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TIIVISTELMÄ

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella varusmiesten oppimisympäristöjä osana merivoi-
mien varusmieskoulutusta ja selvittää miten oppimisympäristöjä hyödynnetään ja kehitetään.
Tarkoituksena oli muodostaa uusi tulkinta Puolustusvoimien oppimisympäristökäsitteestä sekä
osoittaa käytännön ratkaisuja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Oppi-
misympäristöjä tarkasteltiin organisaation näkökulmasta koulutukseen vaikuttavien tekijöiden
ja niiden muodostaman kokonaisuuden kautta. Tutkimuksen teoriasidonnaisuus liittyi herme-
neuttiseen sotilaspedagogiikan viitekehykseen, koulutusjärjestelmään sekä konstruktivistiseen
oppimiskäsitykseen. Tutkimuksen tavoitteet muodostettiin neljän alakysymyksen avulla, jol-
loin oppimisympäristökäsite asetettiin koulutuksen viitekehykseen ja selvitettiin miten varus-
miesten koulutusta voi tehostaa ja miten oppimisympäristöjä hyödynnetään ja kehitetään.

Varusmieskoulutuksen oppimisympäristöjä tarkasteltiin eri johtamistasoilla palvelevien kou-
lutustoimialan ja sen kehittämiseen osallistuvien asiantuntijoiden näkökulmasta. Aineisto ke-
rättiin asiantuntijahaastatteluin. Tutkimuksen perusjoukko (n=9) koostui viidestä merivoimien
koulutuspäälliköstä ja neljästä oppimisympäristöjen kehittämiseen osallistuneesta asiantunti-
jasta. Tutkimusasetelma perustui laadullisiin menetelmiin. Laadullisen sisällönanalyysin pe-
rusteella kartoitettiin ja kategorisoitiin oppimisympäristöt ja niihin liittyvät tekijät omiksi ko-
konaisuuksiksi. Keskeisimmät tulokset liittyvät oppimisympäristökäsitteen ymmärtämiseen
laajempana ja moniulotteisempana kokonaisuutena sekä eri keinoihin oppimisympäristöjen
hyödyntämiseen, erityisesti menetelmällisten ja virtuaalisten tekijöiden kautta. Tulosten poh-
jalta esitettiin uusi tulkinta oppimisympäristökäsitteen ymmärtämisestä varusmieskoulutuk-
sessa. Puolustusvoimissa oppimisympäristöjä kehitetään osana puolustusjärjestelmää toimin-
nallisin prosessein. Alemmilla johtamistasoilla kehittäminen tapahtuu näiden laajempien pro-
sessien ulkopuolella, keskittyen menetelmien ja koulutustapahtuman kehittämiseen.

Aiempi tutkimus ja tämän tutkimuksen aineisto osoittavat miten vaikea oppimisympäristöjä
on tarkasti määritellä ja kategorisoida. Subjektiiviset näkökulmaerot oppimisympäristöjen ja
niihin liittyvien tekijöiden hahmottamisessa antavat erheellisen kuvan koulutukseen liittyvästä
kokonaisuudesta, jossa oppimisympäristöt ovat tulosten mukaan yksi tekijä muiden joukossa.
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MERIVOIMIEN VARUSMIESKOULUTUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖT

1 JOHDANTO

Puolustusvoimat uudistaa parhaillaan koulutusjärjestelmää, varusmieskoulutusta, koulutusme-

netelmiä ja koulutusrakenteita. Puolustusvoimain komentajan mukaan koulutuksen on oltava

laadukasta ja motivoivaa (Kivinen 2019). Valtioneuvoston puolustusselonteko vuodelta 2017

linjasi varusmiespalvelusta kehitettävän hyödyntämällä koulutuksessa tehokkaammin verkko-,

simulointi- ja virtuaalijärjestelmiä sekä tuottamalla varusmiehille digitaalisia palveluja (Valtio-

neuvoston kanslia 2017, 26-27). Teknologia kehittyy nopeasti ja digitaalisia sovelluksia hyö-

dynnetään yhä laajemmin. Digitalisaation mahdollisuudet ovat moninaiset. Koulutuksessa

käyttöön otettavan teknologian sovellusten ja sisältöjen tulee olla pedagogisesti korkealaatuisia

ja helppokäyttöisiä (Opetus- ja kultuuriministeriö 2017, 52). Edellä mainituista tekijöistä joh-

tuen on varusmieskoulutuksen oppimisympäristöjä ja niiden kehittämistä tarpeellista ja ajan-

kohtaista tutkia sotilaspedagogiikan tutkimuksella.

Yleisen määritelmän mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa opitaan ja

opiskellaan (Kotimaisten kielten keskus 2019). Puolustusvoimat jaottelee voimassaolevan nor-

miston mukaisesti oppimisympäristöt kahteen kategoriaan; fyysisiin ja teknisiin. Tekniset op-

pimisympäristöt jakautuvat edelleen verkko-oppimisympäristöihin ja simulaattoreihin (PE-

KOULOS 2015).

Oppimisympäristön määritelmää, sisältöjä ja ulottuvuuksia voidaan kuitenkin tarkastella Puo-

lustusvoimien koulutusjärjestelmän käyttämää määritelmää laajemmin eri lähtökohdista. Oppi-

misympäristöksi voidaan Piispasen (2008, 22) tapaan määritellä tila, sijainti, yhteisö tai käy-

täntö, joka edistää oppimista. Oppimisympäristö voidaan määritellä Mannisen ym. (2007, 30-

37) ja Lindforsin (2012, 12-18) mukaan fyysisten, sosiaalisten tai psyykkisten suhteiden koko-

naisuutena, jossa oppiminen tapahtuu. Tällaisia voivat olla muun muassa rakennukset, opetus-

välineet, oppimateriaalit, rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Lisäksi Lindfors (2012,

15) liittää oppimisympäristöön oppijan kognitiiviset, emotionaaliset ja vuorovaikutukseen liit-

tyvät tekijät. Oppimisympäristössä korostuvat oppimista tukevat sosiaaliset suhteet ja vuoro-

vaikutus. Tämä ilmenee erityisesti yhteistoimintaan pyrkivissä virtuaaliympäristöissä, jossa



2

sosiaalista vuorovaikutusta pidetään mielekkään oppimisympäristön tunnusmerkkinä. Oppi-

misympäristön psyykkiset ulottuvuudet liittyvät oppimiseen, kokemuksiin ja itsensä toteutta-

misen mahdollisuuksiin, kytkeytyen tiiviisti fyysiseen ympäristöön (Lindfors 2012, 15). Piis-

panen, Manninen ym. ja Lindfors näkevät oppimisympäristökäsitteen laajana kokonaisuutena,

joka sisältää eri tekijöitä ja ominaisuuksia.

Koulutusjärjestelmän määritelmä oppimisympäristöille on suppea. Kasvatustieteiden tutkimuk-

sessa oppimisympäristöjen ulottuvuudet nähdään laajempina kokonaisuuksina (ks. Piispanen

2008, 20-23; Manninen ym. 2007, 30-37). Digitalisaatio, uusi pedagoginen ajattelu, globalisaa-

tio ja kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen sekä kulttuurin muutokset haastavat koulutus-

järjestelmää mukautumaan siihen vaikuttaviin tekijöihin (Opetus- ja Kultuuriministeriö 2017).

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää miten oppimisympäristöt sjoittuvat Merivoimien varus-

mieskoulutuksen kokonaisuuteen sekä miten oppimisympäristöjä hyödynnetään ja kehitetään.

Tutkittavana ilmiönä oli oppimisympäristö. Tutkittava ilmiö sijoittuu varusmieskoulutuksen

kontekstiin, jonka sisälle mahtuu useita muita koulutukseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Oppimisympäristöjä tutkittiin näiden tekijöiden muodostaman kokonaisuuden yhtenä osana.

Tutkittava ilmiö, siihen vaikuttavat muut tekijät sekä kokonaisuuden sisälle muodostuvat vuo-

rovaikutussuhteet olivat tutkimuksen keskiössä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli syventää ymmärrystä varusmieskoulutuksessa käytössä olevista

oppimisympäristöistä ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvistä teki-

jöistä. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tuottaa uusi ja laajempi tulkinta koulutusjärjestelmän

kuvaamasta oppimisympäristökäsitteen määritelmästä, hyödyntämällä kasvatustieteellisessä

tutkimuksessa esiintyviä tulkintoja oppimisympäristöistä. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli

löytää keinoja varusmiesten oppimisympäristöjen nykyistä paremmalle hyödyntämiselle.  Tut-

kimuksen tavoitteena oli myös nostaa esiin sekä teoreettisia että käytännön ratkaisuja oppimis-

ympäristöjen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Tutkimus rajatiin käsittelemään Merivoimien varusmiesten oppimisympäristöjä. Näin luotiin

oppimisympäristöjen tarkastelulle rajattu kokonaisuus, jota ei vielä ole tutkittu. Rajauksella

muodostettiin tasapaino tarkasteltavan aiheen laajuuden ja tulosten hyödynnettävyyden välillä.

Aihe on ajankohtainen, sillä varusmiesten koulutusta uudistetaan parhaillaan Koulutus 2020-

ohjelmalla, jonka täysimääräinen jalkauttaminen on pitkäkestoinen prosessi. Oppimisympäris-

töjä kehitetään jatkuvasti osana puolustusjärjestelmää (Kivinen, 2019). Tutkimuksessa oppi-

misympäristöjä tarkasteltiin organisaation näkökulmasta. Vaikka tutkimuksen konteksti rajat-

tiin Merivoimiin ja Puolustusvoimiin, hyödynnettiin oppimisympäristöilmiöstä tehtyä poikki-

tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä sotilaspedagogiikan että
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kasvatustieteiden tutkimusta oppimisympäristökäsitteen jäsentämiseen koska siten saatiin laa-

jempi näkökulma oppimisympäristöilmiön tarkastelulle.

Tutkimus on teoriasidonnainen. Hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys, Puolustusvoi-

mien koulutusjärjestelmä sekä konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisympäristöjen kehittä-

misen taustalla loivat aineiston tarkastelulle teoreettiset lähtökohdat. Oppimisympäristöjen tar-

kastelussa käytetään yhtenä teoreettisena pohjana konstruktivistista oppimiskäsitystä jäsentä-

mään oppimisympäristökäsitettä. Täten luotiin yhteys konstruktivistisen oppimiskäsityksen ja

oppimisympäristöajattelun välille (Manninen ym. 2007, 43-44). Sotilaspedagogiikan herme-

neuttisen viitekehyksen kysymys optimaalisen oppimisympäristön luomisesta rakentaa loogi-

sen yhteyden tutkimuksen ja sotilaspedagogiikan tieteenalan teoreettisen mallin välille (Mäki-

nen 2009, 117). Aihe sijoittuu Puolustusvoimien joukkotuotantojärjestelmään, johon kuuluu

koulutusjärjestelmä ja sen alle edelleen oppimisympäristöt.

Tutkimuskysymys oli: Miten oppimisympäristöjä hyödynnetään ja kehitetään osana Merivoi-

mien varusmieskoulutuksen kokonaisuutta? Tutkimuksen alakysymykset olivat:

• Mitä oppimisympäristöjä sisältyy Merivoimien varusmieskoulutukseen?

• Miten oppimisympäristöt sijoittuvat varusmieskoulutuksen kokonaisuuteen?

• Miten käytössä olevia oppimisympäristöjä voisi hyödyntää tehokkaammin?

• Miten oppimisympäristöjä kehitetään?

Tutkimusaineisto koostui asiantuntijahaastatteluista (Yin 2016, 40-45, 140-147). Asiantuntija-

haastattelut kohdennettiin Merivoimien joukko-osastojen ja Merivoimien esikunnan koulutus-

päällikköihin sekä Pääesikunnan ja Puolustusvoimien oppimisympäristöjen kehittämisen asi-

antuntijoihin. Asiantuntijahaastattelujen kautta syvennyttiin Merivoimien varusmieskoulutuk-

seen ja oppimisympäristöihin sekä koulutusmenetelmiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013,

204-212; Yin 2016, 140-147). Organisaation tahtotila ja strategioiden jalkautuminen kentälle

toteutuvat monesti suunnitellusta toimeenpanosta poiketen. Tilannekuva samasta asiasta voi

poiketa organisaation sisällä eri johtamistasoilla. Tästä syystä on mielenkiintoista selvittää, mi-

ten oppimisympäristöjen kehittäminen ymmärretään eri johtamistasoilla.

Oppimisympäristöt ja sotilaskoulutus sijoittuvat sotilaspedagogiikan tieteenalaan. Käsitteellä

pedagogiikka ymmärretään yleisesti ihmisten kasvatukseen liittyviä tekijöitä. Ihmisten kasva-

tuksella tarkoitetaan inhimillisen kasvun ja toimintapotentiaalin tukemista ja edistämistä (Tois-

kallio 2009, 38). Sotilaspedagogiikan taustalla ovat pitkät perinteet omaava sivistysteoreettinen

ajattelu ja asenne. Sotilaspedagogiikassa tarkastellaan toimintakyvyn ja suorituskyvyn välistä

moniulotteista vuorovaikutussuhdetta sekä sotilaana olemista ja toimintakyvyn luonnetta.
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(Toiskallio 2009, 42) Sotilaspedagogiikka pyrkii ilmiöiden laaja-alaiseen ymmärtämiseen

(Anttila 2014, 142). Oppimisympäristöjen teoreettisessa tarkastelussa hyödynnettiin herme-

neuttista sotilaspedagogiikan viitekehystä, joka yhdistää oppimisympäristökäsitteen päämää-

riin, oppimiseen, metodeihin ja koulutettaviin (Mäkinen 2009, 117).  Hermeneuttisen sotilas-

pedagogisen viitekehyksen keskiössä on ihminen. Ihmisen ympärillä ovat käsitykset ihmisestä,

päämääristä ja metodeista. Päämääräkäsityksen ja metodikäsityksen väliin jää ratkaistaviksi ky-

symykseksi: kuinka tulisi luoda optimaalinen oppimisympäristö (Mäkinen 2009, 117).

Varusmiesten oppimisympäristöstä on sotilaspedagogiikan alalla julkaistu muutamia tutkimuk-

sia. Pääosa niistä oli laadullisia tutkimuksia. Ruuskanen (2011) käsitteli fenomenografisella

tutkimusotteella sotaharjoitusta oppimisympäristönä ja nosti esiin kouluttajan tärkeyden onnis-

tuneen oppimistapahtuman luomisessa.  Nikkinen (2015) tutki alokkaiden motivaatiokäsityksiä

peruskoulutuskaudella. Kallela (2016) selvitti motivaation muutosta varusmiespalveluksen ai-

kana tavoiteorientaatioteorian näkökulmasta, todeten varusmiesten olevan palvelusmotivaatiol-

taan heterogeeninen joukko. Paatsola (2016) selvitti motivaation ja oppimistulosten välistä yh-

teyttä varusmiespalveluksessa. Forsell (2017) tutki simulaattoriavusteisia oppimisympäristöjä

asejärjestelmän näkökulmasta. Verkko-opetusta on tutkittu määrällisesti varusmiesten valmiuk-

sien ja siviilikoulutusjärjestelmän osaamisen näkökulmasta (Kyösti 2017). Tässä tutkimuksessa

tavoitteena on laajemman näkökulman ja käytännön toteutusten implementoiminen Merivoi-

mien varusmiesten oppimisympäristöihin.

Kasvatustieteiden näkökulmasta on tehty useita väitöstutkimuksia oppimisympäristöistä. Oppi-

misympäristökäsitteen tulkinnassa hyödynnettiin erityisesti Piispasen (2008) ja Tynjälän

(2002) sekä Mannisen ym. (2007) tutkimusta oppimisympäristöistä. Hälinen (2011) ja Kärnä

(2011) ovat tutkineet virtuaalisia oppimisympäristöjä. Fyysisistä oppimisympäristöistä on väi-

tellyt Kuuskorpi (2012). Pulkka (2014) on tutkinut motivaation ja oppimisympäristön vuoro-

vaikutusta. Mäkelä (2018) on väitellyt oppimisympäristöjen kehittämisestä. Mainitut tutkimuk-

set käsittelevät oppimisympäristöjä yleisellä tasolla tai peruskoulutuksen näkökulmasta. Tämän

takia niissä esitettyjä havaintoja ei sellaisenaan voi hyödyntää suoraan varusmieskoulutukseen

tai varusmiesten oppimisympäristöihin. Tästä syystä kasvatustieteellistä tutkimusta hyödynnet-

tiin tutkimusasetelman rakentamiseen, teoriapohjan muodostamiseen sekä haastattelukysymys-

ten laatimiseen.
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2 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TEOREETTINEN TARKASTELU

Tässä tutkimuksessa oppimisympäristöjä tutkittiin varusmieskoulutuksen osana. Tutkimuksen

konteksti muodostui kuvion 1 mukaisesti oppimisympäristöjen ympärille. Oppimisympäristöjä

tarkasteltiin kolmen eri kokonaisuuden näkökulmasta. Ensimmäinen tutkimuksen kontekstin

kolmesta tarkastelun kohteesta on puolustusvoiminen koulutusjärjestelmä, joka vastaa osaami-

sen ja toimintakyvyn rakentamisesta (PEKOULOS 2015, 13). Koulutusjärjestelmä luo puitteet

oppimisympäristöjen tarkastelulle organisaationäkökulmasta.

Kuvio 1. Tutkimuksen konteksti.

Toinen oppimisympäristöjä tarkasteleva näkökulma on sotilaspedagogiikan tieteenala, joka tut-

kii ja tuottaa tietoa ja ymmärrystä muun muassa sotilaskoulutuksesta, oppimisesta ja toiminta-

kyvystä (Toiskallio 2009, 48-51). Sotilaskoulutuksen muodostama kokonaisuus ja siihen liitty-

vät tekijät ovat sotilaspedagogiikan keskeisin mielenkiinnon kohde (Pulkka 2010, 4). Kolmas

tutkimuskontekstin kokonaisuus on Merivoimien varusmieskoulutus, joka sitoo oppimisympä-

ristökäsitteen Merivoimien joukko-osastojen tuottamaan varusmieskoulutukseen.

Oppimisympäristöt

Koulutusjärjestelmä

Sotilaspedagogiikan
tutkimus

Merivoimien
varusmieskoulutus
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Valittu konteksti luo oppimisympäristöjen tutkimukselle tukevan rakenteen, joka huomioi tie-

teellisen tutkimuksen ja tutkimusalan pitkän kehityksen luoman eheän kokonaisuuden hyödyn-

tämisen (ks. Toiskallio 2009, 19-22). Valittu kontekstuaalinen pohja luo rakenteen, jota tuetaan

Puolustusvoimien käytössä olevien määräysten ja toimintamallien sekä prosessien tarkastelulla.

Edellä mainitut tekijät luovat tutkimuskohteena olevalle varusmiesten oppimisympäristöjen tut-

kimiselle kontekstin ja edellytykset oppimisympäristöjen teoreettiselle tarkastelulle. Samat te-

kijät myös mahdollistavat kolmannen kokonaisuuden, eli Merivoimien varusmieskoulutuksen

oppimisympäristöjen tutkimisen tieteellisen ja käytännöllisen näkökulman kautta. Täten varus-

miesten oppimisympäristöjä päästään tarkastelemaan sekä tieteellisen teoriatiedon että käytän-

nön reunaehtojen kautta. Tieteellisen teoriatiedon ja käytännöllisyyden leikkauspiste on soti-

laspedagogiikan tutkimuksen keskeisintä tutkimusalaa (Toiskallio 2009, 60-61).

Tutkimuksen käytännöllisyysnäkökulmaa rakennetaan voimassa olevan koulutustoimialaa oh-

jaavan normiston sekä asiantuntijahaastatteluiden kautta. Tutkittavan ilmiön konteksti hahmot-

tuu selkeämmin tarkastelemalla varusmieskoulutusta ja koulutusjärjestelmää, niitä ohjaavan

normiston ydinsanoman ja pääpiirteiden osalta. Täten oppimisympäristöt asetetaan osaksi kou-

lutusjärjestelmän käytännöllisiä toiminnallisuuksia ja sotilaspedagogiikan teoreettisia ilmiöitä.

Yllä mainitut käsitteet; koulutusjärjestelmä, oppimisympäristöt ja toimintakyky sekä oppimi-

seen liittyvät koulutus- ja opetusmenetelmät ovat sotilaspedagogiikan keskeisiä kiinnostuksen

kohteita (Pulkka 2020, 1).

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää ohjaavassa normistossa oppimisympäristökäsite määri-

tetään kaksijakoisesti ja suppeasti. Maanpuolustuskorkeakoulutuksen perustutkimuksessa op-

pimisympäristökäsite ymmärretään laajempana kokonaisuutena. Näin ollen Puolustusvoimien

sisällä esiintyy eri tulkintoja oppimisympäristöstä. Tästä syystä on syytä tutkia oppimisympä-

ristökäsitettä syvällisemmin ja määrittää oppimisympäristöön liittyvät tekijät ja ulottuvuudet

tieteellisin menetelmin.

Tässä luvussa esitetään tämän tutkimuksen keskeisimmät käsitteet, jotka ovat oppiminen, op-

pimisympäristöt ja konstruktivistinen oppimiskäsitys. Näitä käsitteitä tarkastellaan kasvatustie-

teiden ja sotilaspedagogiikan näkökulmasta. Oppiminen ja oppimisympäristöt ovat tässä tutki-

muksessa sidottu hermeneuttiseen sotilaspedagogiikan viitekehykseen, joka luo käsitteiden tar-

kastelulle teoreettisen näkökulman.
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2.1 Oppimisympäristökäsite

Tässä alaluvussa rakennetaan ymmärrys oppimisympäristöistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä,

ulottuvuuksista, osa-alueista ja luokitteluperiaatteista. Oppimisympäristökäsitteen ja siihen vai-

kuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää koulutusta ja oppimisympäristöjä kehitettäessä,

jotta kehitetään oikeita asioita ja saavutetaan haluttuja vaikutuksia.

Oppimisympäristökäsite tulee englanninkielisestä käsitteestä learning environment (Manninen

ym. 2007, 11). Oppimisympäristö voidaan nähdä ilmiönä, oliona, ympäristönä tai järjestel-

mänä. Käsitteenä se sijoittuu sosiaalisen ympäristön alakäsitteeksi. Assosiatiivisia käsitteitä op-

pimisympäristölle ovat esimerkiksi opiskeluympäristö ja oppimisalustat. Oppimisalustalla ym-

märretään oppimisympäristön teknisen arkkitehtuurin ohjelmistoa, joka sisältää työvälineitä

opettajalle ja oppijalle. Oppimisalusta on abstrakti objekti, joka liittyy verkkopalveluihin ja oh-

jaustermin virtuaaliset oppimisympäristöt alle (Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu

2019). Oppimisympäristö nähdään laajana kokonaisuutena, joka on paljon muuta kuin vain ti-

loja tai verkkoympäristöjä. Oppiminen rakentuu ennen kaikkea pedagogisten ratkaisujen, eikä

pelkästään fyysisten tai virtuaalisten tilojen, varaan (Jalkanen, Järvenoja & Litola 2012, 2). Op-

pimisympäristöjen ymmärtäminen laajana kokonaisuutena tukee oppimista ja koulutusta (Man-

ninen ym. 2007, 7).

Oppimisympäristöajattelu juontaa juurensa perusopetuksen kehittämisestä. Sen myötä perintei-

sestä kouluttajalähtöisestä ajattelutavasta on siirrytty oppijalähtöiseen ajattelutapaan. Merkittä-

vimpänä siirtymänä voidaan luonnehtia muutosta kouluttajan roolia korostavassa pedagogii-

kassa. Oppimisympäristöajattelu korostaa oppijaa ympäröivän fyysisen ja älyllisen ympäristön

kehittämistä oppimisen tukemisessa. Se mahdollistaa koulutuksen elävöittämisen, monipuolis-

tamisen ja tehostamisen sekä teemakokonaisuuksien integroimisen (Manninen ym. 2007, 10).

Oppimisympäristöajattelu perustuu pitkälti ongelmalähtöiseen opetukseen, jossa korostetaan

faktojen oppimisen sijaan kykyä hankkia ja arvioida tietoa sekä ratkomaan ongelmia ryhmissä.

Ongelmalähtöisellä oppimisella on juuret konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisessa tie-

don rakentamisessa (Cairns 2019, 2114). Oppimisprosessin kautta etenevä ongelmalähtöinen

oppiminen on luonteeltaan ohjaavaa ja etenee oppijoiden tarpeiden kautta (Pedaste, Mäeots,

Siiman ym. 2015, 47-58). Ongelmalähtöisen opetuksen näkökulmasta voidaan tarkastella oppi-

miselle ominaisia kriteereitä. Oppimisen pitäisi liittyä laajempiin kokonaisuuksiin ja oppimis-

prosessin tulisi haastaa ja samalla tukea ajattelua sekä kannustaa vaihtoehtoisten ratkaisujen

testaamiseen. Oppijan aktiivista roolia ja ratkaisuprosesseja tulee tukea. Ongelmien ja oppimis-

ympäristön tulisi liittyä oikeisiin ongelmatilanteisiin ja vastata monimutkaisen reaalimaailman
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tarpeisiin. Lisäksi oppijan tulisi osata arvioida opittua asiaa ja omaa oppimisprosessiaan (Man-

ninen ym. 2007, 55; ks. Jonassen, 1996).

Oppimisympäristön tulee vastata oppijan tarpeisiin. Oppimisympäristön, oppimiskäsityksen,

toimintakulttuurin ja käytettyjen menetelmien on vastattava odotuksiin, jotka ovat kasvatuksen

ja oppimisen lähtökohtina. Eri pedagogiset suuntaukset, trendit, arvot ja ihanteet muokkaavat

oppimisympäristöä ja siihen kohdistuvia käsityksiä. Oppimisympäristön muutokset tapahtuvat

usein viiveellä (Piispanen 2008, 3-4; Lindfors 2012, 12). Oppimisympäristössä toteutetaan hen-

kistä kehitystä tukevaa toimintaa ja luodaan ihmisen kasvua tukevaa ilmapiiriä. Oppimisympä-

ristö voi tästä näkökulmasta olla ympäristön ja tilan muodostama kokonaisuus, jossa oppiminen

tapahtuu.  Oppimisympäristössä oppiminen ei ole pelkkää tiedon lisääntymistä, vaan tietojen,

taitojen sekä asenteiden kokonaisvaltaista kehittämistä (Piispanen 2008, 15-16).

Ulkoinen toimintaympäristö luo oppimiselle puitteet ja mahdollisuudet. Varsinainen oppiminen

tapahtuu sisäisessä oppimisympäristössä, eli aivoissa ajattelun ja käsitteen muodostuksen yh-

teydessä. Ulkoinen ja sisäinen oppimisympäristö yhdistyvät yksilön ja ympäristön välisessä

vuorovaikutuksessa. Tämä vuorovaikutus luo oppimisympäristölle sosiaalisen ulottuvuuden.

Tästä voidaan päätellä, että mikä tahansa vuorovaikutteinen ympäristö oppimisen taustalla voi-

daan nähdä oppimisympäristönä. Ympäristö voi olla tila tai konteksti, joka tuottaa uutta tietoa

tai tukee luovuutta. Tästä syystä oppimisympäristö on rajaton, eikä siis rajoitu esimerkiksi sei-

nien rajaamaan tilaan (Piispanen 2008, 15-16).

Oppimisympäristöt voidaan jaotella niiden ominaisuuksien tai ulottuvuuksien kautta. Ulottu-

vuuksien jaottelun taustalla vaikuttavat näkökulmapainotukset ja tulkinnat. Osa-alueet eivät siis

ole selkeästi ja yksiselitteisesti luokiteltavissa selkein rajoin. Oppimisympäristö muodostuu ko-

konaisuudeksi keskenään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toimivista ulottuvuuksista ja osa-

alueista. Eri tekijät voidaan yhdistää, jolloin eri ulottuvuudet liittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kokonaisuus muodostaa ilmapiirin, jossa koetut tunteet ja kokemukset liittyvät vuorovaikutus-

tilateisiin. Oppimisympäristön ulottuvuudet voidaan nähdä lähestymistapoina tai näkökulmina

oppimisympäristö käsitteen jäsentämiseen. Näiden lähestymistapojen kautta oppimisympäris-

töjä on tarkoituksenmukaisempaa tarkastella tai kehittää (Piispanen 2008, 19-22).

Fyysinen osa-alue sisältää fyysiset tilat eri välineineen. Psyykkinen osa-alue sisältää oppimis-

ympäristöön liitettyjä eri käyttäytymismalleja. Sosiaalinen osa-alue kattaa oppimisympäris-

tössä ilmenevät ihmissuhteet ja vuorovaikutustilanteet sekä ilmapiirin. Pedagoginen tai didak-

tinen osa-alue sisältää oppimistoiminnan ja oppimisen tukemisen (Piispanen 2008, 19-22).

Kemppainen (2014, 35-64) nosti tutkimuksessaan esiin oppimisympäristön ulottuvuuksissa

edellä mainittujen fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ulottuvuuden lisäksi henkisen
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ulottuvuuden. Kemppainen kuvaa henkiseen oppimisympäristöön lukeutuvan muun muassa

opetusmenetelmät ja palautteen, jotka Piispanen (19-22) yhdistää pedagogiseen ulottuvuuteen.

Tekninen tai virtuaalinen oppimisympäristö voidaan nähdä omana oppimisympäristönään (Piis-

panen 2008, 16-17).

Teknisiin oppimisympäristöihin liittyvät simulaattorit, simulaatiot ja muokattu todellisuus. Si-

mulaattorit luokitellaan live-, virtuaalisiin ja konstruktiivisiin simulaattoreihin (Härkönen 2014,

161-162). Livesimulaatiossa toimijat käyttävät todellisia tai simuloituja välineitä todellisessa

ympäristössä, jolloin vaikutukset ovat simuloituja. Kaksipuolinen taistelusimulaattorijärjes-

telmä (KASI) on livesimulaatioon perustuva simulaattori. Virtuaalisimulaatiossa toimijat käyt-

tävät simuloituja välineitä simuloidussa tilassa simuloiduin vaikutuksin. Virtuaalisessa koulu-

tusympäristössä (VKY) keskeinen virtuaalisimulaatio perustuu Virtual Battle Space 3 (VBS3)

tietokonepelisimulaattoriin. Konstruktiivisissa simulaatioissa, kuten esimerkiksi Komentaja- ja

esikuntasimulaattorissa (KESI), toimijat, välineet ja tila sekä vaikutukset ovat simuloituja

(MAAVHENKOS 2017, 6-7).

Virtuaalinen todellisuus (virtual reality / VR) ja lisätty todellisuus (augmented reality / AR)

ovat teknisiä ratkaisuja, jotka parhaimmillaan tehostavat oppimista ja ovat kustannustehokkaita

koulutusratkaisuja. Virtuaalisen todellisuuden oppimisympäristöt perustuvat tietokoneen luo-

maan ympäristöön, jossa simuloidaan vuorovaikutusta oikean laitteen kanssa. Lisätty todelli-

suus tukee oikean laitteen käyttöä tietokoneen ja sensorien välisen vuorovaikutuksen kautta

(Gavish, Gutiérrez, Webel ym. 2015, 779). Lisätty todellisuus yhdistettynä fyysisiin materiaa-

leihin muodostaa oman kokonaisuuden, jota kutsutaan yhdistetyksi todellisuudeksi (mixed rea-

lity / MR). Toisin sanoen fyysinen ympäristö yhdistettynä virtuaaliseen ympäristöön muodostaa

oman yhteisen todellisuuden (Salmi, Thuneberg & Vainikainen 2017, 254).

Lisätty todellisuus perustuu neljään samanaikaiseen elementtiin. Ensimmäinen on fyysisen to-

dellisuuden ja digitaalisten illuusioiden yhdistelmä. Toinen elementti on interaktiivisuus fyysi-

sen ympäristön kanssa. Kolmas elementti on virtuaaliset efektit ja viimeinen on kolmiulotteiset

vaikutukset (Salmi ym. 2017, 253-254). Lisättyä todellisuutta hyödynnetään lisäämällä oppi-

jalle visuaalista informaatiota. AR-pohjaisia oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä hyödyn-

tävät koulutusratkaisut voivat tutkimusten mukaan lisätä oppimisen tehokkuutta. AR-pohjaisia

tablettialustoja on jo käytössä ja ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja edullisiksi ratkaisuiksi

havainnollistamisessa ja visuaalisen informaation tuottamisessa oppimisen tukena. AR-pohjai-

set virtuaalilasit ovat vielä toistaiseksi kalliimpia ratkaisuja. Teknologian ja menetelmien ke-

hittyessä, käyttöön saadaan halpoja ja älypuhelimiin pohjautuvia AR-oppimateriaaleja (Alt-

meyer, Kapp, Thees ym. 2020, 612-625).



10

Erityisesti vuorovaikutuksen, tiimityön, päätöksenteon ja tilannetietoisuuden on havaittu kehit-

tyvän virtuaalisimulaattoreiden avulla. Simulaattoriavusteisen koulutuksen onnistumiselle vuo-

rovaikutus oppijan, kouluttajan ja simulaattorin välillä korostuu. Taistelusimulaattori antaa vä-

littömän palauteen sekä mahdollistaa yksilön nopean ja tehokkaan toiminnan arvioinnin. Simu-

laattorin antamaa palautetta voi hyödyntää kouluttaja ja taistelija itse (Härkönen 2014, 161-

162). Simulaattoreiden hyödyntäminen koulutuksessa tarjoaa lisäarvoja runsaiden toistojen

mahdollistajina, kustannushyötyinä ja turvallisempina koulutusympäristöinä. Koulutusta hait-

taavina tekijöinä voidaan nähdä epärealistisia tai puutteellisia simulaatioita ja opetuksen vä-

häistä ohjausta. Mainitut tekijät voivat huonoimmillaan opettaa käyttäjälleen vääriä toiminta-

malleja (Härkönen 2014, 163).

Oppimisympäristössä vuorovaikutus on oppimisen tärkeä tekijä. Vuorovaikutteisia toimijoita

ja tekijöitä voivat olla esimerkiksi oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, pedagogiset toi-

mintamuodot, mediat, tavoitteet tai teknologiset apuvälineet. Teknologian kehittyessä koulu-

tuskäyttöön saadaan digitaalisia ja virtuaalisia välineitä ja palveluita tukemaan oppimisympä-

ristöjen vuorovaikutustekijöitä. Vuorovaikutteinen virtuaalimaailma luo työvälineen oppimi-

selle. Teknisten toimintojen liittäminen oppimisympäristöihin edellyttää kuitenkin opettajalta

tai kouluttajalta ammattitaitoa menetelmien, sovellusten ja teknisten välineiden yhdistämiseen

oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi. Teknisesti tuettu oppimisympäristö voidaan nähdä oppi-

misvälineeksi tai metodiksi. Edelleen tärkeässä roolissa säilyvät oppimisen huomioiminen, pa-

laute ja oppimismotivaation tukeminen (Piispanen 2008, 16-17).

