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Tutkimuksessa selvitetaan, miten monimuoto-opetus toimii upseerien taydennyskoulutukses

sa. Se on rajattu koskemaan ainoastaan panssarintorjuntaupseerikurssin 6 toteutuksesta saa

tuja kokemuksia. Tutkija tutkii omaa tyotaan toimintatutk:imuksen keinoin. 

Tutkimuksessa luodaan yleisesta teoriasta puolustusvoimien koulutuskulttuurin erityispiir

teet huomioiden puolustusvoimissa vallitseva oppimiskasitys. Tahan arnmattiteoriaan poh

jautuen tutkimuksessa analysoidaan ja perustellaan empiirisessa osassa saadut kokemukset 

monimuoto-opetuksen onnistumisesta panssarintorjuntaupseerikurssilla 6. 

Tutkimuksen paaongelma on: miten monimuoto-opetus tulisi toteuttaa panssarintorjuntaup

seerikurssilla ? 

Osaongelmat ovat: 

1. Miten oppirnisprosessin ohjauksessa onnistuttiin oppilaiden ja opettajien rnielesta ? 

2. Mi ten tyon ja opiskelun integroinnissa onnistuttiin opettajien, oppilaiden ja tutorien mie

iesta? 

3. Miten oppilaiden henkilokohtainen oppimissuunnitelma toteutui kurssilla? 

4. Mika oli opetuksen vaikutus oppilaiden mielesta ? 



Tutkimusaineistoa kerattiin kolmelta kohderyhmalta: opettajat, oppilaat seka joukko-osaston 

tutorit. Tutkimusaineisto koostui kohderyhmille tehdyista kyselyista, oppilaiden oppirnispai

vakirjoista ja aineistoa taydentavista haastatteluista. Kyselyt sisalsivat suljetun kysymyssar

jan ja muutamia avoimia kysymyksia vastausten taustojen selvittamiseksi. Suljettujen kysy

mysten antama tutkimusaineisto analysoitiin Jotos -ohjelmalla. 

Kohderyhmat valittiin siten, etta monimuoto-opetuksen soveltuvuudesta kurssin opetukseen 

saataisiin nakokulma kaikilta oppimisprosessiin vaikuttavilta tekijoilta. 

Merkittavan osan tutkimusaineistosta muodo tavat tutkijan omat suunnittelemansa ja johta

mansa kurssin muistiinpanot ja muistiot suunnittelun ja toteutuksen ajalta. 

Tutkimuksen tulosten mukaan monimuoto-opetus soveltuu hyvin upseerien taydennyskoulu

tukseen. Tassa opetusmuodossa voidaan opetussuunnitelmaa rakennettaessa ottaa huomioon 

oppilaan lahtotaso, henkilokohtaiset tavoitteet ja tyotehtavat. Henkilokohtaisen opiskeluaika

taulun luomiselle rajoituksen tuo opettajan mahdollisuus hallita useampaa eri rytmissa etene

vaa opiskelijaa. Onnistuneeksi koettiin myos opetuksen jaksottelu sopiviin asiakokonaisuuk

s11n. 

Avainsanat 
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MONIMUOTO-OPETUS UPSEERIEN TA YDENNYSKOULUTUKSESSA. 

PANSSARINTORJUNTAUPSEERIKURSSIN KOKEMUKSET. 

1 JOHDANTO 

Puolustusvoimien koulutuksen kehittaminen on talla hetkella voimakkaassa rnuutostilassa. 

Ennusteet tulevaisuuden sodan kuvasta seka sotilaiden tarvitsemien taitojen ja oppirnisval

miuksien rnuuttumisesta sen rnukana asettavat uusia vaatimuksia koulutuksellemme 1• 

Puolustusvoimien benkilostopaallikko luo 2 tulevaisuuden visioita uudistuvasta upseerikoulu

tuksesta. Siina peruskoulutuksen jalkeen kaikille henkilostoryhmille jarjestetaan taydennys

koulutuskursseja ammattitaidon yllapitamiseksi ja kehittamiseksi. Han mainitsee monimuoto

opetuksen yhdeksi paakeinoista tulevaisuuden opetuksen jarjestamiseksi.3 Intemetissa puolus

tusvoimien kotisivulla han myos kuvailee monimuoto-opetuksen linjauksia puolustusvoimien 

koulutusjarjestelmassa 4. Han nakee monimuoto-opetuksen uudeksi koulutuksen kasvavan tar

peen ja laatuvaatimuksien tyydyttamiskeinoksi ja korostaa sen tuovan henkilokunnan tayden

nys- ja jatkokoulutukseen opetuksen vaatirnaa ajallista ja paikallista vapautta. 

Uusien opetusrnuotojen ja teknologian hyodyntaminen on yksi puolustusvoimien koulutuksen 

tehostarnismahdollisuus. Monimuoto-opetuksen tutkirninen ja kehittaminen on kasketty puo

lustusvoimien vuoden 1996 koulutuskaskyssa Maanpuolustuskorkeakoululle 5• Korkeakoulun 

sisalla tama kehitystyo on annettu Koulutustaidon laitoksen tehtavaksi. Kokeilukurssiksi valit

tiin 25.3.-24.8.1997 jarjestettava valtakunnallinen Panssarintorjuntaupseerikurssi 6 6, jonka 

toimeenpanovastuu on laitoksella. Panssarintorjuntaupseerikurssin voirnassa oleva opetus

suunnitelma 7 rnonimuotoistettiin Turun Yliopiston jarjestamalla " Monirnuoto-opetus puolus

tusvoirnissa " -kurssilla 8. 

Puolustusvoimien koulutus on jo tallakin hetkella rnonimuotoista. Hyvana esirnerkkina voi

daan pitaa paljon kaytettya taktiikan harjoituksen perusrakennetta. Sijna teoriaopetuksen jal

keen pidetaan karttaharjoitus, joka paattyy kaskynantoharjoitukseen. Ta.man teorian kaytan-
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toon sitomisen jalkeen samassa tilanneymparistossa pidetaan taisteluharjoitus simulaattorein 

teorian testaamiseksi. Edella kuvattu monimuotoinen opetusprosessi on lahes kokonaan opet

tajan pita.ma.a lahiopetusta, joka on ajallisesti ja paikallisesti tarkasti sidottua. Ta.man tutki

muksen kohteena oleva monimuoto-opetus on opetusmenetelma, joka tuo taman ajallisen ja 

paikallisen liikkumavaran opetukseen. Se koostuu la.hi- ja etaopetuksesta seka oppilaan itse

naisesta opiskelusta, joita yhdistellaiin tukemaan oppimisprosessia mahdollisimman hyvin 9• 

Ta.man tutkimuksen tarkoituksena on rakennettuun teoriaan sitoen tutkia monimuoto-opetuk

sen onnistumista panssarintorjuntaupseerikurssilla 6. Tutkimuksen nakokulmana on tutkia 

monimuoto-opetukselle tyypillisten ilmioiden esiintymista ja toteutumista kurssin opetukses

sa. Tutkija on valinnut kolme talle opetusmuodolle tyypillista ilmiota. Na.ma ovat oppimispro

sessin ohjaus, tyon ja opiskelun yhdistarninen seka henkilokohtainen oppimissuunnitelrna. 

Tutkimuksen kiiyttoteoriaksi tutkija laati puolustusvoirnien koulutusymparistoon sovelletun 

oppimiskasityksen yleisesta teoriasta. 

Yleisesta teoriasta ammattiteorian kautta johdetulla ja perustellulla kayttoteorialla 10 luodaan 

mahdollisuus kokemusten yleistamiseen vastaaviin upseerien koulutusohjelmiin, joka tehdaan 

ta.ban tutkimukseen pohjautuvassa jatkotutkimuksessa seuraavan panssarintorjuntaupseeri

kurssin osalta 11• 

2 TUTKIMUKSEN KESKEISET K.ASrITEET 

Monimuoto-opetus (Momu) 

Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmalle suunnitelmalliseksi 

kokonaisuudeksi yhdistettya lahi- ja etaopetusta seka itsenaistii opiskelua, joita 

tukee opiskelijoiden ohjaus.12 

Oppimisen ohjaus 

Oppimisen ohjaamisessa opettaja helpottaa oppilaan oppimista. Talia ohjaami

sella opettaja suuntaa opiskelua tavoiteltujen oppimistavoitteiden mukaisesti. 13 
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Henkjlokohtainen oppimissuunnitelma (Hops) 

Henkilokohtainen oppimissuunnitelma on opiskelun apuvaline, jossa opiskelija 

huomioi oman lahtotasonsa, opiskelun tavoitteensaja opiskeluaikataulunsa. 14 

Puolustusvoimien oppimiskasitys 

Puolustusvoimien oppimiskasitys koostuu yleisesta tietamyksesta, ihmisen oppi

misesta ja organisaation erityispiirteista johtuvasta kasityksesta, miten oppimis

tavoitteet koulutuksessa saavutetaan. 15 

3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

YLEINEN TEORIA AMMATTITEORIA KA YTTOTEORIA 

Kuva 1: Teoreettinen viitekehys. 

Yleisesta teoriasta luodaan puolustusvoimien koulutuksessa toteutuva ammattiteoria. Panssa

rintorjuntaupseerikurssin toteutuksessa kaytetyt opetustekniset ja ajatukselliset ratkaisut ym

marretaan opettajan tyossaan kayttamaksi kayttoteoriaksi. Tutkimuksessa kurssin monimuo

toistetusta opetussuunnitelmasta saatuja kokemuksia tarkastellaan ja perustellaan teoriaosassa 

yleisesta teoriasta johdetun puolustusvoimien oppimiskasityksen valossa. Talia pyritaan loyta

maan kaytto- ja ammattiteorian valinen suhde. 16 
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3.1 Oppimiskasitys 

Uuden opetusmuodon syvallinen tutkiminen vaatii ihmisen oppimisen tarkastelua. Thmisen 

oppimiskasitys on muuttunut yhteiskunnan muuttumisen mukana koko oppimisen tutkimisen 

historian aikana17• Viime vuosikymmenien aikana on noussut esiin kaksi vallitsevaa oppimis

kasitysta, jotka ovat behavioristinen ja konstruktiivinen oppimiskasitys . 18 Nama kaksi suunta

usta eroavat toisistaan kaytannossa oppilaan oppimisprosessiin vaikuttam.isen nakokulmasta. 

Ensimrnaisessa korostetaan ulkoapain ohjattua oppimisprosessia ja jalkimmaisessa oppilaan 

omaa osuutta oppimisessaan. Karjistaen voidaan sanoa, etta kyseessa on joko opetussuunnitel

ma- tai oppimisymparistokeskeinen ajattelu 19• 

Behavioristisen oppimiskasityksen takana on empiristinen, kokemusperainen, tiedonkasitys. 

Se nakee oppimisen tapahtuvan paaasiassa kokemuksina "yrityksen ja erehdyksen" -kautta. 

