taso. Ongelmaa voidaan käyttää opittavaa vaikeaa asiaa 

kuvaavana esimerkkinä. Toisaalta ongelmaa voidaan käyttää oppimisprosessin 

käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Tällöin koko oppimisprosessin aikana palataan samaan 

ongelmatapaukseen ja liitetään kokonaisuus tätä kautta yhteen. Uudenlaista 

oppimista voidaan käynnistää ja aktivoida yllättävän ongelma-asettelun avulla. Tässä 

ongelman roolina on uudentyyppisen näkökulman ottaminen asiaan. 

Ohjausotteen valinta riippuu opetuksen tavoitteista, oppilaiden tiedon ja taidon 

tasosta sekä koulutusolosuhteista. Opiskelijoilla on erilaiset valmiudet vastaanottaa 

ohjaamista. Samoin heillä on erilaiset tarpeet ohjaamisen suhteen. Eroavuudet liitty-

vät ainakin kykyyn hallita oma oppimisprosessi itseohjautuvasti , kykyyn hakea tietoa 

itsenäisesti ja kykyyn hyödyntää yhteisöä ongelmien ratkaisuun. Eroavuudet näillä 

osaamisvalmiuksilla aiheuttavat sen, että ohjaamisen määrä ei jakaudu tasaisesti eri 

opiskelijoiden välillä . Tällöin ohjaussuunnitelman tulee olla joustava. Ohjausote on 

ki inteässä suhteessa valittavaan opetusmenetelmään341 
• 
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OHJAUSOTE 

Esittävä Ryhmä- ja 
ja keskusteleva projektityöskent ly 

Kouluttaj ·············- MENETELMÄ············· Ryhmä 
Johto1nen ohjautuva 

Harjoittelu Kokemus-
oppiminen 

ltseohjautuva 

Kuva 16. Ohjausote ja opetusmenetelmävalinta (Toiskallio, 1998) 

Monimuoto-opetuksen etäopetusvaiheessakin opettaja voi valita kouluttajajohtoisen, 

ryhmäohjautuvan tai itseohjautuvan ohjauksen. Ohjausote ja opetusmenetelmä 

valitaan oppimisprosessia parhaiten tukevaksi. Parhaimmillaan verkkopohjaisessa 

etäopetuksessa voidaan käyttää ryhmä- ja projektityöskentelyä yhteisöllisen oppimi-

sen tukena. Opetus- ja ohjausmenetelmien tietoisella valinnalla opettaja voi myös 

ohjata opiskelijan oppimistottumuksia342
. Tällöin oppimisen opetus voi olla opetukselli-

nen tavoite koulutusohjelman alussa. 

Verkko-opetuksessa käytettävien oppimisalustojen ohjausrooli on yksi mahdollisuus 

tietokoneavusteisuuteen, vaikka teknisen oppimisympäristön ohjausvastuuseen liittyy 

riskejä. Oppiminen ei saa muuttua suljetuksi ja etukäteen ohjelmoiduksi. Uusin 

kehitys tällä alalla on älykäs tietokoneavusteinen opetus. Siinä järjestelmä itsessään 

ei ole älykäs, vaan se pyrkii käyttäytymään älykkäästi . Älykäs ohjausjärjestelmä 

(intelligent tutoring system) pyritään rakentamaan tulkitsemaan opiskelijan tiedon 

rakenteita, tiedon käyttämistaitoja ja toimintaperiaatteita sen sijaan , että se tarjoaisi 

valmiita reaktioita opiskelijan toimintaan. Saamillaan tiedoilla järjestelmä mukautuu 

opiskelijan toimintaan ja pyrkii ohjaamaan oppimista tavoitteiden suuntaan.343 

Tämäkin ohjaus tulee mieltää ohjausjärjestelmän osaksi. Sillä on oma roolinsa 

kokonaisuudessa. Tämän tyyppisillä teknisen oppimisympäristön osilla voidaan 

.l42 
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opettajan roolia keventää. Tällöin saadaan tekniikka auttamaan ja tukemaan opetta-

jan työtä. 

Ohjaaminen tapahtuu vuorovaikutuksen avulla. Monimuoto-opetuksessa voidaan 

vuorovaikutusta katsoa tapahtuvan ainakin opettajan ja opiskelijan väl illä, opiskelijoi-

den välillä, opettajien välillä, opiskelijan ja materiaalin välillä sekä opettajan ja 

materiaalin välillä. 344 Opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus on perinteistä 

opetuksessa tapahtuvaa kommunikaatiota. Se voi tapahtua välittömästi tai jonkin 

teknisen välineen välittämänä välillisesti. Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus voi 

tapahtua ohjattuna tai käytännön tilanteiden synnyttämänä. Molemmissa tapauksis-

sa vertaisohjausta kannattaa hyödyntää suunnitelmallisesti ohjauksen apuna. 

Opiskelijan ja materiaalin välinen vuorovaikutus on yksi etäopetuksen keino. Siinä 

opettajan vuorovaikutus tapahtuu materiaalin välityksellä. Opettajan ja materiaalin 

välinen vuorovaikutus on joko ohjaavan materiaalin tekoa tai kumulatiivisesti kehitty-

vän yhteisöllisen materiaalin tuottamista. Kyseessä on siis opettajan ammattitaidon 

siirtäminen sisällön tuotannossa. Jokainen näistä vuorovaikutuksista on erilainen ja 

tukee erilaista toimintaa. Täten niitä kannattaa käyttää suunnitelmallisesti eri tavoilla. 

3.2.2 Oppimisympäristö monimuoto-opetuksen tukena 

Oppimisympäristön käsite voidaan mieltää usealla eri painotuksella. Kielikuva 

oppimisympäristöstä sisältää oppijan, oppisisällön ja oppimisen ulkoisen sisällön. 

Oppimisympäristössä voidaan painottaa oppijan sisäistä oppimisstrategiaa tai 

ulkoista teknistä oppimisympäristöä. 

Antti Auer ja Juha Pohjonen (1995, 14) määrittelevät oppimisympäristön seuraavasti: 

"Oppimisympäristö on opiskelun kokonaisvaltainen toimintaympäristö, 

johon kuuluvat mm. oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, toiminta-

muodot, oppimislähteet, tekniikka ja media." 345 

Tämä tutkimus keskittyy edellä mainittujen oppimisympäristön tekijöiden välisiin 

suhteisiin . Oppimisympäristöä tarkastellaan AVOT:n oppimisympäristön käsitteen 

kautta. Verkko-oppimisympäristö on fyysisen oppimisympäristön osa, joka tukee etä-

ja itseoppimista sekä lähiopetusta. Fyysisen oppimisympäristön rakentamisessa 

344 

345 
Gibson 1998, 99 
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tehdyt ratkaisut perustellaan oppimisprosessin tukemisen näkökulmasta. Verkko-ope-

tuksesta pyritään löytämään lisäarvoa perinteisessä monimuoto-opetuksessa käytet-

tyihin mediavalintoihin nähden . 

Oppiminen tapahtuu aina jossain tilanteessa ja kontekstissa . Oppimisympäristön 

käsite sisältää ajatuksen tätä oppimista tukevasta ympäristöstä. Tietoverkoissa oleva 

oppimisalusta on AVOT määrittelyn mukaisesti oppimista tukeva tekninen ympäristö , 

siis fyysisen ympäristön osa. Toisaalta luokkatila tai varuskunnan lähiharjoitusalue on 

oppimisympäristö. Oppimisympäristöä voidaan lähestyä monella tavalla. Yksi tapa 

tarkastella oppimisympäristön käsitettä on tarkastella eri ympäristöjen välisiä pysyviä 

tekijöitä. Tällaisia kaikissa oppimisympäristöissä pysyviä tekijöitä ovat ainakin tiedon-

lähteet, muistiinpanovälineet, tiedon rakentamisen apuvälineet, havainnollistamisväli-

neet ja oppimisen hallinta.346 

Tiedonlähteinä voivat toimia muun muassa opettaja, kirjat , toiset opiskelijat, toiminta 

tai tietokannat. Muistiinpanovälineitä voidaan tunnistaa erilaisia paperista tietokone-

ohjelmiin. Tiedon rakentamisen apuvälineet auttavat opiskelijaa hahmottamaan 

käsiteltävän asian. Tällaisia ovat erilaiset animaatiot, simulaattorit ja testilaboratoriot. 

Havainnollistamisvälineet auttavat myös oppilaita mieltämään käsiteltävä asia. Eroa 

näillä on lähinnä tuettavien toimintojen monimutkaisuudessa. Tiedon rakentamisen 

apuvälineillä opiskelija voi itse vaikuttaa havainnoitavan kokonaisuuden muodostumi-

seen ja täten tutustua sen rakenteisiin. Oppimisen hallinnan tyypillisin esimerkki on 

ollut opettaja. Hänen on katsottu vastaavan oppimisprosessin etenemisestä, oppimi-

sen testauksesta ja palautteen annosta. Uudentyyppisessä oppimisympäristön ajatte-

lussa opettajan roolia oppimisen ohjaajana on korvattu muilla opiskelijoilla sekä tieto-

ja viestintätekniikan avulla . 

Tietoverkoissa tapahtuva opiskelu voidaan katsoa monimuoto-opetuksen kehittymi-

sen jatkumoksi . Siinä mediavalinnassa etä- ja itseopiskelu tapahtuu verkossa olevan 

oppimisympäristön tukemana. Verkko-oppimisympäristöjä voidaan kehittää myös 

lähiopetusta palveleviksi. Mikäli verkko-opiskelua lähestytään oppimisympäristön 

käsitteen kautta , päädytään tarkastelemaan toimintaa kokonaisvaltaisesti , ei pelkäs-

tään tekniseltä näkökulmalta. 

Tietoverkoissa tapahtuvaa oppimista ja opettamista kutsutaan usealla eri nimellä. 

Käytössä on ainakin virtuaalinen oppimisympäristö, lnternet-pohjainen , www- pohjai-
346 Du ffy & Jonassen 1992, 46-48 
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nen, verkkokurssi , verkko-opetus jne.347 Nimitykset kuvaavat näkökulmaa 

verkko-oppimiseen. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä verkkotuettu oppiminen. 

Sillä pyritään korostamaan tietoverkkoa yhtenä oppimista tukevana mediana muiden 

rinnalla. Samoin tutkimuksessa määritetty verkko-oppimisalusta kuvaa teknisen 

innovaation fyysistä ulottuvuutta. 

Monimuoto-opetuksessa oppimisprosessia tukevan oppimisympäristön rakentaminen 

nousee keskeiseksi tekijäksi. Oppimisympäristö pyritään luomaan yksilöllistä 

oppimista edistäväksi348 • Oppimisympäristö voidaan määritellä usealla tavalla 

näkökulman mukaan. Samasta tapahtumasta voidaan käyttää nimitystä opetus tai 

oppiminen. Sanat eivät ole synonyymejä, eikä niitä voida täten käyttää harkitsematto-

masti. Samantyyppinen suhde on opetussuunnitelmalla ja oppimisympäristöllä. 

Ensimmäinen keskittyy tarkastelemaan opetuksen järjestelyjä ja opettajan toimintaa. 

Jälkimmäinen tarkastelee oppilaan suunnitelmallista oppimista tukevaa ympäristöä 

opetuksen edistyessä. Käsitteet eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Antti Kauppi 

vertailee opetussuunnitelman ja oppimisympäristön näkökulmasta tapahtuvaa 

suunnittelua. Olen jatkanut hänen kehittämäänsä ajattelua tuomalla sama tarkastelu 

opetuksen ja oppimisen näkökulmiin. Ajatukseni lähtee siitä, että oppimisympäristö 

rakennetaan nimenomaan oppimista tukemaan. Opetussuunnittelma lähestyy taas 

käsitykseni mukaan enemmän opetuksen järjestelyjä. Tällä olen pyrkinyt avaamaan 

tätä ajatusta paremmin tutkimusaiheeseeni liittyväksi. Seuraavassa on Kaupin ajatte-

lusta kehittämäni kuva. 

OPETUS 

KOHDE I Oppimissisältö 

MOTIVAATIO I Ulkoinen/sisäinen 

TAVOITE Oppimäärän omaksuminen 

SISÄLTÖ OPS:ta ja oppikirjoista johdettu 

OPPIMINEN 
_.,. ______ __,.,_ Reaalitodelllsuus 

_,. _ __ Sisällöllinen 

_,. _ __ Sisällöllisen pätevyyden lisääntymlne 

_,. _ _ _ Todellisuutta selvittävät 

MENETELMÄT Opetuksen "massatuotentoon" Oplskelljälähtölset, tutk ivat, kehittävät 

OPPIMISTEHTÄVÄT Suljettuja harjoitustehtävlä Avoimia soveltamlstehtävlä 

Yhteiset hankkeet, oplskelljalähtölnen TUKIJÄRJESTELMÄ Opettajalählölnen ::=======================~ ARVIOINTI Kontrolli, arvostelu Sisällöllinen , oppimista edistävä 

Kuva 17. Opetus- ja oppimislähtöinen opetustapahtuma349 

347 

348 

349 
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opetussuunnite lma lähtöistä tarkastelua oppimisen ja opetuksen tarkasteluun. 
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Oppilaan oppimista tukevaa oppimisympäristöä suunniteltaessa on kurssikohtaisesti 

harkittava näiden kahdeksan muuttujan avulla paras ratkaisu . Ääripäissä opetus- ja 

oppimislähtöinen paradigma ovat kaukana toisistaan. Paras oppimisympäristö 

voidaan rakennetaan tapaus- ja opiskelijakohtaisesti. Edellä kuvatut muuttujat eivät 

ole toistensa kanssa ristiriidassa, vaan taulukosta voidaan hakea paras vaihtoehto 

jokaiselta muuttujalta koko vaihteluväli huomioiden . Esimerkiksi oppimisen tukijärjes-

telmä voi olla opettajakeskeinen ja silti oppimistehtävät voivat olla avoimia sovellet-

tuja tehtäviä. Tämän onnistuu silloin , jos kuvan opetus- ja oppimislähtöiset ajattelu-

mallit mielletään joustavasti määräytyviksi. Jokaisella muuttujalla täytyy olla ääripäi-

den välillä useita välimuotoja. Esimerkiksi menetelmävalintojen osalta tulee usein 

löytää kompromissi oppilaslähtöisyyden ja isolle joukolle suunnatun opetuksen väliltä. 

Oppimisympäristöä rakennettaessa perimmäinen kysymys ei ole opetustekniikan 

hyödyntäminen . Päärooliin tulisi nostaa kysymys, millaista oppimista halutaan350 . 

Tekniikan avulla voidaan tukea erilaisia opetuksellisia tavoitteita. Yksilöllistä syväop-

pimista voidaan tukea eri tekniikalla kuin esimerkiksi yhteisöllistä ongelmanratkaisua. 

Teknisen oppimisympäristön rakentamisessa tehtävät medioiden valinnat tulisi tehdä 

oppimisen tarpeiden mukaisiksi . Tällöin kaikki mediat, uudet ja vanhat, ovat tasa-ar-

voisia. Oppimisympäristö voi vaihdella perinteisen luokkaopetuksen ja verkossa 

tapahtuvan opetuksen välillä. Myös kirjeopetus on tekninen oppimisympäristö , tosin 

siinä vuorovaikutuksen vähäisyys opettajan ja myös muiden oppilaiden kanssa 

saattaa vaarantaa tehokkaan oppimisen. Tärkeimpiä teknisia ratkaisuja etäopetuk-

seen ja oppilaan ohjaukseen ovat puhelin , tietokone, tietoverkko, audiotekniikka, 

videoneuvottelu sekä erilaiset opetusta ohjaavat materiaalit. Välineen valinnan ratkai-

sevat sen saatavuus sekä soveltuvuus opetettavaan asiaan35 1
. Mediavalinnoilla 

rakennetaan tekninen oppimisympäristö oppimisprosessin ajaksi. Opettajan on 

tehtävä mediavalinta sen mukaan, millaista vaikutusta hän haluaa kontaktilla 

olevan352 . Joissain ohjaustilanteissa riittää puhelinkeskustelu oppilaan kanssa. Toisi-

naan tarvitaan kuvan välittämistä oppilaan ongelman ratkaisemiseksi tai sanoman 

välittämiseksi. Joskus oppimisen kannalta tarvitaan mahdollisuutta työskennellä 

yhdessä ajasta ja paikasta riippumatta . 

.150 
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Oppimisympäristön rakentamisella voidaan saada aikaan yhteisöllinen hajautettu 

toimintayhteisö353 . Tämä voi tukea opiskelua, työskentelyä ja eri yhteisöjen toimintaa. 

Tässäkään yhteisön luonnissa ei ole kysymys pelkästään teknisistä rakenteista. 

liman sosiaalista ja henkistä ympäristön kehittämistä toiminta ei käynnisty. Ihmisten 

tulee mieltää muuttuneet "pelisäännöt" hajautetun toiminnan onnistumiseksi. 

Opetustekniikan avulla luotu tekninen oppimisympäristö tuo mukanaan myös vaaroja. 

Tekninen oppimisympäristö voi viedä opetusta takaisin kohti behavioristista 

oppimista. Tekniikan avulla voidaan huomaamatta muuttaa opetusta ulkoa ohjatuksi 

oppimiseksi354 . Oppimisympäristön tekninen lähestyminen luo houkutteita rakentaa 

valmiita ja suljettuja kokonaisuuksia oppimiselle . Tämän vuoksi oppimisympäristön 

käsitteen ymmärtäminen laajana on ensiarvoisen tärkeää. Samoin olennaista on 

varmistaa henkisen, fyysisen ja sosiaalisen näkökulman vuoropuhelu ympäristöä 

rakennettaessa. Oppimista haittaava, jopa estävä, lopputulos voidaan saada aikaan, 

kun henkinen lähtökohta oppimiselle on avoin ja opiskelijakeskeinen mutta tekninen 

ympäristö on valmiiksi lukkoon lyöty ja suljettu. Tällöin opiskelijalle annetut ohjeet ja 

toimintatapamallit eivät toimi käytännössä. Esimerkkinä tällaisesta lopputuloksesta 

voidaan nostaa koulutusohjelmaa, jossa korostetaan yhteisöllisyyttä ja hajautettua 

asiantuntijuutta oppimisen olennaisena tekijänä. Jos tässä tapauksessa etäopetus-

jakson aikana ei mahdollisteta ryhmien muodostumista eikä tueta opiskelijoiden 

mahdollisuuksia nostaa omia aiheitaan keskiöön , niin todennäköisesti tavoiteltu 

henkinen ympäristö ei muodostu. 

Yksi tapa mieltää oppimisympäristön rakentamisen ratkaisut on pitää tekniikka ja 

media erillisenä käsitteenä. Mediaa voidaan pitää tiedon esittämisen ja jäsentämisen 

keinona. Jokainen media tukee erilaista tapaa välittää tieto opiskelijalle. Tällöin 

opetuksen kannalta keskeiset media ovat lähikontakti opiskelijaan , teksti , ääni, televi-

sio ja tietokoneavusteinen opetus (computing) .355 

Tekniikan roolina on välittää median kontakti opiskelijalle . Seuraava taulukko kuvaa 

tekniikan ja median välistä roolia. 

JjJ 

J5-I 

.\55 

Co ll is 1997, 485 
Jonassen 1996, 132 
Batesl997.31 



122 

Media Teknologia Etiiopctukscn sovellutus 
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Teksti (ml. ku vat ) 1ulo..:; 1ct:1 . paino1uottcc1 liihtcinii. li :,,,iimah.:ri.ialin..1 1-.. irji:cnv:.i ihH)on pcrus1u,a ohjau<., 

1ictt1l-..annat. ckk1mninc.: 11 j ulkai ... u kc~kustclur) hmi.it. c.: ha1 

Äiini 1-.. a:,,,..: tti . radio ohjdma t. opt.'. I IIS 

puhdi n puhelin ohja us. puhelin ncuvo11cl11 

Televisio ohjd111at t1pc1u ... ohjd111at intcra l-.. liivi ncn TV 

, idcont:u, otld u opclu"-. ohja u, 

Tictokoncavustci~ mul timcdia . hypcrme- 01x·1usohjclma1. 1it:h1ka1111at 

ncn dia 

Taulukko 4. Teknologian ja median roolit 

Tietokoneen tukema vuorovaikutus on uusin innovaatio opetusteknologiassa. Sen 

tarkempi tarkastelu mediana voi olla hyödyllinen. Tietokoneen välittämä vuorovaiku-

tus voidaan jakaa kahteen muotoon: tietokoneohjattu (pre-programmed computer-

based learning) ja -välitteinen (computer-mediated learning) vuorovaikutus. 356 

Ensimmäisen käsitteen voidaan mieltää tietokoneavusteiseksi opiskeluksi ja toisen 

verkkopohjaiseksi opiskeluksi. Nämä käsitteet kuvaavat mielestäni hyvin tekniikan 

roolia mediassa. Kyseessä olevassa jaottelussa on mielestäni keskeistä nähdä teknii-

kan rooli oppimisen tukemisessa. Tietokoneavusteisessa opetuksessa tietokoneen 

opetusohjelmaan tai tuotteeseen on sisältöjen lisäksi rakennettu oppilaan ohjaus. 

Ohjaus liittyy yleensä sisältöjen ohjaukseen. Verkkopohjaisessa opetuksessa tieto-

kone välittää verkottuneesti materiaalin ja muiden toimijoiden vuorovaikutusta opiske-

lijalle. Oppimisen ohjaus liittyy sekä sisältöihin että koko oppimisprosessiin . 

Käsitteiden käytössä on paljon erilaisia tulkintoja. Tella (1994) muun muassa näkee 

tietoperustaisen (computer-based) opetuksen yläkäsitteenä, joka jakaantuu tieto-

koneavusteiseen (computer-assisted) ja tietokoneohjattuun opetukseen 

(computer-managed)357 . Toisaalta hänen perustelut jaottelulle näyttäisi olevan sama 

kuin edellä kuvaamani. Ensimmäinen käsite korostaa tietokoneen tai ohjelman ja 

oppilaan välistä vuorovaikutusta . Toinen käsite taas näkee mahdollisuuden koko 

oppimisprosessin ohjaamiseen. Joskus taas tietokoneavusteisuus (computer-assis-

ted learning) mielletään joskus yläkäsitteeksi koko tietokoneiden käytölle 

J56 

J57 
Bates 1997 , 188- 189 ja 202-203 
Tella 1994, 49 
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opetuksessa358 Tällöin ei haluta erotella yksittäistä tietokonetta verkottuneista tieto-

koneyhteisöistä. Opetuksen järjestelyjen kannalta ero on olennainen. Toisaalta teknii-

kan kehittyminen muuttaa käsitekenttää koko ajan. Hybridituotteet yhdistävät 

tietokoneavusteisen opetuksen ja verkko-opetuksen. Hybridiopetusohjelma on hyper-

ja multimediaa sisältävä ohjelma, joka normaalista poiketen hakee osia tiedoista tai 

toimintoja verkosta. Tällöin opetusohjelmiin voidaan rakentaa päivittyviä osioita tai 

oppilaiden välistä vuorovaikutusta. 

Tässä tutkimuksessa ymmärrän verkkotuetun opetuksen käsitteen siten , että se 

korostaa nimenomaan tietokoneiden verkottumisen mahdollisuuksia yhteisölliseen 

vuorovaikutukseen sekä yhteisöllisten tietovarantojen hyödyntämiseen. Tärkeää 

verkkotuetussa opiskelussa on nimenomaan opetusteknologian mahdollisuus koko 

oppimisprosessin tukemiseen359 . 

Toinen opiskeluun vaikuttanut teknologinen kehityssuunta on ollut viestintäteknolo-

gian (communication technology) ja automaattisen tietojenkäsittelyn (automatic data 

processing) kehittyminen. Näiden kahden yhdistyessä on syntynyt tieto- ja viestintä-

teknologia (TVT, information and communcation technology) käsite.360 Näyttäisi siltä, 

että tästä on muodostumassa yläkäsite opetusteknologian hyödyntämiselle361. 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu oppimisympäristön rakentaminen eri tekniikkava-

lintojen avulla. Siinä on havainnollistettu välinevalinnan merkitystä oppimisympäristön 

luonteeseen. 

Haughey & A nderson 1998 , 1 18- 1 19 
Käs itemäärittelyni on lähell ä sekä Tel lan ( 1994) computer-managed että Bates in 
( l 997)computer-mediated määritelmiä 
Te ll a 200 1, 16 
Muun muassa opetusministeri ön j ohdoll a laaditaan tieto- ja v iestintäteknologian 
stra tegioita j okaiseen y liopistoon j a korkea kouluun 
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Vuorovaikutus Tavoitettavuus Audio/visuaalinen Huomioitava 

Puhelin Välitön Sovittava Audio Puhe luo luontevan 
vuorovaikutuksen 

Telefax Välillinen Aina Visuaalinen 

Sähköposti Välillinen Aina Visuaalinen Asiakirjan käsittelyn 
helppous 

Videoneuvottelu Välitön Sovittava Audio ja Mahdollistaa yksittäisen 
tietokoneella visuaalinen oppilaan tai asiantuntijan 

tavoittamisen 

Videoneuvottelu- Välitön Sovittava Audio ja Vaatii lähiopetuksen 
luokka visuaalinen kaltaisia järjestelyjä 

Virtuaaliluokka Välillinen Aina Visuaalinen Mahdollistaa opetuksen 
hallinnoinnin 

Taulukko 5. Oppimisympäristön rakentaminen eri mediavalinnoilla 

Tekniikan valintaa voidaan tarkastella laajemminkin oppimisympäristön rakentamisen 

näkökulmasta. Alla olevassa taulukossa on yksi näkemys monimuoto-opetuksen 

tukemisessa käytettävien tekniikoiden heikkouksista ja vahvuuksista. Olen mainitun 

lähteen pohjalta muuttanut taulukon tietoja monimuoto-opetuksen kenttään sopivaksi. 

Teknologia Saata- Kustannukset Opetus Vuorovaikutus Nopeus 

VULIS Iso- Pien- Tiedon Sovclta- Oppima- Sosiaali-

ryhmii ryhmii esitys mincn teriaali nen 

Yksisuuntaiset mediat 

Tulosteet hyvi.i hyvä keski hyvi i keski keski huono huono 

Radio hyvii keski huono keski huono huono huono hyvti 

Äänikasctti hyvi i hyvii keski kesk i hyvii hyvii huono keski 

TV keski huono huono hyvii keski huono huono huono 

Video hyvii keski huono hyvii hyv:i hyvä huono huono 

TAO keski huono huono keski keski hyvli huono huono 

Multimcdia huono huono huono hyvii hyvii hyvli huono huono 

Kaksisuuntaisct mediat 

Audio hyvli huono hyvli huono keski huono hyvii hyvä 

V idconcin•ottclut huono huono keski huono keski keski keski hyvä 

V crkko-opctus keski keski hyvä keski hyvli keski hyvä hyvii 

Taulukko 6. Oppimisympäristön mediaratkaisut 362 

362 Bates 1997, 117- 227 
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Taulukossa on esitetty välinevalinnan vaikutukset saatavuuteen, kustannuksiin, 

opetukseen ja nopeuteen. Saatavuudella ymmärretään tässä opiskelijoiden, opetta-

jien ja ohjaajien mahdollisuutta saavuttaa opetus kyseisellä välineellä. Kustannukset 

on taulukossa jaettu kohderyhmän koon mukaan. Opetus on jaettu asian esittämi-

seen ja soveltamiseen . Ajatuksena on se, että mediat tukevat eri tavoin perusasian 

opettamista ja sen soveltamista. Välineen nopeutta on arvioitu sekä tiedon päivitettä-

vyyden että jakamisnopeuden kannalta. 

Taulukossa on arvioitu medioiden toimivuutta eri ti lanteissa kolmiportaisesti. Median 

käytettävyyden arviointi on luonnollisesti kiinteässä yhteydessä oppimiskäsitykseen 

ja opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin. Täten liiallista huomiota ei kannata kiinnittää 

arviointien oikeellisuuteen. Olennaisempaa taulukossa on huomioida teknologian 

hyvät ja huonot puolet rakennettavan oppimisprosessin tukena. Taulukon kaltaisella 

analyysillä voidaan tehdä tietoinen mediaval inta kulloistakin monimuotoista koulutus-

ohjelmaa varten . 

Oppimisprosessissa on tärkeää vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Vuorovaiku-

tusyhteys voi olla ääneen (audio) tai kuvaan (visuaalinen) perustuva. Se voidaan 

jakaa myös välittömään ja välilliseen yhteyteen . Puhelimella toteutettavassa audio-

eli ääniyhteydessä vuorovaikutuksesta jää pois ilmaisukykyä laajentava elekieli363 . 

Videoneuvottelussa saadaan äänikontaktin lisäksi kuva tukemaan kommunikointia. 

Tämä lisää vuorovaikutuksen tehoa. Toisaalta videoneuvottelu voi olla epäluonnolli-

nen, jos mediaa ei käytetä havainnollistamiseen tai yhteisöllisyyteen. Tällöin se voi 

toimia jopa oppimista heikentävästi . Videoneuvottelun ja videoneuvotteluluokan 

välinen ero on kontaktiin tarvittavassa tilassa. Videoluokka tarvitsee lähiopetuksen 

kaltaisen luokan, mutta opettaja tai asiantuntija voi olla missä vain . Tietokoneen 

avulla tapahtuvassa videoneuvottelussa (net-meating) kaikki voivat olla eri paikoissa. 

Videokontaktissa kuvayhteyden edut saattavat kuitenkin vaarantua teennäisten 

olosuhteiden vuoksi. Erilaiset tietoverkkojen välityksellä jaetut työpöydät (white 

board) mahdollistavat asiakirjan rakentamisen yhdessä. Oppimisprosessin suunnitte-

lussa olennainen tekijä on siis teknisen oppimisympäristön valinta ja rakentaminen . 

Uusi tekniikka ei ole itseisarvo, vaan opettajan on arvioitava yhteysvälineiden opetuk-

selle tuottama lisäarvo. Tekniikan valinnalla näyttäisi kuitenkin olevan välinearvoa. 

Sen hyödyntämisellä opiskelussa saadaan aikaan uudenlaista toimintaa ja sen avulla 

uudenlaista oppimista. 

J6J Vuorinen 1993, 47 
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Mediavalinnan perustana tulee käyttää eri medioiden ominaisuuksia ja vahvuuksia. 

Tällöin voidaan rakentaa perusteltu kokonaisuus oppimisen tueksi. Saman ja eri 

aikaisen vuorovaikutuksen tarpeen mieltäminen on keskeinen tekijä. Vuorovaikutus-

työkalut tukevat tietyn tyyppistä vuorovaikutusta. 364 Oppimisympäristö voidaan raken-

taa oppimista häiritseväksi , jos esimerkiksi käytetään samanaikaista vuorovaikutusta 

tukevaa chat-työkalua syvällisen keskustelun aikaansaamiseksi . Keskustelu jää 

todennäköisesti pinnalliseksi. Kyseinen työkalu voisi toimia sen sijaan hyvin esimer-

kiksi ideapalaverin apuna. Syvälliseen keskusteluun sopisi paremmin eri aikainen 

keskusteluryhmä, sillä se mahdollistaa omaan ajatteluun tarvittavan ajan. 

Mediavalinta on kiinteässä yhteydessä myös erilaiseen oppimiseen. Median välittämä 

vuorovaikutus on keskeinen oppimisen edistäjä. Yksisuuntaisessa vuorovaikuttei-

sessa oppimisessa opettaminen on usein opettajakeskeistä. Opettaja jakaa tietoa ja 

omia ajatuksiaan. Oppimistulos on tällöin yleensä tiedon varastointia . Vuorovaikuttei -

nen opetustapahtuma mahdollistaa opiskelijan aktiivisen osallistumisen opetukseen. 

Hän pystyy todennäköisesti paremmin rakentamaan uutta tietoa. Tämä helpottaa 

oppilasta ymmärtämään asian, ja täten oppimistulos on todennäköisesti syvällisempi. 

Yhteisöllistä työskentelyä tukeva tekniikka mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden 

hyödyntämisen oppimisessa. Myös tällöin oppimistuloksen voidaan olettaa olevan 

syvällisempi . Oppimisprosessin aikana voidaan yhdessä yhdistellä ja arvioida uutta 

tietoa. 365 Opiskelijan oppimisvalmiudet ja niiden kehittäminen on avain roolissa edellä 

kuvatun kaltaisen oppimisen onnistumisessa. Samoin opettajalta vaaditaan didakti-

sen osaamisen lisäksi ohjaamiseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen liittyvää 

osaamista. 

Teknologian kehitys luo koko ajan innovaatioita myös opetuksessa käytettäväksi. 

Mobiilioppiminen on yksi mielenkiintoinen kehitystrendi. Muun muassa matkapuhelin 

kehittyy reaaliaikaisen kuvan siirtokykyiseksi multimediapäätteeksi. Tämä kehitys 

saattaa mahdollistaa tulevaisuudessa videoneuvotteluluokan kaltaisen etäopetus-

mahdollisuuden hajautetulle joukolle ilman luokkatilaa. Matkapuhelimiin tai muihin 

kannettaviin päätelaitteisiin voidaan integroida opiskelua helpottavia palveluja. Näistä 

yksi esimerkki on Internet tiedonhakukanavana. Edellä mainituilla teknisilla ratkai-

suilla voidaan lisätä oppimisympäristön avoimuutta, erityisesti ajasta ja paikasta 

riippumattomuuden kannalta. Oppimisen kannalta voidaan kysyä tarvitaanko vielä 

vapaampia mahdollisuuksia oppimisen ajan ja paikan valintaan. Todennäköisesti 

Haughey & Anderson 1998. 98-99 
Selinger & Pearson 1999. 37 
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mobiiliin päätelaitteeseen tuotettu sisältö ei ole parasta lukemisen kannalta. Samoin 

niiden käyttötilanteet eivät ehkä ole rauhallisimpia opiskelutilanteita. Oppimispro-

sessin ohjaamisen kannalta kannettavilla päätelaitteilla voi olla lisäarvoa annettava-

naan. Liikkuvaa opiskelijaa sen sijaan palvelee varmasti tietoverkkojen välittyminen 

langattomasti kannettaviin tietokoneisiin . Mobiilioppiminen voi tulevaisuudessa olla 

käyttökelpoinen sellaisissa oppimistilanteissa, joissa vaaditaan välitöntä, kaksisuun-

taista ja samanaikaista vuorovaikutusta. 

Uudenlaisen oppimisympäristön hyväksikäyttö vaatii kaikkien toimijoiden osaamisen 

ja toiminnallisen muuttumisen . Keskeisiä opetukseen liittyviä toimintakulttuurin 

muutoksia ovat yhteisöllisen tiedonkehittelyn tavoittelu ja siihen liittyvä verkkoympä-

ristön hyödyntäminen opiskelussa. Verkossa voidaan yhteistoiminnallisesti esimer-

kiksi rakentaa vastauksia ongelma-asettelun pohjalta tai liittää opetettu teoria 

käytäntöön aitojen työhön liittyvien tilanteiden pohjalta. Oppimisympäristön avoimuu-

teen liittyy siis myös mahdollisuus verkottumiseen opiskelutilanteissa. Tällainen 

lähestymistapa lisää koko opiskeluympäristön huomioonottamista opetuksen suunnit-

telussa. Opiskeluympäristölähtöisen suunnittelun tavoitteena on luoda opiskelijalle 

mahdollisuuksia vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden ja ympäristön kanssa. 

Opettajan rooli on ohjaaja ja opetusjärjestelyjen organisoija. Opiskelijan vastuulla on 

puolestaan omien opiskelustrategioiden monipuolinen kehittäminen. Lisäksi hän 

harjaannuttaa tiedonhankinta- ja -hallintataitojaan sekä viestinnän osaamistaan. 

Valinnoilla tuetaan opiskelijan itseohjautuvuutta ja opiskelumotivaatiota. Opiskeluym-

päristöjä kehitetään yhä enemmän koko oppijaverkoston toimivuuden ja ryhmäohjau-

tuvuuden suuntaan. Tällöin opiskelija muodostavat asiantuntijaverkoston , jossa 

tavoitteena on hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen oppimisessa. Opetuksen 

suunnittelun näkökulmasta tämä tarkoittaa uudenlaisten , opiskelijakeskeisten, 

verkostopohjaisten ohjaus- ja arviointijärjestelmien sekä verkosto-osaamisen 

kehittämistä. 366 

Verkostoitunut opiskelu mahdollistaa myös erilaisten epävirallisten yhteisöjen synty-

misen. Opiskelun aikaiset suhteet voidaan pitää yllä ympäristössä, joka tukee yhtei-

söllisyyttä. Tämä mahdollistaa epävirallisten oppimisverkostojen (informal learning 

networks) syntymisen367
. Tällainen yhteisö tukee epävirallista jatkuvaa oppimista. 

Yhteisöt voivat tukea myös työskentelyssä tarvittavien tietojen ja osaamisen kehitty-

mistä. 

367 
Koulutuksen j a tutkimuksen t ietostrategia 2000-2004, 33 
Harasim & Hiltz & Te les & T uroff 1997, 11 8 
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Vuorovaikutuksen ymmärtäminen dialogina antaa sille paljon syvällisemmän merki-

tyksen. Dialogi ei ole pelkästään tiedon välittämistä, vaan siihen sisältyy oppimisen 

kannalta tärkeää ihmisten välistä pohdiskelevaa viestitystä. Opiskelija kuuntelee 

toisten ajatusrakenteita ja perusteluja sekä vertaa niitä omiin ajatuksiinsa. Hänen on 

myös kriittisesti reflektoitava omia näkökantojaan ja oltava valmis muuttamaan niitä. 

Verkossa olevassa oppimisympäristössä tapahtunut keskustelu jää näkyviin. Siihen 

voidaan palata, ja sitä voidaan käyttää uusissa yhteyksissä. Esimerkkinä voidaan 

mainita verkko-oppimisympäristössä käytyä keskustelua, joka keskustelun jälkeen 

muutetaan oppimisalustan työkalulla koosteeksi. Kyseinen kooste voi toimia tällöin 

oppimateriaalina tai uuden keskustelun aloitusmuistiona samassa koulutusohjel-

massa myöhemmin tai muiden opiskelijoiden ajattelun avaajana. 

Tietoverkkoihin kehitetyt tekniset oppimisympäristösovellukset pyrkivät ratkaisemaan 

oppimisen tukemiseen liittyviä kysymyksiä. Näitä oppimisalustoja on tarjolla satoja 

erilaisia . Pääosassa niistä on samanlaisia vuorovaikutusta ja tiedon käsittelyä tukevia 

työkaluja. Työkalut ovat erilaisia, mutta toiminnot samankaltaisia. Keskeisimpiä näistä 

ovat keskusteluryhmä, chat-toiminto, viestipalvelu , ilmoitustaulu , kalenteri , käyttäjä-

seuranta, harjoitukset, ryhmätyöalueet sekä tiedon taltioinnin työkalut. Tällä hetkellä 

harvinaisempia toimintoja ovat net-meating, jaettu työpöytä, oppimisalustan profiloitu-

vuus käyttäjien mukaan sekä yhteisöllistä materiaalin tuottamista ja käyttöä tukevat 

toiminnot. Nykyisillä verkko-oppimisalustoilla voidaan tukea etä- ja itseopiskelua 

verkossa. Suurimmat eroavuudet alustojen välillä näkyvät lähinnä toimintojen ja koko 

alustan käytettävyyden kannalta tarkasteltuna. 

Näillä kaupallisilla sovelluksilla voidaan luoda virtuaal iluokka tietokoneverkkoon. 

Oppimista tukemaan voidaan rakentaa virtuaalinen yhteisö . Opettajat, ohjaajat ja 

opiskelijat voivat muodostaa myös etäjaksojen aikana kiinteän yhteisön. He voivat 

rakentaa yhdessä uutta tietoa oppimisprosessin mukaisesti. Työskentelyyn voi 

osall istua myös määräajaksi asiantuntijoita syventämään asiaa. Virtuaaliluokka tuo 

lisää mahdollisuuksia opiskelun ohjaukseen ja etäopetukseen verkkoympäristössä. 

Sen avu lla voidaan muodostaa erilaisia opintopiirejä, antaa yksi löllistä palautetta ja 

seurata jokaisen opiskelijan edistymistä opinnoissa. Opettaja voi myös muodostaa 

oppimista helpottavia valmiita tietolinkkejä verkossa oleviin tietokantoihin. Virtuaali-

luokassa opiskelija voi vapaammin valita opiskeluajan ja -paikan. Hän voi tehdä 

työnsä ja osallistua keskusteluun tietoverkossa parhaaksi katsomanaan aikana. Hän 
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voi esimerkiksi tehdä työn esimerkiksi kotona ja päivittää tiedot tietoverkkoon ja 

-verkosta seuraavana päivänä työpaikallaan. 

Oppimisalustan mahdollisuus ohjata oppimista on merkittävä uusi kehitys. Uusimpien 

oppimisalustojen avulla voidaan ohjata yksilöllistä oppimista. Oppimispolkuun 

voidaan lisätä ehtolauseilla vaihtoehtoisia etenemispolkuja. Polkuja voidaan valita 

oppimistulosten tai opiskelijan halujen mukaan. Tällainen oppimisen ohjaus tuo 

uudenlaista interakti ivisuutta tietoverkon ja opiskelijan välille . Sovellus tarjoaa opiske-

lijalle uusia sisältöjä, mikäli hän ei edisty opinnoissaan odotetulla tavalla. Tällöin 

ohjaussuunnitelmassa voidaan osa ohjauksesta antaa oppimisalustan vastuulle. 

Tämä tietoinen työnjako helpottaa opettajien ja ohjaajien työtä. Ohjauksen kevenemi-

nen helpottaa varmasti ainakin koulutusohjelmissa, joissa on suuri määrä oppilaita. 

Tietoverkossa olevat oppimisalustat helpottavat kokemuksien mukaan myös oppimi-

sen hallinnointia368. Opiskelijoiden, opettajien , tutorien ja asiantuntijoiden toiminta on 

näkyvämpää, jolloin hallinnointi helpottuu. Kaikki viestintä tapahtuu samassa 

ympäristössä. Opinnäytteet ja opiskelijan toiminta on selkeämmin havaittavissa. 

Kansainvälisesti oppimisalustan yleisnimeksi on vakiintunut oppimisen hallinnointijär-

jestelmä (learning management system). Tämä korostaa juuri tätä läpinäkyvyyttä. 

Kehittyneimmissä tekniikoissa etäopetus lähestyy lähiopetusta. Kuitenkaan niissä 

opettajan rooli ei ole niin keskeinen, ja niistä puuttuu sosiaalinen luokkatila. Opettajan 

roolin väheneminen voi mahdollistaa opiskelijan oman ajattelun kehittymistä ja 

ajankäytön suunnittelua. Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on varmistettava, 

koska sosiaalinen luokkatila puuttuu. 

Verkko-oppimisympäristö voidaan rakentaa tukemaan myös lähiopetusta. Verkossa 

voidaan alustaa ja valmistaa lähiopetukseen liittyviä aiheita. Oppimisalustalta voidaan 

nostaa myös esimerkiksi etäjakson aikana esiin nousseita kysymyksiä. Samoin 

lähiopetuksen opetusmateriaali voidaan tallentaa oppimisalustalle kertausta ja jatko-

hyödyntämistä varten. Tällöin virtuaalinen oppimisympäristö tukee oppilaan opiskelua 

myös lähijaksojen ajan. Mobiilin oppimisen yksi soveltamisalue voisi olla muistiinpa-

nojen ja yhteisöllisen työskentelyn tukeminen jatkumona sekä lähi- että etäopiskelun 

ajan. Kaikki muistiinpanot tallentuisivat samaan paikkaan tilanteesta riippumatta. 

368 Kall iomaa 1999. 
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Oppimisympäristöjen uusi haaste on sosiaalista vuorovaikutusta edistävien 

oppimisympäristöjen kehittäminen. Opettajien kokemusten mukaan opiskelijoiden 

välisessä vuorovaikutuksessa ei automaattisesti käytetä syvällisiä ajattelumalleja. 

Yhteistyö jää usein vain pinnallisten työmenetelmien käsittelyksi. Opiskelijoiden 

korkeamman tiedon käsittelykyvyn aikaansaaminen vaatii tuekseen työkalun369 . 

Tässä opetusteknologia voi tukea yhteisöllistä oppimista. Yhteisön tiedolliset resurssit 

saadaan yksilön käyttöön . Omien ideoiden ja toisten ajatusten havainnollistamiseksi 

opiskelijat tarvitsevat tähän sopivan oppimisympäristön. 

Oppimisympäristön rakentamisella voidaan tukea myös tietoisesti erilaista oppimista. 

Kehittynyt tekninen oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijoiden yhteisöllisen ja 

tutkimuksellisen opiskelun370
. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukainen tiedon-

rakentamisprosessi vaatii oppilaan omaa aktiivista otetta. Lähestyessään ongelmaa 

tieteellisen tutkimuksen tapaan opiskelijaryhmä pystyy tarkastelemaan uutta asiaa 

monesta eri näkökulmasta ja kontekstista. Opiskelija hahmottaa uuden tiedon 

aiempaan tietoonsa sitoen . Hän saa palautteen ajatuksilleen opettajalta ja muilta 

opiskelijoilta. Vuorovaikutuksella opiskelijat perustelevat omia näkökantojaan ja 

suhteuttamaan ne toisten ajattelumalleihin. Oppimisympäristön tulisi pystyä havain-

nollistamaan nämä ajattelumallit , skeemat. 

Oppimisympäristön yksilöllisessä rakentamisessa keskiöön nousee avoimuus. Sen 

avulla voidaan oppimisympäristöä mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin . Kysymys on siis 

ympäristön joustavuudesta. Tämän tutkimuksen lähtökohdista määritellen avoin 

oppimisympäristö käsitetään seuraavasti: 

Avoin oppimisympäristö on oppimisympäristö, joka mahdollistaa opiskeli-

jan omatoimisen työskentelyn. Hänellä on mahdollisuus omaan harkin-

taan etenemisvauhdissa, opetussuunnitelmallisissa painotuksissa, 

sisällöissä ja opiskelumenetelmissä.371 

Verkossa toimiva avoin oppimisympäristö parhaimmillaan tarjoaa opiskelijalle ajalli-

sen ja paikallisen opiskeluvapauden, liittää hänet tietolähteisiin sekä mahdollistaa 

opiskelijoiden välisen yhteisöllisen oppimisen. Avoimen oppimisympäristön käsite ei 

liity pelkästään teknisiin ratkaisuihin tai luokkatilan ulkopuoliseen opetukseen. 
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Avoimella oppimisella tarkoitetaan opiskelijan mahdollisuutta vaikuttaa oppimispro-

sessin perustekijöihin. Näitä ovat opetuksen sisällöt, tavoitteet, aikataulut ja menetel-

mät. Koulutusorganisaatioille oppimisen avoimuus voi olla haaste. Opetuksen 

lähtökohtana on usein ulkoisesti määrätyt tavoitteet ja usein resursseihin sidottu 

aikataulutus. Tällöin avoimelle oppimiselle jää mahdollisuuksia ainakin opiskelijan 

opiskelutottumuksien, osaamistason ja opetusmenetelmien osalta. 