Oppimisympäristön tarkoituksena on lisätä oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta uuden oppimi-

seen. Oppimisympäristössä yhdistyvät ympäristön toiminnalliset ominaisuudet ja rakenteet

sekä oppimista tukevat välineet ja työkalut. Oppimisen kannalta tärkeää on myönteisen ilma-

piirin rakentaminen (Kosonen, Selin & Naaralainen 2009, 6). Ympäristön yhteys oppijaan par-

haillaan aktivoi ja motivoi oppijaa sitoutumaan oppimisprosessiin. Tämä lisää sosiaalista vuo-

rovaikutusta oppijoiden välillä, mikä vuorostaan tekee oppimiskokemuksista jaettuja kokemuk-

sia. Fyysinen ympäristö vaikuttaa psykologiseen ja sosiaaliseen viihtyvyyteen. Viihtyvyys sekä

stimuloiva ja vaihteleva ympäristö luovat positiivisia oppimistuloksia (Piispanen 2008, 18).

Oppimisympäristön eri toimijat kokevat oppimisympäristön ulottuvuudet eri tavoin ja painot-

tavat eri asioiden merkityksiä. Oppijat usein korostavat oppimisympäristön fyysisiä ominai-

suuksia ja kouluttajat sen sijaan enemmän pedagogisia merkityksiä. Hyvässä oppimisympäris-

tössä korostuvat inhimilliset perustarpeet huomioivat, laadukkaat tilat ja välineet sekä ilmapiiri,

jossa yksilö voi kokea olonsa hyväksi ja turvalliseksi.  Hyvän oppimisympäristön piirteinä voi-

daan Piispasta (2008, 3-4) mukaillen nähdä innostavuus, kannustavuus ja toiminnallisuus.
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Hyvässä oppimisympäristössä koulutukseen liittyvät toimijat kohtaavat toisensa vuorovaiku-

tuksessa (Piispanen 2008, 3-4; Lindfors 2012, 12).

Oppimisympäristöt voidaan edelleen jakaa kolmeen eri osa-alueeseen; formaaliin, informaaliin

ja non-formaaliin oppimisympäristöön. Formaalilla oppimisympäristöllä tarkoitetaan institutio-

naalistuneita ympäristöjä, kuten varusmieskoulutusta, joka tähtää määritettyjen koulutustavoit-

teiden saavuttamiseen. Informaaleihin oppimisympäristöihin kuuluvat muun muassa vapaa-

ajan ympäristö ja formaaliin sotilaskoulutukseen kuulumaton toiminta. Nonformaaleja oppi-

misympäristöjä ovat tässä tapauksessa varusmieskoulutuksen ulkopuoliset toiminnot, joiden ta-

voitteena on oppiminen, kuten esimerkiksi uimakoulu, partio tai meripelastuskurssit (Jalkanen

ym. 2012, 4-5). Oppimista voi siis tapahtua myös satunnaisoppimisena erilaisissa nonformaa-

leissa tilanteissa (Manninen ym. 2007, 11).

Kokonaisvaltaisen oppimisympäristön näkökulmasta on keskeistä tasapainottaa tavoitteet, toi-

minta ja arviointi toisiinsa. Toiminnan, eli kouluttamisen, on tuettava asetettujen tavoitteiden

saavuttamista ja tavoitteiden toteutumista on arvioitava (Jalkanen ym. 2012, 4-5). Toiminnan

merkityksellisyys usein tukee itseohjautuvuutta. Tavoitteellinen suunnittelu ja yksilölliset tar-

peet huomioiva oppimisen tukeminen sekä soveltuvien opetusmenetelmien valitseminen tuke-

vat oppimista. Osa oppimisesta tapahtuu formaalin oppimisympäristön, esimerkiksi kasarmin,

ulkopuolella. On tärkeää yhdistää eri toimintaympäristöt toisiinsa ja rakentaa ne oppijan oppi-

misprosesseja tukeviksi. Informaaleissa ja nonformaaleissa oppimisympäristöissä opitun ana-

lysoiminen ja jäsentäminen pitää olla mahdollista myös formaalissa oppimisympäristössä

(Ibid., 8-9). Oppimista tukevan oppimisympäristön tulee huomioida oppijan osaamistaso, oh-

jata oppijaa, tukea sosiaalista vuorovaikutusta, suunnata tarkkaavaisuutta ja tarjota ajattelun tu-

kivälineitä. Täten autetaan oppijaa saavuttamaan taso, johon oppija ei yksin pääsisi (Manninen

ym. 2007, 54).

Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella niiden avoimuuden näkökulmasta. Suljetussa oppimis-

ympäristössä keskitytään informaation keräämiseen ja tulkitsemiseen, mutta opittuja tietoja ja

taitoja ei hyödynnetä edelleen. Yksipuolinen informaation siirtäminen johtaa rajoittuneisuu-

teen, jäykkyyteen ja luovuuden puutteeseen. Avoin oppimisympäristö mahdollistaa joustavuu-

den, tavoitteellisuuden, kommunikaation ja vuorovaikutuksen sekä korostaa motivaation ja il-

mapiirin merkitystä oppimisessa. Avoimessa oppimisympäristössä oppimista ohjataan ja tue-

taan asiantuntijana tai tutorina, mutta ei kontrolloida tai pakoteta tiettyyn malliin. Tällöin kou-

luttajan on valittava tilanteeseen sopiva rooli, joka tukee oppimista parhaalla tavalla (Kosonen,

Selin & Naaralainen 2009, 9-10). Oppijakeskisyyttä korostava käänteinen luokkahuone liittyy
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avoimeen oppimisympäristöön. Käänteisen luokkahuoneen on havaittu vaikuttavan positiivi-

sesti oppijoiden sitoutumiseen ja oppimisilmapiirin (Steen-Utheim & Foldnes 2018, 307-324).

Tässä alaluvussa on havaittu oppimisympäristökäsitteen olevan tulkinnallinen ja sisältävän eri

ominaisuuksia ja koostuvan eri tekijöistä. Oppimisympäristökäsitteen teoreettinen tarkastelu

tarjoaa tässä tutkimuksessa oppimisympäristön keskeisimmiksi tekijöiksi eri ulottuvuudet, kon-

tekstiin ja päämääriin liittyvät formaaliustekijät sekä menetelmiin liittyvät avoimuustekijät. Ku-

ten Piispanen (2008) ja Manninen ym. (2007) toteavat, on oppimisympäristö kokonaisuus, joka

luo oppimiselle tilan, ympäristön ja kontekstin. Oppimisympäristön kokonaisuus eri osatekijöi-

neen muodostaa tämän tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan osana hermeneuttisen sotilaspe-

dagogiikan viitekehyksen muodostamaa koulutuksen kokonaisuutta (Mäkinen 2009, 117). Op-

pimisympäristökäsitteen laaja kokonaisuus on näin ollen tila, jossa oppijat ja kouluttajat, kou-

luttavan organisaation päämäärät sekä koulutuksessa käytettävät metodit kohtaavat ja rakenta-

vat oppimista ja ymmärrystä.

2.2 Oppimisympäristöt osana Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmä muodosti tässä tutkimuksessa oppimisympäristökäsit-

teen tarkastelulle organisaationäkökulman ja loi perusteet oppimisympäristökäsitteen ymmär-

tämisen Puolustusvoimien näkökulmasta. Lisäksi koulutusjärjestelmä on keskeisessä roolissa

Puolustusvoimien oppimisympäristöjen kehittämisessä. Täten koulutusjärjestelmä luo sekä tar-

koituksenmukaisen kontekstin että yhden teoreettisen lähtökohdan Merivoimien varusmieskou-

lutuksen oppimisympäristöjen tutkimiselle.

Pääesikunnan koulutusosaston määräys Puolustusvoimien koulutustoimialan johtaminen mää-

rittää koulutustoimialan suunnittelun ja johtamisen, osaamisen ja toimintakyvyn rakentamisen

sekä laadun varmistuksen. Sama normi myös määrittää keskeisten käsitteiden sisällön ja viral-

lisen määritelmän. Samoja käsitteitä tullaan tutkimuksessa hyödyntämään, tulkitsemaan ja osin

myös kyseenalaistamaan (PEKOULOS 2015).

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmä on osa Puolustusvoimien joukkotuotantojärjestelmää.

Joukkotuotantojärjestelmä koostuu koulutusjärjestelmän lisäksi henkilöstöjärjestelmästä ja

joukkorakenteen hallintajärjestelmästä. Koulutusjärjestelmän ohjaamisesta, hallinnasta sekä

kehittämisestä vastaa Pääesikunnan koulutusosasto, jota johtaa Puolustusvoimien koulutuspääl-

likkö. Koulutusjärjestelmä on kokonaisuus, joka suunnittelee, ohjaa, hallitsee ja kehittää Puo-

lustusvoimien koulutusta. Koulutusjärjestelmä koostuu neljästä osasta; osaaminen,
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toimintakyky, oppimisympäristöt ja harjoitustoiminta (Ibid., 13). Nämä neljä koulutusjärjestel-

män osaa käsitellään tarkemmin omissa alaluvuissaan.

Koulutustoimiala ohjaa ja koordinoi koulutustoimialan kokonaisuutta joukkotuotannon näkö-

kulmasta ja prosessilähtöisesti. Pääesikunnan koulutusosaston tärkeimmät ohjaukseen liittyvät

menetelmät ovat normiohjaus, Puolustusvoimien toimintasuunnitelma sekä koulutuspäällikön

ohjaus- ja seurantakäynnit (Ibid., 9).

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on systemaattista tutkimustoimintaa tiedon lisäämiseksi ja

hyödyntämiseksi sekä uusien sovellusten kehittämiseksi. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan

päämääränä on tukea koulutustoimialan pitkäjänteistä kehittämistä. Puolustusvoimien koulu-

tusjärjestelmää kehitetään vastaamaan Puolustusvoiminen tavoitetilan vaatimuksia. Koulutus-

järjestelmää kehitetään koulutustoimialan strategisessa suunnitteluprosessissa muutosaskelin

kohti pitkänajan tavoitetilaa. Koulutusjärjestelmän kehittäminen on suorituskykylähtöistä ja re-

surssitietoista (Ibid., 6-12; PESUUNNOS 2015a, 4-6). Koulutustoimialan toiminnan ja resurs-

sien suunnittelu ja seuranta (TRSS) ohjaa strategisen suunnitelman ja sen osien toimeenpanoa

muutaman vuoden aikaperspektiivillä. Tämä ilmenee hallintoyksiköissä annettuina tehtävinä ja

vaatimuksina sekä toisaalta käyttöön annettuina resursseina toiminnan ja koulutuksen kehittä-

misessä (PESUUNNOS 2015b, 3-13).

Sotilaskoulutus voidaan organisaationäkökulmasta ymmärtää prosessina, joka tuottaa taitoa ja

osaamista (Jansen & Kramer 2019, 513). Puolustusvoimien koulutuksen kokonaisuus luo poh-

jan kolmen keskeisen käsitteen tarkastelulle. Nämä ovat yksilön osaaminen ja toimintakyky

sekä joukon suorituskyky. Toimintakyky on yksilön kykyä toimia toimintaympäristössä tehtä-

vän edellyttämällä tavalla. Toimintakyky on siis sotilaan tehtävän täyttämiseen tarvittavaa ky-

kyä, joka perustuu yksilön toimintaan osana joukkoa. Toimintakyky on kokonaisuus, joka koos-

tuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä toimintakyvystä (PEKOULOS, 5-6).

Osaamisen ja toimintakyvyn rakentamisen päämääränä on tuottaa suorituskykyvaatimusten

mukaisen joukon henkilöstön osaaminen ja toimintakyky (PESUUNNOS, 12). Puolustusvoi-

mien koulutuksen kokonaisuus on käsite, joka muodostuu alakäsitteiden kautta eheäksi koko-

naisuudeksi. Nämä alakäsitteet ovat opetus, yksilöiden ja joukkojen koulutus, joukkojen har-

joittelu tai harjoitustoiminta sekä arviointi. Puolustusvoimien koulutuksen kokonaisuuteen vii-

tataan usein englannin kielestä tulevalla akronyymillä, ETEE (Education, Training, Exercise,

Evaluation). Puolustusvoimien koulutuksen tulee olla kustannustehokasta ja täyttää asetetut

laatuvaatimukset. Puolustusvoimien koulutusta kehitetään koko ajan jatkuvan parantamisen pe-

riaatteen mukaisesti (PEKOULOS, 4-6).
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Puolustusvoimien henkilöstöstrategian mukaan yleinen asevelvollisuus vahvistaa kansalaisten

maanpuolustustahtoa sekä Puolustusvoimien ja yhteiskunnan välistä yhteyttä. Yleisen asevel-

vollisuuden turvaamiseksi varusmiespalveluksen suorittaneiden osuus ikäluokasta pyritään säi-

lyttämään riittävän korkeana. Varusmieskoulutuksella tuotetaan sodan ajan joukot sekä niihin

tarvittava osaava, toimintakykyinen ja motivoitunut henkilöstö. Jokainen varusmies koulute-

taan sodan ajan tehtävään. Varusmieskoulutuksen korkea laatu varmistetaan motivoivalla ja

tehokkaalla koulutuksella. Laadun varmistamiseksi koulutuksen parhaat käytänteet jaetaan

puolustushaarojen ja joukko-osastojen välillä sekä joukko- ja perusyksiköiden sisällä. Varus-

miesten palvelusmotivaatiota kehitetään ja ylläpidetään haasteellisella ja nousujohteisella kou-

lutuksella, oikea-aikaisella palautteella sekä palkitsemisella. Varusmiesten motivaatiota tuke-

vat oikein asetetut tavoitteet ja positiivinen ilmapiiri (PEHENKOS 2014, 15-21).

Osaaminen on koulutusjärjestelmän keskeisiä käsitteitä ja osakokonaisuuksia. Puolustusvoi-

mien määritelmän mukaan osaaminen käsittää tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita sovelletaan

käytäntöön asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Organisaation osaaminen ja oppiva orga-

nisaatio perustuvat yksilöiden osaamiseen. Osaamisen alakäsitteitä ovat kriittinen osaaminen ja

ydinosaaminen. Organisaatiolle välttämätöntä osaamista kutsutaan kriittiseksi osaamiseksi, jota

ilman organisaatio ei voi menestyä. Ydinosaamisella tarkoitetaan määritetyn aihealueen kes-

keisintä osaamista, johon muu osaaminen rakentuu (PEKOULOS, 5-6).

Varusmieskoulutuksen ja osaamisen yhteys muodostuu asevelvollisten koulutusjärjestelmän

kautta. Osaamisen kokonaisuuteen kuuluvat asevelvollisten ja palkatun henkilöstön koulutus-

järjestelmien lisäksi kaksi muuta osakokonaisuutta. Nämä ovat joukkojen koulutus ja joukkojen

harjoitustoiminta. Joukkojen koulutus harjoituttaa toimintatapoja ja taisteluteknisiä yksityis-

kohtia. Joukkojen koulutuksessa korostuvat koulutuksen vaiheittaisuus ja toistettavuus. Jouk-

kojen harjoituksissa harjaannutetaan yksilöiden osaamista sekä joukkojen suorituskykyä ja käy-

tettävyyttä sodan ajan tehtävissä. (Ibid., 14-15).

Varusmieskoulutuksella tuotetaan pääosa sodan ajan joukkojen edellyttämästä osaavasta, mo-

tivoituneesta ja toimintakykyisestä henkilöstöstä.  Varusmieskoulutuksessa tuotettua osaamista

ja toimintakykyä täydennetään riittävillä ja laadukkailla kertausharjoituksilla. Puolustusvoi-

mien tuottama opetus ja koulutus perustuvat tutkimukseen ja alan parhaisiin käytänteisiin. Kou-

lutus kytketään yksilön aikaisempiin tietoihin, taitoihin ja valmiuksiin sekä sodan ajan tarpei-

siin (PEHENKOS 2014).

Varusmieskoulutus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja systemaattista toimintaa, joka kehit-

tää yksilön ja joukon tietoja, taitoja ja osaamista. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen

ja hyviin käytänteisiin. Koulutus ja osaaminen mahdollistavat yksilön toiminnan ennalta-
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arvaamattomissa tilanteissa ja olosuhteissa. Koulutus kehittää tietoja, taitoja ja toimintakykyä

toimia ennalta arvattavissa tilanteissa ja olosuhteissa. Joukkojen koulutuksessa harjoitutetaan

tehtävien edellyttämiä oikeita toimintatapoja ja yksityiskohtia. Joukkojen koulutus on vaiheit-

taista ja nousujohteista. Joukkojen koulutusta ja oppimista tuetaan palautteen annolla ja reflek-

tiolla. Joukkojen harjoitustoiminta on soveltavaa ja päämääränä on suorituskyvyn kehittäminen.

Arviointi on tärkeä osaamisen, toimintakyvyn sekä suorituskyvyn kehittämistä. Koulutuksen ja

harjoitustoiminnan kehittämiskohteet pyritään tunnistamaan, analysoimaan, kehittämään ja ot-

tamaan käyttöön tehokkaampana toimintana (PEKOULOS 2015., 5-6).

Fyysisellä toimintakyvyllä turvataan toimintakykyisen, liikuntaa harrastavan ja tehtäviinsä mo-

tivoituneen henkilöstön tehtävien edellyttämä fyysinen toimintakyky (PEHENKOS 2014).  Va-

rusmiesten fyysistä toimintakykyä kehitetään muun muassa laadukkaalla, monipuolisella ja

nousujohteisella koulutuksella, joka sisältää myös lihashuoltoa ja elimistön palautumista edis-

tävää liikuntaa. Varusmiespalveluksen yhteismajoitus, säännelty ajankäyttö, sotilaallinen kuri

ja fyysinen rasitus lisäävät psyykkistä kuormitusta (PEHENKOS 2014; ks. Sinkko 2015, 188).

Puolustusvoimat huomioi varusmiesten psyykkisen rasituksen ja tukee psyykkisen toimintaky-

vyn rakentamista sekä varusmiesten sopeutumista ja palveluksesta selviytymistä usein eri kuor-

mitusta ja nousujohteisuutta säätelevin menetelmin. Varusmiesten sosiaalisia taitoja kehitetään

ja sosiaalista toimintakykyä rakennetaan pienryhmäkoulutuksessa sodan ajan kokoonpanossa.

Varusmiehille painotetaan partion yhteistoiminnan merkitystä sekä vastuuta keskinäisestä huo-

lehtimisesta (PEHENKOS 2014; ks. Grabar 2018, 2). Varusmiespalvelus tuottaa eettisesti toi-

mintakykyisiä sotilaita, jotka ymmärtävät maanpuolustuksen oikeutuksen sekä kykenevät teke-

mään eettisesti oikeita valintoja. Varusmieskoulutuksen eettisessä kasvatuksessa korostuvat ih-

misarvo, vastuuntunto ja yksilön kunnioitus (PEHENKOS 2014, 21-22).

Suorituskyky on joukon toiminnan mahdollistavasta kokonaisuudesta. Suorituskyky muodos-

tuu järjestelmän tai joukon ympärille. Suorituskykyyn liittyviä alatekijöitä ovat joukon toimin-

nan mahdollistavat suunnitelmat, joukon tehtävienmukaiset käyttö- ja toimintaperiaatteet, riit-

tävä ja osaava henkilöstö sekä tarvittava materiaali, infrastruktuuri ja tukeutumismahdollisuu-

det. Operatiivinen toimiala asettaa joukkojen suorituskykyvaatimukset sekä vastaa joukkojen

suorituskyvyn arvioinnista (PEKOULOS, 5-6).

Puolustusvoimien koulutuksen kokonaisuuden kaksi ensimmäistä alakäsitettä, opetus sekä yk-

silöiden ja joukkojen koulutus, luovat perustan osaamisen ja toimintakyvyn rakentamiselle.

Joukon suorituskyvyn osaamiseen ja toimintakykyyn liittyvät inhimilliset kokonaisuudet raken-

netaan yksilöiden ja joukkojen koulutuksella ja joukkojen harjoittelulla (Ibid., 6).
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Puolustusvoimissa oppimisympäristöt jaotellaan fyysisiin ja teknisiin oppimisympäristöihin.

Tekniset oppimisympäristöt sisältävät verkko-oppimisympäristöt ja simulaattoritoiminnan.

Fyysiset oppimisympäristöt sisältävät muun muassa kirjastot, ampuma- ja harjoitusalueet, lähi-

harjoitusalueet, koulutustilat ja koulutuspaikat sekä ampumaradat (PEKOULOS, 18). Puolus-

tusvoimien oppimisympäristöjen jaottelussa korostuvat oppimisympäristö tilana ja välineenä.

Kyseinen jaottelu on suppea ja jättää tilaa oppimisympäristökäsitteen tutkimiselle ja laajenta-

miselle. Tässä tutkimuksessa oppimisympäristökäsite on avattu ja tarkasteltu kriittisesti. Tutki-

muksessa laajennetaan oppimisympäristökäsitteen tulkintaa sotilaspedagogiikan ja kasvatustie-

teellisen tutkimuksen valossa. Näiden tulkintojen sekä tutkimusaineiston analyysin pohjalta op-

pimisympäristökäsiteestä on tutkimuksen johtopäätöksissä esitetty vaihtoehtoinen malli.

Oppimisympäristöjen kehittämisestä vastaa Pääesikunnan koulutusosasto (Ibid., 19). Oppimis-

ympäristöjä kehitetään osana koulutusjärjestelmän kehittämistä. Koulutustoimialaa ohjaa ja tu-

kee useita toimikuntia ja työryhmiä. Toimialateitse tapahtuvaa oppimisympäristöjen kehittä-

mistä suunnittelee oppimisympäristöjen suunnittelu- ja ohjausryhmä. Sen puheenjohtajan toi-

mii Puolustusvoiminen koulutuspäällikkö. Ryhmään kuuluvat lisäksi edustajat puolustushaa-

roista, logistiikkaosastolta, johtamisjärjestelmäosastolta, Maanpuolustuskorkeakoululta, Puo-

lustusvoimien palvelukeskuksesta, Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta sekä muut erikseen

kutsuttavat edustajat tarpeen mukaan. Ryhmän tehtävänä on lisäksi; seurata oppimisympäristö-

jen elinkaaria, tukea päätöksentekoa oppimisympäristöasioissa, tukea esisuunnitteluvaiheessa

olevia hankkeita ja projekteja, koordinoida simulaatiomallien yhteismitallisuutta (Ibid., liite 4).

Puolustusvoimat käyttää koulutuksessa simulaattoriavusteisia oppimisympäristöjä. Käytössä

on jo nyt useita erilaisia ja eri tarkoituksiin rakennettuja simulaattoreita. Härkösen (2014, 161)

mukaan simulaattorit voidaan määritellä tekniikka-avusteiseksi oppimisympäristöksi, joka tu-

kee sosio-konstruktivistista käsitystä opiskeluympäristön luonteesta, jossa korostuu aktiivisen

oppijan vastuu omasta oppimisesta. Kouluttaja taas toimii koulutustapahtumassa asiantuntijana

ja opettaminen on konstruktiivista. Tekniikan hyödyntäminen varusmieskoulutuksessa ei poista

inhimillisen vuorovaikutuksen tarvetta. Teknisen osaamisen lisäksi kouluttajalta vaaditaan

edelleen ohjausta yksilöiden oppimisen tukemisessa (Härkönen 2014, 161).

Taistelijan toimintaympäristö vaatii erilaisten taitojen osaamista. Oppimisympäristön tarkoi-

tuksena on tukea oppijan ja kouluttajan välistä ja keskinäistä vuorovaikutusta, joka parhaim-

millaan edistää oppimista ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Kehittyvän tek-

niikan hyödyntäminen opetuksessa vaatii siirtymistä opetussuunnitelma-ajattelusta oppimisym-

päristöajatteluun. Oppimisympäristöajattelulla on tärkeä merkitys, koska se nostaa esille sisäi-

sen motivaation tarpeen oppimisen onnistumiseksi (Ibid., 161-165).
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Harjoitustoiminnan päämääränä on harjaannuttaa ja todentaa osaamista sekä johtoportaiden ja

joukkojen suorituskyky ja käytettävyys poikkeus olojen tehtävissä. Harjoitustoiminnalla osoi-

tetaan myös puolustuskykyä ja uskottavuutta. Harjoitustoiminta perustuu ensisijaisesti opera-

tiivisiin suunnitelmiin ja käytössä oleviin resursseihin sekä tarkentaviin ohjeisiin ja määräyk-

siin. Harjoitustoimintaa sopeutetaan valitsevaan tilanteeseen ja käytössä oleviin resursseihin

(PEKOULOS, 19-20).

Sotaharjoitus on yksi tärkeimmistä varusmiesten oppimistapahtumista. Ruuskasen (2011, 73-

80) tutkimuksessa nostettiin esiin varusmiesten kokemuksia hyvistä ja mielekkäistä sotaharjoi-

tuksista. Tutkimuksessa osoitettiin positiivisina tekijöinä todentuntuisuus, vastaavuus sodan

ajan toimintaympäristöön, kouluttajan rooli ja asenne sekä eläytyminen, vastuun jakaminen va-

rusmiesjohtajille sekä hyvän ilmapiirin rakentaminen. Varusmiesten posetiivista suhtautumista

sotaharjoituksiin edesauttoivat myös hyvin pienet ja muodolliset tekijät, kuten sotilaskotipalve-

lut, harjoituksesta myönnettävät kuntoisuuslomat sekä harjoituksen jälkeiset lomat.

Sotaharjoitusten merkitystä joukkotuotannolle ja varusmiesten oppimiselle ei voi kiistää. Puo-

lustusvoimat tunnistaa sotaharjoituksen tärkeyden oppimisen ja toimintakyvyn rakentamisessa.

Ruuskasen tutkimus osoittaa kouluttajan merkityksen varusmiesten koulutustapahtuman ja op-

pimisen rakentamisessa ja tukemisessa sekä oppijoiden motivoimisessa. Ruuskasen esiin nos-

tamat onnistuneen sotaharjoitusten tekijät tulee huomioida ja yhteensovittaa Puolustusvoimien

tarpeiden kanssakoulutuspahatumia ja sotaharjoituksia suunniteltaessa ja valmisteltaessa.

Laatu tarkoittaa asetettujen vaatimusten täyttymisen astetta. Koulutuksen laadun varmistami-

nen on osa koulutuskulttuurin kehittämistä. Varusmieskoulutuksen lähtökohtana on palvelus-

turvallisuus, joka on kaiken toiminnan taustalla. Varusmieskoulutusta kehitetään kokonaisuu-

tena jatkuvan parantamisen periaattein ja jokaisella on vastuu omiin tehtäviin liittyvän toimin-

nan kehittämisestä. Kehittäminen perustuu parhaiden käytänteiden tunnistamiseen ja käyttöön-

ottoon ja jakamiseen. Parhaat käytänteet ja menetelmät pyritään siirtämään ohjesääntöjen ja

oppaiden kautta koulutukseen. Uusien menetelmien testaaminen luo pohjan uusien käytäntöjen

tunnistamiseen ja käyttöönottoon. Laadun varmistaminen on koulutukseen liittyviä tavoitteita,

jotka ovat mitattavissa ja arvioitavissa. Laadun varmistamisen toimenpiteitä ovat muun muassa

laatuvaatimusten asettaminen, suositusten antaminen, osaamis- ja toimintakykypuutteiden tun-

nistaminen, kehittämistarpeiden määrittäminen, parhaiden käytänteiden tunnistaminen ja jaka-

minen sekä menettelytapojen kehittäminen (PEKOULOS, 21-22).

Oppimista voidaan mitata eri keinoin. Puolustusvoimissa on oppimisen mittarina käytössä

Bloomin (1956) taksonomian mukainen malli. Bloomin taksonomia oppimisen arviointiin kä-

sittää kuusi tasoa; tieto, ymmärrys, sovellus, analyysi, synteesi ja arviointi (Bloom ym. 1956,
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18). Ensimmäinen taso sisältää informaation omaksumisen lukemalla, kuuntelemalla, katsele-

malla, tekemällä tai kokeilemalla. Ensimmäisen tason osaaminen ilmenee muistamalla, kertaa-

malla ja tunnistamalla (Bloom ym. 1956, 28; Manninen ym. 2007, 52-53). Toinen taso, eli ym-

märrys, käsittää kommunikaation sisältämän tiedon tulkitsemisen ja hyödyntämisen. Tämä ta-

pahtuu kokeilun, prosessoinnin, keskustelun ja reflektoinnin keinoin kommunikoinnin ja vuo-

rovaikutuksen mahdollistavassa ympäristössä (Bloom ym. 1956, 90; Manninen ym. 2007, 52-

53). Seuraava taso, soveltaminen, nostaa ymmärretyn tiedon hyödyntämisen käytäntöön teke-

mällä ja harjoittelemalla autenttisessa tai simuloidussa ympäristössä (Bloom ym. 1956, 120;

Manninen ym. 2007, 52-53). Analysoiminen ilmenee olennaisen tiedon, taidon tai osaamisen

osoittamisena, jolloin oppija debatoi, erottelee, yleistää, jäsentelee, päättelee ja tekee johtopää-

töksiä (Bloom ym. 1956, 144). Synteesi tasolla kyetään luovien ja omaperäisten ratkaisujen

tekemiseen, jolloin oppija vertailee, tuottaa ja yhdistelee asioita. Toisin sanoen asia kyetään

purkamaan osiin ja niistä uudelleen muodostamaan uusia kokonaisuuksia ja kategorioita (Ibid.,

162). Osaamisen ylimmällä taksonomia tasolla oppija kykenee kriittiseen ajatteluun, vertailee,

arvioi, päättelee, arvostelee ja kehittää kriteereitä sekä luo ja muodostaa uutta (Ibid., 185).

2.2.1 Merivoimien varusmieskoulutuksen erityispiirteet

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmä ja sotilaspedagogiikan tieteenala antavat tutkimukselle

teoreettiset ja toiminnalliset kontekstin osat. Näitä täydentämään tarvitaan varsinainen toimin-

taympäristö, jossa oppimisympäristöt, oppijat ja kouluttajat kohtaavat koulutustapahtumassa.

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteeksi on valittu Merivoimien varusmieskoulutus ja siinä käy-

tettävät oppimisympäristöt. Perusteluina kyseiselle rajaukselle voidaan nostaa esiin muutama

tekijä. Ensimmäinen tekijä on riittävän laaja ja sopivan rajattu kokonaisuus, joka mahdollistaa

usean joukko-osaston hyödyntämisen tutkimuskohteena. Koko Puolustusvoimien varusmies-

koulutuksen oppimisympäristöjen tutkiminen olisi liian mittava kokonaisuus, erityisesti laadul-

lisia tutkimusmenetelmiä hyödynnettäessä. Toinen rajausta puoltava tekijä on tasapaino tutki-

muskohteiden homogeenisyyden ja heterogeenisyyden välillä. Merivoimien neljän joukko-

osaston välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös huomattavia eroavaisuuksia. Näin valittu

kokonaisuus on riittävän kattava ja toisaalta monipuolinen ja monisäikeinen. Kolmas tekijä on

tutkijan ennakkotuntemus Merivoimien varusmieskoulutuksesta ja oppimisympäristöstä. Alla

kuvataan hyvin pelkistetysti Merivoimien toimintaympäristön ja varusmieskoulutuksen pää-

piirteet täydentämään tutkimuksen kontekstia ja toisaalta myös tarvittavilta osin täydentämään

lukijan tietämystä puolustushaarojen eroista.
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Laki puolustusvoimista (11.5.2007/551; 28.6.2017/427) määrittää Puolustusvoimien tehtävät ja

velvollisuudet.  Puolustusvoimien tärkeimpänä tehtävänä on Suomen puolustaminen. Tehtävä

sisältää maa- ja vesialueen sekä ilmatilan valvomisen ja alueellisen koskemattomuuden turvaa-

misen. Lisäksi tehtävään sisältyy sotilaskoulutuksen antaminen. Sotilaallisen maanpuolustuk-

sen päämäärä on muodostaa ennaltaehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja kyky tor-

jua maahamme kohdistuvat hyökkäykset (Lehto 2018, 174). Puolustuksen perustana on yleinen

asevelvollisuus ja vahva maanpuolustustahto (Puolustusministeriö 2018, 10-11).

Teknologiamurros vaikuttaa puolustuksen kaikille osa-alueille. Tämä aiheuttaa kasvavia vaati-

muksia joukoille sekä yksittäisen sotilaan osaamiselle ja toimintakyvylle (Puolustusministeriö

2018, 10-11). Uudet teknologiat ja automatisointi luovat mahdollisuuden kehittää Puolustus-

voimien toimintatapoja. Erityisesti digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää

innovatiivista ja ennakkoluulotonta ajattelua (Kivinen, 2019). Varusmieskoulutusta kehitetään

vastaamaan muuttuneita valmiusvaatimuksia ja hyödyntämällä verkko-, virtuaalisia- ja simu-

lointijärjestelmiä. Uudet koulutusjärjestelyt toimeenpannaan vaiheittain (Valtioneuvoston

kanslia 2017, 26-27). Koulutus 2020-hankkeen onnistunut toteuttaminen on yksi Puolustusvoi-

mien lähivuosien prioriteeteista (Kivinen 2019).

Sotilaallista voimankäyttöä Suomea vastaan ei voida sulkea pois. Kriisin aikana ilmatilan ja

merialueen vapaa käyttö on kyseenalaistunut. Meriliikenteen häirintä ja meriyhteyksien katkai-

seminen vaikuttaisivat koko yhteiskuntaan (Valtioneuvoston kanslia 2017, 10). Puolustusvoi-

mien joukot on jaettu valmius- ja täydennysjoukkoihin. Nämä joukot on edelleen jaettu opera-

tiivisiin sekä alueellisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin (Valtioneuvoston kanslia 2017, 19).

Sotilaallinen suorituskyky muodostuu joukkojen tai järjestelmien käytön suunnitelmista,

käyttö- ja toimintaperiaatteista, osaavasta henkilöstöstä, tarvittavasta materiaalista, infrastruk-

tuurista ja tukeutumismahdollisuuksista (Puolustusministeriö 2018, 13).

Meripuolustuksella turvataan merialueen koskemattomuus ja elintärkeät yhteydet sekä torju-

taan merelliset hyökkäykset yhdessä muiden joukkojen kanssa. Meripuolustukselta edellyte-

tään monipuolisuutta, taistelunkestävyyttä ja korkeaa valmiutta. Merivoimien tehtävät täytetään

valvontajärjestelmillä sekä liikkuvilla ja tulivoimaisilla laivasto- ja rannikkojoukoilla. Mereltä

suuntautuvat hyökkäykset torjutaan keskitetyllä tulenkäytöllä. Rannikkojoukkojen runko muo-

dostuu liikkuvasta ja tulivoimaisesta taisteluosastosta, uusista ohjusyksiköistä sekä suojaus- ja

tuliyksiköistä (Valtioneuvoston kanslia 2017, 21-22). Merivoimat valvoo merialueita vuoden

jokaisena päivänä ja ylläpitää päivystys-, vartiointi- ja valvontakykyä. Joukkojen osaamista yl-

läpidetään päivittäisessä toiminnassa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä harjoituksissa.
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Yhtenä esimerkkinä merivoimien toiminnasta voidaan tarkastella Puolustusvoimien vuoden

2019 pääsotaharjoitusta, Kaakko 19.  Merivoimien tiedotteen mukaan kyseisessä harjoituksessa

Merivoimien joukkojen ja alusten yhteinen tehtävä liittyi merellisen hyökkäyksen torjuntaan.