Siina korostuu opettajan ohjaava vaikutus. Opetussuunnitelmassa opettaja paattaa etukateen 

oppimisprosessin kulun yksityiskohtaisesti 20• Johan von Wright karjistaa behavioristisen ope

tussuunnittelun seuraavasti: 

" Opetusohjelman tavoitteena on selvat behavioristiset tavoitteet: opetus tahtaa 

konkreettisiin, mitattaviin toimintoihin ... Laajat tavoitteet ositetaan osatavoittei

den sarjaksi. Osatavoitteisiin pyritaan aina yhteen kerrallaan ... Opetussuunnitel

ma on taten periaatteessa pysyva, kasittaen ennalta maaritetyt keinot ennalta 

miiaritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. "21 

Konstruktiivisen oppimiskasityksen mukaan oppiminen tapahtuu oppilaan opetustapahtumas

sa tekemien havaintojen pohjalta. Tassa tiedonkasitys poikkeaa edella kuvatusta. Behavioristi

sen ajattelun mukaan havaitseminen ohjaa ajattelua ja toimintaa. Konstruktivismi nakee, etta 

ajattelu ja toiminta ohjaavat oppilaan havainnointia.22 Tarkeana tassa pidetaan oppijan tajuntaa 

ja siina tapahtuvia muutoksia 23 • Talloin oppimisprosessin suunnittelussa ja ohjauksessa tulee 

huomioida oppilaan yksilolliset tarpeet ja valmiudet. Jokainen oppilas on yksilo ja omaa tal

loin yksilollisen oppimis- ja kokemushistoriansa. Tahan historiaansa pohjautuen han havain

noi uusia asioita, jotka han rakentaa uudeksi tiedoksi oppiessaan 24. Henkilokohtainen oppi

laan huomioiminen lisaa huomattavasti hanen motivaatiotaan ja sitoutumistaan opiskeluun. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on kaynnissa kulttuurin muutos. Suomi on jo osin muuttunut 

tietoyhteiskunnaksi . Tiiman kulttuurin muutoksen merkkeina pidetaan tiedon lisiiantymista, 
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verkottumista seka nopeaa muuttumista ja vanhenemista. 25 Oppijan on osattava uudessa ver

kottuneessa tietovirtojen maailmassa rakentaa uutta tietoa itsenaisesti omiin kokemuksiinsa 

nahden. Tama kulttuurin muutos asettaa uusia haasteita opetukselle 26• Tiedon maara ja sen 

verkottuneisuus aiheuttaa sen, etta oppijan on haettava uudesta asiasta tietoa eri lahteista asian 

ymmartamiseksi. Verkottuneisuus tuo lisaksi vaikeuden varmistaa tiedon totuuden mukaisuu

den ja asiaan liittyvyyden 27 • Tiedon nopea vanheneminen taas luo la.hes kestamattomia painei

ta nykyisen kaltaiselle keskjtetylle opetusjarjestelmalle. 

Konstruktiivinen oppimiskasitys voittaa alaa behavioristiselta ajatusmallilta juuri yhteiskun

nan kulttuurimuutoksen mukana. Suomen koulutusjarjestelmassa sen kaik.illa tasoilla on lah

detty tutkimaan konstruktivismin soveltamismalleja opetukseen. Jo peruskoulun ala-asteella 

kokeillaan oppilaan itseohjautuvuuteen perustuvaa oppimisprosessin hallintaa 28• Na.in pyri

taan luomaan ihmiselle kyky ja valmius hankkia itse uutta tietoa kouluopetuksen jalkeenkin. 

Tama elinikaisen oppimisen ajatus saa tukea ammattirakenteen muutoksesta. Vanhoja ammat

teja katoaa uudessa yhteiskunnassaja ihmisia koulutetaan uusiin ammatteihin 29• 

Puolustusvoimat suomalaisen yhteiskunnan osana on mukana tassa muutoksessa. Yhteiskun

nassa tapahtuva opetusfilosofian muutos ei voi olla vaikuttamatta puolustusvoimien koulutuk

seen. Nama tietoyhteiskunnan kasvatit ovat muutaman vuoden kuluttua puolustusvoimienkin 

koulutuksen kaik.illa tasoilla oppilaina. Suomalaisen yhteiskunnan tiedon jako on jo nyt paljol

ti verkottunutta. Kansainvalisyys, mm. Euroopan Yhteisoon liittyminen, tuo lisahaasteita puo

lustusvoimillekin. 

Puolustusvoimien oppimis- ja ihmiskasitys seurailee luonnollisesti yhteiskunnan muuttumista, 

ovathan kouluttajat, koulutuksen suunnittelijat ja koulutettavat yhteiskunnan opetuskulttuurin 

tuottamia. Ik:ajakaumasta johtuen he tosin ovat eri aikakausien tuotteita ja nilin ollen suuntaus

ten muutoksissa on luonnollinen viive. Puolustusvoimien oppimiskasitykseen vaikuttaa kui

tenkin yleisen oppimiskasityksen lisaksi oman organisaation mukanaan tuomia tekijoita. Nais

ta keskeisimpia ovat puolustusvoimien tehtavat, sodan kuva ja organisaatiorakenne. 

Puolustusvoimien tarkein tehtava on yhteiskunnan turvallisuuden takaaminen. Koulutuksen 

antaminen on, valmiuden yllapidon ja kehittamisen ohella, merkittavin uskottavan puolustus

kyvyn edellytys 30 . Puolustusvoimat rekrytoi ja kouluttaa itse valtaosan henkil6st6staan. Lahes 

kaikki koulutus puolustusvoimissa tahtaajoukonja yksilon sodan ajan tehtavan vaatimien val

miuksien antamiseen. Henkilokunnan koulutuksessa otetaan lisaksi huomioon henkilon rau-
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han ajan tehtavat, jotka nekin luonnollisesti ovat puolustusvoimien tehtavien tayttarnisen kan

nalta tarkeita. Tama tyonantajan nakokulma on otettava huomioon opetuksen paamaaria ja ta

voitteita laadittaessa 31 . 

Sodan kuvan muutos on otettava koulutusta suunniteltaessa huomioon 32• Puolustusvoimissa 

on tehty maavoimien kehjttamisohjelma 2000, jossa on arvioitu myos tulevaisuuden vaati

mukset koulutukselle. Suurimpina muutoksina pidetaan tiedon ma.a.ran kasvua, teknologian li

saantymisen mukanaan tuomaa asiantuntijoiden maaraa seka tilanteiden nopeata muuttumista 

33 • Taistelukentan alati muuttuva tilanne vaatii varsinkin johtajilta kykya rakentaa uusi tieto 

vanhaan kokemuspohjaansa ja tietoihinsa tukeutuen. Tilanteiden nopea muuttuminen vaatii 

johtajalta nopeaa uuden tiedon kasittelya. Tama uuden tiedon rakentaminen on konstruktiivi

sen oppirniskasityksen mukainen. Teknillistymineo tuo rnukaoaan myos vaatimuksia oppimis

valmiuksille. Oppijan itsenaisyys, itseohjautuvuus ja uuden tiedon omatoiminen rakentaminen 

lienevat tulevaisuudessa sotilaankin perusvaatimuksia. Suomen sotakokemusten mukaan jo 

edellisissa sodissa vaadittiin sotilaalta improvisointikykya, oma-aloitteisuutta ja kykya itse

naiseen paatoksen tekoon. Nykyisen sodan kuvan mukainen tiedon suuri maara ja taistelutilan 

laajuus korostavat naita vaadittavia ominaisuuksia, varsinkin johtajilta. 

Puolustusvoimien organisaatioksi on valittu linjaesikuntaorganisaatio 34• Valinnan perusteena 

on puolustusvoimien tehtava. Kriisiorganisaationa selkea linjaesikuntaorganisaatio on luon

nollinen valinta. Perusorganisaatiomalli on haluttu sailyttaa myoskin rauhan aikana samana 

helpottamaan ja mahdollistamaan valmiuden kohottarnisen 35 . Tfilloin valta- ja vastuusuhteet 

ovat paapiirtein samat rauban ja sodan aikana. Linjaesikuntaorganisaatiossakin on ihmisella 

liikkumavaraa johtajan johtarnistyylin valinnasta riippuen 36• Johtarnistilanteissa saannonmu

kaisesti kaytetaan matriisi- ja projektiorganisaatiomalleja ihmisten erikoisosaamisen hytidyn

tamiseksi seka organisaation muuttarniseksi tilanteen vaatimuksien mukaiseksi 37 . Organisaa

tioteoreettisesti puolustusvoimissa kaytettavissa organisaatiomalleissa perusmallina on hierar

kinen rakenne, jossa valta- ja vastuusuhteet ovat selkeat. Organisaation sisalla annetaan kui

tenkin ihmisille ja alaorganisaatioille liikkumavaraa toiminnan tehostamiseksi. Koulutusilma

piirin on tuettava ta.ta johtamiskulttuuria. Koulutuksen jokaisella tasolla on opetuksessa huo

mioitava ja tuettava krijsiorganisaation hierarkisuutta ja sen sisalla mahdollistuva yksilollinen 

aloitteellisuus, itseohjautuvuus ja henkilokohtaisten ominaisuuksien hyodyntaminen. 

Myos rauhanaikainen kouluttajan tyo muuttuu tulevaisuudessa. Teknologian lisaantyminen ja 

monimutkaistuminen lisaa opetettavien asioiden vaativuutta. Lisaksi merkittava muutos on 
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joukkotuotantovelvoitejarjestelma, joka on muuttanut koulutusta enemman " tasmakoulutuk

seksi " kohti tiettya sodan ajan tehtavaa. Kouluttajan on huomioitava joukon ja yksittaisen 

koulutettavan sedan ajan tehtavan vaatimukset opetusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan. 

Koko koulutusjakson ajan tiedetaan yksittaisen henkilon koulutuksen tavoite. Tfilloin voidaan 

oppimisprosessissa huomioida koulutettavan yksilolliset ominaisuudet ja oppimiskokemukset 

parempaan lopputulokseen paasemiseksi. Tama vaatii tarkkaa kohderyhmaanalyysia seka op

pimisprosessin ja -menetelmien hallintaa. Lisaksi erilaiset opetuksen apuvalineet, mm. simu

laattorit ja tietokoneavusteiset opetusvalineet, vaativat opettajalta oppimisprosessin suunnitte

lussa uuden teknologian hyvaksikayton osaamista. Opetusteknologian lisaantyminen tuo mu

kanaan myos vaaran kayttaa sita oppimista hairitsevasti 38 . 

Puolustusvoimien oppimiskasitys on ollut varsin pitkaan behavioristinen, ulkoapain tietoa an

tava. Valinta oppimis- ja samalla ihmiskasitykseksi on ollut luonteva keskusjohtoisen ja hie

rarkisen jarjestelman osana. Oppimis- ja ihmiskasitys ovat viime vuosina muuttuneet muun 

yhteiskunnan mukana. Opetuksen muutturninen enemman oppilaskeskeiseksi on tuonut tulles

saan koulutukseen palaute- ja arviointijarjestelmat seka opetusmenetelmatietoisuuden. Uudet 

puolustusvoimien koulutusoppaat jatkavat ja syventavat tata kehitysta 39. Puhutaan opettamis

kulttuurin muutoksesta 40. 

Opetusfilosofian muuttamisella saadaan muutettua ihmisen toimintametodeja hanen kohdates

saan uuden tiedon tai tilanteen. Upseeri tarvitsee sodan ajan johtajana edellakuvattuja val

miuksia. Lisaksi rauhan ajan kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana ban on avainasemas

sa muutettaessa koko puolustusvoimien palvelusilrnapiiria ja henkiloston valmiuksia tulevai

suutta varten. Puolustusvoimien sosiaalinen yhteiso luo oman palvelusilmapiirin 41 • Se rnuo

dostuu joukon yhteisista tottumuksista, kasityksista, tulkintarnalleista seka puhetavoista. Se il

menee joukkohenkena seka vuorovaikutuksen maarana ja laatuna eri henkilostoryhmien valil

la. 