Avoimen ja suljetun oppimisen välisen eron tarkastelu on tärkeää, kun rakennetaan 

oppimisympäristöä. Seuraavassa kuvassa on oppimisen kannalta tärkeillä muuttujilla 

vertailtu avointa ja suljettua oppimista372 . Vertailua ei tulisi mieltää opetuksen parem-

muuden tarkasteluksi , vaan sen on katsottava lisäävän menetelmä- ja oppimis-

ympäristövalikointia. Koulutusorganisaation määrittämien tavoitteiden toteuttaminen 

voidaan rakentaa tapahtumaan muilta osin avoimen oppimisen avulla. 

SULJETTU AVOIN 

MOTIIVI I Ulkoinen ~=========================: OPISKELUPÄÄTÖ~ Ei opiskelijan 

.. Sisäsyntyinen 

.. Omaehtoinen :=:===================~ TAVOITTEEN TEKO Opettaja, organisaatio .. Opiskelijan tavoittee t 

OPISKELUN SISÄLT .. kaikille yhteinen materiaali ja sisältö .. Oppilaan valitsemia 

.. Yhteisöllinen, vuorovai kutteinen OPISKELUTAPA Opettajajohtoinen :=:===================~ OPISKELUPAIKKA Opiskelu sidottu paikkaan 

OPISKELUAIKA I Yhteinen aikataulu 

ARVIOINTI Ulkopuolinen arviointi 

OHJAAMINEN Vain opettajien tuki 

Opiskelija valitsee 

...... Oma aikataulu 

Itsearviointiin perustuva 

Useita eri tapoja ja väyliä käytössä 

Kuva 18: Avoimen ja suljetun oppimisen erot (Thorpe 1987) 

'Luonnehtimalla kuvassa olevia muuttujia pystyy hyvin mieltämään opiskelijan vapau-

den, opetusmenetelmän ja teknisen ympäristön rakentamisen yhteenkuuluvuuden. 

Näissä perusasioissa tehtävät ratkaisut vaikuttavat koko opetustapahtuman luontee-

seen ja oppimisprosessin etenemiseen. Yhdessä opetustapahtumassa voi olla sekä 

avoimeen että suljettuun oppimiseen viittaavia piirteitä. Esimerkiksi tavoitteen määrit-

tely ja opiskelun sisällöt voivat olla suljettuja , kun taas oppimisen arviointi, ohjaamis-

ja opiskelutavat voivat olla avoimia. 

J72 Thorpe 1987 
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Elätellessä visioita virtuaalisesta oppimisympäristöstä täytyy muistaa oppimisen ja 

opetuksen välinen vuoropuhelu . Kaikki opetus ei ole siirtymässä avoimeen verkko-

pohjaiseen yhteisölliseen virtuaaliluokkaan. Monimuoto-opetuksen periaatteella 

rakennetun oppimisprosessin etäopetusvaihetta tukeva tekninen oppimisympäristö 

on todellisempi kehityksen tavoite. Monimuoto-opetukseen liitetty verkossa tapahtuva 

opetus antaa mahdollisuuden avoimen ja suljetun oppimisen huomioimiseen oppimis-

prosessia rakennettaessa. Monimuoto-opetuksessa lähi- ja etäopetuksen sekä 

itsenäisen opiskelun vuorottelulla voidaan oppimisprosessi rakentaa oppimistavoit-

teita ja opetuksen sisältöjä järkevästi tukevaksi. 

3.2.3 Sisällön tuotanto oppimisen tukemiseksi 

Opiskelutavan , opetusvälineiden ja opetusmateriaalin valinnat liittyvät myös kiinteästi 

toisiinsa373 . Monimuoto-opetussuunnitelman mukaista opetusmateriaalia tehtäessä 

tulee huomioida koko opetusmateriaalin tuottamiskirjo . Tietokoneavusteisessa 

oppimisympäristössä materiaalin tuottamisprosessi on erilainen kuin lähiopetusta 

tukemaan valmistettavassa materiaalissa374 . Lähiopetusta tukevassa materiaalissa 

voidaan vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä jättää opetustapahtumassa 

toteutuvaksi. Etäopetuksessa materiaali on laadittava vuorovaikutusta sisältäväksi. 

Opiskelijalähtöisen opetuksen tavoitteisiin tähtäämisen on oltava kaikissa materiaali -

valinnoissa tärkeimpänä perusteena ja johtoajatuksena. Sama periaate pätee myös 

opetustavan ja -välineen valinnassa. 

Ohjaava materiaali on opiskelijan oppimista edistävä materiaali . Sillä suunnataan 

oppiminen kohti tavoitetta. Monimuoto-opetuksessa voidaan ohjaava materiaali jakaa 

opinto-oppaisiin , -kirjeisiin , etätehtäviin ja oheismateriaaliin. Opiskeltaessa erilaisissa 

verkottuneissa toimintaympäristöissä oppimisen lähteinä voivat olla videot, ääninau-

hat ja muu digitaalinen materiaali375 . Verkko-oppimisympäristöissä erilaiset sisällöt 

muovautuvat multimediaksi. Siinä tiedon esittämismuodot yhdistetään suunnitelmalli-

seksi kokonaisuudeksi . Tällöin kuva, ääni ja teksti tukevat asiakokonaisuuden esittä-

mistä. 

Ohjaavan materiaalin laatiminen on kiinteässä yhteydessä oppimisympäristön raken-

tamisessa tehtyihin valintoihin sekä ohjaussuunnitelmaan . Opettajan ja ohjaajien 
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oppimisen tuki ja ohjaus tulisi suunnitella etukäteen. Ohjaus voidaan toteutetaan 

oppimisympäristön, ohjaavan materiaalin tai suoraan ohjaajien kautta. Ohjaustavan 

valinta riippuu opiskelija-analyysistä, oppisisällöistä ja -tavoitteista. Opiskelijaa ohjaa-

van materiaalin rakenne, materiaalin antama palaute ja itsearviointitehtävät auttavat 

oppilasta oppimisprosessin etenemisessä 376 . 

Opiskelijan ohjaus voidaan jakaa ohjaussuunnitelman näkökulmasta hieman kärjis-

täen kolmeen ohjattavaan asiaan . Ne ovat opiskeluaikataulu , oppimisprosessin 

eteneminen ja sisältöihin liittyvä ohjaaminen. Opiskeluaikatauluun liittyvällä ohjauk-

sella varmistetaan opiskelun eteneminen suunnitelmallisesti. Oppimisprosessin 

ohjauksella ohjataan opiskelijaa sisältöjen yhteenliittämiseen kuu luvissa asioissa. 

Toisin sanoen autetaan opiskelijaa opettajien rakentaman "punaisen langan" löytämi-

sessä. Oppisisältöjen ohjaus kohdistuu opiskeltavien asioiden omaksumisen tukemi-

seen. 

Perinteisesti kaikki edellä mainitut ohjauksen osatekijät on liitetty samaan opinto-op-

paaseen tai -kirjeisiin . Näillä on ohjattu opiskelijan opiskelua koko kurssin ajan . 

Opiskelijan näkökulmasta tämä on selkeä ja turvallinen tapa. Kaikki ohjaus on liitetty 

samaan kokonaisuuteen. Opettajan ja sisällön tuotannon näkökulmasta materiaali 

laaditaan aina kyseistä opetuskokonaisuutta palvelevaksi . 

Aukikirjoitetussa ohjaamisessa tulee tekstin muokkaamiseen ki innittää erityistä 

huomiota. Tekstiä tulee muokata oppilasta paremmin tukevaan muotoon. Tällöin 

opiskelija pystyy erottelemaan oppimisen kannalta keskeisimmät tekijät. Keinoja 

ohjauksen liittämiseksi tekstiin ovat ainakin seuraavat tavat: 
- oppimisen tavoitteiden esittäminen selkeästi 
- tekstin jaottelu otsikoilla ja alaotsikoilla 
- tekstin oheen liitetyt itsearviointikysymykset 
- lukijan aktivointi 
- yhteenvedot 
- testikysymykset 
- mallivastaukset kysymyksiin. 377 

Tietoverkkoihin rakennetuissa oppimisympäristöissä materiaalin ja oppimisalustan 

välinen rajapinta hämärtyy. Osa ohjaamisesta voidaan ohjaavan materiaalin sijasta 

siirtää oppimisalustan toiminnoksi . Tällöin voidaan materiaalin uudelleenkäyttöä 

helpottaa. Esimerkiksi ohjaavasta materiaalista voidaan poistaa oppimisprosessin 
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ohjaukseen liittyvät aikatauluohjeet. Ne voidaan tuoda opiskelijalle oppimisalustan 

avulla. Ohjaava materiaali on näin yhteiskäyttöisempää muiden opetustapahtumien 

kanssa, kun kurssia koskevat yksityiskohtaiset tiedot puuttuvat. 

Etätehtävät voivat olla ohjaavan materiaalin yksi elementti. Tehtävillä voidaan 

suunnata oppimista opiskelijan osaamisen mukaisesti sekä saada palautetta oppimi-

sen etenemisestä. Tehtävät voivat olla laajoja oppisisältöjen soveltamiseen ja 

yhteenliittämiseen liittyviä tai suppeita yhden asiakokonaisuuden omaksumiseen 

liittyviä. Palaute on olennainen osa tehtäviä. Sen voi antaa opettaja, ohjaaja tai sisäl-

töön liittyvä asiantuntija . Palautteen annossa tulee kiinnittää huomiota yksittäisen 

asian osaamisen lisäksi oppimisprosessin etenemiseen. Prosessiin liittämisellä 

varmistetaan se, että oppilas osaa liittää asiakokonaisuudet toisiinsa sekä soveltaa 

uutta tietoa erilaisissa käyttötilanteissa. 

Hyvä etätehtävä on parhaimmillaan vuoropuhelua opettajan ja opiskelijan sekä 

teorian ja käytännön välillä 378 . Etätehtävään ei tarvitse olla yhtä oikeaa vastausta, 

vaan sen on mahdollistettava lähiopetuksessa tai itsenäisessä opiskelussa käsitellyn 

teorian soveltaminen käytäntöön . Tehtävän asettelun olisi oltava mahdollisimman 

todenmukainen ja opiskelijan arkipäivään sovellettu sekä ongelmalähtöinen. Ongel-

makeskeisellä oppimisella annetaan opiskelijalle konstruktivistisen oppimisen mukai-

nen liikkumavapaus379 . Konkreettinen ja työtä palveleva oppiminen motivoi opiskelua 

ja auttaa uuden asian ymmärtämistä. 

Etätehtävien lisäksi oppimista voidaan arvioida erilaisilla testeillä ja suorituksilla. 

Verkko-opetuksessa opiskelijoita voidaan arvioida keskusteluryhmiin osallistumisen 

avulla. Samoin opiskelijat voivat opinnäytetyönään laatia yhteenvetoja keskusteluista. 

Palautetta heille voidaan antaa myös vertaispalautteena. He voivat yhdessä työstää 

raporttia. Työprosessin aikana opiskelijat voivat antaa suunnitelmallista palautetta 

toistensa osaamisesta. Verkkopohjaisen oppimisympäristön avulla voidaan tehdä 

erilaisia kokeita tietokoneen ohjaamana. Kone jakaa kysymykset ja arvioi opiskelijoi-

den vastaukset.380 

Rakenteista materiaalia ja oppimisprosessia ohjaavaa alustaa kehittämällä voidaan 

ohjaus tarjoilla oppilaalle henkilökohtaisena opettajan työtä merkittävästi lisäämättä . 
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Oppimisalusta ohjaa opiskelijoita yksilöllisesti etäopetusjakoaikana. Verkkotuetun 

monimuoto-opetuksen tavoitteena on , että alusta ohjaa opiskelua lähiopetukseen 

valmistaen. Tällöin lähiopetukseen tultaessa kaikkien osaamistaso opetettavaan 

sisältöön nähden on riittävän homogeeninen. Lähiopetuksen yksilöiminen ei ole 

useinkaan järkevää. Sen sijaan opiskelijat voidaan jakaa opintoryhmiin osaamisen tai 

tavoitteiden mukaisesti. 

Ohjaava materiaali ei saa kuitenkaan aiheuttaa ohjelmoitua oppimista381 , vaan sen 

tulisi mahdollistaa opiskelijan itseohjautuvuus. Tämä voidaan mahdollistaa etenemis-

järjestyksen, -nopeuden sekä osaamistason valinnan vapaudella. ltseohjautuvuuden 

määrä liittyy tietoiseen valintaan oppimisen avoimuudesta. Aina itseohjautuvuus ei 

ole järkevää tai mahdollista. 

Monimuoto-opetus mahdollistaa uuteen asiaan palaamisen uudelleen kurssin edetes-

sä. Ohjaavassa materiaalissa opittuun asiaan palaaminen kannattaa hyödyntää382 . 

Asian tarkastelu eri tilanteissa ja näkökulmista helpottaa opitun soveltamista. Opitta-

van asian "kierrätys" mahdollistaa myös asiayhteyden vaikeuden lisäämisen ja täten 

opetuksen syventämisen383 . Opetuksessa voidaan valita uusi tarkastelunäkökulma tai 

uusi tilannesidonnaisuus , kun asiaan palataan uudelleen. Tällöin jo opetuksen 

edetessä opiskelijoiden uuden tiedon soveltamiskyky kehittyy. 

Opiskelijoiden osaamistaso tulisi ottaa huomioon jo kurssin suunnitteluvaiheessa. 

Kurssilaisten osaaminen ja kokemus kurssin opetussuunnitelman sisältävistä asioista 

vaikuttaa myös ohjaavan materiaalin laadintaan. Osa itsenäisesti opiskeltavista 

asioista voidaan suunnata vain niille, joilta puuttuu kyseinen tieto tai taito . 

Hypermediapohjaiset ohjaavat materiaalit mahdollistavat opiskelijan 

opiskeluvalinnan. Lisäksi materiaalit mahdollistavat opettajan "sisään rakentamat" 

vuorovaikutusyhteydet eri asioiden välillä384 . Hypermediamateriaalia voidaan jakaa 

erillisellä levykkeellä, jolloin opiskelijan vuorovaikutus tapahtuu materiaaliin etukä-

teen rakennettujen polkujen avulla. Uusimmissa oppimisalustoissa hypermediaomi-

naisuudet on rakennettu alustan ominaisuuksiksi . Tällöin erilainen materiaali 

välitetään levykkeen sijasta opiskelijalle oppimisalustan avulla . Merkittävä ero 
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tässä hypermediassa on se, että opiskelija voi käyttää materiaalia yhdessä muiden 

kanssa työskennellessään verkossa. Vuorovaikutus voi tapahtua keskusteluryhmäs-

sä, sähköpostilla, chatinä tai videoneuvotteluyhteydellä. Tässäkin tapauksessa 

merkittävää on , että opettaja voi rakentaa ohjauksen materiaalin sisään. 

Hypermedialla tarkoitetaan tiedonhallintamenetelmää, jonka perustana on tietoko-

neella luodut teksti-, kuva- , ääni- ja muiden dokumenttien väliset asiayhteydet. 

Hypermedia on yläkäsite hypertekstille ja multimedialle. Multimediassa on digitaali-

nen kuva, ääni ja teksti , mutta siitä puuttuvat eri osien väliset linkit. Hypertekstissä on 

nämä linkit, mutta siinä on vain tekstiä.385 Mahdollisuus vuorovaikutteiseen materiaa-

liin on hypermedian lisäarvo perinteiseen materiaaliin verrattuna. Pedagogisesti 

tarkasteltuna multimedia on perinteistä opetusmateriaalia , jossa opettaja on etukä-

teen yhdistänyt videon , ääninauhat, kuvat ja tekstin . Siinä opetettava asia on havain-

nollistettu mutta materiaali ei mahdollista oppilaan omaa tiedon käsittelyä. Multimedia 

antaa tiedon valmiina opettajan etukäteen jäsentämänä. Hypermedia taas tässä 

tarkastelussa antaa uudenlaisia tiedonrakentamismahdollisuuksia. Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaisesti oppija pystyy itse rakentamaan uuden tiedon aikaisem-

paan tietopohjaansa sitoen liikkumalla vapaammin eri asioiden välillä386. 

Hypermedia mahdollistaa myös oppijan metakognitiivisten taitojen kehittämisen. 

Tärkeimpänä näistä on oppimaan oppimisen tukeminen387 . Oppimisen tietoinen kehit-

täminen vaatii opiskelijalta oppimisstrategian kehittämistä. Hänen tulisi oppia tiedos-

tamaan oppimisen tavoitteen, tilanteen ja omien valmiuksien kannalta paras 

oppimisstrategia. 

Uusimpana kehityksenä tällä alalla voidaan pitää kypertekstin käsitettä. Sen takana 

on ajatus, jonka mukaan tekniikan tulisi mahdollistaa opiskelijan aktiivisempi toiminta 

materiaalin kanssa. Opiskelijan tulisi pystyä osallistumaan muokkaamalla ja itse 

tuottamalla yhteisöllisen materiaalin kehittymiseen.388 

Ohjaavana oppimismateriaalina hypermedialla on myös rajoituksensa ja vaaransa. 

Oppijoiden opiskeluolosuhteille asetetaan uusia vaatimuksia hypermedian tullessa 

385 

386 

387 

388 

Collin & Kari & Ka,jalainen & Pohjonen 1995, 144 
Rauste- von Wright & von Wright 1996, 12 1 
Helakorpi 1995, 107 
Tella - Mononen - Aa ltonen 200 1, 59 



137 

mukaan. Tietokoneiden yleistyessä ja tekniikan kehittyessä tekniset ongelmat ehkä 

poistuvat. Opiskelijan mielenkiinto saattaa kohdistua myös epäolennaiseen, kun hän 

kohtaa näyttäviä ja mielenkiintoisia multimediaesityksiä sisältäviä opintomateriaa-

leja. Opiskelijoiden motivoimiseksi ja mielenkiinnon herättämiseksi pyritään usein 

rakentamaan ohjelmat viihteellisten pelien ja oppikirjojen yhdistelmiksi. Tiedon oikeel-

lisuuden ja oikean asiayhteyden tiedostaminen sekä pedagoginen perusteltavuus 

saattavat tällöin vaarantua. Myös ihmisen havaintokyvyn rajallisuus on huomioitava 

multimediaa laadittaessa389. Tekstin lukeminen tietokoneelta koetaan usein hanka-

lammaksi kirjan lukemiseen verrattuna. 

3.3 Monimuoto-opetuksen kehittyminen ulkomaiden asevoimissa 

Puolustusvoimien monimuoto-opetusta kehitettäessä tulee kansainväliset kehitys-

trendit huomioida. Tämä yhteistyö on merkityksellistä Suomelle kansainvälisen 

yhteistyön lisääntyessä. Lisäksi muista asevoimista voidaan saada kokemuksia 

uudenlaisen opetusmenetelmän soveltuvuudesta Suomen puolustusvoimiin . 

Merkittäviä kehitystrendejä ovat Yhdysvalloissa kehitetty kehittyneen hajautetun 

opiskelun järjestelmästä (Advanced Distributed Learning, ADL) , Nato:n kehittämä 

vastaava järjestelmä sekä pohjoismainen etäopetuksen yhteistyö. 

Yhdysvaltojen ADL-hanke muodostaa laajuudessaan varteenotettavan mahdollisuu-

den luoda maailmanlaajuinen etäopetuksen järjestelmä. Erityisen mielenkiintoiseksi 

ADL:n kehittämisen tekee Nato:n ADL:n integroituminen yhdysvaltalaiseen kehityk-

seen. Tämä koskee myös Nato:n rauhankumppanuusohjelmaa (Partnership for 

Peace, PfP) . 

Kehittynyt hajautettu opiskelu -järjestelmä (Advanced Distrubuted Learning) on 

Yhdysvaltain puolustusministeriön käynnistämä kehittämisohjelma (strategy)390• 

Ohjelman tavoitteena on tukea tietojen , taitojen ja asenteiden oppimista. Oppi-

misessa nähdään kasvatuksellisia, opetuksellisia ja toiminnallisia suorituksia. Ke-

hittyneellä hajautetulla oppimisella tarkoitetaan etäopetuksen kehittynyttä 

toimintatapaa, jossa vanhoihin opetusmenetelmiin yhdistetään uuden opetustekniikan 

mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Ohjelma sisältää myös opetusmenetelmien 
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kehittämisen391
. Kantavana ajatuksena kehittämiselle on uudenlainen sodankuva. 

Uhkien muuttuessa joukkojen ja yksittäisten sotilaiden tulee pystyä mukautumaan 

dynaamisesti uusiin toimintamenetelmiin. Yhdysvaltojen armeijan toimintamalliin on 

kuulunut koulutusohjelma kaikkiin operaatioihin liittyen. Koulutus on annettu operaa-

tiota varten kohdealueella (right time - right place). Uuden koulutusajatuksen (any 

time - any place) mukaan opetus on aina käytettävissä ja kohdennettavissa muuttu-

vaan tilanteeseen.392 

Virallinen ADL:n määritelmä on seuraava: 

" Advance Distributed Learning is an evolution of distributed learning 

(distance learning) that emphasizes collaboration on standards-based 

version of resuable object, networks, and learning management system, 

yet may include some legacy methods and media."393 

ADL:n kehittämiseen keskittyy erityisesti kaksi Yhdysvalloissa sijaitsevaa laboratorio-

ta. Kehittämistyön käytännön painopiste on ollut yhteiskäyttöisen rakenteisen kurssi-

materiaalin kehittämisessä (Shareable Courseware Object Reference Model , 

SCORM). Kehitystyön tavoitteena on verkossa välitettävän ja kaikkien käytössä 

olevan materiaalin hallintajärjestelmän luominen. Järjestelmän tehtävänä on mahdol-

listaa yksilöiden ja ryhmien opetus ja opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta. Yksilöi-

den ja ryhmien oppimistarpeet pyritään huomioimaan opetuksen räätälöinnillä 

kohderyhmää varten. Kohderyhmän yksilöivällä huomioimisella tavoitellaan yksilöl-

listä opetusta. Täten tekniikalla pyritään täyttämään yksilöllisen opetuksen ja massa-

opetuksen välistä aukkoa. Järjestelmällä voitaisiin täten tavoitetilan mukaisesti 

opettaa suuria joukkoja yksilöllisesti . Linjauksen mukaan ADL kehittää toimintatapa-

mallia, jossa SCORM on tekninen määritelmä materiaalin välittämiseksi. 394 

Tavoitteena on kytkeä ADL Yhdysvaltojen armeijan tulevaisuuden operatiiviseen 

johtamisjärjestelmään. Tällöin operatiiviseen johtamiseen kuuluisi olennaisena osana 

tehtävään liittyvä koulutus395. Tällä tavalla pyritään yhdistämään käytännön työ ja 

opiskelu yksilöllisellä tasolla. Suomen A VOT-kehittämisohjelmassa on tavoitteena 

.192 

393 

394 

395 
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liittää opiskelu kiinteämmin rauhan ajan työn osaamisen varmistamiseen. Ainakaan 

vielä simulointijärjestelmiä ei ole suunniteltu liitettävän AVOT-ympäristöön. Nykyinen 

kehityslinja mahdollistaa erilaisten palvelujen liittämisen tarjontaan. Siinä loppukäyttä-

jää on tavoitteena palvella portaalin avulla, jolloin eri järjestelmät voidaan liittää 

yhteen tarjontapalveluun. 

ADL:n perusajatus oppimisesta vastaa hyvin AVOT:n käsitystä oppimisympäristöllä 

tuettavasta oppimisesta. Se määrittää oppimisen seuraavasti: 

- oppiminen on silta tiedon ja ymmärtämisen välillä 

- oppi on tehokkainta käytäntöön sidottuna 

- oppiminen johtaa ajattelun ja käyttäytymisen muuttumiseen 

- oppiminen tarvitsee aikaa reflektiolle ja uuden tiedon liittämiselle 

vanhaan396 . 

ADL:llä pyritään muuttamaan opetusta yksilökeskeiseen suuntaan. Järjestelmän on 

tarkoitus tukea henkilön henkilökohtaisia osaamistarpeita 397 . 

USA:n Armeijan tutkimuskeskuksen tutkimusraportin mukaan tutkimuksella pyritään 

löytämään verkko-oppimiseen (e-learning) soveltuvia yhteistoiminnallisia, yksilöllisiä 

eroavuuksia huomioon ottava ja oppimisyhteisöjä muodostavia työkaluja ja 

menetelmiä.398 Tutkimuksella pyritään erityisesti tukemaan verkossa tapahtuvan 

sotilaskoulutuksen (military training) ja yhteisöllisten opetusmenetelmien 

yhdistämistä. Tutkimus liittyy myös olennaiseen sotilaspedagogiseen kysymykseen 

koulutuksen (training) , kasvatuksen (education) ja oppimisen (learning) välisistä 

suhteista399 . Näiden kaikkien tukemiseen pyritään oppimisympäristön kehittämisessä 

löytämään ratkaisu. 

USA:n asevoimat ovat hyödyntäneet etäopetusta säännönmukaisesti jo 1940 -luvulta 

saakka. Etäopetuksen kehitys on ollut tekniikan mukanaan viemää. Alussa etäope-

tuksen teknisenä välineenä oli kirje. Kehitys on kulkenut television ja videoneuvottelu-

laitteistojen kautta tietokoneavusteisuuteen ja verkottuneeseen tietotekniikkaan. Jo 

alusta saakka tavoitteena on ollut mahdollisuus korvata opettajan fyysinen läsnäolo 

tekniikalla. Yhä selkeämmin etäopetuksen kehitystä on ohjannut tarve pysyä 

396 

397 
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osaamisvaatimusten mukana. Osaamisvaatimuksia ovat lisänneet asejärjestelmien 

monimutkaistuminen ja nopeasti muuttuvat tiedot. 400 

ADL:ssä on hyvin paljon AVOT:n piirteitä. Tekniseltä kehitykseltään hankkeet integ-

roituvat. Molemmat pyrkivät standardeja tukevaan opetus- ja oppimateriaalin hallinta-

järjestelmän kehittämiseen. Yhteinen tavoite on mahdollistaa materiaalin siirtyvyys eri 

käyttöympäristöjen välillä. 

ADL:n kehitys kuitenkin poikkeaa pedagogisilta ajatuksiltaan jonkin verran Suomen 

monimuoto-opetuksen ja AVOT:n kehittämisestä. ADL korostaa etäopetusta nimen-

omaan opettajan läsnäoloa korvaavana tekijänä. Monimuoto-opetuksen ajatuksena 

on yhdistää suunnitelmallisesti etä- ja lähiopetus sekä itseopiskelu . Tällöin etäopetuk-

sen luonne muuttuu oppimisprosessia tukevaksi. Lähiopetuksessa keskitytään vaikei-

den asiakokonaisuuksien oppimiseen sekä sosiaalista vuorovaikutusta vaativiin yhtei-

söllisiin suorituksiin . Etäopetuksen korostaminen ADL:ssä sel ittynee etäisyydellä ja 

suurilla opiskelijamäärillä. Eri puolille maailmaa hajasijoitettuja joukkoja ei voida 

koota lähiopetukseen, eikä uusien osaamisvaatimusten opettaminen onnistu järke-

västi hajautetulla perinteisellä koulutusjärjestelmällä. Suurille opiskelijamäärille 

pyritään suuntaamaan yksilöityä opetusta henkilökohtaisesti profiloituvalla oppimate-

riaalilla. 

Toinen ero ADL:n ja AVOT:n välillä on tekniikan roolissa. ADL-ohjelma ei sisällä 

kiinteää pedagogista tutkimusta tai osa-aluetta teknisten innovointien tueksi ja perus-

taksi. AVOT-kehittämisohjelmassa alusta saakka tekninen ja pedagoginen muutos 

ovat kulkeneet rinnakkain . Toisaalta on selvästi havaittavissa, että ADL:n käyttöön-

otossa paikallisella tasolla pedagoginen soveltaminen on ainakin jossakin huomioitu. 

Muun muassa USA:n merijalkaväessä etäopetuksella pyritään oppijakeskeisyyteen ja 

työpaikalla tapahtuvaan itseohjautuvaan oppimiseen. Opiskelija voi opiskella itselleen 

sopivana aikana sen hetkisen osaamistarpeen mukaisesti 401. 

ADL:n kehitys on kiinnitetty Naton Pf P-ohjelmaan. Rauhankumppanuusohjelman 

sisälle on perustettu konsortio . PfP Consortium on maanpuolustuksen ja turvallisuus-

politiikan opetukseen keskittyvien oppilaitosten (Defence Academies) ja instituutioi-

den (Security Studies Institute) kansainvälinen yhteistyöorganisaatio. Sen tavoitteena 

on kehittää yhteistä käsitystä aihealueen kehittymisestä sekä sen opettamisesta. 

400 

40 1 
Barry & Runyan 1995, 38 
Garnett 1999, 52 



14 1 

Lisäksi organisaatio tarjoaa pohjan tutkijoiden väliselle yhteistyölle . 402 Opetuksen 

kehittäminen keskittyy verkko-opetuksen ja sen palvelujen rakentamiseen 403
. 

Konsortiossa on työryhmä, jonka tehtävänä on kehittää ADL:n mukaista opetusta. 

Sen tavoitteena on luoda vapaasti muokattava (open source) avoin oppimisympäristö 

jäsenmaiden käyttöön . Ympäristö on maksuton. Toinen tavoite on verkko-opetusme-

netelmien kehittäminen. Erityisen ansiokas oli työryhmän perustama kokopäivätoimi-

nen verkko-opetuksen tukiryhmä (cooperative development team) . Sen tehtävänä on 

auttaa kurssien rakentamisessa oppimisalustalle. Ryhmä auttaa kaikissa teknisissä 

ongelmissa asennuksesta lähtien. Kurssin rakentamisen ohjeet ja vastuujako on 

selkeästi määritelty. Tukiryhmällä on myös pedagogista tutkimusta. 404 

Nato:n organisaatioon kuuluvien kehitysryhmien (task group) työtä on pyritty myös 

ohjaamaan ADL:n kehittämiseen. Opetuksen ja oppimisen kehittämiseen keskittyvän 

Nato Training Group Working Group On lndividual Training and Education 

Developments (NTG WG IT & ED) on pyritty valjastamaan myös tämän kehityksen 

tueksi. ADL:n kehittäminen Nato:n Euroopan koulutuksessa tapahtuu kahdella alueel-

la. Toinen on yhteisten toimintaperiaatteiden (policy) luominen . Toinen on oman 

oppimisalustan prototyypin luominen. Sveitsiläisten kehittämä verkko-oppimisalusta 

(LMS) on asiakirjojen mukaan todennäköisesti prototyyppinä ainakin alussa. 

Suomen AVOT-kehittämisohjelman kannalta kansainväliseen kehittämiseen kannat-

taa osallistua. Suomi voi olla aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä myös eurooppalaisen 

verkko-opetuksen osalta. Yhteistyöllä voidaan päästä myös tulevaisuudessa opetus-

sisältöjen vaihtamiseen ja yhteisen kurssitarjonnan hyödyntämiseen. Tällä hetkellä 

Suomella näyttäisi olevan annettavaa myös pedagogisen osaamisen alalla. Verkkotu-

ettu monimuoto-opetus poikkeaa lähtökohdiltaan ADL-vetoisesta kehityksestä. 

Yhteistyökanavia näyttäisi olevan kahden keskeisen valtiollisen yhteistyön lisäksi 

ainakin ADL-laboratorioiden , Nato ADL:n kehitysyksikön ja PfP Consortion 

työryhmän kanssa käytävä yhteistyö. Valtioiden välinen yhteistoiminta voidaan 

kanavoida sotilaspedagogisella yhteistyöllä ainakin Ruotsin , Tanskan , Itävallan ja 

Sveitsin kanssa. 

402 

403 
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Ruotsalaisilla on pitkä kokemus etäopetuksesta. Heidän etäopetuksensa kehittämi-

nen perustuu simuloinnin ja hyvin varusteltujen luokkahuoneiden käyttöönottoon. He 

ovat kehittäneet etäopetusta osana joustavan oppimisen konseptia (flexible learning) . 

Etäopetus (distance education) painottuu heillä hieman yhdysvaltalaiseen ajatukseen 

nähden kokonaisoppimisen suuntaan.405 Ruotsalaisten opetuksen kehittäminen on 

tapahtunut paljon samankaltaisena kuin suomalainen monimuoto-opetuksen ajatus. 

Siinä etäopetus on kiinteä osa lähiopetusta ja tekniikka antaa mahdollisuuden uuteen 

toimintatapaan. 

Etäopetuksen kehittäminen Ruotsin puolustusvoimissa on kytketty pedagogiseen 

kehitykseen. Tekniikalla pyritään löytämään ohjauksellisuutta tukemaan oppilaiden 

itsenäistä opiskelua. Samoin telemaattisin välinein pyritään hyödyntämään asiantunti-

joita opetuksen tukena. Etäopetuksen tukemiseksi ollaan rakentamassa jokaiseen 

varuskuntaan etäkeskus (distance centre) . Sen tehtävänä on mahdollistaa opiskelu ja 

opettaminen. Keskuksen henkilökunta auttaa käyttäjiä.406 Ruotsalainen kehitys 

noudattelee samoja linjauksia AVOT:n kehittämisen osalta. 

Etäopetuksen vakiinnuttaminen normaaliksi toimintamalliksi ei kuitenkaan ole onnis-

tunut Ruotsissa. Syinä pidetään keskitetyn ohjauksen ja yhteisen vision puuttumista. 

Lisäksi kehittäjät eivät pystyneet osoittamaan käytännön työn tekijöille etäopetuksen 

lisäarvoa. Puolustusvoimien rakennemuutos on pakottanut kuitenkin henkilöstön 

arvioimaan uudelleen koko koulutusjärjestelmää ja opetuksen järjestelyjä sen osana. 

Muuttuneessa tilanteessa on huomattu, että organisaatioiden muuttuessa vaaditaan 

uudenlaista osaamisen hallintakykyä. Joustava opiskelu nousee vastaukseksi 

tarpeeseen. Nyt etäopetus katsotaan osaksi henkilöstön osaamisen varmistamis-
ta. 401 

Ruotsalaisten kokemusten mukaan uuden opetustavan aloittaminen vaatii kaikkien 

tahojen sitouttamisen kehittämisen lähtökohtiin ja perusteluihin . Heidän mukaansa 

tärkeitä osa-alueita kehittämisessä ovat koko organisaation kattava kehittämisohjel-

ma, toimintatapamallien kehittäminen organisaatiolle sopivaksi , pilottien avulla tapah-

405 
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tuva pedagoginen kehittäminen ja kriittinen analyysi eri opetuskokonaisuuksien 

osalta uuden menetelmän lisäarvosta.408 

4 PUOLUSTUSVOIMIEN MONIMUOTO-OPETUKSEN MALLINNUS 

4.1 Toimintatutkimukseni toteutus 

4.1.1 Tutkimusprosessi 

Toimintatutkimuksen luonteeseen kuuluu tutkijan kiinteä toimijan rooli tutkittavassa 

kohteessa. Tutkimustulosten arvioinnin kannalta on tärkeää kuvata mahdollisimman 

tarkasti toimintatutkimuksen kulku ja tutkijan rooli siinä. Tutkijan reflektointi ja suunni-

telmallinen tutkimusprosessi ovat olennaista toimintatutkimuksessa.409 Toimintatutki-

muksen kantavana ajatuksena on se, että toimin itse aktiivisena kehittäjänä 

toimintaprosessissa. Toinen peruslähtökohta on se, että toiminta on pitkäjänteistä. 

Siitä osoituksena ovat väitöskirjatutkimuksessa kootut pitkän ajan kuluessa kertyneet 

kokemukset. 

Toimintatutkimukselle keskeinen käytännönläheisyys näkyy tässä tutkimuksessa 

käytäntöön viedyissä interventioissa, joilla olen pyrkinyt muuttamaan vallitsevaa 

toimintaa ja tuomaan teoria käytäntöön. Tutkimuksellista syvällisyyttä on korostettu 

eri interventioiden havainnointien ja reflektointien päällekkäisyydellä. Samoja asioita 

on havainnoitu ja reflektoitu eri aikoina ja erilaisten toimintojen yhteydessä. Saatujen 

kokemusten avulla tutkimuksessa luodaan toimintamalli verkkotuetun monimuoto-

opetuksen suunnitteluun. 

Muutokseen tähtäävä väliintulo eli interventio on keskeinen tekijä toimintatutkimuk-

sessa. Interventiolla on kahdenlainen merkitys. Toimintatutkimuksessa todellisuutta 

muutetaan, jotta sitä voisi tutkia. Toisaalta todellisuutta tutkitaan , että sitä voisi 

muuttaa. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että olen ollut interventioissa muutoksen aiheut-

taja ja toisaalta sen havainnoija. Muutokset tulee olla suunniteltuja, jotta niitä voidaan 

analyyttisesti havainnoida. 

Lukijan on huomattava, että oivallukset joita interventioissa syntyy pohjaavat 

pääsääntöisesti pitkän aikavälin oppimisprosessiin. Tämän vuoksi opitun asian 

408 
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kohdentaminen yhteen tapahtumaan on hieman harhaanjohtavaa. Tutkimustulokseni 

kiteytys on tapahtunut usean reflektointikierroksen avulla. Tässä analyysissa voidaan 

nähdä niitä ajallisia trendejä, joita tutkimus pitää sisällään. Seuraavassa alaluvussa 

on tarkemmin kuvattu interventiossa kerätty aineisto ja sen analyysi. 

Olla olevassa taulukossa on lueteltu toimintatutkimukseni interventiot. Talukon tarkoi-

tuksena on havainnollistaa interventioiden laajuus ajan ja osallistujamäärän suhteen. 

Interventio Ajankohta Osallistuja- Tutkimuksellinen tavoite 

määrä 

Pstupsksi 6 helmi -elo 30 oppil asta -momu oppimi sprosessin suunniltelu j a toteuttaminen 

1997 5 opettajaa -työn j a opiskelun yhdistäminen 

-ohjausjärjestelmän kokei I u 

Pstupsks i 7 touko-j oulu 26 oppilasta -täydk-os toimintamallin soveltuminen 

200 1 -työn ja opi skelun yhdis täminen 

MpOk 1/1 kesä-syys 20 oppil as ta -täydk-os toimi ntamallin luominen 

1999 4 opettaj aa -uuden oppimi skäsityksen soveltaminen 

MpOk 1/2 kesä-syys 25 oppil asta -momun soveltaminen verkkopohjaiseen oppimi seen 

2000 5 opettajaa 

MpOk 1/3 kesä-syys 20 oppil as ta -ohjausjärjestelmä tarpeiden hahmottaminen 

200 1 4 opettajaa -sisä llön tuotannon toimintamalli 

MpOk 2/1 kesä-loka 24 oppilasta -suunnitteluprosessin vai heiden hahmottaminen 

2000 4 opettajaa -verkkopohjainen toimintamalli 

-ohjausj ärjestelmän I uominen 

MpOk 2/2 kesä-loka 20oppilasta -työn ja opi skelun yhdistäminen ohjauksessa j a oppil asana-

200 1 3 opettajaa lyys issä 

Oppimisym- kesä 1999 - 3 akt ii vista -verkkotuetun opetuksen mieltäminen osana mo111ua 

päristön ke- 111 aa li s 200 1 toimijaa -verkkopohja isen toimintamall in kehittäminen täydk-os: n 

hittäminen opetukseen 

-verkko-oppi111i sen teorian muodostaminen 

AVOT touko 1998 - useita toimi - -puolustusvoimien a111111attiteori an hahmottaminen 

joulu 2002 joita -yhteiskunnalli sen kehityksen seuraa111inen 

-oppil asanalyysin 111erkit ys 

MpKK:n tam111i 2000- 5 aktiivi sta -verkkotuetun mornun kehittäminen MpKK:n opetukseen 

AVOT elo 2002 toimijaa -oppi111i skäsityksen hahmottaminen 

Momuksi 1 huhti 1996 - 18 oppil asta -oppimi sen teorian hahmottuminen 

maali s 1997 2 tutori a -momun perusteet 

-momun soveltaminen pv :n opetukseen 

Momuksi 2 maal is 1998 15 oppilasta -momun soveltaminen pv :n opetukseen 

- touko 1999 3 tutoria 
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Momuksi 3 helmi 2000 - 27 oppilasta -suunnilleluprosessin ja sen vaiheiden täsmennys 

touko 2001 7 tutoria -ohjaussuunnitelman testaus 

Momuksi 4 maali s 2002 32 oppil as ta -suunnitteluprosessin perustelujen täsmennys 

- j oulu 2002 7 tutoria 

Tutkimusten syys 1999 - yhteensä 9 -tutkimustöiden aiheiden mukainen puolustusvoimien 

ohjaus j oulu 2002 tutkimusta ammattiteori an täsmentäminen 

Tutkimustyö Euk: kesä -momun soveltaminen puolustusvoimien opetukseen 

1997 - kesä 

1998 

Yek: kesä -uuden opetusteknol ogian soveltaminen puolustusvoimien 

1998 - kesä opetukseen 

1999 -ammattiteori an laa timinen 

Taulukko 7. Tutkimuksen interventiot 

Interventioiden toteutus ja tarkempi kuvaus käsitellään seuraavassa alaluvussa 

aineiston käsittelyn yhteydessä. 

4.1.2 Aineiston keruu 

Toimintatutkimuksen kannalta on keskeistä mieltää tutkijan ja toimijan roolit. Roolit 

kuitenkin yhdistyvät siinä, että tutkijan kyky reflektiiviseen ja moniarvoiseen arviointiin 

nousee tärkeään asemaan tutkimustulosten saavuttamiseksi .4 10 Tällaista roolien 

yhdistämistä edistääkseni olen valinnut portfoliotyöskentelyn reflektiivisen ajattelun 

tueksi. Tällä tietoisella valinnalla pyrin tehostamaan oman ajattelun ja tutkimusaineis-

ton välistä vuoropuhelua. 

Portfoliotyöskentely tukee kokemuksellisen oppimisen kannalta merkittävää reflektio-

ta. Reflektiivisyydellä tarkoitetaan tässä tietoisuutta omista kokemuksista, oppimis-

toiminnasta ja -tuloksista sekä toimintaan liittyvistä tunteista , asenteista ja 

arvostuksista411 . Reflektio on koko toimintatutkimuksen keskeinen tekijä. Toiminnan 

suunnittelun ja toteutuksen jälkeinen havainnointi ja reflektointi luovat syvällisyyttä 

toimintatutkimuksen sykleihin . 

Jarvisin mukaan toimintatutkimuksessa on erityisen tärkeä koota ja analysoida 

käytännönläheistä ja tilannesidonnaista aineistoa412
. Juuri tähän pyrin käsittele-

41 2 
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mällä tutkimustietoa portfolioarvioinnilla. Portfoliotyöskentely on reflektiostrategiani 

tutkimusaineiston analyysissä. Reflektiota tukevia strategioita on useita; jopa toimin-

tatutkimus itsessään nähdään tällaiseksi.413 Portfoliotyöskentely muistuttaa opintopäi-

väkirjan pitämistä. Sen avulla pystyn käsittelemään syvällisesti laajoja tietoaineistoja. 

Portfolio toimii aineiston luokittelun työvälineenä. Tutkimusasetelman mukaisesti 

portfolioon on koottu erityisen tarkasti ne kokonaisuudet, jotka liittyvät oppimisympä-

ristöön , etäopetukseen ja -ohjaukseen sekä opetustekniikkaan. 

Määrittelyn mukaan portfolio on opiskelijan tai opettajan kokoama "arvopaperisalkku", 

johon hän on tietoisesti koonnut opiskelu- ja työtehtäviään . Hän on valikoinut, arvioi -

nut ja perustellut kyseiset työt edustamaan omaa osaamistaan kyseisessä asiassa.414 

Tämän tutkimuksen välineeksi portfoliotyöskentely sopii erityisesti sen vuoksi , että 

tällä menetelmällä pystyn tutkijana nostamaan suuresta aineistosta esiin juuri tutki-

mustehtävän kannalta olennaisia toimintoja, ajatuksia, palautteita ja huomioita. 

Toinen valintaa tukeva tekijä on portfolion soveltuvuus prosessin arviointiin . Portfolio-

työskentely arviointimenetelmänä on kehittynyt tarpeesta huomioda arvioinnissa 

käytännönläheisyys ja toisaalta arvioitavan asian moninaisuus sekä kohteen 

prosessiluonteisuus. 415 

Portfolion tarkoituksena on reflektoinnin tukeminen. Kuten Jarvis korostaa, reflektiivi-

nen itsearviointi ei synny itsestään vaan sitä täytyy tukea menetelmällisillä 

ratkaisuilla416
. Siinä voidaan käyttää apuna myös muiden kommentteja ja arvioiteja, 

mutta tässäkin tavoitteena on oman reflektointini tukeminen417
. Eri interventioiden 

aikana kertynyt aineisto muovautuu luokittelulla kokonaisuuksiksi , joita voidaan tulkita 

tutkimustuloksiksi. Näin ollen portfoliotyöskentelyni on ollut sekä aineiston luokittelun 

että tulkinnan apuvälineenä. Tutkijana olen reflektoinut omaa toimintaani aineiston 

luokittelukokonaisuuksien kautta. Tutkimuksen edetessä luokitellut kokonaisuudet 

ovat muodostaneet vaihettaisen suunnitteluprosessin .418 

Portfolio sisältää yleensä työ- ja näytekansion. Työkansio sisältää nimensä mukai-

sesti kaiken työprosessiin kuuluvan materiaalin . Työkansio on usein varsin laaja, 

koska ideana on saada selville koko työprosessin kulku ja kehitys . Työkansioon 

4 13 

41 4 

4 15 

-t l6 

417 

418 

Ojanen 1996, 57 
Linnaky lä & Kankaanranta & Bopry 1999, 2 
Takala 1994, 1 
Jarvis 1992, 76 
Viskari 2001 , 102 
vrt. Kallio inen 2001 , 108 
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lisätään myös opiskelijan omia kokemuksia työskentelyn eri vaiheista ja siitä, mitä 

hän kokee oppineensa. Näytekansio edustaa senhetkistä osaamista ja kehitystä. 