Samalla Merivoimat vastasi rannikon puolustuksesta. Harjoitustoiminta keskittyi rannikko-

joukkojen osalta etelä Suomen rannikkoalueille sekä laivastojoukkojen osalta Saaristomerelle

ja Suomenlahdelle. Rannikko- ja laivastojoukkojen välisen tiiviin yhteistyön lisäksi Merivoi-

mat oli jatkuvassa yhteistyössä muiden puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Har-

joitus tarjosi erinomaisen haasteen juuri kotiutuville varusmiehille (Merivoimat 2019).

Merivoimiin kuulu neljä joukko-osastoa; Rannikkolaivasto Turussa, Rannikkoprikaati Kirkko-

nummella, Uudenmaan prikaati Raaseporissa ja Merisotakoulu Helsingissä (Puolustusvoimat

2021). Merivoimat kouluttaa vuosittain noin 3400 varusmiestä (Merivoimat 2019). Esimerkiksi

vuoden 2019 ensimmäisen saapumiserän alokkaista noin 1000 aloitti Rannikkoprikaatissa ja

noin 700 Uudenmaan prikaatissa (Merivoimat 2019). Vuonna 2021 ensimmäisen saapumiserän

aloitti Rannikkoprikaatissa noin 1100 alokasta ja Uudenmaan prikaatissa noin 600 alokasta,

joten Merivoimissa aloitti yhteensä noin 1700 alokasta (Merivoimat 2021). Alokaskoulutus to-

teutetaan Rannikkoprikaatissa ja Uudenmaan prikaatissa. Varusmiehiä koulutetaan kaikissa

neljässä Merivoimien joukko-osastossa.

Rannikkolaivasto on valmiusyhtymä, joka toimii Suomen merialueilla jatkuvassa valmiudessa.

Rannikkolaivastoon kuuluvat Merivoimien kaikki taistelualukset. Rannikkolaivaston keskeisiä

tehtäviä ovat; alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, meriliikenteen suojaaminen ja me-

rellisten hyökkäysten torjunta (Merivoimat 2021 a). Rannikkoprikaati on Merivoimien val-

miusjoukko-osasto, joka on erikoistunut rannikkotaisteluihin. Se valvoo alueellista koskemat-

tomuutta ja muodostaa meritilannekuvaa Suomenlahdella. Rannikkoprikaati kouluttaa ja tuot-

taa suorituskykyisiä joukkoja meripuolustuksen tarpeisiin (Merivoimat 2021 b). Uudenmaan

prikaati on Puolustusvoimien ja Merivoimien ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto. Uudenmaan

prikaatin joukot toimivat rannikolla ja saaristossa. Uudenmaan prikaati kouluttaa nykyaikaisia

ja suorituskykyisiä rannikkojääkärijoukkoja meripuolustuksen tarpeisiin. Koulutus saariston

olosuhteissa on hyvin vaativaa (Merivoimat 2021 c). Merisotakoulu kouluttaa osaajia merelle

ja rannikolle. Pääosa Merisotakoulun varusmiehistä koulutetaan merivoimien reserviupsee-

reiksi (Merivoimat 2021 d).

Oppimisen ja osaamisen tuottamisen näkökulmasta sotilasorganisaatiot ovat formaaleja orga-

nisaatioita, jotka tuottavat yhdenmukaista osaamista rajattujen teknologioiden ja tarkkaan mää-

ritettyjen tehtävien täyttämisen näkökulmasta. Kuvaavaa sotilasorganisaatioiden osaamisen

tuottamiselle ja oppimiselle on formalisointi, standardisointi, strukturointi sekä toimijuuteen
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liitettävä kieli ja identiteetti, jotka muokkaavat yksilön ja yhteisön kognitiivista toimintaa (Has-

selbladh & Ydén 2019, 489).

Sotilaan toimintaympäristöä kuvaa epävarmuus ja muutos. Formaali ja strukturoitu sotilasorga-

nisaatio tasapainoilee standardisoinnin sekä kontrollin ja toisaalta kompleksisuuden ja epävar-

muuden välillä. Ratkaisuna epävarmuuden ja standardisoinnin tasapainottamiseksi löytyy so-

peutumiskyvystä ja joustavuudesta (Jansen 2019, 14-16). Finkel (2011, 53) tarjoaa sotilasorga-

nisaation joustavuudelle neljä kategoriaa teknologisen ja sotilasopin epävarmuuteen vastaa-

miseksi. Nämä kategoriat ovat joustavuus konsepti- ja doktriini-tasolla, organisaation ja tekno-

logian joustavuus, joustavuus johtamisessa ja tilanneymmärryksessä sekä lopuksi nopea sopeu-

tuminen ja oppien hyödyntäminen.

Merivoimien toimintaympäristö (Merivoimat 2019), varusmieskoulutus (Mäkinen 2009), so-

dan kuvaan kuuluva muutos ja epävarmuus (Jansen 2019) sekä sotilasorganisaation formaalius

ja yhdenmukaisuus (Hasselbladh & Ydén 2019, 489) asettavat varusmiesten oppimisympäris-

töille ja organisaation osaamisen tuottamiselle kasvatustieteistä poikkeavia vaatimuksia. Yksi-

lön oppimiseen liittyviin eroihin sotilaan ja siviilin välillä pätevät samat lainalaisuudet. Orga-

nisaation toimintaympäristössä, päämäärissä ja ominaisuuksissa siviilimaailman ja sotilasorga-

nisaation välillä sen sijaan on runsaasti eroavaisuuksia. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään yk-

silön oppimiseen liittyviä yhtäläisyyksiä kasvatustieteiden ja sotilaspedagogiikan näkökul-

masta ja huomioidaan osaamisen tuottamiseen liittyvät eroavaisuudet oppimisympäristöissä ja

niiden kehittämisessä.

2.3 Oppimisympäristöt osana sotilaspedagogiikan tieteenalaa

Sotatieteet ja sotilaspedagogiikka luokitellaan soveltaviin tieteisiin. Soveltavat tieteet pohjau-

tuvat perustutkimuksen tuloksiin ja pyrkivät vastaamaan käytännön haasteisiin. Sotilaspedago-

giikka on luonteeltaan monitieteistä, mikä tekee sotilaspedagogiikasta moniulotteisen kokonai-

suuden. Keskeisiä sotilaspedagogiikan tutkimuskohteita ovat oppimisteoriat, toimintakyky,

koulutusjärjestelmä ja koulutusmenetelmät (Anttila 2014, 141-149). Varusmieskoulutuksen op-

pimisympäristöjen tutkimuksella on selkeät liitännät sekä sotilaspedagogiikkaan että sen kes-

keisiin tutkimuskohteisiin ja käsitteisiin. Sotilaspedagogiikan keskeisiä tutkimuskohteita ovat

oppiminen, koulutus, suorituskyky ja toimintakyky (Mäkinen & Toiskallio 2009, 5). Sotilaspe-

dagogiikkaa käsittelevissä alaluvuissa osoitetaan oppimisympäristöjen yhteys
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sotilaspedagogiikan tutkimusalaan, keskeisiin käsitteisiin ja hermeneuttiseen sotilaspedagogii-

kan viitekehykseen.

Sotilaspedagogiikka voidaan yhdistää aristoteelisen tieteenfilosofian ihmistieteellisen ymmär-

tämiseen pyrkimiseen. Sotilaspedagogiikan tutkimuksen taustalla ovat sekä teoria että käytäntö,

jolloin tutkittavaa kohdetta tarkastellaan pragmatismin filosofisesta näkökulmasta. Pyritään siis

ajattelun ja käytännön toiminnan tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen (Pekkarinen, 2014,

189). Pekkarisen esittämät sotilaspedagogiikan tieteenfilosofiset lähtökohdat tarjoavat perus-

teet myös oppimisympäristöjen tutkimukselle ja tämän tutkimuksen toteutukselle.

Sotilaspedagogiikalla on selkeä yhteys ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin. Kasvatustieteet tarkaste-

levat kasvatusta ja kasvatukseen liittyviä tekijöitä ilmiöinä, joita tutkitaan sekä teoreettisesti

että empiirisesti.  Kasvatus institutionaalisena järjestelmänä on suoraan ihmiseen liittyvää, mikä

liittää kasvatustieteet ihmistieteisiin. Filosofisella tasolla sotilaspedagogiikka tutkii toimintaky-

kyistä sotilasta ja sotiluuden käsitettä.  Sotilaspedagogiikassa käsitteet laitetaan vuorovaikutuk-

seen toimintaympäristöön, oppimiseen sekä kasvattamiseen liittyvien teorioiden kanssa (Pek-

karinen 2014, 189-191).

Kasvatustieteenä sotilaspedagogiikka tarkastelee sotilaan kasvatusta ja sotilaskoulutuksen pää-

määriä. Sotilaspedagogiikka tieteenä tarkastelee ihmisyyden perusteita. Sotilaskoulutus on mo-

nesti luonteeltaan toiminnallista tai harjaantumista toimimaan. Harjaantuminen edellyttää jär-

jestelmällistä ja pitkäjänteistä harjoittelua. Tässä korostuvat tietoisuus ja strategisuus. Mieli kä-

sittelee tietoa ja keho toimintaa. Mieli ja keho muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Sotilas-

pedagogiikka tarkastelee lisäksi inhimillisesti arvokasta elämä kokonaisuudessaan eettisfiloso-

fisesta näkökulmasta. Tieteenala tutkii ihmisen kasvatusta poikkeusolojen näkökulmasta mutta

syventyy myös rauhan ja hyvän elämän tarkasteluun (Mutanen 2014, 221-222). Näitä tekijöitä

ja käsitteitä hyödynnetään tämän tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien määrittämisessä ja ra-

kentamisessa. Tutkimuksen näkökulmaa ei ole rajattu sisältämään ainoastaan sotilaspedagogii-

kan tieteenalan tutkimusta, vaan näkökulmaa on pyritty laajentamaan hyödyntämällä kasvatus-

tieteellistä tutkimusta ja sitä kautta saatavia oppimisympäristöihin liittyviä näkökulmia.

Suomalaisessa sotilaspedagogiikassa toimintakyvyn teoria on ollut sotilaspedagogiikan kes-

keinen viitekehys. Toimintakyvyn käsite voidaan nähdä laajana kattokäsitteenä, jonka sisällä

olevia alakäsitteitä voidaan tarkastella eri tutkimusmenetelmin eri tieteenalojen näkökulmasta.

Filosofisena käsitteenä toimintakyky määrittää sotilaan olemisen tapaa (Anttila 2014, 141-149).

Toimintakyvyn käsite on myös yksilökäsite. Sotilaspedagogiikassa metodologinen perusta on

individualistinen ja painottaa yksilön kokonaisvaltaista itsekehitystä (Mutanen 2014, 227). Il-

man toimintakykyisiä yksilöitä ei ole suorituskykyisiä joukkoja.  Maanpuolustustahto on
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vaikeasti ennustettavissa ja mitattavissa. Se on kansalaissotilaiden kollektiivinen tahtotila ja

kyvykkyys selviytyä nykyaikaisesta sodankäynnistä (Mälkki 2014, 213-217).

Toimintakyky kytkee ihmisyyden eri puolet monipuoliseksi kokonaisuudeksi. Toimintakyvyn

käsite asettaa ihmisen toiminnalliseen kontekstiin. Kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Elinikäinen

oppiminen tunnustaa ihmisen keskeneräisyyden ja mahdollistaa uusien taitojen ja tietojen op-

pimisen läpi elämän. Jatkuvan kehittyvän ihmisyyden varjelu on kasvatuksen tärkeä tehtävä.

Keskeneräisyys on samalla tosiasiallinen tilanne ja pedagoginen perusta. Toimintakyvyn eräs

tavoite on määrittää ihanteellista sotilaan toimintaa ja aktiivista toimintaa hyvän puolesta.

Nämä tekijät korostavat sotilaan ja ihmisen erinomaisuutta ja vastuullisuutta (Mutanen 2014,

222).

Toiminta ilmenee tekemisenä, joka edellyttää fyysisiä kykyjä, harjaantuneisuutta ja taitoa toi-

mintojen toteutukseen. Inhimillinen toiminta on tavoitteellista. Toiminnan tavoitteellisuus kyt-

kee fyysisen toiminnan kognitiiviseen ja mentaaliseen puoleen, eli tietoihin ja taitoihin. Näin

fyysinen toiminta kytkeytyy psyykkiseen toimintaan. Kun toimintoja tehdään yhdessä tai toisia

varten, nousee esiin toiminnan sosiaalinen ulottuvuus.  Ihmisyys on arvokasta olemista, eli in-

himillistä toimintaa. Arvokkuus ja eettisyys ovat rakentuneet toimintakyvyn käsitteeseen. Toi-

minnan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus nivoutuu yhteen eettisyyden kanssa yh-

deksi kokonaisuudeksi (Mutanen 2014, 223).

Yksilön identiteetti on kokemuksellinen, subjektiivinen ja sisäinen asia. Yksilö on monin tavoin

yhteydessä ympäröivään fyysiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen. Identiteetti on sivistyneen yh-

teistoiminnan edellytys. Identiteettiin kasvu on itsensä tutkiskelua ja dialogia ulkopuolisen to-

dellisuuden kanssa. Sotiluus on osa ihmisyyttä. Ihminen on ruumiillinen ja henkinen koko-

naisuus (Mutanen 2014, 224-229).

Hajautettu oppimisprosessi mahdollistaa tiedon kypsymisen. Näitä hajautettuja osaamiseen liit-

tyviä prosesseja voidaan hyödyntää osaamisen johtamisessa. Monimuoto-opetuksen suunnitte-

lussa keskeistä on oppimisprosessin suunnittelu. Tästä syystä on tärkeää yhdistää lähi-, etä- ja

itseopiskelua (Anttila 2014, 144, ks. myös Kalliomaa 2003).

2.3.1 Oppimisympäristöt osana hermeneuttista sotilaspedagogiikan viitekehystä

Oppimisympäristöjä tarkastellaan tässä tutkimuksessa osana laajempaa koulutuksellista koko-

naisuutta. Hermeneuttinen sotilaspedagoginen viitekehys (kuvio 2) on eri käsitteitä ja kokonai-

suuksia kokoava malli (Mäkinen 2009, 86).  Hermeneuttinen sotilaspedagoginen viitekehys



24

esittää sotilaspedagogiikan näkökulmasta yksilön oppimisen ja siihen vaikuttavien ulottuvuuk-

sien suhdetta ja taustalla olevia käsityksiä (Mäkinen 2009, 117).  Mäkisen (2009, 117) teoreet-

tinen malli nostaa esiin kaksi kasvatustieteiden keskeistä käsitettä; oppimisen ja oppimisympä-

ristöt. Yksilön taidot, osaaminen ja oppiminen kuuluvat samaan sotilaan kehittymisen kokonai-

suuteen (Mäkinen 2009, 101).

Hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys tarkastelee oppimista osana koulutuksen koko-

naisuutta, jossa yksilön oppiminen ja organisaation päämäärät kohtaavat tavoitteellisen oppi-

misen ja kasvun. Oppimiseen vaikuttavat metodit ja oppimisympäristö. Tunnistettavia rooleja

Mäkisen mallissa ovat oppija ja organisaatio. Näiden lisäksi mallista on johdettavissa kolmas

rooli, joka on kouluttaja (Mäkinen 2009, 117).

Kuvio 2. Juha Mäkisen hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys (Mäkinen 2009, 117).

Viitekehyksen ensimmäinen ulottuvuus sisältää tulkintoja ja käsityksiä ihmisestä ja koulutuk-

sen kohteena olevasta yksilöstä. Näiden käsitysten ja tulkintojen taustalla on sotilaspedagogi-

nen ontologia, joka pohjautuu tieteenalan ihmiskuvaan ja ihmiskäsitykseen sekä käsitykseen

oppijoista. Sotilaspedagogiikka tunnistaa toimintaympäristöjen ja oppijoiden monilukuisuuden

ja erilaisuuden. Tämä ulottuvuus yhdistää oppijat toimintaympäristöön. Kyseinen ulottuvuus

muodostaa oppimiselle ja opetukselle päämäärät ja tavoitteet. Organisaationäkökulmasta nämä

päämäärät asemoituvat koulutusjärjestelmän asettamiin vaatimuksiin. Oppijalähtöinen
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näkökulma osallista oppijan oppimistavoitteiden laatimiseen ja saavuttamiseen. Koulutuksen ja

oppimisen kautta omaksutaan valmiuksia, tietoja, taitoja ja asenteita, jotka ovat tärkeitä sotilaan

toimintaympäristössä (Mäkinen 2009, 117-118).

Viitekehyksen toinen ulottuvuus yhdistää toimintaympäristön ja sen asettamat päämäärät kou-

lutusmenetelmiin. Tämä ulottuvuus tarkastelee miten itsetuntemusta, oppimista, osaamista ja

toimintakykyä rakennetaan vastaamaan toimintaympäristön asettamia vaatimuksia. Tämä vii-

tekehyksen ulottuvuus yhdistää koulutuksen kaksi tärkeää tekijää päämääriin sitoen; metodit ja

oppimisympäristöt. Hermeneuttisessa sotilaspedagogiikan viitekehyksessä oppimisympäristöt

sijaitsevat päämäärien, metodien ja itsekäsityksen risteyskohdassa. Täten oppimisympäristöi-

hin vaikuttavia tekijöitä ovat toimintaympäristön ja koulutusjärjestelmän asettamat päämäärät

ja vaatimukset, käsitys käyttöön soveltuvista koulutusmenetelmistä sekä oppijan oppiminen.

Koulutusmenetelmien ja päämäärien välistä yhteyttä ei sidota teknologiaan, vaan pedagogisiin

ratkaisuihin, joita voidaan tukea teknologisin ratkaisuin. Sotilaspedagogiikka pyrkii yhdistä-

mään sotatieteellistä empiiristä tutkimusta ja sotatieteiden ulkopuolista teoreettista tutkimusta

poikkitieteellisin menetelmin. Tämän sillanrakentamisen taustalla ovat koulutuksen keskeiset

ulottuvuudet, jotka sisältävät yhdistelmiä teorian ja käytännön, uuden ja vanhan, yksilön ja yh-

teisön, paikallisen ja globaalin sekä koulutuksen ja kokemuksen välillä (Mäkinen 2009, 118-

119).

Hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys tunnistaa oppimisympäristökäsitteen. Oppi-

misympäristöihin liittyviä keskeisiä käsitteitä on samasta viitekehyksestä johdettavissa metodit,

oppija ja päämäärät. Näiden käsitteiden kautta on tutkimukselle muodostettu teoreettinen läh-

tökohta ja tutkimus on sidottu. Hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys ja siitä johdet-

tavissa olevat käsitteet luovat tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan, jonka pohjalta tutkimus-

asetelma, tutkimuskysymykset ja haastattelukysymykset ovat rakennettu teoreettiseksi koko-

naisuudeksi. Tämä teoreettinen näkökulma luo tutkimuksen perusedellytykset ja sitoo tutki-

musaiheen sotilaspedagogiikan tieteenalan keskeisiin käsitteisiin sekä luo teoreettiset paramet-

rit oppimisympäristöjen tarkastelulle (Mäkinen 2009, 117).

2.4 Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisympäristöjen kehittämisen taustalla

Tässä alaluvussa yhdistyvät oppimisympäristöt sekä konstruktivistisen oppimiskäsityksen hyö-

dyntäminen oppimisympäristöjen ja varusmieskoulutuksen kehittämisessä. Konstruktivistinen

oppimiskäsitys muodostaa tässä tutkimuksessa näkökulman oppimisympäristöjen
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kehittämiselle. Tämän alaluvun tarkoituksena on selvittää mitä tekijöitä oppimisympäristöjen

kehittämisessä tulisi huomioida konstruktivistisen oppimiskäsityksen näkökulmasta.

Systemaattisen kouluttamisen taustalla on jokin käsitys oppimisesta ja oppimistapahtuman

luonteesta (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 139). Konstruktivistinen oppimiskä-

sitys on tietoteoreettisen paradigman ilmenemismuoto oppimisen ja pedagogiikan alalla (Tyn-

jälä 2002, 37-44). Oppimiskäsitykseen kuuluu epistemologisia perusoletuksia ja pedagogisia

näkemyksiä oppimisesta ja sen edistämisestä (Kosonen ym. 2009, 15-16; Tynjälä 2002, 28).

Konstruktivistinen oppimiskäsitys painottaa uuden tiedon liittämistä aiemmin opittuun tietoon.

Oppija rakentaa tietonsa ja käsityksensä (Repo 2010, 13). Rakentaminen on aktiivista ymmär-

ryksen ja tulkintojen muokkausta (Tynjälä 2002, 22). Tieto rakentuu kokemusten ja aiemmin

opitun kautta. Tieto liittyy ja jäsentyy aiemmin opittuun ja tämän pohjalta muodostuu uusia

johtopäätöksiä, jolloin oppiminen on tiedon prosessointia (Manninen ym. 2007, 43-44).

Ihmisen ymmärrys rakentuu jatkuvasti ja uusi tieto yhdistyy hänen aiemmin opittuun tietoon ja

asiayhteyteen (Durlach 2012, 340). Täten oppimista voi tukea palauttamalla mieleen ennalta

opittuja asioita, kohdentamalla oppijan tarkkaavaisuutta oikeaan suuntaan ja tukemalla tiedon

tarkoituksen mukaista järjestämistä. Näin ollen myös oppimisympäristön suunnittelussa ja ra-

kentamisessa korostuvat oppijan aikaisempien kokemusten ja käsitysten huomioiminen sekä

rakentuvan ymmärryksen kehittymisen tukeminen (Manninen ym. 2007, 46-47; ks. Sinkkonen

ym. 2006, 82-83). Oppimisympäristöjen kehittämisessä tulee huomioida tiedon rakentuminen,

aiemmin opitun tiedon aktivoiminen ja uuden opittavan tiedon liittäminen osaksi laajempaa

kokonaisuutta.

Ihmiset ovat erilaisia ja oppivat eri tavoin (Durlach 2012, 339) ja oppimisympäristöjen on huo-

mioitava oppijoiden ja oppimistapojen heterogeenisyys (Durlach & Lesgold 2012, 1). Oppijan

yksilöllisyys, oppijakeskisyys sekä oma aktiivinen rooli ja itseohjautuvuus korostuvat. Oppijan

sitouttaminen ja sitoutuminen mielekkään oppimateriaalin käsittelyyn ja aktiivinen osallistumi-

nen koulutustapahtumaan korostuvat konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisessa tiedon

rakentamisessa, uudelleen rakentamisessa ja merkitysten ja ymmärryksen luomisessa (Mako-

poulou 2018, 252-253). Oppimisympäristöjen kehittämisessä tulee edellä mainituista syistä

huomioida ja tukea eri oppimistyylejä sekä tukea oppijan yksilöllistä oppimisen rakentamista.

Sosiaalisen ympäristön ja inhimillisen vuorovaikutuksen rooli tulisi näkyä oppimisympäristö-

jen arkkitehtuurissa, jolloin ihmisten väliset kontaktit ja yhteisöllisyys tukevat oppimista. On-

gelmanratkaisukyky ja päätöksentekokyky sekä vastuunotto omasta oppimisesta ovat edelly-

tyksiä oppimiselle. Täten oppimisympäristöjen tulisi olla näitä tekijöitä tukevia, eli joustavia ja

muunneltavia (Manninen ym. 2007, 45).
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Oppiminen ja ongelmanratkaisu sisältävät tunnepohjaisia kokemuksia. Tylsistyminen, häm-

mennys ja turhautuminen ovat yleisiä negatiivisia tunteita. Uteliaisuus, ilo, innostus ja vaikeuk-

sien yli pääseminen liitetään positiivisiin tunnetiloihin. Tunteet ja kognitio ovat rinnakkaisia

prosesseja ajatustyötä vaativissa oppimisympäristöissä. Tämä korostuu erityisesti ongelmanrat-

kaisun yhteydessä (D'Mello & Graesser 2012, 117). Positiivisia tunnetiloja herättävät ja tukevat

oppimisympäristöt ovat yksi tapa tukea oppimista.

Motivaatio tukee oppimista. Oppimisympäristön tulisi tukea oppijan motivaatiota ja uteliai-

suutta, aktivoida ja edistää luovuutta ja itseohjautuvuutta, ohjata tavoitteellisuuteen ja oman

toiminnan arvioimiseen sekä mahdollistaa oman oppimisympäristön rakentaminen ja kehittä-

minen. Oppimisympäristön tulisi tarjota hyödyllistä ja relevanttia oppimista tukevaa toiminnan

mahdollisuutta, eli affordanssia (Jalkanen ym. 2007, 2-4). Oppijan motivaation tukemiseksi,

koulutukseen on saavutettava tasapaino haasteellisuuden ja sisäistettävyyden välille. Koulutuk-

sen on oltava oppijalle riittävän haasteellista mutta sopivan lähestyttävää. Tasapainon löytä-

mistä tukee oppijan motivaatioon vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen. Koulutuksen sisällön,

palautteen, tiedon rakentumisen ja sopivien oppimista tukevien interventioiden on tuettava op-

pimisprosessia ja oppijan motivaatiota. Tähän pääsemiseksi on ymmärrettävä oppimisympäris-

tön ja oppijan ominaisuudet (Durlach 2012, 334-336). Kuten D´Mello & Grasser (2012, 117),

Jalkanen ym. (2007, 2-4) sekä Durlach (2012, 334-336) toteavat, oppimisympäristöjen kehittä-

misessä tulee huomioida positiivisten tunnetilojen ja erityisesti motivaation tukeminen ja kas-

vattaminen. Oppijoiden motivaation kasvattaminen ja positiivisen ilmapiirin luominen on tär-

keä osa oppimisympäristöä. Motivaatiolla ja ilmapiirillä on oppimisen ja kehittymisen lisäksi

joukon kiinteyteen positiivisesti vaikuttavia seurauksia (Le Foll, Rascle, Marchal ym. 2019,

237).

Koulutuksesta ja oppimisesta on kerättävissä tietoa toiminnan kehittämiseen. Saatavissa on tie-

toa oppijoista ja heidän oppimistuloksista. Tämän pohjalta on luotavissa koulutustapahtumien

suunnittelun ja oppimisen tueksi oppimisprofiileita ja oppimisen arviointia (Durlach 2012,

340). Oppijan oppimisprofiilia voidaan hyödyntää oppimisen kehittämisessä. Tietämys oppijan

tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista muuttuu. Tieto ja taito osa-alueet voivat muuttua yksit-

täisen harjoitteen aikana, kun taas yksilölliset ominaisuudet muuttuvat hitaasti ajan ja koulu-

tuksen myötä (Durlach & Lesgold 2012, 2).  Koulutusta kehitettäessä on määritettävä tavoitel-

tavat vaatimukset oppimiselle ja haasteellisuudelle (Durlach 2012, 340).

Gonzalez (2012, 167-177) on tutkimuksessaan korostanut kokemuksen tärkeyttä dynaamisen

päätöksenteon yhteydessä. Päätöksenteko on yhteydessä kokemukseen ja aiempaan palauttee-

seen. Näin muodostuu suljettu kehä, jossa aiempi kokemus ja siitä saatu palaute tukevat tulevaa
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päätöksentekoa. Päätöksentekoa uudessa ja epävarmassa tilanteessa voi harjoittelun kautta ke-

hittää. Harjoittelun on tapahduttava tilanteissa, joissa kehitetään taitoja epävarmuuden kohtaa-

miseen ja tilanteen kohtaamisen ymmärtämiseen.

Kehittyneitä valmennusratkaisuja on monenlaisia. Teknisiä ratkaisuja löytyy esimerkiksi yh-

teistoiminnallisen oppimisen tukemiseen, tunneälyn hyödyntämiseen, keskinäisen vertaisval-

mentamiseen. Lisäksi käytössä on jo vuosia ollut pelipohjaisia oppimisohjelmia. Conatin

(2012) tutkimusten mukaan oppijoiden metakognitiivisia taitoja voidaan kehittää räätälöidyllä

valmennusratkaisuilla vuorovaikutuksen yhteydessä ja siten parantaa oppimistuloksia (Conati,

2012, 114).

Teknisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen tukee valmistautumista aidoissa oppimisympä-

ristöissä tapahtuvaan harjoitteluun. Näin perusteet on jo opittu ja maastossa tapahtuvasta op-

pimistapahtumasta saadaan enemmän irti ja osaamista päästään soveltamaan. Simuloiduissa

skenaarioissa on ymmärrettävä opetustarkoitukset ja tavoitteet, jotta saadaan valittua oikeat

skenaariot tukemaan haluttujen tavoitteiden saavuttamista. Koulutuskäytössä olevien järjestel-

mien, rajapintojen ja arkkitehtuurien on omattava yhteiset standardit hyödyntämisen maksimoi-

miseksi. Järjestelmien kehittämisessä tulee käyttäjäorganisaation olla mukana ja sitoutuneena

järjestelmän tehokkaan käyttöönoton takaamiseksi. Samoin järjestelmien käyttäjiä on hyödyn-

nettävä kehittämisessä, jotta käyttäjien tarpeet ja järjestelmän mahdollisuudet saadaan yhteen-

sovitettua toimivaksi kokonaisuudeksi. Oppijakeskeisyyden ja yksilöllisen oppimisen tulisi ko-

rostua myös teknisiä oppimisympäristöjä kehitettäessä (Durlach 2012, 337-339).

Konstruktivistinen oppimiskäsitys asettaa runsaasti vaatimuksia oppimisympäristöjen luomi-

selle, kuten Tynjälä, Repo ja Durlach nostavat esiin. Oppimisympäristöjen kehittämisen näkö-

kulmasta konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa tiedon rakentumisen kumulatiivisuutta ja

iteratiivisuutta. Palaute ja reflektio sekä tiedon prosessoiminen sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa kouluttajan ja muiden oppijoiden kanssa tukevat oppimista. D'Mello & Graesser ja Ma-

kopoulou nostavat oppimisessa esiin oppijan tuntemukset, kuten motivaation ja innostuksen

oppimista ja opittavaa asiaa kohtaan. Tunteet ja motivaatio vaikuttavat myös oppijan aktiivi-

suuteen. Edellä mainitut tekijät ovat geneerisiä, eivätkä ole sidottuja tiettyyn oppimisympäris-

töön tai sen ulottuvuuteen tai muuhun ominaisuuteen. Tekniset oppimisympäristöt kehittyvät

nopeasti ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia oppimiselle ja osaamisen tuottamiselle. Oppimis-

ympäristöjen, myös teknisten oppimisympäristöjen, kehittämisessä on huomioitava oppimiseen

liittyvät konstruktivistisen oppimiskäsityksen esiin nostamat vaatimukset ja tukea niitä.
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen taustalla olevat metodologiset valinnat sekä tutkimuksen

toteutus. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimus pohjautui soti-

laspedagogiikan tieteenalaan ja sille ominaiseen teorian ja empirian laaja-alaiseen ja poikkitie-

teelliseen tulkintaan ja ymmärtämiseen. Tutkimuksen pragmaattinen lähtökohta pyrkii saavut-

tamaan käytäntöön hyödynnettävää tietoa ja ymmärrystä (Widerberg 2012, 21-24). Aineisto

kerättiin asiantuntijahaastatteluin. Tutkimuksen teoriasidonnaisuuden tausalla on Mäkisen

(2009, 117) hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys, jota hyödynnettiin tutkimusasetel-

man rakentamisessa sekä aineiston laadullisessa sisällön analyysissä ja kuvauskategorioiden

muodostamisessa. Vuorovaikutus teorian ja empirian tulkitsemisessa ja johtopäätösten tekemi-

sessä toteutui rinnakkain abduktiivisen päättelyn avulla.

Tutkimus toteutettiin neljässä vaiheessa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin

tutkimuksen toteutus. Suunnitteluvaiheessa rakennettiin tutkimuksen viitekehys, muotoiltiin

tutkimuskysymykset, rakennettiin tutkimusasetelma sekä laadittiin haastattelukysymykset. Tut-

kimuksen toisessa vaiheessa kerättiin tutkimuksen aineisto asiantuntijahaastatteluin, jotka litte-

roitiin analyysiä varten. Tutkimuksen kolmas vaihe oli aineiston analyysi, joka sisälsi litte-

roidun aineiston tarkastamisen, aineiston analysoinnin analyysiohjelmalla (ATLAS.ti) sekä ku-

vauskategorioiden ja merkitysyksiköiden laatimisen vuorovaikutuksessa hermeneuttisen soti-

laspedagogiikan viitekehyksen kanssa. Aineistoa analysoitiin ja verrattiin hyödyntäen tutkitta-

vaa ilmiötä käsitteleviä kirjallisia lähteitä, normeja ja aiempaa tutkimusta arvioiden niitä lähde-

kriittisin menetelmin.  Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa vastattiin tutkimuskysymyksiin, ar-

vioitiin tulosten teoreettinen ja käytännöllinen merkitys sekä tehtiin johtopäätökset (Saunders,

Lewis & Thornhill 2012, 127-140). Tutkimusprosessin neljä vaihetta ovat selkeitä kokonai-

suuksia, mutta ne toteutuivat ajallisesti rinnakkain ja iteratiivisessa vuorovaikutuksessa.

3.1 Tutkimusasetelman rakentaminen

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppimisympäristökäsite ymmärretään osana

Merivoimien varusmieskoulutuksen kokonaisuutta. Toisena tutkimuksen tavoitteena oli selvit-

tää, miten oppimisympäristöjä voidaan tehokkaammin hyödyntää ja miten niitä kehitetään. Tut-

kimuksessa tarkasteltiin ilmiötä laaja-alaisesti ja näkökulmia ja ymmärrystä haettiin toiminnan
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kehittämiseksi. Laaja-alaisuutta pyrittiin lisäämään valitsemalla asiantuntijat Puolustusvoimien

eri johtamistasoilta.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty kuviossa 3. Tutkimuksen kolme teoreettista

lähtökohtaa luovat perusteet oppimisympäristöjen tarkastelulle. Tämän tutkimuksen teoreettiset

lähtökohdat perustuivat Puolustusvoimien koulutusjärjestelmään, konstruktivistinen oppimis-

käsitykseen sekä hermeneuttiseen sotilaspedagogiikan viitekehykseen. Valittu teoreettinen ko-

konaisuus mahdollisti ilmiön tutkimisen organisaation näkökulmasta, hyödyntäen varusmies-

koulutukseen, oppimisympäristöihin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvien käsittei-

den hyödyntämisen tutkimusasetelman rakentamisessa.

Kuvio 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.