Ennusteet tulevaisuuden haasteista koulutukselle tuovat vaatirnuksia korostaa viela enemman 

oppilaskeskeisyyttii ja tiismakoulutuksen mahdollistavia opetusrnenetelmia. Tulevaisuudessa 

sotilaalta, varsinkin upseerilta, vaaditaan kykya itseniiisesti omien havaintojen perusteella ra

kentaa usein suurestakin tietotulvasta, joka saattaa sisaltaa myos varsin ristiriitaista ja maarit

telematonta tietoa, ratkaisumalleja ongelmiin. Taman kyvyn omaksuminen ja jalostaminen 

vaatii oppimisprosessin muuttamista vastaavanlaiseksi - haastavaksi, ongelmakeskeiseksi ja 

yksilon omaa ajattelua korostavaksi. 
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Oppimiskasitys on muuttumassa parhaillaan. Oppilasta aktivoiva ja hanelle vastuuta antava 

kasitys on uuden sotilaskouluttajan oppaan keskeinen sanoma 42• Kaikkiin opetustapahtumiin 

korostettu oppilaskeskeisyys ei kuitenkaan sovi. Palvelusturvallisuuteen ja joukkokokonaisuu

tena toimimiseen liittyva opetus vaatii usein opettajakeskeista otetta. Kouluttajan patevyydesta 

riippuu oikean oppimisprosessin rakentaminen. Oppimisprosessin aikana voidaan ja kannattaa 

kayttaa useampaa opetusmallia. Yksilokeskeisten oppimismetodien kehittaminen ja kaytto 

puolustusvoimissakin lisaa kouluttajan menetelmavalikoimaa opetusta suunniteltaessa. Moni

muoto-opetus on yksi tallainen yksilokeskeinen opetusmenetelma. 

3 .2 Monimuoto-opetus 

ajattelu 

kasettien kuuntelu 

videoiden katselu harjoitteleminen 

lukeminen 

kirjoittaminen 

kuuntelu 

keskustelu 

ryhmatehtavat 

Kuva 2: Monimuoto-opetus 

tehtavien tekeminen 
ITSEOPISKELU 

~--o-.hjaus 
tyossa oppiminen 

kirjoittaminen 

keskustelu 

kuuntelu 

Monimuoto-opetus on opetusmuoto, jossa koko opetustapojen valikoima on kaytossa opettaja

johtoisesta Iuokkaopetuksesta puhelinopetukseen ja oppilaan itsenaiseen opiskeluun ·13_ Se 

koostuu lahi- ja etaopetuksesta seka oppilaan itsenaisesta opiskelusta. Monimuoto-opetukses

sa opettajan tarkeimpia tehtavia oppimisilmapiirin luonnin lisaksi on rakentaa jarkeva ja oppi

laan omaa oppimista tukeva oppimisprosessi ja sita tukeva ohjaussuunnitelma. 
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Monimuoto-opetuksessa perinteiseen lahiopetukseen nahden oppimisaika ja -paikka ovat va

paampia. Lahiopetusaikaa kannattaa kayttaa tiedon jakamisen sijaan opiskeluprosessin kayn

nistamiseen ja ongelmakohtien selvittamiseen 44• Lahiopetuksen sisaltoon pita.a siis suhtautua 

kriittisesti. Opettajan pita.a paattaa, mika pitaa kertoa luokan edessa, ja minka voi opiskella 

yksin. Monimuoto-opetusta suunnitellessaan opettaja joutuukin totutusta poiketen perustele

maan luokkaopetuksen tarpeellisuuden. Paakkola (1993, s. 12) korostaa, etta " ... opettajan tyo

ta pidetaan niin arvokkaana resurssina, jota kannattaa uhrata vain tarkeiden ja vaikeiden seik

kojen selvittamiseen. 45 " 

Puolustusvoimien koulutuksessa monimuoto-opetukselle on loydettavissa oma kayttonsa. 

Opetustapahtumat ovat jo talla hetkella monimuotoisia opetusmenetelmia tarkasteltaessa. Op

pimisprosessin rakentamisessa kuitenkin painottuu opettajakeskeisyys ja lahiopetus. 

Monimuoto-opetus sopii hyvin oppilaskeskeisen opetuksen toteuttamiskeinoksi. Ta.man ope

tusmuodon yleistyminen upseerien opetuksessa antaa upseereille valmiuksia tulevaisuuden 

haasteiden kohtaamiseen. Upseerien taydennyskoulutusohjelma tarjoaa hyvan maaperan moni

muoto-opetuksen kehittamiselle ja toteutukselle. Perus- ja jatko-opinnoista poiketen tayden

nyskoulutus antaa oppilaalle liikkumavaraa oppimisen ajallisessa toteutuksessa ja jopa tavoit

teiden maarityksessa.46 

3.2.l Oppimisen ohjaus 

Monimuoto-opetuksessa tarkeinta on oppilaan itsenainen opiskelu. Yksilollisyytta ja itsenai

syytta korostettaessa ei saa unohtaa opettajan vastuuta oppimisprosessista. Oppilasta ei saa jat

taa heitteille. Itsenaista tyoskentelya tuetaan opettajan ohjauksella. Opetussuunnitelmaa laadit

taessa on luotava myos toimiva oppilaan oppimisen ohjaussuunnitelma 47• Ohjauksella sailyte

taan vuorovaik:utus oppilaan ja opettajan valilla seka autetaan oppilasta tarkeissa ja vaikeissa 

asioissa etaopetuksella 48. Ryhmaohjauksella, esimerkiksi puhelinneuvottelussa, mahdolliste

taan myos ryhmasiteen kehittyminen ja oppilaiden valinen oppimisen tukeminen. 

Teknologisia ratkaisuja etaopetukseen ja oppilaan ohjaukseen ovat puhelin, tietokone, audiog

rafiikka, videoneuvottelu seka erilaiset opetusta ohjaavat materiaalit. Valineen valinnan rat

kaisee saatavuus ja sen tulee olla sopiva opetettavaan asiaan 49• Mediavalinnoilla rakennetaan 

oppimisymparisto oppimisprosessin ajaksi. Oppimisymparisto voi vaihdella perinteisesta 

luokkaopetuksesta puhelinneuvotteluun. Kirjeopetuskin on oppirnisymparisto, joskin siina 
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vuorovaikutuksen vahaisyys opettajan ja varsinkin muiden oppilaiden kanssa vaarantaa tehok

kaan oppimisen. 

Oppimisprosessissa on vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa tiirkeaa. Vuorovaikutusyhteys 

voi olla audio- tai visuaalinen yhteys. Se voidaan jakaa myos valittomaan ja valilliseen yhtey

teen. Puhelimella toteutettavassa audio- eli aaniyhteydessa vuorovaikutuksesta jaa pois ihmi

sen ilmaisukykya laajentava elekieli 50• Videoneuvottelussa saadaan aanikontaktin lisaksi kuva 

komnmnikoinnin tueksi. Tama lisaa huomattavasti vuorovaikutuksen tehoa. Videoneuvotte

luissa visuaalisen yhteyden edut saattavat kuitenkin vaarantua teennaisten olosuhteiden vuok

si. Teknologian kehitys nayttaa ajaneen videoneuvotteluluokan ohi. Ta.Ila hetkella kohtuulli

sen edullisesti saadaan jo kotiinkin kuvallinen ja aanellinen tietokoneyhteys 51 . Ohjauksessa 

vfilittoman kommunikoinnin mahdollistava teknoJogia Juo luonnollisen vuorovaikutustilan

teen. 

Uusimpana teknologisena ratkaisuna on myos kehitetty vfilillista vuorovaikutusta apuna kayt

tavia paateseminaarityyppisia 52 keskustelupiireja tietoverkoissa. Naista uusimmat kaupalliset 

sovellukset luovat virtuaaliluokan tietokoneverkkoon. Paateseminaarissa opettaja alustaa kes

kustelun aiheen, jonka jfilkeen oppilaat tyostavat aihetta itsenaisesti. Ajattelun kehityttya oppi

laat kirjoittavat verkkoon omia ajatuksiaan aiheesta tai toisten kommenteista. Paatekeskuste

luun voi osallistua esimerkiksi maaraajaksi asiantuntijoita syventamaan asiaa. Virtuaaliluok

kasovellus 53 tuo ]jsaa mahdollisuuksia opiskelun ohjaukseen ja etaopetukseen verkkoympiiris

tossa. Sen avulla voi muodostaa erilaisia keskusteluopintopiireja, antaa yksilollista palautetta 

ja seurata jokaisen edistymista opinnoissa. Opettaja voi myoskin muodostaa oppilasta helpot

tavia valmiita tietolinkkeja verkossa oleviin tietokantoihin 54• 

Kehittyneimmissa teknologioissa etaopetus lahestyy lahiopetusta. Kuitenkin niissakin sosiaali

nen luokkatila puuttuu ja opettajan rooli ei ole niin keskeinen. Tama helpottaa oppilaan oman 

ajattelun kehittymista ja ajankayton suunnittelua. Oppimisympiiriston valinta on siis merkitta

vin tekija etaopetuksessa. 

Juha Varila (1992, s. 29) toteaa, "etta monimuoto-opetusta ei saa mieltaa monivalineopetukse

na vaan sita tulee tarkastella kasvatusfilosofisesti kasvatuksen koko problematiikkakentassa 55 

". Tama uusi opetusmuoto tulee siis mieltaa kokonaisvaltaisena yksiloa kehittavana prosessi

na. Varilan ajatuksia mukaillen monimuoto-opetusta voidaan tarkastella yksilon yhteiskunnal

lisia ja yksilollisia valmiuksia lisaavana varsinaisen asian oppimisen lisaksi. Yhteiskunnallis-
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ten valmiuksien huomioon ottaminen opetuksessa valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden tieto

yhteiskunnan haasteisiin 56• 

Opettajan ohjauksen lisaksi monimuoto-opetus tuo mukanaan tutor -ohjausjarjestelman 57 . 

Erillisen asiatuntijaohjaajan kaytto opetuksessa vapauttaa opettajan tyopanosta ja mahdollistaa 

esimerkiksi alueeJlisten olojen parernrnan hyodyntamisen oppilaan oppimisessa. Tama on yksi 

keino lahentaa opiskeluaja tyoelamaa. 

Edellytykset toimivan ohjausjarjestelman luontiin puolustusvoimien monimuoto-opetuksessa 

ovat hyvat. Liitettaessa opiskelu joko oppilaan rauhan tai sedan ajan tyotehtaviin loytyy orga

nisaatiosta aina esimies, jonka etu oppimisen edistyminen myos on. Henkilosto tuntee lisaksi 

toisensa hyvin. Tutor -jarjestelman toteutuksessa ongelmaksi voi muodostua henkiloston irroi

tettavuus ornista muista toistaan. 

Etaopetuksen oppirnisymparistoksi on valittavissa ainakin puhelin-, telefax- ja sahkopostiyh

teydet. Na.ma perinteiset valineet tavoitettavuudeltaanja kayttovarmuudeltaan ovat erittain toi

mivia opetusvaylia. Esikuntajarjestelma tuo mukanaan uuden opetusta palvelevan yhteyden, 

jota voidaan jo nyt kayttaa paateserninaarityyppiseen ohjaukseen. Jarjestelmaa kannattaa ke

hittaa opetusta palvelevaksi tekemalla siita maanlaajuinen monimuoto-opetuksen paayhteys

valine. Opetuksen kannalta tarkeaa on se, etta sen tietokantoihin keskitetaan suuri osa kaytan

non tyossa tarvittavista tiedoista. Naita ovat mm. varomaaraykset ja pysyvaisasiakirjat. Mark

kinoilla on valmis kaupallinen tuote, joka luo jarjestelmaan virtuaaliluokkaympariston. Esi

kuntajarjestelma on tulevaisuudessa kehitettavissa siten, etta siina voidaan valittaa elavaa ku

vaa ja aanta. Oppirnisen kannalta tarkea vuorovaikutus saadaan aikaan kuitenkin jo nykyisin 

kaytossa olevia yhteyksia yhdistamalla. 