Siihen kootaan parhaat työt, joiden arvellaan selkeimmin vastaavan omia tietoja ja 

taitoja . Tärkeää on myös perustella nämä valinnat. Mukaan kirjoitetaan lyhyt kuvaus 

sisällöstä ja jokaisesta näytetyöstä. Näyteportfolio kootaan tiettyä tarkoitusta 

varten.419 Tässä tutkimuksessa en ole käyttänyt näyteportfoliota sen perinteisessä 

merkityksessä. En ole hakenut ulkopuolista palautetta näyteportfolion avulla, vaan 

näyteportfolio on ollut minulle aineiston luokittelun ja analysoinnin työväline . Olen 

koonnut näyteportfolion erottaakseni työportfoliosta tutkimuksen ongelmanasetteluun 

liittyviä havaintoja. Näyteportfolioon olen siis nostanut tutkimusaineistosta niitä 

ilmiöitä perusteluineen , jotka edustavat parhaiten tutkimustehtävän ratkaisemiseen 

liittyviä kokemuksia. Portfolion tavoitteena on myös tuoda tutkimuksen kulku läpinä-

kyväksi ja mahdollistaa hallittu kehittäminen420. 

Portfolio on työkalu tekijälle itselleen myös tutkimuksen välineenä. Sillä halutaan 

ohjata omaa ajattelua ja toiminnan havainnointia. Pitkäjänteistä itsereflektiota 

pyritään tukemaan suunnitelmallisella ohjauksellisella toiminnalla421
• Portfolioarvioin-

nissa voidaan arviointi kohdistaa koko oppimisprosessiin , ei vain oppimistuloksiin422
• 

Oman toimintatutkimuksen aikaisen havainnointini ohjaamiseen portfolion tukema 

reflektio on tuonut selvää lisäarvoa. Osa näyteportfolion aineistosta on liitetty myös 

empiirisen osan tekstiin aineiston läpinäkyvyyden parantamiseksi423
. 

419 

420 

422 

Linnakylä ym 1999, 146-147 
vrt. Enqvist 1999,70 
Jarvis 1997, 106 
Takala 1994, 1 
vrt. Reunamo 1998 
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Alla olevassa kuvassa on kuvattu työportfolion sisältö vuosina 1996-2002. 

Toimintatutkimus (portfolio) 

• 

96 

Tutkimustyö Diplomityö Väitöskirja (T) 

Momuksl 1 (M1) 

• 

Pstupsksi 6 (P1) -
97 98 

• 

Tutkimuksen ohjaus (Oh) 

Momuksi 2 (M2) 

• 
Momuksi 3 (M3) Momuksi 4 (M4) ------ ••----• 

MpKK:n AVOT (A) 
AVOT(A) 

Oppimisympäristön kehilläminen (Op) 

MpOk 2/1 
(~ 021, 

MpOk 1/1 MpOk 1/2 
(M~ (~ 012, 

99 00 

MpOk 2/2 
(MO22) --MpOk 1/3 
(MO13) --
Pstupsksi 7 (P2) -

01 02 03 

Kuva 19. Toimintatutkimuksen portfolio vuosilta 1996-2002 

Työportfolio koostuu 

- monimuotoistetuista kursseista ja koulutusohjelmista 
- oppimisympäristön kehittämisestä 
- monimuotokouluttajakoulutusohjelmista 
- tutkimusten ohjauksista 
- tutkimustöiden sarjasta. 

Pyrin tässä raportissa kuvaamaan oman roolini monimuoto-opetuksen kehittäjänä 

mahdollisimman tarkkaan, jotta lukija pystyisi mieltämään roolini suhteessa tutkitta-

vaan ilmiöön. 

Olen ollut kehittämässä monimuotoisia koulutusohjelmia Maanpuolustuskorkeakou-

lun koulutustaidon laitoksella sekä täydennyskoulutusosastossa. Panssarintorjun-

taupseerikurssi on ensimmäinen tutkimukseen liittyvä koulutuskokonaisuus. Olin 

vuonna 1995 oppilaana kurssilla. Vuonna 1997 toimin kyseisen kurssin johtajana ja 

pääopettajana. Kurssin toimeenpanon yhteydessä monimuotoistin opetussuunnitel-

man. Kurssi toteutettiin hajautettua monimuotoista oppimisprosessia noudattaen. 

Vuonna 2001 panssarintorjuntaupseerikurssi toteutettiin edellisen kurssin monimuo-

to-opetuksesta saatuja kokemuksia hyödyntäen. Portfoliossa on kyseisten kurssien 
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opiskelija- ja opettajapalautteet (yhteensä 35 kpl) sekä oppilaiden opintopäiväkirjat 

(29 kpl). Mahdollisimman monipuolisella aineistolla samasta tapahtumasta pyrin 

aikaansaamaan moniarvoisen lähestymisen aineiston analyysiin . Luokittelussa 

kurssien tunnisteet ovat P1 ja P2. 

Maanpuolustuksen opintokokonaisuudet 1 ja 2 olivat vuonna 1999 perustetun 

täydennyskoulutusosaston ensimmäisiä koulutusohjelmia. Molemmat koulutusohjel-

mat luotiin täysin uutena opetustarjontana. Molempien koulutusohjelmien luomiseen 

ja kehittämiseen liittyy täydennyskoulutusosaston koko toimintamallin ja oppimis-

ympäristön kehittäminen. Toimin maanpuolustusopintokokonaisuus 2:n kurssin johta-

jana ja opintokokonaisuus 1 :n suunnitteluryhmässä. Portfoliossa on kyseisten 

kurssien opiskelijoiden opintopäiväkirjat (62 kpl) , verkkokeskustelut (neljä keskustelu-

dokumenttitaltiointia, yhteensä 15 liuskaa), opettajien ja oppilaiden palautteet (75 kpl) 

sekä suunnittelun aikaiset muistiinpanot (18 liuskaa). Luokittelussa koulutusohjelmien 

tunnisteet ovat MO11 , MO 12, MO 13, MO 21 ja MO 22. 

Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutusosaston perustamiseen ja toiminnan 

aloittamiseen liittyvästi työhöni kuului koulutussuunnittelijan tehtävien lisäksi 

oppimisympäristön luominen ja kehittäminen. Siihen kuuluivat ensimmäisessä 

vaiheessa verkko-opetusta tukevan toimintamallin luominen ja teknisen ympäristön 

kehittäminen. Myöhemmässä vaiheessa kehittäminen käsitti henkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen oppimisympäristön rakentamisen . Näihin liittyvästi olen toiminut erilai-

sissa työryhmissä ja projekteissa. Portfolio sisältää suunnittelun aikaisia muis-

tiinpanoja (25 liuskaa) ja asiakirjoja (7 kpl) sekä rakennettuja käytännön sovel-

luksia muun muassa oppimisympäristöistä (neljä eri käytännön verkkosovellusta). 

Luokittelussa oppimisympäristön kehittämisen tunniste on Op. 

Täydennyskoulutusosaston oppimisympäristön kehittäminen liittyi koko ajan AVOT-

kehittämisohjelmaan. Minulla oli kehittämisohjelman valmistelu-, esiselvitys-, käynnis-

tämis- sekä toteutusvaiheissa eri rooleja. Nämä roolit ovat tutkija, asiantuntija, 

valmistelija, projektivastaava ja hankehenkilö. Valtakunnallisessa AVOT-työryhmässä 

olen valmistelijana ja asiantuntijana. Maanpuolustuskorkeakoulun työryhmässä olen 

työryhmän jäsen ja projektivastaava. Portfoliossa on AVOT-kehittämisohjelmaan 

liittyvät viralliset asiakirjat, kokousmuistiinpanot sekä pääosa valmisteluasiakirjoista 

(yhteensä 48 asiakirjaa) ja sanomista (12 sanomaa). Luokittelussa AVOT:n tunniste 

on A. 
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Monimuotokouluttajien koulutusohjelmat ovat keskeisin tutkimukseni toimintakenttä . 

Osallistuin ensimmäiselle Turun yliopiston puolustusvoimien kouluttajille järjestämään 

koulutusohjelmaan oppilaana. Toisella kurssilla olin opettajana ja suunnittelussa 

asiantuntijana. Kolmannessa koulutusohjelmassa olin koulutussuunnittelija, pääopet-

taja ja kurssinjohtaja. Kolmas kurssi toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun 

toimeenpanemana yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Neljännessä koulutusohjel-

massa toimin pääopettajana. Portfoliossa koulutusohjelmista on kurssin asiakirjat (7 

kpl), ohjaava materiaali (4 opinto-opasta ja 16 opintokirjettä), osa opetusmateriaalista 

(48 esitystä), osa oppilaiden etätehtävistä (68 kpl) ja opintopäiväkirjat (42 kpl) sekä 

suunnitteluasiakirjat ja muistiinpanot (yhteensä 21 liuskaa). Luokittelussa koulutusoh-

jelmien tunnisteet ovat M1, M2, M3 ja M4. 

Tutkimustöiden ohjaamisesta syntynyt aineisto muodostaa osan tutkimuksen työport-

foliota. Olen ohjannut yhdeksän tutkimustyötä ja kaksitoista tieteellistä raporttia . 

Tutkimustöistä kahdeksan on ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia ja yksi 

esiupseerikurssin tutkimustyö. Tieteelliset raportit ovat 

koulutusohjelmaan liittyviä perusteluraportteja. Kaikki 

monimuotokouluttajan 

ohjatut työ liittyvät 

monimuoto-opetuksen ja opetustekniikan hyödyntämiseen puolustusvoimien 

opetuksessa. Portfoliossa on tutkimustyöt (9 kpl), niiden eri valmisteluversiot (13 kpl), 

annettu kirjallinen ohjaus (11 kpl) sekä muistiinpanot (8 liuskaa). Luokittelussa 

tutkimuksen ohjaamisen tunniste on Oh. 

Toimintatutkimukseni kokonaisuuteen kuuluvat esiupseerikurssin tutkimustyö, yleis-

esikuntaupseerikurssin diplomityö sekä väitöskirjatutkimustyö. Esiupseerikurssilla 

tutkin monimuotoistettua panssarintorjuntaupseerikurssia. Viitekehyksenä oli upsee-

rien täydennyskoulutus. Yleisesiupseerikurssilla jatkoin tutkimusta kehittämällä 

panssarintorjuntaupseerikurssille verkkopohjaisen oppimisympäristön sekä 

multimedialla toteutetun ohjaavan itseopiskelumateriaalin. Väitöskirjatutkimuksessa 

jatkan monimuoto-opetuksen kehittämistä verkkotuetun monimuoto-opetuksen 

hyödyntämiseksi koko Maanpuolustuskorkeakoulun ja kaikkien henkilöstöryhmien 

käyttöön soveltuvaksi . Viitekehystä on laajennettu käsittämään koko 

puolustusvoimat, ulkomaiden asevoimat sekä tietoyhteiskunta. Tutkimus käsittää 

koko portfoliossa kuvatun toimintakentän. Luokittelussa tutkimuksen tunniste on T. 

Eri interventioiden välisiä suunnitelmallisia kytkentöjä kuvaa parhaiten panssarintor-

juntaupseerikurssin monimuotoistaminen . Se oli monimuotokouluttajien koulutusoh-
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jelman kehittämisprojektini. Esiupseerikurssilla tutkin sen monimuoto-opetuksen 

toimivuutta. Lisäksi kyseinen kurssi toimi yhtenä mallina täydennyskoulutusosaston 

opetuksen järjestelyjä suunniteltaessa. Kaikki portfolioon tallennetut kokemukset ovat 

liitettävissä toisiinsa kehitysprosessissa. Portfolion aineiston analyysilla pyrin seuraa-

maan näiden interventioiden vaikutuksia toisiinsa. 

Portfolion ulkoiselle olemukselle ei ole mitään yleisesti määrättyä muotoa. Jokainen 

portfolio mukautuu käyttötarkoituksen ja tilanteen mukaiseksi. 424 Minulla aineiston 

luokittelu on muovannut portfoliota. Samoin tutkimuksen aikana lisääntynyt tietoisuu-

teni tutkittavasta ilmiöstä on muuttanut portfolion muotoa. Tällä olen pyrkinyt 

tukemaan suunnitteluprosessiksi muovaamani mallin luomista ja perusteluja. Malli on 

saanut muotonsa koko prosessin aikaisista kokemuksista. Tämän vuoksi mallia 

tukeva käyttöteoria on myös muodostunut portfoliotyöskentelyn aikana ja avulla. 

Sensitiivisyys on toinen portfolion huomionarvoinen ominaisuus. Työportfolioni pitää 

sisällään muun muassa oppilaiden henkilökohtaisia viestejä ja opintopäiväkirjoja. Ne 

ovat merkittäviä tutkimuksen kannalta, mutta niitä on käsiteltävä 

luottamuksellisesti425
. 

Portfolion tavoitteena on tehdä tutkijan tutkimusprosessi läpinäkyväksi ja hallita sitä. 

Portfolion keskeinen ansio on se, että sen avulla pystyn yhdistämään eri interventioi-

den aikana nousseet havainnot. Toimintatutkimuksen ajatuksen mukaisesti tutkimus-

raportissa tutkijana seuraan reflektiivisesti omia ajatuksiani ja perustelujani . Toisaalta 

portfoliossa luokiteltu ja yhdistetty tieto ei ole enää kohdennettavissa yhteen oppimis-

kokemukseen. Uusi tieto on useasta eri lähteestä koottu . Tämä aiheuttaa sen , että 

tutkimusraportissa uutta tietoa ei voida yksilöidä yhdestä lähteestä saaduksi.426 Tutki-

musraportin empiiriseen osaan olen kuitenkin nostanut muutamia yksittäisiä ilmiötä 

kuvaavia tapahtumia ja kokemuksia. Niillä pyrin tuomaan tutkimusaineistoa esiin 

lukijalle tulosten ymmärtämisen lisäämiseksi. 

Portfolion käyttämisessä itsearvioinnin välineenä on omat ongelmansa ja vaaransa. 

Ensinnäkin portfoliota ei voida käsitellä irrallisena koko tutkimuksen paradigmasta427
• 

Työportfoliosta noussut uusi tieto tulee mieltää kyseiseen oppimistilanteeseen 

sidotuksi. Oma vastaukseni tähän haasteeseen on pyrkimys ymmärtävään tulkintaan. 

Pelkästään kuvaavalla tulkinnalla ei todennäköisesti päästäisi riittävän tilannesidon-
424 

425 

426 

427 

Pollari & Kankaanranta & L innaky lä 1996, 2 
vrt. Lait inen 1998, 220 
vrt. Enqvist 1999 
Poll ari & Kankaanranta & Linnaky lä 1996, 44 
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naiseen tulkintaan. Toinen ongelma portfolion käytössä reflektoinnin välineenä on 

ulkopuolisen arvioinnin vaikeus. Ulkopuolinen ei pysty aukottomasti arvioimaan tutki-

jan tekemiä tulkintoja. Varsinaisessa toimintatutkimuksen prosessissa tutkija ei 

kuitenkaan ole yksin interventioiden toteutuksessa. Kaikki mukanaolijat pääsevät ja 

joutuvat osallisiksi kehittämiseen. Tällöin pääosa tutkimusaineistosta on yhteisölli-

sesti tuotettua428
. Näin ollen ongelma rajoittuu tutkimusraporttiin eli miten raportissa 

tutkija saa näkyviin vuorovaikutuksen tutkimusaineiston, tutkittavan ilmiö ja osallistu-

jien kesken. 

Tutkimusraportin lukijalle saattaa tutkimusaineisto jäädä etäiseksi . Tämä vaikeuttaa 

johtopäätösten arviointia. Tietoisena tästä olen pyrkinyt tuomaan tutkimusaineistoa 

raporttiin sekä kuvaamaan analysointiprosessia mahdollisimman seikkaperäisesti. 

Aineiston etäisyys johtuu tutkimusstrategiasta.429 Toimintatutkimus poikkeaa useim-

mista tutkimusstrategioista aineiston analyysin osalta. Siinä tutkimuksen aineisto 

nähdään tilannesidonnaisena ja ainutkertaisena. Joissakin yhteyksissä saatetaan 

jopa korostaa tutkimusprosessia enemmän kuin tuloksia. Tällöin itse muutosinterven-

tio perusteluineen on arvokkaampi kuin tutkimustulos.430 Suunnitteluprosessin mallin-

taminen ja testaaminen on tapahtunut pitkän ajanjakson kuluessa. Yksittäistä 

tiedonlähdettä ei voida eritellä, vaan tieto on konstruoitunut koko toimintatutkimuksen 

aikana. Olen kuitenkin pyrkinyt raportoimaan aineiston analysoinnin ja tulosten tulkin-

nan niin seikkaperäisesti , että lukija pystyy seuraamaan tulosten syntyä. Olen lisäksi 

tuonut tutkimusaineistosta tyypillisiä ilmiöitä kuvaamaan tutkimusaineistoa ja -analy-

sointia. 

Tutkimusaineiston ja -prosessin analysoinnin apuna olen hyödyntänyt toimintatutki-

muksen prosessiin liitettyä ulkopuolista palautetta ja vuorovaikutusta431
. Tällä olen 

pyrkinyt edistämään toimintani laatua ja luotettavuutta. Seuraavassa kuvassa on 

havainnollistettu ulkopuolisen palautteen ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen. 

428 

429 

430 

4J 1 

vrt Laitinen 1998 
vrt. Reunamo 1998, Laitinen 1998 
Kuula 1999, Enqvist 1999, Reunamo 1998 
Toimintatutkimusten prosessi in on varsin usei n liittynyt ulkoinen pa laute. Palautetta 
vä li ttyy tutkimusa ineistoon eri tavo in. Tärkeäksi tässä nousee prosessin aikainen 
ana lyysi, jonka tulisi ohjata aineiston keruuta. vrt. es im. Seinä 1996, 59 
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interventiot kurssit 
- osallistujat - opettajat 
- toiminta - oppilaat 
- tulokset - työyhteisö 

palaute, 
vuorovaikutus 

Kuva 20. Palaute ja vuorovaikutus tutkimusprosessissa 

väitöskirja 
- ohjaus 
- prosessi-

kirjoitus 
- käsikirjoitus 
- esitarkastus 

Prosessiin liittyvistä aiemmista tutkimuksista olen varsinaisen tutkimuksen ohjauksen 

ja tuloksien lisäksi saanut muodollisen arvioinnin, joka käsittää koko tutkimuspro-

sessin. Näillä on ollut merkittävä vaikutus tutkijana kehittymiseeni sekä sisällöllisen 

asiantuntijuuden kehittymiseen. 

Kaikki tämän tutkimuksen interventiot sisältävät sosiaalisen vuorovaikutuksen. Näin 

ollen suuri osa syntyneestä tiedosta on yhteisöllisen tiedonrakentamisen tulosta. Itse 

asiassa on erittäin vaikeaa erotella oma tiedonrakentaminen yhteisöllisyydestä. Tutki-

musprosessin aikana toteutetuilla monimuotoistetuilla koulutusohjelmilla on ollut 

suunnitteluprosessin mallintamisessa keskeinen rooli. On luonnollista, että toteutuk-

sista olen saanut palautetta kaikilta toimintaan osallistuneilta. 

Tämän väitöskirjan kirjoittaminen on ol lut myös vuorovaikutteinen tutkimuksen rapor-

tointiprosessi . Varsinaisen ohjauksen lisäksi olen saanut ohjausta 

prosessikirjoittamisessa. Osan väitöskirjan osista olen aluksi kirjoittanut esseiksi ja 

muistioiksi. Näin olen saanut palautetta jo kirjoitusprosessin aikana. Ennen esitarkas-

tusta olen hankkinut palautetta koko väitöskirjasta neliportaisesti . Olen saanut 

kommentteja tutkijoilta, asiantuntijoilta ja opettajilta . Jokaisen tarkistus- ja kommentti-

kierroksen jälkeen olen muokannut käsikirjoitusta. Näin suunnitelmallisesti olen 

pyrkinyt vastaamaan toimintatutkimuksen subjektiivisuuden haasteeseen. 
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Portfoliosta välittyneet kokemukselliset tiedot on liitetty tutkimuksessa laadittuun viite-

kehykseen. Viitekehyksessä on maalattu Maanpuolustuskorkeakoulussa annettavaan 

opetukseen vaikuttavia kehitystrendejä. Näiden trendien valossa pyritään luomaan 

kuva Maanpuolustuskorkeakoulun verkkotuetusta monimuoto-opetuksesta nykyhet-

kellä ja tulevaisuudessa. 

4.1 .3 Aineiston analyysi 

Aineiston luokitteluun perustuva laadullinen analyysi koostuu Alasuutarin432 mukaan 

kahdesta vaiheesta. Ne ovat pelkistäminen ja arvoituksen ratkaisu . Hän näkee 

aineiston pelkistämisen tapahtuvan myös kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä 

vaiheessa aineistoa tarkastellaan viitekehyksen ja tutkimustehtävän näkökulmasta. 

Tällöin voidaan nostaa esiin tutkimuksen kannalta olennainen aineisto. Toisessa 

vaiheessa aineistoa yhdistellään samojen tekijöiden mukaisesti . Tässä vaiheessa 

tutkijan tulee löytää aineistoa kuvaavia yhteisiä piirteitä. Tavoitteena on nostaa 

aineistosta esiin tutkimustehtävän ratkaisun kannalta keskeisiä tekijöitä. Tässä 

vaiheessa aineistosta tulisi löytää havaintoja ja esimerkkejä, jotka voidaan olettaa 

liittyvän muuhunkin kuin vain johonkin yksittäiseen tilanteeseen433 . Tässä voidaan 

hyödyntää esiintymistiheyttä tai tutkijan koko aineiston tuntemusta. Tämä aineiston 

pelkistäminen tulee tehdä selkeästi ja kirjata raporttiin , jotta lukija pystyy seuraamaan 

tutkijan tekemiä valintoja. Aineistojen yhdistäminen on luokittelun kannalta 

keskeinen . Tämän vuoksi tutkijan kannattaa kyseenalaistaa omia pelkistelyn 

perusteitaan434
. 

Toimintatutkimuksen prosessi mahdollisti laadullisesti kumulatiivisen aineiston kerää-

misen . Edelliset interventiot ohjasivat seuraavien interventioiden aikaista osallistuvaa 

havainnointia ja aineiston keräämistä. Samoin toimintatutkimuksen aikana koottu ja 

perusteltu teoria (grounded theory) auttoivat tutkimusaineiston tulkintaa. Kerätyn 

aineiston kokosin alkuvaiheessa työportfolioon . Alkuvaiheessa työportfol io oli vain 

aineiston arkistoinnin apuväline. Tavoitteeni oli arkistoida laaja materiaali siten , että 

ne voidaan myöhemmin analysoida. Arkistointi oli jo käytännössä luokittelun ensim-

mäinen vaihe , joskin varsin pinnallinen. Tässä vaiheessa luokittelin aineiston inter-

ventioiden ja lähteen mukaan. Toisin sanoen tässä vaiheessa järjestelin kaiken 

432 

-l.J4 

Alasuutari 1994, 30 
mt, 2 15 
mt, 34 
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aineiston havainnointitapahtuman mukaisesti sekä sen mukaan kenen ajatuksia tai 

havaintoja ne olivat. 

Edellisessä luvussa on mainittuna interventioiden luokittelun tunnisteet. Aineistot 

jakaantuivat seuraavasti: opettajat (0) , tutorit (T} , oppilaat (K (kurssilaiset)) ja omat 

havaintoni (1 (itse)). En näyteportfoliossa enää erotellut yksittäistä opettajaa tai 

oppilasta. Sen sijaan minulla oli mahdollisuus myöhemmässä vaiheessa tarkistaa 

työportfoliosta yksittäisen havainnon antajan henkilöllisyys, mikäli se oli olennaista 

esimerkiksi tilannesidonnaisuuden kannalta . Tässä vaiheessa syntyvä ammattiteoria 

osuus auttoi minua myös mieltämään tutkittava ilmiö kokonaisuutena. 

Syrjälän mukaan tutkimusaineiston luokittelu on pitkä prosessi435 . Hänen mukaansa 

aineiston analyysi alkaa jo aineiston keruun yhteydessä. Siinä tutkija herkistyy tutkit-

tavan ilmiön tarkkailuun. Hän tarkkailee aineistoa analyyttisella otteella. Toimintatutki-

muksessa korostuu tässä vaiheessa erityisesti tutkijan käytännön ja viitekehyksen 

osaaminen436
. Tutkijan oma oppimisprosessi nousee tällöin merkittäväksi tekijäksi437

. 

Aineiston sisäistämisen jälkeen tutkijalle alkaa muodostumaan karkea luokitus, joka 

perustuu tutkimustehtävään438
. Tässä vaiheessa toimintatutkimuksen prosessissa on 

hyödyllistä palata tutkimustehtävän täsmennykseen sekä keskeisten käsitteiden 

määritykseen. Tämän jälkeen tutkija voi siirtyä aineiston tarkempaan analyysiin439 . 

Luodun luokituksen testaaminen on erittäin tärkeää. Aineistosta on pyrittävä löytä-

mään tehtyä luokittelua tukevia ja sen kanssa ristiriidassa olevia havaintoja. Ristiriitai-

suudet tulee tallentaa. Ne saattaa muodostua merkittäväksi tulosten tulkinnassa. 

Aineiston luokittelun runko saadaan tehtyä kun tutkija tuntee koko aineiston440
. Itse 

luin muutamaan kertaan aineiston läpi . Ensimmäisellä kerralla luin koko aineiston 

pintapuolisesti palauttaakseni mieleeni interventiot, joiden aikana aineisto on 

muodostunut. Lisäksi pyrin saamaan käsityksen siitä millaista aineistoa portfolioon oli 

muodostunut. Tässä minua luonnollisesti helpotti toimintatutkimukselle tyypillinen 

tutkijan tutkimustilanteen syvällinen tunteminen. Näin muodostuu ensimmäiset 

alustavat aineistoluokat. 

-1.15 Sy,jä lä 1995, 89 
436 Kuula 1999, 143 
-1.\7 mt, 148 
-1.18 Sy,jälä 1995 , 89 
.. ul) mt, 90 
-1-10 m t, 45 
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Pyrin löytämään tutkimustehtäväni ja viitekehyksen kannalta olennaista aineistoa. 

Tavoitteeni oli siis löytää puolustusvoimien verkkotuettuun monimuoto-opetuksen 

suunnitteluprosessiin liittyvät havainnot. Alustavan luokittelun tein laatimaani teoriaan 

sidottuna ja perusteltuna. Toisin sanoa luvussa kolme kirjoittamani ammattiteoria 

pyrkii kuvaamaan verkkotuetun monimuoto-opetuksen tulkintaympäristöä Maanpuo-

lustuskorkeakoulussa. Näin ollen pyrin löytämään aineistosta ne havainnot, jotka 

käsittelivät suunnitteluprosessia ja sen vaiheita. Tässä vaiheessa luokiksi muodostui 

jo suunnitteluprosessin lopullisessa vaiheessa mukana olevat suunnitteluprosessin 

vaiheet. Ne olivat itse suunnitteluprosessi (SP), oppimisen teoria (T), oppilasanalyysi 

(A) , oppimisprosessi (P) , oppimisympäristö (Y) , ohjaussuunnitelma (0) ja sisällön 

tuotanto (S) . Suluissa on mainittu luokkien tunnisteet. Luokat muodostuivat esiinty-

mistiheyden ja asian merkittävyyden mukaisesti . Jo tässä vaiheessa on syytä koros-

taa, että kyseinen suunnitteluprosessi ei muodostu tyhjästä. On luonnollista, että 

kaikilla opetuksen suunnittelijoilla on jo valmiina käsitys opetuksen suunnittelussa 

tarvittavista vaiheista ja niiden sisällöstä. Aineiston luokittelun tässä vaiheessa keski-

tyin erityisesti löytämään verkkotuetun monimuoto-opetuksen näkökulmasta erityisiä 

havaintoja. Tässä vaiheessa en vielä keskittynyt vaiheiden perusteluihin , enkä keski-

näiseen järjestykseen. 

Kaikki näyteportfolion aineisto on luokiteltuna edellä kuvatulla tavalla suunnittelu-

prosessin vaiheen , havaintotapahtuman ja lähteen mukaan. Esimerkiksi ensimmäi-

sen panssarintorjuntaupseerikurssin oppilaalta tullut oppimisympäristöön liittyvä 

havainto on luokiteltu tunnisteella Y/P1/K. 

Alasuutarin arvoituksen ratkaiseminen tapahtuu luokiteltuja ja pelkistettyjä tuloksia 

tulkitsemalla . Laadullisessa tulkinnassa tulee huomioida tutkimustilanne. Tähän 

päästään huomioimalla erilaiset raakamateriaalin vihjeet ja johtolangat441
. Tämän 

vuoksi luokittelussa ja pelkistämisessä ei saisi hukata autenttista aineistoa. Pystyin 

kuitenkin tulkinnan vaiheessa palaamaan myös työportfoliossa olevaan materiaaliin 

aineiston autenttisuuden varmistamiseksi. Täten siis koko tutkimusaineisto oli käytös-

säni havainnon tilannesidonnaisuuden ilmentämiseksi. 

Lopullinen aineiston tulkinta tulee pystyä perustelemaan tutkimuksen teorialla442 . 

Minulla luvussa kolme luotu puolustusvoimien ammattiteoria toimii tässä tulosten 

syvällistä tulkintaa auttavana teoriana. Tutkimuksen aikana minulle muodostui 

44 1 
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käsitys, jonka mukaan puolustusvoimien opettajien ja kouluttajien käyttöteoriaa ei 

voida suoraan perustella yleisellä oppimisen teorialla, vaan tämä tulkinta vaatii 

puolustusvoimien erityisen kontekstin huomioimisen. Tämän vuoksi olen halunnut 

määritellä ja ottaa käyttöön käsitteen ammattiteoria. Johtopäätöksissä tulkinta siirre-

tään laajempaan tarkasteluun luodun teorian pohjalta. 

Teorian liittäminen tutkimusaineistoon ja sen analyysiin on niin merkittävää tämän 

tutkimuksen kannalta, että lienee perusteltua pysähtyä tarkastelemaan sitä syvemmin 

myös tässä tutkimustulosten analyysin yhteydessä. Kuten aiemmin on todettu olen 

koonnut tutkimuksen teorian grounded theory -periaatteella. Tämän tutkimuksen 

kannalta se näyttäisi toimivan erityisen hyvin toimintatutkimuksen prosessiluonteisuu-

den sekä tutkimusaineiston ja teorian vuoropuhelun näkökulmasta. Osallistuvan 

havainnoinnin menetelmällä kerätty aineisto ohjaa myös tutkimukseni teorian 

muodostumista. Teoria ei ole siis etukäteen valmiina perustelemassa aineiston 

tulkintaa, vaan toimintatutkimuksen edetessä käsitykseni tutkittavasta ilmiöstä 

syvenee.443 Tämä ohjaa käsitystäni tarvittavasta teoriasta. Erityisen merkittävässä 

roolissa tässä on yleisen oppimisen teorian soveltaminen puolustusvoimien käytän-

nön opetukseen. 

Teorian ja aineiston vuoropuhelu on merkittavässä roolissa uudelleen aineiston 

luokittelun ja tulkinnan vaiheessa. Grounded theory mahdollistaa teorian kehittämisen 

vielä aineiston luokittelun yhteydessä. Tutkija voi hakea uutta teoriaa, mikäli hän 

huomaa että jokin muodostunut luokittelu ei saa riittävästi teoriaa tulkinnan tueksi. 

Tutkimuksen aikana grounded theory menetelmällä perusteltu teoria auttaa tutkijaa 

perustelemaan aineiston tulkintaa tutkimustuloksiksi. Tämän vuoksi tämän tutkimuk-

sen luvussa kolme oleva ammattiteoria on tutkimustulosten tulkinnan kannalta merkit-

tävä . Tulokset perustellaan siis puolustusvoimien kontekstiin pohjautuen, ei yleisen 

teorian pohjalta. Tällöin muun muassa konstruktivistinen oppimiskäsitys on pyritty 

tuomaan mahdollisimman käytännönläheiseen tilanteeseen. 

Tutkimuksen empiirisen osan tulokset on kiinnitetty joko teoriaan tai tutkimusaineis-

toon. Alla oleva kuva esittää tutkimuksen teorian ja aineiston suhdetta tutkimuksen 

tuloksiin ja johtopäätöksiin. Yleinen- ja ammattiteoria muodostavat tutkimuksen teori-

an. Käyttöteorian avulla muodostuu tutkimuksen aineisto, joka luokitellaan ja analy-

soidaan portfoliossa. Tulokset perustellaan joko teorialla tai tutkimusaineistolla. 

44.l Denzin & Linco ln 1994, 204 
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Tuloksista johdetut johtopäätökset liitetään tutkimuksen teoriaan, jolla pyritään kehit-

tämään sekä ammatti- että käyttöteoriaa. 

Yleinen 
teoria 

Ammatti 
teoria 

tulokset 
suunnittelu-
prosessi 

, ____ , 

johtopää-
tökset 

Kuva 21. Teorian ja aineiston suhde tuloksiin 

Käyttö 
teoria 

interventiot 

Tutkijan keskeinen rooli kurssien ja toimintamallin suunnittelussa ja toteutuksessa 

aiheuttaa haasteen tutkimuksen luotettavuudelle. Toimintatutkimuksessa koros-

tetaan otetta, jossa tutkija tarkkailee omaa toimintaansa kriittisesti ja avoimesti . 

Hänen ei tule pyrkiä olemaan toiminnan ulkopuolella vaan hänen on oltava yhtenä 

toimijana mukana444
. Tässä tutkimuksessa otetaan huomioon tutkijan näkökulman 

lisäksi muiden mukana olleiden henkilöiden ja ryhmien näkökulmat. Tällä pyrittiin 

lisäämään tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä muualla puolustusvoimien 

opetuksessa. 

Toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti tutkimus on tilannesidonnaista. Näin 

saadut tiedot ovat yleistettävissä tutkijan ymmärryksen kasvaessa445 . Tutkimuksen 

synnyttämä uusi tieto muodostuu näin vasta toiminnan tutkimisen jälkeen viitekehyk-

.ws 
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seen sovellettuna.446 Tämän tutkimuksen uusi tieto on siis tutkijan toiminnan ja 

ymmärryksen kehittymisen jälkeen tehtyjen päätelmien synnyttämää. 

4.1.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimukseen ja sen tulosten arviointiin kuuluu kiinteästi luotettavuuden arviointi. 

Tutkimusmenetelmänä toimintatutkimus on useasti nostettu kritiikin kohteeksi . 

Epätieteellisyyden kritiikki kohdistuu usein tutkimustulosten luotettavuuteen.447 

Toimintatutkimuksessa tulosten luotettavuutta tulee arvioida siinä kehyksessä, jossa 

toiminta tapahtuu448
. Tulosten validiteetti ja reliabiliteetti ovat perinteisiä luotettavuu-

den mittareita. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulos vastaa asioi-

den tilaa todellisuudessa. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka samana tulos 

pysyy, jos tutkimus uusitaan.449 Toimintatutkimuksessa edellä kuvatut luotettavuuden 

mittarit ovat ongelmallisia. Validiteetin arvioinnissa lähdetään siitä, että on olemassa 

oikea objektiivinen käsitys oikeasta olotilasta. Toimintatutkimus keskittyy juuri subjek-

tiivisesti löytämään tätä todellista käytännön tilanteesta. Reliabiliteetti mittaa mahdol-

listen satunnaisten muuttujien osuutta tuloksessa. Koska muutokseen tähtäävä 

interventio on keskeinen tekijä toimintatutkimuksessa, tutkimuksen uusiminen on 

mahdotonta. Toimintatutkimus on siis tilannesidonnainen muutosprosessi. 450 451 

Todellisuuden kuvaaminen ja sen suhde tulokseen on kuitenkin keskeinen toiminta-

tutkimuksen arvioinnin elementti. Perinteisessä tutkimuksessa tämä vertailu toteute-

taan jälkikäteen. Toimintatutkimuksessa tämä vertailu toteutetaan prosessin aikana. 

Täten tutkimustulokset voidaan arvioida myös validiteetin avulla . Voidaan ajatella, 

että validiteettia edustaa mahdollisimman kiinteä yhteys käytäntöön452
. Toimintatutki-

muksen lähtökohtana ei kuitenkaan ole oletus siitä, että on olemassa jokin objektiivi-

nen oikea totuus olotilasta. Todellisuus muodostuu osallistujien henkilökohtaisen 

tulkinnan kautta. Reliabiliteettia voidaan ajatella käytettavän tutkimusintervention 

tulosten hyödyntämisessä muissa vastaavissa prosesseissa. Tällöin samankaltainen 

muutosprosessi on sovellettavissa myös vastaavissa olosuhteissa esimerkiksi saman 

yhteisön sisällä. 
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Molempien edellisten tutkimuksen luotettavuus näkökulmien kannalta on tärkeää 

liittää tutkimus viitekehykseen sekä teoriaan. Tällöin voidaan varmistaa tutkimuksen 

tieteellisyyden vaatimukset. Jokainen tutkimusraportin lukija pääsee tällöin sisään 

tutkijan tilannesidonnaiseen tulkintamaailmaan. Minulle tutkimuksen aikainen ammat-

titeorian luonti on ollut osa tutkimuksen luotettavuuden lisäämistä juuri tästä näkökul-

masta. 

Toimintatutkimuksen tieteellisyyteen kohdistuu kirjallisuudessa runsaasti kritiikkiä. 

Siitä huolimatta olen tutkijana valinnut menetelmän, jolla uskon pääseväni tutkimus-

ongelman selvittämisen kannalta parhaaseen tulokseen . Kritiikki on kohdistunut 

erityisesti tulosten yleistettävyyteen, metodologisiin puutteellisuuksiin sekä käytännön 

ja teorian välisiin yhteyksiin453 . Osa kritiikistä on selitettävissä koulukunta tai tutkimuk-

sen lähestymistapaerimielisyyksillä454
• Olen tutkimuksessa pyrkinyt kiinnittämään 

erityistä huomiota kritiikin kohdistamiin tekijöihin. Tämän vuoksi olen pyrkinyt luvussa 

kolme huolellisesti perustelemaan tutkimukseni lähtökohdat sekä tutkimusstrategiani 

ja -menetelmälliset ratkaisuni yleiseen tutkimusperinteiseen . Kaiken perusteluni olen 

pohjannut tutkimustehtävän ratkaisuun . Tämän, tutkimusfilosofiseksi viitekehykseksi 

kutsumani , tutkimustani ohjaavan rakenteen olen sitonut laadulliseen tutkimukseen. 

Näin muun muassa tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta pohjautuvat kiinteästi tähän 

tutkimukseni tieteelliseen rakenteeseen . 

Tutkimuksen luotettavuutta lisäävä tekijä on tutkimusprosessin ja -aineiston käsittelyn 

tarkka kuvaaminen tutkimusraportissa455 . Tällä kuvataan muille miten tutkija on pääty-

nyt tulokseen . Aineiston käsittelyn kuvauksella luodaan perusta aineistosta tehtyjen 

päätelmien julkiselle perustelulle. Tässä tutkimusraportissa olen pyrkinyt mahdollisim-

man tarkasti kuvaamaan toimintatutkimuksen etenemisen tutkimusportfolioon sitoen. 

Samalla kuvataan aineiston keruu ja sen käsittely. 

Arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota aineiston merkittävyyteen ja ri ittävyyteen 

sekä analyysin kattavuuteen , arvioitavuuteen ja toistettavuuteen456
• Aineiston merkit-

tävyydessä on kyse siitä, tuottaako aineisto uutta tietoa. Riittävyydessä tarkastellaan , 

riittääkö aineisto kattamaan koko tutkittavan ilmiön. Aineiston ei tarvitse olla riittävä 

koko asiasta, vaan ri ittää että se kattaa tutkittavan ilmiön . Analyysin kattavuus liittyy 

aineiston riittävyyteen . Analyysin tulee kattaa tutkittava ilmiö. Toisaalta aineiston 
453 
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keruuvaiheessa tapahtuva alustava analyysi ohjaa aineiston hankintaa. Tällä pyritään 

varmistamaan riittävyys . Analyysin kattavuudessa on kysymys myös tutkijan vapautu-

misesta omista ennakkokäsityksistään. Tutkijan tulisi pystyä analysoimaan kaikki 

ilmiöön liittyvät näkökulmat. 

Tässä tutkimuksessa aineiston merkittävyyttä pyrin varmistamaan tutkimusprosessin 

aikaisella läpileikkauksella. Tavoitteenani on pyrkiä löytämään omissa ja muiden 

ajattelussa muuttuneita asioita. Tutkimusasetelmassani tämä uusi tietoisuus voidaan 

katsoa olevan uutta tietoa. Muutosinterventiot ovat muuttaneet toimintaa ja tietoi-

suutta siitä. Portfoliotyöskentelyllä pyrin varmistamaan aineiston riittävyyden ja 

analyysin kattavuuden. Analyysin kattavuuden koen olevan suurimpana haasteena 

työssäni. Toimijana ja tutkijana voi olla vaikeaa varmistaa riittävän laaja-alainen 

näkökulma tutkittavaan asiaan. Prosessin aikainen yhteisöllisyys on vastaukseni 

tähän haasteeseen. Kaikissa interventioissa pyrin saamaan mahdollisimman laaja-

alaisen aineiston, joka pitää sisällään myös muiden toimijoiden analyysejä asiasta.457 

Tutkimusaineiston luotettavuutta pyrin lisäämään samaan aikaan kerätyllä rinnastei-

sella aineistolla. Tällä haen objektiivista arviointia toimintatutkimuksen perushaastee-

seen, joka on tutkijan ja tutkittavan kohteen välinen suhde. Tutkimuksessa saamiani 

havaintoja vertasin mahdollisimman moneen viitekehyksessä opetukseen vaikutta-

valta taholta saatuihin havaintoihin . Tutkimuksen luotettavuutta pyritään lisäämään 

myös kohdistamalla arviointi koko prosessiin eikä ainoastaan tuloksiin . Portfolioarvi-

ointi mahdollistaa tämän ajallisesti pitkän tarkastelun . 

Tutkimusaineiston analyysi tulisi kuvata raportissa niin seikkaperäisesti, että lukijalle 

tarjoutuu mahdollisuus hyväksyä tai kyseenalaistaa tutkijan päättely. Tutkijan ei 

tarvitse kuitenkaan kuvata tai kerrata oman tiedeyhteisönsä perusolettamuksia. 

Nämä kuuluvat sisäänrakennettuna tiedeyhteisön sisäiseen tiedekäsitykseen458
. 

Tässä tutkimuksessa tämän viitekehyksen muodostavat sotatieteet ja sotilaspedago-

giikka. 

Toimintatutkimus ja siihen liitetty aineiston analyysimenetelmä ovat keskeisiä tekijöitä 

tämän tutkimuksen tulosten ymmärtämiseksi. Tämän takia ne on pyritty kuvaamaan 

mahdollisimman seikkaperäisesti sekä liitetty tutkimuksen tutkimusfilosofiseen viite-

kehykseen. Tutkijana olen huomannut toimintatutkimuksen aiheuttavan haasteen 

457 
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aineiston analysoinnin läpinäkyvyydelle. Toimintatutkimukselle olennainen prosessin 

aikainen reflektioon perustuvaa aineiston keruuta ohjaava analyysi on hankalaa 

tallentaa tutkimusraporttiin muiden arvioitavaksi. Toimijana toimintatutkija osallistuu 

itse suunnitteluun, toimintaan , havainnointiin ja reflektioon. Monesti, kuten myös 

tässä tutkimuksessa, kaikki nämä neljä toimintatutkimuksen syklin vaihetta ovat yhtei-

söllisiä. Tämän vuoksi osa syntyneestä analyysistä, jopa tulkinnasta, on vaikeaa 

kirjoittaa raporttiin siten, että se voidaan kohdistaa yksittäisestä havainnosta synty-

neeksi . Itse vastasin tähän haasteeseen kuvaamalla roolini mahdollisimman seikka-

peräisesti , jotta tutkimusraportin lukijalle muodostuisi käsitys aineiston tulkinnan 

taustalla vaikuttavista tekijäistä. Samoin tutkimustulosten kiinnittämisellä ammattiteo-

riaan pyrin selventämään tulkinnan taustalla vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkitun tiedon saattaminen tiedeyhteisön arvioitavaksi on yksi merkittävä tutkimuk-

sen laadun arvioinnin menetelmä. Käytännönläheisessä toimintatutkimuksessa on 

keskeistä julkaista uusi tieto jo prosessin aikana. Tässä toimintatutkimus eroaa työn 

normaalista kehittämisestä. 459 Oman työn kehittämisessä ei tietoisesti julkaista 

saatuja ideoita, eikä tällöin saateta omia ajatuksia muiden arvioitaviksi. Tässä tutki-

muksessa olen pyrkinyt säännönmukaisesti tuomaan omia havaintoja ja reflektoinnin 

tiedeyhteisön arvioitavaksi. Tästä saadut palautteet ovat vaikuttaneet interventioihin. 

Tällä prosessin aikaisella arvioinnilla olen pyrkinyt suuntaamaan toimintatutkimuksen 

kehittämistä jo kehitysprosessin aikana460
. 

Avoin keskustelu on yksi tutkimuksen pätevyyden kriteeri. Tällöin tutkimus ja sen 

tulokset asetetaan avoimen keskustelun kohteeksi. Keskustelussa pyritään konsen-

sukseen, joka osoittaa pätevyyden.46 1 Keskustelussa voidaan erotella kolme 

erilaista lähtökohtaa. Ne ovat teoreettisempiirinen diskurssi , praktinen diskurssi ja 

ekspressiivis-esteettinen kritiikki. Teoreettisempiirinen keskustelu pyrkii löytämään 

totuuden siitä miten asiat ovat. Siinä keskustelijat pyrkivät objektiivisuuteen arvioides-

saan tosiasioita. Praktisessa keskustelussa pyritään löytämään vastaus siihen, miten 

asioiden tulisi olla. Lähtökohtana on normatiivinen perusta. Ekspressiivis-esteetti-

sessä keskustelussa jokaisella on oma käsityksensä totuudesta ja sen 

olomuodosta.462 
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Tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta pyrittiin lisäämään teoreettisempiirisellä 

avoimella diskurssilla. Vuorovaikutusta käydään koko tutkimusprosessin ajan. Portfo-

lioon on kerätty tutkimuksen aikana esiin tulleet diskurssin olennaisimmat asiat. Tällä 

pyritään kumulatiiviseen arviointiprosessiin . Heikkoutena hajautetussa diskurssissa 

on läpinäkyvyyden aikaansaamisen vaikeus. Hyvässä keskustelussa kommentit 

ruokkivat toisiaan. Koko prosessin ajalle hajautetussa keskustelussa on vaikeaa välit-

tää muiden keskustelijoiden ajatukset kommentoijalle. 

Yhteisöllistä reflektointia haittaa hieman sotatieteellisen tiedeyhteisön näennäinen 

passiivisuus. Keskusteluja käydään dokumentoimattomasti ja suppeilla foorumeilla . 

Asioista, ideoista ja uusista toimintamalleista ei käydä riittävästi laadukasta julkista 

keskustelua. Avoimen keskustelun laatuun ja käytettävyyteen vaikuttaa heikentävästi 

puolustusvoimien avoimen tieteellisen keskustelukulttuurin puuttuminen . Meillä ei ole 

käytössä foorumia, jossa tätä voitaisiin toteuttaa. Sotatieteiden tohtorin tutkimussemi-

naarit omalta osaltaan täyttävät tätä aukkoa. 