Oppimisympäristöjen ilmiölähtöiselle tutkimiselle muodostettiin teoriasidonnainen fenomeno-

logishermeneuttinen tutkimusstrategia, jonka perustalta tehtiin muut metodologiset valinnat op-

pimisympäristöilmiön tulkinnalle ja ymmärryksen luomiselle. Fenomenologia keskittyy il-

miön, tässä tapauksessa varusmiesten oppimisympäristön, tarkasteluun ja ymmärtämiseen

(Piispanen 2008, 29-30). Tutkimuksen fenomenologiset piirteet korostuivat erityisesti asiantun-

tijoiden kokemusten ja asiantuntijuuden hyödyntämisessä rakennettaessa ymmärrystä oppimis-

ympäristöistä osana varusmieskoulutusta. Asiantuntijoiden tietoa ja kokemusta hyödyntämällä

pyrittiin löytämään oppimisympäristöilmiön keskeinen olemus, joka kuvaa organisaation nä-

kökulmaa Merivoimien oppimisympäristöistä varusmieskoulutuksen osana. Oppimisympäris-

töilmiötä analysoitiin tutkimusprosessin aikana hankittujen kokemusten ja tulkintojen pohjalta.

Tutkimusstrategian hermeneuttiset piirteet korostavat oppimisympäristöstä kerätyn tiedon poh-

jalta tehtyjen subjektiivisten tulkintojen tekemistä ja oppimisympäristöilmiön ymmärtämistä
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laajana kokonaisuutena. Tutkimuksen hermeneuttiset piirteet tukivat oppimisympäristöilmiön

merkitysten analysoimista.

Piispasen (2008, 29-30) mukaan kasvatustieteellisestä näkökulmasta tutkimusmenetelmien

suhteet usein helposti hämärtyvät. Tämän tutkimuksen teoriasidonnaisuus on ristiriidassa pe-

rinteisen fenomenologisen tutkimusotteen kanssa koska fenomenologisessa tutkimusstrategi-

assa on yleensä pyritty välttämään ennalta määriteltyjä määritelmiä ja teoreettisia viitekehyksiä.

Valittu tutkimusstrategia ei noudata kaikkia hermeneuttisen tutkimuksen periaatteita, vaan ai-

noastaan hermeneuttisen tutkimuksen tyypillisiä laadullisen tutkimuksen merkityskeskeisyy-

teen ja ilmiön ymmärtämiseen liittyviä piirteitä, jotka tukivat ilmiölähtöistä tutkimusta (Della

Porta & Keating 2013, 19-28). Ronkaista mukaillen (2011, 79-81) ilmiötä tutkittiin osana asia-

yhteyttä tai kontekstia, joka tässä tutkimuksessa rajattiin Merivoimien varusmieskoulutukseen

ja Puolustusvoimien koulutusjärjestelmään. Pragmaattiselle tutkimuksen tekemiselle määrää-

vää ei ole taustalla oleva tieteenfilosofia ja miten se heijastuu tutkimusmenetelmiin, vaan tär-

keämpää on tutkittava ilmiö itsessään ja tutkimuksella tuotettavan tiedon käytännön hyödyn-

nettävyys. Tästä syystä metodologiset valinnat tehtiin arvioinnin ja tarpeen pohjalta parhaiten

tukemaan tutkimuksen toteutusta ja tutkimuksella tuotetun tiedon hyödynnettävyyttä (Mutanen

2014, 193; Saunders 2012, 130-140).

Ilmiölähtöistä sekä tulkintaan ja ymmärrykseen pyrkivää tutkimusstrategiaa tuettiin metodolo-

gisin valinnoin.  Nämä metodologiset valinnat muodostuivat asiantuntijahaastatteluiden, laa-

dullisen sisällönanalyysin sekä teoriasidonnaisuuden ja abduktiivisen päättelyn pragmaattisen

ja ymmärtävän tieteenfilosofian ympärille. Mainitut metodologiset valinnat ovat ominaisia so-

tilaspedagogiikan ja yleisesti laadullisen tutkimuksen tutkimusvalintoja ja toimintatapoja, jotka

korostavat ilmiön tutkimista, ymmärtämistä ja uuden tiedon hyödynnettävyyttä (David & Sut-

ton 2011, 89-95).

Pragmatismin suhde teoriaan ja tutkimuksella tuotetun uuden ymmärryksen luomiseen on ab-

duktiivinen (Pekkarinen 2014, 195). Tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyyden näkökul-

masta pragmatismi ja abduktiivinen päättelymuoto tarjosivat oivat lähtökohdat tutkimusasetel-

man metodologisten valintojen perustelulle. Abduktiivinen päättelymuoto haki oppimisympä-

ristöilmiön todellista maailmaa vastaavaa parasta mahdollista selitystä (Pekkarinen 2014, 195).

Tutkimusasetelmassa abduktiivista päättelymuotoa hyödynnettiin teoreettisen lähtökohtien pe-

rusteella johdettujen käsitteiden ja aineiston analyysin pohjalta muodostettujen kategorioiden

vuorovaikutussuhteiden muodossa. Havaintojen ja teorian vuorovaikutus oli syklistä ja toisiaan

tukevaa. Sekä teoriapohjaa että tutkimusaineistoa analysoitiin rinnakkain ja iteratiivisesti,
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jolloin abduktiivinen päättely hyödynsi teoreettista pohjaa ja empiiristä dataa analyysin ja joh-

topäätösten muodostamisessa

Tutkimusasetelman teoreettisten lähtökotien ja metodologisten valintojen avulla tutkittiin mitä

oppimisympäristöjä Merivoimissa on käytössä, miten oppimisympäristökäsite ymmärretään,

miten oppimisympäristöjä voisi tehokkaammin hyödyntää sekä miten oppimisympäristöjä ke-

hitetään. Tutkimuskysymykset muotoiltiin yllämainittujen kokonaisuuksien ympärille. Tutki-

muskysymyksiin vastaamiseksi rakennettiin teoreettisten lähtökohtien tunnistamien käsitteiden

ympärille käsitemalli, jonka avulla rakennettiin pohja haastattelukysymyksille. Käsitemalliin

saatiin koulutusjärjestelmästä oppimisympäristön lisäksi käsitteet; päämäärä ja kehittäminen.

Hermeneuttisesta sotilaspedagogiikan viitekehyksestä johdettiin käsitemalliin käsitteet; pää-

määrä, oppiminen, oppimisympäristö, metodi, oppija ja koulutettavat. Konstruktiivisesta oppi-

miskäsityksestä johdettiin käsitemalliin käsitteet; oppiminen, oppimisympäristö, oppija, kou-

luttaja ja metodi. Käsitemalli tunnisti varusmieskoulutuksen kattokäsitteeksi, jonka alle sijoit-

tuivat päämäärä, oppimisympäristö, metodi ja toimijat.

Näiden teoreettisten lähtökohtien pohjalta valittujen oppimisympäristöihin ja niiden kehittämi-

seen liittyvien käsitteiden pohjalta rakennettiin haastattelurunko, joka jaettiin neljään teemaan

ja 19 kysymykseen. Haastattelun teemat ja kysymykset on esitetty liitteessä 1. Ensimmäisen

teeman kysymyksillä selvitettiin mitä oppimisympäristöjä Merivoimien varusmieskoulutuk-

sessa on käytössä. Toisen teeman kysymyksillä selvitettiin miten oppimisympäristöjä voi te-

hokkaammin hyödyntää. Kolmannen teeman kysymyksillä selvitettiin mikä on oppimisympä-

ristöjen kehittämisen tarve eri organisaatioissa. Neljännen teeman kysymyksillä selvitettiin, mi-

ten oppimisympäristöjä kehitetään eri organisaatiotasoilla. Oppimisen teoreettinen lähtökohta

sidottiin konstruktivistiseen oppimiskäsityksen mukaiseen näkökulmaan, jota hyödynnettiin

haastattelurungossa oppimiseen ja menetelmien tehokkaampaan hyödyntämiseen liittyvissä ky-

symyksissä.

3.2 Asiantuntijahaastattelut

Aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluin (n=9). Asiantuntija on henkilö, jolla on erityiskysy-

myksissä määritellyissä asioissa pitkälle erikoistunut ammatti-, tiede- tai instituutioperusteinen

asiantuntijuus. Asiantuntijalla on määritetystä aihealueesta sellaista tietoa, joita maallikolla ei

ole. Asiantuntijuus määrittyy toiminnassa ja vuorovaikutuksessa esimerkiksi ammatillisten teh-

tävien tai institutionaalisen aseman kautta (Alastalo, Vaittinen & Åkerman 2017, 215).
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Aineiston keruun ja haastattelujen suunnittelun yhteydessä kartoitettiin sopivan asiantuntijuu-

den omaava henkilöstö haastateltaviksi. Haastateltaviksi valittiin yhdeksän Puolustusvoimien

koulutustoimialalla palvellutta asiantuntijaa. Haastateltaviin lukeutuivat kaikki Merivoimien

esikunnassa ja joukko-osastoissa palvelevat koulutuspäälliköt sekä Puolustusvoimien koulu-

tuksen kehittämiseen osallistuneita asiantuntijoita pääesikunnan koulutusosastolta ja Puolus-

tusvoimien palvelukeskuksesta. Merivoimien koulutuspäälliköiden (n=5) asiantuntijuus perus-

tui koulutustoimialan asiantuntijatehtävään, koulutukseen sekä kokemukseen. Merivoimien

koulutuspäälliköiden asiantuntijuus Merivoimien varusmieskoulutuksesta ja oppimisympäris-

töistä on kiistaton. Tästä syystä heidät valittiin haastateltaviksi. Haastateltaviksi valittiin lisäksi

neljä varusmieskoulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen osallistunutta asiantuntijaa.

Heidät valittiin pitkälle erikoistuneen ammatti- ja tiedeperusteisen asiantuntijuuden takia (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2013, 210).

Asiantuntijoiden kautta selvitettiin oppimisympäristöilmiön tilaa, kehitystä tai monimuotoista

vuorovaikutussuhteiden dynamiikkaa. Haastattelut keskittyivät oppimisympäristöilmiön perus-

luonteen ja ominaisuuksien selvittämiseen sekä käytännön esimerkkien löytämiseen koulutuk-

sen tehostamisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä (Hirsjärvi & Hurme 2014, 66). Ta-

voitteena oli tuottaa uutta tietoa tai ymmärrystä hyödyntämällä asiantuntijan erityistietämystä

ja siitä kumpuavaa tulkintaa. Vaikka objektiivisuuteen pyrittiin, on silti ymmärrettävä laadulli-

sen tutkimuksen taustalla oleva subjektiivisuuden ja tulkinnan korostunut rooli. Asiantuntija-

haastatteluissa korostuvat yleisesti subjektiivisuus, tilanteisuus ja arvosidonnaisuus (Alastalo,

Vaittinen & Åkerman 2017, 218-219).

Asiantuntijahaastattelu ei varsinaisesti ole itsenäinen haastattelutyyppi tai haastattelumene-

telmä, vaan teemahaastattelun tai puolistrukturoidun haastattelun muunnelma (Alastalo, ym.

2017, 214-230). Asiantuntijahaastatteluista puuttui strukturoidun lomakehaastattelun tarkka

muoto ja järjestys. Haastattelun teemat olivat haastateltaville samat ja yksityiskohtaisten kysy-

mysten sijaan haastatteluissa edettiin valittujen teemojen kautta. Valmiit kysymykset auttoivat

jäsentämään teemojen käsittelyä, mahdollistaen syventymisen aiheeseen halutulla tarkkuudella

riippuen asiantuntijan erityisosaamisesta (Hirsjärvi & Hurme 2014, 47-48). Haastatteluissa kar-

toitettiin haastateltavan ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä teemojen ja kysymsten pohjalta.

Haastatteluissa korostuivat haastateltavien kokemusmaailma ja heidän määritelmät tilanteista.

Kyseinen lähestymistapa korosti haastateltavan tulkintoja ja merkityksiä (Hirsjärvi & Hurme

2014, 47-48).

Kaikki haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Vain kaksi haastattelua toteutettiin kasvo-

tusten. Loput haastattelut jouduttiin toteuttamaan etäyhteyksin 2020 voimassa olleista
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liikkumisrajoituksista johtuen. Kysymykset olivat haastateltavien käytössä vähintään kaksi

viikkoa ennen haastattelua, jolloin heille jäi hieman aikaa valmistautua tuleviin haastatteluihin.

Haastattelut äänitettiin haastateltavien suostumuksella. Asiantuntija 3 kanssa toteutettiin koe-

haastattelu, jota ei äänitetty tai litteroitu. Käydyn haastattelun jälkeen asiantuntija 3 vastasi

haastattelukysymyksiin kirjallisesti sähköpostitse.

Taulukossa 1 esitetään tiedot haastateltavista, heistä käytettävistä lyhenteistä, haastattelujen

ajankohdista ja kestoista sekä litteroidusta haastattelumateriaalista. Kaikkiaan yhdeksän asian-

tuntijahaastattelun pohjalta kertyi lähes kahdeksan tuntia äänitettyä haastattelumateriaalia, joka

tuotti noin 161 sivua litteroitua tekstiä analyysin pohjaksi.

Tiedot aineiston kokoamisesta
Tunnistetiedot Haastattelun tiedot Litterointi

Haastateltava Lyhenne Aika Toteutus Kesto Sanat Sivut
Asiantuntija 1 Vastaaja 1 28.02.2020 Kasvotusten 52:05 6468 17
Asiantuntija 2 Vastaaja 2 28.02.2020 Kasvotusten 1:30:54 11334 25
Asiantuntija 3 Vastaaja 3 14.02.2020 Sähköposti 0:00:00 2113 7
Asiantuntija 4 Vastaaja 4 17.03.2020 Skype-puhelu 1:19:18 7948 20
Koulutuspäällikkö 1 Vastaaja 5 16.03.2020 Skype-puhelu 1:17:53 7251 16
Koulutuspäällikkö 2 Vastaaja 6 16.03.2020 Skype-puhelu 1:01:04 7068 15
Koulutuspäällikkö 3 Vastaaja 7 17.03.2020 Skype-puhelu 53:59 6080 16
Koulutuspäällikkö 4 Vastaaja 8 17.03.2020 Skype-puhelu 1:27:49 10526 25
Koulutuspäällikkö 5 Vastaaja 9 18.03.2020 Skype-puhelu 1:16:34 7973 20

7:53:32 60293 161
Taulukko 1. Tiedot asiantuntijahaastatteluiden toteutuksesta ja litteroinnista.

Aineistoa täydennettiin keväällä 2021 uudella sähköisellä kysymyssarjalla, jolla pyrittiin täs-

mentämään ja täydentämään oppimisympäristökäsitteeseen liittyviä tulkintoja. Tämä ratkaisu

korosti tutkimuksen abduktiivista ja iteratiivista luonnetta sekä mahdollisti oppimisympäristö-

käsitteen syvällisemmän ja yhdenmukaisemman tarkastelun. Toisaalta aineiston analyysin yh-

teydessä nousi esiin tietotarpeita, joihin oli tarkoituksenmukaista hakea syventäviä vastauksia.

Jälkimmäinen kysymyssarja on esitetty liitteessä 2. Jälkimmäiseen kysymyssarjaan vastasi

kuusi haastateltavaa. Nämä kysymykset ja vastaukset lähetettiin kirjallisesti sähköpostitse.
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3.3 Aineiston analysointi

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin ymmärtävää lähestymistapaa ja laadullista analyysia (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2013, 224). Aineiston analyysimenetelmä perustui teoriasidonnaiseen

abduktiiviseen sisällön analyysiin, jossa hyödynnettiin teemoittelua. Laadullinen analyysi tar-

kasteli aineistoa kokonaisuutena ja koostui havaintojen pelkistämisestä ja merkitysten katego-

risoinnista. Pelkistämisen tarkoituksena oli havaintojen yhdistäminen yhteisten piirteiden tai

nimittäjien näkökulmasta loogisiksi kokonaisuuksiksi. Havaintojen yhdistämisellä nostettiin

esiin näytteitä ilmiöistä. Arvoituksen ratkaiseminen oli lopputulos havaintojen pohjalta teh-

dystä merkitystulkinnasta tutkittavasta ilmiöstä (Alasuutari 2014, 38-43).

Tutkimusaineisto tarkasteltiin valitusta teoriasidonnaisesta näkökulmasta (Alasuutari 2014, 38-

44). Aineiston analyysissä hyödynnettiin tutkimusasetelman rakentamisen yhteydessä muodos-

tettua käsitemallia, joka tarkasteli varusmieskoulutuksen kattokäsitettä neljän alakäsitteen

kautta; päämäärä, oppimisympäristö, metodi ja toimijat. Aineiston analyysi toteutettiin näitä

valmiita teemoja hyödyntäen. Näitä teemoja ei analyysissä lukittu faktoiksi, vaan niitä hyödyn-

nettiin alustavina teemoina joustavasti analyysin eri vaiheissa (Hirsjärvi & Hurme 2014, 59).

Näin aineiston analyysin alussa oli teoriasidonnaisesti hyödynnetty tutkimuksen teoreettisista

lähtökohdista johdettua alustavaa teemallista runkoa, jonka pohjalta aineisto analysoitiin.

Analyysin tekemisessä hyödynnettiin ATLAS.ti-analyysiohjelmaa (versio 8.4), joka on laadul-

lisen datan analyysiä tukeva tietokoneohjelma. Ohjelmaan syötettiin litteroitu haastatteluai-

neisto koodaamista ja analysointia varten. Ohjelman avulla oli mahdollista rajata tarkastelu

haastattelukysymyksiin ja haastatteluteemoihin sekä muodostaa kategorioita ja merkityksiä

toistuvien ja usein esiintyvien käsitteiden pohjalta (Yin 2016, 3-5). Analyysi tehtiin haastatte-

lukysymyksittäin, joten aineisto jaettiin 19 osaan. Jokainen osa analysoitiin ja koodattiin kes-

keisten käsitteiden ja merkitysten osalta. Aineistosta muodostui yhteensä 230 koodattua käsi-

tettä tai merkitystä, jotka ryhmitettiin teemoittain. Analyysin pohjalta laaditut teemat muotou-

tuivat tutkimuskysymyksiä mukaillen seuraavasti; varusmieskoulutuksen kokonaisuus alakäsit-

teineen, oppimisympäristö ja siihen liittyvät ominaisuudet, keinot oppimisympäristöjen hyö-

dyntämiseen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen.

Varusmieskoulutuksen kokonaisuus oli jo käsitemallin kautta muodostettu yhdeksi teemaksi,

jota hyödynnettiin analysoinnissa ja muiden teemojen muodostamisessa. Analyysin yhteydessä

varusmieskoulutuksen havaittiin sisältävän myös uuden alakäsitteen; välineen. Analyysin yh-

teydessä havaittiin varusmieskoulutuksen ja oppimisympäristön tilaan, välineeseen ja tapahtu-

maan viittaavien ominaisuuksien olevan vuorovaikutuksessa. Analyysin perusteella teemaan
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varusmieskoulutus sisältyivät alakäsitteet metodit, toimijat, tilat, välineet ja tapahtumat sekä

päämäärät.

Teemaan oppimisympäristö oli tunnistettavissa useita alakäsitteitä. Oppimisympäristöjen ulot-

tuvuuksiin liittyvät käsitteet olivat johdettavissa oppimisympäristön alakäsitteiksi. Oppimisym-

päristön ulottuvuuksien alakäsitteiksi muodostui analyysin perusteella pedagoginen, sosiaali-

nen, fyysinen, tekninen ja psyykkinen ulottuvuus. Samat oppimisympäristön ulottuvuudet ovat

tunnistettavissa myös Piispasen (2008) ja Tynjälän (2002) tutkimuksissa. Oppimisympäristön

alakäsitteiksi oli tunnistettavissa lisäksi oppimisympäristön avoimuus ja formaaliuus, jotka ku-

vaavat oppimisympäristön ominaisuuksia eri tavalla kuin edellä mainitut ulottuvuudet.

Teemaan oppimisympäristöjen hyödyntäminen tehokkaammin liittyi kaksi laajempaa alakate-

goriaa, jotka sisältävät runsaan määrän alakäsitteitä. Ensimmäinen alakategoria liittyy resurs-

seihin ja kustannustehokkuuteen. Toinen alakategoria liittyy metodien kehittämiseen. Näihin

alakategorioihin liittyvät alakäsitteet esitetään tulosten yhteydessä. Neljäs teema, eli oppimis-

ympäristöjen kehittäminen jakautui kolmeen alakategoriaan; organisaation tavoitteet oppimis-

ympäristöjen kehittämisessä sekä mitä ja miten oppimisympäristöjä kehitetään.

Aineiston analyysin yhteydessä teoriasidonnaisuus ja abduktiivinen päättely tukivat analyysin

tekemistä sekä auttoivat jäsentämään teemoja, alakategorioita ja käsitteitä. Teoriasidonnaisuus

tarjosi aineiston keräämiseen ja analysoimiseen keskeisimmät käsitteet ja niiden pohjalta muo-

dostetun alustava käsitemallin. Teoriasidonnaisuutta hyödynnettiin analyysiä tukevana teki-

jänä, joka mahdollisti aineiston analyysiin valitusta teoreettisesta näkökulmasta. Teoriasidon-

naisuus tarjosi analyysille näkökulman ja rungon mutta sen ei annettu ohjata tai rajoittaa ana-

lyysiä. Abduktiivisen päättelyn kautta paikannettiin myös tietotarpeita, johon alkuperäinen ai-

neisto ei vastannut. Esiin nousseiden tietotarpeiden pohjalta laadittiin jatkokysymykset, joiden

vastaukset analysoitiin aiempien teemojen mukaisesti ja aiemmin hyödynnetyin menetelmin.

Teoreettiset lähtökohdat ja abduktiivinen päättely tarjosivat aineiston analyysille iteratiiviset ja

vuorovaikutukselliset piirteet, jotka tukivat sekä analyysiä että johtopäätösten tekemistä vali-

tusta teoreettisestä näkökulmasta.

Tulosten pohjalta tehtiin johtopäätöksiä tukeutuen sekä aineistoon että viimeaikaiseen kansain-

väliseen kasvatustieteelliseen tutkimuksen. Näin tuloksissa esitetyt tulkinnat ja tarpeet yhdis-

tettiin johtopäätöksissä kansainvälisen tutkimuksen tunnistamiin havaintoihin ja ratkaisuihin,

jotka sellaisenaan eivät sovellu faktoiksi, vaan suuntaa antaviksi vaihtoehdoiksi koulutusta ja

oppimisympäristöjä kehitettäessä. Johtopäätösten vertaaminen kasvatustieteelliseen tutkimuk-

seen korosti tutkimuksen abduktiivista ja pragmaattista luonnetta, tunnistaen teoriatiedosta käy-

tännössä hyödynnettäviä ratkaisuja.
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4 TULOKSET

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Neljä alalukua on ryhmitetty vas-

taamaan tutkimuksen neljään alakysymykseen. Ensimmäisessä alaluvussa esitetään mitä oppi-

misympäristöjä on käytössä Merivoimien varusmieskoulutuksessa sekä mitä ominaisuuksia ja

piirteitä oppimisympäristöt sisältävät. Näiden piirteiden ja ominaisuuksien tunnistaminen ja

ymmärtäminen luovat perusteet vastata kahteen seuraavaan alakysymykseen. Toisessa alalu-

vussa esitetään miten oppimisympäristöt sijoittuvat osaksi koulutustapahtumaa sekä mitä muita

tekijöitä koulutustapahtumaan oppimisympäristöjen lisäksi liittyy.  Kolmannessa alaluvussa

tarkastellaan kuinka oppimisympäristöjä voisi tehokkaammin hyödyntää osana oppimisen tu-

kemista ja osaamisen rakentamista. Lopuksi vastataan miten, oppimisympäristöjä kehitetään

osana varusmieskoulutusta.

4.1 Merivoimien varusmieskoulutuksen oppimisympäristöt

Aineistosta oli tunnistettavissa taulukossa 2 esitetyt Merivoimien käytössä olevat oppimisym-

päristöt. Taulukko 2 antaa vastauksen tutkimuksen ensimmäiseen alakysymykseen ja esittää

mitä oppimisympäristöjä sisältyy Merivoimien varusmieskoulutukseen. Taulukossa oppimis-

ympäristöt on jaoteltu hyvin karkeasti Sotilaan käsikirjan (PEKOULOS 2019) mukaisiin kou-

lutusteemoihin. Jaottelu ei ole absoluuttinen tai poissulkeva, vaan havainnollistava kuvaus käy-

tössä olevista tärkeimmistä oppimisympäristöistä ja missä koulutusteemoissa niitä yleisimmin

hyödynnetään.

Yleinen sotilaskoulu-
tus

Ase- ja ampumakoulu-
tus

Taistelukoulutus Toimintakyky

Kasarmi
Tupa
Harjoitusalueet
Koulutustilat
Luokat
Auditoriot
Kirjasto
Verkko-oppimisympä-
ristö
Simulaattorit (ajoneu-
vosimulaattori, meren-
kulkusimulaattori)

Ampumaradat
Ampuma-alueet
Sisäampumasimulaattori
Asesimulaattorit
Tulenjohtosimulaattorit

PV:n harjoitusalueet
Maa-, meri- ja rannikko-
alueet.
Sotaharjoitus
Sotasatama
Sota-alus
Simulaattorit:
KESI (Komentaja ja esi-
kuntasimulaattori)
VKY (Virtuaalinen kou-
lutusympäristö)
KASI (Kaksipuolinen
taistelusimulaattori)

Liikuntahalli
Uimahalli
Liikuntatilat
Liikuntasovellukset
ja applikaatiot

Taulukko 2. Merivoimien varusmieskoulutuksessa käytettävät oppimisympäristöt.
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Merivoimien varusmieskoulutuksessa on käytössä kaikki PEKOULOS 2015 esittämät oppimis-

ympäristöt ja niihin yhdistettävät kokonaisuudet. Aineisto tunnistaa oppimisympäristöinä li-

säksi sotaharjoituksen, sotasataman ja sota-alukset sekä liikuntasovellukset ja -applikaatiot.

Näistä aineiston tunnistamista uusista tulkinnoista oppimisympäristöiksi voidaan luokitella Me-

rivoimien puolustushaarakohtaisiksi oppimisympäristöiksi sotasatamat ja sota-alukset. Sota-

harjoitukset, liikuntasovellukset ja -applikaatiot ovat käytössä kaikkien puolustushaarojen va-

rusmieskoulutuksessa.

Merivoimien toimintaympäristöön liittyvät kiinteästi sotasatamat ja taistelualukset. Kumpaa-

kaan näistä ei PEKOULOS 2015 tunnista oppimisympäristöksi. Varusmieskoulutuksen näkö-

kulmasta sotasatamat ja taistelualukset voidaan nähdä myös oppimisympäristöinä. Yksi vastaa-

jista korosti sota-alusta oppimisympäristönä ja totesi ”Taistelualus oppimisympäristönä on erit-

täin monipuolinen” (Vastaaja 6).

Oppimisympäristökäsite ymmärretään PEKOULOS 2015 tulkinnassa erheellisesti vain tilana.

Aineiston perusteella oppimisympäristökäsitteeseen on liitettävissä tilan lisäksi myös muita

ominaisuuksia, kuten oppimiseen ja tapahtumaan viittaavia tekijöitä. Vastaaja 1 ilmaisi asian

näin: ”sotaharjotukset on mun mielestä hyvin toteutettuna parhaimpii mahdollisii oppimisym-

päristöjä”. Sotaharjoituksen ymmärtäminen oppimisympäristöksi ei kuitenkaan ole yksitelit-

teistä. Vastaaja 3 ilmaisi ”sotaharjoitus ei ole oppimisympäristö” ja ”harjoitus on tapahtuma”.

Kaikki muut haastateltavat (n=8) tulkitsivat sotaharjoituksen oppimisympäristöksi. Jatkokysy-

mysten vastauksissa myös vastaaja 3 tunnisti sotaharjoituksen oppimisympäristöksi. Aineisto

tuki Ruuskasen (2011) käsitystä sotaharjoituksesta oppimisympäristönä.

Haastattelujen yhteydessä haastateltavat saivat arvioida kuutta eri oppimisympäristöä ja nimetä

mitä oppimisympäristön ulottuvuuksia heidän mielestään kyseiseen oppimisympäristöön sisäl-

tyi. Alla olevassa taulukossa 3 (n=8) on havainnollistettu vastaajien (V1-9) näkemys oppimis-

ympäristön jaottelusta eri ulottuvuuden mukaisesti. Taulukossa esitetyt tulkinnat ovat analy-

soitu vastauksista, jotka annettiin ensimmäisen haastattelukierroksen yhteydessä helmi-maalis-

kuussa 2020. Yksikään kuudesta eri tyyppisestä oppimisympäristöstä ei saavuttanut konsen-

susta yhdeksän haastateltavan välillä. Vastaaja 3 ei vastannut tähän kysymykseen. Vastaajat 6

ja 9 jättivät arvioimatta ne oppimisympäristöt, joiden kanssa he eivät olleet olleet tekemisissä.

Fyysisen tilan ja oppimisympäristön voi nähdä sellaisenaan tai laajempana kokonaisuutena ku-

ten vastaaja 8 totesi: ”kun ampumarata siis jos katsotaan kokonaistapahtumaa siis ampumara-

tapäivänä, niin kyllähän se periaatteessa täyttää nää kaikki samoin kun ampuma-alue”.
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Oppimisympäristö V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
Ampumarata F F F F F F K F
Harjoitusalue F F F F F F K F
Sotaharjoitus K K - K K K K S, Pe
KASI K T/S/Pe T T K K
VKY K K T T Pe K T/S/Pe
PVVOY T T, S T T T T T T
Ulottuvuudet: Fyysinen (F), Tekninen (T), Sosiaalinen (S), Pedagoginen (Pe), Psyykkinen (Ps),
Kaikki mainitut ulottuvuudet (K).

Taulukko 3. Oppimisympäristöjen jaottelu miellettyjen ulottuvuuksien mukaisesti (2020).

Haastateltaville esitettiin sama kysymys oppimisympäristöjen jaottelusta noin vuoden päästä

(maalis-huhtikuu 2021) uudelleen. Vastaajien tehtävänä oli arvioida samojen kuuden oppimis-

ympäristön sisältämät ulottuvuudet. Taulukossa 4 on esitetty tulokset (n=6) toisen kyselykier-

roksen tuloksista. Vastaajat 1, 6 ja 9 eivät vastanneet tähän kyselyyn. Jokainen vastaaja arvioi

samojen oppimisympäristöjen ulottuvuudet eri tavalla kuin he olivat arvioineet vuotta aiemmin.

Oppimisympäristö V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
Ampumarata K F/S/Pe K F/T/Pe/Ps F/S/Pe F/T/S/

Pe
Harjoitusalue K F/S/Pe/Ps K F/S/Pe/Ps F/S/Pe K

Sotaharjoitus K K K K F/S/Pe/Ps K

KASI K K K K K K

VKY K K K T/Pe T/S/Pe T/S/Pe

PVVOY K F/T/Pe K T/Pe T/Pe T/Pe

Ulottuvuudet: Fyysinen (F), Tekninen (T), Sosiaalinen (S), Pedagoginen (Pe), Psyykkinen (Ps),
Kaikki mainitut ulottuvuudet (K).

Taulukko 4. Oppimisympäristöjen jaottelu miellettyjen ulottuvuuksien mukaisesti (2021).

Tutkimuksessa hyödynnetyt viisi Piispasen (2008) mainitsemaa oppimisympäristön ulottu-

vuutta, fyysinen, tekninen, sosiaalinen, pedagoginen ja psyykkinen, tunnistettiin aineistossa

osaksi Puolustusvoimien oppimisympäristöjä. Kaikki haastateltavat (n=9) tunnistivat varus-

miesten käytössä olevista oppimisympäristöistä sosiaalisia ja pedagogisia sekä psyykkisiä ulot-

tuvuuksia. Lisäksi kaikki haastateltavat tunnistivat kaikkien viiden ulottuvuuden esiintyvän sa-

manaikaisesti ainakin joissakin käytössä olevissa oppimisympäristöissä. Taulukko 4 osoittaa,

että kaikki viisi ulottuvuutta esiintyvät erityisesti kaksipuolista taistelusimulaattoria (KASI)

hyödyntävissä harjoitteissa sekä sotaharjoituksissa. Tämä tulos eroaa Puolustusvoimien
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koulutusjärjestelmän määritelmästä oppimisympäristöistä, mikä johtunee pedagogisen tulkin-

nan sijaan prosessikeskeisestä resurssien jaosta puolustusjärjestelmän kehittämisessä.

4.2 Oppimisympäristöt osana koulutustapahtumaa

Aineiston analyysin tulokset oppimisympäristöistä osana koulutuksen kokonaisuutta luovat

edellytykset koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittämiselle. Edellinen alaluku nosti esiin

oppimisympäristön ymmärtämisen pelkän tilan lisäksi laajempana kokonaisuutena. Sotaharjoi-

tuksen mieltäminen oppimisympäristöksi tarjoaa mahdollisuuden oppimisympäristön tarkaste-

lun osana koulutustapahtumaa.

Analyysin yhteydessä varusmieskoulutuksen koulutustapahtumaan tunnistettiin sisältyvän ala-

käsitteet metodit, toimijat, oppimisympäristöt, välineet sekä päämäärät. Nämä viisi erilaista ku-

vauskategoriaa esitetään kuviossa 4. Kyseiset kuvauskategoriat esiintyivät kaikissa haastatte-

luissa (n=9) osana varusmieskoulutusta ja oppimisympäristöjen kehittämistä.

Kuvio 4. Koulutustapahtuman kuvauskategoriajärjestelmä.

Aineiston tunnistamat kuvauskategoriat muodostavat koulutustapahtuman rungon ja ilmaisevat

mitä koulutustapahtumalla tavoitellaan, millä välineillä siihen osallistutaan, missä ympäris-

töissä toimitaan, miten koulutus ja oppiminen toteutetaan sekä ketkä tapahtumaan osallistuvat

ja missä rooleissa. Hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys (ks. Mäkinen 2009) tunnis-

taa edellä mainituista kuvauskategorioista päämäärät, oppimisympäristöt, metodit ja toimijat.

Uutena kuvauskategoriana aineiston pohjalta esiin nousivat välineet.
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Koulutustapahtumalähtöisessä tarkastelussa oppimisympäristö on siis yksi viidestä tekijästä,

joka muodostaa koulutustapahtuman kokonaisuuden. Tutkimusaineiston pohjalta koulutusta-

pahtumat ovat jaettavissa edelleen viiteen alakategoriaan. Koulutustapahtuman alakategoriat

ovat; itsenäinen yksilöoppiminen, ryhmäoppiminen, joukkokoulutus, harjoitus ja sotaharjoitus.