Suurin muutos monimuoto-opetuksessa perinteiseen lahiopetukseen on oppilaan vastuun li

saantyminen. ltsenaisen tyon motivointi ja ohjauksen jarjestaminen siihen liittyen ovat kurssin 

johtajan suurin haaste. Oppilaan ja hanen tyoyhteisonsa on ymmarrettava ta.ma merkittava 

muutos opetuksessa. Tama ehka vaatii tutoreille jarjestettavaa koulutusta 58 

3.2.2 Tyon ja opiskelun yhdistarninen 

Monimuoto-opetuksessa yksilollisen oppimis- ja ohjaussuunnitelman avulla voidaan opiskelu 

rakentaa palvelemaan oppilaan tyota. Etatehtavat ovat laadittavissa yksilollisesti jokaisen 
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opiskelijan arkityoymparistoon. Opiskelun ohjaus, varsinkin suurilla kursseilla, saattaa rajoit

taa tata mahdollisuutta. Paikallinen opiskelun ohjausjarjestelma sitouttaa oppilaan tyoyhteison 

opetuksen suunnitteluun. Talloin tyonantajan mielipide tulee huomioitua jo suunnitteluvai

heessa. Itsenaisen opiskelun ja etaopetuksen aikataulun laatimisessa voidaan tyoelama luon

nollisesti ottaa huomioon kohtalaisen helposti. 

Upseerien taydennyskoulutuksessa monimuoto-opetus mahdollistaa hyvin opiskelijan tyon 

huomioimisen opiskelua suunniteltaessa. On tarkeaa, etta opiskelu pystytaan sitomaan ja so

veltamaan paikallisiin olosuhteisiin. Tasta hyvana esimerkkina on oppilaan sodan ajan tehta

van hyodyntaminen esimerkiksi etatehtavissa. 

Tyon ja opiskelun yhdistarnisen kannalta merkittavin haaste on ajan loytaminen oppilaan itse

naiselle opiskelulle lahijaksojen ulkopuolella. Tassa opetusmenetelmassa oppilas voi olla 

kurssilla istuessaan tyopoytansa aaressa tyopaikallaan tai kotonaan. Tama.kin vaatii jo edella 

korostettua asennemuutosta tyoyhteisossa. Kurssinjohtajan ja opettajien rooli asian ja.rjestami

seksi on myoskin keskeinen. 

3.2.3 Henkilokohtainen oppimissuunnitelma 

Monimuoto-opetuksessa opetussuunnitelman sijaan keskitytaan oppimissuunnitelmaan. Oppi

laalle laaditaan henkilokohtainen oppimissuunnitelma, HOPS 59, jossa korostuu itseohjautu

vuus. 

ltseohjautuvuudella tarkoitetaan oppilaan mahdollisuutta ja vastuuta vaikuttaa omaan oppi

misprosessiinsa. Monimuoto-opetuksessa korostuu ta.ma konstruktiivisen oppimiskasityksen 

keskeinen vaatimus. Oppilas voi vaikuttaa oppimisaikatauluunsa ja -menetelmiinsa. Laajasti 

ymmarrettyna oppilaalla tulisi olla taysi vapaus asettaa myos oppimisensa tavoitteet. Henkilo

kohtaisen oppimissuunnitelman huomioirninen vaatii oppilaan mielipiteen mukaan ottamista 

jo alussa opetussuunnitelmaa laadittaessa ja sen pita.a olla myoskin muutettavissa opiskelun 

edetessa. 

ltseohjautuvuus voidaan jakaa seuraavun osa-alueisiin: itseohjautuvuuden mahdollistava 

oppimisymparisto, oppimistaidot seka orientoituminen eli "suuntautuminen" oppimiseen. 

Na.ma kaikki osa-alueet tulee tayttya oppimisprosessissa. 
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Upseerien koulutuksessa oppilaan henkilokohtaisen oppimissuunnitelman laatiminen mom

muotoistetussa opetuksessa onnistuu. Puo]ustusvoimien opetus tahtaa varsin usein oppilaan 

sijoituskelpoisuuteen johonkin tiettyyn tehtavaan tai palvelusturvallisuuteen liittyvien pate

vyyksien saamiseen. Talloin mahdollisuudet oppilaan omien oppimistavoitteiden laatimiselle 

ovat rajoitetut. Oppilaan lahtotason huomioirnisessa on varmasti k:uitenkin parantamisen va

raa. Oppimisprosessin joku osakokonaisuus voidaan jattaa pois, mikali oppilas osoittaa osaa

vansa sen. Tallaisella luopumiskoejarjestelmalla voidaan yksilollisyys opetuksessa toteuttaa. 

Oman opiskeluaikataulun laatiminen on mahdollista puolustusvoimienkin koulutuksessa. Ta

ma vaatii kuitenkin riittavan valjan kurssiaikataulun. Se on suunniteltava paapiirtein jo oh

jaussuunnitelmaa tehdessa resurssien varmistarniseksi. 

Paaesik:unnan koulutusosaston paallikko korostaa koulutuksen lahtokohdan olevan puolustus

voimien etu. Tama ei kuitenkaan sulje pois oppilaan itseohjautuvuutta. Oppilaan vastuuta 

omasta oppimisesta voidaan puolustusvoimien koulutuksessa lisata. 

Puolustusvoimien koulutuskaskyssa on kasketty vuodelle 1997 kehitettavaksi koulutuksen pa

laute- ja arviointijarjestelmia. Molempia jarjestelmia kehitettaessa on otettu huomioon oppi

laan osuus koulutusilmapiirin luomisessa. Oppilaan mielipiteiden ja ajatuksien kuuntelu oppi

misprosessia luotaessa on osa itseohjautuvuutta. 

3.3 Johtopaatokset 

Puolustusvoimien koulutus on tavoitesuuntautunutta. Organisaation tehtava ja erityispiirteet 

luovat koulutuskulttuuriin oman erityisleimansa. Hierarkinen linjaesikuntaorganisaatio on voi

massa rauhan ja sodan aikana. Koulutuksen on kaikilla tasoilla palveltava ta.ta toimintakult

tuuria. Rauhan aikana opittujen toimintamallien ja kaytantojen on toimittava myoskin sodan 

aikana. Paa.ma.a.rat puolustusvoimien koulutuksen eri opintokokonaisuuksissa ovat organisaati

on maarittamat. Puolustusvoimissa annettava koulutus on ymmarrettava tyonantajan ja.rjesta

mana koulutuksena, jossa se patevoittaa omaa henkilostoaan tiettyyn tehtavaan. 

Edella k:uvatut koulutuskulttuurin erityispiirteet eivat sulje pois yksilollisyyden huomioimista 

toiminnassa. Nykyaikainen taistelukentan kuva jopa korostaa yksilon omatoimisuutta ja aktii

visuutta organisaation ja tilanteen sallimissa puitteissa. Monimuoto-opetus soveltuu hyvin 
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vaihtoehtoiseksi ja taydentavaksi opetusmenetelmaksi jo kaytossa olevien rinnalle. Opetusme

netelman toimivuus on tutkittava ja kehitettava puolustusvoirnien koulutuskenttaan sopivaksi . 

Upseerien taydennyskoulutus on otollisin rnaapera monimuoto-opetuksen toteuttarniselle. Sii

na mahdollistuu oppilaan kokemusten, ominaisuuksien ja tavoitteiden huomioiminen seka 

tyon ja opiskelun yhdistarninen. Tassa koulutuksessa on monesti kysymys henkilon itsensa ha

keutumisesta taydennyskoulutukseen tulevaisuuden haasteita varten. Erityisesti perheellisten 

opiskelijoiden pitkien kurssien aiheuttamat sosiaaliset haitat vahenevat monimuoto-opetuksel

la toteutetulla kurssilla yhtajaksoisten lahiopetusjaksojen lyhentyessa. 

Monimuotokoulutuksena voidaan jarjestaa tarpeen mukaan erilaisia valtakunnallisia tasma

koulutuskursseja erikoisosaamista tarvitseville. Kansainvalistymisen lisaantyessa on mahdol

lista jarjestaa esimerkiksi intensiivikielikursseja keskitetysti puolustusvoirnien omassa verkos

sa, esikuntajarjestelmassa. Tulevaisuudessa lyhyiden erikoiskoulutuskurssien lisaantyessa 

saattaa olla tarpeellista harkita, muiden korkeakoulujen tapaan, oman taydennyskoulutuskes

kuksen perustamista Maanpuolustuskorkeakouluun.61 

4 TUTKIMUKSEN RAKENNE 

4.1 Aikaisempi tutkimus 

Puolustusvoirnissa monimuoto-opetusta on tutkittu peruskasitteita jasentavalla ja kokonaistar

vetta kartoittavalla tasolla. Kari Makisen diplornityossa vuodelta 1993 kartoitettiin monimuo

to-opetuksen tarve ja mahdollisuudet koulutusjarjestelmassamme 62. Jukka-Pekka Schroderuk

sen kevaalla 1997 valrnistuneessa esiupseerikurssin tutkimustyossa tutkittiin etaopetuksen 

kayttoa ja tutkimusta sotilaskasvatustieteellisessa oppirnisymparistossa 63. Jari Horila tutkii 

talla hetkella Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osastolla taman opetusmuodon toteu

tumista Rannikkotykiston opetuksessa 64. 

Tutkimus liittyy Maanpuolustuskorkeakoulun koulutustaidon laitoksen johtamaan tutkimus

ohjelmaan. Tutkimusohjelmassa keskitytaan kuvaamaan puolustusvoirnien koulutuskulttuurin 

muutosta, jonka aikaansaajana on yhteiskunnan muuttuminen tietoyhteiskunnaksi 65 . 
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4.2 Tutkimuksen asetelma 

Tutkimuksen teorian muodostaa puolustusvoimien koulutukseen sovellettu oppirniskasitys. 

Tata kayttoteoriaa laadittaessa on pyritty tarkastelemaan yleisia oppimiskasityksia fenomeno

grafisella tutkimusotteella 66 puolustusvoimien koulutusymparistossa. Siina on haettu ta.ban 

oppimiskasitykseen vaikuttavia keskeisimpia tekijoita puolustusvoimien tehtavasta ja organi

saatiomallista. 

Tutkimuksen empiirisen osan muodostaa panssarintorjuntaupseerikurssi 6:n opetuksesta saa

dut kokemukset. Kokemukset yleistetaan laaditulla kayttoteorialla. Yleistykset ovat pohja ta

han tutkimukseen liittyvalle mahdolliselle jatkotutkimukselle. 

Jatkotutkimuksen aiheena voisi olla saatujen perusteltujen kokemusten hyodyntaminen pans

sarintorjuntaupseerikurssin 7 toteutusta suunniteltaessa ja valrnisteltaessa. Tallainen oman 

tyonsa tutkiminen ja kehittaminen mahdollistaisi syvallisen kurssikokonaisuuden kehittami

sen. 

Tutkimus rajataan kasittelemaan ainoastaan upseerien taydennyskoulutusta ja panssarintorjun

taupseerikurssin 6 toteutuksesta saatuja kokemuksia. 

YLEINEN OPPIMISKASITYS 

OPPIMISKASITYS PUOLUSTUSVOIMISSA 

TUTKIMUS 

JATKOTUTKIMUS 
PSTUPSKSI 7 (?) 

Kuva 3: Tutkimusasetelma 

··► 
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Tutkimuksen paaongelma on: 

Miten monimuoto-opetus tulisi toteuttaa panssarintorjuntaupseerikurssilla ? 