Ainakin sotilaspedagogiikan alalla kuitenkin selvästi käydään ei-julkista, kiivastakin 

kommunikointia - "kahvipöytäkeskustelua". Tämän dokumentointi on haasteellista. 

Toisaalta toimintatutkimuksellisesti tutkija voi olla osallisena tässä ajatustenvaih-

dossa ja päästä täten hyödyntämään sitä. Tulevaisuudessa sotatieteiden seuran 

sotilaspedagoginen jaosto tulee varmasti tuomaan lisäantia myös tästä 

näkökulmasta. Tutkijoiden yhteistyö muiden yliopistojen kanssa, muun muassa virtu-

aaliyliopistoyhteistyötä tekemällä, on tuonut minulle henkilökohtaisesti mahdollisuu-

den laajentaa tieteellisen keskustelun verkostoa. 

Tutkimustulosten yleistettävyyden arviointi voidaan nähdä yhdeksi tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnin välineeksi. Tämän tutkimuksen tulokset ovat nähdäkseni 

yleistettävissä puolustusvoimien koulutusjärjestelmässä. Viitekehyksen mukainen 

ammattiteoria on laadittu yleisesti puolustusvoimien toimintakenttään soveltuvasti . 

Verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessi toimii tutkimuksen mallina. 

Se on laadittu ja perusteltu Maanpuolustuskorkeakoulun viitekehyksessä. Sen 

pohjana oleva käyttöteoria edustaa korkeakoulun koulutussuunnittelijoiden ja opetta-

jien käsitystä asioista. Tulosten yleistettävyyden kannalta on kuitenkin keskeistä 

ymmärtää, että Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakenttä, erityisesti perustutkin-

nossa ja täydennyskoulutuksessa, on valtakunnallinen. Lisäksi huomioitavaa on , että 
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korkeakoulu järjestää ylimmän tason täydennyskoulutuksen koko puolustusvoimien 

henkilöstölle. 

Tutkimustulosten yleistäminen varusmies- ja reserviläiskoulutukseen vaatii lisätutki-

mista. Rakennettu teoria ei anna suoraan perusteltuja ratkaisuja monimuoto-opetuk-

sen toteuttamiseen. Tutkimusasetelma ei myöskään mahdollista näin laajaa yleistys-

tä. Teorian täsmentämisellä ja uudella tutkimusasetelmalla pystyttäneen monimuoto-

opetuksen toteuttamisesta saamaan riittävää tutkimustietoa myös muussa puolustus-

voimien opetuksessa. Varusmiesjohtajien johtaja- ja kouluttajakoulutuksessa voisi 

olla monimuoto-opetuksen hyödyntämistä tukevia elementtejä. Esimerkiksi johtajan 

kouluttajuuden kasvua tarkkaileva ja arvioiva portfoliotyyppinen arviointi näyttäisi 

olevan toteutettavissa verkko-oppimisympäristössä. 

4.1.5 Tutkimustulosten esittämisen punainen lanka 

Tutkimustulosten esittäminen on kiinteässä yhteydessä tutkittavaan ilmiöön , tutki-

mustehtävään ja -prosessiin. Tutkimusraportissa tulokset tulisi esittää niin seikkape-

räisesti, että lukija voi niiden pohjalta hahmottaa tulosten synnyn ja perustelut. 

Tutkimuksen tulokset tulee pystyä kytkemään joko tutkimusaineistoon tai teoriaan . 

Jokainen tutkimusraportti muodostuu oman näköisekseen. Muotoutumista ohjaavat 

tutkijan tekemät tutkimusparadigmalliset valinnat. Toimintatutkimuksen raportti 

noudattelee varsin usein laadullisen tutkimuksen raportoinnin tapaa463 . 

Toimintatutkimuksen erityisenä haasteena korostuu se, että tutkimustulosten esittä-

misen tulisi viedä lukija mahdollisimman lähelle autenttista tutkimustilannetta. Tällöin 

hän pystyy mieltämään tutkimuksen tilannesidonnaisuuden ja aineiston vuorovaiku-

tuksellisuuden. Tutkimustuloksia elävöitetään usein tutkijan valitsemilla aineiston 

näytteillä. Ne on pyritty valitsemaan mahdollisimman aidosti aineistoa ja tutkimusti -

lannetta kuvaaviksi.464 Tutkimustulokset ovat varsin usein enemmän käytäntöä kuin 

teoriaa kuvaavaa. Tämä tukee toimintatutkimuksen paradigmaa, jossa korostuu 

käytännönläheisyys. Toimintatutkimuksella ei useinkaan testata teoriaa, vaan 

tuodaan teoriaan käytäntöön sekä luodaan teoriaa käytännöstä.465 

4M 

465 

vI1. mm. Vesala 200 1, Kallioinen 200 1, Enqvist 1999, Laitinen 1998, Reunamo 1998 
Kallio inen 200 1, 26; Enq vist 1999, 103 
Jarvis 1998, 3 1 
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Olen tutkimustulosten raportoinnissa soveltanut Erikssonin kuvaamia kenttätyössä 

tapahtuvan tutkimuksen raportoinnin tunnusmerkkejä. Hän korostaa monipuolisen 

aineiston esittämistä tutkimustulosten tukena. Aineisto voi koostua seuraavanlaisista 

materiaaleista: 

- empiriaa koskevia väitteitä 
- analyyttisia kuvauksia 
- suoria lainauksia muistiinpanoista 
- suoria lainauksia haastatteluista 
- yleiskuvaus aineistosta 
- yksityiskohtaiseen kuvaukseen liittyvää selittävää tulkintaa 
- yleiseen kuvaukseen liittyvää selittävää tulkintaa 
- teoreettista pohdintaa 
- selostus tutkimuksen toteutuksesta.466 

Tutkimusraportissa esittelen tutkimustulokset siten, että aluksi kerron miten kyseinen 

tulos on syntynyt. Tuon jokaisesta tuloksesta esiin aineiston luokittelun, pelkistämisen 

ja tulkinnan. Tämän jälkeen nostan esiin muutaman kuvaavan aineiston. Tässä 

päädyin noudattamaan toimintatutkimuksessa yleisesti käytettyä tapaa, jossa tutkija 

perustelee tutkimustuloksiaan tutkimusaineiston näytteiden elävöittämänä. Tällä 

korostan tutkittavan tiedon tilannesidonnaisuutta ja muutosinterventioihin liittyvää 

ainutkertaisuutta. Lopuksi esittelen tuloksen joko tutkimusaineistoon tai teoriaan 

sidottuna. 

Tutkimustuloksista esittelen ensin koko suunnitteluprosessin kehittymisen . Tämän 

jälkeen esittelen tutkimustulokset jokaisesta vaiheesta erikseen. Esitettävät tulokset 

eivät pyrikkään olemaan ehdottomia totuuksia, vaan ne kuvaavat tässä toimintatutki-

muksessa esiin nousseita perusteluja467 . Kuten aiemmin olen todennut, tavoite tulok-

silla ja koko tutkimuksellani on auttaa Maanpuolustuskorkeakoulun opettajaa 

suunnittelemaan kokonaisvaltaisia oppimisprosesseja. 

4.2 Tuloksena toimintatutkimuksessa kehitetty suunnitteluprosessi 

4.2.1 Suunnitteluprosessi puolustusvoimien monimuoto-opetuksessa 

Luvussa kolme on pyritty luomaan teoreettinen pohja verkkotuetun monimuoto-ope-

tuksen suunnitteluprosessille. Koska tutkimuksen teoria on rakentunut tutkimuspro-

sessin aikana grounded theory -menetelmällä, suunnitteluprosessin kehittyminen on 

vaikuttanut myös tutkimuksen teoriapohjan muodostumiseen. Olen näin pyrkinyt liittä-

466 

467 
Eeriksson, 145. Teoksessa Wittrock 1986 
vrt Kalli o ine n 2001, 26; Enqvi st 1999, 102 
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mään tutkimukseni , viitekehyksen alueella, muuhun tutkimukseen ja teoreettiseen 

tietoon. Suunnitteluprosessi ja sen osat perustellaan sekä teorian että toimintatutki-

muksen aineiston pohjalta. Suunnitteluprosessi on kehittynyt toimintatutkimuksen 

interventioiden aikana lopulliseen muotoonsa. 

Ulkomaiden asevoimat 
toyhteiskunta 

olustusvoi 

Kuva 22. Mallin muodostaminen teorian pohjalta 

Yllä olevassa mallissa on otettu huomioon Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaan 

vaikuttavat yhteiskunnan muutostrendit, puolustusvoimien koulutusorganisaation 

erityispiirteet, sotilaspedagogiikan näkökulma sekä monimuoto-opetuksen lähtökoh-

dat. Mallin perimmäinen tarkoitus on auttaa Maanpuolustuskorkeakoulun opettajia 

mieltämään monipuolisesti ja syvällisesti verkkotuetun monimuoto-opetuksen lisäarvo 

omassa opetustyössään . Vaikuttimena kehittämisessä on ollut minulle noussut pelko, 

että verkko-oppiminen tai monimuoto-opetus otetaan väkisin tai itseisarvoisesti 

opetukseen. Suunnitteluprosessin mallintamisella pyritään opetuksen kehittämisen 

näkökulmasta löytämään opetusmenetelmän ja -välineen hedelmällinen rooli oppimi-

sen tukena. Mallin on tarkoitus ohjata opettajaa järjestelmälliseen opetuksen suunnit-

teluun. 

Malli muistuttaa tavanomaista opetusteknologista mallia. Esittämäni malli on kuiten-

kin selvästi moniulotteisempi kuin opetusteknologinen suunnittelumalli , jonka perus-
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tana on lineaarinen rationaalisuus.468 Mallini on pikemminkin reflektiivistä rationaali-

suutta korostava. Tämä linjaus näyttäisi kuvastavan tietoyhteiskunnan yleistä suunta-

usta. Lineaarisesta rationaalisuudesta siirrytään kohti reflektiivistä rationaalisuutta. 

Täl löin opetus ei enää etene ennalta määrättyyn tavoitteeseen, vaan sitä säädellään 

tilanteen muutosten ja jatkuvan informaation avulla. 

Käytännössä edellä mainittu reflektiivinen rationaalisuus tarkoittaa suunnitteluproses-

sissa sitä, että jokaisessa prosessin vaiheessa tehtävät ratkaisut joudutaan reflektiivi-

sesti miettimään ja perustelemaan edellisen vaiheessa ratkaisujen pohjalta. Toisaalta 

suunnitteluprosessissa voidaan palata myös taaksepäin , jos myöhemmissä vaiheissa 

todetaan aiempien ratkaisujen uudelleen arviointitarvetta. Suunnitteluprosessi 

mahdollistaa myös suunnittelun aloittamisen vaikka oppimisympäristöstä. Tällöin 

opettaja ryhtyy ratkomaan esimerkiksi verkko-oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja. 

Jossain vaiheessa hänen täytyy käsitellä oppimisprosessia , joka johtaa hänet oppila-

sanalyysin käsittelyyn . 

Kuten aiemmin olen kuvannut, luokittelin aluksi kaiken työportfol ioon tallennetun 

aineiston havaintotapahtuman ja havainnoijan mukaisesti . Tämän jälkeen toimintatut-

kimukseni loppuvaiheessa ennen kahta viimeistä monimuotokouluttajien koulutus-

ohjelmaa aloitin aineiston varsinaisen luokittelun . Kävin läpi koko aineiston 

löytääkseni verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnittelun kannalta olennaisen 

aineiston. Tavoitteeni oli aineiston pelkistäminen kahdessa vaiheessa. Ensimmäi-

sessä vaiheessa hain koko aineistosta tutkimustehtävän kannalta olennaisen aineis-

ton, jonka jälkeen yhdistelin aineistoa yhteisten teemojen ympärille469
. Tässä 

vaiheessa aineiston luokitteluani ohjasi jo toimintatutkimuksen aikana minulle 

muodostunut ennakkokäsitys suunnittelussa huomioon otettavista asioista, olinhan 

suunnitellut ja toteuttanut jo yhdeksän koulutusohjelmaa470 . 

Kuten aiemmin mainitsin, aloitin luokittelun nostamalla työportfoliosta olennaiseksi 

katsomani aineiston näyteportfolioon . Aineisto koostui oppilaiden , opettajien ja 

tutorien tekemistä havainnoista sekä omista havainnoistani. Käytännössä irroitin 

tärkeäksi katsomani kohdat esimerkiksi oppilaan opintopäiväkirjasta. Tämän jälkeen 

aloitin näyteportfolioon kertyneen aineiston pelkistämisen. Tässä vaiheessa minulle 

muodostui seitsemän aineistoa yhdistävää teemaa. Ne olivat suunnitteluprosessi 

468 

469 

470 

Kauppi 1992, 28 
A lasuutari 1994, 30 
Sy1jä lä 1995, 89 
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kokonaisuutena, opp1m1sen teoria, oppilasanalyysi , oppimisprosessi , oppimis-

ympäristö , oppilaiden ohjaus ja sisällön tuotanto. Merkitsin kaiken näyteportfolioon 

nostamani aineiston aiempien tunnisteiden (havaintotapahtuma ja havainnoija) lisäksi 

alustavasti joko koko suunnitteluprosessia käsittäväksi (SP) tai jotain sen osaa 

koskevaksi (T,A,P,Y,O,S) havainnoksi . Näin minulle muodostui alustava luokittelu . 

Kävin kaiken näin muodostuneen aineiston uudelleen läpi varmistaakseni luokittelun 

sopivuuden. Tässä vaiheessa tunnisteiden perään lisäsin vielä kysymysmerkkejä 

epäselvien tunnisteiden merkitsemiseksi . 

Olennainen tekijä alustavan suunnitteluprosessin synnyssä oli lukuun kolme groun-

ded theory menetelmällä rakentamani teoria. Tämä ammattiteoriaksi nimeämäni 

teoria pyrkii hahmottamaan verkkotuetun monimuoto-opetuksen toteutusympäristöä 

Maanpuolustuskorkeakoulussa. Olennaista siis on , että yleinen oppimisen teoria 

välittyy opettajien käyttöteoriaksi puolustusvoimien toimintamallien, kulttuurin ja 

hallintorakenteiden kautta. Tämän vuoksi myös kehittämäni suunnitteluprosessi 

voidaan kiinnittää tähän ammattiteoriaan. 

Näyteportfolioon olin nostanut 213 erillistä havaintoa. Luokituksen tarkistamisen sekä 

aineiston pelkistämisen ja yhdistämisen jälkeen lopullisia havaintoja kertyi 228 

kappaletta. Määrällistä tarkastelua tärkeämpää on kyseisen aineiston laadullinen 

arvo. Olin mielestäni pystynyt varsin hyvin säilyttämään havaintohetken tilannesidon-

naisuuden. Toisin sanoa valitsemani aineisto kertoi enemmän kuin pelkästään havin-

toon kirjoitettu sanoma. Toimintatutkijan roolini kaikissa valitsemissani havaintotilan-

teissa mahdollisti siis tilanteeseen palaamisen jälkikäteen. Kyse on hermeneuttisesta 

kehästä, jossa pystyin luomaan tilanteeseen uudenlaisen reflektiivisen näkökulman. 

Merkittävää on myös se, että luokittelemalla aineiston pystyin seuraamaan samanlai-

sia kehityskulkuja ja havaintoaiheita interventiosta toiseen. 

Näyteportfolioon nostamani alustava aineistoluokittelu muodosti näin ollen alustavan 

kuvauksen suunnitteluprosessista. Voidaan tietysti kritisoida, että tutkimustuloksena 

syntynyt suunnitteluprosessi ei ole uutta tutkimustietoa. Samoin voidaan väittää, että 

se ei myöskään ole erityisesti verkko-opetuksen suunnitteluun soveltuva, vaan yleis-

pätevästi oppimisprosessin suunnitteluun soveltuva. Näen kuitenkin , että kyseinen 

suunnitteluprosessi perusteluineen kehitettynä ja kokeiltuna mallina kuvastaa hyvin 

Maanpuolustuskorkeakoulun opettajien käyttöteoriaa. Suunnitteluprosessin malli on 

siis yhteisöllisen toimintatutkimuksen tuloksena syntynyt käyttötilannettaan selittävä 
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tutkimustulos. Toisaalta tutkimustuloksena se myös osoittaa, että verkko-opetus 

Maanpuolustuskorkeakoulussa näyttäisi toteutuvan verkkotuetun monimuoto-opetuk-

sen konseptilla. Tällöin verkko-opiskelu on sekä etäopetuksen media että lähi- ja 

itseopiskelua tukeva yhteisöllinen työskentelytapa. Tämän vuoksi verkko-opetuksen 

suunnitteluprosessi ei poikkea juurikaan perinteisen opetuksen suunnittelusta. 

Verkko-opiskelua ei suunnitella itseisarvoisesti , vaan liitetään opiskelijan koko 

oppimisprosessiin. 

Seuraavaksi kyseenalaistin tekemäni alustavan luokittelun. Ensimmäiseksi vertasin 

syntynyttä luokittelua tutkimustehtävään47 1• Tavoitteeni oli varmistaa, että kyseinen 

luokittelu tukee tutkimustehtävän ratkaisua. Samalla tarkistin , tukeeko luomani teoria 

aineiston tulkintaa. Tässä vaiheessa jouduin täsmentämään ammattiteoriassa 

tekemiäni käsitemäärittelyjä. Erityisesti oppimisympäristön käsite ei mielestäni riittä-

vän hyvin palvellut tutkimustehtävän ratkaisua eli siis suunnitteluprosessin kehit-

tämistä. Toinen vaihe alustavan luokittelun testaamisessa oli epäselvien luokittelujen 

syvällisempi käsittely sekä luokittelun vastaiset havainnot. Kyseenalaistamisen 

jälkeen pitäydyin tekemässäni luokittelussa. 

Näin muodostuneet aineistoluokat ohjasivat minua ensimmäisen itse suunnittelemani 

monimuotokouluttajien koulutusohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän 

intervention tavoitteena oli testata aineiston analysoinnin luokat. lntervention aikainen 

havainnointini kohdistui juuri näiden luokkien toimivuuteen tutkimustehtäväni ratkai-

sun apuvälineenä. Saamani aineiston liitin aiempaan tutkimusaineistoon. Viimeisenä 

interventiona tutkimuksessani oli toinen monimuotokouluttajien koulutusohjelma. 

Siinä pyrin testaamaan omia alustavia tuloksiani suunnitteluprosessin vaiheista ja 

niiden järjestyksestä. Erityisesti tässä vaiheessa pyrin löytämään luokitteluani puolta-

via ja niitä vastaan olevia havaintoja sekä ammattiteoriasta johdettuja perusteluja 

alustaville tuloksille. 

Edellä kuvatulla tavalla olen ensimmäisessä vaiheessa portfolion aineistosta pyrkinyt 

hahmottamaan suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet. Tämä hahmottaminen on 

suunnannut myös aineiston keruuta. Toisessa vaiheessa näyteportfoliossa oleva 

empiirinen aineisto on jaettu monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessin vaiheiden 

mukaisesti tiedoksi. Tähän tutkimustietoon haetaan perusteluja ja syy-seuraussuh-

teita viitekehyksessä muodostetusta teoriasta. 

47 1 Syrjälä 1995, 89 
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Luokitellusta aineistosta olen tulkinnut tutkimustulokset. Tulkinnan olen pohjannut 

sekä esiintymistiheyteen että havaintojen laadullisiin perusteihin. Näin olen pyrkinyt 

varmistamaan sekä kyseisen ilmiötä selittävän havainnon että yksittäisen tekijän 

merkityksen kokonaisuudelle . 

Tutkimuksen tuloksena olen saanut suunnitteluprosessin mallin , jonka olen testannut 

jo kahdessa koulutusohjelmassa. Tulosten analyysin kannalta keskeisenä on ollut 

molempien koulutusohjelmien oppilaiden toteuttamat kehittämisprojektit. Näiden 

suunnittelussa on myös käytetty kyseistä suunnitteluprosessin mallilla . Täten varsi-

naisten monimuotokouluttajien koulutusohjelmien lisäksi prosessia on käytetty 32 

verkkotuetussa monimuoto-opetusta hyödyntävässä koulutusohjelmassa. Tutkimus-

aineistossani on näiden kaikkien suunnitteluperustelut sekä etätehtävinä että käyty-

jen keskustelujen muistiinpanoissa. Lisäksi minulla on ensimmäisen monimuotokou-

luttajien koulutusohjelman oppilaiden perusteluraportit, joissa he reflektoivat kehittä-

misprojektien suunnittelua ja toteutusta. 

Mallin syntyminen on ollut kiinteässä yhteydessä sen vaiheiden kehittämiseen. Eri 

interventioissa olen keskittynyt kehittämään eri suunnitteluprosessin vaiheita. Tietoi-

suuden lisääntyminen vaiheista on luonnollisesti muuttanut myös koko prosessia. 

Suunnitteluprosessin kehittämisen käynnisti oma kiinnostukseni luoda prosessi , jonka 

aikana tulisi huomioitua olennaiset verkkotuetun monimuoto-opetuksen tekijät. 

Suunnitteluprosessin tarve nousi esiin muidenkin opetuksen suunnittelijoiden itseref-

lektioissa. Tässä erään monimuotokoulutusohjelman oppilaan perusteluraportin laina-

us: 

" Eri kursseilla ollaan pakostakin aivan huomaamatta siirrytty etäopetuk-
sen hyväksikäyttöön kuitenkaan itse tiedostamatta että kysymys on 
todella monimuoto-opetuksen hyväksikäytöstä. Nykyisin siis käytetään 
monimuoto-opetuksen menetelmiä sisäistämättä kuitenkaan kokonaisval -
taisesti miten opetusta ja oppimista voitaisiin edelleen tehostaa hyödyn-
tämällä monimuoto-opetusta suunnitelmallisesti." (SP/M1 /K) 

Tutkimusaineisto osoittaa, että suunnitteluprosessi on vaihdellut tutkimusprosessin 

aikana varsin paljon . Aluksi keskiössä oli oppimisympäristön kehittäminen. Se keskit-

tyi opetusteknologian hyödyntämiseen. Alusta saakka ympäristön kehittäminen oli 

kuitenkin osana monimuoto-opetusta, joten siihen kuulivat olennaisesti oppimispro-

sessi, ohjaaminen ja sisällön tuotanto . Oppimisen teoria ja opiskelija-analyysin rooli 

suunnitteluprosessissa ovat täsmentyneet vasta viimeisten interventioiden aikana. 
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Myöhemmin tässä luvussa esitellään eri vaiheiden synty ja vaikutus koko suunnittelu-

prosessin hahmottumiseen. 

Kaikkien monimuotokouluttajien koulutusohjelmien oppilaiden kehittämisprojektien 

perusteluraporteissa, opintopäiväkirjoissa ja etätehtävissä pyydettiin oppilaita 

tuomaan esiin omia ajatuksiaan suunnitteluprosessista ja sen vaiheista. Tässä 

kahden oppilaan ajatuksia, jotka ovat tyypillisiä koko aineistolle: 

" Tällä tavalla ohjausjärjestelmä ja sisällön tuottaminen kulkevat käsikä-
dessä ja ovat hyvin pitkälle toisistaan riippuvia. Toki sisällön tuottaminen 
ja sitä kautta opiskelu- ja ohjausmateriaali on paljon riippuvainen myös 
kaikista muista suunnitteluprosessin osa-alueista, mutta ei ehkä niin 
voimakkaasti kuin ohjauksesta." (SP/M3/K) 

" Kuten olen jo todennut, koko monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessi 
on kokonaisuus, josta voidaan poimia osa-alueita, mutta jossa kaikki 
liittyy kuitenkin tavalla tai toisella muihin osa-alueisiin . Miten saan 
omassa kehittämisprojektissani prosessin eri osa-alueet toimimaan ja 
kuinka kokonaisuus kehittyy, saan selville kesän ja tulevan syksyn 
aikana. Kokonaisuus näkyy todellisena tietysti vasta sitten, kun oppimis-
tapahtuma toteutetaan ja siitä saadaan palautteet heti tapahtuman 
jälkeen ja mahdollisesti noin puolen vuoden päästä kurssin loputtua 
suoritetussa palautekyselyssä tai -keskustelussa." (SP/M4/K) 

Edellä kuvattu oppilaiden retlektiivinen materiaali on antanut minulle erinomaisen 

mahdollisuuden seurata oppilaiden tiedon rakentumista. Erityisen mielenkiintoista on 

ollut pyrkiä selvittämään heidän käyttöteoriansa kehittymistä. Kurssin opetuksessa 

olen tuonut heille sekä yleistä että ammattiteoriaa verkkotuetusta monimuoto-opetuk-

sesta. Oppilaiden tehtävänä on ollut liittää tämä uusi tieto vanhaan kokemuspohjaan-

sa. Tätä tiedon rakentamista on tuettu kehittämisprojekteilla, jossa uusi tieto on 

siirretty oppilaan omaan työhön ja työyhteisöön . Tällöin tutkijana olen päässyt 

seuraamaan myös oppilaiden työyhteisössä vallitsevaa toimintatapaa - käyttöteoriaa. 

Suunnitteluprosessista kokonaisuutena näyteportfolioon kertyi kaikkiaan 38 yhdistet-

tyä havaintoa. Ne käsittelivät pääsääntöisesti perinteisen ja verkkotuetun 

monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessin eroavaisuuksia. Havainnot tukevat 

seuraavassa malliksi piirrettyä suunnitteluprosessia. 

Syntynyt malli voidaan piirtää kronologiseksi prosessiksi alla olevan kuvan osoitta-

malla tavalla. 
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Suunnitteluprosessi 

Kuva 23. Monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessi 

Mallissa pyritään kiinnittämään huomiota monimuoto-opetuksen suunnittelun 

kannalta keskeisiin kokonaisuuksiin . Mallin vaiheiden perusteluissa keskitytään asioi-

hin , jotka poikkeavat perinteisestä lähiopetuksesta. Mallin käsittelyssä huomioidaan 

verkko-opetuksen erityispiirteet. 

Malli on kehitetty Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen rakenteisiin sitoen. Kuten 

ammattiteoriassa ilmeni , Maanpuolustuskorkeakoulu ymmärretään tässä tutkimuk-

sessa Helsingissä toimivan varsinaisen oppilaitoksen lisäksi sen ohjausvastuulla 

olevien aselaji- ja toimialakoulujen yhteenliittymänä. Maanpuolustuskorkeakoulun 

mieltäminen yhdeksi verkottuneeksi kokonaisuudeksi on perusteltua erityisesti 

opiskelijan näkökulmasta. Hän opiskelee kaikissa näissä kouluissa saman koulutus-

ohjelman aikana. Lisäksi kadettien ohjattu työharjoittelu tapahtuu eri puolilla Suomea 

olevissa joukko-osastoissa. Kaikkien Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden 

työyhteisöt toimivat myös opiskelupaikkoina. Tämän vuoksi voidaan katsoa, että 

valtakunnallisena toimijana Maanpuolustuskorkeakoulun oppimis- ja työskentely-ym-

päristö ulottuu lähes kaikkiin puolustusvoimien tulosyksiköihin. Ulottuvuutta lisää se, 

että opetuksessa käytetään säännönmukaisesti opettajien lisäksi puolustusvoimien 

asiantuntijoita. Edellä mainitun perustelun mukaisesti tutkimuksessa luotu malli on 

sovellettavissa laajasti myös Maanpuolustuskorkeakoulun ulkopuolelle. 

Suunnitteluprosessin toteutus on pyritty tekemään mahdollisimman kevyeksi. Tällöin 

jokaisen työpanos voitaisiin kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 

Vertailukohtana voidaan nostaa esiin lähtökohta, jossa oppimisympäristö räätälöi-
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dään jokaiselle koulutusohjelmalle erikseen. Tällöin esimerkkitapauksessa koulutus-

ohjelman laatimisessa käytetään huomattavasti laajempaa suunnittelujoukkoa. Eri 

rooleja on seuraavasti: projektin koordinoija, sisällön asiatuntija, verkkodidaktiikan 

asiantuntija, www-toimittaja , graafikko sekä ohjelmoija.472 Kokonaisuuden lopputulos 

on todennäköisesti verkko-opiskelun kannalta laadukkaampi kuin suppeammalla 

roolijaolla toteutettu . Osa edellä luetelluista rooleista poistuu , jos käytetään muun 

muassa valmista oppimisalustaa ja yhteiskäyttöistä oppimateriaalia kuten teoria 

luvussa on hahmoteltu. 

Uudenlaisen toiminnan aloittaminen vaatii aina erityistä panostusta. Kuten 

ammattiteoriaosassa on osoitettu Maanpuolustuskorkeakoulun muutosprosessi on 

voimakkaassa käynnissä. Ainakin toteutuksen alkuvaiheessa kannattaisi huomioida 

seuraavia tekijöitä: 

- avainhenkilöiden sitouttaminen heti alussa 
- tiedottaminen tavoitteista ja toiminnan perusteista 
- innokkaiden muutosagenttien löytäminen pilottien toteutta-

jiksi 
- opettajien ja ohjaajien kouluttaminen 
- ohjauksen liikapanostaminen ensimmäisillä kursseilla 
- selkeiden käyttöohjeiden laatiminen tekniikalle 
- kaikilta osiltaan laajentumiskykyinen koulutus-

järjestelmä. 473 

Tämän tutkimuksen interventioissa on pyritty huomioimaan edellisen kaltaisia tekijöitä 

uuden toimintamallin kehittämisen tueksi. 

Seuraavissa alaluvuissa kuvaan prosessin vaiheet ja niiden väliset suhteet. Aluksi 

jokaisen tuloksen osalta kerrotaan luokitellun aineiston tulkinta. Tämän jälkeen tulos 

kiinnitetään ensin luvun kolme, minkä jälkeen asiaa tarkastellaan Maanpuolustus-

korkeakoulun näkökulmasta. 

472 

473 
Matikainen & Manninen 2000, 136 
Haras im & Hiltz & Teles & Turoff 1997, 170 
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4.2.2 Oppimisen teoria opettajien käytännön työn tukena 

Oppimis-
teoria 

Suunnitteluprosessi 

Opiskelija-
\ - analyysi . . 

Opp1m1s-
prosessi Oppimis-

ympäristö Oh. 
"---~..- Jaus-

J.:2estelm ·· Sisällön 
tuottaminen 

Kuva 24. Suunnitteluprosessin oppimisteoria 

Suunnitteluprosessin ensimmäisestä vaiheesta näyteportfolioon muodostui pelkis-

tämisen ja yhdistelyn jälkeen 19 havaintoa. Niiden tulkinnassa erittäin merkittävässä 

roolissa oli grounded theory menetelmällä kokoamani ammattiteoria. 

Suunnitteluprosessin oppimisteoriavaiheen tutkimustulokset ovat perusteltuna sekä 

tutkimuksen teoriaosaan että empiiriseen aineistoon. Oppimisteorian perustelu 

suunnitteluprosessin osana tapahtui juuri tutkimuksen teoriapohjan laatimisen avulla. 

Teorian kehittämisessä avainasemassa ovat ammatti- ja käyttöteoria. Olen siis pyrki-

nyt luomaan yleisestä teoriasta puolustusvoimien ja erityisesti Maanpuolustus-

korkeakoulun opetukseen sovellettua teoriaa. Tutkimuksen empiirisestä aineistosta 

oli erittäin paljon apua varsinkin Maanpuolustuskorkeakoulussa vallitsevan oppimis-

teoreettisen pohjan hahmottamiseen. Päällystön koulutusuudistus teki tämän erityi-

sen mielenkiintoiseksi , sillä Maanpuolustuskorkeakoulu ei ole enää pelkästään 

Santahaminassa oleva oppilaitos. Tässä uudessa tilanteessa ei ole vielä kokonais-

valtaista käsitystä siitä millaisia eroja eri oppilaitosten välillä on. Tämän tutkimuksen 

tehtävänä ei ole näiden erojen tarkastelu . Erot nousevat kuitenkin esiin empiirisestä 

aineistosta, kun vertaa eri oppilaitoksista olevien opettajien, ohjaajien ja oppilaiden 

sekä oppilaiden työyhteisöjen suhtautumista tähän uuteen opetuksen toteutukseen. 

Seuraavassa olevat oppilaiden ajatukset valaisevat tätä monipuolisuutta: 

" Yhteistoiminnallisuus, tiedon rakentaminen , dialogi , kyseenalaistamalla 
oppiminen ym. ovat termejä, jotka eivät ole vielä ennättäneet puolustus-
voimien juhlapuheretoriikkaan, joten onko niillä sijaa arjen 
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koulutuksessa? Onnistuminen on pitkälti kiinni reserviläisten asenteista. 
Jos heidät saadaan yhteistyöhön verkon kautta, niin voidaan päästä jopa 
verkko-oppimisympäristössä yhteisöllisyyden kehitysportaissa tasolle 
kolme." (T/M4/K) 

" Voiko reserviläinen luoda uutta tietoa asiasta, josta hänellä ei ole 
kokemusta tai on hyvin vähän? Saman voi kysyä . .. toimintaoppaan 
kirjoittajista. Lähtökohtana minulle on se, että toimintaopas on olettamus, 
jota testaamalla voidaan päästä vieläkin parempiin toimintatapamalleihin . 
Jotta tiedon jakaminen ja uuden kehittäminen ei pysähtyisi hitaaseen 
kaksisormijärjestelmään ja niskakipuihin niin oppimisympäristöön kuuluu 
myös lähiopetuspäivät." (T/M4/K) 

" Opiskeluun myönteisen ilmapiirin luominen työpaikalle on yksi perusta-
vaa laatua oleva työ monimuotoisesti tapahtuvan opiskelun oppimisym-
päristön luomisessa. Ei voida loputtomasti olettaa, että kursseille 
päässeet oppilaat tekevät työhön liittyvään opiskeluun sisällytettyjä 
etätöitä ja - opiskelua kotonaan vapaa-aikana. Nyt vielä suurimmaksi 
osaksi näin tapahtuu . Syy mielestäni siinä, että oppilaat kokevat 
olevansa jollakin tavalla etuoikeutettuja, kun he ovat päässeet mukaan 
ns. uusimuotoiseen koulutukseen. Toinen syy on monesti myös siinä, 
että oppilaat kokevat saavansa opiskelusta niin paljon hyötyä muuhunkin 
elämään kuin vain työntekoon , että he ovat valmiita "investoimaan" omaa 
aikaa tämänkaltaiseen opiskeluun ." (T/M4/K) 

" Monimuoto-opetukseen osallistuminen vaatii omaa aktiivisuutta. Tämä 
saattaa aiheuttaa sen, että osa henkilökunnasta jää kokonaan koulutuk-
sen ulkopuolelle ja syrjäytyy työyhteisössä. Tämä vaikuttaa työyhteisön 
ilmapiiriin." (T/M4/K) 

"Pv:ssa on vaarana hurahtaa johonkin hienoon ja varsinkin tekniseen 
juttuun ja unohtaa kaikki muu. Nyt on ihan selvästi käymässä näin . 
(toivottavasti olen väärässä) . Mehän käytämme momua jo monella 
tapaa: ennakkotehtävät, lukuvaatimukset, esityöt, kotityöt, yms. Sitten on 
tämä verkko-oppiminen , joka on yksi keino kalvosulkeisten , äksiisin ja 
luentojen lisäksi . Mielestäni tulis lähteä liikkeelle tuloksesta: mitä 
halutaan tapahtuvan oppijan taholla liittyen opetukseen. Ja sitten valitaan 
väline millä oppi ajetaan oppijan kaaliin. Olen monesti saanut itseni kiinni 
miettimäässä näitä eroja tai oikeastaan olen mielessäni yrittänyt hahmot-
taa mille tasolle mikäkin termi kuuluu . Ja epäilevät kollegat ovat olleet 
edes auttamassa tätä pohdiskelua: kun menee kollegojen eteen 
puhumaan asiasta on oltava varma itsestään !!" (T/M3/K) 

"Ongelmana etätehtävien teossa olen havainnut sen , että esimiehet kyllä 
ymmärtävät, että työaikana on saatava tehdä rauhassa tehtäviä. Työka-
verit eivät ole selvillä että todella tarvitsen keskeytymätöntä aikaa." 
(T/P/K) 
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YLEINEN TEORIA AMMATTITEORIA 

KOKEMUKSET 

---> 
MAANPUOLUSTUS-
KORKEAKOULU 

PERUSTELUT 

KÄYTTÖTEORIA MALLIT 

Kuva 25. Teorian muodostuminen Maanpuolustuskorkeakoulun opetukseen 

_J 

Teorian tehtävänä on pyrkiä hahmottamaan niitä vaikutteita, jotka heijastuvat 

opetuksen toteutukseen. Ammattiteorian ilmentymiä ovat valtakunnalliset, alueelliset 

ja paikalliset ohjeet, käskyt, suunnitelmat ja muut asiakirjat sekä tutkimukset. Niistä 

voidaan hahmottaa opetuksen kokonaisvaltainen viitekehys. Monimuoto-opetuksesta 

on vielä varsin vähän edellä mainittua dokumentaatiota. Toisaalta kun verkkotuettu 

monimuoto-opetus katsotaan lähiopetuksen jatkumoksi , voidaan luonnollisesti löytää 

laaja ja syvä perinne opetuksen järjestämisestä. Tällöin tämän tutkimuksen tehtä-

väksi jäi analysoida niitä muutoksia, joita monimuoto-opetus tuo perinteiseen opetuk-

seen puolustusvoimissa. 

Luodun teoriarakenteen mukaan käyttöteoria on yleisen ja ammattiteorian käytäntöön 

tuomisessa muodostuva paikallinen käsitys asiasta - todellisuuden kuva. Käyttöteo-

riaa voidaan lähestyä myös käytännön kautta. Käytännön tilanteissa syntyvää 

osaamista ja ymmärtämistä voidaan syventää perustelemalla toimintaa ammattiteori-

alla sekä sen kautta yleisellä teorialla. Tällöin voidaan saada käyntiin uudentyyppinen 

käytännön ja teorian vuoropuhelu . Myös tutkimuksen empiirinen osa on omalta 

osaltaan pyrkinyt kehittämään tätä käytännön vuoropuhelua, josta esimerkkinä voi 

toimia seuraava erään kurssin verkkokeskustelun pätkä: 

" Olen kanssa samaa mieltä. Pienin askelin tapahtuva muutos varmistaa 
käytännön ongelmien pureskelun pienimpinä osina. Minua on vaivannut 
koko kurssiajan monimuoto-opetuksen ja verkko-opetuksen välisen roolin 
mieltäminen . Tämä asia nousi esiin ehkä myös sinun kommentissa. 
Onko kuvaamasi ähkyn aiheuttaja momu, verkko-opiskelu vai tekniikka? 
Emme ehkä riittävän hyvin ole vielä pystyneet analysoimaan näiden eroa 
tällä kurssilla. Toivottavasti perusteluraporteissa pääsemme tässäkin 
asiassa syvemmälle. Korostan vielä että momu ja verkko-opiskelu eivät 
ole synonyymejä. Monimuoto-opetus on yläkäsite. Verkko-opiskelu on 
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yksi momun etäopetuksen mediavalinta. Siis onko momu hypeä ? Onko 
momussa teknisiä ongelmia ? Jos on teknisiä ongelmia, niin siirrytään 
käyttämään varmempia välineitä (puhelin , fax, kirje, ... ). Itse uskon 
vakaasti , että verkko-opiskelulla on momussa roolinsa. Se vaatii kuiten-
kin opiskelua kaikilla kolmella tarkastelusektoreilla (oppiminen, sisällön 
tuotanto ja tekniikka) ." (T/M3/I) 

Luodun ammattiteorian mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun opinnoissa korostuu 

käytännönläheisyys. Kouluttajan tulee pystyä työssään hyödyntämään teoriaa 

käytännön tilanteissa. Tämän vuoksi teorian opetusta voitaisiin yhä enemmän toteut-

taa käytännössä. Tällöin käytännön toimintatilanteet synnyttäisivät teoreettisia ongel-

matarkasteluja. Oppilaat ja opettajat voisivat hakea yhdessä syventyen teoreettisia 

perusteluja toiminnalleen ja sen muutoksille. 

Teoreettinen asioiden tarkastelu korostaa analyyttistä otetta työhön . Tutkimus-

aineiston (T/M1/T, T/M2/I , T/M3/K, T/M4/I) perusteella näyttää siltä, että tutkimukselli-

nen työote ja toimintatutkimus voisivat olla yksi keino syventää käytännöstä 

noussutta teoriaa. Tällöin kouluttajat voitaisiin katsoa oman työnsä tutkijoiksi ja kehit-

täjiksi. Tällä toimintamallilla voitaisiin nostaa esiin myös työyhteisön "hiljaista 

tietoa". Kouluttaja toimisi tällöin muutosagenttina organisaatiossa. Tämä tukisi teori-

assa esiin noussutta oppivan organisaation ajatusta. Itse organisaatio muovautuisi 

kohti oppivaa organisaatiota, kun organisaation jäsenet lähtisivät kehittämään omaa 

työyhteisöään. 

Ammattiteorian näkökulmasta näyttäisi siltä, että edellä kuvatun kaltainen tutkimuk-

sellisen työotteen aikaansaaminen asettaa Maanpuolustuskorkeakoululle uudenlaisia 

paineita. Jotta kouluttajaksi kasvavat kadetit voisivat toimia edellä kuvattuina 

muutosagentteina tulevassa työssään, tulisi perustutkinnon aikana luoda heille 

valmius tämän tyyliseen toimintaan. Toisaalta jatkotutkinnon ja täydennyskoulutuksen 

aikana opiskelijat ovat yleensä jo pitkään olleet työelämässä. Tämä mahdollistaa 

teorian nostamisen opiskelijoiden työkokemuksista. Tutkimuksen tulosten valossa 

hajautetulla oppimisprosessilla voidaan opiskelu siirtää työpaikalle. Näin oppimistilan-

teet voidaan nostaa suoraan opiskelijat arkityöstä ja työyhteisöstä. 

Tutkimusaineiston mukaan (T/MO22/T, T/M2/K) verkkotuetun monimuoto-opetuksen 

lisääntyminen Maanpuolustuskorkeakoulussa näyttäisi mahdollistavan myös opetus-

teoreettisen tarkastelun uudelta pohjalta. Uusi toimintamalli pakottaa perustelemaan 

vanhoja toimintamenetelmiä. Tällöin voidaan uusi toiminta rakentaa aiemman toimin-



178 

tamallin rinnalle . Tärkeää näyttäisi kuitenkin olevan, että uudentyyppinen opetus liite-

tään vanhan toimintamallin rinnalle. Havaintojen (T/M3/K) mukaan tämä lisää opetuk-

sen menetelmätietoisuutta ja mahdollistaa opetuksen hallitun kehittämisen. 

Menetelmätietoisuuden lisäämisellä voitaisiin ehkä löytää verkkotuetulle monimuoto-

opetukselle perusteltu rooli Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa. 

Monimuoto-opetus sisältää lähiopetuksen ja itsenäisen opiskelun. Kuten teoria 

osassa todettiin niistä Maanpuolustuskorkeakoulussa on pitkät perineet. Kokemusten 

mukaan (T/M2/I, T/M3/K, T/M022/0) etäopetuksen tuominen suunnitellusti näiden 

rinnalle mahdollistaa vanhan ja uuden toiminnan yhdistämisen hallitusti. Samoin 

verkkotuettu opetus voidaan katsoa vanhan toimintamallin laajentamismahdollisuu-

deksi. Tämä voi tapahtua muun muassa seuraavien oppilaiden ajattelun mukaisesti 

käytännön toimintaa tukevalla tavalla. 

" Näiden näkemysten perusteella olen päätynyt pyrkimykseen luoda 
kurssi , jonka oppimisympäristö sisältää aikaisempaa tietoa jäsentäviä 
tehtäviä ja keskustelutiloja käsitysten ja ajatusten vaihtoa varten ja jossa 
oppijat työstävät ja rakentavat tietoa yhdessä asiantuntijatutoreiden 
kanssa yhteiseksi tiedoksi. " (T/M4/K) 

" Tältä pohjalta minua kummastuttaa tällä kurssilla vallitseva into puhua 
kampuksella tapahtuvasta opetuksesta monimuoto-opetuksena. Itse en 
näe opetuksen monimuotoistamista ja monimuoto-opetusta synonyymei-
na. Minusta monimuoto-opetukseen kuuluu itseohjautuvuus, joka ei ole 
sitä, että tarvittaessa hankitaan lisätietoja. Minulle itseohjautuvuus on 
sitä, että oppija tekee päätöksen milloin ja mitä opiskelee ja myös sitä, 
että hän voi myös lopettaa opiskelun, jos se ei miellytä." (T/M4/K) 

Luodun ammattiteoria pohjalta näyttäisi siltä, että vallitsevista oppimiskäsityksistä 

konstruktivismi luo hyvän pohjan verkkotuetun monimuoto-opetuksen järjestämiselle. 

Siinä yksilöiden oppimisprosessia tuetaan tiedon rakentamisen näkökulmasta. 

Upseerin perustutkinnossa avaintekijäksi näyttäisi nousevan koulutusohjelman 

yhtenäisyys. Tärkeää opiskelijan kannalta on se, että tutkinnon eri jaksot ovat jatku-

moja toisilleen. Uuden jakson tulisi rakentua edellisessä luodun tiedon päälle. Perus-

tutkinnossa opetus tapahtuu eri paikkakunnilla ja kouluissa saman koulutusohjelman 

aikana. Tällöin on merkittävää, että Maanpuolustuskorkeakoulun ohjauksessa 

kaikkien koulujen ohjelmat ovat jatkumoja. 

Perustutkinnon uudistuksessa otettiin huomioon oppijan aiempi osaaminen. 

Koulutusohjelman lähtökohdissa on huomioitu aliupseeri- ja reserviupseerikoulujen 

opetus. Samoin mahdolliset muut opinnot analysoidaan oppilaskohtaisesti. Ne hyväk-
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siluetaan soveltuvin osin . Näin ollen voidaan nähdä, että oppimisprosessin kokonais-

valtaisuus nousee esiin tutkinnossa. 

Teorian rakentamisen yhteydessä minulle jäi sellainen käsitys, että jatkotutkinnossa 

konstruktivistinen opetus voisi näkyä selkeämmin. Tutkimusaineisto tukee tätä 

ajatusta (T/Op/1, T/A/1) Opiskelijat ovat työskennelleet noin kymmenen vuotta perus-

tutkinnon jälkeen. Monet ovat myös opiskelleet tänä aikana. Tiedon konstruktivistinen 

rakentaminen voidaan katsoa näkyvän parhaimmillaan yksilöllisenä uuden asian 

liittämisenä aiemmin opittuun ja koettuun. Tällä hetkellä jatkotutkinnon opetussuunni-

telma on varsin kiinteä. Yksilöllistä opiskelijan historiaa ei huomioida opetuksen 

järjestelyissä. Opetus suunnitellaan opiskelijoiden keskimääräisen työuran mukai-

sesti . Tämä on varmaan perusteltua opetuksen tavoitteita määritettäessä. Toisaalta 

opetuksen menetelmällisillä ratkaisuilla voitaisiin opetuksen avoimuutta lisäämällä 

mahdollistaa laajempi yksilöllinen tiedon rakentaminen . Opiskelija-analyysin pohjalta 

voitaisiin rakentaa yksilölliset opiskelijapolut tavoitteeseen pääsemiseksi. 