Yllä mainitulla koulutustapahtuman jaottelulla on vahva kytkös koulutustoimialan koulutuksen

ETEE-jaotteluun (Education, Training, Exercise, Evaluation), joka kuvaa sotilaskoulutuksen

nousujohteisuuden ja koulutuksen kokonaisuuden pääteemat (Vastaaja 5). ”Tää linkittyy siihen

merivoimalliseen harjotuskonseptiin, mistä mä puhuin, elikkä me sekotetaan usein yksilön ope-

tus ja koulutus, joukon koulutus, sit sellanen joukon voisko sanoo harjotustoiminta, joka ei oo

kuitenkaan exercise-tyyppistä. Ja sitten meillä pitäis olla se aito exercise-tyyppinen harjoitte-

lutoiminta” (Vastaaja 5). Koulutustapahtumiin voidaan liittää itsenäinen yksilöoppiminen ja

ryhmäoppiminen ja osittain myös joukkokoulutus. Harjoitus ja sotaharjoitus toimivat omina

käsitteinään. Osaamisen todentaminen on osa koulutuksen kokonaisuutta ja tapahtuu yksilöiden

ja joukon osalta jatkuvasti. Joukkotuotettavan joukon koulutustason tai suorituskyvyn arviointi

toteutetaan vaihtelevin toimenpitein, mutta pääsääntöisesti joukkotuotettavat joukot arvioidaan

joukkokoulutusjakson lopulla osana isompaa sotaharjoitusta (K3).

Päämäärät määrittävät koulutustapahtuman tavoitteet, jotka johtavat osaamisen ja toimintaky-

vyn lisäämiseen ja kehittämiseen. Päämäärät määrittävät mitä koulutetaan ja mitä pitää saada

aikaan (Vastaajat 1, 2, 7 ja 8). Rajalliset resurssit aikaan, toimintamenoihin ja henkilöstöön

liittyen pakottavat priorisoimaan ja kustannustehokkaasti keskittymään oikeiden asioiden kou-

luttamiseen, laadukkaaseen koulutukseen sekä osaamisen ja toimintakyvyn tuottamiseen. 165

vuorokauden palvelusaika ei mahdollista kaiken sotilaalliseen toimintaan liittyvän sisällön kou-

luttamiseen, vaan edellyttää ydinasioiden priorisointia (Vastaajat 4 ja 5). Varusmieskoulutuk-

sen päämäärät liittyvät osaamisen ja toimintakyvyn sekä suorituskykyisten joukkojen tuottami-

seen. Näiden keskeisten päämäärien taustalla ovat lisäksi laadun lisääminen, vaikuttavuuden ja

kustannustehokkuuden lisääminen (Vastaaja 5). Koulutustapahtuman tavoitteet määritetään

edellä mainittujen tekijöiden kautta koulutusta, koulutustapahtumaa, oppimista, toimintakykyä

ja kokonaisuutta palvelevalla tavalla (Vastaajat 1 ja 2).

Toimijat ovat koulutustapahtuman yksi kuvauskategoria, jonka pohjalta aineistosta on tunnis-

tettavissa useita toimijuuteen liittyviä merkitysyksiköitä kuvion 5 mukaisesti. Varusmieskou-

lutukseen ja koulutustapahtumaan liittyy kiinteästi useita toimijoita, joko suorasti tai epäsuo-

rasti. Toimija vastaa kysymykseen kuka tai ketkä. Toimija viittaa yksilöön, joukkoon, organi-

saatioon tai toimialaan. Oppija on yksilö, joka osallistuu koulutustapahtumaan. Yhdessä mui-

den oppijoiden kanssa yksilöistä muodostuu koulutettavia, joka viittaa ryhmään. Joukko viittaa
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tuotettavaan joukkoon, joka on tehtävän mukaan organisoitu kokoonpano. Kouluttaja rakentaa

yksittäiset oppimistilanteet ja koulutustapahtumat. Pääkouluttaja vastaa isomman joukon oppi-

misesta ja koulutuksesta. Joukko-osasto määrittää joukkotuotettavat joukot ja asettaa vaatimuk-

sia koulutuksesta ja koulutustasosta. Koulutustoimiala ohjaa joukko-osastojen, puolustushaaran

ja Puolustusvoimien koulutusta.

Kuvio 5. Koulutustapahtumaan liittyvät toimijat.

Edellä mainittuja toimijoita voidaan verrata hermeneuttiseen sotilaspedagogiikan viitekehyk-

seen, joka suoraan tunnistaa yksilön ja koulutettavat sekä epäsuorasti metodeista vastaavat kou-

luttajat ja päämääriä määrittävät koulutustoimialan ja joukko-osaston (Mäkinen 2009, 117).

Käynnissä oleva koulutusuudistus painottaa yksilön roolia ja aktiivisuutta oppijana ja toimijana

(Vastaaja 1). Tärkeässä roolissa on myös kouluttaja, joka suunnittelee ja toteuttaa koulutusti-

laisuuden sekä arvioi ja todentaa oppimisen (Vastaaja 2).

Metodit tai koulutusmenetelmät ovat koulutustapahtuman yksi kuvauskategoria. Metodit mää-

rittävät miten koulutetaan. Kouluttaja valitsee eri vaihtoehdoista koulutustapahtumaan parhai-

ten soveltuvimmat ja oppimista tukevat koulutusmenetelmät. Puolustusvoimissa koulutusme-

netelmien taustalla ovat hyvin pitkälti konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatteet. Oppi-

misen ja ymmärryksen rakentuminen perustuu aiempien käsitysten aktivoimiseen ja aiemmin

opittujen asioiden yhdistämiseen uusiin opittaviin asioihin (Vastaajat 1 ja 2). Oppijan ja kou-

luttajan välistä vuorovaikutusta ja toimintaa leimaavat käsitteet aktiivisuus, motivaatio, ymmär-

rys, palaute, reflektio, joustavuus ja nousujohteisuus. Edellä mainitut konstruktivistisen oppi-

miskäsityksen mukaiset tekijät tunnistettiin osaksi oppimisympäristöissä tapahtuvaa koulutus-

tapahtumaa kaikissa haastatteluissa (n=9). Aineiston pohjalta metodeista tunnistettiin seitsemän

merkitysyksikköä:

Oppija Koulutettavat Joukko

Kouluttaja Pääkouluttaja Joukko-osasto

Koulutustoimiala
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 Tiedon rakentumista tukevat menetelmät

 Kuormitusta säätelevät menetelmät

 Motivaatiota ja aktiivisuutta säätelevät menetelmät

 Vuorovaikutusta tukevat menetelmät

 Oppimisen rytmitykseen liittyvät menetelmät

 Parhaiden käytänteiden hyödyntäminen

 Tilannekehitystä säätelevät menetelmät

Oppimisympäritöihin liittyvät merkitysyksiköt ovat jo käsitelty omassa alaluvussa, joten tässä

kohtaa tarkastellaan ainoastaan oppimisympäristön tilaan liittyviä tekijöitä. Tila määrittää

missä oppiminen tapahtuu. Tila voidaan nähdä oppimisympäristön osana, johon eivät sisälly

metodit tai muut toimenpiteet. Tila on oppimisen alusta. Kyseiset tilat eivät sisällä varusmies-

koulutukseen liittyvää formaalia oppimista ilman metodeja tai tapahtumia. Tila muuttuu oppi-

misympäristöksi, kun siihen liitetään intentioon perustuva tapahtuma tai koulutukseen ja oppi-

miseen liittyvä metodi (Vastaajat 1 ja 2).

Tila voidaan aineiston perusteella jakaa kolmeen kokonaisuuteen; fyysisiin, virtuaalisiin ja so-

siaalisiin tiloihin. Kaikki haastateltavat (n=9) tunnistivat formaaliin koulutukseen liittyviksi ti-

loiksi fyysiset ja virtuaaliset tilat. Sosiaaliset tilat mainittiin informaalin koulutukseen liittyen

kahden asiantuntijan ja kahden koulutuspäällikön toimesta (n=4). Fyysisinä tiloina mainittiin

kasarmi, luokkatilat, maasto ja eri harjoituskäytössä olevat alueet. Virtuaalisilla tiloilla tarkoi-

tetaan teknisen oppimisympäristön simulaatioita ja digitaalisia ja virtuaalisia tiloja. Sosiaalisina

tiloina mainittiin varusmiestupa, teltta, sosiaalitilat, sotilaskoti ja sosiaalinen media (Vastaajat

1, 2, 7 ja 8).

Väline on koulutustapahtuman viimeinen kuvauskategoria. Väline vastaa kysymykseen: millä.

Väline ei ole tila vaan koulutustapahtumassa hyödynnettävä objekti, joka tukee oppimista (Vas-

taajat 6 ja 8). Aineistosta on johdettavissa kolme merkitysyksikköä koulutusvälineille; fyysiset

välineet, simulaattorit sekä muut tekniset välineet.

Fyysisillä välineillä tarkoitettiin fyysistä materiaalia kuten taisteluvarustusta, taisteluvälineitä,

kuljetusvälineitä. Simulaattorit ovat puolustusvoimien käytössä olevia LVC-simulaattoreita.

Muilla teknisillä välineillä tarkoitettiin johtamisjärjestelmään ja oppimiseen liittyviä teknisiä

välineitä ja oppimismateriaaleja, jotka eivät liity fyysisiin välineisiin tai simulaattoreihin. Esi-

merkiksi oppimisalustana käytettävä älypuhelin tai tablettitietokone mainittiin kaikkien haasta-

teltavien (n=9) toimesta.
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4.3 Oppimisympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen varusmieskoulutuksessa

Oppimisympäristöt ovat osa koulutustapahtuman kokonaisuutta. Oppimisympäristöt liittyvät

kiinteästi metodeihin, koulutustapahtuman päämääriin, toimijoihin, tiloihin ja välineisiin, kuten

edellisessä alaluvussa osoitettiin. Yhden tekijän muutoksella on vaikutuksia myös muihin teki-

jöihin ja koulutustapahtumaan. Tämä alaluku esittää aineiston esiin nostamat oppimisympäris-

töjen tehokkaampaan hyödyntämiseen liittyvät tekijät, jotka esitetään kuvauskategorisoittain ja

merkitysyksiköinä kuvion 6 mukaisesti.

Kuvio 6. Oppimisympäristöjen hyödyntämiseen liittyvät kuvauskategoriat ja merkitysyksiköt.

Koulutustapahtumassa yhdistyvät koulutuksen eri elementit. Varusmieskoulutuksen taustalla

on useita tekijöitä, kuten perinteet, koulutuskulttuuri, toimintaa säätelevät normit, ohjesäännöt

ja oppaat, hyviä käytänteitä sekä paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat koulutustapahtumaan.

Koulutuksen ja koulutustapahtuman suunnittelu ja valmistelu kulminoituvat koulutustapahtu-

massa koulutukseksi ja oppimiseksi sekä oppimisen todentamiseksi (vastaaja 5 ja 9).

4.3.1 Päämäärät

Varusmieskoulutuksen ja koulutustapahtuman päämäärät ja tavoitteet liittyvät osaamisen tuot-

tamiseen, oppimisen rakentamiseen ja toimintakyvyn kehittämiseen. Päämäärien vaikutuksesta
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oppimisympäristöihin voidaan aineistosta johtaa kolme merkitysyksikköä, jotka ovat koulutuk-

sen laadun parantaminen, kustannustehokkuus ja priorisointi.

Varusmieskoulutuksen ja koulutustapahtuman laatua voi pyrkiä parantamaan eri toimenpitein.

Käynnissä oleva koulutusuudistus asettaa aktiivisen oppijan koulutuksen keskiöön, jolloin vas-

tuuta oppimisesta siirretään kouluttajalta oppijalle, eli varusmiehelle itselleen. Laatua voidaan

lisätä vaikuttamalla oppijan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisiin oppimisen perus-

edellytyksiin, eli motivaatioon ja aktiivisuuteen sekä vuorovaikutukseen (Vastaajat 1 ja 2). Mo-

tivaatiota ja aktiivisuutta vahvistavia tekijöitä ovat muun muassa totuttujen oppimismallien ja

nykyaikaisen teknologian hyödyntäminen sekä koulutuksen pelillistäminen (Vastaaja 5). Mo-

nipuoliset oppimisympäristöt ja koulutusmenetelmät lisäävät koulutettavien motivaatiota ja ak-

tiivisuutta (Vastaaja 8). Motivaation tukemisen ja sitouttamisen taustalla on kolme käsitystä,

joiden huomioimisella ja hyödyntämisellä saadaan positiivisia vaikutuksia oppijan oppimiselle.

Nämä kolme tekijää ovat käsitys autonomiasta, pystyvyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Tuke-

malla varusmiehen itsenäistä oppimista ja luomalla positiivisia kokemuksia haasteiden voitta-

misesta sekä hyödyntämällä ryhmäytymiseen pohjautuvaa yhteenkuuluvuutta on mahdollista

nostaa ja ylläpitää varusmiesten motivaatiota ja vahventaa sitoutumista sekä sitä kautta tukea

varusmiehen oppimista (Vastaaja 2).

Kustannustehokkuus muodostuu rajallisten resurssien optimaalisesta hyödyntämisestä koulu-

tuksen päämäärien saavuttamisessa. Keskeisimmät käytössä olevat resurssit ovat: aika, raha ja

henkilöstö. Aika on rajoitettu 165 palvelusvuorokauteen. Joukko-osaston käytössä olevat toi-

mintamäärärahat sekä henkilöstön määrä ovat tarkkaan määrätyt ja rajalliset (Vastaaja 4). Kus-

tannustehokkuuteen voidaan vaikuttaa säätelemällä koulutukseen päämääriä tai käytössä olevia

resursseja. Ambitiotason määrittämisen on oltava päämäärätietoista ja resurssilähtöisestä, jol-

loin tavoitteen asettelussa korostuvat konkreettisuus, saavutettavuus, soveltuvuus, realistisuus

(Vastaaja 2). Yksilön ja joukon osaamisen, toimintakyvyn ja suorituskyvyn järjestelmällistä ja

määrämuotoista kehitystä pitäisi pystyä seuraamaan ja analysoimaan sekä hyödyntämään en-

tistä paremmin. Muutoin osaaminen ja todennettu oppiminen menee osittain hukkaan, mikäli

oleellinen tieto joukon osaamisesta ja puutteista ei seuraa joukkoa (Vastaaja 4). Osaamisen to-

dentamisesta ja annetusta palautteesta on koostettavissa käytössä olevin teknisin järjestelmin

yksilön ja joukon osaamista ja kehitystä keräävää tietoa, jota pitäisi paremmin pystyä hyödyn-

tämään osaamisen ja osaamispuutteiden tunnistamisessa (Vastaajat 1, 3 ja 7). Joukko-osastojen

ja Merivoimien harjoitustoiminnan tuotteistaminen ja vakioiminen luo koulutukselle ja sota-

harjoituksille vakioidun rakenteen, vakioidut mallit ja selkeät vastuut (Vastaaja 7).
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Kaikille ei voida kouluttaa kaikkea, vaan joukon suorituskykyvaatimusten kautta on tarkkaan

määritettävä mitä millekin joukolle koulutetaan. Eri joukoissa on eri lähtökohdat ja päämäärät

(Vastaaja 6). Operatiivisen käyttäjän ja kouluttavan organisaation tiiviimpi yhteistyö jo koulu-

tuksen suunnitteluvaiheessa ja tavoitteen asettelussa helpottavat priorisointia ja tärkeimpien

osaamisalueiden kartoittamista. Kaikilla joukkotuotettavilla joukoilla tulee olla määritetyt suo-

rituskykyvaatimukset, joiden pohjalta priorisointia ja tavoitteen asettelua on mahdollista tehdä

(Vastaaja 5). Tutkimushaastattelujen aikana kaikilla joukkotuotettavilla joukoilla ei ollut mää-

ritelmiä joukkojen suorituskyvystä tai suorituskykyvaatimuksia.

Koulutuksen ja koulutustapahtumien kehittämisen ja päämäärien muutosten tarpeet saavat syöt-

teitä Puolustusvoimien sisältä ja ulkoa. Puolustusvoimien ulkopuolelta tulevia kehittämisen

syötteitä ovat esimerkiksi yhteiskunnan muuttuvat opetus- ja oppimismenetelmät, pedagogii-

kan tutkimuksen saralla tapahtuvat innovaatiot, teknologiakehitys ja sen luomat uudet mahdol-

lisuudet sekä ulkomaiset toimivat käytänteet. Kansainvälinen puolustusyhteistyö muun muassa

Pohjoismaiden ja Naton kanssa on johtanut kehittämisyhteistyöhön sekä oppimateriaalien, käy-

tänteiden ja näkemysten jakamiseen (Vastaajat 1 ja 4). Puolustusvoimien sisältä kumpuaa syöt-

teitä kehittämiselle eri muodoissa. Näitä ovat esimerkiksi eri tarpeet, kipukohtien paikantami-

nen tai valmiit ratkaisut. Tarpeiden ja muutosten välillä on vuorovaikutus, jossa olemassa ole-

vaa sovelletaan ja kehitetään omiin tarpeisiin (Vastaaja 1). Kehittämällä korvataan joku ole-

massa oleva nykyistä paremmalla tai täydennetään nykyistä toimintaa nykyistä paremmalla tai

monimuotoisemmalla ratkaisulla (Vastaaja 9). Nämä syötteet toimivat käynnistävinä tekijöinä

koulutuksen kehittämisessä. Koulutusuudistuksen aikana joukko-osastojen tavoitteena on uu-

sien toimenpiteiden, menetelmien ja oppimisympäristöjen käyttöönotto ja kehittäminen omaan

toimintaan sopivaksi (Vastaaja 6).

4.3.2 Tilat

Tilojen hyödyntäminen oppimisympäristöjen tehostamisessa korostui aineistosta neljän merki-

tysyksikön kautta. Näistä ensimmäinen on fyysisten tilojen ylläpito, kehittäminen ja hyödyntä-

minen. Toinen on virtuaalisten tilojen kehittäminen, integrointi ja hyödyntäminen. Kolmas on

sosiaalisten tilojen kehittäminen ja integroiminen muihin tiloihin. Viimeinen merkitysyksikkö

on tilojen yhdistäminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Tila on sijainti, jossa koulutusmenetel-

mät muokkaavat tilan oppimisympäristöksi. Oppiminen tapahtuu oppimisympäristössä, ei niin-

kään tilassa. Tilojen merkitys oppimisympäristöjen hyödyntämisessä ilmenee kolmen havaitun
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kategorian kokonaisvaltaisella käytöllä. Tilojen kehittämisellä ja hyödyntämisellä saadaan luo-

tua paremmat edellytykset oppimisympäristölle ja oppimiselle.

Fyysiset tilat muodostavat varusmieskoulutuksen fyysisen infrastruktuurin. Varuskuntien ke-

hittäminen, simulaattorirakennusten käyttöönotto, ampumaratojen peruskorjaus ja yleisesti

käytössä olevien harjoitusalueiden infrastruktuurin kehittäminen tehokkaan koulutuksen takaa-

miseksi ovat joukko-osastojen koulutuksen kehittämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Käytössä

olevia tiloja ylläpidetään ja kehitetään sekä uusia tiloja rakennetaan tarpeen mukaan. Viihtyisät,

turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja ajanmukaisin välinein varustetut fyysiset koulutustilat pa-

rantavat varusmiesten viihtyvyyttä ja kasvattavat motivaatiota sekä näin tukevat oppimisen ra-

kentamista (vastaajat 7 ja 8).

Fyysisten tilojen rakentamien ja kehittäminen on usein kallista. Tilojen käytön suunnittelulla

on mahdollista hyödyntää ympärillä olevaa koulutusinfrastruktuuria yhdessä muiden kanssa,

jolloin synergian hyödyntäminen ja kulujen jakaminen voivat nostaa koulutuksen laatua ja pie-

nentää kustannuksia. Yhteiskäytössä olevia harjoitus- ja ampuma-alueita kehittämällä ja hyö-

dyntämällä voidaan koulutusta tehostaa ja kustannuksia hallita. Suhteellisen pienillä sijoituk-

silla fyysisten tilojen kehittämiseen saadaan fyysisestä tilasta sijoitusta suurempi hyöty. Tästä

voidaan nostaa esiin käytännön esimerkkejä yhteiskäytössä olevan ampuma-alueen kehittämi-

sestä linnakesaaren juomakelpoisen vesiratkaisun tuottamiseen. Molemmat kehittämiskohteet

ovat kustannuksiltaan suhteellisen pieniä ja mahdollistavat niiden tehokkaamman hyödyntämi-

sen ajanmukaisin puittein useaksi vuodeksi eteenpäin (vastaajat 7 ja 8). Lähiharjoitusalueiden

tehokkaampi hyödyntäminen tehostaa ajankäyttöä ja vähentää tarvetta joukkojen siirtoihin.

Omaan toimintaympäristöön tutustuminen ja siellä harjaantuminen on tärkeä osa varusmies-

koulutusta ja joukon valmistautumista tuleviin tehtäviin (vastaaja 7).

Virtuaaliset tilat ja simulaatiot ovat joustavia ja muokattavissa. Ykkösiin ja nolliin perustuva

digitaalinen koodi on suhteellisen helppoa ja halpaa muokata tarpeen ja tarkoituksen mukaisuu-

den puitteissa (vastaaja 5). Virtuaaliseen tilaan on myös helppoa tuottaa oppimista tukevaa ma-

teriaalia (vastaaja 3). Virtuaalisessa tilassa oppija kohtaa koulutusmenetelmän mukaiset toi-

menpiteet ja hyödyntää virtuaalista tilaa oppimiseen, jolloin virtuaalisesta tilasta tulee tekninen

tai virtuaalinen oppimisympäristö. Virtuaalisia tiloja on ollut käytössä vasta suhteellisen vähän

aikaa ja uusia saadaan lisää käyttöön. Virtuaalisissa tiloissa on paljon potentiaalia hyödyntä-

mättä ja hyödynnettävissä. Tässä korostuvat tilojen, oppimisympäristöjen ja koulutusmenetel-

mien rinnakkainen kehittäminen parhaiden käytänteiden löytämiseksi ja jakamiseksi (vastaajat

5 ja 9).
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Sosiaaliset tilat ovat perinteisesti olleet formaalin koulutuksen ulkopuolella. Varusmiesten

käyttöön jaettavat päätelaitteet ja omien älypuhelimien hyödyntäminen avaavat mahdollisuuk-

sia sosiaalisten ympäristöjen hyödyntämiselle (vastaaja 3). Pyrittäessä eroon yksisuuntaisesta

luokkaopetuksesta, siirretään oppija sosiaaliseen tilaan muiden oppijoiden kanssa. Ensisijaisesti

majoituskäyttöön suunniteltu tupa tai teltta sekä esimerkiksi sotilaskoti sosiaalisena tilana mah-

dollistaa yksin tai ryhmässä opiskelun ja oppimisen, ohjatusti tai omatoimisesti (vastaajat 1, 2

ja 3). Sosiaalisten tilojen hyödyntämisellä muokataan edellytyksiä avoimelle oppimisympäris-

tölle ja informaaliselle oppimiselle. Nämä tekijät ovat omiaan aktivoimaan varusmiestä oma-

toimiseen opiskeluun ja oppimiaan yhdessä ryhmänsä tai tupakavereidensa kanssa. Varusmies-

ten aktivoimisella ja motivoimisella on positiivisia vaikutuksia heidän sitoutumiseen ja oppi-

miseen. Sosiaaliset tilat ovat siis hyödynnettävissä oppimisen tukemisessa (vastaajat 1 ja 2).

4.3.3 Toimijat

Oppimisympäristöihin ja oppimiseen voidaan vaikuttaa niihin liittyvien toimijoiden kautta.

Toimijoista keskeisimmät ovat oppija, joukko ja kouluttaja. Loput toimijat yhdistetään yhdeksi

toimijaksi nimeltä koulutusta tukeva organisaatio. Toimijuusnäkökulmasta aineisto nostaa esiin

neljä merkitysyksikköä varusmieskoulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Näistä

ensimmäinen on oppimisen ja oppijan tukeminen. Toinen on kouluttajien pedagogisen osaami-

sen tukeminen. Kolmas sisältää koulutusta tukevan organisaation resurssien turvaamisen, toi-

minnan yhtenäistämisen ja parhaiden käytänteiden hyödyntämisen. Neljäs merkitysyksikkö on

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisten tekijöiden huomioiminen kokonaisvaltaisesti.

Oppimisen keskiöissä on yksilö, oppija, varusmies. Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja käyn-

nissä oleva koulutusuudistus tunnistavat oppijan merkityksen oppimisen keskiössä. Oppijan

valmiudet ja oppimistaidot, aiempi tieto ja osaaminen, motivaatio, aktiivisuus sekä vuorovai-

kutustaidot luovat perustan yksilön oppimiselle varusmiespalveluksessa. Valmiuksia ja taitoja

voidaan hyödyntää ja kehittää. Eri oppimistavat on tunnistettava ja huomioitava, jotta niitä voi

hyödyntää täydentämään toisiansa ja tukemaan oppimista (vastaaja 1). Varusmiesten omaksu-

maa oppimistapaa ja oppimisosaamista on hyödynnettävä ja kehitettävä. Aktivoimalla, moti-

voimalla ja sitouttamalla varusmies oppimaan, saadaan hänen palvelusajastaan enemmän hyö-

tyä (vastaajat 1, 2, 5, 7 ja 8). Varusmiesten aiemman osaamisen ja motivaatiotekijöiden sekä

halukkuuksien tunnistamisella ja hyödyntämisellä voidaan hänen motivaatiotaan ja oppimis-

taan tukea (vastaajat 1 ja 2). Varusmiespalveluksessa varusmies on harvoin yksin. Koulutettavat

muodostavat ryhmiä, tiimejä, tupia ja isompia kokonaisuuksia. Yksilöistä tulee yhdessä
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koulutettavia. Koulutettaville koulutetaan heidän yksilölliset tiedot ja taidot. Koulutettavien ja

pienryhmän roolin korostaminen perustiedon oppimisessa on yksi tapa hyödyntää toimijaa

osana oppimisympäristöä (vastaaja 1).

Varusmieskoulutuksen nousujohteisuus perustuu eri tyyppisten koulutustapahtumien oppimista

tukevalle rytmittelylle. Monipuolisesta valikoimasta valitaan koulutettavalle aiheelle oikeanlai-

nen koulutustapahtuma ja sitä tukevat elementit. Itsenäinen yksilöoppiminen perustuu oppijan

ennakkotiedon aktivoimiseen ja lisäämiseen, oppijan aktiivisuuteen, itseopiskelun ja ryhmässä

opiskelun hyödyntämiseen ennen kouluttajavetoista koulutusta. Oppimiselle luodaan vakaa pe-

rusta ja toimivat edellytykset aktivoinnin ja motivoinnin keinoin sekä aktivoimalla oppijassa jo

opittuja tietoja ja taitoja, joihin uuden oppiminen yhdistyy (vastaaja 1). Itsenäistä yksilöoppi-

mista voidaan tehostaa ja kehittää huomioimalla edellä mainitut tekijät ja asettamalla aktiivinen

ja motivoitunut oppija koulutuksen keskiöön. Verkko-oppimisympäristö, päätelaitekonsepti,

osaamiskeskusten tuottama oppimismateriaali sekä oppimisympäristöjen ja koulutusmenetel-

mien kehittäminen luovat parempia edellytyksiä yksilön oppimiselle. Yksilöoppimista tukevat

saatavilla oleva ja mielekäs koulutusmateriaali sekä käyttöön soveltuvat välineet ja tilat koulu-

tusmateriaalin käsittelyyn (vastaajat 1, 2 ja 3). Ryhmäoppiminen on tapahtuma, jossa useita

yksilöitä yhdessä ja erikseen opiskelevat ja rakentavat oppimistaan annettujen perusteiden ja

käytössä olevia välineitä ja tiloja hyödyntäen (vastaajat 1 ja 2). "Kouluttajajohtoisessa koulu-

tuksessa osoitetaan osaamista ja edetään oppimisessa” (vastaaja 1).

Kouluttaja on oppimistilanteen luoja ja koulutuksen keskeisin ja tärkein tekijä. Kouluttajat toi-

mivat oppimisympäristössä toteuttajina ja mahdollistajina (vastaaja 2). Kouluttajan rooli on tär-

keä suunniteltaessa koulutusta, oppimistilanteita ja oppimisympäristöjä (vastaaja 5). Koulutta-

jan rooli korostuu koulutusmenetelmien, tilojen ja välineiden valinnassa sekä varusmiesten mo-

tivoinnissa ja aktivoinnissa (vastaaja 6). Kouluttajakoulutukseen sijoittaminen on hyvä tapa ke-

hittää oppimisympäristöistä saatavaa hyötyä. Hyvä, kokenut ja motivoitunut kouluttaja saa ai-

kaan hyviä tuloksia heikommillakin välineillä ja oppimisympäristöillä. Heikko kouluttaja ei saa

suunniteltua hyötyä irti kallista ja teknisestä oppimisympäristöstä (vastaaja 2). Koulutusta ja

koulutustapahtumia voidaan kehittää luomalla kouluttajalle enemmän aikaa koulutuksen ja ko-

konaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen (vastaaja 1). Annetaan kouluttajan keskittyä oman

kouluttajuuden ja koulutuksen kehittämiseen (vastaajat 5 ja 7). Kouluttajien vaihtuvuutta tulee

vähentää ja pysyvyyttä lisäämään (vastaaja 2). Oppimisympäristöjen kehittyessä on myös kou-

luttajien pedagogisia valmiuksia ja osaamista pystyttävä kehittämään (vastaajat 2 ja 9). Kehit-

tyneet oppimisympäristöt edellyttävät kehittyneitä pedagogisia menetelmiä (vastaaja 9).
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Muu koulutusta tukeva organisaatio käsittää pääkouluttajan, joka on joukon oppimisesta vas-

taava kouluttaja, joukko-osaston ja koulutustoimialan sekä muut koulutusta suunnittelevat ja

tukevat tahot. Koulutusta tukeva organisaatio asettaa koulutuksen päämäärät, johtaa ja hallinnoi

koulutuksen kokonaisuutta normein, käskyin, resurssein, rajoituksin ja tuottamalla koulutuk-

sessa tarvittavat tilat, välineet, konseptit ja oppimisympäristöjen perusrakenteet (vastaajat 4, 5,

7, 8, ja 9). Puolustusvoimien on kehitettävä omaa toimintaansa huomioiden yhteiskunnallinen

kehitys opetuksessa ja oppimisessa sekä pienenettävä kuilua yhteiskunnan ja varusmiesten op-

pimisen välillä (vastaajat 4 ja 5).

4.3.4 Metodit

Metodit ovat kiinteä osa koulutustapahtumaa ja oppimista. Koulutuksen ja oppimisympäristö-

jen tehokkaammassa hyödyntämisessä aineisto nosti esiin kolme merkitysyksikköä; oppimista

tukevat menetelmät, koulutuksen säätelyyn liittyvät menetelmät sekä parhaiden käytänteiden

hyödyntäminen.

Metodien kehittäminen edellyttää koulutusmenetelmien ajanmukaistamista ja parantamista.

Käytännön menetelmien kehittämisen on lähdettävä perusyksiköistä, jossa on paras ymmärrys

käytännön varusmieskoulutuksen toimivuudesta ja tehokkuudesta (vastaajat 1, 4 ja 5). Koulu-

tusmenetelmien kehittämisen tulisi olla hallinnollisesti mahdollisimman kevyt prosessi, joka

etenisi kouluttavan portaan tarpeiden ja aloitteiden mukaisesti. Kouluttajien aktiivinen koulu-

tuksen kehittäminen, hyvien ideoiden testaaminen ja hyvien käytänteiden käyttöönotto ja jaka-

minen parantavat koulutuksen laatua ja luovat paremmat edellytykset varusmiesten oppimi-

selle. Tähän koulutusmenetelmien kehittämiseen tarvitaan resursseja. Optimitapauksessa puo-

lustushaaraesikunta toimialateitse seuraa ja ohjaa kehittämistä oikeaan suuntaan, toimii mah-

dollistajana ja hyvien käytänteiden koordinaattorina (vastaaja 5).

Aineiston perusteella koulutusmenetelmät kategorisoitiin muutamaan kokonaisuuteen. Ensim-

mäinen kategoria sisältää konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaiset oppimista tukevat

koulutusmenetelmät. Tähän kokonaisuuteen voidaan liittää myös ilmiölähtöisyys, oppijalähtöi-

syys ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät sekä osaamisen osoittaminen ja tunnistaminen

(vastaajat 1 ja 2). Kaikki haastateltavat (n=9) olivat samaa mieltä tarpeesta perinteisen luokka-

opetuksen korvaamisesta toimivammilla menetelmillä. Ilmiölähtöisyys asettaa opittavan asian

keskiöön ja ilmiötä lähestytään opetustavoitteet ja oppiminen edellä, jolloin kokonaisuus suun-

nitellaan ja toteutetaan näiden lähtökohtien mukaisesti. Koulutustapahtuma suunnitellaan
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koulutettavan asian oppimisen mukaisesti, jolloin hyödynnetään oppimisympäristöjen eri ulot-

tuvuuksien vahvuuksia kokonaisuutena sekä koulutetaan asia oppimista parhaiten tukevin me-

netelmin. Oppimista tuetaan liittämällä kokonaisuuteen vuorovaikutus, sosiaalisuus, palaute ja

reflektio (vastaaja 2). Oppimisympäristöjen on palveltava osaamisen ja toimintakyvyn tuotta-

mista ja harjoittelua (vastaaja 4). Oppimisen ja toimintakyvyn yhdistäminen yhtenäiseksi ko-

konaisuudeksi tukee koulutusta, oppimista ja myös toimintakyvyn kehittymistä osana varus-

miespalvelusta (vastaaja 9).

Oppimisen ja harjoitusten säätelyyn ja rytmitykseen liittyvät menetelmät ja kokonaisuuden hal-

linta perustuvat koulutuksen kokonaisuuden rakentamiseen. Koulutus suunnitellaan nousujoh-

toisesti edeten yksittäisen taistelijan tiedoista ja taidoista joukon osaamiseen ja harjaantumiseen

vaativissa sotaharjoituksissa. Joukon suorituskyky ja koulutustaso mitataan ja arvioidaan osana

pidempiä sotaharjoituksia (vastaajat 5 ja 7). Kuormitusta säätelevät menetelmät ovat osa nou-

sujohteista koulutusta. Asioita harjoitellaan oikeassa toimintaympäristössä ja vaikeissa olosuh-

teissa väsymyksen, epätietoisuuden ja kuormituksen alla (vastaaja 8). Kuormituksen säätelyssä

on huomioitava myös levon, palautumisen ja merkitys koulutuksessa. On myös ymmärrettävä

tiedon omaksumiseen liittyvät rajoitukset, erityisesti väsyneenä ja kuormituksen alla toimimi-

sessa (vastaaja 1). Tilannekehitystä säätelevät menetelmät ovat osa sotaharjoituksen kokonai-

suutta ja tukee kuormituksen säätelyä. Tilannekehitystä säätelemällä voidaan koulutettavaa

joukkoa aktivoida eri ärsykkein kohti oikeanlaista toimintaa aidoissa tai simuloiduissa tilan-

teissa (vastaajat 1, 2 ja 7).