Osaongelmat ovat: 

1. Miten oppimisprosessin ohjauksessa onnistuttiin oppilaiden ja opettajien mie

lesta? 

2. Miten tyon ja opiskelun integroinnissa onnistuttiin opettajien, oppilaiden ja 

tutorien mielesta ? 

3. Miten oppilaiden henkilokohtainen oppimissuunnitelma toteutui kurssilla? 

4. Mika oli panssarintorjuntaupseerikurssin opetuksen vaikutus oppilaiden mie

lesta? 

MONIMUOTO-OPETUS 

~ 
OPETTAJA .8 ....... r·····~········T··· · ··~·····► 

· OPPILAS .••••• ~~'. .•••••••••••••.... ~ •.......•...••• ~ •.. :···► 
,,.---------... '--"2. TYO/OPISKELU 

@S @1TSE 
OPPIMISPROSESSI ... 

4.0PPIMINEN 

Kuva 4: Tutkimusongelmat 

Paaongelmaan haettiin vastaus osaongelmien kautta. Kurssin kokemuksista pyrittiin Iuomaan 

johtopaatokset, jotka palvelevat panssarintorjuntaupseerikurssin kehittamista. Kokemukset 

ovat yleistettavissii vastaaviin upseerien tiiydennyskoulutuskursseihin laaditun kayttoteorian 

pohjalta. Jokaisen osaongelman analysoinnissa otettiin huomioon kurssin suunnittelu- ja to

teutusvaiheiden sekii palautteen tuoma kokemus. 
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Ensimmainen osaongelma pyrittiin ratkaisemaan selvittamalla kaytettyjen oppimisen ohjaus

menetelmien toimivuus, etaopetuksen ja valittujen opetusmenetelmien onnistuminen seka it

senaisen opiskelun toteutuminen oppimisprosessissa. Kurssin opetuksessa kaytettiin mahdolli

simman monia erilaisia opetus- ja ohjauskeinoja, joita opettajakunnan mielesta puolu tusvoi

missa tapahtuvassa monimuotoistetussa oppimisprosessissa voidaan kayttaa. Tassa osaongel

massa pyrittiin loytamaan parhaiten soveltuvat keinot. 

Toisen osaongelman ratkaisemiseen kaytettiin oppilaan ja hi:inen organisaationsa niikokulmaa. 

Siina pyrittiin selvittamaan opetuksen palvelevuu oppilaan rauhan ja sodan ajan tyota seka 

oppilaan opiskeluun kayttamaa aikaa liihijaksojen ulkopuolella. 

Kolmannella osaongelmalla selvitettiin oppilaan kurssin alussa tekeman henkilokohtaisen op

pimissuunnitelman toteutuminen. Ongelmaa tutkittaessa keskityttiin asetettuihin henkilokoh

taisiin tavoitteisiin, ajankayttoon ja osaamisen liihtotason huomioimiseen. 

Neljannessa osaongelmassa keskityttiin opetuksen vaikutukseen. Osaongelmaan pyrittiin saa

rnaan vastaus oppilaille laadittujen kyselyjen seka opettajien havaintojen perusteella. Ensim

mainen kysely oppilaille toteutettiin heti viimeisen liihijakson jalkeen ja toinen noin puoli

vuotta kurssin paattymisen jalkeen. Oppimisen tutkiminen tapahtui oppilaiden subjektiivisten 

kokemuksien avulla, silla kurssilla ei oppimista mitattu kokeilla tai muilla oppimisen mitta

reilla. Oppimisen arviointia tuki opettajien opetuksen aikana tekemat havainnot seka kirjallis

ten etatehtavien arviointi. 

4.3 Tutkimusmenetelmat 

Tutkimusmenetelmaksi valittiin mukanaelava toimintatutkimus 67 . Talla valinnalla pyrittiin 

pilii.semaan mahdollisimman lahelle ja sisalle varsinaiseen ilmiokenttaan. Talloin voidaan 

kvantitatiivisen tutkimusaineiston tehostamiseksi kayttaa kvalitatiivista tietoa johtopaatoksia 

luotaessa. Kohderyhman pienuus ja syvallinen tuntemus antoi rnyos ta.ta laadullista lisaarvoa 

tutkittavasta ilmiosta. Tutkija tuntee kaik.ki oppilaat jo peruskoulutuksen ajalta. Lisaksi toi

mintatutkimuksen luonteen mukaisesti han tuntee koko suunnittelu- ja toteutusprosessin toi

mittuaan itse kurssin jobtajana ja opettajana. 

Monimuoto-opetuksen soveltuvuutta puolustusvoimien koulutukseen on tutkittava puolustus

voimien koulutuskulttuuriin sidottuna 68 . Siviilimaailmasta saadut kokemukset ja teoria eivat 
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sellaisenaan sovellu puolustusvoimien koulutusymparistoon. Tulkitsevassa tutkimuksessa on 

asioiden, kasitteiden ja toirnintamallien merkityksen ymrnartaminen ensiarvoisen tarkeaa. Ul

kopuolinen asioiden ja ilmioiden tutkiminen ei anna todellista kuvaa tutkittavasta kohteesta. 

Upseerit ovat tietyn kulttuurin ja arnrnattitraclition tuotteita, joten tutkimuksessa pyritaan mah

dollisimman tarkkaan kouluttajakulttuurin ymmartamiseen 69• 

Tulkitseva tutkimus sopii puolustusvoimien koulutuksen tutkimiseen ja kehittamiseen. Var

sinkin uuden opetusmuodon soveltuvuuden ja soveltamismuotojen tutkimiseen mukanaelava 

tutkimustyyli sopii. Monimuoto-opetuksen takana oleva oppimis- ja ihmiskasitys on puolus

tusvoimien uudistuvan kasvastuskasityksen mukainen ja suuri muutos koulutuskentassa 70. 

Toimintatutk.imus on vaJittu taman tutkimuksen tutkimusmenetelmaksi myoskin kaytannon la

heisen ja ongelmakeskeisen lahestymistapansa vuoksi 71 • Opetustyossaan tutkija joutuu paivit

tiiin tekemaan ratkaisuja ja perustelemaan niita. Tama reflektiivinen elaminen omassa tyos

saan syventyy analyysin ja raportoinnin kautta toimintatutkimukseksi 72. 

Tutkimusaineistoa kerattiin kolmelta kohderyhmalta: opettajat, oppilaat seka joukko-osaston 

tutorit. Se koostui kohderyhmille tehdyista kyselyista, oppilaiden oppimispaivakirjoista ja ai

neistoa taydentavista haastatteluista. Kyselyt sisalsivat suljetun kysymyssarjan ja muutamia 

avoimia kysymyksia vastausten taustojen selvittarniseksi. Suljettujen kysymysten antama tut

kimusaineisto analysoitiin Jotos -ohjelmalla. 

Kohderyhmat valittiin siten, etta monimuoto-opetuksen soveltuvuudesta kurssin opetukseen 

saataisiin nakokulma kaikilta oppirnisprosessiin vaikuttavilta tekijoilta. 

Merkittiivan osan tutkirnusaineistosta muodostavat tutkijan omat muistiinpanot ja muistiot 

johtamansa ja suunnittelemansa kurssin ajalta. Tutkija on itse toiminut panssarintorjuntaopet

tajana Maanpuolustuskorkeakoulussa nelja vuotta ja tuntee taten hyvin kurssilaisille ennen 

kurssia annetun panssarintorjuntaopetuksen sisallon. Han on myos itse osallistunut oppilaana 

panssarintorjuntaupseerikurssi 3:lle seka suunnitellut ja toteuttanut panssarintorjuntaupseeri

kurssin 5. 

Tutkijan keskeinen osa kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa aiheuttaa haasteen tutkimuksen 

luotettavuudelle. Toimintatutkimuksessa korostetaan tutkimusotetta, jossa tutkija tarkkailee 

omaa toimintaansa kriittisesti ja avoimesti. Hanen ei tule pyrkia olemaan toiminnan ulkopuo-
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lella vaan yhtenli toimijana mukana 73. Tassa tutkimuksessa otettiin huomioon tutkijan nako

kulman lisaksi muiden opettajien, joukko-osastojen edustajien ja oppilaiden nakokulmat. Ta.I

la pyrittiin lisaamaan tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettavyyttli muihin vastaaviin upseeri

en taydennyskoulutuskursseihin. 

Tutkimusaineiston luotettavuutta tutkija pyrki lisliamaan eri aikoina keratylla rinnasteisella ai

neistolla. Omat ja muilta opettajilta keratyt havainnot koostuvat koko suunnittelu- ja toteutus

vaiheen ajalta. Ajanjakso on yli vuoden mittainen. Oppilailta kerlitty aineisto koostuu kohde

ryhrniianalyysista viirneiseen kyselyyn. Ajanjakso tassa tapauksessa on hiernan alle vuosi. Tu

toreiden havainnot koskevat koko kurssiaikaa eli puolta vuotta. 

5 TULOKSET JA NIIDEN KASITTEL Y 

Panssarintorjuntaupseerikurssi 6 toteutettiin 25.3.-25.8.1997. Kurssin opetussuunnitelma 

koostui kolrnesta Hihijaksosta ja itsenaisesti tapahtuvasta opiskelusta, jota ohjattiin etliopetuk

sella. Lahijaksojen pituudet olivat kahdesta viiteen vuorokauteen. Etaopetusjaksojen pituudet 

olivat runsaat kaksi kuukautta. 74 

PANSSARINTORJUNTA
UPSEERIKURSSI 6 

1997 

TUUSULA 

j Li\~·-1_1_1_@2)_E_T_A-~0_0 ___ 1_LA_.ij_1_2_l_~_ET_A_ .. -~00_ 7_L_A .. ·H_ITJ_3_--I_~ 
25.-27.3. 5.- 6.6. 21.- 25.8. 

Kuva 5: Kurssin toteutus. 

Liihijaksot pidettiin eripuolella Suornea. Paikat valittiin opetuksen kannalta optimaalisiksi. 

Paikan valintaan vaikuttivat asiantuntijoiden ja erikoisvalineiston saatavuus, opetuksen sito

minen kaytantoon sekii majoituksen ja huollon tarkoituksenmukaisuus. 
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Kurssille osallistui oppilaana 16 upseeria. He edustivat 13:a joukko-osastoa. Vakinaisia opet

tajia oli kolme, joista yksi oli lisaksi kurssin johtaja. Koulutuksessa kaytettiin runsaasti asian

tuntijoita opettajina. 

Opetussuunnitelman mukaan kurssin paamaara on, etta : 

- koulutettavien tiedot syveotyvat prikaatin panssarintorjuntajoukkojen kayton 

suunnittelussa ja johtamisessa 

- koulutettavat osaavat panssarintorjuntaohjuskomppanian kayton ja johtami

sen 

- koulutettavat hallitsevat panssarintorjuntajoukkojen ammuntojen suunnittelun 

ja johtarnisen 

- koulutettavat osaavat panssarintorjuntayksikon paakouluttajan tehtavat 

- koulutettavien tiedot panssarintorjunta-alalta ajantasaistuvat ja yhtenaisty-

vat. 

Kurssin opetussuunnitelma muutettiin monimuoto-opetussuunnitelmaksi Turun Yliopiston 

jarjestamassa Monimuotokouluttaja -koulutusohjelmassa. 