Luotu teoria ja tutkimusaineisto korostivat myös oppilaan roolia. Se on keskeinen 

oppimistapahtuman käytännön järjestelyissä. Hänen sitoutumisensa oppimiseen 

ratkaisee suuressa määrin onnistuneen oppimisprosessin. Opiskelijan rooli koros-

tuu täydennyskoulutuksessa, jossa opiskelu ja työ pyritään yhdistämään. Monimuoto-

opetuksesta saatujen kokemusten mukaan oppimisen toteuttamiseen ei riitä 

esimiehen muodollinen suostumus (T/P2/I , T/M3/K, T/M4/K) . Oppilas joutuu koulu-

tusohjelman aikana tekemään usein päätöksen opiskelun ja työskentelyn välillä. 

Tällöin muodollinen lupa opiskeluun ei riitä, vaan oppiminen täytyy pystyä tuomaan 

käytännön tasolle. Käytäntö näyttäisi olevan, että monessa tehtävässä työskentelijä 

voi itse määrätä töiden tärkeysjärjestyksen. Kaikkiin töihin hänellä ei ole aikaa. Tämä 

tarkoittaa myös opiskelun ja työskentelyn yhdistämistä. Tämän tutkimuksen ammatti-

teorian näkökulmasta opiskelu voitaisiin nähdä työntekona muiden työtehtävien 

rinnalla . 

Toisaalta toimintatutkimuksessa saadut kokemukset (T/M2/I, T/M3/K, T/M3/I, T/M3/K) 

osoittavat että, laajempien opintokokonaisuuksien opiskeluun sitoutuminen näyttäisi 

vaativan henkilökohtaisen työjärjestyksen muuttamista kehittämiskeskustelussa. 

Näyttäisi siltä, että vasta tällöin hyväksytään se tosiasia, että opiskelu työn ohessa 

vaatii työaikaa. Työjärjestyksen muuttamisella pystytään ehkä paremmin huomioi-

maan oppilaan työpanoksen muuttuminen työyhteisössä. 
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" Joidenkin täydennyskoulutukseen osallistuneiden oppilaiden työjärjes-
tystä on opiskelun ajaksi muutettu siten, että opiskelu on osa heidän 
työtään. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kyseiset oppilaat ovat osanneet 
tietoisesti vaatia tätä muutosta. Normaali toimintamalli tämä ei vielä ole ." 
(T/M3/I) 

Empiirisessä aineistossa nousi esiin arvioinnin suhde opetustapahtuman teoreetti-

seen pohjaan (T/M3/I , T/P2/I, T/MO21/K) . Oppimisen laadun arvioinnissa katsottiin 

olevan myös oppimiskäsityksen vaikutuksia. Havaintojen mukaan mittarit tulisi 

kohdistaa laadullisiin arviointeihin määrällisen sijaan. Tällöin muun muassa 

monimuoto-opiskelua ja perinteistä oppimista ei verrattaisi siitä näkökulmasta, mitä 

oppilaat ovat oppineet, vaan siitä näkökulmasta, miten heidän käyttäytymisensä on 

muuttunut. Muutokset voivat olla enemmän valmiudellisia kuin tiedollisia. Hajautettu 

oppimisprosessi näyttäisi tuottavan erilaista oppimista kuin yhdessä jaksossa opittu 

asia. Tällöin opetusmenetelmien valinnalla pyritään hakemaan myös erilaisia tavoit-

teita. 

Hajautettu oppimisprosessi näyttäisi antavan mahdollisuuden tiedon kypsymiseen . 

Opittu asia käsitellään pidemmällä ajalla ja näin oppilaalla on mahdollisuus syvälli-

sempään asian käsittelyyn . Tämä korostuu , jos opiskelija pystyy yhdistämään 

opiskeltavan asian omaan arkimaailmaansa. Tällöin hänelle avautuu mahdollisuus 

tiedon siirtoon jo oppimisprosessin aikana. Monet palautteet korostavat tätä suunni-

telmallista käytäntöön sitomista. 

" Kehitysprojektin toteutuksessa korostuu tiedon laadun ymmärtäminen . 
Suuri osa tiedosta on informaattista ts se on oppijan persoonasta riippu-
matonta. Osa tarvittavista tiedoista on prosessuaalista eli oppijan on itse 
reagoitava ja ymmärrettävä tiedon merkitys. Toiminnallisen tiedon kautta 
teoria on joukko-osasto/laitos - tasalla siirrettävissä käytännön tasolle . ... 
alalla korostuvat usein "käden taidot" ja työnluonteinen opiskelu. Tämä 
on huomioitava kurssin toteutuksessa." (T/M4/K) 

" Ottamatta kantaa siihen, millä nimellä oppimisteoriaa nimitetään, on 
mielestäni selvää, että aikuinen oppija oppii aina niin, että hän hyödyntää 
aikaisemmin hankittua, oppimalla tai kokemalla saatua tietoa uutta 
oppiessaan . Samoin myös se, että opiskelija on luonnostaan kriittinen ja 
ajatteleva olento, joka ei opiskele vain sitä, mitä hänelle jokin toinen tuo 
opittavaksi vaan oppimista ohjaa paljon oppijan omat motiivit ja tarpeet. 
Tämä tulisi huomioida myös oppimistapahtumaa suunnitellessa. Jos 
tällainen huomio tehdään, olisi paikallaan kirjata se ylös ja katsoa 
myöhemmässä vaiheessa opetustapahtumaa suunnitellessa, onko tässä 
"oppimisteoriassa" pysytty ja onko se huomioitu eri suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheissa." (T/M4/K) 
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Yksi keskeinen oppimisen teorian käytäntöön liittämisen keino toimintatutkimuksessa 

oli oppimisen avoimuuden perusteltu määrittäminen. Avoimuutta tarkasteltiin sekä 

luodussa teoriassa että aineiston keräämisessä (T/MO22/I, T/MO22/O, T/M3/K, 

T/M3/I , T/M4/K, T/M4/I) . Tämän tutkimuksen valossa avoimuuden määrä tulee valita 

suunnitelmallisesti ja tietoisesti. Näyttäisi siltä, että useissa Maanpuolustuskorkea-

koulun koulutusohjelmissa muun muassa opetuksen tavoitteet tultaneen analyysin 

jälkeenkin pitämään varsin suljettuina. Erityisesti tämä vaikuttaa perus- ja jatkotutkin-

nossa, joissa on tavoitteena tietyssä työtehtävässä tarvittavan osaamisen kehittämi-

nen. 

. . . . 
AVOIN OPPIMISYMPARISTO 

avoin suljettu 
Motiivi ... . .. 
Opiskelu päätös .... .. 
Tavoitteen määrittely ... • .. 
Sisällöt ... • .. 
Opiskelutapa .. • .. 
Opiskelupaikka .. • .. 
Opiskeluaika .. • .. 
Oppimisenarviointi .. • .. 
Oppimisen tavat ... • .. 

Kuva 26. Oppimisen avoimuus monimuotokouluttajien koulutusohjelmassa 

Edellisessä kuvassa on havainnollistettu monimuotokouluttajan koulutusohjelman 

avoimuuden määrittely (T/M3/I} , joka tehtiin yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kuvassa 

olevat pallot osoittavat yhdessä päätettyä koulutusohjelman toteutuksessa vallitsevaa 

avoimuutta. Siinä päädyttiin muun muassa sellaiseen lopputulokseen, että oppisisäl-

löt olivat varsin pitkälti etukäteen päätettyjä, eli suljettuja, mutta jokainen opiskelija 

pystyi määrittelemään tavoitteen, johon hän oppimisella pyrki. Sen sijaan oppimista 

arvioitiin mahdollisimman avoimesti. Tällöin pääroolissa oli itsearviointi. Opiskelijat 

siis itse arvioivat omaa oppimistaan suhteessa päättämäänsä tavoitteeseen. Opetta-

jien ja ohjaajien tehtävänä oli tukea palautteella opiskelijoiden arviointeja. 



182 

Saatujen havaintojen mukaan opetuksen teoria ei useinkaan näy käytännön opetus-

tapahtumassa. Se vaikuttaa taustalla. Sen perusteella tehdään ratkaisuja ja perustel-

laan niitä. Opettajien oman työn kehittäminen voi nostaa esiin teorian perusteluja ja 

soveltamista käytäntöön. Konstruktivistinen oppimiskäsitys voidaan tällöin rakentaa 

sisään koulutusohjelmaan. Havaintojen mukaan konstruktivismi voidaan kuitenkin 

saada myös näkymään käytännössä opetusta toteutettaessa. Opiskelija-analyysi ja 

oppimisympäristö voivat olla työkaluja tämän toteutukseen. 

" Vahva teoreettinen perusta tukee lähinnä opettajaa/ohjaajaa, ja sitä 
kautta siitä on hyötyä myös oppijalle. Teoria mahdollistaa joustavan 
suhtautumisen sekä tietynlaisen "revittämisen", eikä opettajan tarvitse 
turvautua teennäisiin keinoihin punaisen langan säilyttämiseksi. Teorian 
toteutuksen ja myönteisen reflektion kautta voi antaa oppijalle perusteita 
"oppimaan oppimiselle" myös muissa yhteyksissä." (T/M4/K) 

Luodun ammattiteorian mukaan monimuoto-opetus ja erityisesti verkossa tapahtuva 

opetus voidaan myös helposti rakentaa behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisek-

si. Opetuksesta voidaan tehdä etukäteen ohjelmoitua. Tällöin tavoitteet jaetaan 

pienimmiksi osatavoitteiksi ja opiskelijoiden etenemistä arvioidaan kiinteiden mittarei-

den avulla. Havaintojen mukaan (T/NI) Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkin-

noissa opetuksen etukäteen suunnittelu ja ohjelmointi on välttämätöntä . Tavoitteet 

opetukseen tulevat opiskelijoiden tulevista työtehtävistä. Todennäköisesti koulutuk-

sen suunnittelijat tietävät opiskelijoita paremmin tulevassa työssä tarvittavat osaamis-

valmiudet. Samoin koulutusohjelman tiukka aikataulu todennäköisesti vaatii 

etukäteen suunniteltua etenemistä. Perustutkinto on rajattu tiettyjen kiinteiden aikara-

jojen sisään. Tämä tekee opetuksesta erittäin tulosvastuullisen ja tehokkuuteen pyrki-

vän. Kaikkien opiskelijoiden tulee pystyä omaksumaan asiat tietyssä ajassa. 

Valmistumisprosentti on poikkeuksellisen korkea. Tämä luo kovan vaatimustason 

opetuksen laadun varmistamiselle, johon Maanpuolustuskorkeakoulussa on viime 

vuosina keskitytty erityisesti . 

Kuten ammattiteoriassa todettiin, vaikka koulutus suunnitellaan etukäteen ja yksilölli -

syyden huomioiminen perustutkinnossa jää varsin vähäiseksi , se ei välttämättä johda 

behavioristiseen lopputulokseen. Opetuksen tavoitteiden löytämisen jälkeen voidaan 

oppilaat huomioidaan opiskelija-analyysin pohjalta. Siinä voidaan huomioida kyseisen 

kohderyhmän keskimääräinen osaamistaso tavoitteisiin nähden. Puolustusvoimien 

erityisosaamiseen liittyvien oppisisältöjen osalta voidaan todennäköisesti riittävän 

kattavasti arvioida oppilaiden oppimishistoria. 
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Havaintojen (T/A/1 , T/Op/0) mukaan oppimisteoreettinen lähestymistapa näkyy 

parhaiten itse opetustapahtumassa. Oppimistavoitteita ja osatavoitteita voidaan 

lähestyä konstruktivistisesti yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon rakentamista tukevien 

opetusmenetelmien ja tiedon käsityksen avulla. Tällöin avainasemaan nousevat 

opetusmenetelmien laaja-alainen käyttö sekä opettajien pedagogiset taidot. 

Ammattiteorian maalaaman kuvan mukaan jatkotutkinnossa ja erityisesti täydennys-

koulutuksessa voidaan yksilökeskeisyyttä lähestyä huomattavasti vapaammin . Tällöin 

opiskelijat ovat valveutuneempia liittämään opiskelun työhönsä. Näin yksilöllisyyttä 

voidaan lähestyä kuten edellisessä kuvassa avoimuutta arvioimalla. Koulutus-

ohjelmakohtaisesti voidaan perustellusti päättää tavoiteltavan avoimuuden määrä. 

Huomionarvoista tässä on se, että suljettu ei ole itseisarvoisesti huono tapa toteuttaa 

opetustapahtuma. Vastedeskin tullenee olemaan koulutusohjelmia, jotka kannattaa 

toteuttaa avoimuusasteikon suljettua puolta korostamalla. Näissä ohjelmissa muun 

muassa tavoitteet kohderyhmälle pysynevät opiskelija-analyysin jälkeenkin suhteelli-

sen samoina. Lisäksi oppisisällöt saattavat vaatia omaksumisen kannalta yhdessä 

oloa. Samoin on hyväksyttävä se, että resurssit eivät mahdollista kaikkien ohjelmien 

monimuotoistamista. 

Ammattiteoria nosti esiin kokonaisvaltaisemman ajatuksen . Sen mukaan koulutusjär-

jestelmän tasolla joustovaraa lisää se, että tutkintojen sisältöjä ja tavoitteita tarkastel-

laan koko työelämän kaarta tukien. Koska puolustusvoimat kouluttavat omaa 

henkilöstöään , voidaan ihmisen uran aikaiset osaamistarpeet jakaa elinikäisen 

oppimisen mukaisesti . Perustutkinnon tavoitteet palvelevat ensimmäisen kymmenen 

työvuoden yhteisiä tarpeita. Täydennyskoulutus täsmentää perustutkinnon jälkeen 

osaamista tiettyjen tehtävien vaatimalla tavalla. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita 

ammunnan johtaja, perusyksikön päällikkö ja sodan ajan pataljoonan kurssit. Nämä 

kurssit ajoitetaan ikäryhmittäin lisäämään osaamista ennen kyseiseen tehtävään 

sijoittamista. Kurssien tavoitteet ja oppisisällöt vaativat työelämässä hankittua 

kokemusta. Tämän vuoksi niitä ei ole järkevää liittää perustutkintoon. Samanlainen 

järjestelmä tukee työntekijää jatkotutkinnon jälkeen. Järjestelmä on rakennettu palve-

lemaan myös erikoisupseereita ja puolustusvoimissa työskenteleviä korkeakoulutut-

kinnon suorittaneita siviilejä. 
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4.2.3 Opiskelija-analyysi luo pohjan yksilöllisyydelle 

Suunnitteluprosessi 

Opiskelija-
\ - \ analyysi 

Oppimis-
prosessi Oppimis-

ympäristö oh· 
"'-- Jaus-

~ eStelm ·· Sisällön 
tuottaminen 

\__:; 
Kuva 27. Opiskelija-analyysi suunnitteluprosessin osana 

Opiskelija-analyysistä muodostui pelkistämisen ja yhdistelyn jälkeen 13 tulosten 

tulkinnassa käytettyä havaintoa. Tässäkin luomani ammattiteoria ohjasi tulkintaa ja 

tulosten syntyä merkittävästi 

Opiskelija-analyysi on ollut suunnitteluprosessissa omana osanaan koko aineiston 

luokittelun ajan. Sen todellinen rooli on kuitenkin täsmentynyt vasta loppuvaiheessa. 

Alussa näytti siltä, että puolustusvoimien opetuksessa oppilasanalyysilla ei ole 

merkittävää roolia. Opiskelijat val itaan koulutukseen työnantajan tarpeiden pohjalta. 

Opetuksen sisältö ja tavoitteet on etukäteen päätettyjä. Aineiston ja ammattiteorian 

syvällisempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että näennäinen etukäteen päätetty 

opiskelu antaa oppimisen näkökulmasta mahdollisuuksia yksilöllisten tarpeiden ja 

erityisesti oppimishistorian hyödyntämiseen. 

Lopull isessa luokittelussa opiskelija-analyysi on sijoitettu suunnitteluprosessiin heti 

oppimisteorian jälkeen pääsääntöisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin oppimisteoreet-

tiset valinnat mahdollistavat opiskelun yksilöll isyyden. Toiseksi alkuvaiheessa tehty 

opiskelija-analyysi antaa suunnittelulle perusteet opiskelutarpeista ja -mahdollisuuk-

sista. 

Teorian pohjalta näyttäisi, että Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa on perin-

teisesti opetuksen lähtökohtana pidetty tehtäväanalyysiä. Sen avulla pyritään arvioi-
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maan oppilaan tulevien tehtävien vaatimaa osaamista. Tämä osaaminen on pyritty 

varmistamaan opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen valinnoilla. Tehtäväanalyysi tulee 

vastedeskin säilyttämään asemansa. Puolustusvoimien opetuksen lähtökohtana on 

varmistaa oman henkilöstön osaaminen. 

Tutkimusaineiston (A/M012/T, A/M3/I, AM4/K) mukaan tehtäväanalyysin rinnalle 

kannattaa kuitenkin kehittää oppilasanalyysiä. Tällä voitaisiin hakea oppilaan 

osaamisalueita ja osaamisen vajetta ennen opetusta. Analyysin tuloksena voidaan 

nähdä oppilaan oppimisen tarpeet. Opiskelijoita voidaan tällöin hyödyntää myös 

muun muassa asiantuntijoina ja ohjaajina omien vahvuusalueidensa osalta. 

" ... kurssilla HOPS:n laatimisen yhteydessä pyydettiin oppilaita nimeä-
mään kurssin oppisisältöihin sisältyvän tai sivuavan oppitunnin jonka he 
voisivat pitää. Tavoitteena oli hakea oppilaiden erikoisosaamista kaikkien 
käyttöön. Samalla pyrittiin liittämään teoriaa käytäntöön. Tällä kurssilla 
oppilaat omasivat käytännön kokemuksen opetettavasta asiasta. 
Kurssilla oli tarkoitus laajentaa osaamista. Kokeilu lisäsi huomattavasti 
oppilaiden aktiivisuutta ja motivaatiota. Lisäksi sillä oli vaikutusta yhtei-
söllisyyden syntyyn" (A/M021 /I) . 

Ammattiteorian mukaan näyttäisi siltä, että tehtäväanalyysillä ei myöskään todennä-

köisesti pystytä arvioimaan yhteiskunnan koulutusjärjestelmän muuttumisen aiheutta-

mia opiskelijoiden erilaisia valmiuksia. Työssä tarvittavia valmiuksia ei ehkä enää 

saada yhteiskunnan peruskoulutuksessa, tai toisaalta opiskelijoilla saattaa olla aivan 

uudenlaisia hyödynnettäviä valmiuksia. 

Tutkimuksen havaintojen (A/M2/K, A/M3/K, A/M3/I, A/M4/K) mukaan opiskelija-ana-

lyysiä voidaan pitää yhtenä konkreettisena työkaluna konstruktivistisen oppimis-

käsityksen toteuttamiseksi. Tällöin joudutaan miettimään opiskelijan työ- ja 

opiskeluhistorian pohjalta hänen yksilöll inen osaamisvarantonsa. Tämän päälle 

voidaan rakentaa uutta osaamista. Alla oleva havinto osoittaa juuri tätä pyrkimystä 

oppimiskäsityksen käytäntöön tuomiseksi. 

" Toteutetun kurssin jälkeen käytävässä palautetilaisuudessa huomasin 
opettajista koostuneen suunnitteluryhmän kanssa, että varsin hyvin tehty 
oppilasanalyysi ei muuttanut opetusta opiskelijakeskeisemmäksi . 
Myöhemmin minulle selvisi , että opiskelija-analyysiä oli käytetty vain , 
sinänsä olennaiseen , oppilaiden työn ja opiskelun yhdistämiseen . Jälki-
käteen tarkastellen analyysistä olisi saanut myös paljon tietoa mm. 
opiskelusisältöjen ja -tavoitteiden tarkentamiseen. Tämän johdosta 
seuraavalla kurssilla analyysi siirrettiin tietoisesti ennen opiskelupro-
sessin määrittelyä." (A/M021 /I) 
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Kuten teoriaosassa todettiin puolustusvoimissa ollaan laatimassa koulutusstrategiaa. 

Se tähtää osaamisen johtamiseen. Siinä henkilöstöjärjestelmän pohjalta selvitetään 

puolustusvoimien henkilöstön osaamistarpeet suhteessa nykyiseen tai suunniteltuun 

seuraavaan tehtävään. Kun osaamistarvetta verrataan henkilön osaamiseen, voidaan 

saada selville osaamisvaje. Toisin sanoen tällöin tiedetään koulutusjärjestelmän 

tarjonta ja kysyntä. Henkilön opiskelun avulla pyritään täyttämään osaamisvaje. 

Opiskelumahdollisuuksia tarjotaan tutkintoihin valmistavilla koulutusohjelmilla, 

täydennyskoulutuksella sekä myöhemmin mahdollisesti avoimella opetustarjonnalla. 

Osaamisen johtaminen täydentyy henkilön omien tarpeiden kuulemisella ja huomi-

oimisella. Vuotuinen kehittämiskeskustelu on yksi hyvä työkalu suunnitella ja varmis-

taa henkilöstön osaaminen . Kehittämiskeskustelu voitaisiin nähdä jatkuvaksi 

vuorovaikutukseksi , jossa varsinaisen kehityskeskusteluhetken aikana tehtäisiin 

aiempien keskustelujen pohjalta sopimus osaamisen kehittämisestä seuraavan 

vuoden aikana. 

Edellä kuvattu osaamisen varmistaminen voisi toimi opiskelija-analyysin pohjana 

koulutusohjelmaa laadittaessa. Oppilasrekrytoinnin yhteydessä voitaisiin pyytää 

opiskelijaesitysten mukana lähetettäväksi opiskelijan kehittymissuunnitelma. Tällöin 

opiskelijan aiempi ja tuleva kehitys voitaisiin huomioida esimerkiksi tavoitteita määri-

tettäessä. Tämän ajatuksen mukaan kehittymissuunnitelma kuvaisi ehkä nykyistä 

kehittämissuunnitelmaa paremmin työntekijän omaa roolia asiassa. 

Saatujen kokemusten (A/M3/K, A/P/1) mukaan opiskelija-analyysiin kannattaa liittää 

myös opiskelijan työn ja opiskelun yhdistämisen suunnittelu. Koulutusohjelman 

valmistamisen aikana voidaan opiskelijan työyhteisöltä kysyä hänen tarpeitaan 

oppimistavoitteisiin ja -sisältöihin liittyvissä asioissa. Opiskelumotivaatiolle on eduksi 

työyhteisöstä nousseet ja sitä palvelevat oppimistehtävät, kuten alla oleva havainto 

osoittaa. 

" ... kurssin etätehtävät suunniteltiin siten, että oppilaat tekivät opettajien 
ohjeistamina oman työpaikkansa oppisisältöihin liittyvän työn etätehtävä-
nä. Työtä ohjasi paikallisena ohjaajana työyhteisöstä pyydetty ohjaaja. 
Tällä pyrittiin palvelemaan työyhteisöä, lyhentämään oppimisen siirtovai-
kutusta käytäntöön ja lisäämään opiskelijakeskeisyyttä. Kokemukset 
olivat kannustavia , mutta tämä toimintamalli vaatii huomattavasti 
enemmän opettajan työtä kuin perinteinen opetus." (A/P/1) 

Suunnitteluprosessista saatujen kokemusten (A/M3/K) mukaan opiskelija-analyysin 

tavoitteena on kohdistaa etukäteen suunnitellut oppimisen tavoitteet ja sisällöt sekä 



187 

toteutus kyseiselle kohderyhmälle soveltuvaksi. Opiskelija-analyysien pohjalta 

tehdään kompromisseihin perustuva päätös opetuksen toteutuksesta. Opetuksen 

järjestelyt tehdään keskiverto opiskelijalle tai opintoryhmittäin. Joskus on tarpeellista 

laatia henkilökohtaiset tavoitteet ja sisällöt. Verkkotuettu monimuoto-opetus näyttäisi 

avaavan mahdollisuuksia avoimuuden määrän valintaan näissä asioissa. Rajoitteena 

on lähinnä resursseihin ja yhteisöllisyyden määrään liittyvät reunaehdot. 

Havaintojen (A/M3/K, A/M3/I , A/M4/K, A/M4/I) mukaan opiskelija-analyysin hyödyntä-

misessä tärkeään asemaan nousee suunnitteluprosessin edellinen vaihe, jossa 

määriteltiin koulutusohjelman avoimuus. Mitä suljetumpiin valintoihin päädyttiin, sitä 

vähemmän voitiin opiskelija-analyysiä hyödyntää opetuksen järjestelyissä. Suunnitte-

lun prosessimaisuus antaa mahdollisuuden palata edellisiin vaiheisiin . Tällöin pysty-

tään hahmottamaan eri ratkaisujen vaikutus kokonaisuuteen. Esimerkiksi jos 

päädyttiin etukäteen päätettyihin tavoitteisiin ja sisältöihin, niin opiskelijoiden oppimis-

historian hyödyntäminen menettää mahdollisuuksiaan. Muun muassa moni opiskelija 

törmäsi tähän asiaan: 

" Yhtä tärkeä kuin se, että opiskelija-analyysi tehdään hyvin, on mieles-
täni myös sen oikea hyödyntäminen. Jos oppilaitoksessa on ennen 
kurssin alkua tai heti sen alussa tapana tehdä em. kysely, mutta sen 
vaikutus itse kurssin toteuttamiseen on vähäinen , on paikallaan miettiä 
miksi koko kysely tehdään. Myös oppilaat huomaavat aikaa myöten, että 
vastattiinpa kyselyyn miten tahansa, kurssi vedetään ennalta suunnitel-
lulla tavalla. Seuraavan kerran kun oppilas saa eteensä taas vastaavan 
kysely-lomakkeen, hänen vastausmotivaationsa on varmasti heikko." 
(A/M4/K) 

" Opiskelijoiden tasosta ja heidän motivaatiostaan tulisi saada mahdolli-
simman objektiivinen kuva. Tämän analyysin tekeminen on kuitenkin 
vaikeaa koska kurssille haetaan avoimesti ympäri valtakuntaa ja henki-
löstöön tutustumiseen on olemassa rajalliset mahdollisuudet." (A/M4/K) 

" Hyvin usein tilanne on kuitenkin sen kaltainen kuin minun projektissani , 
että oppilaat on jo valittu ja sen jälkeen voi kartoittaa valittujen henkilöi-
den motivaatioita, opiskelumahdollisuuksia ja -haluja sekä heidän tieto-
jaan ja kokemustaan erillisellä kirjallisella "opiskelija-analyysi kyselyllä"" 
(A/M4/K) 

Luodun teorian pohjalta näyttäisi siltä, että työnantajan näkökulma tultaneen puolus-

tusvoimissa vastedeskin ottamaan huomioon tavoitteita ja sisältöjä määriteltäessä. 

Osaamisen johtamisella toivottavasti yhä tarkemmin pystytään hahmottamaan henki-

lökohtaisia urapolkuja kaikkiin henkilöstöryhmiin kuuluville työntekijöille. Näiden 

pohjalle on helpompi yhdistää työnantajan ja yksi lön edut. 
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Empiirisen aineiston (A/M3/K, A/M3/I, A/M4/K, A/M4/I) mukaan oppijan opiskelukoke-

musten ja -valmiuksien selvittäminen on oppimistarpeiden lisäksi keskeinen tavoite 

opiskelija-analyysissa. Varsinkin uudentyyppisen opiskelun aloittaminen näyttäisi 

vaativan opiskelijan erityistä panosta ja oppimaan oppimista. Näiden asioiden selvit-

täminen etukäteen antaa koulutuksen suunnittelulle perusteet tarvittavan ohjausjär-

jestelmän luomisesta. Valmiuksista tärkeitä näyttäisi olevan ainakin opiskelutyylit , 

oppimisvaikeudet, elämäntilanne, itseohjautuvuuden aste ja motivaatiotekijät. 

" Heikkoutena on tottuneisuus perinteiseen koulutukseen. ltseohjautu-
vuus on usein vastoin perinteistä sotilaskäsitystä, joka vallitsee myös 
turvallisuusalan kenttäorganisaatiossa. Epämuodollista opetusta ei 
arvosteta. Opettajan fyysinen läsnäolo ja rutiiniluonteinen perusopetus 
ovat arvostettuja." (A/M4/K) 

" Toisaalta tämä asettaa myös vaatimuksia opiskelijoille, jo oppilasvalin-
nassa on pyrittävä valitsemaan sellaisia opiskelijoita joilla on vahva 
motivaatio ja halu oppia. Itse olen myös huomannut että opiskeltuja 
taitoja ei tarvita ja käytetä ne nopeasti häviävät, siksi on tärkeää että 
tehtävät ovat käytännönläheisiä." (A/M4/K) 

" Haittana voi olla ns oletukseen perustuvat käsitykset kohderyhmästä -
tunnetaan 'liian hyvin' , mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Huomiotta voivat 
jäädä opiskeluvalmiuksiin liittyvät tekijät (oppimistyyli, oppimisvaikeudet 
esim . luki-vaikeudet, elämäntilanteesta johtuvat tekijät esim. avioero, 
monilapsinen perhe ja sen 'kasvukivut', itseohjautuvuuden aste, motivaa-
tiotekijät, yksin/ryhmässä oppimisen erilaisuus yms) sekä työn ja oppimi-
sen vuorottelu oppimisen ja työn kannalta asiantuntijuuden 
kehittämisessä (tutorit/momu)" (A/M3/T) 

Toisaalta saatujen kokemusten (A/M3/I, A/P2/K) mukaan yhteisöllisen opiskelun 

aikaansaaminen ja opiskelijoiden hyödyntäminen opetusresurssina vaatii opiskelijoi-

den osaamisalueiden tunnistamista. Opiskelija-analyysillä voidaan kartoittaa opiskeli-

joiden valmiudet koulutusohjelman oppisisältöjen alueella. 

Opiskelija-analyysissä on hyvä pyrkiä selvittämään myös opiskelijoiden odotuksia 

tulevasta koulutuksesta (A/M2/K) . Odotusten pohjalta voidaan oppimisprosessia 

muuttaa. Toisaalta se antaa mahdollisuuden arvioida opiskelijoiden sitoutumista 

opiskeluun . Tällä voidaan myös varmistaa osallistujien oikea käsitys koulutuksen 

sisällöstä ja tavoitteista. Analyysiä laadittaessa tulisi miettiä mitkä asiat ovat tärkeitä 

koulutuksen suunnitteluvaihetta varten ja mitkä auttavat opettajia ja ohjaajia toteutuk-

sessa. 

" ... kurssin suunnittelutiimi totesi jälkipalautekokouksessa, että oppilaiden 
odotuksia ja toiveita käsittelevä opiskelijaanalyysi oli ollut käytössä 
ainoastaan suunnittelutiimillä. Sisältöjä opettaville opettajille ei kyseinen 
analyysi ollut välittynyt. Tällöin oppilasanalyysi ei käytännössä vaikutta-
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nut opiskeluprosessiin. Tämä kokemus nosti esiin erityisesti suunnittelu-
prosessin dokumentoinnin merkityksen." (A/MO21/I) 

Kuten ammattiteoriassa nousi esiin Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa leimaa 

antavaa on se, että opiskelijoina ovat puolustusvoimien palveluksessa olevat 

henkilöt. Tällöin voidaan oppimishistoria selvittää ja huomioida opetuksessa. Tarvitta-

essa voidaan opiskelijat ottaa mukaan koulutusohjelman suunnitteluun. Samoin usein 

opiskelija on saanut aiemman opetuksen juuri Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tällöin 

saatujen havaintojen (A/A/I) voidaan mukaan jatkumo varmistaa myös oppisisältöjen 

osalta. Hajautettua oppimisprosessia käytettäessä voidaan koulutuksen alussa 

yhdessä suunnitella loppuvaiheen sisältöjä ja koko ohjelman tavoitteita . 

Peruslähtökohta oppilasanalyysille on se, että analyysillä voidaan muuttaa opetusta 

kohderyhmälle soveltuvaksi. Saatujen kokemusten mukaan (A/M3/K, A/M3/I , A/A/I) 

analyysiä ei kannata tehdä, jos koulutusohjelmaa ei voida tai ei aiota mukauttaa. 

Toisaalta luotu teoria osoittaa, että tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa 

tutkintoihin liittyvässä opetuksessa kohderyhmää ei voida huomioida kovinkaan 

tarkasti . Syynä on oppilasjoukon suuruus sekä sen heterogeenisuus ja toisaalta 

homogeenisuus. Kohderyhmän suuruus vaikuttaa siihen, että yksilöllisiä tavoitteita tai 

sisältöjä ei ole järkevää toteuttaa. Sen sijaan opintoryhmittäin opiskelijat voidaan 

jakaa ryhmiin. Opiskelijoiden työkokemus ja asiantuntijuus yksittäisten sisältöjen 

osalta on jakaantunut varsin heterogeenisesti. Ennen tutkintoon valmistavaa koulu-

tusta opiskelijat työskentelevät erilaisissa työtehtävissä ja erilaisissa työyhteisöissä. 

Varsinkin jatkotutkinnossa tämä on tyypillistä. Toisaalta tutkinnon tavoitteisiin nähden 

oppilaiden taustat ovat varsin homogeenisiä. Tavoitteet ovat sidoksissa tuleviin 

työtehtäviin , joten tavoitteet on asetettu työnantajan näkökulmasta. Opetuksen tavoit-

teena on tasapuolinen opetus kaikille. Urapolkuja ei tavoitella. 

Syventävillä opinnoilla jokaiselle opiskelijalle luodaan kuitenkin erilaisia valmiuksia. 

Tutkimustyöt tukevat tätä tavoitetta. Syventävistä opinnoista huolimatta jokaiselle 

kuitenkin suunnitellaan samantapainen urapolku. Tämän tavoitteena on luoda upsee-

reille kokonaiskuva eri tehtävistä. 

Edelleen näyttäisi siltä , että täydennyskoulutuksessa opetuksen järjestelyjen lähtö-

kohtana on oppilasanalyysi . Siinä opiskelijoiden tavoitteet, osaaminen ja oppimisval-

miudet ovat kaikkein heterogeenisimmat. Toisaalta opetuksen avoimuuden takia 

analyysiä voidaan hyödyntää opetuksessa varsin tehokkaasti. 
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4.2.4 Oppimisprosessi "punaisen langan" rakentajana 

Suunnitteluprosessi 

Kuva 28. Oppimisprosessi suunnitteluprosessissa 

Oppimisprosessin suunnittelu on verkkotuetun monimuoto-opetuksen keskeisin 

vaihe. Siinä päätetään miten oppilaan oppimistavoitteisiin pääsyä tuetaan. Oppimis-

prosessista muodostui laajin tutkimusaineisto. Luokittelun ja yhdistämisen jälkeen 

tutkimustulosten tulkintaan johtavia havaintoja oli 35. Tutkimustulokset on johdettu 

oppimisen ammattiteoriasta ja toimintatutkimukseni tutkimusaineistosta. 

Aineiston luokittelussa oppimisprosessin suunnittelun vaihe on sijoitettu suunnittelu-

prosessiin teorian tarkastelun ja oppilasanalyysin jälkeen. Syynä tähän on tutkimuk-

sessa esiin noussut käsitys, jonka mukaan edelliset vaiheet luovat pohjaa yksilöllisen 

oppimisen tukemiselle. Tutkimusaineistossa (P/M3/K, P/M4/K) on varsin laaja eri 

interventioihin osallistuneiden pohdinta oppimisprosessista. Seuraavassa tyypillistä 

aineistoa kuvaavaa opiskelijoiden pohdintaa, jossa pohditaan oppimisprosessin 

osuutta suunnitteluprosessissa: 

" Oppimisprosessi on yhteistoiminnallinen oppimistapahtuma missä 
tietoa jaetaan joukon kesken ja ongelmia ratkotaan oppimisyhteisön 
kesken. Oppijat jakavat tietojaan toistensa kesken, luovat uutta tietä-
mystä ja laajentavat jo olemassa olevia käsityksiään. Tavoitteena on että 
opiskelijat kommunikoivat kurssin aikana keskenään oma-aloitteisesti." 
(P/M4/K) 

" Oppimisprosessia suunniteltaessa olisi hyvä, jos käytettävissä olisi 
kattava ja hyvin tehty oppilasanalyysi . Vaikka kuinka esitetään, että tällä 
kurssilla oppilaan tulee olla itseohjautuva ja opettajan tehtävänä on olla 
opetuksen ohjaaja, ei oppimistapahtuma kuitenkaan onnistu hyvin , jos 
kaikki osallistujat eivät ole syystä tai toisesta sitoutuneet tähän. Jos tällai -
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set ongelmat tiedetään jo etukäteen, tulee oppimisprosessia suunnitella 
sellaiseksi, jossa esim. kurssin alkuvaiheessa oppilaiden rooli on 
pienempi ja sitä osuutta kasvatetaan tietoisesti tapahtuman kestäessä. 
Näin saadaan kaikki oppilaan aluksi mukaan , ja heidät saadaan kasva-
maan mukaan kurssin sisälle ja sen ajateltuun oppimisprosessiin." 
(P/M4/K) 

" Siis valittu oppimisprosessi pitää olla luonteva oppimistapahtumalle, 
sen tulee olla yhtenevä tai ainakin saman suuntainen muihin tapahtu-
maan liittyviin tilaisuuksiin. Oppimisprosessi ja siihen liittyvä roolijako 
tulee selvittää yhdessä heti "kurssin" alussa ja sen opiskelu voi olla 
myöskin yksi oppimistavoite varsinaisen "asia-oppimisen" rinnalla . 
Viimeksi mainittu tulee olemaan mielestäni yksi keskeinen asia oppilai-
den ensimmäisillä monimuotoisesti toteutetuilla kursseilla." (P/M4/K) 

"Positiivista koko kurssissa on ollut myös se, että kaikkien ei tarvitse 
käydä läpi kaikkia, vaan voidaan yksilön mukaan sopia mitä opetellaan." 
(P/P/K) 

Edellä olevat näytteet osoittavat koko suunnitteluprosessin yhteisöllisen kehittämisen. 

Kaikki prosessin vaiheet ja itse prosessi on muodostunut varsin laajan vuorovaikutuk-

sen pohjalta. 

Olen sijoittanut oppimisen tavoitteet ja oppisisällöt suunnitteluprosessissa oppimis-

prosessin suunnitteluun. Voidaan perustellusti kysyä, miksi nämä koko opetuksen, 

opiskelun ja oppimisen peruslähtökohdat ovat vain yhden suunnitteluvaiheen sisällä. 

Niiden sijoittaminen koko suunnitteluprosessin alkuun voisi olla lähtökohtaisesti 

perusteltua. Tähän kritiikkiin voin yhtyä. Tekemäni ratkaisun olen perustellut kahdella 

käytännön kokemuksen (P/M3/K, P/M3/I P/M4/K, P/M4/1) synnyttämällä perusteella. 

Ensinnäkin tavoitteet ja sisällöt ovat sisäänrakennettuna joka suunnitteluprosessin 

kohdassa. Ei voida esimerkiksi kuvitella sisällöntuotantoa ilman oppisisältöjä. Samoin 

esimerkiksi oppilasanalyysi tehdään verraten oppilaan ajatuksia suunnitellun opetuk-

sen tavoitteisiin ja alustaviin sisältöihin . Toisena perusteena näen vaatimuksen 

suunnittelun joustavuudesta. Jos oppimisen tavoitteet ja sisällöt on päätettynä jo 

suunnittelun alussa, niin oppimisprosessin muuttaminen oppilaiden mukaiseksi 

muuttuu varsin hankalaksi. 

Oppilasanalyysin jälkeen voidaan siis rakentaa koulutusohjelman oppimisprosessi . 

Siinä opetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi jaetaan oppisisällöt ja toiminnot 

oppimista tukevaksi prosessiksi. Kuten ammattiteoriassa osoitettiin perinteisessä 

lähiopetuksessa tämä oppimisprosessi jaetaan oppitunteihin, ryhmätöiksi jne. 

Monimuoto-opetuksessa prosessi jaetaan lähi- , etä- ja itseopiskelujaksoihin. Jaksot 
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sisältävät erilaisia opetusmenetelmiä. Jokaiseen jaksoon mietitään oppisisällöt ja sen 

omaksumiseen vaadittava ohjaus. Tietoverkkoja voidaan hyödyntää muun muassa 

tietoresurssien jaossa ja yhteisöllisen työskentelyn välineenä. Seuraavassa muuta-

mia tyypillisiä oppilaiden perusteluja valinnoilleen: 

" Tällaisessa prosessissa kouluttajan rooli on oppimisympäristöjen kehit-
täjä eikä perinteinen tiedonjakaja asiantuntija. Kouluttajan tehtävä on 
ohjata oppijat tiedon lähteille ja luoda oppimisympäristöstä sellainen, että 
se kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Kouluttaja on tässä proses-
sissa myös organisaation tiedonrakentaja. Hän asiantuntijatutoreiden 
kanssa muokkaa mielekkäitä oppimisongelmia ja kerää ratkaisuehdotuk-
set, arvioi niiden toimivuuden ja taltioi ne jatkokehittämistä varten. 
Parahimmillaan hänen luomassaan oppimisympäristössä tapahtuu 
kyseenalaistamalla oppimista (douple-loop learning) . Kun analyysi 
tehdään ryhmässä, niin yhteinen ymmärrys toiminnan kehittämisestä 
lisääntyy ja samalla toiminnan laatu paranee, koska toimintaa analysoita-
essa synnytetään samalla yhteistä tietoisuutta ja arvomaailmaa tulevan 
toiminnan perustaksi ." (P/M4/K) 

" Uskon että monimuoto-opetus saattaa ratkaista joitakin ongelmia joita 
muuten saattaisi esiintyä opetuksessa. Hyvänä puolena näkisin että 
aloituskynnys on matalampi. Koska opetus paketti on tarkoitus tehdä 
melko avoimeksi se mahdollistaa yksilöllisen opiskelun omien tarpeiden 
ja kiireiden mukaisesti . Kaikkien osalta opiskelu ei tule etenemään 
samassa tahdissa ja tämä asettaa joitakin rajoituksia lähiopetukselle. 
Ensimmäisessä lähiopetuksessa on tarkoitus lähinnä opetella oppimis-
ympäristön käsittelyä ja siten helpottaa opiskelun aloittamista. Itse koin 
että oppimisympäristön opiskelu pelkästään itsekseen on melko työlästä, 
ja uskon että osalle niistä henkilöistä jotka tarvitsevat toimisto-ohjelmien 
opetusta tietokoneen käyttö ei muutenkaan ole kovin helppoa. Tavallaan 
on nähtävä että samalla kun opiskellaan oppimisympäristön käyttö 
yhdessä opetellaan oppimaan oppimista käytännössä. Myöhemmät 
lähiopiskelut joudutaan toteuttamaan pienryhmissä koska niiden sijoittu-
minen riippuu siitä miten opiskelu etenee kunkin osalta. Olen varautunut 
siihen että sama asia voidaan opettaa useampaan kertaan sitä mukaa 
kun muutama henkilö saavuttaa tietyn tason ." (P/M4/K) 

Kuten teoriasta nousi , koulutusohjelma voi sisältää yleensä kaikille yhteisen kokonai-

suuden sekä tarvittaessa yksilöityjä osuuksia. Yksilöidyt osuudet voidaan rakentaa 

valmiiksi eri suuntautumisvaihtoehtojen muotoon, tai ne voivat olla täysin opiskelijan 

vapaasti valittavissa. Kokemuksen (P/M4/I, O/M3/I) mukaan yksilöidyt opiskelupo lut 

vaativat huomattavasti enemmän resursseja koulutusorganisaatiolta. Tämän vuoksi 

koulutusohjelmassa tulee harkitusti päättää avoimuuden määrä. 

Tutkimuksen teoriassa on tuotu esiin mahdollinen tarve Maanpuolustuskorkeakoulun 

avoimelle opetustarjonnalle. Tämä täydentävä avoin opetustarjonta on rakennetta-

vissa yksilö llisten oppimistavoitteiden täyttämiseksi . Avoin opetustarjonta voidaan 

toteuttaa lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena, ohjattuna itseopiskeluna tai 
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itseopiskeluna. Tällöin opetus voidaan rakentaa suuria opiskelijamääriä palvelemaan. 

Opetusmenetelmällinen valinta voidaan tehdä oppisisältöjen ja tavoitteiden mukai-

sesti. Opiskelijat voisivat hakeutua opetukseen omien tarpeittensa mukaisesti. 

Oppimisprosessilla kuvataan opiskelun aikainen "punainen lanka". Sen tulisi selkeyt-

tää opiskelijalle ja kaikille opetukseen osallistujille opiskelun eteneminen. Kokemus-

ten (P/M2/K, P/M3/K, PM3/I) mukaan yksi sen keskeinen tekijä on toimia roolien 

kuvaajana. Oppimisprosessi tehdään opiskelija-analyysin perusteella. Avoimuuden 

määrä mahdollistaa oppimisprosessien yksilöimisen. Seuraavassa muutamia 

oppimisprosessin valintoihin liittyviä koulutussuunnittelijoiden perusteluja: 

"Oppimisprosessista käytän nimeä yhteistoiminnallinen yhteisöllinen 
oppiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tieto on sosiaalista ja se rakentuu 
yhteistoiminnassa, ymmärtäen ja ongelmia ratkoen . Oppijat vaikuttavat 
toistensa tietorakenteisiin ja näin luovat uutta tietämystä ja laajentavat 
ymmärrystään. Jotta tähän päästäisiin on opetussuunnitelman oltava 
ongelmalähtöinen . ... toimintaohje antaa perusteet toimia, mutta todelli-
suus on mallia monimutkaisempi , joten ongelmien kautta kehitetään 
tiedon soveltamiskykyä ja rakennetaan uutta tietoa. Tällöin oppija rooli on 
interaktiivinen , oppijan tehtävä ei ole vain reagoida tehtäviin , vaan hän 
osallistuu aktiivisesti toimintaan muiden kanssa. Uskon, että tällaisen 
oppimisprosessin kautta päästään opitun siirtämiseen uusiin tilanteisiin. 
Salattavuussyistä tämä perustamiskoulutus järjestetään niin, että ei 
toimita todellisilla toimipaikoilla, joten koulutuksen kautta on luotava 
valmius toimia missä vaan." (P/M4/K) 

" Alustukset pidettäneen toistaiseksi lähipäivillä pulpettiluentoina. Mikä 
estäisi sen, että alustukset olisivatkin verkossa luettavissa, katseltavissa 
tai kuunneltavissa? Verkkoympäristön käytön estää aluksi se, että vaikka 
verkkoelämä osattaisiinkin niin varsinaista verkkokoulusovellusta ei 
välttämättä osata. Ensimmäinen tehtävä onkin oppijoiden opettaminen 
verkkokoulun käyttäjiksi. Tämä ei täysin onnistu vielä etäohjattuna vaan 
edellyttää ainakin mahdollisuutta lähiopetukseen tai helpdesk-tukeen 
puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Verkkokoulusovellusten ongel-
mana on toistaiseksi se, että ne ovat varsin uusia sovelluksia ja niiden 
toimivuudessa ja käytettävyydessä on parantamisen varaa. Itselläni on 
kokemusta neljästä eri sovelluksesta tai sovellusversiosta ja mikään 
niistä ei ole toiminut riittävän hyvin. Ne ovat joko käyttäytyneet epäloogi-
sesti tai niiden käyttöliittymä on ollut sekava. Tämä epäkohta korjautunee 
sitä mukaan kun todellisia käyttökokemuksia kertyy ja ni iden perusteella 
ohjelmistonikkarit parantavat tuotteitaan." (P/M3/K) 

Empiirisen aineiston luomien kokemuksien (P/M3/I, P/M4/I) mukaan hajautetun 

oppimisprosessin aikana voidaan oppimisprosessin avoimuutta muuttaa. Täten 

esimerkiksi alussa voidaan oppimisen sisällöt ja tavat antaa valmiina opiskelijoille . 