Joukkokoulutus keskittyy tuotettavan joukon koulutukseen. Joukolla on suunniteltu tehtävä ja

käyttötarkoitus, materiaali ja henkilöstö. Joukko koostuu yksilöistä, partioista, ryhmistä ja jouk-

kueista (tai vastaavista). Joukkokoulutuksessa keskiössä on joukko sekä sen osaaminen ja suo-

rituskyky. Joukon toiminnan perusteet opetetaan koulutustapahtumissa ja joukko harjaantuu eri

harjoitteissa sekä sotaharjoituksissa. Perusasiat opitaan varuskunta-alueella, josta siirrytään

nousujohteisesti aselajiharjoituksiin lähialueille (vastaaja 7). Joukkona toimiminen ja harjaan-

tuminen tapahtuu osana isompia sotaharjoituksia. Merivoimien suuremmat sotaharjoitukset ra-

kentuvat merioperaatioiden toimeenpanon ympärille (vastaaja 5). Sotaharjoitukset ovat kalliita

ja määrältään säädeltyjä. Varusmieskoulutusta voi tehostaa hyödyntämällä tehokkaammin tun-

tiperusteisia harjoituksia maastossa simulaattoreita hyödyntäen. Tällöin joukkona harjaantumi-

nen tapahtuu maastossa oikeassa toimintaympäristössä ja oppimista tuetaan simulaattoriavus-

teisesti. Tällöin sotaharjoituksiin tuleva joukko on jo valmiiksi harjaantunut sen ydin tehtävien

suorittamisessa, mikä luo edellytykset joukon tehokkaammalle toiminnalle kalliissa sotaharjoi-

tuksissa (vastaaja 8). Simulaattoreiden käytössä on runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia,

josta on saatavissa koulutukseen ja koulutustapahtumaan tehokkuutta.
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Sisäampumasimulaattori, VKY ja KASI sekä merenkulkusimulaattorit ovat välineitä, joiden

hyvin suunnitelulla ja toimeenpannulla koulutuksella on vielä saavutettavissa enemmän hyöty

kuin niistä nyt saadaan irti. Tämä hyöty on ulosmitattavissa oppimisympäristöjä ja koulutus-

menetelmiä kehittämällä (vastaajat 7, 8 ja 9).

Parhaiden käytänteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen (Lessons Identified & Lessons Lear-

ned) on tapa oppia virheistä, kehittää toimintaa ja hyödyntää muiden kokemuksia. Hyviin käy-

tänteisiin perustuvat vakioidut toimintatapamallit tukevat koulutusta ja kouluttajia mahdollis-

taen toiminnan ja ajankäytön ennakoitavuuden (vastaajat 5 ja 7). Tarvitaan uskallusta ja ennen

kaikkea halua uusien oppimisympäristöjen ja niitä tukevien menetelmien täysimääräisen hyö-

dynnettävyyden kehittämiseen. Innovaatiot sekä testatut ja hyväksi todetut käytänteet on jaet-

tava muiden käyttöön (vastaaja 9).

4.3.5 Välineet

Välinenäkökulmasta oppimisympäristöjä voidaan hyödyntää tehokkaammin aineiston esiin

nostamien merkitysyksiköiden mukaisesti. Välineisiin liittyvät merkitysyksiköt oppimisympä-

ristöjen hyödyntämisessä ovat:

 Tarkoituksenmukaisen koulutusmateriaalin hyödyntäminen

 Teknologisten innovaatioiden hyödyntäminen

 Simulaattorikoulutuksen optimaalinen hyödyntäminen

 Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen

Varusmieskoulutuksessa väline on monesti tärkeässä roolissa. Aseenkäsittely ja kalustokoulu-

tus ovat tärkeä osa varusmieskoulutusta ja erityisesti niissä korostuvat välineiden merkitys. Iso

osa varusmieskoulutuksesta keskittyy oman henkilökohtaisen tai ryhmäkohtaisen aseen ympä-

rille. Käytössä on taisteluvälineitä, kuljetusvälineitä ja paljon henkilökohtaista ja joukkokoh-

taista materiaalia. Edellä mainitut välineet ovat fyysisiä välineitä. Koulutusta ja oppimisympä-

ristöjä kehitettäessä jo käytössä olevaa fyysistä koulutuskalustoa päivitetään ja korvataan uu-

demmalla materiaalilla (vastaaja 9).

Teknologia kehittyessä saadaan joukkotuotettaville joukoille ja varusmieskoulutukseen yhä

enemmän kehittyneeseen teknologiaan perustuvia teknisiä välineitä. Johtamisjärjestelmästä ke-

hittyy yhä teknisempi kokonaisuus ja sen käytössä ja ylläpidossa on myös varusmiehillä tärkeä

rooli. Taistelijan varustukseen ja aseeseen on saatavilla eri tyyppistä optroniikkaa luomaan

edellytyksiä tehokkaammalle toiminnalle ja tulenkäytölle. Lisäksi taistelijoiden käyttöön tulee
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uusia päätelaitteita eri tehtävien hoitamiseen. Varusmieskoulutuksessa hyödynnetään yhä

enemmän myös omaa älypuhelinta, yksikkökohtaisia oppimiseen tarkoitettuja päätelaitteita

omatoimiseen opiskeluun sekä langattomia verkkoja tukemaan edellä mainittuja teknisiä väli-

neitä (vastaaja 3).

Simulaattorit mahdollistavat turvallisen koulutustapahtuman luomisen, runsaat toistot, säästöjä

resurssien käytössä sekä oppimiseen vaikuttamisen tehostetulla koulutuksella (Maavoimien

esikunta, 2017). Simulaattorit ovat teknisiä välineitä, mutta niiden eri tyyppien ja määrän li-

sääntyessä ja korostuessa varusmieskoulutuksessa, on ne tarkoituksen mukaista jakaa omaan

kategoriaansa. Tässä tarkastelussa simulaattori nähdään välineenä ja se muuttuu oppimisympä-

ristöksi vasta koulutustapahtumassa, jossa yhdistyvät toimijat, oppimisympäristö, koulutusme-

netelmät, välineet ja tilat. Tämän johdosta simulaattori on välineenä tietokone, asejärjestelmän

käsittelyosa tai sensorein varustettu liivi ja niin edelleen.

Kehittämällä välinettä, kehitetään koulutusta ja oppimisympäristössä tapahtuvaa oppimista.

Koulutusta voidaan tehostaa huomioimalla koulutuksen mielekkyys oppijan näkökulmasta ja

ajanmukaisten teknisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä varusmiesten sitouttaminen ja innos-

taminen. Yleisesti verkko-oppimisympäristöä, simulaattoreita ja palautetta voisi hyödyntää te-

hokkaammin (vastaaja 7). Hyödyntämällä simulaattoreita ja teknisiä oppimisympäristöjä osaa-

misen todentamisessa ja pätevyyksiin tarvittavan käytännön harjaantumisen hyväksi luettavuu-

den osalta, on mahdollista saada koulutuksesta sekä käytössä olevista välineistä ja tiloista enem-

män hyötyä irti sekä siten nostaa koulutuksen tehokkuutta (vastaaja 9). Tekniset apuvälineet

helpottavat myös joukon koulutustason arviointia, ainakin yksilön näkökulmasta (vastaaja 5).

Koulutustapahtumaa voi tehostaa välineiden optimaalisella määrällä, jolloin tarkoituksen mu-

kainen joukko tai käyttäjämäärä pääsee kerralla hyödyntämään välineitä. Esimerkiksi KASI-

simulaattorit olisi hyvä olla kaikilla jalkaväen tapaan taistelevilla tuotettavilla joukoilla, jolloin

kalustokuittauksiin ei tarvitse käyttää aikaa ja toiminnasta tulee vakioitua. VKY:n käytössä vä-

hintään täysi joukkue tai mieluummin komppanian pääosat harjaantumassa samassa simulaati-

ossa toisi laatua joukon koulutukseen ja harjaantumiseen. Sisäampumasimulaattorin käytön tu-

lisi mahdollistaa joukkueen tehokas koulutus (vastaaja 8). Simulaattorien käytössä tulisi parem-

min huomioida myös eettinen toimintakyky, joka helposti kärsii virtuaalimaailmassa korkeam-

pana riskin ottona ja lisääntyneenä tappionsietokykynä (vastaaja 5).

Koulutustapahtumiin tarvittavat välineet, tilat ja metodit ovat pääosin jo olemassa tai kehitteillä.

Koulutuksen tehostamisessa avainasemaan nousevat koulutusmenetelmien kehittäminen, tes-

taaminen ja hyvien käytänteiden jakaminen. Tällöin käytössä olevista oppimisympäristöistä,

tiloista ja välineistä on saatavissa kustannussäästöjä sekä koulutuksen laatua ja tehokkuutta.
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Osa koulutuskulttuurista perustuu edelleen oppituntien ja maastossa tapahtuvan koulutuksen

sekä sotaharjoitusten hyödyntämiseen. Tätä koulutuskulttuuria tulisi kehittää kohti kokonais-

valtaisuutta, resurssien tehokasta hyödyntämistä ja käytössä olevien tilojen, välineiden ja oppi-

misympäristöjen optimaalista ja monipuolista hyödyntämistä. Koulutuskulttuuri kehittyy hi-

taasti ajan myötä, mutta muutosta voidaan kiihdyttää avoimin mielin tapahtuvalla kehittämi-

sellä, testaamisella ja käytänteiden jakamisella. Kokonaisuus ja kokonaisvaltaisuus ovat kehit-

tämisen keskiössä (vastaajat 4 ja 5).

4.4 Varusmiesten oppimisympäristöjen kehittäminen

Tässä alaluvussa esitetään aineiston esiin nostamat tavat oppimisympäristöjen kehittämiseen

sekä millaisia oppimisympäristöjä parhaillaan kehitetään. Aineiston analyysistä oli johdetta-

vissa neljä kuvauskategoriaa oppimisympäristöjen kehittämiselle:

 Puolustusvoimien strategisen suunnittelun (STRATSU) mukainen puolustusjärjestel-

män kehittämisen yhteydessä tapahtuva pitkäjänteinen Puolustusvoimien joukkotuo-

tantojärjestelmän (PVJOTU) kehittäminen.

 Toimialateitse tapahtuva koulutusuudistus ja koulutusjärjestelmän kehittäminen.

 Joukko-osastoissa tapahtuva toimintasuunnitelman mukainen koulutuksen ja toimin-

nan kehittäminen ja resurssien käyttö.

 Perusyksiköissä ja joukkoyksiköissä tapahtuva koulutuksen ja toiminnan kehittäminen.

Strateginen suunnittelu tuottaa perusteet suorituskykyjen rakentamiselle ja käytölle. Suoritus-

kykyjen suunnittelu ja kehittäminen on pitkäjänteistä, resurssitietoista ja suorituskykykeskeistä.

Strategisessa suunnittelussa määritetyn tavoitetilan pohjalta suunnitellaan joukkotuotantojär-

jestelmän konsepti, jonka pohjalta koulutusjärjestelmää kehitetään. Puolustusvoimien joukko-

tuotantojärjestelmän kehittämisohjelmasta muodostetaan kehittämissuunnitelma, jonka poh-

jalta muodostetaan hankkeet koulutusjärjestelmän ja koulutuksen kehittämiseksi (vastaajat 4 ja

9). Puolustusvoimien ja puolustushaarojen taistelujärjestelmien kehittäminen tuottaa DOT-

MLPFI-periaatteen mukaisesti asejärjestelmän ja joukon, jonka suunnittelun ja rakentamisen

ohessa huomioidaan kokonaisuus. Kokonaisuus sisältää doktriinin, organisaation, materiaalin,

johtajuuden, henkilöstön, tukevan infrastruktuurin ja yhteistoimintakyvyn lisäksi joukon kou-

lutuksen. Osana koulutusta voidaan hankkia asejärjestelmän koulutusta tukevia simulaattoreita

(PESUUNNOS 2018). Merivoimien osalta esimerkkinä voidaan nostaa rannikko-
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ohjusjärjestelmä, jonka mukana hankittiin koulutussimulaattorit sekä sisätiloissa että ulkona ta-

pahtuvaan koulutukseen (vastaaja 8).

Toimialan sisäinen koulutusuudistus voidaan erotella strategisesta suunnittelusta omaksi koko-

naisuudekseen. Käynnissä olevan Koulutus 2020 -konseptin jalkauttaminen on parhaillaan

käynnissä. Varusmieskoulutuksen osalta koulutusjärjestelmää kehitetään monelta osin. Alla on

lueteltu koulutusuudistuksen varusmieskoulutuksen kehittämiseen liittyvät merkittävimmät ko-

konaisuudet (PEKOULOS 2018):

 Koulutusjärjestelmän rakenteen tarkistaminen, keskittäminen ja tuotteistaminen

 Simulointia, verkko- ja virtuaalikoulutusta

 Koulutuksen vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantaminen

 Toimintakyvyn tunnistaminen, kehittäminen ja arviointi

 Harjoitustoiminnan terävöittäminen

 Resurssien käytön tehostaminen

Koulutusuudistuksen käynnistävät tekijät liittyvät muutoksiin; tarpeessa, osaamis- ja toiminta-

kykyvaatimuksissa, varustuksessa ja toimintaympäristössä. Uudistuksen päämääränä on tuot-

taa; laadukasta osaamista, tehokasta koulutusta, monipuolista toimintakykyä, koulutusrakentei-

den optimointia, teknologian hyödyntämistä sekä tavoitteellista operatiivista harjoitustoimintaa

(vastaajat 3, 4 ja 5). Yhtenä kehittämisen osa-alueena voidaan tarkastella verkko-oppimisym-

päristön kehittämistä. Verkko-oppimisympäristön suorituskyvyn omistaa Pääesikunnan henki-

löstöpäällikkö ja sen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Puolustusvoimien palvelukeskus.

Verkko-oppimisympäristöä kehitetään yhteistyössä Pääesikunnan henkilöstö-, johtamisjärjes-

telmä- ja koulutusosaston, Järjestelmäkeskuksen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen

(VALTORI) ja valittujen siviiliyritysten kanssa. Varusmieskoulutuksessa käytössä olevat

verkko-oppimisympäristön osat muodostuvat Internetin pilvipalvelussa toimivasta

PVMOODLE:n sekä Kuva- ja mediapankin muodostamasta kokonaisuudesta. Puolustusvoi-

mien palvelukeskus tuottaa oppimisympäristön tilat sekä välineet ja Maanpuolustuskorkea-

koulu pedagogiset perusteet koulutusmenetelmien kehittämiseen (vastaaja 3 ja PVPALVK

2019). Toimialan uudistus kehittää oppimisympäristöä kokonaisvaltaisesti, huomioiden; tilat,

välineet, toimijat, koulutusmenetelmät ja koulutustapahtumat.

Verkko-oppimisympäristön kehittäminen prosessinäkökulmasta on alkanut aloitteiden tekemi-

sellä ja keräämisellä. Aloitteiden pohjalta on tehty esiselvitys, joka on käsitelty ja hyväksytty

projektiksi. Projektisuunnittelussa on suunniteltu verkko-oppimisympäristön kokonaisuus ja

sen käyttöönotto. Uusi verkko-oppimisympäristö on otettu käyttöön ensin pienellä pilottijou-

kolla, jonka palautteen ja käyttökokemusten pohjalta tehtiin korjaukset ja tarvittavat muutokset.
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Valmiin tuotteen lanseeraukseen ja käyttöönottoon on yhdistetty viestinnällinen elementti tu-

kemaan käyttöönottoa. Suunnittelun ja käyttöönoton edetessä pääkäyttäjä on seurannut ja oh-

jannut projektin etenemistä sekä koordinoinut projektiin osallistuvien toimijoiden osallistu-

mista ja kokonaisuuden kehittämistä. Hankintoihin liittyvät toiminnalliset kokonaisuudet edel-

lyttävät tarkkaa vaatimusten määrittämistä ja yhteensopivuutta järjestelmäarkkitehtuurin osalta

muiden toimijoiden, kuten VALTORI:n kanssa. Kehittämisen rahoituksen varmistamiseksi täl-

lainen kokonaisuus tulisi laatia hankkeeksi (vastaaja 3).

Uuden oppimisympäristön luominen ja käyttöönotto tapahtuu joukko-osastossa joko strategisen

suunnittelun prosessin mukaisesti tai pienemmän skaalan asiat suunnitellaan joukko-osaston

toimintasuunnitelmaan sitoen joukon sisäisin toimenpitein. Joukon toiminnan, koulutuksen ja

oppimisympäristöjen kehittäminen käynnistyy tunnistamalla tarve kehittämisen käynnistämi-

selle. Tarvetta vastaavia ratkaisuja on olemassa useita. Ratkaisuvaihtoehtojen vertailulla löyde-

tään kustannustehokas ja toimiva ratkaisu. Kehittäminen ja resurssien käyttö suunnitellaan

joukko-osaston toimintasuunnitelman yhteydessä. Hyväksytty toimintasuunnitelma ja toimeen-

panokäsky antavat perusteet hankintojen tekemiselle ja resurssien käytölle (vastaaja 9). Hyvinä

esimerkkeinä voidaan nostaa esille joukko-osastossa tapahtuva oppimisympäristöjen kehittä-

minen ampumaratojen, ampuma-alueiden, tilojen ja simulaattoriluokkien osalta. Tällainen op-

pimisympäristöjen kehittämineen tapahtuu joukko-osasto kohtaisesti, tarvelähtöisesti ja pää-

sääntöisesti joukon omin toimenpitein ja käyttöön suunniteltujen resurssien mukaisesti (vastaa-

jat 7, 8 ja 9). Oppimisympäristöjen kehittäminen joukko-osastossa on tarkkaan suunniteltua ja

rajattu toimintaa, keskittyen määritettyjen toimintojen ja osa-alueiden sekä niitä tukevien me-

netelmien ja tapahtumien kehittämiseen.

Varusmieskoulutuksen tärkein toiminnallinen joukko on perusyksikkö, jossa varusmieskoulu-

tus tapahtuu aselajiin, koulutushaaraan tai tiettyyn asejärjestelmään tai toimintoon sitoen. Pe-

rusyksikkö vastaanottaa ja kouluttaa sekä tuottaa käsketyt varusmiehet ja joukot. Perusyksikkö

kuuluu joukkoyksikköön, joka johtaa ja ohjaa perusyksiköiden toimintaa. Perusyksiköillä ei

lähtökohtaisesti ole taloudellisia resursseja toiminnan, oppimisympäristöjen tai sen osa-aluei-

den kehittämiseen. Näin ollen perusyksikössä tapahtuva oppimisympäristöjen kehittäminen pe-

rustuu pitkälti koulutusmenetelmien ja välineiden kehittämiseen ja innovointiin. Varusmiesten

kouluttajat ovat pääsääntöisesti perusyksiköissä (vastaajat 2, 5, 7 ja 8).

Perusyksiköiden kantahenkilökuntaan kuuluvat kouluttajat ovat ensisijainen ja tärkein viite-

ryhmä varusmiesten koulutuksessa. Kouluttajat suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat kou-

lutustapahtumat, havainnoivat, ovat vuorovaikutuksessa, antavat palautetta sekä rakentavat



57

reflektiota, oppimista, ymmärryksen rakentumista ja toimintakyvyn kehittymistä. Kouluttajat

ovat tärkeä tekijä varusmiesten aktivoimisessa ja motivoimisessa (vastaajat 2, 5, 7 ja 8).

Kouluttajat eivät kuitenkaan ole homogeeninen joukko. Kouluttajat koostuvat eri henkilöstö-

ryhmistä; upseereista, erikoisupseereista, opistoupseereista, aliupseereista, sopimussotilaista ja

siviileistä. Eri henkilöstöryhmiin kuuluvilla kouluttajilla on erilainen koulutustausta, koulutta-

jatausta ja kokemuspohja kouluttamisesta. Puolustusvoimissa tehdyt uudistukset henkilöstöryh-

miin liittyen ovat johtaneet perusyksiköiden kouluttajissa siirtymää kokeneista opistoupsee-

reista nuoriin aliupseereihin suurimpana henkilöstöryhmänä. Muutos on ilmeinen, kun verra-

taan opistoupseerin keskimääräistä noin kahden ja puolen vuoden koulutusta ja noin kymmenen

vuoden kouluttajakokemusta nuoren aliupseerin alle vuoden peruskoulutukseen ja keskimäärin

noin parin vuoden kouluttajakokemusta. Toinen selkeä muutos on aliupseerien peruskoulutuk-

sen alkaminen vasta 1-3 vuotta tehtävässä aloittamisen jälkeen, mikä tarkoittaa muodollisen

kouluttajakoulutuksen puuttumista kyseisenä aikana ennen kurssien käymistä. Koulutuksen ke-

hittäminen ja innovointi edellyttävät muodollista pätevyyttä ja kokemusta. Tässä on havaitta-

vissa selkeä epäkohta koulutusmenetelmien kehittämisessä (vastaajat 2, 5, 7 ja 8).

Viisi haastateltavaa (vastaajat 1, 2 5, 7 ja 8) nimesi samat neljä merkitysyksikköä perusyksikön

koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen:

 Riittävä määrä kouluttajia varusmiesten kouluttamiseen

 Kouluttajien muodollinen pätevyys, tarvittavat lisenssit, kokemus

 Riittävät resurssit toiminnan arvioimiseen, kehittämiseen, testaamiseen ja parhaiden

käytänteiden hyödyntämiseen ja jakamiseen

 Työrauha uusien tilojen, välineiden ja oppimisympäristöjen käyttöönottoon, testaami-

seen ja koulutusmenetelmien kehittämiseen.

Nykytilannetta kuvaavaa on, ettei monessakaan Merivoimien perusyksikössä täyty kovin moni

yllä mainituista kohdista. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden edellyttämät

valmiudelliset vaatimukset, useat Puolustusvoimien uudistukset sekä rajalliset resurssit heijas-

tuvat vahvasti perusyksiköiden toimintaan ja kouluttajiin. Varusmieskoulutusta ja oppimisym-

päristöjä kehitettäessä tärkeään rooliin nousevat kouluttajat, kouluttajakoulutus ja kouluttajien

tukeminen. Ammattitaitoisilla, motivoituneilla ja sitoutuneilla kouluttajilla koulutetaan moti-

voituneita ja aktiivisia varusmiehiä ja kehitetään käytössä olevia tiloja, välineitä ja oppimisym-

päristöjä hyödyntäviä koulutusmenetelmiä oppimisen rakentamisessa ja toimintakyvyn kehit-

tämisessä (vastaajat 1, 2, 5, 6, 7, 8 ja 9).
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Aineistosta on muodostettavissa eri tyyppisten oppimisympäristöjen kehittämisessä kolme ku-

vauskategoriaa. Ensimmäinen kategoria on teknisten oppimisympäristöjen luominen, käyttöön-

otto ja kehittäminen. Toinen kategoria on fyysisten oppimisympäristöjen ylläpito ja kehittämi-

nen. Kolmas kategoria on näiden kahden yhdistelmä, jossa integroidaan toiminnalliseksi koko-

naisuudeksi oppimisympäristöjen tekniset, virtuaaliset ja fyysiset ominaisuudet ja ulottuvuudet.

Kehitettävissä fyysisissä oppimisympäristöissä toimijat yhdistyvät käytössä oleviin välinein

fyysisessä tilassa koulutustapahtumaan, jossa opitaan asioita koulutusmenetelmien määrittele-

mällä tavalla. Kehitettävissä teknisissä oppimisympäristöissä toimijat yhdistyvät teknisin väli-

nein fyysisissä tai virtuaalisissa tiloissa koulutustapahtumaan, jossa opitaan asioita koulutus-

menetelmien määrittelemällä tavalla (vastaaja 9).

Tällä hetkellä oppimisympäristöjen kehittämisen pääpaino on teknisten oppimisympäristöjen

ja simulaattorien kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä toisaalta fyysisten oppimisympäristöjen

ylläpidossa. Verkko-oppimisympäristö sekä siihen liittyvä sisällön tuottaminen ja koulutusme-

netelmien kehittäminen on iso osa teknisten oppimisympäristöjen kehittämistä (vastaaja 3).

Toinen tärkeä kokonaisuus teknisten oppimisympäristöjen kehittämisessä on eri simulaattorien

käyttöönotto, päivittäminen ja kehittäminen. Keskeisimmät Merivoimien käytössä olevat ja

käyttöönotettavat simulaattorit ovat:

 Sisäampumasimulaattori (SAS)

 Komentaja- ja esikuntasimulaattori 2 (KESI2)

 Virtuaalinen koulutusympäristö (VKY)

 Kaksipuolinen taistelusimulaattori (KASI)

 Merenkulkusimulaattorit (MEKU)

 Eri asejärjestelmä- ja tulenkäyttösimulaattorit

Merisotakoulu on muodostamassa Merivoimien sotapelikeskusta, jossa eri simulaattorit ovat

keskeisessä roolissa (vastaajat 5 ja 9). Eri simulaattoreita on mahdollista yhdistää samoihin si-

mulaatioihin. Eri joukko-osastojen simulaattoreita ja eri maiden simulaattoreita on mahdollista

yhdistää samoihin simulaatioihin. Tähän liittyen teknisten ratkaisujen ja mahdollisuuksien sel-

vittäminen ja tutkiminen on käynnissä. Tulevaisuuden varusmieskoulutukseen ollaan kehittä-

mässä entistä laajempia kokonaisuuksia ja toimintoja käsittäviä simulaatioita, jotka paremmin

mahdollistavat kaksipuolisen harjoittelun (vastaajat 1, 2, 3, 5 ja 9).

Virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen liittyvää teknologiaa on jo runsaasti olemassa. Virtuaa-

lilasit ja niitä audiovisuaaliset ratkaisut ovat jo kehitteillä ja tuloillaan sotilaskoulutukseen. Vir-

tuaalitodellisuuden hyödyntäminen elävöittää simulaatiota ja on joustava rajapinta eri
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ratkaisujen hyödyntämiselle. Virtuaalitodellisuus ja koulutuksen elävöittämiseen ja realismin

lisäämiseen liittyvät kokonaisuudet ovat jo nyt saatavilla. On vain ajan kysymys koska ja missä

laajuudessa nämä elementit ovat hyödynnettävissä täysimääräisesti myös varusmieskoulutuk-

sessa (vastaajat 3 ja 4).

Uusien teknisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä ja käyttöönotossa on huo-

mioitava koulutustapahtuman kokonaisuus. Tärkeää on, että kehitetään tilaan ja välineisiin liit-

tyvien ominaisuuksien lisäksi myös toimijoiden oppimiseen ja kouluttamiseen, metodeihin sekä

päämääriin liittyviä ominaisuuksia (vastaajat 5 ja 9). Uusi ja kehittyneeseen teknologiaan pe-

rustuva väline ei yksin tuo koulutukseen tehokkuutta, jos sitä ei osata hyödyntää ja kouluttaa

optimaalisella tavalla (vastaajat 1 ja 2). Toisaalta moni uutena käyttöönotettava tekninen oppi-

misympäristö sisältää runsaasti oppimista tukevia ominaisuuksia, joita ei välttämättä edes kou-

luttajat eivät osaa käyttää ja hyödyntää koulutuksessa. Tästä syystä on tärkeää huomioida uu-

sien oppimisympäristöjen suunnittelun yhteydessä myös kouluttajien koulutus, jolla varmiste-

taan, että uusista oppimisympäristöistä saadaan haluttu hyöty (vastaajat 1 ja 9). Aineistosta on

nostettavissa esiin esimerkki, jossa kaksi koulutuspäällikköä arvioivat sisäampumasimulaatto-

rin ja virtuaalisen koulutusympäristön käytettävyyttä, hyötyjä ja heikkouksia. Toinen koulutus-

päälliköistä korosti sisäampumasimulaattorin käytettävyyttä ja hyötyjä sekä samalla nosti esiin

virtuaalisen koulutusympäristön heikkouksia. Toinen koulutuspäälliköistä sen sijaan korosti

virtuaalisen koulutusympäristön hyötyjä ja käytettävyyttä sekä samalla nosti esiin sisäampu-

masimulaattorin heikkouksia (vastaajat 7 ja 8). Kouluttajakoulutuksella ja hyvien käytänteiden

jakamisella molemmista mainituista simulaattorijärjestelmistä olisi hyödynnettävissä niiden si-

sältämät mahdollisuudet, joita molemmat koulutuspäälliköt korostivat (vastaaja 5).
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5 POHDINTA

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä oppimisympäristöjä Merivoimien varus-

mieskoulutuksessa on käytössä ja miten oppimisympäristöjä voisi tehokkaammin hyödyntää

sekä miten niitä kehitetään. Oppimisympäristöilmiötä tutkittiin osana varusmieskoulutuksen

kokonaisuutta hermeneuttisen sotilaspedagogiikan viitekehyksen tarjoaman teoreettiseen mal-

liin tukeutuen. Oppimisympäristöilmiötä tutkittiin laadullisin menetelmin organisaation näkö-

kulmaan pohjautuvan tutkimusasetelman ja teoriasidonnaisen laadullisen sisällönanalyysin

pohjalta.

5.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen

Tutkimuksen varsinaisena tutkimuskysymyksenä oli: miten oppimisympäristöjä hyödynnetään

ja kehitetään osana Merivoimien varusmieskoulutuksen kokonaisuutta? Tähän kysymykseen

vastaamiseksi selvitettiin mitä oppimisympäristöjä käytetään Merivoimien varusmieskoulutuk-

sessa sekä miten oppimisympäristöt sijoittuvat osaksi Merivoimien varusmieskoulutuksen ko-

konaisuutta. Näihin kysymyksiin vastattiin ensimmäisen ja toisen alakysymyksen vastauksilla.

Kolmas alakysymys vastaa miten oppimisympäristöjä voisi hyödyntää tehokkaammin ja neljäs

alakysymys, miten oppimisympäristöjä kehitetään.

Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys oli: mitä oppimisympäristöjä sisältyy Merivoimien va-

rusmieskoulutukseen? Tämän alakysymyksen vastaukset on esitetty taulukossa 2. Tiivistäen

voidaan todeta, että Merivoimien varusmieskoulutukseen sisältyvät samat oppimisympäristöt,

jotka ovat kuvattu Pääesikunnan koulutusosaston normissa Puolustusvoimien koulutustoi-

mialan johtaminen (PEKOULOS 2015). Aineisto nosti näiden oppimisympäristöjen lisäksi

esiin oppimisympäristöinä myös sotasatamat ja sota-alukset. Aineisto tunnisti oppimisympäris-

töksi myös sotaharjoituksen. Samoin liikuntasovellukset ja -applikaatiot nähtiin välineellisten

ja virtuaalisten ominaisuuksien kautta oppimisympäristöiksi. Merivoimien varusmieskoulutuk-

sessa käytettäviksi simulaattoreiksi nimettiin sisäampumasimulaattori, komentaja- ja esikunta-

simulaattori 2, virtuaalinen koulutusympäristö, kaksipuolinen taistelusimulaattori, merenkul-

kusimulaattorit sekä eri asejärjestelmä- ja tulenkäyttösimulaattorit.
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Tutkimuksen toinen alakysymys oli: miten oppimisympäristöt sijoittuvat varusmieskoulutuk-

sen kokonaisuuteen? Aineisto tunnisti oppimisympäristöt osaksi koulutustapahtumaa kuvion 4

mukaisesti. Koulutustapahtumassa oppimisympäristöt ovat vuorovaikutuksessa koulutustapah-

tuman muiden tekijöiden kanssa. Koulutustapahtuman muut tekijät oppimisympäristöjen li-

säksi ovat; päämäärät, toimijat, metodit, välineet. Koulutustapahtumassa mainitut tekijät yhdis-

tyvät ja mahdollistavat oppimisen rakentamisen ja toimintakyvyn tuottamisen.

Tutkimuksen kolmas alakysymys oli: miten käytössä olevia oppimisympäristöjä voisi hyödyn-

tää tehokkaammin? Kuviossa 6 esitetään tämän kysymyksen vastaamiseen muodostetut ku-

vauskategoriat ja merkitysyksiköt. Oppimisympäristöjen hyödyntämistä voi tehostaa koulutuk-

sen toimijoiden kautta. Tähän liittyviä tekijöitä ovat oppijan oppimisen tukeminen, joukkokou-

lutuksen kehittäminen, kouluttajien tukeminen sekä koulutusta tukevan organisaation resurs-

sien turvaaminen. Toinen tapa tehostaa oppimisympäristöjen käyttöä on koulutuksen päämää-

rien kautta. tällöin pyritään lisäämään koulutuksen laatua, toteuttamaan koulutus kustannuste-

hokkaammin sekä priorisoimaan mitä koulutetaan ja mitä jätetään kouluttamatta. Kolmas tapa

oppimisympäristöjen hyödyntämisen tehostamiseen on kehittää koulutuksessa käytettäviä fyy-

sisiä, virtuaalisia sekä sosiaalisia tiloja sekä yhdistää näitä tiloja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Neljäs tapa oppimisympäristöjen hyödyntämiseen tapahtuu metodien kautta. Tällöin keskity-

tään oppimista tukevien menetelmien ja koulutuksen säätelyyn liittyvien menetelmien kehittä-

miseen sekä parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen. Aineiston esiin nostama viides tapa op-

pimisympäristöjen hyödyntämiseen sisältää välineisiin liittyvät tekijät. Näitä ovat tarkoituksen-

mukaisen koulutusmateriaalin laatuun ja määrään liittyvät tekijät sekä teknologisten innovaati-

oiden, virtuaalitodellisuuden sekä simulaattorikaluston optimaalinen hyödyntäminen.

Neljäs ja viimeinen alakysymys oli: miten oppimisympäristöjä kehitetään? Tähän kysymykseen

aineisto nosti esiin neljä tapaa. Näistä ensimmäinen on Puolustusvoimien strategisen suunnit-

telun mukaisen puolustusjärjestelmän pitkäjänteisen kehittämisen yhteydessä tapahtuva Puo-

lustusvoimien joukkotuotantojärjestelmän kehittäminen. Toinen tapa kehittää oppimisympäris-

töjä on toimialateitse tapahtuva koulutusuudistus ja koulutusjärjestelmän kehittäminen. Kolmas

tapa oppimisympäristöjen kehittämiseen on joukko-osastoissa tapahtuva toimintasuunnitelman

mukainen koulutuksen ja toiminnan kehittäminen ja resurssien käyttö. Neljäs tapa on perusyk-

siköissä ja joukkoyksiköissä tapahtuva koulutuksen ja toiminnan kehittäminen.
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5.2 Johtopäätökset

Alla kuvataan aineiston analyysin tulosten pohjalta muodostetut keskeisimmät johtopäätökset.

Ne ovat johdettu aineiston analyysistä ja tulosten vertailun pohjalta. Johtopäätökset ovat ryh-

mitetty teemoittain kolmeen kokonaisuuteen alaluvuittain.