Kurssin suunnittelun lahtokohtana oli Maavoimaesikunnan hyvaksyma opetussuunnitelma 75 • 

Monimuoto-opetuksen perusajatuksen mukaisesti opetus jaksoteltiin oppimisen kannalta mah

dollisimman optimaaliseksi. Opetettavat asiat pilkottiin pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Ne 

sidottiin yhteen sovelletuilla tehtavilla, jotka valittiin opiskelijoiden jokapaivaisesta tyoela

masta. Oppilaiden ja joukko-osastojen mielipide kurssin opetuksen sisallosta pyrittiin niin

ikaan huomioimaan. Lahiopetusjaksojen valit suunniteltiin riittavan pitkiksi, jotta opiskelijoil

la loytyisi aikaa opiskeluun. 

Opettajajohtoiset lahiopetusjaksot laadittiin case -tyyppisiksi ongelmatilanteiden tarkasteluik

si. Etaopetus lahijaksojen valilla valmisti ta.ban opetukseen. 

Kurssin opetuksessa kaytettiin panssarintorjunnan asiantuntijoita luennoitsijoina ja opetuksen 

tukena. Heilta kurssilaiset saivat viimeisimmat tiedot seka vastaukset esitettyihin kysymyk

snn. 

Kokemuksia kurssin toteutuksesta keratti in oppilailta kohderyhmaanalyysikyselylla (liite 1), 

Maanpuolustuskorkeakoulun palautekyselylla kurssin paattyessa (liite 2), erillisella kurssin to-
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teutukseen liittyviillii kyse]yllii (liite 3) ja puolivuotta kurssin piiiittymisen jalkeen toteutetulla 

kyselylla (liite 4). Lisiiksi tutkijalla oli kaytossaiin oppilaiden opintopiiivakirjat ja etiitehtiivien 

vastaukset (pl. etiitehtiivlit 2 ja 3). 

Opettajien kokemukset kerattiin toteutuksen aikaisilla muistiinpanoi1la ja tarkentavalla teema

haastattelulla. Tutoreiden kokemukset kerattiin toteutuksen aikaisilla muistiinpanoilla ja kir

jeenvaihdon perusteella. Aineisto on tutkijan hallussa. 

5 .1 Oppimisprosessin ohjaus 

5.1.1 Ohjauksen toteutus 

Itsenaistii opiskelua tuettiin etaopetuksella yksiloohjausta seka ohjaavaa materiaalia kliyttiien. 

Yksiloohjaus tapahtui puhelimella, telefaksilla ja kirjeilla. Joissain tapauksissa opettaja pystyi 

tapaamaan oppilaan henki1okohtaisesti . Kurssi jaettiin opintopiireihin maanpuolustusalueit

tain. Jokaiselle opettajalle maarattiin ohjaamisvastuu omalle opintopiirilleen. Opettajalle tuli 

nain viisi tai kuusi ohjattavaa. Oppilaat lahettivat vastaamansa etiitehtiivat opettajalle, joka ka

sitteli ne ja antoi palautteen oppilaalle henkilokohtaisesti. Oppilaita kehotettiin ottamaan on

gelmakohdissa yhteytta opettajaansa. Ryhmaohjausta kurssin aikana ei kaytetty . Ohjaussuun

nitelmassa toiseo etlijakson palaute oli suunniteltu annettavaksi ryhmaohjauksena puhelinneu

vottelussa. Yhteistii aikaa opintopiireillii ei kuitenkaan loytynyt. Tiihiin vaikutti osin kesiiloma

aika. 

Ohjaavana materiaalina o]i kurssin johtajan laatima opinto-opas, jonka tarkoituksena oli ohja

ta opiskelua koko kurssin ajan. Lisiiksi mo]empia etiiopetusjaksoja varten oppilai11e liihetettiin 

opintokirje. Siinii kerrattiin lyhyesti edellisen jakson opetuksen plilikohdat ja annettiin etateh

tlivlit, joiden tehtavanli oli sove]taa opittu asia kaytantoon seka valmistaa oppilaita seuraavaan 

lahijaksoon.76 

Etaopetusvaiheessa jaettu oppimista ohjaava materiaali suunniteltiin siten, ettli se palvelisi op

pilaita myohemmin opitun kertaamisessa ja soveltamisessa. 

Esimerkkinli ohjaavasta materiaalista on oppilaille liihetetty toinen opintokirje (liite 5). 
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5.1.2 Saadut kokemukset 

Kurssin monimuoto-opetuksen onnistumista kartoittaneen kyselyn kysymyksissa 28 - 37 ky

syttiin oppilailta heidan hakeutumistaan ohjaukseen ja saivatko he ohjausta etajakson oppimi

sessaan. Kyselyssa ohjauksen antajiksi eriteltiin tutorit, lahinunat esimiehet, tyokaverit, opin

topiirin oppilaat ja opettajat (liitteet 3 ja 6). 

Tutorien rooli ohjauksessa koettiin merkittavana. Paaosa (13 kpl) oppilaista ilmoitti hakeneen

sa hieman ohjausta tutorilta. Vain kaksi ilmoitti, ettei hakenut ohjausta lainkaan. Kaikki il

moittivat saaneensa tutorin tukea joko hieman tai merkittavasti. Tutorien rooli oli etukateen 

sovittu ja oppilaiden oli etatehtavaan liittyen otettava yhteytta haneen. Tama selittaa hakeutu

misen aktiivisuuden. Tutorien ammattitaito ja virka-asema varmaan selittavat saadun ohjauk

sen merkittavaksi kokemisen. 

Ui.himman esimiehen tukea haki 12 oppilasta. Heista nelja tunsi, etta esimiehen tuki oppimi

selle oli merkittavaa. Huomion arvoista tassa on se, etta oppilaat pitivat hanelta saatua tukea 

oppimisen kannalta merkittavampana kuin tutorin tukea. Esimiehella ei ollut kurssiin liittyvaa 

ohjaamisvastuuta, joten yhteydenotto ja tuen saanti olivat spontaaneja. 

Tyokavereiden tukea haettiin lahes yhta useasti kuin esimiehen tukea. Tata ei kuitenkaan pi

detty niin merkittavana kuin esimiesten tukea. Tyokavereihin tukeuturninen osoittaa koko tyo

yhteison osallistuvan jollain tavoin oppilaan opiskeluun. Tassa mielessa etaopiskelulla saattaa 

olla koko tyoyhteison kehittymiseen vaikuttavia tekijoita. Tata kuvastaa myoskin kahden op

pilaan yhteydenotto kurssin johtajaan, jossa he tiedustelivat saako, kurssimateriaalia kopioida 

tyokavereille. Tyoyhteisoa ei saa kuitenkaan liikaa sitoa oppilaan opiskeluun. Tyoyhteison tu

lei ja sitoutuminen kannattaa, taman kurssin kokemuksien perusteella, pitaa tyopaikalla tapah

tuvaan luontaiseen vuorovaikutukseen perustuvana. Etatehtavissa mahdollisesti tarvittava eri

tyinen asiantuntija-apu on sovittava etukateen. 

Opintopiirin tukea opiskeluun haettiin esirniehien tukea vastaavasti. Muilta oppilailta saatu tu

ki koettiin esirniesten tukea huomattavasti merkittavammaksi. Tata varmasti edisti opintopiiri

en maantieteellinen jakauturninen. Saman rnaanpuolustusalueen ja joukko-osaston oppilaat 

olivat samassa opintopiirissa. 
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Opettajien ohjaukseen hakeuduttiin kaikkein voimakkaimrnin. Samoin opettajilta koettiin saa

dun eniten tukea. Kaikki olivat saaneet jotain tukea ja puolet kurssista koki saaneensa merkit

tavasti tai paljon ohjausta opettajilta. Tama selittyy luonnollisesti opettajan tehtavalla ja roolil

la. Oppimisen kannalta on kuitenkin varmasti merkitysta silla, etta oppilas ei tuntenut jaavan

sa yksin etaopetuksen aikana. 

Kurssilla jaettu materiaali koettiin onnistuneeksi. Kysymyksessa 40 kysyttiin, uskoiko oppilas 

voivansa hyodyntaa kurssilla jaettua materiaalia jatkossa. Kaikki arvelivat kykenevansa hyo

dyntarnaan materiaalia myohemmin. Yksi arvioi tarvitsevansa sita hieman. Muut arvioivat 

kayttavansa materiaalia paljon tai merkittavasti. 

Ohjaava materiaali (opinto-opas ja -kirjeet) oli auttanut kyselyn mukaan oppilaita hyvin. 

Kymmenen oppilasta vastasi materiaalin auttaneen merkittavasti. Nelja oppilasta tunsi sen 

auttaneen paljon. Kaksi koki materiaalin auttaneen hieman. Opinto-opas ja -kirjeet oli suunni

teltu tukemaan oppimisprosessin etenemista. Yksilo- ja ryhmaohjaus oli suunniteltu antamaan 

palautetta etatehtavista seka mahdollisten oppimisen ongelmakohtien selvittarniseen. 

Oppilaiden mielipidetta opetusmateriaalista kysyttiin myos Maanpuolustuskorkeakoulun pa

lautekyselyssa (liite 2). Siina sen riittavyytta he arvioivat pistekeskiarvolla 4,88. Maksirnipis

temaara kyselyssa oli 5. Tama tulos tukee edella kuvattua opetusmateriaalin toirnivuutta kurs

silla. 

5.2 Tyon ja opiskelun yhdistaminen 

5.2.1 Toteutus 

Tyon ja opiskelun yhteensovittaminen oli kurssin opetuksen suunnittelun yksi avainajatuksis

ta. Jokaiselle pyrittiin jarjestamaan sellaista opetusta, joka palvelee mahdollisimman hyvin 

oppilaan ta.man hetken tai tulevaisuuden tyonkuvaa. Oppilaiden kannalta tarkeiden asioiden 

kartoituksessa kysyttiin joukko-osaston ja oppilaan omaa mielipidetta. Saadut vastaukset huo

mioitiin yhteisten lahiopetusjaksojen opetuksessa, etatehtavissa seka oppilaiden pitarnissa 

alustuksissa. 
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Opetettava uusi tieto sidottiin kaytantoon case -tyyppisilla sovelletuilla tehtavilla. Ne pyrittiin 

laatimaan myos oppilaan tyota mahdollisimman hyvin palveleviksi . Taktiikan opetus sovellet

tiin oppilaan joukko-osaston haluamalla alueella etatehtavalla. 

Itsenaisen opiskelun tukemiseksi taktiikan opiskelussa jokaiselle kurssilaiselle pyydettiin 

joukko-osastoa maari:Uimaan tutor. Tutorina toimi vanhempi upseeri, jolla oli laajempi kasitys 

sovelletun karttaharjoituksen tilanteesta. Han antoi oppilaalle tilanteen, johon oppilas teki 

kurssin opettajan maaraamat etatehtavat. Keskusteltuaan opettajan kanssa ratkaisuistaan oppi

las esitteli tyonsa tutorille. 

5.2.2 Kurssin opiskelun ja oppilaiden tyon yhteensopivuudesta saadut kokemukset 

Tyon ja opiskelun yhteensovittamista kysyttiin kysymyksissa 7 - 9 seka 26 ja 27. Kyselyn tu

losten mukaan opiskelu kurssilla palveli hanen tyotaan erittain hyvin. Oppilaiden mielesta 

opetus palveli seka sodan etta rauhan ajan toita. Erityisesti miellettiin uusien oppien palvele

van tyota tulevaisuudessa. Oppilaat arvioivat myoskin osaavansa soveltaa oppirniaan asioita 

kaytantoon. Joskin ta.Ha hetkella tyonk.uvasta johtuen puolet ilmoitti, etta heilla on vain hie

man mahdollisuuksia soveltaa osaamistaan (liitteet 3 ja 6). 