Prosessin edetessä näitä voidaan muuttaa opiskelijoiden kanssa yhdessä suunnitel-
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lulla tavalla. Tässä prosessina etenevä suunnittelu auttaa taas mieltämään eri ratkai-

sujen vaikutusta toisiinsa. 

Yksi selkeä havainto (P/M3/K, P/M3/I) oli myös se, että sääntöjen luominen on yksi 

oppimisprosessin tehtävä. Siinä päätetään ja sovitaan yhdessä oppimisen toteutus. 

Opiskelijoille voidaan mahdollistaa muun muassa lähiopetuksen korvaaminen itsenäi-

sellä työllä . Mikäli sääntöjä ei ole selkeästi asetettu , voi oppimisen avoimuudesta tulla 

ongelma opiskelun edetessä. Opiskelija voi jäädä tavoitteen saavuttamisen kannalta 

vaarallisesti jälkeen tavoitellusta etenemisestä. 

" .. . kurssin kokemuksen mukaan oppilaat kaipaavat selkeää ohjeistusta 
opiskelun etenemisestä sekä oppisisältöihin liittyvästä oheismateriaalista. 
Pääosa kommenteista liittyy työn ja opiskelun yhdistämiseen. Opettajien 
tulisi pystyä kertomaan jo kurssin rekryyttivaiheessa kurssin toteutus aika 
täsmällisesti." (P/MP/I) 

Kokemusten (P/P2/I, P/M3/I, P/MO11/T, P/MO12/I) mukaan oppimisprosessin määrit-

telyssä kannattaa opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän näkökulmat 

huomioida. Perusopiskelupolusta voidaan rakentaa yksilöllisiä sivujuonteita opiskeli-

jan tai työnantajan tavoitteiden täyttämiseksi. Jo opiskelijarekryyttivaiheessa voidaan 

työnantajalta pyytää toiveita oppimistavoitteiden tai erikoisosaamisen hankkimiseksi . 

Luodun teorian mukaan opiskeluprosessi laaditaan yleensä henkilökohtaiseksi 

opiskelusuunnitelmaksi (HOPS) tai ryhmän opiskelusuunnitelmaksi (ROPS). Siihen 

kirjataan opiskelun tavoitteet, erityissisällöt sekä opiskelun eteneminen. Kokemusten 

mukaan (P/MO12/T, P/MO21/I) opiskelusuunnitelma kannattaa hyväksyttää esimie-

hellä. Tällä voidaan varmistaa se, että esimies tietää opiskelun tavoitteet ja sen vaati-

mat resurssit. Opiskelusuunnitelmaan tulee palata opiskelun edetessä (P/M3/K). 

Varsinkin laajoissa monimuotoistetuissa koulutusohjelmissa korostuu tämän suunni-

telman merkitys. Hajautettu oppimisprosessi mahdollistaa myös suunnitelman 

muuttamisen opiskelun edetessä. Opiskelija voi opettajan kanssa yhdessä suunnata 

opiskelua esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti. Tällöin sitä voidaan täsmentää tai 

muuttaa. Se toimi i myös hyvänä runkona opiskelupäiväkirjalle. 

Samoin kokemusten (P/MO12/T, P/MO21/I , P/M3/I) mukaan HOPS on hyvä työkalu 

työn ja opiskelun yhdistämisessä. Siihen voidaan suunnitella ja kirjata opiskelija-ana-

lyysin aikana nousseita tarpeita opiskelijan työn tavoitteille . Ajan käyttö on myös yksi 

tärkeä kysymys. Koulutusohjelmien opiskelijarekrytointivaiheessa täytyisi pystyä 
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kertomaan, milloin lähiopiskelujaksot ovat sekä kuinka suuren työmäärän opiskelija 

tarvitsee etäopiskelujakson aikana. 

Oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja motivaation huomioiminen oppimisprosessin 

suunnittelussa on tärkeää. Opiskelumahdollisuudet tulisi pyrkiä muokkaamaan 

oppilaiden oppimistottumusten mukaisiksi. Erityisen tärkeää on huomioida koko 

oppimisprosessin tukeminen, siis myös itse- ja etäopiskelun. Ammattiteoriaa luota-

essa nousi esiin se, että koulutusjärjestelmä voi myös linjata tiettyjä oppimaan 

oppimiseen liittyviä tavoitteita. Tällaiseksi voidaan ehkä tulkita myös puolustusvoi-

mien henkilöstöjohdon linjaukset, joiden mukaan monimuoto-opetusta tulee pyrkiä 

lisäämään. Tällöin koulutusorganisaatiot voisivat analysoida oppilaiden oppimistottu-

musten ja uudentyyppisen opetustavan mahdollinen ristiriita. Etukäteen päätettyyn ja 

kiinteästi ohjattuun opetustapaan tottuneille ja sitä kaipaaville oppilaille kannattaisi 

valmistautua järjestämään oppimaan oppimisen tukea. Palautteiden pohjalta opetta-

ja on mahdollisuus valmistautua ohjaamaan oppilaita heidän tarpeiden mukaan. 

Seuraavassa osoitus varsin kirjavasta oppilaiden tarpeista: 

" Naurettavia tehtäviä -> kuinka voidaan kuvitella, että asioihin ehtisi 
paneutua sillä tarkkuudella kuin tehtävät vaatisi ... .. Tehtävä on tehty. Se 
tehtiin , siten että jokainen vastasi kolmeen kysymykseen ja kysymykset 
kerättiin yhteen. Vastauksia tarkasteltiin yhdessä ja niihin tehtiin muuta-
mia muutoksia -> oli pakko tehdä tällä tavalla, ja oli aika toimiva 
systeemi." (P/P/K) 

" Koko kurssista puhuttaessa, niin omalta kohdaltani tälle on löytynyt 
hyvin aikaa. Myös etätehtäviin on ollut riittävästi aikaa, työaikaa. Muita 
kuunnellessa tuntuu , että minulla on ollut aivan ihannetilanne." (P/P/K) 

" Oppimisprosessin heikkoutena voivat olla esimiehet jotka eivät sitoudu 
oppimistapahtumaan . Oppimistapahtumaan tulee olla mahdollisuus 
paneutua huolella ja etätehtävien tekemiseen ja etäopiskeluun tulee 
järjestää kohtuudella aikaa. On ymmärrettävä kouluttautuminen 
mahdollisuutena palvella työpaikkaa kurssin jälkeen entistä paremmin. 
Myös teknisiltä valmiuksilta opiskelijaa on tuettava mahdollisimman 
hyvin. Opiskelijalle tulisi järjestää mahdollisuus opiskella esimerkiksi 
työaikana oppimiskeskuksessa, missä on toimivat ja hyvät välineet. " 
(P/M4/K) 

" Oppimisprosessin uhkana voi olla se, ettei opiskelija kaikesta huoli-
matta sitoudu opiskeluunsa. Millä tavalla tällainen esimiehen kurssille 
käskemä opiskelija saadaan opiskeluryhmän toimintaan mukaan , siinä 
riittää haastetta. Oppilaan etätehtävät täytyy saada valmiiksi määräai-
kaan mennessä, muuten opiskelu ei etene. Mikäli opiskelija jättää etäjak-
son työt tekemättä, hän jää huomattavasti jälkeen muusta ryhmästä. 
Tällöin muodostuu epähomogeninen ryhmä ja oppimistulokset heikenty-
vät. " (P/M4/K) 
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" Oppimistapahtuman luonne muuttuu lyhyestä ja ehkä osittain viihteelli-
sestäkin pitkäjänteiseksi ja sitovammaksi. Monimuotokoulutukseen täytyy 
tulla uudella asenteella ja aluksi suhtautumisessa tullee olemaan perin-
teisen muutosvastarinnan tapaista vastustusta menetelmää kohtaan . 
Ensimmäisenä tehtävänä on " poisoppiminen " vanhasta ja totutusta 
toimintatavasta." (P/M4/K) 

Luodun ammattiteorian mukaan näyttäisi siltä, että puolustusvoimien uusi päällystön 

koulutusjärjestelmä on laadittu pienryhmäopiskelupolkujen varaan. Siinä opiskelupo-

lut on jaettu ja suunniteltu tulevien työtehtävien mukaisiksi . Opiskelijat valitsevat 

oman linjan, josta he valmistuvat. Tämän perusteella heille määräytyy opiskelupolku. 

Siinä on päätavoite jaettuna osatavoitteisiin ja oppisisältöihin. Opiskelu tapahtuu 

opintoryhmien muodostamissa kokonaisuuksissa . Opiskelijat muodostavat kiinteän 

ryhmän opiskelun edetessä. 

Varsinaista henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ei perustutkinnossa laadita. Jokai-

sen opiskelu etenee saman perussuunnitelman tahdittamana. Toisaalta opintolinjava-

linnat pirstaloivat opiskelijoiden opiskelun. Tämän vuoksi yhteisen suunnitelman 

sisällä käytännössä näyttäisi muodostuvan ryhmäopiskelusuunnitelmia. Koulutusoh-

jelma muodostuu lyhyistä toisiinsa liitetyistä opintojaksoista. Jokainen joutuu kuiten-

kin suunnittelemaan opintojaksokohtaisesti oman opiskelutapansa ja -aikataulunsa. 

Koko koulutusohjelmaa hallitaan opetuksen ja opiskelun tietojärjestelmällä. Tällöin 

jokainen opiskelija ja kurssin johtaja voivat reaaliaikaisesti seurata opiskelun etene-

mistä. Oppisisällöissä tai tavoitteissa tehtävät muutokset päivittyvät suoraan jokai-

seen opiskelupolkuun. 

Näyttäisi (P/A/1 , P/Op/1) siltä, että perustutkintoa voidaan kehittää opintojaksoissa 

opiskelun avoimuutta lisäämällä. Oppimisympäristön rakentaminen mahdollistaa 

suunnitelmallisen avoimuuden kaikkien ulottuvuuksien osalta. Esimerkiksi arviointia 

voitaisiin ehkä avata vertaisarvioinnin ja reflektointina tapahtuvan itsearvioinnin 

suuntaan laadun kärsimättä. Samoin eri oppiaineiden perusteita voidaan opiskella 

yhä enemmän itse- ja etäopiskeluna. 

Edellä kuvatun opetuksen uudelleenarvioinnin avulla voitaisiin opettajien resursseja 

siirtää vaikeampien kokonaisuuksien ja taitojen opettamiseen. Havaintojen mukaan 

näyttäisi siltä, että avoimuus voi jopa lisätä opiskelun tehoa. Opiskelijat voivat tällöin 

hyödyntää itselleen soveltuvia opiskelutapoja. 
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Kehittämisessä on noussut (P/A/1, P/A/O) esiin , että perustutkinnossa varsinaista 

monimuoto-opetusta, perinteisessä mielessä, ei voitane laajamittaisesti hyödyntää. 

Tämä johtuu siitä, että perustutkinto on ajoitettu kiinteäksi jatkumoksi. Opiskelijat 

etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Opiskelijalle annetaan ohjattua lisäopetusta, 

mikäli hän ei saavuta tavoitteita kokonaisuuden kanssa samassa tahdissa. Lukuvuo-

sittain jokaisella tulee olla kaikki opinnot hyväksytysti suoritettuna. Muussa tapauk-

sessa opiskelija menettää kokonaan tai määräajaksi opinto-oikeutensa. 

Opintojaksojen opetuksessa voidaan kuitenkin hyödyntää verkossa tuettua monimuo-

to-opetusta. Opiskelusuunnitelma voidaan jakaa suunnitelmallisiin lähi-, etä- ja 

itseopiskelujaksoihin. Infrastruktuurin mahdollistaessa voidaan itse- ja etäopiskelu 

toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimiskeskukset mahdollistavat aikanaan 

vuorovaikutteisen etäopetuksen eri puolille Suomea. Opiskelijoiden ei tarvitse 

matkustaa koulun tiloihin opiskelemaan. 

Opetusta ei kannata monimuotoistaa itseisarvoisesti. Mahdollisella monimuoto-ope-

tuksen lisäämisellä täytyisi olla oppimisesta lähtevät perustelut. Perustutkinnon 

monimuotoistaminen kannattaisi tehdä hallitusti koko tutkintoon valmistava koulutus-

ohjelma huomioiden. 

Ammattiteorian valossa jatkotutkinnossa voitaisiin edellä kuvattua hajautettua 

monimuotoisuutta hyödyntää huomattavan laajasti. Opiskelijoilla on työpaikka ja 

pääosalla perhe opiskelupaikan ulkopuolella. Tällöin perustelut opetuksen muuttami-

selle tulisivat kokonaiselämänhallinnasta sekä opiskelun ja työskentelyn yhdistämi-

sestä. 

Havaintojen (P/A/1) pohjalta on kuitenkin huomioitavaa, että opiskelijat eivät ole 

työyhteisön käytettävissä työtehtäviin. Tämä johtuu siitä, että myös jatkotutkinto on 

aikataulultaan suljettu ja koko opiskelijan työaika on varattu opiskeluun . Sen sijaan 

opiskelun aikaisia ongelmatilanteita voidaan nostaa suoraan opiskelijan työyhteisös-

tä. Tällöin hän voi hyödyntää paremmin omaa kokemustaan ja työyhteisön hiljaista 

tietoa. Toisaalta valmistunut opinnäyte tai vastaava kehittää suoraan työyhteisöä. 

Esimerkkinä tällaisestä opintokokonaisuudesta voisi olla henkilöstövoimavarojen 

johtamiseen liittyvä ongelmatilanne. Tehtävän annon pohjalta opiskelija tekisi analyy-

sin omasta joukko-osastostaan. Siinä hän nostaisi esiin esimerkiksi vahvuuksia ja 

kehittämistarpeita. Työ voitaisiin ohjata Maanpuolustuskorkeakoulusta joko välillisen 
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tai suoran ohjauksen avulla. Työ voidaan tehdä yksilöinä tai ryhmässä. Saatujen 

kokemusten mukaan oppimisen laatu paranee motivaation kasvun ja käytännön 

läheisyyden takia. 

Jatkotutkinnossa voitaisiin yksilöllisiä tavoitteita harkita otettavan käyttöön . Tällöin 

esimerkiksi toiminnan ja talouden suunnitteluun perehtyneiden ei tarvitse osallistua 

kyseisessä oppiaineessa. Tämän ajan he voivat keskittyä johonkin muuhun ainee-

seen. Osaamista voitaisiin siitä huolimatta testata yhdessä. Ammattiteoriassa koros-

tettiin tätä tapaa huomioida opiskelijoiden työaikana tapahtunutta epämuodollista 

oppimista. 

Kehittäminen (P/A/1 , P/A/O, P/Op/1) on osittanut, että hajautettu yhteisöllinen opetus-

menetelmä tukee parhaiten täydennyskoulutuksen järjestämistä. Sen lähtökohtana 

on yksilöllisen opiskelun ja tavoitteiden määrittelyn tukeminen . Tavoitteena on 

täydentää opiskelijan osaamista aiemmin opitun pohjalle . Tällöin työn ja opiskelun 

yhdistäminen on keskeinen tekijä. Täydennyskoulutuksessa oppimisprosessi voidaan 

rakentaa perus- ja jatkotutkintoon nähden vapaammin. Opetusta ei yleensä ole 

sidottu aikamääriin , vaan opetus voidaan toteuttaa opiskelijoiden kannalta avoimem-

min. 

Täydennyskoulutuksessakin olennaista on miettiä suunnitelmallinen avoimuuden 

määrä. Kaikissa koulutusohjelmissa ei näyttäisi olevan järkevää pyrkiä liialliseen 

avoimuuteen. Jo nykyisin Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutuksessa on 

koulutusohjelmia, joissa muun muassa oppimisen tavoitteet ja sisällöt on etukäteen 

päätettyjä. Tällöin opetus liittyy tiettyyn työtehtävään valmentavaan osaamiseen. 

Kaikilla tavoitteet ovat yhtenevät, ja tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien tulee 

omaksua tietyt sisällöt. Opiskelija-analyysin pohjalta koulutusohjelmalle luodaan 

tarvittava oppimisprosessi. Opetus muotoillaan parhaiten tavoitetta täyttäväksi 

prosessiksi. Alla olevassa kuvassa on kuvattu viisi täydennyskoulutusosaston koulu-

tusohjelman monimuotoisuuden toteutusta. 
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Kuva 29. Monimuotoisuus eri koulutusohjelmissa 

Kuten kuvasta ilmenee, monimuoto-opetuksen hyötynä voidaan pitää juuri oppimis-

prosessin vapaampaa muodostamista. Opetusmenetelmät tukevat oppimistavoitetta. 

Lähiopetus sisältää erilaisia didaktisia opetustapoja ryhmätyöstä luentoon. Samoin 

etäopetus voidaan toteuttaa muun muassa useammalla eri medialla ja erilaisilla 

oppimistehtävillä. Lisäksi jokaisessa koulutusohjelmassa on avoimuus valittu tietoi-

sesti. 

Kokemusten (P/A/1 , P/MO21 /K, P/M3/K) edellä kuvattu oppimisprosessin toteuttami-

nen vaatii suunnitelmallisen ja oppimista tukevan oppimisympäristön . Sen vaatimuk-

set tulee perustella opiskelija-analyysillä ja oppimisprosessilla. Tällöin varmistutaan 

siitä, että opiskelijat ja opetuksen tarpeet ohjaavat ympäristön rakentamista. 

4.2.5 Oppimisympäristö oppimisen tukena 
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Kuva 30. Oppimisympäristö suunnitteluprosessissa 

Oppimisympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät tutkimustulokset ovat 

pääsääntöisesti perusteltuja teoriaosan puolustusvoimien ammattiteorialla. AVOT-ke-

hittämisohjelma oli merkittävin interventio näiden tutkimustulosten synnyssä. Tutki-

musaineisto tämän suunnitteluprosessin vaiheen osalta käsittää lähinnä omia 

muistiinpanojani sekä monimuotokouluttajien koulutusohjelmien oppilaiden ajatuksia 

omista toteutuksistaan. Oppimisympäristostä näyteportfolioon kertyi yhdistettyjä ja 

pelkistettyjä havaintoja 52 kappaletta. Oppilaiden kommentit ja ajatukset ovat tärkeitä 

myös näkökulmien vaihtumisen vuoksi. Kehittämisessä olen todennut, että tärkeää 

on kuulla myös oppilaita. Oman käsityksen kasvaessa irtautuu helposti oppilaan 

käytännön arjesta. Seuraavassa muutamia oppilaiden kommentteja: 

Koulutustapahtumien monimuotoistamisella luodaan opettajalle 
runsaasi välineitä käyttöön tietojen välittämiseen itseltään oppilaille. 
Uuden menetelmän hallitseminen edellyttää useamman kurssin toteutta-
mista. Vasta omien positiivisten kokemuksien kautta on mahdollista 
saada varmuutta menetelmän toimivuudesta käytännössä. Tällä hetkellä 
uusi tekniikka ja sen mukanaan tuomat ongelmat voivat helposti tyrmätä 
koko hyvän menetelmän käyttöönoton. Koulutuksessa tulisi monimuo-
toistaminen toteuttaa rauhallisesti ja hallitusti. Vaarana on ylensyönti ja 
resurssien loppuminen. Uudelleen käynnistäminen on ensimmäisen 
"hype"-vaiheen jälkeen erittäin vaikeaa." (Y/M3/K) 

" Perinteisessä opetuksessa tarvitaan jonkinlainen opetustila; luokkahuo-
ne. Lähiopetuspäiviä varten myös monimuoto-opetuksessa tarvitaan 
opetustila. Pitääkö opetustilassa olla pc:t ja mahdollisuus internetin yms. 
verkkopalveluiden käyttöön? Voisi kuvitella, että myös lähipäivillä tulee 
tilanteita, jolloin on tarvetta hyödyntää verkkopalveluja." (Y/M4/K) 
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" Mielestäni tärkein oppimisympäristö on kuitenkin oma työ jossa opitaan 
omista ja muiden kokemuksista." (Y/M4/K) 

Luodun ammattiteorian valossa on keskeistä ymmärtää oppimisympäristön käsite 

ri ittävän laaja-alaisesti . Tällöin oppimisympäristö kannattaisi nähdä opiskelijan 

oppimista tukevaksi henkiseksi , fyysiseksi ja sosiaaliseksi ympäristöksi. Sen tulisi 

myös tukea aktiivisesti oppimista antamalla palautetta, ohjaamalla oppimista ja 

mahdollistamalla oppimisen arviointi . 

Kuten teoriaosassa huomioitiin, perinteisessä lähiopetuksessa oppimisympäristö oli 

selkeämmin hahmottuva. Fyysinen ympäristön rajoittuminen lähikontaktia tukevaan 

opetukseen supistaa myös henkisen ja sosiaalisen ympäristön monitahoisuutta. 

Opettaja pystyy hyvin hallitsemaan opetusmenetelmien avulla sosiaalisen ympäristön 

kasvua. Henkisen ympäristön lainalaisuudet näyttäisi säilyvän hajautetussa yhteisölli-

sessä oppimisprosessissa ennallaan. Sen sijaan fyysinen ja sosiaalinen ympäristö 

muuttuvat merkittävästi. Verkkotuetussa monimuoto-opetuksessa fyysisen oppimis-

ympäristön muutokset ovat suurimmat. Opiskelijat eivät ole enää opettajan 

välittömässä ohjauksessa. Samoin opiskelijat hajaantuvat erilleen ainakin osaksi 

aikaa. 

Tämän tutkimuksen käsitemäärittelyn mukaan henkinen oppimisympäristö pohjautuu 

käsitykseen tiedon luonteesta ja oppimisesta sekä opetusmenetelmiin. Oppisisältöjen 

mukaan tietoa voidaan pitää muun muassa lähes absoluuttisen oikeana, tilannesi-

donnaisena tai henkilökohtaisesti rakennettavana. Monesti tämä valinta on kytkettynä 

tieteenalan paradigmaan. Käsitys oppimisesta on myös tarkastelijakohtaisesti 

muuttuva. Se liittyy myös tiedon käsitykseen. Toisin sanoa on olemassa perusoletta-

muksia siitä, miten tietyt asiat voidaan oppia. Opetusmenetelmät ja niiden käyttö 

liittyy olennaisesti edellä mainittuihin peruskäsityksiin . 

Saatujen kokemusten (Y/M3/I , Y/Op/1) mukaan keskeiseen asemaan uudentyyppisen 

oppimisympäristön kehittämisessä näyttäisi nousevan käyttöteoria. Toisin sanoen 

olennaista tällöin on se miten opettajat mieltävät nämä tekijät käytännön työssään. 

Tällöin henkistä oppimisympäristöä voitaisiin kehittää opettajien oman työn kehittämi-

sen avulla. Tutkimuksellisella työotteella opettajat voisivat lähestyä tieteellisen 

analyyttisesti omaa työtään. Ammatti- ja yleisestä teoriasta nousseet uudet haasteet 

voidaan käytännön kautta teoreettisesti tuoda opetukseen . Tästä esimerkkinä 
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voidaan nostaa monimuotokouluttajien koulutusohjelma (Y/M3/K, Y/M4/K). Siinä 

oppilaat saatettiin kehittämisprojektin avulla tuomaan käytännöstä uutta teoriaa 

omaan työhönsä. 

Konstruktivistinen opp1m1sen käsitys korostaa yksilöllisen tiedon rakentamisen 

keskeisyyttä. Saatujen havaintojen (Y/Op/1, Y/A/O, Y/M3/K) mukaan oppimisteoreetti -

sella lähtökohdalla on suuri merkitys henkisen oppimisympäristön valinnassa. 

Käytännössä henkisen oppimisympäristön perustelut ja valinnat alkavat oppilasana-

lyysiä ja oppimisprosessia tehtäessä. 

Kuten teoria osan käsitemäärittelyssä mainittiin fyysisen oppimisympäristön voidaan 

katsoa muodostuvan opiskelijan oppimista tukevista tiloista, laitteista, apuvälineistä, 

tietovarantojen saatavuudesta jne. Näin ollen fyys isellä oppimisympäristöllä on sekä 

yhteisöllinen että henkilökohtainen ulottuvuus. Kokemusten (Y/M3/K, Y/M3/I, 

Y/M4/K) mukaan varsinkin monimuoto-opetuksessa voidaan erottaa kaikille yhteisiä 

fyysisen ympäristön osia ja toisaalta henkilökohtaisia sisältöjä. Samoin perinteiseen 

lähiopetukseen nähden oppimisen tukemiseksi fyysisellä ympäristöllä on huomatta-

vasti enemmän liikkumavaraa. 

Aineiston (Y/M3/K, Y/M3/I , Y/M4/K, Y/Op/1) mukaan voidaan päätellä, että fyysisen 

ympäristön yksilöllisyys korostuu itseopiskelussa. Siinä opiskelija voi käytännössä 

itse valita oppimistaan parhaiten tukevat ratkaisut. Etäopetuksessa keskeiseen 

asemaan nousee mediavalinta. Se rajaa opiskelijan valintoja. Toisaalta oppimispro-

sessi ja ohjaussuunnitelma voidaan rakentaa opiskelijan ehdoilla. Oppilasanalyysissä 

selvitetyt opiskelijoiden tarpeet otetaan huomioon ohjauksessa. Tarpeen mukaan 

voidaan etäopetuksen aiheita siirtää itseopiskeltaviksi tai toisin päin. 

Lisäksi aineiston mukaan verkkopohjainen opetus tuo mukanaan uusia mahdollisuuk-

sia rakentaa fyysinen oppimisympäristö. Verkon välityksellä voidaan mahdollistaa 

hajautettu yhteisöllinen työskentely. Tällöin etäjakson aikana voidaan yhdessä ratkoa 

oppimisen ongelmia tai luoda yhdessä uutta sisältöä oppiaiheesta. 

Sosiaalisen oppimisympäristön merkitys nousi esiin ammattiteoriassa. Perinteinen 

opetus näyttäisi mahdollistavan sosiaalisen kasvun opiskelijaryhmänä. Puolustus-

voimien opetuksessa tällä on aina ollut suuri merkitys. Opiskelijat lähes poikkeuksetta 

kohtaavat toisensa työelämässä opintojen päättyessä. Opintojen aikana opitaan 
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tuntemaan tulevat työkaverit. Toisten tunteminen luo pohjan sosiaaliselle yhteen 

kuuluvuudelle. Kriisiajan organisaationa tällä on suuri merkitys. Avainhenkilöiden 

henkilökohtainen tunteminen edistää luottamuksen syntyä. 

Monimuoto-opetuksessa on tärkeää huomioida sosiaalinen opiskeluympäristö ja sen 

kasvu. Etäläsnäololla ei saisi vaarantaa tätä sosiaalisen yhteisön kasvua. Kokemus-

ten (Y/MO21/I , Y/MO11/T, Y/M3/I , Y/M4/I) mukaan lähipäivien aikana voidaan saada 

aikaan yhteenkuuluvuuden tunne. Verkossa tapahtuva kanssakäyminen voi luoda 

myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sosiaalisen ympäristön tukemiselle. Kun 

opiskelijat tottuvat pitämään yhteyttä toisiinsa ja ratkomaan ongelmia verkossa, 

saattaa tämä tukea heidän hajautettua yhteisöllistä työskentelyään. Opiskelija-

yhteisöstä muodostuu tällöin virtuaalinen yhteisö. 

Verkkotuettu hajautettu oppimisprosessi ei sulje pois mahdollisuutta sosiaalisen 

yhteisön kasvulta. Etäisyys ei välttämättä estä läsnäoloa. Näyttäisi (Y/M3/I , YM4/I , 

Y/Op/I) siltä, että verkossa toimiva yhteisö voi muodostua erittäin kiinteäksi ja välittö-

mäksi. Monimuoto-opetuksen lähikontaktit vielä lisäävät toisten tuntemusta. Verkko-

yhteisössä esiin nousee vastuullinen läsnäolo. Jokaisella on vastuu vuorovaikutuksen 

synnyttämisessä ja ylläpidossa. Toimintojen järjestämisellä voidaan auttaa ryhmäkiin-

teyden syntyä. Yhteisöllisten tehtävien avulla saadaan aikaan vuorovaikutus oppilai-

den välille. Samoin erilaiset keh ittämisprojektit tukevat yhteistoiminnan kehittymistä. 

Ympäristön avoimuuteen liittyy vapaus valita ja ohjata itse omaa ympäristöään. 

Vapaus tuo mukanaan myös vastuun. Havaintojen (Y/M3/T, Y/MO11/I) mukaan 

opiskelijan on uudella tavalla kannettava vastuu omasta oppimisestaan. Oppimispro-

sessia rakennettaessa vastuuseen ja roolijakoon liittyvät säännöt on tehtävä selke-

äksi ja sovittava yhdessä. Ammattiteoriassa osoitettiin , että konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on henkilökohtainen prosessi. Sitä voidaan 

tukea ulkoa, mutta varsinainen oppiminen on henkilökohtainen prosessi . Tällöin 

itseohjautuvuus on keskeinen tekijä oppimisympäristön muodostamisessa. 

Kuten ammattiteoriassa kävi ilmi , avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön kehit-

tämisohjelma antaa erinomaisen kehittämismahdollisuuden myös Maanpuolustus-

korkeakoulun oppimisympäristölle. Keskeistä on nähdä oppimisympäristö 

laaja-alaisesti , ei vain teknisenä kehittämisenä. Toisaalta uuden tyyppisellä oppimis-
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ja työskentely-ympäristön yhdistämisellä voidaan myös Maanpuolustuskorkeakoulun 

opetus liittää yhä tiiviimmin työhön ja sen vaatimuksiin . 

Kehittämisen (Y/A/I, Y/A/0 , Y/Op/I) tuloksena näyttäisi siltä, että verkkotuettua 

monimuoto-opetusta voidaan pitää alla olevan kuvan mukaisesti avoimen oppimis-

ympäristön ilmentymänä. Fyysiset, henkiset ja sosiaaliset ympäristön ratkaisut 

tukevat lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Ympäristö mahdollistaa 

suunnitelmallisen ohjauksen. Verkko-opetus voidaan rakentaa palvelemaan lähi- , 

etä- ja itseopiskelua sekä näitä tukevaa opetusta. Ympäristön rakentaminen mahdol-

listaa oppimisen avoimuuden suunnitelmallisen valinnan. 

OHJAUS 

Kuva 31. Monimuoto-opetuksen ja avoimen oppimis- ja työskentely-ympäristön 

suhde 

Monimuoto-opetuksen oppimisympäristön rakentaminen kannattaisi suunnata 

kokonaisuutta palvelevaksi . Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu Maanpuolus-

tusopintokokonaisuus kahdessa (Y/M021/I) käytetty monimuotoisen koulutusohjel-

man oppimisympäristö toiminnan näkökulmasta. Esimerkissä oppimisprosessin 

muodostaa neljän lähi- ja kolmen etäopetusjakson kokonaisuus . Ensimmäisestä 

jaksosta alkaen opiskelijat laativat seminaarityötä, joka esitellään ja jätetään viimei-

sellä lähiopetusjaksolla. Etäopetusjaksot limittyvät toisiinsa siten, että opiskelijoiden 

näkökulmasta ne ovat jatkumoja toisilleen. Etäopetusjaksot jatkuvat lähiopetuspäi-

vien aikana. Tällöin opiskelijat voivat hakea lähiopetuksesta tukea omalle oppimisel-

leen. Koko ympäristö on rakennettu luomaan ja ylläpitämään virtuaalista yhteisöä 
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virtuaaliluokkahuoneessa. Tällä pyritään auttamaan opiskelijaa mieltämään eri jaksot 

kokonaisuuden osana ja jatkumona toisilleen. Tavoitteena on pyrkiä välttämään 

modulaarisuuden vaarana oleva oppimisen pirstoutuminen pieniin kokonaisuuksiin . 

• ~--------
dj m Dl .. 

? • 

Kuva 32. Esimerkki monimuoto-opetusta tukevasta oppimisympäristöstä 

Kuvassa opiskelijan itsenäistä opiskelua kuvaa nuoli , joka kantaa koko oppimispro-

sessia eteenpäin. Kaikki opiskelijan tarvitsema tieto tallentuu ja tarjoillaan virtuaali-

luokkaan. Opinto-oppaat ja kirjeet sekä oppilaiden kysymykset ja ohjaus tapahtuvat 

ympäristössä. Tällöin opiskelijat voivat myöhemmin palata oppisisältöihin tai käytyihin 

keskusteluihin . Koko virtuaaliluokkaa pidetään yllä ohjausjärjestelmällä. Sen tehtä-

vänä on mahdollistaa yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja auttaa sitä. Oppimis-

ympäristö mahdollistaa opintopiirien muodostamisen. Niitä voidaan käyttää muun 

muassa vertaisarviointiin , yhteiseen työskentelyyn ja ohjattavana ryhmänä. Esimerk-

kinä uudenlaisesta tavasta yhteisölliseen työskentelyyn voidaan mainita eräällä 

kurssilla (Y/M3/I) käyty laadukas verkkokeskustelu. Oppimisalustan työkalulla kysei-

sestä keskustelusta poistettiin oppilaiden henkilötiedot. Näin käsitelty keskustelu 

siirrettiin seuraavan kurssin samasta aiheesta käytävän keskustelun avaukseksi. 

Tällöin keskustelua voidaan jatkaa ja syventää. Näin saadaan aikaan uudenlainen 

yhteisöllinen käsityksen muodostaminen myös koulutusohjelmien välillä. 
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Teorian pohjalta näyttäisi siltä, että valtakunnallisuus on haasteena Maanpuo-

lustuskorkeakoulun oppimisympäristön rakentamiselle. Opiskelijat opiskelevat 

Maanpuolustuskorkeakoulun ohjauksessa eri puolilla Suomea aselaji- ja toimialakou-

luissa sekä ohjatussa työharjoittelussa eri puolustusvoimien tulosyksiköissä. Samoin 

jatkotutkinnon opiskelijat ja täydennyskoulutusohjelmissa olevat opiskelijat ovat 
kiinteässä yhteydessä omaan työyhteisöönsä. Opiskelijan näkökulmasta ympäristön 

kannattaisi olla lähes yhtenevä. 

Tutkimusaineito (Y/A/1 , Y/Op/1) tukee tätä teorian luomaa kuvaa. Aineiston tulkinnan 

mukaan fyysisen ympäristön yhteensovittaminen lienee helpoin tehtävä. 

Oppimiskeskusten perustaminen eri tulosyksiköihin parantaa jo olennaisesti tätä 

kokonaisuutta. Sen sijaan henkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön mukauttaminen 

samaksi voi osoittautua monimutkaiseksi. Kysymyksessä näyttäisi olevan paikallisten 

käyttöteorioiden yhteensovittaminen. Formaalilla puolella ohjeistus ja menettelytavat 

on ensimmäinen askel yhtenäistämiseen. Tämän tutkimuksen valossa hiljaisen 

tiedon muuttaminen onnistuu vain opettajien ja kouluttajien avulla. Käytännön avulla 

tämä uusi teoria saadaan muutettua uudenlaiseksi käytännöksi. Tämä prosessi vie 

aikaa. Kyseessä on toimintakulttuurin muuttuminen. Tässäkin muutoksessa muutos-

vastarinta voitaisiin nähdä muutoksen laadun lisääntymisen kannalta. Uusi asia liite-

tään käytäntöön toiminnan ja toimijoiden kautta. Heidän työllään voidaan saada 

aikaan toimivia paikallisia sovellutuksia. Opiskelijat voivat toimia tässä hyvänä 

muutosagenttina. He käytännössä näkevät eri sotilasopetuslaitosten toiminnat 

samasta näkökulmasta. Tällöin he pystyvät yhdistämään eri toiminnot jatkumoksi. 

Tähän tulisi antaa mahdollisuus. 

Kuten teoriaosassa valotettiin, perustutkintoaan opiskelevan kadetin oppimisen 

tavoitteisiin kuuluu myös ammatissa vaadittavan kasvatuksen piilo-opetustavoitteita. 

Olennainen osa tässä on sosiaalisella oppimisympäristöllä. Perinteisesti tätä kasvua 

on tuettu ryhmäytymiseen liittyvällä kurssihengellä ja pysyvällä kurssin johtajalla sekä 

vertaiskasvatuksella . Perustutkinnon siirtyminen kolmeen portaaseen saattaa aiheut-

taa haasteita tässä asiassa. Yhteenkuuluvuuden kasvattamisessa ja tukemisessa 

näyttäisi hallinnollisilla järjestelyillä olevan avainasema. Samoin koko koulutusohjel-

malle tulisi pystyä määrittämään yhteinen koko ohjelman ajan pysyvä johtaja. Hän 

oppisi tuntemaan kadetit ihmisinä ja tukemaan heitä pitkäjänteisesti. Tällä lienee 

vaikutusta myös opiskelijoiden omaan johtajana ja kouluttajana kasvamiseen. 
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Toisaalta ammattiteoriassa mainitusti verkkotuetun oppimisympäristön rakentami-

seen puolustusvoimilla näyttäisi olevan poikkeuksellisen hyvät edellytykset. Lähes 

koko puolustusvoimien hallinto toteutetaan päivittäin verkossa. Sillä välitetään lähes 

kaikki julkinen asiakirjaliikenne, työntekijöiden viestit ja pääosa julkisista pysyväisoh-

jeista. Voidaan todeta, että puolustusvoimat on maanlaajuinen virtuaalityöympäristö . 

Oppimismahdollisuuksien lisääminen samaan ympäristöön ja toimintamalliin on 

luonnollinen jatko tälle kehitykselle. 

Kehittämisen aikaiset havainnot (Y/A/I , Y/Op/I , Y/M3/K) toisaalta osoittavat, että 

verkko-opetuksen käytön lisääntyessä on noussut uudenlainen tarve kokonaisverk-

koratkaisun näkökulmasta. Puolustusvoimien hallinto on sisäisessä verkossa, josta ei 

ole yhteyksiä julkiseen verkkoon. Asianhallinnon kannalta tämä on ollut riittävä ratkai-

su . Mahdolliset sähköpostiyhteydet puolustusvoimien ulkopuolelle on pystytty toteut-

tamaan muutamilla julkisessa verkossa olevilla koneilla. Tämä tarvetila kuvaa hyvin 

1990-luvun alun tilannetta , jolloin esikuntajärjestelmä kehitettiin. Tällöin Internet ei 

ollut vielä kehittynyt nykyiseen toimintalaajuuteensa. Toisaalta tietoturvaratkaisuille 

tämä lienee kiistatta helpoin tie. 

Edellä mainittujen havaintojen mukaan nykyään Internet verkon käyttö yleisesti 

ottaen on muuttunut olennaisesti. Suuri osa yhteisöistä ja yrityksistä välittää julkista 

kuvaansa verkon välityksellä. Samoin vuorovaikutuskanavana sähköpostijärjestel-

mien rooli on kasvanut. Internetin tietovarannot ja niiden käytettävyys ovat lisäänty-

neet huomattavasti. Muun muassa edellä mainituista syistä puolustusvoimissa olisi 

perusteltua suunnitella uutta linjausta verkkoratkaisujen osalta. Osa sisäisen verkon 

toiminnoista voitaisiin rakentaa liitettäväksi julkiseen verkkoon. Suljetussa verkossa 

pysyvät jatkossakin luottamuksellista aineistoa sisältävät asiakirjat sekä tiedustelun ja 

johtamisen tietojärjestelmät. 

Ammattiteoria osoittaa, että opetuksen näkökulmasta keskeistä on oppimis- ja 

työskentely-ympäristö yhdistäminen. Näin ollen puolustusvoimien asianhallintajärjes-

telmän ja oppimisympäristön kehittämisen täytyisi kulkea samaan suuntaan. Tätä 

tarvetta korostavat erityisesti verkon käyttö jokapäiväisessä työssä sekä valmiit tieto-

kannat, joihin opetus voidaan liittää. Opetuksen aikana luodut toimintamallit voidaan 

tällöin myös helposti liittää työskentelyä tukemaan. Erikseen on pystyttävä analysoi-

maan, kuinka paljon julkisen verkon palveluita tarvitaan sekä opetuksen että työs-

kentelyn kannalta. Tämän analyysin tulisi olla ohjaavana, kun päätetään sisäisen ja 
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julkisen verkon yhteenliittämisen tarvetta. Nykyinen kahden verkon rakentaminen ei 

vaikuta kestävän kehityksen tieltä. 

Opetuksen kannalta lisäksi julkista verkkoa tulisi pystyä hyödyntämään tietovaranto-

jen ja yhteisöllisen opiskelun näkökulmasta. Opiskelun tueksi tulisi pystyä saamaan 

käyttöön Internetin tietovarannot. Toisaalta opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden 

ja ohjaajien tulisi pystyä toimimaan puolustusvoimien fyysisten tilojen ulkopuoleltakin. 

Tällöin avoimuuden määrä laajenisi huomattavasti sekä opiskelussa että työskente-

lyssä. Mobiilin tekniikan kehittyminen lisää näitä paineita, mikäli sen luomat mahdolli -

suudet halutaan hyödyntää. 

Tutkimusaineiston (Y/A/1 , Y/Op/1) mukaan kokonaan toinen kysymys verkkoratkaisun 

ulkopuolella on verkko-opiskeluun ja -työskentelyyn soveltuvan sovelluksen valinta. 

Tavoitteena käyttäjän kannalta voisi olla, että sovellukset muistuttavat toisiaan tai 

jopa sama sovellus palvelee molempien tarpeita. Puolustusvoimissa tullaan vuoden 

2003 aikana ottamaan käyttöön verkko-opetukseen soveltuva oppimisalusta osana 

koulutusporttaalia. Asianhallintajärjestelmän hankinta on käynnistymässä samaan 

aikaan. Oppimis- ja työskentely-ympäristön fyysiselle yhdistämiselle myös verkossa 

on siis todellinen mahdollisuus. 

4.2.6 Ohjausjärjestelmä oppilaan auttajana 

Suunnitteluprosessi 

ria 
Opiskelija-
analyysi .. 

Opp1m1s-

~ prosessi 

Sisällön 
\__::; tuottaminen 

\__:; 
Kuva 33. Ohjausjärjestelmä suunnitteluprosessissa 
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Ohjausjärjestelmän tutkimustuloksen liittyvät sekä tutkimuksen teoriaosaan että 

tutkimusaineistoon. Näyteportfolioon kertyi tutkimusaineistoa pelkistämisen jälkeen 

49 kappaletta. 

Ohjaus on oppimisprosessin kanssa yksi monimuoto-opetuksen keskeisiä osia. 

Tämän vuoksi ohjaus on ollut suunnitteluprosessin vaiheena alusta saakka. 

Oppimis_ympäristön roolin korostuminen ja muuttuminen muutti toimintatutkimuksen 

aikana ohjausjärjestelmän paikkaa suunnitteluprosessissa. Tutkimuksen perusteella 

näen, että uusilla oppimisympäristöillä on mahdollisuuksia tukea oppimisen ohjausta. 

Tämän vuoksi oppimisympäristön mahdollisuudet tulisi mieltää ennen ohjausjärjestel-

män luontia. Muun muassa tällä perusteella ohjausjärjestelmä sijoittuu suunnittelu-

prosessissa kuvassa esitetylle paikalle. 

Tutkimuksen ammattiteoria ja aineisto (O/M2/K, O/M3/K, O/M3/I, O/M4/K) käsittelivät 

oppilaan ohjausta varsin paljon erityisesti verkkotuetun opetuksen tuoman muutok-

sen näkökulmasta. Ohjaamisen tavoitteena on tukea ja ohjata opiskelijan opiskelua 

kohti tavoitetta. Näyttäisi siltä, että lähiopetuksessa opettaja pystyy hallitsemaan 

ohjauksen välittömässä kontaktissa opiskelijaan. Toisaalta yleensä perinteinen 

koulutusohjelma koostuu lähiopetusta hyödyntävistä opetustilanteista. Tällöin koko 

koulutusohjelman oppimisen ohjaus toteutetaan opetussuunnitelmalla, kurssikäskyllä 

ja tarkentavilla ohjeilla. Nämä asiakirjat voitaisiin nähdä siis osa ohjausjärjestelmää. 

Perinteisessä opetuksessa iltseopiskelua ei useinkaan huomioida varsinaisesti 

ohjauksen näkökulmasta. Kokeisiin valmistautumista pidetään perinteisesti opiskeli -

jan omana työnä, joka tapahtuu varsinaisen opetussuunnitelman ulkopuolella. 

Samoin monesti asioiden syvällinen omaksuminen ja kotitehtävät jätetään opiskelijan 

omalle ajalle suunnitelmall isen ajankäytön ulkopuolelle. Näitä ei myöskään tällöin 

suunnitella opetussuunnitelmaan varattuun työmäärään. Tällöin opinto- ja opetus-

viikko käsitteenä poikkeavat toisistaan. Opintoviikon määrite on opiskelijan asian 

oppimiseen tarvitsema työaika. Ohjausjärjestelmän luomisella voidaan opiskelijan 

oppimisprosessi pyrkiä tekemään läpinäkyvämmäksi. Opetusta suunniteltaessa 

joudutaan tällöin tarkemmin miettimään oppimisessa tarvittava kokonaisaika ja tuki. 