5.2.1 Oppimisympäristöt ja kategorisointi

Oppimisympäristökäsite on vakiintunut Puolustusvoimissa ja sitä käytetään monissa koulutuk-

seen ja koulutuksen kehittämiseen liittyvässä yhteydessä. Käsite on keskeisessä roolissa muun

muassa hermeneuttisessa sotilaspedagogiikan viitekehyksessä (Mäkinen 2009, 117), Puolus-

tusvoimien koulutusjärjestelmän osakokonaisuuksissa (Pääesikunnan koulutusosasto 2015,

HL160), koulutusuudistus 2020-ohjelman (PEKOULUOS 2018) terminologiassa sekä Puolus-

tusvoimien verkko-oppimisympäristön kehittämissuunnitelmissa (PVPALVK 2019). Huomion

arvoista on, ettei oppimisympäristökäsite ole tarkkaan määritetty, vaan se ymmärretään eri ta-

voin. Tutkimusaineisto osoitti, miten haastateltavat tulkitsivat oppimisympäristökäsitettä ja sen

ulottuvuuksia eri näkökulmista, eri lähtökohdista ja eri tavoin. Puolustusvoimien oma määri-

telmä oppimisympäristölle (PEKOULOS 2015) on hyvin kaavamainen ja selkeästi sidoksissa

prosessikeskeiseen resurssien jakoon, jolloin oppimisympäristöt nähdään lähinnä tiloihin ja vä-

lineisiin liittyvien ominaisuuksien kautta. Tämän tutkimuksen oppimisympäristökäsitettä kos-

kevien tulosten valossa Puolustusvoimien koulutustoimialan johtaminen (PEKOULOS 2015)

normin oppimisympäristöistä käyttämää määritelmää tulisi tarkastella kriittisesti ja avoimesti

sekä kokonaisuuden kannalta kattavasti.

Oppimisympäristöjen kategorisointi on vaikeaa. Tässä tutkimuksessa tunnistettiin Piispasen

(2008, 13-15) ja Jalkasen ym. (2012, 4-5) nimeämät oppimisympäristön ulottuvuudet sekä avoi-

muuteen ja formaaliuuteen liittyvät ominaisuudet. Haastateltavat tunnistivat ja yhdistivät nämä

tekijät ja ominaisuudet Merivoimien varusmieskoulutuksessa käytössä oleviin oppimisympä-

ristöihin. Tämän pohjalta on perusteltua esittää tutkimustulosten pohjalta tulkinta Merivoimien

varusmieskoulutuksen oppimisympäristökäsitteeseen liittyvistä tekijöistä ja ominaisuuksista

sekä niiden välisestä suhteesta. Kuvio7 esittää tulosten pohjalta laaditun kokeellisen mallin va-

rusmiesten oppimisympäristöihin liittyvistä elementeistä ja ulottuvuuksista sekä oppimisympä-

ristöjen formaaliuuteen ja avoimuuteen liittyvistä ominaisuuksista.
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Kuvio 7. Varusmiesten oppimisympäristöihin liittyvät tekijät ja ominaisuudet.

Kuvion 7 esittämä holistiseen oppimisympäristökäsitteen ymmärtämiseen pyrkivä malli tunnis-

taa oppimisympäristön ilmiöön liittyvät eri tekijät ja ominaisuudet. Tässä kokeilevassa mallissa

esiintyvät aineiston tunnistamat keskeisimmät tekijät, jotka ovat vuorovaikutuksessa oppimis-

ympäristön ja varusmiesten koulutustapahtuman kanssa. Mallin keskiössä ovat päämäärät, jotka

tunnistetaan myös osana hermeneuttista sotilaspedagogiikan viitekehystä. Varusmieskoulutuk-

sen päämäärät esitetään Puolustusvoimien normeissa. Päämäärät perustuvat osaamisen ja toi-

mintakyvyn sekä suorituskykyisten joukkojen tuottamiseen. Mallissa päämääriä ympäröivät

elementit ovat aineiston ja Mäkisen mallin tunnistamia varusmiesten koulutukseen liittyviä kes-

keisimpiä tekijöitä. Mallissa esitetyt ulottuvuudet ovat Piispasen (2008) ja aineiston tunnista-

mia oppimisympäristöjä kuvaavia tekijöitä ja ominaisuuksia. Aiempi tutkimus (ks. Kemppai-

nen 2014) ja Pääesikunnan koulutusosasto (2015) tulkitsevat oppimisympäristöt rajatummin.

Aineiston analyysi kuitenkin tukee laajempaa oppimisympäristöjen ymmärtämiseen pyrkivää

tulkintaa useine ulottuvuuksineen. Mallin ulkokehällä kuvatut oppimisympäristöjen avoimuu-

teen ja formaaliuuteen liittyvät tekijät esiintyvät aiemmassa tutkimuksessa (ks. Piispanen 2008,

Jalkanen ym. 2012) ja tunnistettiin aineistossa osaksi oppimisympäristöihin vaikuttavia teki-

jöitä. Muodostetut kategoriat eivät ole absoluuttisia, vaan tutkimusaineistossa esiintyneitä
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kokonaisuuksia, jotka jäsentyvät oppimisympäristössä tapahtuvan oppimisen rakentamiseen

liittyvistä tekijöistä.

Tutkimuksen yksi keskeisimmistä johtopäätöksistä on oppimisympäristön hahmottaminen ko-

konaisuutena ja sen osien ja niiden välisen vuorovaikutuksen merkityksen tunnistaminen. Vai-

kuttamalla oppimisympäristön kokonaisuuden yhteen elementtiin tai ulottuvuuteen tai muuhun

tekijään, muuttuu kokonaisuus. Muuttamalla yhtä tekijää, ei mainittavaa hyötyä välttämättä

saada muutoksesta irti, ellei kokonaisuutta huomioida ja muutostarpeita muissa tekijöissä opti-

maalisen hyödyn saavuttamiseen kehitetä.

Toinen oppimisympäristöjen kokonaisuuteen liittyvä huomio koskee oppimisympäristön ele-

menttien ja ulottuvuuksien välistä suhdetta. Kuten aiemmin mainittiin, on eri tutkimuksissa

hyödynnetty eri ulottuvuuksia oppimisympäristöjen kuvaamisessa. Tässä tutkimuksessa mal-

linnetut oppimisympäristöjen elementit ja ulottuvuudet on mahdollista tulkita vastinpareiksi.

Metodit, eli koulutusmenetelmät muodostavat oppimisympäristön pedagogisen ulottuvuuden.

Toimijat ja niiden välinen yhteys muodostavat oppimisympäristön sosiaalisen ulottuvuuden.

Koulutustapahtumat, joissa kaikki elementit yhdistyvät, perustuvat päämääriin, eli oppimisen

ja toimintakyvyn rakentamiseen. Koulutustapahtumat tavoittelevat oppimista, joka on psyykki-

nen tai kognitiivinen prosessi, jossa aiempaa ymmärrystä muokataan ja se yhdistettään uuteen

opittavaan aiheeseen. Tilat ja välineet voivat olla fyysisiä, teknisiä tai virtuaalisia.

Puolustusvoimien tulkinta oppimisympäristökäsitteestä ei tunnista oppimisympäristön sosiaa-

lista ulottuvuutta. Varusmieskoulutuksessa sosiaalinen ulottuvuus ilmenee esimerkiksi varus-

miestuvan vuorovaikutuksessa. Varusmiestupia hyödynnetään koulutuksessa eri menetelmin

yksilö- ja ryhmäoppimisessa. Koulutuksessa hyödynnetään langattomia verkkoja, päätelaitteita

ja älypuhelimia sekä sosiaalista ympäristöä ja vuorovaikutusta osana yksilön ja ryhmän oppi-

misen tukemista. Virtuaalisessa tilassa teknisin välinein tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä

ja ryhmätyöskentelyä, videoyhteyksiä, chattihuoneita ja virtuaalisia oppimistiloja on perustel-

tua tarkastella oppimisympäristön sosiaalisen ulottuvuuden näkökulmasta.

Samaa analogiaa hyödyntäen voidaan johtaa myös pedagogisen oppimisympäristön ulottuvuus.

Pedagoginen oppimisympäristö rakentuu välineiden ja tilojen sekä oppimista tukevin menetel-

mien pohjalle. Menetelmissä korostuvat oppijan aktiivisuus, vuorovaikutus oppijan ja opittavan

asian välillä, palaute ja reflektio. Kyseessä voi olla teknisin välinein virtuaalisen tilan hyödyn-

täminen itseoppimista tukevin koulutusmenetelmin ja materiaalein. Esimerkiksi verkko-oppi-

misympäristössä tapahtuva oppimismateriaaliin tutustuminen, analysoiminen ja kytkeminen

aiemmin opittuun sekä opitun soveltaminen kysymyksiin vastaamisena. Kokonaisuutta tukevat

palaute oikeista ja vääristä vastauksista sekä opitun kytkeminen oman oppimisen kehittämiseen.
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Määräävä tekijä pedagogisen ja teknisen oppimisympäristön välillä on koulutusmenetelmä,

joka on muodostettu kokonaisuudeksi oppijan tiedon ja ymmärryksen rakentamisessa. Väline,

tila ja menetelmä asettavat koulutustapahtumassa yksilön aiemman opitun, aktiivisuuden, vuo-

rovaikutuksen, palautteen ja reflektion pedagogiseksi kokonaisuudeksi. Tällöin oppija asete-

taan konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskiöön. Kuvaavaa ei ole tekninen väline tai virtu-

aalinen tila, vaan koulutusmenetelmä, jolla asetetaan oppija rakentamaan ymmärrystään ja kyt-

kemään opitut asiat osaksi suurempaa kokonaisuutta. Täten on muodostettu oppimisympäristö,

jota parhaiten kuvaava adjektiivi on pedagoginen, kuten kaksi haastateltavaa asian ilmaisivat

(vastaajat 1 ja 2).

Psyykkisen ulottuvuuden lisääminen Puolustusvoimien käyttämän oppimisympäristökäsitteen

yhteyteen olisi perusteltua. Tätä tukevana argumenttina voidaan käyttää oppimisen kognitii-

vista luonnetta ja psyykkisen ulottuvuuden teoreettista yhteneväisyyttä. Manninen ym. (2007,

51) ja Tynjälä (2002, 16-19) kuvaavat oppimisen kokonaisvaltaisena kognitiivisena ja psyyk-

kisenä prosessina, jonka taustatekijät ja tulokset limittyvät toisiinsa. Koulutuksen päämäärän

liittyessä oppimiseen ja osaamisen tuottamiseen, on oppimisen psyykkisellä luonteella liitäntä

oppimisympäristön psyykkiseen ulottuvuuteen.

5.2.2 Oppimisympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen

Tulosten pohjalta on johdettavissa neljä näkökulma koulutuksen ja oppimisympäristöjen tehok-

kaampaan hyödyntämiseen, kuvion 8 mukaisesti. Näkökulmat ovat; päämäärä-, oppija-, kou-

luttaja- ja kokonaisuusnäkökulma. Näkökulmat ovat johdettavissa hermeneuttisesta sotilaspe-

dagogiikan viitekehyksestä. Käsitys päämääristä luo perustan päämääränäkökulmalle. Käsitys

metodeista luo lähtökohdan kouluttajanäkökulmalle. Käsitys itsestä ja ihmisistä luovat perustan

oppijanäkökulmalle. Kokonaisuusnäkökulma kattaa kokonaisuudessaan hermeneuttisen soti-

laspedagogiikan viitekehyksen sekä aiemmin esitetyn varusmiesten oppimisympäristöjen ko-

konaisuuden ulottuvuuksineen ja elementteineen.
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Kuvio 8. Neljä näkökulmaa oppimisympäristöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Varusmieskoulutuksen päämäärä on selkeä: oppimisen ja toimintakyvyn rakentaminen. Koulu-

tettavat joukot ovat erilaisia ja resurssit ovat rajallisia, joten päämääränäkökulmasta tehok-

kuutta saavutetaan määrittämällä, mikä on taistelijalle ja joukolle tuotettava osaamisvaatimus

ja toimintakykyedellytykset. Taistelijakohtaiset osaamis- ja toimintakykyvaatimukset sekä

joukkokohtaiset suorituskyky- ja koulutustasovaatimukset sekä operatiivisen käyttäjän erityis-

tarpeet ovat tärkeä osa päämääränäkökulmaa. Päämääränäkökulma määrittää mitä pitää saada

aikaan. Tämän saavuttamiseen on hyödynnettävä käytössä olevat resurssit ja oppimisympäristöt

laadun, osaamisen ja toimintakyvyn tuottamiseen. Ilman selkeitä päämääriä katoaa toiminnan

punainen lanka eikä kokonaisuuden synergiaa ole mahdollista hyödyntää. Päämääränäkökulma

varmistaa, että joukko-osastoissa tuotetaan osaamista, toimintakykyisiä yksilöitä ja suoritusky-

kyisiä joukkoja. Tämän on tapahduttava laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta lisäämällä.

Oppijanäkökulma asettaa koulutuksen lähtökohdaksi yksilön, oppijan, varusmiehen. Oppi-

janäkökulmasta toiminnan keskiössä on oppija, jonka oppimisen ympärille suunnitellaan ja ra-

kennetaan koulutustapahtuma, joka parhaiten tukee motivoituneen, aktiivisen ja sitoutuneen

oppijan oppimisen rakentamista. Oppijanäkökulma huomioi oppijoiden heterogeenisyyden, op-

pimistapojen erilaisuuden, omaksuttujen oppimistapojen hyödyntämisen, aiemmin opitun tun-

nistamisen ja hyödyntämisen, konstruktivistisen oppimiskäsityksen kokonaisuuksien huomioi-

misen, oppimisen rajoitukset ja mahdollisuudet sekä oppimiseen liittyvän kokonaisuuden muo-

dostamisen, rakentamisen ja tukemisen. Koulutus ja oppimisympäristöt rakennetaan oppijaläh-

töisesti osaamisen ja toimintakyvyn tuottamiseksi. Oppijoiden ja oppimistyylien erilaisuuden

lisäksi koulutuksessa tulisi erityisesti huomioida oppimiseen vaikuttavien tunteiden ja

Päämääräkeskeinen
näkökulma

Oppijakeskeinen
näkökulma

Kouluttajakeskeinen
näkökulma

Kokonaisuuskeskeinen
näkökulma
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affektiivisten tekijöiden hyödyntäminen entistä paremmin (Tschakert, Henrique, Bitmead ym.

2018, 197).

Aineisto nosti esiin motivaation tärkeyden varusmieskoulutuksessa sekä pelillistämisen moti-

vaatiota ja oppimista tehostavana tekijänä. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on viitteitä mo-

tivaation positiivisista vaikutuksista oppimiseen, yhdisteltäessä vapaaehtoisuuteen perustuvia

formaaleja ja informaaleja oppimistapahtumia (Salmi ym. 2017, 263). Aineiston ja Salmen tut-

kimusten perusteella, varusmieskoulutukseen voisi harkita liitettävän vapaaehtoisuuteen perus-

tuvia opintomoduuleja, joiden käytöllä mahdollistetaan oppimisen syventäminen. Vapaaehtoi-

seen informaaliin oppimiseen voisi kannustaa esimerkiksi palkitsemisella tarkoituksenmukai-

sella tavalla ylimääräisistä suorituksista.

Yhtenä esimerkkinä ryhmän yhteiseen vapaaehtoiseen oppimiseen voisi olla VKY:n tapaisten

simulaatioiden yhdistäminen ryhmässä toteutettavaksi informaaliseksi pelaamiseksi vapaa-

ajalla. Simulaation ja pelin yhdistelmä voisi olla omalla tietokoneella tai älypuhelimella pelat-

tava ja täten helposti käytössä. Simulaatio tai peli voisi perustua ryhmälle ominaiseen joukon,

toiminnan ja toimintaympäristön ympärille, jolloin pelaaminen tukisi motivaatiota, ryhmä-

koheesiota ja osaamista omiin tehtäviin liittyen. Pelaamiseen liittyvä autonomian kokemus ja

tilanteeseen liittyvä kohonnut motivaatio ovat tekijöitä, jotka Salmi (Salmi ym. 2017, 263-265)

tutkimuksessaan osoitti tukevan oppimista. Salmen tutkimuksessa oppiminen korostui heillä,

joiden motivaatio oppimiseen oli keskimääräistä alhaisempi. Pelillistäminen voisi tästä näkö-

kulmasta olla hyvä tapa motivoida ja sitouttaa erityisesti heidät, joiden motivaatio varusmies-

palvelukseen ei ole kovin korkealla.

Kasvatustieteet ja sotilaspedagogiikka sekä aineisto tunnistavat motivaation tärkeyden oppimi-

sessa. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty varusmiesten motivaatiota laskevia tekijöitä. Jansen &

Kramer (2019, 522-523) selvittivät alankomaalaisten kadettien motivaatiota laskevia tekijöitä,

joista mainittakoon odottaminen, muutokset aikatauluissa, materiaalin puute ja henkilökohtai-

sen ohjaamisen puute. Varusmiesten palvelusmotivaatiota heikentävät tekijät tulee tunnistaa ja

kehittää, jotta itse oppimisympäristöissä tapahtuvaan koulutukseen saadaan motivoituneita op-

pijoita. Yhtenä oppimistuloksia ja osaamisen tuottamisen tehostava tekijä siis on motivaatiota

heikentävien tekijöiden poistaminen.

Kouluttajanäkökulma luo parhaat mahdolliset edellytykset ammattitaitoisten, motivoituneiden

ja sitoutuneiden kouluttajien tuottamiselle ja tukemiselle. Kouluttaja rakentaa koulutettavien

oppimista, osaamista ja toimintakykyä. Kouluttajanäkökulma huomioi sopivien henkilöiden

rekrytoimisen, kouluttajakoulutuksen, täydennyskoulutuksen, sitouttamisen ja motivoimisen.

Kouluttajanäkökulma varmistaa riittävän määrän osaavia ja kokeneita kouluttajia
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perusyksiköissä varusmiesten kouluttamiseen. Koulutukselle ja kouluttajan työlle, oppimiselle,

itsensä kehittämiselle ja toiminnan kehittämiselle varataan riittävästi resursseja. Henkilöstön

merkitys tärkeänä voimavarana näkyy myös perusyksiköiden kouluttajien huomioimisessa.

Kouluttajanäkökulmasta kouluttajien käyttöön tuotetaan tarvittavat koulutusmenetelmät, tilat

ja välineet sekä parhaat käytänteet. Kouluttaja vapautetaan koulutustapahtumien suunnitteluun,

valmisteluun ja toimeenpanoon sekä koulutuksen ja oppimisen arvioimiseen sekä palautteen

antamiseen ja käsittelyyn. Kouluttajanäkökulma varmistaa jatkuvuuden riittävällä kouluttaja-

määrällä, sopivalla tehtäväkierrolla sekä ymmärtää kouluttajakokemuksen merkityksen perus-

yksikössä.

Kouluttajan on huomioitava oppijaan ja ympäristöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat oppijoi-

den tulkintaan koulutuksesta, sillä niillä on vaikutus oppijoiden motivaatioon ja oppimiseen

(Pulkka & Niemivirta 2013, 315-316). Kouluttajan rooli on merkittävä osa onnistunutta ja mo-

tivoivaa koulutusta, kuten useat haastateltavista totesivat. Kouluttajan rooli motivaattorina sekä

aktivoivana, sitouttavana ja oppimisen rakentamista tukevana toimijana luo ja mahdollistaa op-

pimisen. Makopoulou (2018, 262-263) tunnistaa tutoroinnin tehokkaaksi osaksi oppimisen tu-

kemista, eteenkin oppijan tukemisen, aktivoinnin ja motivoinnin näkökulmasta. Makopouloun

näkemykset tutoroinnista tukevat aineistossa esiin nostettua tarvetta aktivoida, tukea ja moti-

voida varusmiehiä oppimisessa ja toimintakyvyn rakentamisessa eri oppimisympäristöissä

osana mielekästä koulutustapahtumaa. Kouluttajan tulisi koulutustapahtumaa suunnitellessa

huomioida koulutustapahtumassa Penningtonin (2008) ja Repon (2010, 183-190) tunnistamat

ryhmädynamikkaa tukevat tekijät kuten ryhmäidentiteetti, ryhmäajattelu ja konfliktinhallinta

sekä yhteenkuuluvuuden tarve.

Aineisto nosti esiin myös avoimen oppimisympäristön ja käänteisen luokkahuoneen mahdolli-

suudet. Avointen oppimisympäristöjen hyödyiksi on havaittu oppijoiden aktivoituminen, sitou-

tuminen oppimiseen ja parantunut oppimisilmapiiri (Steen-Utheim & Foldnes 2018, 320-322).

Nämä tekijät kannustavat avointen oppimisympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämiseen

oppimisympäristöjen ja koulutusmenetelmien kehittämisessä.

Kuten aineisto osoitti, on kouluttajakoulutuksella tärkeä merkitys kouluttajien kehittämisessä.

Laadukkaan kouluttajakoulutuksen kautta on mahdollisuus luoda kouluttajille innostava ja tu-

toroiva koulutuskulttuuri, joka mahdollistaa tehokkaan, monipuotoisen ja innovatiivisen oppi-

misympäristön ja koulutustapahtuman luomisen (Makopoulou 2018, 263).

Aineiston esiin nostamat internetpohjaiset tekniset oppimisympäristöt ja niiden ympärille rää-

tälöidyt koulutusmenetelmät mahdollistavat myös etäopiskelun. Erityisesti etäopiskelussa on

huomioitava oppimista tukevat, motivoivat, aktivoivat sekä reflektion ja palautteen huomioivat
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pedagogiset ratkaisut. Christian, McCarty ja Brown (2020, 1-12) nostavat esiin epäopiskelun

edellyttämän oppimisen ohjauksen tarpeen. Tämä korostaa kouluttajan merkitystä myös etänä

tapahtuvassa oppimisessa, aktivoimisessa ja palautteen annossa. Ainakin tietyt teoriapohjaiset

ja rajatut osa-alueet varusmieskoulutuksesta voisi tulevaisuudessa olla tarkoituksenmukaista

toteuttaa kontrolloidusti kotoa käsin. Tämä edellyttää koulutuksen suunnittelua, valmistelua ja

toteutusta tarvelähtöisesti, ohjatusti ja edellä mainittujen hyvän koulutustapahtuman tekijöiden

huomioimista.

Kokonaisuusnäkökulma sisältää aiemmat kolme näkökulmaa ja muodostaa päämäärien, oppi-

joiden ja kouluttajien optimaalisesta hyödyntämisestä parhaat edellytykset varusmiesten kou-

luttamiselle, oppimiselle ja toimintakyvyn rakentumiselle. Oleellista on tunnistaa kokonaisuus,

sen osa-alueet sekä hyödyt ja haitat. Kun tunnistetaan vaihtoehtojen kirjo, on mahdollista valita

tarvittavat ja parhaiten päämäärää tukevat ratkaisut. Kouluttajan osaaminen ja ammattitaito ko-

rostuvat näiden vaihtoehtojen tunnistamisessa ja ratkaisujen valinnassa. Tarjolla on runsaasti

hyödyntämätöntä potentiaalia, josta on ammennettavissa toimivia ratkaisuja ja käytänteitä.

Hyödyntämätön potentiaali piilee kaikissa oppimisympäristön viidessä elementissä ja viidessä

ulottuvuudessa.

Kaksi haastateltavaa (vastaajat 1 ja 2) korosti koulutustapahtumaa kokonaisuutena, joka on suu-

rempi kuin sen elementtien yhteenlaskettu summa. Tämä väite on perusteltavissa kokonai-

suusolettamalla, joka perustuu toimivaan kokonaisuuteen, eikä pelkästään yksittäisten element-

tien käyttöön. Auton kiiltävä pinta, voimakas moottori ja kromatut vanteet eivät tee kokonai-

suudelle kunniaa, mikäli polttoaineensyöttö ei toimi. Kokoanisuuden on oltava eheä, jotta sen

yksittäiset elementitkin pääset oikeuksiinsa. Toisena väitettä tukevana argumenttina voidaan

käyttää yksittäisten elementtien hyödyntämättömän potentiaalin huomioimisella ja hyödyntä-

misellä osana kokonaisuutta. Parantamalla auton heikkoja ominaisuuksia saadaan myös sen

vahvoista ominaisuuksista ja kokonaisuudesta enemmän irti. Voimakas moottori ei tuo lisäar-

voa, mikäli auton muut toiminnallisuudet eivät toimi edes välttävällä tavalla. Hyödyntämällä

huonosti toimivien osien potentiaalia parantamalla niiden suorituskykyä tyydyttävälle tasolle,

saadaan voimakasta moottoria ja sen potentiaalia hyödynnettyä tehokkaammin. Koulutustapah-

tumaa saadaan tehostettua hyödyntämällä kokonaisuutta tukevia oppimisympäristöjä ja mene-

telmiä (vastaaja 8).

Kokonaisuusnäkökulman mukaisesti teoriaopetuksessa tulisi paremmin hyödyntää oppimisym-

päristöjen kokonaisuutta ja sen osia. Päämäärän ja tavoitteiden mukainen oppimisen ja toimin-

takyvyn kokonaisvaltainen tuottaminen perustuu teorian ja käytännön oikea-aikaiseen integraa-

tioon ja täysimääräiseen hyödyntämiseen. Metodi valitaan oppijanäkökulmasta ja koulutetaan
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kouluttajanäkökulmaa hyödyntäen. Oppimisympäristöt ovat kokonaisuus, jonka ominaisuuk-

sia, ulottuvuuksia ja elementtejä hyödynnetään monimuotoisesti koulutustapahtuman ja koulu-

tustapahtumien ehdoilla, kokonaisuusnäkökulmaa hyödyntäen. Oppimista ja toimintakykyä ra-

kennetaan ja tuetaan oikea-aikaisesti, ennakoivasti ja päämäärätietoisesti käytössä olevia kon-

struktivistisen oppimisen ja monimuoto-oppimisen työkaluin. Oppimistilanne ei ole yksi- tai

kaksisuuntaista, vaan monimuotoista ja vuorovaikutteista sekä iteratiivista tiedonprosessointia.

Informaaleissa ja nonformaaleissa oppimisympäristön osissa sekä Puolustusvoimien ulkopuo-

lelta saavutetun osaamisen ja toimintakyvyn hyödyntämisessä on runsaasti hyödyntämätöntä

potentiaalia.

5.2.3 Oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppimisympäristöjen kehittämisessä tulee huomioida yhden elementin sijaan oppimisympäris-

tökokonaisuuden kaikki elementit. Lisäksi koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisen

keskiössä on oltava kokonaisuusnäkökulma ja kokonaisuuden kehittäminen, ei ainoastaan op-

pimisympäristön tai sen elementin kehittäminen. Aineiston pohjalta oppimisympäristöjen ke-

hittämisessä tulee huomioida kehittämisen tarve, resurssitietoisuus, kehittyvän teknologian tuo-

man potentiaalin hyödyntäminen, nykyisen käytössä olevan potentiaalin tehokkaampi hyödyn-

täminen, synergian hyödyntäminen kumppanien välisellä yhteistyöllä ja yhteishankinnoilla

sekä kokonaisuuden muodostaminen ja kokonaisuuspotentiaalin hyödyntäminen.

Varusmiesten oppimisympäristöjen kehittäminen on kokonaisuus. Kehitettävä kokonaisuus pe-

rustuu aiemmin esitettyyn varusmiesten oppimisympäristöjen kokonaisuuteen. Kehittämisen

periaatteet ovat johdettavissa tutkimusaineistosta ja samoja teemoja esiintyy myös strategisen

suunnittelun taustalla olevista periaatteista.  Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen on

tunnistettavissa kuusi keskeistä periaatetta:

 Kehittämiselle on oltava jokin tarve ja päämäärä

 Kehittämisen on oltava resurssitietoista

 Kehittyvä teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia

 Käytössä olevaa koulutuksen kokonaisuutta voi hyödyntää tehokkaammin

 Yhteistyösynergiaa on hyödynnettävissä

 Koulutusta ja oppimisympäristöjä on kehitettävä kokonaisuutena
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Kehittämisen taustalla on oltava tarve tehdä jotakin paremmin tai kustannustehokkaammin.

Tarve asettaa kehittämisen päämäärät. Käytössä olevien rajallisten resurssien takia kehittämi-

sen on oltava resurssitietoista ja kustannustehokasta. Teknologia kehittyy nopeasti ja käyttöön

tulevien sovellusten hinta laskee ajan myötä (Gavish, Gutiérrez, Webel ym. 2015, 794). Tek-

nologian hyöty voi olla maltillista tai mullistavaa ja siksi teknologian kehittymistä ja syntyvää

potentiaalia on seurattava ja huomioitava kehittämisen yhteydessä. Jo nyt käytössä olevissa op-

pimisympäristöissä ja niiden elementeissä on hyödyntämätöntä potentiaalia, joka tulee huomi-

oida ja hyödyntää kun uusia oppimisympäristöjä tai sen elementtejä kehitetään. Kustannus- ja

tehokkuussyistä on syytä kartoittaa mahdollisuudet joukko-osastojen ja puolustushaarojen sekä

kansainvälisen yhteistyön synergian hyödyntämiseen. Keskittämällä ja laajentamalla tilausten

kappalemäärää, on mahdollista saavuttaa alhaisempia yksikköhintoja ja kustannustehokkuutta.

Kokonaisuusnäkökulma ja oppimisympäristöjen kokonaisuuden kehittäminen kokonaisuutena

hyödyntää kokoanisuuspotentiaali.

Koulutuksen osana kehitetään oppimateriaaleja. Oppimisympäristöjen ohella oppimateriaalin

kehittämisessä tulee huomioida virtuaalisten materiaalien ja oppimisympäristöjen integroimi-

nen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämän integraation tulee perustua tarpeeseen, tarkoituksen-

mukaisuuteen ja tehokkuuteen (Ipek & Ziatdinov 2017, 387-388).

Kehittämisen kokonaisuus on helpointa huomioida ylemmillä johtamistasoilla strategisen suun-

nittelun ja toimialan uudistusten yhteydessä, jolloin kokonaisuusnäkökulma on hyödynnettä-

vissä. Joukko-osastoissa ja perusyksiköissä kehittäminen usein keskittyy pienempiin osa-aluei-

siin päämääränäkökulman ja kouluttajanäkökulman hyödyntämiseen.

Koulutuksen kehittämisessä ja organisaation suuremmissa muutoksissa tulee panostaa tehok-

kaaseen muutoksen hallintaan. Yhtenä tähän liittyvänä tekijänä on muutoksen kohteena olevan

henkilöstö ymmärryksen lisääminen muutosprosessista sekä heidän muutokseen liittyvien tar-

peiden huomioiminen (Berry, Rienties, Littlejohn ym. 2020, 208).

5.2.4 Virtuaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

Aiempi tutkimus ja tämän tutkimuksen aineisto antavat viitteitä teknologiakehityksen mahdol-

listamista virtuaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä tulevaisuuden varusmieskoulutuksessa.

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologiat laajentavat koulutuksen ja oppimi-

sen keinovalikoimaa. Todellisuutta voidaan muokata virtuaalisin keinoin halutulla tavalla.

Näkö, kuulo ja kosketusaistiin perustuvia ratkaisuja on jo olemassa (Fletcher ym., 2017).



72

Lisätyn todellisuuden tekniset ratkaisut parhaimmillaan lisäävät oppijoiden motivaatiota oppi-

miseen, parantavat oppimistuloksia sekä helpottavat hahmottamaan kolmiulotteisia asioita te-

hokkaammin kuin perinteiset koulutusratkaisut (Ferrer-Torregrosa ym., 2014).

Laajennetun todellisuuden koulutusratkaisuja on testattu Merivoimien varusmieskoulutuk-

sessa. Yksittäisten teknisten innovaatioiden sijaan, keskitytään kokonaisvaltaisten ratkaisujen

kehittämiseen. Kokonaisuuteen liittyvät ainakin sisällön tuottaminen, uutta teknologiaa hyö-

dyntävän pedagogiikan kehittäminen, koulutuksen hallintatyökalujen ja oppijoiden päätelaittei-

den tuottaminen sekä sisältöjen jatkokäyttö ja hyödyntäminen (Leskinen 2021). Hälinen (2011)

kuvaa väitöskirjassaan virtuaalisen oppimisympäristön koostuvan virtuaalisesta oppimisalus-

tasta ja siihen liittyvistä päätelaitteista sekä simulaatioista, joita tuetaan oppimisenhallintajär-

jestelmin, sisällön tuotolla sekä tiedon hyödyntämisen järjestelmistä. Merivoimien testaama ja

kehittämä virtuaalinen oppimisympäristö noudattaa Hälisen kuvaamaa teoreettista virtuaalisen

oppimisympäristön kokonaisuutta (Hälinen 2011, 153-154).

Simulaatioharjoituksissa on havaittavissa hyötyjä yhdistää eri kansallisuuksia toimimaan sa-

massa simulaatiossa (Last, Roennfeldt & Mendes 2021, 1-12). Yksi havaituista hyödyistä on

kansallisten ja kulttuuristen eroavaisuuksien havaitseminen. Näiden eroavaisuuksien analy-

sointi avaa mahdollisuuksia omien kansallisten käytänteiden kehittämiselle. Tästä näkökul-

masta on perusteltua selvittää synergiahyötyjä ulkomaiseen yhteistyöhön, esimerkiksi Meriso-

takouluun rakennettavan simulaattorikeskuksen toimintaan liittyen.

Tekniset ja virtuaaliset oppimisympäristöt luovat mahdollisuuksia oppimisen mahdollistajana

ja osaamisen tuottamisessa. Virtuaaliset ja tietotekniset ratkaisut haittoja on tutkittu ja havaittu

niiden käytön aiheuttavan fyysistä epämukavuutta ja kipua (Lin, Wang, Wang & Wang, 2020,

840-842)

Uudet ja teknisesti vaativat virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden alustat ja oppimisympäristöt

vaativat oppijoilta aikaa ja vaivaa niiden käytön tehokkaan hyödyntämisen opetteluun. Aiempi

tutkimus on kuitenkin osoittanut eteenkin lisätyn todellisuuden myönteiset vaikutukset oppimi-

sessa. Yhtenä selittävänä tekijänä voidaan esittää virtuaalisten elementtien yhdistämisellä oike-

aan ympäristöön, joka edes auttaa kokonaisuuden parempaa hahmottamista visuaalisin keinoin.

Tämä vuorostaan parantaa tiedon yhdistymistä pitkäaikaiseen muistiin, mikä helpottaa opitun

asian hyödyntämistä jatkossa (Gavish, Gutiérrez, Webel ym. 2015, 792-794).