Opetuksen vaikutusta kartoittaneessa kyselyssa (liite 4) kaikki oppilaat puolenvuoden jalkeen 

kurssin paattymisesta vastasivat paasseensa soveltamaan oppirniaan asioita joko rauhan tai so

dan ajan tyossaan. 

Joukko-osastot lahtivat mukaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ne osoittivat opetet

tua taktiikkaa soveltavalle etatehtavalle oppilaan tyon kannalta tarkean alueen. Paaosalla ky

seessa oli sodan ajan tehtavaan liittyva tilanne. Tutoreilta saatu palaute oli positiivista. He na

kivat henkilokunnan koulutuksen ja sodan ajan tehtavan Iiittamisen toisiinsa erittain hyvana.77 

5.3 Henkilokohtainen oppimissuunnitelma 

5.3.1 Toteutus 

Kurssin opetussuunnitelmaa laadittaessa kaytettiin hyvaksi kurssilaisille tehtya kyselya (liite 

1), jolla selvitettiin kohderyhmaanalyysina oppilaiden osaarnistaso, kokemukset, mielenk.iin-
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non kohteet opintokokonaisuuksista seka joukko-osaston nakemys kurssilaisen tarvitsemasta 

koulutuksesta. Kohderyhmaanalyysin pohjalta viimeisteltiin opettajajohtoinen opetus, etateh

tavat seka oppilaiden hyodyntaminen opetuksessa. 

Opiskelijoiden osaamistaso otettiin huomioon jo kurssin suunnitteluvaiheessa. Kurssilaisilta 

kysyttiin kouluttaja- ja johtamiskokemus kurssin opetussuunnitelman sisaltavista asioista. Oh

jattua opetusta suunnattiin niihin asioihin, joita oppilaat ilmoittivat tarvitsevansa. Osa itsenai

sesti opiskeltavista asioista suunnattiin vain niille, joilla puuttui kyseinen tieto tai taito 78 . 

Opetuksessa pyrittiin hyodyntamlliin oppilaiden ammattitaitoa mahdollisimman paljon. Jokai

selle oppilaalle annettiin oma itsevalittu alustustehtava tai oppitunti kurssin opetuksen aikana. 

Talla saatiin opetus palvelemaan jokapaivaista opetustyota seka oppilaiden kaytannon tieto ja 

taito palvelemaan kurssin opetusta. Talla pyrittiin lisaamaan myos oppilaiden valista vuoro

vaikutusta. 

Kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin oppilaan opiskeluun varaama aika. Alussa 

jokainen oppilas teki henkilokohtaisen oppimissuunnitelman, jossa han myoskin suunnitteli 

opiskelunsa ajankayton. Ajankayttosuunnitelma hyvaksytettiin oppilaan esimiehella. Lisaksi 

kurssin opettaja soitti opintopiirinsa oppilaiden esimiehille ja keskusteli heidan kanssaan op

pilaan ajankaytosta. Nailla toimenpiteilla pyrittiin varmistamaan jokaiselle opiskeluaikaa jo

kapaivaisen tyon lomassa. Monimuoto-opetuksen opetussuunnitelmassa pyritaan hallitsemaan 

oppilaan koko oppimisprosessi, myoskin itsenaista tyoskentelya vaativat etatehtavat. Opettajat 

miettivat tehtavia laatiessaan, kuinka paljon aikaa vastaaminen vie. 

Oppilaiden henkilokohtaiset tavoitteet, osaamistaso, alustustehtava, joukko-osaston oppilaalle 

maarittama erityistarkastelukohde ja opiskeluaikataulu kirjattiin jokaisen henkilokohtaiseksi 

oppimissuunnitelmaksi ensimmaisella lahijaksolla. Oppimissuunnitelmasta otettiin kopio 

opintopiiria ohjaavalle opettajalle. 

5.3.2 Henkilokohtaisesta oppimissuunnitelmasta saadut kokemukset 

Opettajat kokivat onnistuneensa huomioimaan oppilaiden henkilokohtaiset tavoitteet ja osaa

mistason kurssin opetussuunnitelman viimeistelyssa. Kaikkien oppiJaiden toiveita yhteisella 

kurssilla ei luonnollisestikaan pystyta huomioimaan. Kurssin ohjelmaan lisattiin mm. simu

laattorikoulutusta ja ohjusammunta. Sinkokoulutusta vahennettiin oppilaiden osaamistason ja 
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tavoitteiden selvittya. Oppilaat kokivat saadun palautteen perusteella muiden oppilaiden pita.

mat alustukset kurssihenkea ja vuorovaikutusta lisaavana. Se nahtiin myoskin opiskelumoti

vaatiota lisaavana. 

Kyselylla pyrittiin kartoittamaan oppilaan ajankayttoa etaopetusjaksoilla. Tata kokonaisuutta 

kysyttiin kysymyksissa 10 - 18. Vastausten perusteella kaikkien kurssilaisten esimiehet hyvak

syivat oppilaan oppimissuunnitelman siten, etta han voi opiskella tyoaikanaan. Esimiehen hy

vaksymisesta huolimatta seitseman kurssilaista arvioi pystyneensa tekemaan vain pienen osan 

opiskelustaan tyoaikanaan. Loput ilmoittivat pystyneensa tekemaan noin puolet tai paaosan 

tyoaikanaan. Yksi ilmoitti opiskelleensa kokonaan tyoaikana. Yksitoista kurssilaista ilmoitti 

pystyneensa noudattamaan laatimaansa aikataulua vain osin. 

Opiskelu tyoaikana ei ole itsetarkoitus, mutta tyonantajan on jarjestamillaan kur seilla tarjot

tava tahan mahdollisuus. Monimuoto-opetukseen Iiittyvaa etaopetusjaksoa ei ehka mielleta 

kurssiajaksi. Tama vaatii asennemuutosta ja oppilaan tyoyhteison sitouttamista viela parem

min opiskeluun. Kurssin johtajan ja opettajien panos oppijan ohjaamisessa ja tukemisessa tu

lee olla tiivis. Varsinaisesta ohjaamisesta saadusta hyvasta palautteesta huolimatta kurssinjoh

tajan ja opettajien olisi ilmeisesti pitanyt opintopiireissaan keskittya paremmin oppilaan opis

keluaikataulun tukemiseen . 

Kyselyn vastausten mukaan opiskeluaikataulun romuttuminen ei johtunut siita, etta etatehta

viin olisi jouduttu kayttamaan suunniteltua enemman aikaa (kysymykset 13-18). Henkilokoh

taiseen oppimissuunnitelrnaan liittyvaa opiskeluaikataulua laadittaessa kurssilaisilla oli kay

tossaan opettajakunnan arvioima aika, joka kuluu etatehtavan tekemiseen. Vain ensimmaises

sa etatehtavassa viiden oppilaan arvioima aika ylitti opettajien arvion. Muissa oppilaat olivat 

suoriutuneet tavoiteajassa. 

Kurssilaiset pi ti vat kurssissa selkeasti suurimpana puutteena ja epakohtana etatehtavien teke

miselle varatun ajan puuttumista. Heilla ei ollut kiivaasta tyotahdista johtuen aikaa niiden te

kemiseen. Kesalomakausi ja pitkat leirijaksot vaikeuttivat ajankayttoa. Etaopetus ja itsenainen 

opiskelu ovat kuitenkin monimuoto-opetuksen olennainen osa. Ne on saatava elamaan oppi

laan oppimisprosessissa. Kurssiajan pidentarninen ja etaopetusjaksojen viela tarkempi sovitta

minen saapumiserien koulutuksen rytmitykseen saattavat olla osaratkaisuja ta.ban ongelmaan. 

Opetusjaksojen sijoittelulla oppirnisprosessiin on kuitenkin kaytannon asettamia reunaehtoja, 

mm. opettajaresurssit ja opetukseen liitetyt valtakunnalliset leirit. 
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Opettajien kokemuksien mukaan oppilaan yksilollinen opiskeluaikataulu sitoo heita huomatta

vasti enemrnan kuin, jos kaikki opiskelisivat samassa rytmissa. Oppilaskeskeisyys ja itseoh

jautuvuus ovat opiskeluaikataulunkin kannalta merkityksellisia, mutta yhteisen ja siita kiinni 

pidettavan vaihteluvalin sopiminen etatehtavien tekemisessa koettiin tarkeaksi. Ensimmaisella 

etaopetusjaksolla opiskeluaikatauluja luotaessa pyrittiin loytamaan kaikille sopiva yhteinen 

tehtavien palautusaika. Opettajille tuli varata aikaa arvioida tehtavat ja antaa henkilokohtainen 

palaute oppilaalle ennen toista lahijaksoa. Yhteista palautusaikaa ei saatu sovittua ja osalle op

pilaista oli vaikeaa pysya sovitussa aikataulussa. Viimeiset palautteet annettiin vasta toisella 

liihijaksolla. Yhteisen aikataulun muodostamisen estivat etaopetusjakson aikaiset useat valta

kunnalliset seka maanpuolustusalueelliset leirit ja harjoitukset. Etaopetusjakson pituudella py

rittiin suunnitteluvaiheessa helpottamaan yhteisen aikataulun luomista. Saman tyyppisia koke

muksia saatiin myos toisella etaopetusjaksolla. 

5 .4 Opetuksen vaikutus 

Oppilaiden oppimista kurssin aikana kartoitettiin kurssin paattyessaja puolivuotta kurssin jal

keen tehdyilla kyselyilla. Kurssin aikaisen opetuksen vaikutusta selvitettiin tutkimalla, miten 

oppilaiden ajattelu ja toiminta muuttuivat kurssin oppisisaltoihin liittyvissa asioissa. 

Kurssin paattyessa pidetyssa kyselyssa (kysymykset 20-24) kysyttiin oppilaalta oppimistavoit

teeseen pa.asemisesta. Tavoitteet oli jaoteltu opetussuunnitelman mukaisiksi osatavoitteiksi. 

Tietojen paivittymisen osatavoite saavutettiin selkeasti parhaiten. Panssarintorjuntaohjus

komppanian kayttoon seka johtamiseen liittyvat tiedot ja taidot koettiin lisaantyneen seuraa

vaksi eniten. Opetuksen vaikutus nakyy kaikkien osatavoitteiden osalta lisaantyneena tietona 

ja taitona. Maanpuolustuskorkeakoulun palautekyselyssa (liite 2) oppimistavoitteen saavutta

misen arviointien keskiarvoksi tuli 4.00. Yksilollisyy tiedon lisaantyrnisessa oli kurs in. ope

tuksessa luonnollista. Erot kurssiJaisten osaamisen lahtotasossa olivat suuria eri opetettavissa 

osa-alueissa heidan tyotehtavistaan riippuen. Yksilollisyys opituissa asioissa nakyy myoskin 

puolivuotta kurssin jalkeen . Vastauksissaan kurssilaiset nostavat eri asioita esiin kysyttaessa 

kurssilla opittuja asioita seka kurssin vaikutusta heidan toimintaansa ja ajatuksiinsa. 

Oppirnisen maaraa voidaan aistia myos oppimisilmapiirista ja tyytyvaisyydesta opetukseen. 