Aineiston (O/M3/K, O/M4/K) mukaan hajautettuun oppimisprosessiin perustuvassa 

monimuoto-opetuksessa joudutaan jo suunnitteluvaiheessa paneutumaan opiskelijan 

näkökulmaan. Oppimisprosessin laatimisen yhteydessä joudutaan päättämään 

opiskelijalle tarjottavan ohjauksen määrä ja laatu koko prosessin ajaksi. Ohjauksen 
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tarvetta voidaan ehkä arvioida oppimisen avoimuuden määrästä, oppilasanalyysistä 

ja oppimisprosessin rakentamisesta. Oppilaat kaipaavat erilaista tukea. Haasteeksi 

muodostuu riittävän ja oikea-aikaisen ohjaamisen varmistaminen, kuten alla olevista 

kommenteista ilmenee. 

" Melko harvoin ohjaavassakaan materiaalissa kiinnitetään tarpeeksi 
huomiota opiskelijoiden motivointiin , koska se on ollut perinteisesti 
opettajien tehtävä. Kun merkittävä osa opiskelusta tapahtuu materiaalin 
avulla, tämä on tärkeää huomioida. olet kiinnittänyt huomita tähän siitä 
sinulle iso+." (O/M1ff) 

" Perusajatus mielestäni ohjauksessa tulisi olla siinä, että ohjauksen 
avulla annetaan "reuna-aidat", jonka sisällä opiskelija kulkee . Hän siis 
tietää mihin suuntaan tulisi edetä, mutta jokainen voisi etsiä oman etene-
mispolkunsa. Oppilaalle tulee antaa myös mahdollisuus välillä hieman 
koukata sivuun ja jos hän löytää sieltä takaisin "aidan" sisälle ilman 
ohjausta, niin se sallitaan. Mutta siinä vaiheessa kun ohjaaja huomaa 
jonkun lähteneen "harhailemaan", eikä hän näytä löytävän itse oikeaa 
suuntaa, tulee ohjaajan ohjata "seikkailija" takaisin aidan sisälle. Tällä 
tavalla ohjattuna jokainen oppija voi oppia omalla tavallaan ja jokainen 
voi oppia myös vähän eri asioita. Kuitenkin "reuna-aitojen" avulla 
päästään kaikkien osalta siihen, että oppimistapahtuman tavoite saavute-
taan ." (O/M4/K) 

Toimintatutkimuksessa (O/M4/I, O/A/I , O/M4/K) syntyneen käsityksen mukaan 

monimuoto-opetuksessa tarvittava ohjaus voidaan jakaa sisältöihin , oppimisproses-

siin ja opetuksen järjestelyihin liittyvään ohjaukseen. Sisältöjen ja oppimisprosessin 

ohjausvastuu on usein annettu ohjaajille. Opetusjärjestelyihin ja osin prosessiin 

liittyvä ohjaus on tarjottu opiskelijalle ohjaavan materiaalin avulla. Tällä on pyritty 

jakamaan ohjausvastuuta eri välitystavoille . Tällöin on voitu inhimillisiä resursseja 

kohdentaa syvällisimpiin ohjaustapahtumiin. Toisaalta esimerkiksi opetuksen aikatau-

lujen ja muiden opetusjärjestelyjen välittäminen dokumentaatiolla nähdään helpotta-

van opiskelijaa. Tässä on luonnollisesti huomioitava, että ohjaavan materiaalin 

laatimisessa tarvitaan ohjaajia. 
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1 ohjaus 1 

1 aikataulu I prosessi I sisällöt asia 

materiaali ohjaajat väl itystapa 

Kuva 34. Perinteinen ohjausvastuun jako 

Oppimisalustan käyttäminen ohjaukseen lisää kokeilujen (O/Op/1, O/A/1, O/M3/K, 

O/M4/K) mukaan mahdollisuuksia ohjauksen järjestämiselle. Sisällöt voidaan erotella 

prosessin ohjauksesta. Sisältöjen toisiinsa sekä opetustavoitteisiin liittyvä ohjaus 

erotetaan varsinaisesta substanssista. Tällöin tämä yhteenliittäminen tarkoittaa 

käytännössä asiantuntijan ja opettajan yhdessä tekemää juontoa siitä, miten oppimi-

sen aikana tämä uusi asia voidaan liittää muuhun kokonaisuuteen. Tällöin sisällöt 

ovat helpommin käytettävissä useassa ohjelmassa sekä yhdessä tuotettavassa 

uudessa materiaalissa. Kokeilujen (O/A/1) mukaan varsinainen oppilaan ohjauspro-

sessi voidaan rakentaa oppimisalustan toiminnoiksi. Tällöin varsinainen aukikirjoi-

tettu juonto vähenee. Tilalle nousee oppimisalustan toimintoja. Kurssin rakenne 

oppimisalustalla on esimerkki tästä. Opettaja on laatinut rakenteen oppimisprosessin 

muotoon. Opiskelija etenee joko vaiheittain tai vapaasti opettajan rakentamaa runkoa 

noudattaen. Varsinaista erikseen kirjoitettua etenemisohjetta ei tarvita. Rakenne 

sisältää opetuksen järjestelyihin liittyviä ohjeita ja tietoa. Näin rakennetun 

oppimisalustan on tarkoitus tukea koko oppimisprosessia, siis myös lähiopetusta. 
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ohjaus J 

laika~~llöt asia 

ohjaajat alusta välitystapa 

oppilas oppilas oppilas 

Kuva 35. Oppimisalustan ohjausvastuu 

Kehityshankkeista (O/A/1, O/Op/1 , O/M4/K) saadun kokemuksen mukaan rakenteista 

materiaalia käytettäessä rajapinta materiaalin ja alustan kesken muuttuu edelleen474
. 

Rakenteinen materiaali näyttäisi tukevan myös tätä ohjauksen jakoa. Tällöin materi-

aali voi pitää sisällään päivitettäviä ja pysyviä osia. Kyseiset osat voidaan jakaa 

materiaalihallintajärjestelmän avulla kaikille yhteiskäyttöisiksi. Tällöin useammassa 

opintokokonaisuudessa voidaan hyödyntää samoja tietoja . Tiedot päivitetään kaikkiin 

samanaikaisesti järjestelmän avulla. 

Muodostuneen (O/A/1 O/A/0) käsityksen mukaan rakenteista materiaalia käytettä-

essä voidaan erilaiset ohjaustarpeet tarjoilla vielä vapaammin opiskelijalle . Tällöin 

kaikki oppimisalustalla käytettävä tieto muodostuu elementeistä, joita voidaan 

vapaasti yhdistää toisiinsa. Jokainen elementti on jonkin perusdokumentin osa. 

Tällöin tieto jäsentyy alkuperäisen käyttötilanteen mukaisesti. Tietoelementtejä 

voidaan kuitenkin päivittää yksittäisinä elementteinä. Tällöin erillinen oppimispro-

sessin ohjaamiseen tähtäävä kokonaisuus voidaan limittää oppisisältöjen kanssa 

vapaasti. Molemmat pysyvät käytettävyydeltään kuitenkin erillisinä. Tällöin esimer-

kiksi samassa ohjelmassa oleva ohjaus voidaan eriyttää opintoryhmille siten , että 

vain prosessin ohjaussuunnitelman elementtejä muutetaan. 

474 Oppimateriaalin hall inta tietoverkoissa (OHAT) -hanke oli yksi interventio, jossa 
tutkimuksessa pystyttiin keskittymään rakenteisen materiaa lin mahdollisuuksiin . 
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---
oppilas oppilas oppilas 

Kuva 36. Rakenteisen materiaalin avulla tapahtuva ohjaus 

Luodun teorian mukaan rakenteisen materiaalin lisäksi materiaalin modulaarisuus 

helpottaa materiaalin jatkokäyttöä ja päivittämistä. Laatimalla materiaali moduuleiksi 

voidaan kokonaisuus koota useammasta osasta. Osia voidaan käyttää muissa koulu-

tusohjelmissa uudessa ryhmityksessä. Toimintamalli muistuttaa rakenteista metada-

taa tukevaa materiaalia. Tässä perinteinen materiaali on koostettu pienimpinä osina. 

Tällöin voidaan esimerkiksi sisällöt ja ohjaus pitää erillään. Samoin sisältöihin liittyvä 

ohjaus ja koko oppimisprosessia tukeva ohjaus voidaan erotella toisistaan. 

Kuten tutkimuksen teoriassa nousi esiin , tekniikan käyttö ohjauksessa sisältää myös 

vaaran ulkoaohjautuvuuteen. Rakenteisen materiaalin käytöllä voidaan rakentaa 

oppilaalle valmiita ulkoa annettuja ratkaisumalleja. Toisaalta rakenteisella 

materiaalilla voidaan pyrkiä tukemaan opiskelijoiden tiedon rakentamista konstrukti-

vistisen oppimiskäsityksen mukaan. Materiaaliin tallennettu metadata voi toimia 

tämän tukena. Opiskelija saa tietoa muun muassa käsiteltävän asian käyttöympäris-

töstä ja tilannesidonnaisuudesta. Olennaista tässä näyttäisi olevan oppimisympäris-

tön ja ohjausjärjestelmän kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteuttaminen. Opettaja 

voi siis hyödyntää uuden tekniikan mahdollisuuksia konstruktivisen oppimisen 

tukena. 
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Tutkimusaineiston (O/P2/1 , O/M3/K, O/M3/I, O/M4/I) tulkinnan mukaan työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen tukemiseksi voidaan järjestää monikerroksinen tukiverkosto. 

Tällöin ohjausvastuu jaetaan toiminnallisesti eri ihmisille. Tämä näyttäisi vähentävan 

työpaineita ohjaajilta. Toisaalta havaintojen mukaan ohjaus kahdentuu paremmin 

opiskelijan erilaisiin tarpeisiin. Ohjaus voidaan jakaa ohjaajille, työpaikalla olevan 

asiantuntijan ohjaukseen, työyhteisössä olevalle ryhmäohjaajalle sekä mentorille. 

Totetutettujen ohjaussuunnitelmien (O/M3/K, O/M3/I , O/M4/K, O/M4/I) mukaan varsi-

naisen ohjaajan tehtävänä olisi oppimisprosessin kokonaisvaltainen ohjaaminen. 

Toisin sanoen hän liittää työpaikalla tapahtuvan opiskelun koulutusohjelman kokonai-

suuteen. Tämä ohjausvastuu voidaan liittää kurssinjohtajan tehtäviin tai siihen 

voidaan valita eri henkilö. Ohjaajien vastuuta voidaan jakaa esimerkiksi opintopiirien 

avulla. Tällä voidaan pyrkiä hallitsemaan ohjaajaresursseja paremmin. 

Asiantuntijaohjaajan tehtävänä on auttaa sisältöjen oppimisessa. Työpaikalla tapah-

tuvassa opiskelussa sisältöjen ohjaajana voi toimia esimerkiksi yksikön päällikkö. 

Hänen ohjausvastuunsa rajoittuisi tällöin yksittäiseen etätehtävään. Työyhteisössä 

olevia ohjausresursseja voidaan suunnitella käytettävän vain erillisen sopimuksen 

jälkeen. 

Ryhmäohjaajan tehtävän olisi tukea työyhteisössä olevia opiskelijoita. Hän järjestäisi 

opiskeluolosuhteet sekä toimisi paikallisella tasolla yhteyshenkilönä uusia koulutus-

ohjelmia valmisteltaessa. Tässä tehtävässä voitaisiin käyttää esimerkiksi koulutusto i-

miston toimistoupseeria. Hänelle tulisi pystyä järjestämään monimuoto-opetukseen 

liittyvää perusosaamista. Mentorina voisi toimia paikallistasolla sisällön ja hallinnoll i-

nen auktoriteetti esimerkiksi pataljoonan komentaja . Hänen tukensa on erittäin 

tärkeää opiskelijan olosuhteita rakennettaessa ja sovittaessa sekä oppimisen 

kokonaisvaltaisen ulottuvuuden tuojana. 

Edellä kuvatut ohjaamisvastuut ja tehtäväjako voitaisiin saatujen kokemusten (O/NI) 

mukaan toteuttaa luomalla vuotuinen ohjaussuunnitelma. Täl löin sovittaisiin 

käynnissä olevien ohjelmien ohjaus sekä erityisesti uusien ohjelmien toteuttaminen. 

Ohjausjärjestelmä sisältäisi hal linnolliset asiat, resurssit sekä vastuut. liman erillistä 

suunnitelmaa oppi laiden ohjaaminen työpaikalla saattaa muodostua ongelmalliseksi . 

Opetustarjonnan lisääntyessä muodostuu vaara työntekijöiden suunnittelematto-

maan opiskelupanokseen. Työnantajan oikeutena ja tehtävänä on suunnitella 
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työntekijöidensä osaamisen kehittäminen. Tämän ulkopuolella voi olla työntekijöiden 

vapaaehtoinen ja omalla ajalla tapahtuva opiskelu, joka voi olla puolustusvoimien 

tarjoamaa tai tukemaa. Tämä käytäntö on jo käytössä muun muassa kielten opiske-

lussa. 

Työn ja opiskelun yhdistämisen kannalta ohjausjärjestelmän luominen muuttuu 

haasteelliseksi. Työyhteisöllä tulisi olla halu tukea ohjauksella opiskelijoita. Todennä-

köisesti halu syntyy hyötynäkökulmien takia. Kokemusten mukaan työyhteisöllä on 

intressejä osallistua oppimisen tukemiseen, jos etätehtävä tai muu opiskelu tukee 

työtä. 

Näyttäisi (O/A/1, O/Op/1) siltä, että opetus on perinteisesti mielletty puolustusvoimissa 

oppilaitosten vastuulle kuuluvaksi. Täten joukko-osaston ei ole tarvinnut itse olla 

mukana opetuksen järjestelyissä. Joukko-osastot ovat keskittyneet oman tehtävänsä 

toteuttamiseen. Tämä ajattelumalli soveltuu perus- ja jatkotutkintoihin. Nämä 

ovat laajoja opiskelukokonaisuuksia, ja opiskelutavoitteet eivät liity suoraan opiskeli-

jan nykyiseen työtehtävään. Käytännössä perus- ja jatkotutkintoon lähtiessään 

opiskelija siirretään toiseen tehtävään. Opiskelija ei välttämättä enää palaa samaan 

joukkoon takaisin. 

Sen sijaan täydennyskoulutus ja mahdollinen avoin opetus tähtäävät opiskelijan 

nykyisessä tai hänelle suunnitellussa tehtävässä tarvittavan osaamisen lisäämiseen. 

Tämä koulutus on myös suppeampaa, mikä mahdollistaa uuden osaamisen hyödyn-

tämisen nopeammin. Työn huomioiminen opetuksessa saattaa myös mahdollistaa 

paremmin tiedon siirtämisen käytäntöön . Näissä ohjelmissa työyhteisöstä tuleva 

opiskelun tukeminen on todennäköisesti erittäin keskeistä. 

Aineiston (O/A/1 , O/Op/1) mukaan näyttäisi siltä, että peruslähtökohtana ohjausvas-

tuun täytyisi vastedeskin säilyä sotilasopetuslaitoksilla. Koulutusohjelmat tulisi laatia 

siten, että pääosa kaikesta ohjauksesta pystytään toteuttamaan ilman työyhteisön 

panosta. Samoin joukko-osastossa täytyisi olla kokonaiskuva työtekijöiden opiske-

lusta ja siihen vaadittavasta työajasta. Tieto tästä on työpaikalla sekä opiskelijalla, 

mutta joukko-osaston kokonaiskäsityksen muodostamista täytyisi kehittää. Tällöin 

voidaan hahmottaa kuva henkilöstön osaamisen kehittämisestä suhteessa tarvitta-

vaan osaamiseen . Edellä kuvattu kartoitus puoltaa erillisen työyhteisön ryhmäohjaa-

jan tarvetta. Hän koordinoisi opetustarjonnan kohdistamista paikallisella tasolla. 
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Koordinointi antaisi myös todellisen kuvan henkilöstön työpanoksen vähenemisestä 

opiskelujen aikana. 

Samojen kokemusten mukaan kurssin opettajien rooli menetelmäohjaajina näyttäisi 

olevan luonteva. Tällöin oppimisprosessin ohjaus pystytään hallitsemaan kokonai -

suutena. Kurssin johtaja koordinoi tällöin opiskelun etenemistä opettajien avulla. 

Asiantuntijaohjaajien valitseminen joukko-osastosta mahdollistaa havaintojen 

mukaan myös käytännön ja opitun asian käytäntöön soveltamiseen tarvittavan tiedon 

saamisen opetusta palvelemaan. Opettajien ja ohjaajien ohjaamisvastuun on oltava 

selkeä. Oppimisprosessia voidaan ohjata opintopiirien avulla. Tällöin kurssin töitä 

voidaan jakaa järkevästi . Tämä on välttämätöntä niissä koulutusohjelmissa, joissa 

opiskelu eriytyy henkilökohtaisiksi oppimisprosesseiksi. Näissä kurssin johtaja ei 

pysty ohjaamaan kaikkia oppilaita. Edellä kuvatussa mallissa ohjaaminen jakaantuu 

eri rooleihin alla olevan kuvan mukaisesti. 

Koulutusohjelma: 
Koulutussuunnittelija: 1 Etä 1 1 1 Lähi 1 1 1 Etä 2 1 1 Lähi 2 1 

............. 

Kurssin johtaja: yhteinen oppimisprosessi .. 
Opintopiiri 1 :n ohjaaja: _y~sJ.l~ l~~n_ ~Pi!!'lspr9~e_§~ ________________ 

Opintopii ri 2: n ohjaaja: _y~sJ.l~ ILn~n_ ~Pi!!'lspr9~e_§~ ________________ 

Opintopiiri 3:n ohjaaja: yksilöllinen oppimisprosessi ________________ 

Sisältöjen ohjaaja: sovellettu tehtävä 

Ohjaavamateriaali: 

1 

-

1 

.. .. 
Oppimisalusta: 

Kuva 37. Ohjausvastuun jako koulutusohjelmassa 

Oheisessa mallissa475 kurssin johtaja vastaa koko ohjelmasta, yhteisestä oppimispro-

sessista ja opintopiirien koordinoinnista. Koulutussuunnittelija vastaa ohjelman hallin-

nosta ja suunnittelusta. Opintopiirien ohjaajat vastaavat oppilaittensa 

oppimisprosessin etenemisestä. Koulutuksen edetessä opinnot voivat yksilöityä. 

Tämä tulee huomioida ohjaajaresursseja määritettäessä. Joukko-osaston ohjaaja 

475 K yse inen malli on M onimuotokouluttajien koulutusohjelman 2002 ohjaussuunnitel-
man kehittämisen lopputulos . 
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vastaa sisältöihin liittyvästä ohjauksesta. Opettajat voivat antavat tarvittaessa perus-

teita joukko-osaston ohjaajalle. Joukko-osaston ohjaajia näyttäisi tarvittavan usein 

vain jossain tietyssä osassa koulutusohjelmaa. Tilanteen mukaan joukko-osaston 

ohjaajan ja opintopiirin ohjaajan tehtävät voidaan yhdistää. Tämä on järkevää ainakin 

silloin, jos opintopiirit on muodostettu joukko-osastojen mukaisiksi. Samoin kokemus-

ten mukaan koulutussuunnittelijana ja kurssinjohtajana on sama henkilö. Tehtävien 

jakaminen ja roolittaminen helpottaa kuitenkin kaikkien edellä mainittujen roolien 

tiedostamista. Olennaista on myös muistaa ohjaavan materiaalin ja oppimisalustan 

avulla tapahtuva ohjaamismahdollisuus. Kaikki edellä mainitut ohjaamisresurssit 

voidaan suunnitella kokonaisvaltaiseksi ohjaamisjärjestelmäksi . 

Edellä kuvattu ohjauksen roolittaminen eri henkilöille ja menetelmille tulisi viedä 

opetuksen yksityiskohtaiseen suunnitteluun saakka. Tällöin mietitään millaista 

ohjausta oppilas tarvitsee oppimisprosessin eri vaiheissa. Seuraavassa kuvassa on 

kyseinen ohjausroolien jako osoitettu käytännössä koulutusohjelman eri vaiheissa476 . 

Siinä ohjaus on liitetty oppimisprosessiin siten, että jokaiselle vaiheelle on päätetty 

tarvittava ohjaustapa (tutor, alusta, ohjaavamateriaali tai lähdemateriaali). Ohjausta-

vat ovat myös painotettu pää-, sivu- tai taustaohjausrooliksi . Kyseinen ohjaussuunni-

telma on jaettu myös oppilaille. Tällöin esimerkiksi oppilaat tietävät, että toisella 

etäjaksolle kuvan mukaan ei ole tutoreiden antamaa ohjausta vaan tuki on saatavissa 

ohjaavasta materiaalista sekä oppimisalustasta. Hajautettu oppimisprosessi 

mahdollistaa edellä kuvatun ohjaussuunnitelman kehittämisen oppilaiden tarpeiden ja 

resurssien mukaisesti. 

476 Kuva esittää moni muoto-kouluttajien koulutusohjelman 2002 ohjaussuunnitelman 
toteutusta 
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Oppimisprosessin kuvaus 
SISÄLLÖT: 

ROOLI 
- pää 
- sivu 
- tausta 

Kuva 38. Oppimisprosessin ja ohjaussuunnitelman yhdistäminen 

Oppilaiden ohjaamista käsitelevässä ammattiteorian osassa pyrittiin hahmottamaan 

käytössä olevat toimintamallit ja hallinnolliset rakenteet. Täten muodostuneen 

käsityksen mukaan perinteisesti Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa opiskeli-

joita ohjataan henkilökohtaisesti . Perus- ja jatkotutkinnossa kurssin ja linjojen johtajat 

sekä luokan valvojat tuntevat opiskelijat henkilökohtaisesti. Kurssi on jaettu joukkuei-

siin, joissa pääsääntöisesti opetus annetaan. Opetuksessa opiskelijaryhmät ovat 

tyypillisesti maksimissaan noin kahdenkymmenen vahvuisia. Tästä poikkeavat yleis-

luennot, joihin osallistuu koko kurssi kokonaisuutena. Joukkuejako säilyy yleensä 

koko koulutuksen ajan eli jopa yhdestä neljään vuoteen opiskelijat opiskelevat saman 

opintoryhmän jäsenenä. Lisäksi hallinnolliset ohjeet ja toimintamallit tukevat kiinteitä 

opetusjärjestelyjä. Opiskelijat raportoivat etukäteen poissaoloistaan ohjaajalleen ja 

kurssitoimistoon. Opetukseen osallistumista seurataan päivittäin. Opetuksen järjeste-

lyt suunnitellaan lukukausi kerrallaan siten, että opiskelijalla on tiedossa koko luku-

vuosi pääpiirteisesti ja seuraava lukukausi tarkasti. Opetus on intensiivistä sisältäen 

kolme lukukautta vuodessa ja useita viikkoja yhtäjaksoisesti jatkuvia opintokokonai-

suuksia. Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan henkilökohtaisesti . 
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Edellä kuvatun lähtökohdan mukaisesti ohjausjärjestelmän luomiselle näyttäisi olevan 

erinomainen mahdollisuus. Opiskelijoiden opetusta voidaan ohjata pitkäjänteisesti ja 

henkilökohtaisesti. Opiskelijan opiskelua tuetaan henkilökohtaisesti . Erityisesti 

oppimisvaikeuksiin saadaan tukea heti niiden ilmentyessä. Samoin opiskelijaryhmien 

sisäisellä kiinteydellä saadaan aikaan erittäin intensiivinen ystävyyteen perustuva 

vertaisohjaus. Näennäisesti suljetusta opetuksesta huolimatta opiskelu perustuu siis 

varsin avoimeen oppimiseen. Avoimuutta voidaan suunnitelmallisesti lisätä. Oppimi-

sen avoimuus muuttaa ohjauksen tarvetta ja luonnetta. 

Luodun ammattiteorian mukaan oppiaineiden sisällä opiskelijoille muodostuu perus-

ja jatkotutkinnossa selkeä oppimisprosessi . Sen sijaan kokonaisoppimisprosessin 

ohjausta voidaan tehostaa koko koulutusohjelman ohjauksella. Tällöin opiskelijalle 

selkeytyisi vielä paremmin oppiaineiden liittyminen toisiinsa sekä oppimisen 

kokonaistavoitteisiin. Tämä ohjaus onnistuisi todennäköisesti parhaiten ohjaavan 

materiaalin avulla. Se voisi olla opintokirje tai kurssikäskyyn liitetty osio. 

Saatujen kokemusten (O/Op/1 , O/A/1) mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun täyden-

nyskoulutuksessa laadukkaan ohjausjärjestelmän luominen on avainasemassa. 

Opiskelijat opiskelevat erilaisissa koulutusohjelmissa. Jokaisessa koulutusohjel-

massa on erilaiset tarpeet ohjaukselle. Esimerkiksi tutkinnon täydentäminen tapahtuu 

lähes täysin etäopetuksena, kun taas maanpuolustuksen opintokokonaisuus perus-

tuu lähiopetusjaksoihin ja niitä tukeviin etäopetusjaksoihin . 

Täydennyskoulutusosaston koulutussuunnittelija on kurssin johtaja ja vastaa koko 

koulutusohjelman toteutuksesta. Hän laatii ohjaussuunnitelman ja hankkii sekä sisäl-

tö- että prosessiohjaajat. Ohjaavana materiaalina käytetään opinto-oppaita ja -kirjeitä 

sekä kurssikäskyä. Ohjaussuunnitelmassa pyritään hyödyntämään verkko-oppi-

misalustan mahdollisuuksia. Ohjauksen työnjako eri ihmisille voi olla yksi mahdolli-

suus resurssien uudelleen kohdistamisessa. Alla olevassa taulukossa on tutkimuksen 

yhtenä interventiona käytetyn monimuotokouluttajien koulutusohjelman suunnitelmal-

linen työjako. 

Tehtävä K urssin j oh1aja Koul utus- Pliä<Jpeltaja Opellajat Ohjaajat 

suunnittel ija 

l~ihipiiivicn ohjelman suunnittelu X 
oppimi sprosessin juonto X 
verkkokeskustclun juonto ja veto X 
keskusteluun osalli stuminen X X 
ettitehHivicn suunni ttelu V 
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ohjaajien ohjeistus X 
kehittän1i sprojekticn ohjeis111s X 
kchitUimi sprojektien ohjaaminen X 
pcrustelur:iporttien ohjeisrnmincn X 
peruste! uraportl ien ohjaaminen X 
opintoryhmien ohjaaminen X 
liihipiiivicn kommentointi X 
oppituntien pito X 
ha ll innoll iset as iat X 
ohjaavien materiaa lien teko X X 
oheis111a1criaa li11 1eko X X 
verkkoympriri slön yll iipito X 
opettajien vc1raamincn X 
ti lojen varaaminen X 
tekninen tuki X 

Taulukko 8. Ohjaajien työjako. 

Koulutusohjelmien lisääntyessä ja oppilasmäärien kasvaessa ohjausjärjestelmän 

asema on kokemusten mukaan voimistunut. Resurssien näkökulmasta tarkasteltuna 

yhä enemmän ohjausta täytyisi pystyä siirtämään vertaisohjauksen, ohjaavan materi-

aalin ja oppimisalustan vastuulle. Samoin oppimisen avoimuuden määrän lisääminen 

lisää ohjaustarvetta. Tämän vuoksi koulutusohjelmakohtaisesti avoimuus tulisi 

arvioida myös ohjaamisen näkökulmasta. 

Kehittämisen (O/NI , O/Op/1) aikana on noussut esiin , että hallinnolliset ohjeet ja muu 

normatiivinen pohja tulee saattaa valmiiksi. Ohjauspalkkion maksamisen perusteet 

puuttuvat kokonaan. Lisäksi tarvitaan keskushallintotason perusteet ohjaajapoolin 

perustamiseksi siten, että sotilasopetuslaitoksen opetuksessa voitaisiin käyttää sisäl-

tö- ja prosessiohjaajina puolustushallinnon henkilöstöä heidän omalla ajallaan sekä 

hallinnon ulkopuolisia henkilöitä nykyistä laajemmin. Tällöin ohjaamiseen osallistumi-

nen olisi vapaaehtoista, ja siitä maksettaisiin erillinen korvaus. Ohjaajia näyttäisi 

tarvittavan ainakin tutkimustöiden ja etätehtävien ohjaamiseen ja arviointiin sekä 

sisällön tuotantoon. 

Ohjaussuunnitelmien käytännössä tapahtuneiden kokeilujen (O/M3/K) mukaan 

ohjaussuunnitelmassa tulee pystyä suunnittelemaan tarvittavan ohjauksen määrä ja 

pääpiirteinen ajankohta. Tämä on pohja ohjaajien rekrytoinnille. Kokeiluissa heidän 

kanssaan laadittiin sopimus. Havaintojen mukaan ohjaussuunnitelma kannattaa 

jakaa myös oppilaille. Täten he tietävät, mitä kautta he voivat saada ohjausta kussa-

kin koulutusohjelman vaiheessa. Tällä varmistetaan tarpeen ja tarjonnan kohtaami-
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nen. Keskeistä on, että oppilaat tietävät, mistä mitäkin ohjausta on saatavissa. 

Heidän on myös tiedettävä ohjausresurssin määrä. Osa oppimista tapahtunee vast-

edeskin itsenäisesti ilman ohjausta. 

4.2.7 Tuotantoprosessi erilaisen sisällön tuottamiseksi 

Suunnitteluprosessi 

ria 
Opiskelij 
analyysi 

hjau 

~ e am 

Kuva 39. Sisällön tuottaminen suunnitteluprosessissa 

Oppisisältöjen tuottamisen tutkimustulokset on johdettu pääsääntöisesti AVOT-kehit-

tämisohjelman projektien aikana syntyneestä tutkimusaineistosta. Pelkistettyä aineis-

toa on näyteportfoliossa kaikkiaan 22 kappaletta. Ne ovat varsin laajoja. Osa on 

prosessisuunnitelmia materiaalin laatimiseen liittyen. Aineisto antaa mielestäni hyvän 

pohjan tulosten tulkinnalle. Tutkimustulokset keskittyvät erityisesti verkkotuetun 

monimuoto-opetuksen eroavaisuuksiin perinteiseen sisällön tuotantoon nähden. 

Aineistossa näkyy varsin laajasti kaikkien osallistujien "ääni". Oma osuuteni projek-

teissa on ollut kaksitahoinen. Ensinnäkin olen toiminut asiantuntijana, jolloin roolini on 

ollut pääsääntöisesti kommenttien antamista kehitettävästä tuotteesta. Näkökulmani 

on ollut sotilaspedagoginen. Olen myös pyrkinyt tuomaan muualla yhteiskunnassa 

tapahtuvaa kehitystä ja keskustelua puolustusvoimien kontekstiin , siis yleistä teoriaa 

ammattiteoriaan. Seuraavat näytteet kuvaavat tyypillisesti aineiston tätä osaa. 

" Tavoitteena voisi olla mielestäni myös materiaalin tuottamis- ja hallin-
nointiprosessin keveys. Tähän päästään käsitykseni mukaan matalilla 
organisaatioilla ja hajautetulla työllä. Tällöin organisaatiota ja toiminta-
mallia ei kannata tehdä raskaaksi eikä monimutkaiseksi." (S/A/1) 
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" Tutkimusten ja selvitysten saatavuuden varmistamisella edistetään 
myös opetuksen laatua. Samoin visualisoinnin avustamisella saadaan 
oppi- ja opetusmateriaaliin lisää käytettävyyttä." (S/A/1) 

" Tietovarastosta puhuttaessa ei voida välttyä työskentely-ympäristön ja 
-materiaalin yhdistämiseltä tässäkin asiakirjassa. Mielestäni on tärkeää 
yrittää mainita tämä tavoite, vaikka mahdollisimman pyörein sanakään-
tein." (S/A/1) 

" Järjestelmästä ei saa tehdä liian jäykkää ja vaikeaa. Tämän ajatuksen 
mukaan prikaatin esikunta käsittelee hirveän määrän "puskuriin" juuttu-
vaa materiaali . Esim. jos prikaatissa tehdään 100 dokumenttia ja raken-
teisen dokumentin mukaan dokumentti koostuu elementeistä. 
Dokumentissa lienee noin 10 elementtiä. Tällöin prikaatin esikunta 
hyväksyy 1000 erillistä kokonaisuutta. Eli siis prikaatin komentaja tarkas-
taa vänrikin oppituntikalvot. Tämä oli liian kiihkeästi ilmaistu asia, mutta 
tämä on kokemukseni mukaan järjestelmän kriittisin asia. MpKK 
verkkosotakoulun puskuriin on jo nyt kertynyt iso määrä käsiteltävää 
asiaa. Tärkeää on muistaa, että tämä on täysin uutta työtä. Onko tekijä 
työlle ? Onko työ tarpeellinen ?" (S/A/1) 

" Voi olla, että tekijänoikeudet (mm. isyysoikeus) ei ole vielä aivan 
loppuun käsiteltynä pv:kään osalta. Tämän vuoksi sisältövastuut ja 
rakenteisen asiakirjan elementtien historiatiedon voivat olla aika merkittä-
viä. Siviilissä tämä on jo esillä." (S/A/1) 

" ERITTÄIN HYVÄ JA NYKYAIKAINEN (KUMULATIIVINEN MATERI-
AALI)" (S/A/1) 

Toinen toimintatutkimuksellinen näkökulmani on ollut tuoda myös sisällön tuotannon 

osalla kehitysajatuksia käytännön opetukseen. Tällä olen pyrkinyt luomaan ammatti-

teoriaa eli miten uusi asia näkyy meidän opetuksessamme. Toisaalta tämä on 

mahdollistanut oppilaiden ja muiden osallistujien "äänen kuulemisen". Seuraava 

tekemäni muistion katkelma kuvastaa osaltaan tätä osaa tutkimusaineistosta. 

" ... kurssin opetukseen liittyen olen suunnitellut toimittaa hypermediado-
kumentin. Sitä käytettäisiin kurssin ohjaavana materiaalina opetusta 
kerrattaessa ja omaa oppimista reflektoitaessa ... Materiaalin tarkoituksen 
olisi auttaa kurssilaisia syventämään saamiaan oppeja assosiaatiomuis-
tin avulla. Tiedon rakentaminen tapahtuu jokaisella henkilökohtaisesti. 
Hypermediadokumentti mahdollistaa asian selailun vapaassa järjestyk-
sessä ... Hypermedialla voidaan rakentaa tietoisia tiedonrakentamismalle-
ja .. . " (S/P2/I) 

Kyseinen muistio ajoittuu noin neljän vuoden taakse. Se kuvastaa hyvin silloista 

opetusteknologian "hype" vaihettani. Kokeilu , jota muistiossa perustellaan , oli erittäin 

opettavainen. Itse opin uudenlaisesta sisällön tuotannosta paljon. Kyseisessä 

hankkeessa pyrin löytämään sekä teoreettisia perusteluja uudelle teknologialle 
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että meidän ympäristöömme toimivia tuotantomenetelmiä. Opiskelijoiden kannalta työ 

oli turhaa. Varsinainen tuote osoittautui turhaksi ja silloiseen tietotekniseen infrastruk-

tuuriin sopimattomaksi. Tuote ei koskaan päätynyt opetuskäyttöön yhtä pientä kokei-

lua lukuunottamatta. Tämä kuvastaa mielestäni aika hyvin toimintatutkijan ja 

opettajan roolien näkökulmaeroja tutkimuksessani. 

Sisällön tuotanto on sijoitettu suunnitteluprosessin viimeiseksi vaiheeksi, koska vasta 

tässä vaiheessa opetuksen suunnittelijalle on muodostunut käsitys siitä millaista 

materiaalia oppimisen tukemiseksi tarvitaan. Oppisisällöt muokataan opetuksen ja 

oppilaan tarpeiden mukaisiksi . Luodun ammattiteorian mukaan sisällön tuotanto 

ymmärretään täten oppisisältöjen muokkaamiseksi oppilaalle. Sisältö on monimuo-

toista. Se pitää sisällään koko kirjon opettajan puheesta verkkomateriaaliin saakka. 

Suunnitteluprosessin tavoitteena on osoittaa, millaista materiaalia oppilaat tarvitsevat 

kyseisessä opiskeluprosessissa. 

Sisällön tuotanto on monimuotoisen oppimisprosessin suunnittelun olennainen osa. 

Siinä oppimista varten saatetaan yhteen suunnitteluprosessin vaiheiden tuottamat 

päätökset. Aineistosta (S/A/1) muodostuneen käsityksen mukaan tavoitteena sisällön 

tuotannon kehittämisessä tulisi olla valtakunnallisen yhteiskäyttöisen materiaalin 

mahdollistaminen puolustusvoimien koulutusjärjestelmässä ja työskentelyssä. Tällöin 

jokainen voisi tuottaa materiaalia yhteiseen käyttöön sekä käyttää kaikkien tekemää 

materiaalia. Keskeinen haaste tässä näyttäisi olevan, että materiaalin tekeminen ja 

julkaiseminen tehdään helpoksi. Tämä voidaan saada aikaan valitsemalla helppo-

käyttöisiä tuotantovälineitä sekä käyttämällä muuntosovelluksia materiaalin muutta-

miseksi julkaistavaksi. Niiden avulla voidaan jokapäiväisessä käytössä olevilla 

ohjelmilla tehdyt tuotteet muuttaa julkaistavaan muotoon . 

Puolustusvoimien opetus- ja opiskelumateriaalin hallintaa on pyritty kehittämään 

erilaisilla hankkeilla. Yksi oppimisen kannalta mielenkiintoinen hanke on ollut puolus-

tusvoimien ulkopuolisten tahojen kanssa toteutettu yhteistyöhanke477
. Sen tavoitteena 

oli luoda ja kokeilla oppimateriaalien hallinnointijärjestelmä tietoverkoihin (OHAT) . 

Järjestelmän avulla pyrittiin toteuttamaan rakenteisen materiaalin hallinta, julkaisu ja 

jakelu . Puolustusvoimien tavoitteena oli yhdistää OMAHA-osahankkeesta saatu 

kokemus tähän kehitykseen. Kokeilu liittyi olennaisena osana AVOT-kehittämisohjel-

maan. Järjestelmän kehittämisellä pyrittiin lisäksi varmistamaan kansainvälisen 

kehityksen huomioiminen puolustusvoimien kehittämisessä. Tämä pyrittiin varmista-
477 OHAT-projektin suunnitelma. 
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maan kansainvälisiä standardeja tukemalla sekä Yhdysvaltojen ADL -ohjelman 

SCORM määritystä noudattamalla478 • Verkkotuetun monimuoto-opetuksen näkökul-

masta kyseinen hanke osoittautui (S/A/1) mielenkiintoiseksi yritykseksi tukea rakentei-

sen materiaalin avulla opiskelijan ohjausta. Materiaalin rakenteistaminen näyttäisi 

hävittävän oppimisalustan ja materiaalin rajapintoja sekä keventävän ohjaavan 

materiaalin laatimista. 

Sisällön tuottamisen toimintatapamallia luotaessa tavoitteena on yhdistää Maanpuo-

lustuskorkeakoulun sähköisen tuottamisen työryhmän työ sekä oppimateriaalin hallin-

tatietoverkoissa (OHAT) ja opetusmateriaalin hallintajärjestelmä (OMAHA) -projektien 

kokemukset. Sähköisen tallentamisen työryhmä on pyrkinyt ratkaisemaan Maanpuo-

lustuskorkeakoulun opettajien luoman opetusmateriaalin tallentamista yhteiskäyttöi-

seksi . Luotavan toimintaohjeen mukaisesti opettajat tekevät ja tallentavat materiaalia 

verkkoon . Malli sisältää myös opetuskäytön tarpeiden mukaisen verkkoratkaisujen 

luomisen. Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksesta suuri osa tukeutuu salaiseen 

oppisisältöön. Tällöin erillisen turvaluokitellun verkon laatiminen on tarpeellinen. 

Työryhmän työ ei pidä sisällään valtakunnallista yhteiskäyttöistä materiaalia. Tässä 

asiassa kuten myös opetusmateriaalin standardeihin liittyvissä asioissa, työryhmän 

työ kannattaa kytkeä OMAHA-projektiin. 

Tutkimuksessa muodostuneen käsityksen mukaan AVOT kehittämisohjelmaan kuu-

luvat OHAT ja OMAHA -projektit luovat osaamista valtakunnallisen materiaalin jul-

kaisun ja hallinnoinnin toimintatapamallin ja teknisen ympäristön kehittämiselle . 

(S/A/1) Toimintatapamalli sisältää myös materiaalin hyväksyttämisohjeen sellaiselle 

materiaalille, jonka tulee olla virallista ja keskushallintotasolla hyväksyttyä. Niinikään 

malli luokittelee käyttäjät eri toiminnallisiin luokkiin. Tällä hetkellä OMAHA ei ota 

kantaa materiaalin muotovaatimuksiin eikä sisällön tuottamisessa käytettäviin sovel-

luksiin . Oppimiskeskuksen määrittely linjaa omalta osaltaan hieman käytettäviä 

sovelluksia. 

OHAT-projektin tavoitteena on kehittää järjestelmä, jossa yhteiskäyttöinen materiaali 

ei tallennu oppimisalustalle vaan se tallentuu tiedostopalvelim ille. Oppimisalustalla on 

vain hakutieto tarvittaville materiaaleille. Opettamiselle tämä on keskeistä sisällön 

hallinnoinnin näkökulmasta. Kyseisen materiaalin elementit on tallennettuna vain 

yhteen paikkaan. Tämän on tarkoitus helpottaa päivittämistä ja mahdollistaa materi-

478 OHAT -projekt in suunni telma. 
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aalin käytön seurantaa. Opettaja tietää, kuka on käyttänyt materiaalia ja missä yhtey-

dessä. Myös tekijänoikeuksien seuranta pyritään mahdollistamaan tällä tavalla. 

Projektin käyttäjämäärittelyssä on myös vaatimus materiaalin kommentoinnille . 

Tällöin kaikki käyttäjät voisivat lisätä materiaalin metatietoihin omat kommenttinsa. 

Näin pyritään mahdollistamaan yhteisöllinen materiaalin kehittäminen. Uusi käyttäjä 

voi nähdä, missä materiaalia on käytetty ja edellisten käyttäjien kommentit. Materiaa-

lin laatija voi kommentointien perusteella päivittää tuotostaan. 

Keskeisenä tavoitteena opetuksen kannalta on se, että sisällön tuotannon toimintata-

pamalli tuottaa suoraan erilaiseen käyttöön soveltuvaa sisältöä. Enää sisältöä ei 

tarvitsisi laatia tiettyä käyttöä varten , vaan kerran tuotettu sisältö voisi soveltua 

useampaan käyttötarkoitukseen . 

Edellä mainittujen hankkeiden aikana muodostuneen käsityksen (S/A/1 , S/A/O, 

S/M4/K, S/M3/I , S/M4/1) mukaan näyttäisi siltä, että oppisisältöjen erilaisia käyttötilan-

teita voidaan erottaa ainakin seuraavat: 

- opetusmateriaali 

- itseopiskelumateriaali 

- ohjaavamateriaali 

- lähdemateriaali 

- yhdessä tuotettu materiaali.479 

Pääosa edellä kuvattujen materiaalien sisällöistä on samaa. Perusoppisisältö voi 

perustua esimerkiksi tutkimukseen. Tutkittu uusi tieto "puetaan" erilaiseen muotoon 

opiskelijalle tarjoiltavaksi. Sisältöön lii tetään esimerkiksi ohjausta tai havainnollista-

mista. 

Opetusmateriaali on opettamiseen valmistettua materiaalia. Si inä sisällöt on laadittu 

opettajan esitystä tukemaan. Olennainen osa oppimiseen tarvittavasta tiedosta tulee 

opettajan puheena. Materiaali tukee esitystä visualisoinnilla tai tukee opettajan 

esitystä muutoin. 

479 Jaottelu eri laisiin materiaalityyppeihin on kehittynyt toimintatutkimuksen aikana. 
Kes keisiä interventioita tässä kehityksessä on o llut koulutusohjelmiin liitetty sisä llön 
tuotanto. 
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Opetusmateriaali on perinteisesti lähiopetuksessa käytettävää materiaalia. Opetus-

materiaali on tyypillisesti keskittynyt havainnollistamiseen. Näyttäisi siltä , että raken-

teistamalla opetusmateriaali voidaan sen elementtejä käyttää suoraan esimerkiksi 

itseopiskelumateriaalin osina. Opetusmateriaalia voidaan käyttää sellaisenaan 

esimerkiksi keskustelujen alustuksena, jos siihen liitetään rakenteisena elementtinä 

oppimisalustan keskusteluryhmätoiminto. 

Opiskelumateriaalissa opettajan verbaalinen osuus on kirjoitettu tai muulla tavoin 

sisällytetty materiaaliin. Aukikirjoittamisen sijasta voidaan hyödyntää esimerkiksi 

oppimisalustan toimintoja tai esimerkkejä. Tällainen opettajan osuus koskee sisältö-

jen syventämistä ja yhteenliittämistä. Havaintojen mukaan opiskelumateriaali on 

yleensä kirjoitettu jollekin opiskeluryhmälle kohdistettuna. Tällöin materiaalin päivittä-

minen on huomattavasti raskaampaa. 

ltseopiskelumateriaalin tekeminen on osoittautunut työläimmäksi . Materiaalin tulisi 

pystyä itsenäisesti auttamaan opiskelua. OHAT:sta saatujen kokemusten mukaan 

rakenteistamisella voidaan itseohjautuvan oppimateriaalin laatimista helpottaa. 

Rakenteiseen materiaaliin voidaan liittää esimerkiksi keskusteluryhmiä , testikysymyk-

siä, alustan ohjaustoimintoja sekä viestipalveluja. Tällöin varsinainen materiaali ja 

oppimisalusta sekoittuvat keskenään . Materiaali tuo oppimissisällöt ja osan ohjauk-

sesta. Oppimisalusta taas ohjaa oppimista toiminnoillaan , kuten kysymyksillä, 

testeillä ja keskusteluilla. Käyttäjä ei tiedä, milloin hän työskentelee oppimisalustan 

toiminnon ja milloin sisällön kanssa. Opetuksen kannalta tärkeää on, että oppimis-

alustan toiminnoilla voidaan myös seurata opiskelijan toimintaa ja oppimisen edisty-

mistä sekä antaa palautetta oppimisesta. 

Ohjaavan materiaalin tavoitteena on opiskelun ohjaaminen . Sen avulla pyritään 

auttamaan opiskelijaa mieltämään eri koulutusohjelman osien liittyminen toisiinsa. 

Toisin sanoa tällä osoitetaan ja ohjataan oppilaan oppimispolkua. Ohjaavan materi-

aalin ohjaus voi liittyä oppimisprosessin tai oppisisältöjen ohjaukseen. 