Virtuaaliset pelit, simulaattorikoulutus ja verkko-oppiminen luovat pohjan teknisissä oppimis-

ympäristöissä tapahtuvalle oppimiselle (Bienkowski 2012, 328). Teknisiä oppimisympäristöjä

kehitettäessä on huomioitava mm. oppimiseen, koulutukseen ja menetelmiin liittyvät tekijät.
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Oppijaan liittyviä tekijöitä ovat saavutettavat ja mitattavissa olevat tiedot, taidot ja kyvyt. Kou-

lutus etenee sen mukaan, kun osaamista saavutetaan. Tämä edellyttää jatkuvaa taustalla olevaa

osaamisen arviointia ja seurantaa. Adaptiivinen tai mukautuva koulutus kykenee paikantamaan

oppijan havaitut heikkoudet ja tietovajeet. Vuorovaikutuksellinen oppimisalusta mahdollistaa

referenssiaineiston käytön ja avun pyytämisen sekä tiedon etsimisen. Tätä voidaan hyödyntää

sekä järjestelmän kehittämisessä että oppijan oppimisen etenemisen seuraamisessa. Oppijasta

ja oppimisesta kerättyä tietoa on mahdollista hyödyntää teknisessä oppimisympäristössä tapah-

tuvassa oppimisessa. Oppiminen voidaan kohdentaa aiemmin havaittuihin puutteisiin tai heik-

kouksiin (Durlach 2012, 332-334).

Visuaalisten ja virtuaalisten ratkaisujen hyödyntäminen lisääntyvissä määrin kasvattaa kuilua

oppijan saamien ärsykkeiden määrässä ja kyvyssä tehokkaasti käsitellä oppimisympäristön

tuottamia ärsykkeitä. Yhtenä ratkaisuna on oppijan autonomisuuden lisääminen oppimisproses-

sissa. Myös itsereflektio ja ryhmäoppiminen tukevat runsaan ärsykemäärän ja tiedon käsittelyä

osana oppimisprosessia (Krell, Anderson & Dolecki 2019, 246-256). Kehittyneeseen teknolo-

giaan perustuva oppimisympäristö luo lisää painetta koulutustapahtuman kokonaisuuden suun-

nitteluun ja kognitiivisen ylikuormituksen hallintaan (Altmeyer, Kapp, Thees & ym.2020, 612-

613). Oppimista tukeva innovatiivinen ja osallistava teknologia tarjoaa mahdollisuuksia, mutta

edellyttää samalla pedagogisia ja menetelmällisiä innovaatioita ja ratkaisuja tukemaan tekno-

logian hyödynnettävyyttä ja oppimista (Devlin, Lally, Sclater ym. 2015, 420-421). Menetel-

mällisiin innovaatioihin on esitetty kuuluvan sosiaalisia ja ryhmän autonomisia ulottuvuuksia

tukevia ratkaisuja (Kimmerle ym. 2015, 133).

Tekoälyn kehitys ja siihen liittyvät virtuaaliset ja pedagogiset ratkaisut ovat jo kehityksessä ja

tutkimuksen kohteena. Teknologian kehittyessä tekoäly ja sen ympärille kehitetyt pedagogiset

menetelmät saattavat olla ratkaisu fyysisen todellisuuden ja virtuaalisen todellisuuden yhdistä-

misessä toimivaksi pedagogiseksi kokonaisuudeksi (Richards & Dignum 2019, 2895-2896).

Koulutusjärjestelmän tai sen osien kehittämisen yhteydessä tekoälyn, virtuaalisen ja lisätyn to-

dellisuuden hyödynnettävyyttä ja osaamisen rakentamiseen saatavaa lisäarvoa on pohdittava

huolellisesti.

Oppimisen tukemiseksi on kehitetty tunteita tunnistavia sovelluksia ja verkkopohjaisia tunne

sensitiivisiä oppimisympäristöjä (affect-sensitive learning enviroment). Ohjelman tunnistaessa

tunnetilat ja niiden indikaatiot, on mahdollista ennakoida negatiiviset tunteet ja välttää ne posi-

tiivisia tunnetiloja herättävillä ärsykkeillä. Esimerkiksi herpaantuvaa keskittymistä tai tylsisty-

mistä voi estää mielenkiintoa kohottavalla haasteella, pelillä tai vuorovaikutteisella simulaati-

olla. Tunneyhteyksien tunnistaminen oppimisen yhteydessä parantaa oppijan motivaatiota ja
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sekä lisää tehokkuutta. Kiinnostusta ja sitoutumista voi lisätä myös oppijan vapaudella valita

oma mielenkiinnon kohde ja paneutua siihen (D'Mello & Graesser 2012, 133-134).

Iso osa teknisistä oppimisen tukivälineistä on suunnattu isolle homogeeniselle joukolle. Kehit-

tyneet tekniset oppimisympäristöt huomioivat paremmin oppijat yksilöinä ja tarjoavat räätälöi-

tyjä ratkaisuja ja vuorovaikutusmahdollisuuksia oppimisen tukemiseksi. Ryhmän tehokkaam-

man oppimisen mahdollistamiseksi on valittava oppijoita tukevia ratkaisuja tai pyrittävä jaka-

maan ryhmä pienempiin ja homogeenisempiin osiin. Tekniset ja virtuaaliset oppimisympäristöt

mahdollistavat suuren joukon koulutuksen, mutta niiden käytössä on huomioitava oppijoiden

aiemmin osaaminen ja kokemustausta (Durlach & Lesgold 2012, 1-2).

Aineiston oppimista tukevina tekijöinä korostuivat sosiaalisuus ja vuorovaikutus sekä laaduk-

kaan palautteen merkitys. Van der Mij ym. (2015, 381-398) tutkimus osoitti virtuaalisten ani-

moitujen pedagogisten toimijoiden (animated pedagogical agents) tukevan virtuaalisissa oppi-

misympäristöissä tapahtuvaa oppimista kohonneen itseluottamuksen ja tehokkuuden näkökul-

masta. Yhtenä selittävänä tekijälle nähtiin vuorovaikutus ja välitön tuki oppimistehtävien suo-

rittamisessa sekä audiovisuaalinen palaute. Teknologian ja tekoälyn kehitys mahdollistaa en-

tistä tarkoituksenmukaisempien virtuaalisten palaute- ja tukimuotojen kehittämisen. Vuorovai-

kutusta lisäävien ja palautetta antavien virtuaalisten mahdollisuuksien kehittämistä varusmies-

koulutukseen pitää selvittää ja tarpeen mukaan ottaa käyttöön.

Teknologian nopea kehitys ja digitalisaatio tuottavat ja säilövät valtavan määrän dataa. Meistä

kaikista kertyy ja kerätään paljon tietoa, joka sirpaloituu eri paikkoihin ja eri toimijoille. Tek-

niikan tutkimus tunnistaa englannin kielisen käsitteen big data tai massadata, jolla tarkoitetaan

kulttuurista, teknologista ja tutkimuksellista ilmiötä. Massadatalla viitataan kykyyn kerätä, kä-

sitellä ja hyödyntää tietoa. Tekniset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit tuottavat tietoa oppi-

joista, oppimisesta ja oppimistuloksista. Varusmiehistä olemassa olevaa ja koulutuksen aikana

kerättävää tieto on mahdollista tehokkaammin hyödyntää ennakko-osaamisen, halukkuuksien

ja soveltuvuuksien arvioinnissa sekä oppimisen kehittymisessä ja seurannassa (Landon-Murray

2016, 92-121).

5.3 Luotettavuuden arviointi

Tässä alaluvussa arvioidaan tutkimusprosessia ja sen luotettavuutta sekä tehtyjen valintojen

mielekkyyttä.  Tutkimuksen luotettavuus on arvioitavissa tutkimusprosessiin liittyvien valinto-

jen, päätösten ja perusteluiden kautta. Tärkeimpinä valintoina ja samalla tämän tutkimuksen
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arviointimittareina käytetään tutkimusprosessin teoreettisia lähtökohtia, metodologisia valin-

toja sekä tulosten ja johtopäätösten luotettavuutta ja yleistettävyyttä.

Tämän tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat muodostettiin oppimisympäristöilmiön tarkastelun

ympärille. Oppimisympäristökäsitteen tutkiminen Merivoimien varusmieskoulutuksen kon-

tekstissa mahdollisti ilmiön tutkimisen yhden puolustushaaran ja neljän joukko-osaston muo-

dostaman rajatun kokonaisuuden kautta. Ilmiön tutkimukselle rakennettiin kolmikantainen teo-

reettinen pohja, jonka avulla ilmiökeskeiseen tutkimukseen saatiin teoreettiset lähtökohdat op-

pimisympäristöjen tarkasteluun.

Puolustusvoiminen koulutusjärjestelmän prosessimainen organisaationäkökulma, sotilaspeda-

gogiikan teoreettisen mallin ilmiön ymmärtämiseen pyrkivä näkökulma sekä konstruktivistisen

oppimiskäsityksen mukainen oppimisen ja oppimisympäristöjen kasvatustieteellinen näkö-

kulma muodostivat laajan kokonaisnäkökulman Merivoimien oppimisympäristöjen tutkimi-

selle. Tätä valintaa voidaan yhtäältä pitää liian laajana, jolloin ilmiön tarkastelun fokus häviää.

Toisaalta ilmiön laaja-alaisella kokonaisnäkökulmalla pyrittiin hyödyntämään mainittujen teo-

reettisten lähtökohtien yhteisiä piirteitä ja siten muodostamaan ymmärrystä oppimisympäris-

töistä rajatussa Merivoimien kontekstissa. Tällä pyrittiin ilmiön kokonaisvaltaiseen tulkintaan

ja ymmärtämiseen sekä tutkimuksella tuotetun uuden tiedon pragmaattiseen hyödyntämiseen.

Teoreettiset lähtökohdat tuottivat oppimisympäristökäsitteen ja ilmiön tutkimukselle teo-

riasidonnaisuuden, jolla oppimisympäristöä tarkasteltiin koulutustapahtuman yhtenä osana.

Koulutustapahtumaan vaikuttavien muiden sotilaspedagogiikan hermeneuttisesta viitekehyk-

sestä johdettujen tekijöiden kautta päästiin tutkimaan oppimisympäristökäsitettä päämäärien,

metodien, toimijoiden, tilojen kautta. Aineiston analyysin yhteydessä oppimisympäristökäsit-

teen tarkastelun uudeksi tekijäksi valittiin myös väline, joka nousi analyysissä omaksi koulu-

tustapahtumaan liittyväksi käsitteeksi. Kuuskorpi (2012) tulkitsi välineen osaksi fyysistä oppi-

misympäristöä. Väline ei myöskään esiinny käsitteenä Mäkisen (2009) teoreettisessa mallissa.

Aineistossa väline kuitenkin esiintyi toistuvasti, varusmieskoulutuksen sotilaalliseen luontee-

seen kuuluvien taisteluvälineiden kautta. Tästä syystä väline valittiin osaksi koulutustapahtu-

man ja oppimisympäristöjen tarkastelua omana käsitteenään. Teoreettisista lähtökohdista joh-

dettuja käsitteitä täydennettiin näin ollen aineistosta johdetulla käsitteellä täydentämään oppi-

misympäristöjen syvällisempää ymmärtämistä. Tämä valinta oli perusteltavissa aineiston ana-

lyysillä, eikä heikentänyt tutkimuksen luotettavuutta.

Koulutustapahtumaa ja oppimisympäristöjä yhdistäviä tekijöitä hyödynnettiin muodostamalla

oppimisympäristökäsitteen tarkastelulle kategoriat näiden tekijöiden muodostaman kokonai-

suuden kautta. Tällainen teemoittelu ja kategorisointi on tunnistettu ja vakiintunut käytänne
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laadullisessa tutkimuksessa. Oppimisympäristöjä tarkasteltiin koulutuksen päämäärien, koulu-

tukseen osallistuvien toimijoiden, käytettävien metodien sekä tilojen ja välineiden kautta. Op-

pimisympäristökäsitettä analysoitiin näiden tekijöiden kautta ja tulokset esitettiin tekijöistä

muodostuneiden kategorioiden mukaisesti.

Tutkimuksen metodologisten valintojen taustalla oli pragmaattisiin käytäntöihin tukeutuva nä-

kökulma, jolla pyrittiin lähestymään ilmiötä sekä teoreettisista että käytännöllisistä lähtökoh-

dista. Aineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluin, jotka lukeutuvat teemahaastatteluiden yh-

deksi muodoksi. Haastattelut ovat aineistonkeruumuotona vakiintunut menetelmä, jolla on hy-

vät ja huonot puolensa. Luotettavuuden näkökulmasta haastattelujen subjektiivisuus ja tulkin-

nallisuus nostetaan usein haastattelujen menetelmällisiksi heikkouksiksi.

Haastateltavien lukumäärää on yleisesti vaikea määrittää. Haastateltaviksi valittiin yhdeksän

koulutustoimisalalla palvellutta asiantuntijaa. Noin kymmenen hengen haastattelujoukkoa voi-

daan kutsua harkinnan varaiseksi näytteeksi, jolloin tilastollisten yleistysten sijaan pyritään ym-

märtämään ilmiötä syvällisemmin ja etsimään uusia näkökulmia (Hirsjärvi & Hurme 2014, 58-

59). Haastateltavat ovat edelleen tai ovat olleet Puolustusvoimien palveluksessa olevia valtion

virkamiehiä, joten he edustivat asemansa ja koulutuksensa pohjalta haastatteluun tarvittavaa

riittävää asiantuntijuutta. Asiantuntijoiden kokemuksella ja kysymysten neutraalisella asette-

lulla pyrittiin lisäämään haastatteluiden objektiivisuutta. Kohdejoukkoa voi kuvata hyvin ho-

mogeeniseksi, sillä seitsemän haastateltavista oli upseereita. Heterogeenisuutta pyrittiin lisää-

mään laajentamalla kohdejoukkoa Puolustusvoimien palveluksessa oleilla siviilitutkijoilla.

Aineiston keräämiseen liittyen huomioitiin osallistujien vapaaehtoisuus ja suostumus haastat-

teluun osallistumiseen. Haastatteluihin osallistuneet antoivat suostumuksensa haastattelun tal-

lentamiselle ja haastateltavien nimen käytölle tutkimuksen yhteydessä. Heille kerrottiin mihin

tutkimuksella pyrittiin ja saivat haastattelun teemat ja kysymykset käyttöönsä ennen varsinaista

haastattelua. Haastateltaville annettiin pohjatiedot haastattelun aiheesta ja haastatteluun osallis-

tumisesta sekä heidän roolistaan tutkimuksessa. Haastateltavat antoivat suostumuksensa tutki-

mukseen osallistumiselle ja aineiston äänittämiselle ja käytölle tutkimuksessa. Anonymiteetti-

tekijät ja siihen liittyvät toiveet huomioitiin haastateltavien toiveiden mukaisesti (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2013, 24-26).

Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin aineistoksi. Aineiston analyysin taustalla on aina tulkinta,

joka on tutkijan havaintokyvyn rajoittama (Ruusuvuori & Nikander, 437-438). Tutkimuksen

yhteydessä tiedostettiin, että haastateltavan, haastattelijan ja lukijan tulkinnat eroavat toisistaan.

Tutkimusraportissa pyrittiin selkeällä ja informatiivisella kielenkäytöllä huomioimaan
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tulkintojen erot ja kaventamaan niitä selkeällä ja johdonmukaisella raportoinnilla (Hirsjärvi,

Remes & Sajavaara 2013, 229).

Haastateltavien tuottaman informaation totuudenmukaisuutta arvioitiin humanistisen metodin

kautta. Humanistisessa metodissa haastattelijan ja haastateltavan välillä vallitsee luottamus,

joka tuottaa rehellisiä tulkintoja tutkittavasta kohteesta. On huomioitava, ettei tämäkään tulkin-

nallinen metodi takaa totuutta. Lähemmäs totuutta pyrittiin neutraalilla kysymyksen asettelulla

ja rehellisyyteen pyrkimällä. Haastatteluin kerätyn tiedon pätevyyttä arvioitiin vertaamalla eri

lähteitä toisiinsa sekä eri tutkimusten tarjoamaan tietoon (Alasuutari 2014, 96-99).

Lähdekritiikki pyrittiin yhdistämään loogiseen päättelyyn ja vertailuun. Lähteet ja niiden funk-

tio pyrittiin erittelemään, jolloin oli mahdollista arvioida tiedon luotettavuutta. Analyysin yh-

teydessä pyrittiin ymmärtämään vastausten taustalla olevia merkitystekijöitä ja vaikutteita.

Omaksutut tai oletetut roolit saattoivat vaikuttaa vastauksien sisältöön, mutta lähdekritiikin

kautta pyrittiin kyseenalaistamaan vastausten totuudenmukaisuutta ja tarkistamaan tai ainakin

vertaamaan tietoa muihin lähteisiin. Tietojen varmentamista arvioitiin teemoittain ja kysymys-

kohtaisesti (Alasuutari 2014, 101-103).

Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa tunnistettiin aineistoon ja sen analyysiin vaikuttava tul-

kinnallisuus ja subjektiivisuus. Aineiston analyysi ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen oli teo-

riasidonnaista, jolloin aineiston ja analyysin subjektiivisuutta tasapainotettiin teoreettisen mal-

lin näkökulmasta ja verrattiin olemassa olevaan tutkimukseen ja Puolustusvoimien normeihin.

Laadullisten tutkimusmenetelmien subjektiivisuuteen ja tulkinnallisuuteen liittyvät erheet py-

rittiin huomioimaan ja nostamaan esiin tutkimuskysymyksiin vastaamisen ja johtopäätösten te-

kemisen sekä luotettavuuden arvioinnin yhteydessä.

Tutkimuksen tulokset perustuvat ilmiön tutkimukseen rajatussa kontekstissa. Oppimisympäris-

tökäsitteestä tehdyissä tulkinnoissa pyrittiin kuitenkin yleistämään Puolustusvoimien varus-

mieskoulutukseen soveltuva malli oppimisympäristökäsitteen ymmärtämisestä. Kuten tulok-

sissa osoitettiin, sisältyi Merivoimien varusmieskoulutukseen hyvin pitkälle samat oppimisym-

päristöt kuin Puolustusvoimissa on yleisesti käytössä. Tästä syystä, tutkimuksen Merivoimiin

rajatusta kontekstista huolimatta, on oppimisympäristökäsitteeseen ja oppimisympäristöjen

koulutustapahtumaan liittyviä tekijöitä mahdollista yleistää kattamaan laajemmin Puolustus-

voimien varusmieskoulutusta. Tutkimuksen sotilaallinen konteksti ja analyysin kautta esiin

nostettu väline osana koulutustapahtumaa ja oppimisympäristöjä ei sellaisenaan sovellu yleis-

tettäväksi kasvatustieteelliseen kontekstiin.
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5.4 Metodologisia huomioita ja teoreettisia havaintoja

Tämän tutkimuksen teoriasidonnainen tulkintaan ja ilmiön ymmärtämiseen pyrkivä fenomeno-

loginen tutkimusstrategia sekä siihen sisältyvät metodologiset valinnat tukivat oppimisympä-

ristöilmiön tutkimista. Ilmiökeskeisyys, tulkinta ja uuden ymmärryksen luominen ovat tuttuja

metodologisia lähtökohtia sotilaspedagogiikan tieteenalalta. Laadullisella, ymmärtävällä ja tul-

kitsevalla tutkimusotteella on vankat juuret sotilaspedagogiikan tutkimuksessa. Nämä sotilas-

pedagogiikan tutkimuksesta tutut metodologiset valinnat toimivat loogisena lähtökohtana tä-

män tutkimuksen tutkimusaiheen valinnalle, ongelman asettelulle ja olemassa olevaan tutki-

mukseen tutustumiselle. Tutkimuksen taustalla oleva teoriapohja on kiinteästi sidoksissa tie-

teenalan tutkimukseen ja keskeisiin käsitteisiin.

Tutkimusaineiston kerääminen haastatteluin on tunnustettu toimivaksi käytännöksi tieteenalan

tutkimuksessa. On hyvä huomioida, että haastatteluja kritisoidaan epätieteellisinä ja subjektii-

visina. Tutkimuksen metodologisten valintojen yhteydessä pyrittiin tunnistamaan aineiston ko-

koamisessa haastatteluiden ominaisuudet ja niiden vaikutus tutkimusprojektin onnistumiseen.

Haastatteluiden subjektiivisuus ja tulkinnallisuus sisältävät näkökulmia, joita ei pidä katsoa ab-

soluuttisina dogmaattisina totuuksina, vaan yhtenä tapana rakentaa tiedeyhteisön ymmärrystä

tutkittavasta aiheesta. Tätä yhteistä ymmärrystä pyrittiin hyödyntämään Merivoimien varus-

mieskoulutuksen kontekstissa ja samalla kyseenalaistetaan vakiintuneita käsityksiä ja luomaan

uusia merkityksiä (Della Porta & Keating 2013, 316-322). Rajaamalla kohdejoukko tutkittavan

ilmiön näkökulmasta luotiin lähtökohdat halutun asiantuntijuuden hyödyntämiselle ja oppimis-

ympäristöilmiön uudelle tulkinnalle. Tässä tutkimuksessa asiantuntijahaastattelut sekä kohde-

joukon valinta tukivat Merivoimien varusmieskoulutuksen oppimisympäristöjen tutkimusta.

Tulevissa sotilaspedagogiikan laadullisissa tutkimuksissa kannattaa ilmiölähtöisyys asettaa tut-

kimusasetelman keskiöön ja siltä pohjalta valita haastateltavat asiantuntijuuden tai tutkittavan

ilmiön näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa yhdeksän henkilön kohdejoukko todettiin sopivan

kokoiseksi ilmiön ja tutkimuskysymysten näkökulmasta.

Asiantuntijahaastatteluiden käytännön toteutuksessa etäyhteyksien hyödyntäminen todettiin

toimivaksi ratkaisuksi. Edelleen on kuitenkin suositeltavaa toteuttaa haastattelut kasvotusten,

jolloin sitoutetaan haastateltava keskittymään haastattelutilaisuuteen sekä mahdollistetaan sa-

nattoman viestinnän tulkitseminen ja haastattelun syventäminen tilanteen mukaan. Täten pääs-

tään pureutumaan ilmiöön syvällisemmin. Haastatteluiden äänittäminen ja litterointi mahdol-

listi analyysiohjelman hyödyntämisen aineiston analyysissä. Analyysiohjelman käyttö on
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suositeltavaa, sillä se mahdollistaa laajankin aineiston koodaamisen ja analyysin sekä kokonai-

suuden hallinnan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tutkimuksessa hyödynnetty teoreettinen malli, hermeneuttinen sotilaspedagogiikan viitekehys,

tarjosi toimivan teoreettisen lähtökohdan oppimisympäristökäsitteen tutkimiselle. Kyseinen

malli yhdistää yksilön, päämäärät ja metodit oppijan ympärille koulutukselliseksi kokonaisuu-

deksi. Malli tunnistaa käsitteen oppimisympäristö, joka tarjosi hyvät lähtökohdat oppimisym-

päristön ja varusmieskoulutuksen teoreettiselle tarkastelulle ja käsitteiden väliin muodostuvien

tekijöiden tunnistamiselle. Tutkimuksen teoriasidonnaisuus heijastui myös samaisen mallin

pohjalta rakennettuihin tutkimuskysymyksiin ja tutkimushaastattelujen kysymysten laadintaan.

Kaiken kaikkiaan valittu teoriapohja ja siitä tutkimusaineiston analyysissä johdettu oppimis-

ympäristön kokonaisuusmalli tarjosivat tiekartan varusmieskoulutukseen ja oppimisympäristö-

jen tutkimukseen.

Sotilaspedagogiikan tutkimuksessa perinteisinä päättelymuotoina on perinteisesti hyödynnetty

joko induktiivista tai deduktiivista päättelyä, joten tämän tutkimuksen abduktiivinen päättely

analyysin taustalla on hieman tavanomaisuudesta poikkeava ratkaisu, joskaan ei ennenkuulu-

maton. Abduktiivinen päättelymuoto on perusteltavissa muun muassa molempien päättelymuo-

tojen hyvien ominaisuuksien hyödyntämisellä sekä taustalla olevan teorian hyödyntämisellä te-

hokkaalla tavalla. Abduktiolla haettiin ilmiölle selitystä ja syvempää ymmärrystä tukeutuen tie-

teenalan teoriaan. Abduktiivinen päättely ja iteratiivinen vuorovaikutus teorian ja tutkimusai-

neiston välillä mahdollisti käsitteiden syvällisen tarkastelun ja uusien tulkintojen tekemisen.

Tässä analyysiin perustuvassa tulkinnan rakentamisessa on nähtävissä punainen lanka, joka joh-

dattaa päättelyä teorian ja tutkimusaineiston kautta perusteltuihin johtopäätöksiin. Abduktiivi-

sen päättelymuodon tarjoamia selityksiä voidaan pitää uskottavina, joskin ainoastaan alusta-

vina. Tämän tutkimuksen abduktiivisella päättelyllä tuotettua alustavaa tulkintaa ja ymmärrystä

tulee jatkotutkimuksella täsmentää kohti laajempaa ymmärrystä (Pekkarinen 2014, 195).

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia ja sitä tukevat metodologiset ratkaisut olivat toimivia op-

pimisympäristöilmiön tutkimiselle. Metodologiset ratkaisut eivät olleet sotilaspedagogiikan

tutkimuksessa uusia, vaan perinteisiin ja hyviksi havaittuihin käytänteisiin tukeutuvia. Tutki-

musasetelma, teoreettiset lähtökohdat, teoriasidonnaisuus ja metodologiset valinnat soveltuivat

ilmiön laadulliseen tutkimukseen ja alustavien selitysten hakemiseen. Tutkimuksen tulokset ja

johtopäätökset ovat näin ollen alustavia ja tarjoavat mahdollisuuden oppimisympäristöjen ja

niiden kehittämisen jatkotutkimukselle. Tämän tutkimuksen johtopäätökset ja mallit ovat si-

doksissa suomalaiseen varusmieskoulutukseen. Johtopäätökset ovat siksi vahvasti konteksti-

sidonnaisia, eikä niitä ole tarkoitettu sovitettavaksi muihin konteksteihin.
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5.5 Jatkotutkimustarpeet

Aiemmin mainitut hankaluustekijät oppimisympäristökäsitteen määrittämisessä antavat perus-

teet oppimisympäristökäsitteen määritelmän laatimiselle ja sen tarpeelle. Oppimisympäristöistä

puhutaan Puolustusvoimissa eri yhteyksissä ja siksi oppimisympäristökäsitteen määritelmän on

oltava olemassa ja sen on oltava sisällöltään riittävän kattava. Määritelmän tulee täyttää Puo-

lustusvoimien koulutusjärjestelmän ja sotilaspedagogiikan tutkimuksen vaatimukset sekä mää-

ritelmän on samalla oltava yhteensopiva kasvatustieteellisen tutkimuksen kanssa.

Eri tutkijat ja tutkimukset tunnistavat eri oppimisympäristön ulottuvuuksia. Tässä tutkimuk-

sessa tutkimusaineiston pohjalta oli johdettavissa ja perusteltavissa viiden oppimisympäristö-

ulottuvuuden tunnistaminen osaksi Merivoimien ja Puolustusvoimien oppimisympäristöjä.

Tämä kategorisointi ei kuitenkaan ole aukoton tai absoluuttinen. Tässä tutkimuksessa esitettyä

varusmiesten oppimisympäristöjen kokonaisuutta ja sen soveltuvuutta varusmieskoulutukseen,

voisi olla hyödyllistä tutkia teoreettisena lähtökohtana käytännön näkökulmasta. Teoreettinen

malli voi paperilla kattaa kaiken oleellisen, mutta käytännön vaatimukset saattavat osoittaa sen

toimivuuden tai toimimattomuuden. Tästä syystä tämäkin malli on kyseenalaistettava ja tieteel-

lisen tutkimuksen pohjalta todistettava toimivaksi tai toimimattomaksi. Tämän tutkimuksen tu-

loksia ja johtopäätöksiä voidaan pitää alustavina ja lähtökohtana jatkotutkimukselle, jolla to-

distetaan oikeiksi tai kumotaan esitetyt tulokset, johtopäätökset tai esitetyt mallit. Koska ab-

duktiivisella päättelyllä tuotetaan ainoastaan alustavia selityksiä, tulisi tämän tutkimuksen tu-

loksia ja oppimisympäristökäsitettä tutkia varmentavin menetelmin.

Puolustusvoimissa meneillään oleva koulutusuudistus muuttaa aiempia käytänteitä ja raken-

teita. Uudistuksen täysimääräinen jalkauttaminen ja käyttöönotto vie aikaa. Koulutusuudistus

on edennyt rinnan tämän tutkimuksen kanssa, eikä tässä tutkimuksessa ole täysimääräisesti

päästy tutkimaan koulutusuudistuksen oppimisympäritöihin ja metodeihin liittyviä muutoksia.

Miten koulutusuudistuksen, verkko-oppimisympäristön ja simulaattorien vaikutukset ovat hei-

jastuneet oppimisympäristöihin ja varusmiesten koulutustuloksiin olisi tutkimisen arvoista. Sa-

moin uusien oppimisympäristöjen ja niitä tukevien elementtien vaikutuksia varusmiesten mo-

tivaatioon ja oppimiseen olisi hyödyllistä tutkia sekä laadullisin että määrällisin menetelmin.

Yllä esitetyt kokonaisuudet olisivat hedelmällisiä tutkimuskohteita sekä varusmiesten että or-

ganisaation näkökulmasta. Keskeisiä tutkittavia asioita voisivat olla sekä oppijan että koulutta-

jien kokemukset virtuaalisista oppimisympäristön tiloista, välineistä ja metodeista.
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Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen tulokset osoittivat koulutuksen ja oppimisympäris-

töjen kehittämisen tapahtuvan Puolustusvoimien eri johtamistasolla. Yhdistämällä tämä kehi-

tystyö yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, voisi koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittämistä

optimoida resurssien käytön näkökulmasta. Eri johtamistasojen läpileikkaava kehittäminen

olisi oiva jatkotutkimuksen kohde, joka voisi parhaillaan luoda synergiaa ja kustannussäästöjä.
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Liite 1

HAASTATTELUN TEEMAT JA KYSYMYKSET

TEEMA 1: Varusmiesten käytössä olevat oppimisympäristöt
Kysymys 1: Miten eri koulutusjaksojen aikana käytetään eri oppimisympäristöjä?

 Alokas-, Koulutushaara-, Erikoiskoulutus-, Joukkokoulutusjakso.
Kysymys 2: Millaisissa oppimisympäristöissä toteutetaan alla oleva koulutus ja miten?

 Ase- ja ampuma-, taistelu-, marssi-, yleinen sotilas-, johtajakoulutus.
 Ihmisten johtaminen taistelussa, taistelustressin vaikutuksessa toimiminen.

Kysymys 3: Miten oppimisympäristöjen käytössä huomioidaan alla mainitut tekijät?
 Motivaatio, aktiivisuus, vuorovaikutus, palaute, nousujohteisuus, reflektointi.
 Tiedon rakentuminen: muisti, aistit, informaation prosessointi, ymmärrys.

Kysymys 4: Miten varusmieskoulutuksessa toteutetaan oppimisen todentaminen?
 Huomioi sotilaan toimintakyky, joukon suorituskyky, maanpuolustustahto.

TEEMA 2: Käytössä olevien oppimisympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen
Kysymys 5: Mitkä ovat organisaatiosi tavoitteet koulutuksen kehittämisessä?
Kysymys 6: Miten eri oppimisympäristöjä voisi hyödyntää tehokkaammin?
Kysymys 7: Miten koulutustulokset voidaan saavuttaa kustannustehokkaammin?
Kysymys 8: Miten koulutusmenetelmiä voisi kehittää?

TEEMA 3: Oppimisympäristöjen kehittämisen tarve
Kysymys 9: Mikä on organisaatiosi tarve ja tavoitteet oppimisympäristöjen kehittämisessä?

 Kuvaile tarve ja miten siihen tulisi vastata. Huomioi: taistelukentän vaatimukset,
sotilaan toimintakyky, joukon suorituskyky, sotilaan ja joukon maanpuolustus-
tahto.

Kysymys 10: Minkälaisia oppimisympäristöjä kehitetään ja luodaan nyt?
 Käytössä olevien oppimisympäristöjen kehittäminen.
 Kokonaan uusien oppimisympäristöjen luominen.

Kysymys 11: Minkälaisia oppimisympäristöjä organisaatiosi käyttöön tulisi kehittää?
Kysymys 12: Miten oppimisympäristöjen kehittämisessä tulisi huomioida alla olevat tekijät?

 Sotilaan toimintakyky ja joukon suorituskyky.
 Tiedon rakentuminen, yksilöllisyys, reflektointi ja palaute, vuorovaikutus.
 Oppimistavoitteiden täyttymisen arviointi.

Kysymys 13: Miten koulutusmenetelmiä tulisi kehittää?
 Käytössä olevat oppimisympäristöt huomioiden.
 Uusien oppimisympäristöjen kehittämisen yhteydessä.

TEEMA 4: Oppimisympäristöjen kehittäminen

Kysymys 14: Mitkä ovat oppimisympäristöjen kehittämisen käynnistävät tekijät?
Kysymys 15: Miten hyödynnetään tutkimusta oppimisympäristöjen kehittämisessä?
Kysymys 16: Miten koulutustulokset huomioidaan uusien oppimisympäristöjen suunnitte-
lussa?
Kysymys 17: Miten toteutetaan uuden oppimisympäristön luominen ja käyttöönotto?
Kysymys 18: Miten oppimisympäristöjä kehitetään joukossasi?
Kysymys 19: Mitä muuta haluat nostaa esiin varusmiesten oppimisympäristöistä?



92

Liite 2

JATKOKYSYMYKSIÄ TUTKIMUSHAASTATTELUIHIN LIITTYEN

1. Olen tutkimuksessa havainnut varusmiesten oppimisympäristöjen liittyvän viiteen
ulottuvuuteen (fyysinen, tekninen, sosiaalinen, pedagoginen, psyykkinen). Mitä oppi-
misympäristöjen ulottuvuuksia (yksi, useampi, kaikki) mielestäsi sisältyy alla oleviin
oppimisympäristöihin?

a. Ampumarata:
b. Harjoitusalue:
c. Sotaharjoitus:
d. KASI-simulaattori (Kaksipuolinen taistelusimulaattori):
e. Virtuaalinen koulutusympäristö (Virtual Battle Space):
f. Verkko-oppimisympäristö (PVVOY: PVMoodle):

2. Olen tutkimuksessa havainnut varusmiesten oppimisympäristöihin liittyvän useita te-
kijöitä. Olen kategorisoinut kyseiset tekijät alla olevaan kuvan mukaisesti alakokonai-
suuksiin.

- Miten ymmärrät kuvan esittämien tekijöiden (esitetty kuvassa mustalla tekstillä) ja
osakokonaisuuksien (esitetty kuvassa punaisella tekstillä) vastaavan varusmiesten
oppimisympäristöjä? Kommentoi osakokonaisuuksittain ja tekijöittäin.

o Päämäärät, elementit, ulottuvuudet:
o Oppimisympäristöjen avoimuus ja formaalius:
o Varusmiesten oppimisympäristöjen kokonaisuus (koko kuva):

3. Olen tutkimuksessa havainnut varusmiesten oppimisympäristöihin liittyvien ulottu-
vuuksien ja elementtien välisessä vuorovaikutuksessa yhteyksiä (tärkein vaikuttava te-
kijä). Kommentoi esittämiäni yhteyksiä oppimisympäristöjen ulottuvuuksien ja ele-
menttien välillä.