Ohjaus on jaettu suunnitelmallisesti materiaalilla ohjaukseen, oppimisalustan ohjauk-

seen ja ohjaajien ohjaukseen . Ohjaavan materiaalin rakenteistamisella mahdolliste-

taan aukikirjoitetun ohjauksen käyttö joustavasti eri tilanteissa. Esimerkiksi koko 

oppimisprosessi in liittyvä ohjaus voidaan tällöin erottaa sisältöjen ohjauksesta. Perin-

teisesti nämä on kirjoitettu samaan opintokirjeeseen tai -oppaaseen. Rakenteisia 
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elementtejä voidaan joustavimmin muokata, päivittää ja yhdistellä erilaisiksi kokonai-

suuksiksi. Tällöin samaa rakenteista ohjaavaa materiaalia voidaan käyttää esimer-

kiksi yksilöllisessä ohjauksessa henkilökohtaisesti oppilaalle eriytettynä. 

Tutkimukset, raportit ja kirjallisuus voidaan nähdä perinteisenä lähdemateriaalina. 

Saadun kokemuksen mukaan ainakaan sisällön tuotannon näkökulmasta tätä materi-

aalia ei juurikaan kannata muuttaa ulkoasultaan. Tähän materiaaliin viitataan tai siitä 

tehdään lainauksia opetuksen edetessä. Opiskelijat voivat perehtyä materiaaliin 

omatoimisesti. He liittävät tämän tiedon muuhun kokonaisuuteen omien kokemus-

tensa avulla. 

Yksi keskeinen hajautetun opp1m1sprosessin etu näyttäisi olevan opiskelijoiden 

ammattitaidon hyödyntäminen. Opiskelijoiden ja opettajien yhdessä luoma materiaali 

on usein käytännön ja teorian yhdistämisen väline . Sisällön tuotantoprosessin tavoit-

teena tulisi olla siis myös yhteisöllisen materiaalin tuotannon tukeminen. 

Yhdessä tuotettu materiaali on käytännössä edellisten yhdistämistä. Yhteiskäyttöisen 

sisällön haulla voidaan saada käyttöön kaikkien materiaalityyppien elementtejä ja 

yhdistellä niitä uudella tavalla. Oppimisalustan työkaluilla voidaan tuottaa uutta 

materiaalia edellisten pohjalta. 

Kuten teoriaosassa tuli esiin, verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen näyttäisi 

suuntautuvan tällä hetkellä rakenteisten materiaalien kehittämiseen. Tällöin sisällöt 

muodostuvat dokumenttien sijasta niiden elementeistä. Sama asia pystytään tällöin 

esittämään usealla eri tavalla opiskelijan oppimista parhaiten tukien. Rakenteinen 

materiaali tuo uuden mahdollisuuden tuottaa sisältöjä. Tällöin materiaalihallinnointi-

järjestelmän avulla voidaan hakea materiaalin osia verkosta. 

Näyttäisi siltä, että kaikki edellä kuvatut materiaalityypit voidaan rakenteistaa siten , 

että niiden elementit ovat yhteiskäyttöisiä. Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston 

keruu osallistuvalla havainnoinnillani keskittyi juuri tähän haasteeseen. Tällöin 

esimerkiksi opiskelu- ja opetusmateriaali sisältää samoja peruselementtejä. Materiaa-

lit eroavat toisistaan havainnollistamisen ja ohjaavuuden osalta. Samaan perussisäl-

töön liitetään vain havainnollistamiseen tarvittavia elementtejä. Tallentamisen 

yhteydessä dokumentin elementteihin tallentuu alkuperäinen asiayhteys. 
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Seuraavassa on kuvattu tutkimuksen (S/A/1, S/A/0, S/M3/K, S/M3/I) aikana kehittynyt 

rakenteisen materiaalin tuotantoprosessi. Se on kehittynyt lopulliseen muotoonsa 

tutkimusaineiston tulkinnan avulla. Tämä tutkimustulos on johdettu OHAT ja OMAHA 

projektien asiakirjoista, kehitykseen osallistuneiden henkilöiden keskinäisen vuorovai-

kutuksen havainnoinnin ja prosessin kokeilusta koulutusohjelmassa syntyneiden 

havaintojen yhdistämisen avulla. 

Syntyneen käsityksen mukaan rakenteisen materiaalin tuotantoprosessi alkaa 

oppimisprosessin määrittämisellä. Esimerkkitapauksessa tutkitusta tiedosta laaditaan 

aluksi oppimiseen soveltuva oppimisprosessi yleisellä tasolla. Siinä hahmotetaan , 

miten oppija voisi oppia tämän uuden asian. Oppimisessa huomioidaan havainnollis-

tamisen, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen tarve. Alla olevassa kuvassa on esimerk-

kinä kuvattu oppimisprosessi. Se on jaettu neljäksi moduuliksi. 

perusteet kokemukset reflektio palaute 
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Kuva 40. Kuviteltu oppimisprosessi 

Eri käyttötilanteissa oppisisältöjen oppimisen tarpeet havainnollistamiselle, ohjaa-

miselle ja vuorovaikutukselle ovat erilaiset. Rakenteista materiaalia käytettäessä 

sisällöt tallennetaan ja julkaistaan elementteinä. Elementtien metadataan tallentuu 

alkuperäinen suunniteltu oppimisprosessi. Tällöin kurssin oppisisältöjen suunnittelija 

voi hakea tiettyä oppisisältökokonaisuutta. Järjestelmä tarjoaa hänelle perusoppimis-

prosessia kyseiselle kokonaisuudelle. Hän voi itse valita tarvitsemansa elementit. 

Kehitetyn sisällön tuotantoprosessin ensimmäisessä vaiheessa tehdään asiakäsikir-

joitus. Siinä oppimisprosessi on jaettu moduuleiksi. Näin koko oppimisprosessi on 

jaettu pienempi in osiin monimuoto-opetuksen periaatteen mukaisesti. Moduulit sisäl-

tävät kyseiseen moduul iin valitut oppisisällöt sekä oppimisessa tarvittavan ohjauksen, 

havainnollistamisen ja oppimisalustan toiminnot. Näin syntyneen asiakäsikirjoituksen 

perusteella luodaan tuotantokäsikirjoitus sisällön tuottamista varten. 



229 

Luodun teorian valossa opetukseen liittyvää sisältöä voidaan tarkastella myös 

laajemmalla käsitemäärittelyllä. Mikäli sisältöihin luetaan myös oppimisen tukemiseen 

liittyvät toiminnot, voidaan ohjaajien ohjaus ja oppimisalustojen työkalut katsoa sisäl-

töelementeiksi . Nämä elementit voidaan liittää oppimisprosessia tukevaan kokonai-

suuteen. Verkkotuetussa monimuoto-opetuksessa voidaan näitä kaikkia elementtejä 

tai niiden tuotoksia käyttää yhteiskäyttöisesti eri koulutusohjelmissa ja kursseilla. 

hdigd19 lu1gd19 
0199 
öoho 

materiaali 
- oppimateriaali 
- opetusmteriaali 
- lähteet 
- yhdessä tuotettu 
- ohjaava 

Ognep,ug 
lkgg 

'"" 

ohjaaja 
- tapaaminen 
- e-mail 
- keskustelut 
- chat 
- audio 
- videoneuv 

Kuva 41 . Yhteiskäyttöisen tietokannan tarjonta 

??? 

alusta 
- kalenteri 
- keskutelut 
- materiaalipankki 
- linkit 
- jne .. . 

Sisällön tuotannossa opetussuunnitelman pohjalta luodaan verkkotuetun ohjatun 

itseopiskelun oppimisprosessi. Se rakenteistetaan elementeiksi. Elementteinä käyte-

tään oppisisältöjä, opettajan ohjausta ja havainnollistamista sekä oppimisalustan 

toimintoja. Valmista kokonaisuutta käytetään eri elementtikoostumuksissa kursseilla 

alla olevan kuvan mukaisesti. Koostumus määräytyy kurssin tavoitteiden, opiskelija-

analyysin ja opetusjärjestelyjen pohjalta. Koostumuksen päättää kurssin suunnittelija. 

Samat materiaalit ja sisällöt mukautuvat tällöin joustavasti eri kurssien ja kohderyh-

mien käyttöön. 
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Etä Lähi 

RUK 

perusteet kokemukset reflektio palaute 
oghop1og 
lkgg 
1ugg oppiminen hd1gd19 lu1gd19 

oogg 
öoho 

1 /"-'1/\ 1 m •"' ........ ??? 

MpOK2 

Kuva 42. Rakenteisuuden hyödyntäminen kursseilla 

Elementtien käsittelyssä ja hyödyntämisessä tulee muistaa, että ne eivät tallennu 

oppimisalustalle vaan tiedostopalvelimille alla olevan kuvan mukaan. Juostavaa 

käyttöä voidaan hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden yhteisöllisessä työskentelyssä. 

Heillä on käytössään kaikki tietokannoissa olevat oppisisällöt, ei pelkästään heidän 

kurssilleen etukäteen tuodut sisällöt. Täten he voivat syventyä aiheeseen enemmän 

kiinnostuksen ja aikaresurssien mukaisesti. 

Elä Lähi 

RUK 2002 

MpOK2 

Kuva 43. Elementtien tallentuminen tietokantaan 

Tietojen löytyminen ja käytettävyys ovat rakenteisen kurssimateriaalin olennainen 

tekijä. Tiedon hallinnan kannalta tämä pyritään varmistamaan metadatan avulla. Sillä 

tarkoitetaan tietoa kyseisestä tiedosta . Toisin sanoen sen avulla kuvataan käyttäjille 
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sen tiedon sisältöä, johon metadata viittaa. Annetaan siis tietoa tiedosta. Yhdysvalta-

laisen ADL-hankkeen luoman SCORM-määritelmän mukaan metadataa liitettäisiin 

oppimateriaaliin kolmitasoisesti480
. Ne ovat yksittäinen materiaali (raw media), sisältö-

kokonaisuus (content) ja kurssi (course) . Opetus- ja oppimateriaalin hallintajärjestel-

mää luotaessa tulee nämäkin ratkaisut miettiä käytettävyyden kannalta. Olennaista 

on se, että opiskelija löytää tarvitsemansa tiedon ja toisaalta järjestelmä ohjaa häntä 

tiedon haussa ja sen analysoinnissa. Lisäksi merkittävää on, että järjestelmä tukee 

kurssin johtajan ja opettajan työtä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Edelli-

seen kuvaan liitettynä metadatan tasot voidaan esittää seuraavasti. 

taso 2: sisältökokonaisuus 
taso 1: yksittäinen materiaali/ 

perusteet kokemukset reflektio palaute 

Q C hd1gd1g lu1gd1g oppiminen 
0199 
OOho 

1/V"V\I 
..,, 
kgwogllpt 

??? 

c=i CJ 
MpOK2 

~taso 3: kurssi 

Kuva 44. Metadatan tasot SCORM:n mukaan 

Kolmijakoisen tiedon määrittelyn etuna on se, että tietoa voidaan hakea joko yksittäi-

senä hakuna tai asiakokonaisuus kerrallaan . Lisäksi voidaan hakea kokonaisia 

opintokokonaisuuksia. Tämän lisäksi tiedon määrittely tukee käyttäjää myös toisin 

päin. Metadatan avulla käyttäjä saa tietoa siitä, mihin kokonaisuuteen kyseinen tieto 

kuuluu (mikä on tiedon tilannesidonnaisuus) , sekä siitä, missä yhteydessä tietoa on 

käytetty (miten tieto on rakentunut) . Tässä voidaan tukea siis myös oppimiskäsityk-

seen liittyviä asioita. Tärkeää on, että tekniikkaa käytetään tukemaan valittua 

oppimiskäsitystä. 

Saatujen havaintojen (S/A/1, S/Op/1) mukaan Metatiedon syöttäminen näyttäisi osoit-

tautuvan työlääksi. Jokainen haettava tieto tulee lisätä materiaaliin tallentamisen ja 
480 ADL:n hankkeen SCORM määritelmä. 
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julkaisun yhteydessä. Tämä asettaa tekniselle kehitykselle selkeän vaatimuksen 

tietokoneavusteisuuden lisäämiseksi. Osa tiedoista voitaisiin tallentaa metadataksi 

automaattisesti laatijan tai muokkaajan käyttäjäprofiilin mukaisesti. Kun henkilö 

kirjautuu järjestelmään salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan, voidaan hänen 

tietonsa muun muassa tallentaa automaattisesti materiaaliin . 

Samoin tulee kriittisesti miettiä mitkä metadatan tasot ovat merkityksellisiä missäkin 

yhteydessä. Todennäköisesti käytön kannalta tärkein tieto on sisältökokonaisuutta 

kuvaava tieto. Tällöin opiskelijat ja opettajat löytävät hakemansa tiedon käytön 

kannalta järkevässä kokonaisuudessa. Hakua kannattaa tarkentaa tärkeimpien yksit-

täisten materiaalien tiedoilla. Kurssitiedon syöttäminen saattaa muodostua käytän-

nössä vähiten käyttöä palvelevaksi . Kurssien määrä ei todennäköisesti 

Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksessa nouse niin suureksi , että opetustarjonnan 

löytäminen vaarantuisi. Kurssitieto voi olla olennainen yhdessä tuotetun materiaalin 

käytettävyyden kannalta. Tiedonhaun yhteydessä selviäisi tällöin se yhteys, jossa 

tieto on tuotettu (rakennettu) . Esimerkiksi monimuotokouluttajien koulutusohjelman 

aikana tuotettujen yhteisten esseiden tilanneyhteyden tietäminen voi olla merkittävää 

tietoa arvioitaessa. 

Luotaessa puolustusvoimien materiaalihallintajärjestelmää voidaan ADL:n määritel-

miä seurata ja hyödyntää tarvittavassa laajuudessa. Kuitenkin samalla tavalla on 

huomioitava muut standardeihin tähtäävät hankkeet. Samoin puolustusvoimissa tulee 

huomioida opetusmateriaalin ja asianhallinnan sekä kirjastojen tiedonhaun liittyminen 

samaan kehitykseen. Tällöin varmistetaan opiskelijan ja työntekijän kannalta ehjä 

kokonaisuus . 

Digitaalinen materiaali voi tuoda mukanaan myös tarpeen muuttaa koko opetusmate-

riaalin valmistusorganisaatiota. Opetusmateriaalin kopiointi in ja postitukseen ei ehkä 

enää tarvita henki löstö- ja laiteresursseja samassa määrin kuin ennen. Esimerkiksi 

jatkotutkinto-osaston siirtyminen pääosin digitaalisen materiaalin käyttöön aiheuttaisi 

todennäköisesti Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatiossa muutostarvetta. 

Opiskelijoiden ja opettajien tietokoneiden ja laitteiden vaatimat resurssit voisi kohden-

taa osin säästyneistä materiaalikustannuksista. Tämä voisi vapauttaa myös henkilös-

töä digitaalisen materiaalin tuottamiseen ja tietotekniikkatukeen. Tällainen 

kokonaisprosessiajattelun muutos vaatii selkeitä päätöksiä ja linjauksia organisaation 

johdolta. Päätökset ja linjaukset pohjautuvat visioon tulevaisuudesta sekä toiminta-
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strategiaan siitä, miten visio pyritään toteuttamaan. Samoin se aiheuttaa tarvetta 

henkilöstön osaamisen varmistamiseen. 

5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Tuloksena verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosessi 

Kuten tutkimusraportin alussa totesin , tutkimukseni perimmäisenä mielenkiinnon 

kohteena on, millä tavoin voimakkaasti kehityksen alla oleva verkko-opiskelu voi 

luoda lisäarvoa puolustusvoimien opetukseen. Tietoyhteiskunnan yleinen kehittämi-

nen kansallisesti ja kansainvälisesti luo haasteita, mahdollisuuksia ja paineita myös 

puolustusvoimien koulutusjärjestelmälle ja opetukselle . Toisaalta puolustusvoimien 

on nähtävä ne erityiset tehtävät, joita yhteiskunta on asettanut turvallisuusinstituutiol-

leen . Tavoitteenani on ollut liittää tämä tutkimus kansalliseen ja kansainväliseen 

sotilaspedagogiseen keskusteluun . Sotilaspedagogisen näkökulman tarkastelu on 

mielestäni paikallaan erityisesti teorian hahmottamisen kannalta. Sotilaspedagogiikan 

kautta pyrin tarkastelemaan oppimisen kontekstia puolustusvoimissa. 

Verkko-opiskelun hahmottamiseksi tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda malli 

(käyttöteoria) , jonka avulla voidaan toteuttaa mielekkäitä verkkotuetun monimuoto-

opetuksen suunnitteluprosesseja. Mallintamisessa sovellan toimintatutkimuksen 

metodologiaa: olen itse sekä käytännön toimija että tutkija. 

Tämän tutkimuksen tuloksena kehittämäni verkkotuetun monimuoto-opetuksen 

suunnitteluprosessi on yksi mahdollisuus pysähtyä miettimään opetusta suunnitel-

mallisesti. Suunnittelun aikana opettaja joutuu tekemään ratkaisuja oppilaan oppimi-

sen tukemiseksi . Jokaiseen ratkaisuun voidaan ja usein joudutaan palaamaan 

seuraavien ratkaisujen kohdalla. Prosessi koostuu seuraavista vaiheista: oppimisen 

teorian perustelu , opiskelija-analyysin laatiminen, opiskeluprosessin luominen, 

oppimisympäristön rakentaminen, ohjaussuunnitelman sopiminen ja sisällön tuotanto. 

Kehitetyn suunnitteluprosessin lisäksi tutkimustuloksena voidaan pitää sen jokaisen 

vaiheen perusteluja. Nämä perustelut osoittavat kyseisen vaiheen suhteen muihin 

prosessin vaiheisiin sekä vaiheen verkko-opiskelusta johdetut erityispiirteet puolus-

tusvoimien perinteiseen opetuksen nähden. 
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Näyttäisi siltä, että oppimisen teoria vaikuttaa opetustapahtumassa usein tiedosta-

mattomasti . Opettajalla on oma peruskäsitys oppimisesta. Tämän pohjalta hän raken-

taa opetustapahtuman . Opetustyön kehittymisen kannalta voi olla hyödyllistä palata 

näihin peruskäsityksiin . Yksi tapa keskittyä yksilöllisen oppimisen tukemiseen on 

tarkastella opetuksen avoimuuden tavoitetta. Tietoinen valinta avoimuuden määrälle 

on tämän tutkimuksen valossa tärkeää. Oppimista ei kannata muuttaa itseisarvoisesti 

avoimeksi . Vastedeskin tulee olemaan koulutusohjelmia , joissa muun muassa 

oppimisen tavoitteet ovat suljettuja. Toisaalta muuttamalla esimerkiksi oppimisen 

arviointia avoimemmaksi voidaan onnistua sitouttamaan opiskelijoita huomattavasti 

paremmin tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tutkimuksen mukaan oppilasanalyysin avulla voidaan yksilöllisen oppimisen huomi-

oimista tehostaa opetuksen suunnittelussa. Oppilasanalyysin tavoitteena on tutustua 

etukäteen opiskelijoiden tarpeisiin ja merkitysmaailmoihin . Niiden tuntemisella 

voidaan opetusta suunnitella paremmin oppimista tukevaksi. Oppimisen kannalta 

opettajan tulisi tuntea opiskelijoiden tavoitteet ja odotukset. Lisäksi varsinkin uuden-

laista opetusta suunniteltaessa näyttäisi olevan eduksi kartoittaa etukäteen opiskeli-

joiden opiskeluvalmiuksia ja ohjaustarvetta. Vahvuusalueiden tiedostaminen 

etukäteen voi helpottaa myös opiskelijoiden osaamisen hyödyntämistä opetuksessa. 

Tutkimus osoittaa kuitenkin , että analyysi on tarkoituksetonta, mikäli opetusta ei 

voida tai haluta mukauttaa kohderyhmälle . Koulutusohjelmissa, joissa on esimerkiksi 

päädytty etukäteen suljettuihin tavoitteisiin , sisältöihin , opiskelumuotoon ja arviointiin , 

ei oppilasanalyysin huomioimiselle jää juurikaan tilaa . 

Oppimisprosessia laadittaessa rakennetaan oppimiselle etenemissuunnitelma. Siinä 

yhdistetään tavoitteet, sisällöt ja toimintamallit. Tutkimus osoittaa, että hajautettua 

monimuotoista oppimisprosessia käytettäessä voidaan etukäteissuunnittelussa jättää 

oppimisprosessi varsin avoimeksi. Tällöin voidaan tukea opiskelijoiden yksilöllistä 

tiedon rakentamista. Tutkimustulosten mukaan opiskelija kannattaa ottaa mukaan 

suunnitelmien viimeistelyyn. Tällä voidaan sitouttamisen lisäksi yhdistää opiskelijan 

osaamistarve opetustarjontaan. Näyttäisi siltä, että yksilölliset opiskeluohjelmat 

kuitenkin sitovat huomattavasti resursseja. Tämän vuoksi on perustellusti mietittävä 

mahdollisuutta avoimuuteen. 

Oppimisympäristön rakentamisella luodaan opiskelijalle koko opiskelupolkua tukeva 

ympäristö . Tutkimuksen mukaan kokonaisvaltaisella suunnittelulla voidaan laatia 
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henkisesti , fyysisesti sekä sosiaalisesti oppimista edistävä ympäristö . Se tukee myös 

opetuksen piilo-opetustavoitteita. Näitä voi olla muun muassa sosiaalisten verkosto-

jen rakentaminen työtä tukemaan . Hajautettu oppimisprosessi näyttäisi vaativan 

aivan uudella tavalla huolellista opiskelijan ohjausta. Laadukkaalla ohjaussuunnitel-

malla voidaan auttaa opiskelijaa koko opiskelun ajan. Ohjaus voidaan suunnitelmalli-

sesti jakaa ohjaajien, materiaalin ja verkko-oppimisalustan vastuulle. Ohjausvastuun 

jaolla pyritään tarvittavia resursseja hyödyntämään tehokkaammin. 

Tässä tutkimuksessa sisällön tuottaminen on määritelty oppisisältöjen ja ohjaavan 

materiaalin tekemiseksi . Se vaatii resursseja. Tämän vuoksi sisällön tuotannossa 

tulisi pyrkiä useampia koulutuskokonaisuuksia palvelevien sisältöjen luomiseen. 

Oppimisen kannalta näyttäisi siltä, että pääosa sisällöistä tulee kuitenkin kohdentaa 

kohderyhmälle yksilöidyksi. Tällöin tulisi pyrkiä tuotantoprosessiin , jossa eri käyttötar-

koituksiin ja tilanteisiin tarkoitettua materiaalia voitaisiin tuottaa mahdollisimman 

paljon samaa toimintamallia käyttäen. Näyttäisi siltä, että yksi mahdollisuus sisältöjen 

analyysiin on jakaa ne käyttötarkoituksen mukaan . Tutkimustuloksien mukaan 

verkkotuetussa monimuoto-opetuksessa tällaisia käyttötarkoituksia näyttäisi olevan 

opetus-, opiskelu- ja ohjaava materiaali sekä lähteet. Näiden lisäksi käyttötarkoituk-

sen mukaan voidaan vielä erottaa yhdessä tuotettu materiaali. Rakenteisella materi-

aalilla voidaan pyrkiä muodostamaan kaikkiin edellä mainittuihin materiaalimuotoihin 

soveltuvia yhteisiä elementtejä. Tällöin elementtejä yhdistämällä ja niihin 

oppimisalustan toimintoja lisäämällä voidaan erilaisiin tarkoituksiin sisältöä tuottaa 

yhdellä prosessilla. 

Suunnitteluprosessin malli on yhteisöllisen toimintatutkimuksen tuloksena syntynyt 

käyttötilannettaan selittävä tutkimustulos. Toisaalta tutkimustuloksena se myös osoit-

taa, että verkko-opetus Maanpuolustuskorkeakoulussa näyttäisi toteutuvan verkkotu-

etun monimuoto-opetuksen konseptilla. Tällöin verkko-opiskelu on sekä 

etäopetuksen media että lähi- ja itseopiskelua tukeva yhteisöllinen työskentelytapa. 

Tämän vuoksi verkko-opetuksen suunnitteluprosessi ei poikkea juurikaan perinteisen 

opetuksen suunnittelusta. Verkko-opiskelua ei suunnitella itseisarvoisesti, vaan liite-

tään opiskelijan koko oppimisprosessiin. 

Tutkimustuloksena syntynyt malli muistuttaa tavanomaista opetusteknologista mallia. 

Esittämäni malli on kuitenkin mielestäni moniulotteisempi kuin opetusteknologinen 

suunnittelumalli , jonka perustana on lineaarinen rationaalisuus. Mallini on pikemmin-
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kin reflektiivistä rationaalisuutta korostava. Tämä linjaus näyttäisi kuvastavan tietoyh-

teiskunnan yleistä suuntausta. Lineaarisesta rationaalisuudesta siirrytään kohti reflek-

tiivistä rationaalisuutta. Tällöin opetus ei enää etene ennalta määrättyyn 

tavoitteeseen, vaan sitä säädellään tilanteen muutosten ja jatkuvan informaation 

avulla. 

Minulle edellä mainittu reflektiivinen rationaalisuus tarkoittaa suunnitteluprosessissa 

sitä, että jokaisessa prosessin vaiheessa tehtävät ratkaisut joudutaan reflektiivisesti 

miettimään ja perustelemaan edellisen vaiheen ratkaisujen pohjalta. Toisaalta 

suunnitteluprosessissa voidaan palata myös taaksepäin , jos myöhemmissä vaiheissa 

todetaan aiempien ratkaisujen uudelleen arviointitarvetta. Suunnitteluprosessi 

mahdollistaa myös suunnittelun aloittamisen vaikka oppimisympäristöstä. Tällöin 

opettaja ryhtyy ratkomaan esimerkiksi verkko-oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja. 

Tätä suunnitteluprosessia käyttäessään hänen täytyy jossain vaiheessa käsitellä 

oppimisprosessia, joka johtaa hänet oppilasanalyysin käsittelyyn ja teorian miettimi-

seen. 

Tämä reflektiivinen rationaalisuus yhdistettynä mallintamaani suunnitteluprosessiin 

on minulle tutkimuksessa tavoittelemani prosessi , jonka avulla voidaan toteuttaa 

mielekkäitä verkkotuetun monimuoto-opetuksen suunnitteluprosesseja. Sen avulla 

verkko-opiskelu avautuu lisäarvoa tuovana tapana lähestyä oppilaan opiskelun 

tukemista. Tällöin verkko-opiskelu on löytänyt paikkansa perinteisen opiskelun rinnal-

la. Se näyttäisi myös tuovan lisäarvoa suhteessa tietoyhteiskunnan yleiseen kansalli-

seen ja kansainväliseen kehittymiseen. Toisaalta jos tämä uusi opiskelumuoto 

liitetään tutkimuksessa luomaani teoriaan , voidaan mielestäni nähdä puolustusvoi-

mien erityispiirteet ja tämän kautta huomioida puolustusvoimien erityiset tehtävät, 

joita yhteiskunta on asettanut turvallisuusinstituutiolleen. 

5.2 Teoria tutkimustuloksen tulkinnan apuna 

Mielestäni tulosten tarkastelun yhteydessä on syytä tarkastella myös tutkimuksen 

aikana kehittämääni teoriaa. Sotilaskoulutuksen erityisluonteen vuoksi näyttäisi siltä, 

että myös pedagoginen tutkimus joutuu tarkastelemaan oppimista ja opetusta muusta 

kasvatuksesta ja koulutuksesta poikkeavasta näkökulmasta - sotilaspedago-

gisesta näkökulmasta. Tämä vaikuttaa myös tutkimuksen teoriapohjaan. Tutkimani 

ilmiön alueelta on saatavilla varsin vähän teoriaa sotilaspedagogisesta 
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näkökulmasta. Toisaalta oman kokemukseni mukaan tämä pakottaa tutkijan hahmot-

tamaan tutkimuksen teorian erityisen huolellisesti tutkimustehtävän tukemiseksi. 

Tämän vuoksi päädyin varsin poikkeavaan kolmitasoiseen teoriarakenteeseen. Pyrin 

hahmottamaan puolustusvoimien opetusta ja oppimista kuvaavan teorian , jonka 

nimitin ammattiteoriaksi. Se muodostuu yleisestä teoriasta puolustusvoimien erityis-

piirteet huomioimalla. Tätä monimuoto-opetuksen ammattiteoriaa voidaan soveltaa 

opettajien työssään muodostamalla käytäntöön mukautetulla käyttöteorialla , joka 

näyttäisi toimivan usein tiedostamattomana hiljaisena tietona opetustyössä. Sen esiin 

nostaminen on yksi mahdollisuus syventää koko yhteisön käsitystä toiminnasta ja 

sen kehittämistarpeista. 

Osallistuvan havainnoinnin menetelmällä kerätty aineisto ohjasi myös tutkimukseni 

teorian muodostumista. Teoriaa ei ollut siis etukäteen valmiina perustelemassa 

aineiston tulkintaa, vaan toimintatutkimuksen edetessä käsitykseni tutkittavasta 

ilmiöstä syveni. Tämä ohjasi käsitystäni taNittavasta teoriasta. Erityisen merkittä-

vässä roolissa tässä on yleisen oppimisen teorian soveltaminen puolustusvoimien 

käytännön opetukseen. Tutkimuksen teoriaa voidaan tässä tutkimuksessa pitää 

ilmiön takana olevana säännönmukaisuutena, jonka avulla tulkitaan tutkimus-

aineistoa. Raunion (1999) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei useinkaan testata 

etukäteen laadittua teoriaa empiirisellä aineistolla, vaan aineistosta tuotetaan käsit-

teitä ja uutta teoriaa. Samoin näen että tässä tutkimuksessa osa teoriasta syntyy 

tutkimusprosessin aikana. Tämä tukee toimintatutkimuksen paradigmaa, jossa koros-

tuu käytännönläheisyys . Toimintatutkimuksella ei useinkaan testata teoriaa, vaan 

tuodaan teoriaan käytäntöön sekä luodaan teoriaa käytännöstä. 

Luodun teorian valossa monimuoto-opetuksen soveltaminen puolustusvoimien 

opetukseen vaatii sen kontekstualisointia puolustusvoimien toimintaympäristöihin. 

Monimuoto-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on siis otettava huomioon 

puolustusvoimien opetukseen vaikuttavat tekijät , mikä tarkoittaa että taNitaan 

erityistä sotilaspedagogista lähestymistapaa. Puolustusvoimat kouluttaa oppilaitaan 

organisaation omaa taNetta varten. Koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on sodan 

ajan tehtävien täyttäminen. Hierarkkinen organisaatio ja toimintakulttuuri ovat myös 

tekijöitä, jotka luovat pohjaa opetuksen suunnittelulle ja toteutukselle. 

Suomalaisen yhteiskunnan muuttuminen tietoyhteiskunnaksi ei näyttäisi vaikuttavan 

suoraan puolustusvoimien opetukseen tai koulutuskulttuuriin . Lakisääteisten tehtä-
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vien täyttämiseen tähtäävä puolustusvoimien toiminta ja koulutus ovat täten suoraan 

riippumattomia yhteiskunnan koulutuksen linjauksista. Puolustusvoimat on kuitenkin 

mukana tässä muutoksessa yhteiskunnan osana. Puolustusvoimien oppilaat ja 

opettajat ovat yhteiskunnan koulutusjärjestelmän ja oppimiskäsityksen "tuotteita." 

Yhteiskunnan muuttuminen muuttaa myös puolustusvoimien toimintaympäristöä. 

Erityisesti muutos vaikuttaa ihmisiin. Näin ollen koulutusorganisaationa puolustusvoi-

mien tulee pystyä analysoimaan muutosta oman toimintansa kannalta keskeisten 

tekijöiden osalta. 

Opiskelijoiden oppimisvalmiudet ja -tottumukset saattavat muuttua tietoyhteiskunnan 

kehittymisen mukana. Tietoyhteiskunnan kehittämislinjauksista voidaan pyrkiä 

hahmottamaan tulevaisuuden opiskelijan opiskeluympäristö. Opiskelijoiden oppimis-

historian huomioimisen tarve mitä ilmeisimmin korostuu tulevaisuudessa. Tällä 

hetkellä tietoyhteiskunnan oppimisvalmiuksien kehittyminen ei tavoita vielä kaikkia 

opiskelijoita samanarvoisesti. Samoin on huomioitava joidenkin perinteisten oppimis-

valmiuksien heikkeneminen. Esimerkiksi suoran kontaktin ja henkilökohtaisen 

neuvottelutaidon kokemuksen puute voi nousta esiin verkottuneiden kontaktien yleis-

tyessä. 

Nykyaikaisen sodan kuva on yksi merkittävä ammattiteoriaa luotaessa esiin noussut 

tekijä puolustusvoimien koulutuskulttuurin muutoksessa. Sodankäynnin teknistymi-

nen ja uhkakuvan muuttuminen eri kriisiasteita sisältäviksi pieniksi konflikteiksi 

muuttavat myös koulutuksen vaatimuksia . Toisaalta sekä rauhan että sodan ajan 

johtamisjärjestelmät tuottavat valtavan määrän informaatiota. Olennaista näyttäisi 

olevan pystyä käsittelemään tietotulva laadukkaaksi tiedoksi kulloistakin tarvetta 

varten. Upseerien osaamis- ja oppimisvalmiuksien uusien vaatimusten tulee näkyä 

opetuksessa. Puolustusvoimien tehtävien muuttuminen aiheuttaa myös muutos-

paineita opetukselle . Kansainvälistyminen ja yhä laajemmat velvoitteet yhteiskunnan 

muihin uhkakuviin vaativat sotilaalta mukautumiskykyä ja jatkuvaa itsensä kehittä-

mistä sekä itsenäistä tiedonrakentamis- ja soveltamiskykyä. 

Puolustusvoimien koulutus on erittäin tavoitesuuntautunutta. Organisaation tehtävät 

ja erityispiirteet luovat koulutuskulttuuriin oman erityisleimansa. Hierarkkinen linjaesi-

kuntaorganisaatio on voimassa rauhan ja sodan aikana. Se vaatii jokaiselta oman 

toiminnan mieltämistä kokonaisuuden osana. Koulutuksen voidaan olettaa kaikilla 

tasoilla tukevan tätä toimintakulttuuria. Rauhan aikana opittujen toimintamallien ja 
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käytäntöjen on toimittava myös kriisin aikana. Organisaatio määrittää puolustusvoi-

mien koulutuksen eri opintokokonaisuuksien päämäärät. Puolustusvoimissa annet-

tava koulutus on ymmärrettävä työnantajan järjestämänä koulutuksena, jossa 

pätevöitetään henkilöstöä tiettyihin tehtäviin . 

Tekninen kehitys näyttäisi myös vaikuttavan tämän tutkimuksen teoriapohjaan. Alati 

kehittyvän tekniikan huomioon ottamista koulutuksessa puoltaa myös sodan ja 

rauhan ajan johtamisjärjestelmien kehittäminen. Puolustusvoimat on siirtynyt rauhan-

aikaisessa työskentelyssään valtakunnalliseen virtuaalityöyhteisöön. Päivittäinen 

työskentely lähes jokaisessa puolustusvoimien työpisteessä tapahtuu verkottuneessa 

ympäristössä. Sodan ajan johtamisjärjestelmät on suunniteltu toteuttaa tietoverkko-

pohjaisina yhtymätasolle asti. Tällöin opetuksen tulisi tukea tietoverkoissa tarvittavien 

ajattelu- ja toimintamallien kehittymistä. Kaikessa puolustusvoimien opetuksessa 

tulisikin kehittää tällaisessä ympäristössä tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja antaa 

oppimiskokemuksia niistä. Avoimen oppimisen mahdollistaminen, itsereflektion 

tukeminen sekä opiskelijan itseohjautuvuus opetuksessa tukevat tällaisten oppimis-

valmiuksien kehittymistä. 

Näyttäisi siltä, että AVOT-kehittämisohjelma antaa erittäin hyvän pohjan puolustus-

voimien koulutuksen kehittämiselle tietoyhteiskunnan suunnan mukaisesti. Erityisen 

tärkeää kehittämisohjelmassa on tekninen , pedagoginen ja koulutusjärjestelmän 

kehittäminen saman ohjelman sisällä. Toisaalta keskeistä kehittämisohjelman raken-

teessa on keskushallintotason strateginen ohjaus ja kehittämisvastuun jakaminen 

organisaation tehtäväksi. Jokainen pystyy kehittämään omaa toimintaansa yhteisten 

suuntalinjojen mukaisesti. Erillinen projektiorganisaatio ei ehkä olisi päässyt riittävän 

lähelle käytännön työkenttää. 

Työn ja opiskelun johdonmukainen yhdistäminen on AVOT-kehittämisohjelman 

keskeinen tavoite. Yhdistäminen mahdollistaa aivan uudenlaisen opiskelun tarjonnan . 

Opiskelijan työssä tarvittavan osaamistarpeen kehittämiseen pystytään vastaamaan 

aiempaa tehokkaammin. Samoin opp1m1sen siirtovaikutus työhön näyttäisi 

lyhentyvän. Pyrkimyksenä on jopa todellinen työn ja opiskelun yhdistäminen. Opiske-

lun aikana voidaan muun muassa ratkoa työyhteisön ongelmia. Niin ikään oppimis- ja 

työskentely-ympäristön käsitteen laaja-alainen ymmärtäminen on tärkeää. Kehittä-

misohjelmassa pyritään kehittämään oppilaan ja työntekijän ympäristöä fyysisestä, 

henkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. 



240 

Koko päällystön koulutusjärjestelmän muutos luo mahdollisuuden tarkastella opetuk-

sen järjestelyjä uudessa ympäristössä. Kyseessä ei olekaan niinkään opetuksen 

kehittäminen vanhan toiminnan pohjalle, vaan kyseessä on pikemminkin opetuksen 

kehittäminen uuteen muuttuneeseen toimintaan. Voi olla, että useassa tapauksessa 

ei voida enää toimia vanhoilla malleilla, vaan tarvitaan uusia toimintatapoja. Kolmi-

portainen maantieteellisesti hajautettu upseerien perustutkinto ja täysin uudentyyppi-

nen täydennyskoulutusjärjestelmä sekä vaativat että mahdollistavat opetuksen 

uudenlaisen rakentamisen. Oppiminen ja avoimuus nousevat yhä selkeämmin 

keskeiseksi lähtökohdaksi suunnittelussa. Pirstaleiset opiskeluohjelmat antavat 

tarpeen myös opetusteknologiseen kehitykseen. Enää resurssit eivät riitä perintei-

seen opiskelijoiden ohjaamiseen ja resurssien hallintaan. 

Perinteisesti puolustusvoimien koulutusjärjestelmä on ollut koko työuran kattava 

jatkumokoulutus. Työntekijän osaamista on varmistettu nousujohteisella koulutuksel-

la, joka on sisältänyt perus- ja jatkotutkinnon sekä täydennyskoulutuksen. Tiedon 

nopea vanheneminen ja uusien osaamistarpeiden syntyminen vaativat kuitenkin 

tulevaisuudessa avoimemman opetustarjonnan synnyttämisen vanhan järjestelmän 

rinnalle. Työtekijä voisi tällöin hakeutua osaamistarpeen ilmettyä opetustarjonnan 

piiriin . Verkkotuettu monimuoto-opetus olisi todennäköisesti tehokkain koulutuksen 

järjestämismuoto. 

Monimuoto-opetuksesta saadut myönteiset kokemukset kannustavat kehittämään 

tätä opetusmuotoa puolustusvoimien opetukseen. Toisaalta organisaation johdon 

tuki ja linjaukset velvoittavat opetusmuodon soveltamiseen uudistuneessa toiminta-

kentässä. Tämän tutkimuksen valossa verkkotuettu monimuoto-opetus näyttäisi 

olevan puolustusvoimien opetukseen soveltuvin toimintamalli. Siinä lähi-, etä- ja 

itseopiskelua käytetään tasapuolisesti oppimisen näkökulmasta rakennetuissa 

opiskeluohjelmissa. Tietoverkoissa olevia tietovarantoja ja yhteisöllisiä toimintamah-

dollisuuksia käytetään tukemaan kaikkia kolmea opiskelutapaa. 
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TUTKIMUKSEN KESKEISIMMÄT KÄSITTEET 

Verkkotuettu opetus 

Tässä tutkimuksessa ymmärrän verkkotuetun opetuksen käsitteen siten, 
että se korostaa nimenomaan tietokoneiden verkottumisen 
mahdollisuuksia yhteisölliseen vuorovaikutukseen sekä yhteisöllisten 
tietovarantojen hyödyntämiseen. Tärkeää verkkotuetussa opiskelussa on 
nimenomaan opetusteknologian mahdollisuus koko oppimisprosessin 
tukemiseen 1 . 

Puolustusvoimien oppimiskäsitys: 

Käsitys oppimisesta puolustusvoimien opetuksessa koostuu yleisestä 
tietämyksestä, ihmisen oppimisesta ja organisaation erityispiirteistä 
johtuvasta käsityksestä siitä, miten oppimistavoitteet puolustusvoimien 
koulutuksessa saavutetaan.2 

Yhteistoiminnallinen oppiminen: 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on pienryhmätyöskentelyä, 
ongelmanratkaisun ja tiedollisen oppimistavoitteen 
järjestelmällisesti opitaan ryhmätyötaitoja ja arviointia.3 

jossa 
lisäksi 

Avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö: 

4 

Avoin Oppimis- ja Työskentely-ympäristö on fyysinen , henkinen ja 
sosiaalinen ympäristö. Se mahdollistaa avoimuuden määrästä riippuen 
oppilaan ja työskentelijän vapauden valita toiminta-aika, -paikka ja -tapa 
sekä sisällöt ja päämäärät. Siinä mahdollistuu suunnitelmallinen palaute, 
arviointi ja ohjaus.4 

Käsitemäärittelyni o n lähe ll ä sekä Tellan ( 1994) computer-managed että Batesin 
( l 997)computer-mediated määritelm iä 
Sorvari 1994, 15 (vrt. von Wright 1992, 1) 

Yleisen oppim iskäsityksen vaikutusta e i o le vars ina isesti käsitelty lähteissä. von 
Wright tuo kuitenkin käsityksen muodostamiseen kulttuu risen näkökulman , jota 
sove ltama ll a tutk ija on muodostanut tutkimuksessa käytettävän käsitemääritteen. 
Ekola, Jorma 1994, 121. Määrittelyssä korostetaan tiedo lli sia ja sos iaali sia tavoitteita. 
Tutkijan oma virallisesta määrittelystä sovel lettu käsitemäärittely. 
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Oppimisalusta: 

Oppimisalusta on verkko-opetukseen rakennettu tietoverkossa oleva 
tekninen oppimisympäristö, johon on voitu liittää erilaisia elektronisia 
palveluita 5. 

Sotilaspedagogiikka: 

Sotilaspedagogiikka (engl. Military pedagogy, saks. Militärpädagogik) on 
tutkimukseen, kokemukseen ja kriittiseen ajatteluun perustuvaa tietoa ja 
toimintaa sotilaallisen maanpuolustuksen eri aloilla ja tasoilla tapahtuvan 
koulutuksen jatkuvaksi kehittämiseksi. 6 

Moni muoto-opetus: 

Moni muoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle 
suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi yhdistettyä lähi- ja etäopetusta sekä 
itsenäistä opiskelua, joita tukee opiskelijoiden ohjaus.7 

Etäopetus: 

Etäopetus on opetusta, jossa opiskelijan ja opettajan välisestä ajallisesta 
ja paikallisesta etäisyydestä johtuen vuorovaikutus ja 
opiskelumateriaalin välitys tapahtuu erilaisten teknisten välineiden 
avulla. 8 

Oppimisympäristö: 

Oppimisympäristö on opiskelun kokonaisvaltainen toimintaympäristö, 
johon kuuluvat mm. oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, 
toimintamuodot, oppimislähteet, tekniikka ja media. 9 

Avoin oppimisympäristö : 

Avoin oppimisympäristö on oppimisympäristö, joka mahdollistaa 
oppilaan omatoimisen työskentelyn . Hänellä on mahdollisuus omaan 
harkintaan etenemisvauhdissa, opetussuunnitelmallisissa painotuksissa, 
sisällöissä ja opiskelumenetelmissä.10 

Portfoliotyöskentely: 

10 

Portfolio on oppilaan tai opettajan kokoama "arvopaperisalkku", johon 
hän on tietoisesti koonnut opiskelu- ja työtehtäviään . Hän on valikoinut, 

Tutkijan oma käs itemää rittely . Käs ite pyrkii erottamaan verkossa olevan tekni sen 
oppi 111 isympäri stösovel lu kset oppi 111 isympäri stön kokonaiskäs itteestä. 
Toi skallion 1999. 
Hein & Larna 1992. 
Paakkola 1993, 17. 
Pohjonen 1995), 14. 
Lehtinen 1997), 53. 
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arvioinut ja perustellut kyseiset työt edustamaan omaa osaamistaan 
kyseisessä asiassa. 11 

Toimintatutkimus: 

Toimintatutkimus on tutkimusstrategia, jossa tutkimus etenee 
prosessina. Toimintatutkimus pitää sisällään erilaisia 
tutkimusmenetelmiä tutkimusongelman selvittämiseksi. Tutkimukselle on 
ominaista, että se on 

- kasvatuksellista, 
- yhteisöllistä, 
- ongelmakeskeistä, 
- tilannesidonnaista, 
- tulevaisuuteen suuntautuvaa, 
- muutosinterventioon perustuvaa, 
- toiminnan kehittämiseen tähtäävää sekä 
- toimintaa, tutkimusta ja arviointia yhdistävää. 12 

Hypermedia ja -teksti: 

Hypermedia tarkoittaa tiedonhallintajärjestelmää, jonka perustana ovat 
tietokoneella luodut teksti- , kuva- , ääni- ja muiden dokumenttien väliset 
asiayhteydet. Multimediasta nämä tietosolujen linkit puuttuvat. 

Hyperteksti muodostuu lyhyistä tekstin osista, joista on vi ittauksia toisiin 
osiin. Jokainen osa on itsenäinen kokonaisuus. Tekstin osat liitetään 
toisiinsa asiayhteyksien perusteella. Tekstit liitetään toisiinsa linkeillä. 13 

Multimedia: 

Multimedialla tarkoitetaan tietokoneella tapahtuvaa äänen , kuvan ja 
tekstin eri muotojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. 14 

Interaktiivinen multimedia 

Interaktiivinen multimedia sisältää ajatuksen, että käyttäjä voi vaikuttaa 
dokumentin sisältöön, kuten tietokonepeleissä.15 

Muutosinterventio: 

11 

12 

l.l 

14 

15 

Muutokseen tähtäävä väliintulo eli interventio on keskeinen tekijä 
toimintatutkimuksessa. Interventiolla on kahdenlainen merkitys. 

Linnakylä 1999, 2. 
Tutkijan oma lähte istä tähän tutkimukseen sove llettu määritelmä. 
Pohjonen 1995 , 144. 
Ekholm & Oesch 1993, 43. 
mt,44. 
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16 

Toimintatutkimuksessa todellisuutta muutetaan, jotta sitä voisi tutkia. 
Toisaalta todellisuutta tutkitaan, että sitä voisi muuttaa. 16 

Heikkinen, Huttunen & M oilanen 1999, 44. 
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