Kurssilaiset arvioivat kurssille muodostuneen hyvan kurssihengen (kysymys 25) ja olivat tyy

tyvaisia tai melko tyytyvaisia kurssikokonaisuuteen (kysymys 43). Maanpuolustuskorkeakou

lun palautekyselyssa he osoittivat tyytyvaisyytensa kurssin kokonaisuuteen pistekeskiarvolla 
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4,69 79. Samassa kyselyssa oppimisilmapiiria kuvaaviin kysymyksiin opetuksen mielenkiintoi

suudesta vastattiin 4,81:n seka opettajien kysymyksiin ja vaitteisiin reakoimista kysyttaessa 

5.00:n keskiarvolla. Yhdeksan kurssilaisen mielesta saamiensa kokemusten perusteella moni

muoto-opetus sopii toteutetun tyyppisen kurssin opetusmuodoksi valttavasti. Kolmen mielesta 

monimuoto-opetus vaatii viela paljon kehittamista toimiakseen. Neljan oppilaan mielesta ope

tusmuoto sopii hyvin kurssin opetukseen. Palautekyselyn avoimessa osuudessa 12 oppilasta 

otti esiin monimuoto-opetuksen toimivuuden. He pi ti vat opetusmuotoa onnistuneena ja la.hes 

kaikki kirjasivat kehittamisajatuksia monimuotoistettuun opetukseen. Paaosa naista ajatuksis

ta koski lahijaksojen pituutta seka lahi- ja etajaksojen rytmitysta 80. 

Puolivuotta kurssin paattymisen jalkeen tehdyssa kyselyssa kurssilaisten kasitykset monimuo

to-opetuksesta olivat muuttuneet positiivisempaan suuntaan. He kokivat jaksottaisen opetuk

sen syventaneen heidan tietojaan ja helpottaneen oppien soveltarnista kaytantoon. 

Opintopaivakirjoissaja palautekyselyn avoimessa osassa kurssilaiset toivat esiin niinikaan hy

van oppimisilmapiirin ja kurssihengen. 

5 .5 Johtopaatokset 

Kurssin rakenne koettiin onnistuneeksi. Etaopetusjaksot tukivat lahiopetusta syventaen opittua 

ja valmistaen seuraavaan lahijaksoon. Etatehtavat koettiin onnistuneiksi ja moti voiviksi 81 • En

simmaisen lahijakson yksi merkittava tehtava oli etaopetuksen aloittaminen. Kokemuksen 

mukaan oppimisen kannalta hyva lahijakson pituus on 3 - 5 vuorokautta. 

Ohjauksesta saadut kokemukset osoittavat joukko-osastosta valitun tutorin tarkeyden. Talloin 

opetuksessa saadaan huomioitua paikalliset olosuhteet, oppilaan virkatyo ja joukko-osaston 

toiveet. Samoin opintopiirin muiden oppilaiden tuki koettiin merkittavaksi. Opintopiirin alu

eellinen muodostaminen auttoi tassa. Yksiloohjaus osoittautui toimivimmaksi. Yhteysvalinee

na parhaat olivat tapaamisen lisaksi puhelin, telefax ja esikuntajarjestelma. Opintopiirin ryh

maohjaus puhelinneuvottelulla osoittautui liian hankalaksi yhteisen ajan loytamisen vaikeuden 

vuoksi. Lahijaksoille tulee jattaa aikaa opintopiirin kokoontumiselle ja yksiloohjaukselle, joi

hin ta.Ila kurssilla ei ollut aikaa. Ohjaavan kurssimateriaalin tekemiseen kannattaa panostaa. Se 

jaa kurssilaiselle oppien kertaamiseen ja syventamiseen. 
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Tyon ja opiskelun yhteensovittaminen onnistui hyvin. Etatehtavat voidaan, ja kokemuksien 

mukaan kannattaa, laatia palvelemaan oppilaan tyota. Varsinkin tietojen soveltaminen sodan 

ajan tehtavaan osoittautui hyvaksi. Sodan ajan tehtavien kasittely yhteisella kurssilla aiheuttaa 

kuitenkin rajoituksia. Ryhmakeskusteluja ei voida toteuttaa, ja nain muiden oppilaiden ver

taispalaute ja asiantuntijuus jaa hyodyntamatta. Samoin tietoturvallisuus asettaa vaatimuksia 

asioiden kasittelylle. Joukko-osaston tutor ohjasi talla kurssilla kyseisen tyon. Opettaja laati 

tehtavan ja keskusteli oppilaan kanssa ratkaisuista. Harjoitustilanteen kaytto kyseiselta alueel

ta olisi helpottanut asiaa. Etatehtavien eriyttaminen oppilaskohtaiseksi ja usean eri tilanteen 

hallinta lisaavat huomattavasti opettajien tyota. 

Kurssin kokemusten perusteella oppilaskeskeisyyden seka oppilaan valmiuksien ja tavoittei

den huomioiminen ovat mahdollisia ta.man kaltaisella kurssilla, koska silla on valja ja muu

tokset mahdollistava opetussuunnitelma. Kurssin suunnittelijan on kuitenkin nahtava ja pidet

tava mukana kurssin kokonaispaamaaran kannalta tarkea opetus. Tallaisia voivat olla mm. si

joituskelpoisuus johonkin tehtavaan tai ammunnan johtamisoikeus. Tavoitteiden saavuttami

seksi yksilollisyys oppimisessa voidaan ja kannattaa toteuttaa. Tasta oppilaiden yksilollisyy

den huomioimisesta hyvia kokernuksia saatiin lahtotason ja erikoisosaamisen huomioinnissa. 

Suurin ongelma kurssin toteutuksessa oli monimuoto-opetuksen mukaantuoma oppilaan oh

jattu opiskelu joukk:o-osastossa 82• Oppilaat eivat pystyneet toteuttamaan suunniteltua oppi

misaikataulua. Ta.ban on kiinnettava enernrnan huomiota. Aikataulu on laadittava riittavan 

valjaksi, jotta muuttuvat olosuhteet tyopaikalla rnahdollistavat aikataulun muuttamisen. Opet

tajan kannalta muutoksissa on kuitenkin oltava sovitut ajalliset reunaehdot. Mika.Ii opetus jar

jestetaan monimuotoistettuna on oppilaiden, esimiesten, ohjaajien, opettajien ja kurssinjohta

jan yrnmarrettava opetusmuodon luonne. Oppimisen vastuuta tassa opetusmuodossa siirtyy 

huomattavasti enernrnan oppilaalle kuin perinteisessa opettajajohtoisessa opetuksessa. Kurssi 

jatkuu etiiopetusjakson aikana suunnitelmallisesti joukko-osastossa. Sen suunnitteluvaiheessa 

oppilas, opettaja ja oppilaan esimies sitoutuvat oppimisprosessin vaatimaan suunnitelmaan. 

Tassa on huomioitava kaytannon vaatima joustovara. Kurssin johtaja ja opettajat ovat viirne 

kadessa vastuussa oppimissuunnitelman aikataulun noudattamisen mahdollistamisesta. 83 

Opetuksen vaikutusta arvioitaessa tulee muistaa, etta oppilas on vastuussa oppimisestaan. 

Opetetun asian oppiminen ei paaty kurssin paattyessa. Joissain tapauksissa se vasta kaynnistyy 

kurssin jalkeen. Kurssin tehtavana on, konstruktiivisen oppirniskasityksenkin mukaan, saada 

oppilaan ajattelussa ja toiminnassa rnuutosta aikaan. Muutos tapahtuu oppijassa, kun ban ver-
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taa uusia asioita omaan kokemuskenttaansa. Kurssin oppimisilmapiirilla on suuri merkitys op

pimisen kaynnistajana ja mahdollistajana. 

6 DISKUSSIO 

{ Tutkimuksen tuJosten perusteella monimuoto-opetus sopii hyvin upseerien taydennyskoulu

tukseen. Paaongelmaan, miten monimuoto-opetus tulisi toteuttaa panssarintorjuntaupseeri

kurssilla, saatiin kaytannon kokemusta. Tutkittavista monimuoto-opetuksen osa-alueista: op

pimisprosessin ohjaus, tyon ja opiskelun yhdistaminen, henkilokohtainen oppimissuunnitelma 

seka opetuksen vaikuttavuus, loydettiin onnistuneet seka viela kehittamista vaativat ratkaisut. 
_J 

Toteutetun kurssin kokemusten perusteella oppilaan oppimista ohjaavan materiaalin suunnit

teluun ja valmistamiseen kannattaa panostaa. Opetettavaan asiakokonaisuuteen sovellettu, 

mutta alkuperaislahteisiin viitteilla sidottu, materiaali auttaa oppilasta myohemmin kertaa

maan ja soveltamaan kurssilla oppimiaan asioita. Oppilaan ohjauksessa tyoyhteison rooli tuki

jana oli merkittava. Esirniehella ja tyokavereilla ei ollut virallista ohjaajan roolia, mutta oppi

laan tyohon sovelletut etatehtavat sitoivat tyoyhteison mukaan opiskeluun. Tfilloin opetuksella 

voidaan nahda olevan koko tyoyhteisoa kehittava vaikutus. Kurssin opettajan ohjaaminen on

nistui yksiloohjauksena puhelimella ja kirjeitse. Ryhmaohjaus pubelinneu votteluna ei onnistu

nut, koska yhteista aikaa ei loytynyt. Ryhmaohjauksessa mukaan tuleva muiden oppilaiden tu

ki ja palaute nahdaan monimuoto-opetuksessa tarkeana. Ta.man vuoksi kurssin rakenteessa on 

varattava aikaa tarvittaessa vaikka lahiopetuspaivina yhteisille opintopiirien kokoonturnisille. 

Tyoelaman ja opiskelun yhdistaminen koettiin motivoivaksi ja oppirnista edistavaksi tekijaksi. 

Oppilaat kokivat opiskelun hyodyntavan suoraan heidan tyotaan. Kaksi etatehtavista rakennet

tiin palvelemaan suoraan oppilaan sodan ajan tehtavaa. Naiden tehtavien tekernista ohjasi op

pilaan sodan ajan esirnies. Tama koettiin hyvaksi. Luottamuksellisten asiakirjojen kasittely on 

otettava talloin huornioon jo kurssin suunnitteluvaiheessa. Etatehtavien yksiloiminen lisaa 

huomattavasti opettajan tyomaaraa. Kurssilla oppilaat jaettiin kolmeen opintopiiriin. Opetta

jalle tuli noin viisi ohjattavaa. Opettajat kokivat roolinsa muuttuneen lahemmaksi oppilaita. 

Lisaksi he kokivat oppineensa paljon uutta oppilailta avoimen vuorovaikutuksen ja oppilaiden 

alustusten ansiosta. 

Henkilokohtaisella oppimissuunnitelmalla pyrittiin hallitsemaan oppilaiden yksilolliset koke

mukset ja oppirnistavoitteet opetettavista asioista sekli jokaisen oma opiskeluaikataulu. Kurs-
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silaisten lahtotaso ja tavoitteet pystyttiin huomioimaan hyvin kurssin opetusta viirneisteltaes

sa. Jokaisen eta- ja labiopetusjakson opetus paatettiin yksityiskohtaisesti vasta edellisen jak

son paattyessa. Tfilloin oppilailta saadut palautteet ja heidan kanssaan kaydyt kesk:ustelut voi

tiin huomioida ratkaisuja tehtaessa. Oppilaiden kokemuksia opetettavista aiheista hyodynnet

tiin opetuksen aikana. Yksilolliset opiskeluaikataulut lisasivat opettajien sitoutumista k:urssin 

opetukseen etaopetusjaksojen aikana ratkaisevasti. Kurssin opettajat olivat lahijaksojen ulko

puolella sitoutuneet muihin virkatehtaviin. Lahtokohtana oli loytaa yhteinen aikataulu tehtavi

en palautuksille ja henkilokohtaiselle ohjaamiselle. Lomista ja runsaista maastoharjoituksista 

johtuen oppilaat pystyivat tekernaan tehtavat suuresti toisistaan poikkeavina aikoina. 

Opetuksen vaikutusta tutkittiin kurssin aikaisilla ja puolivuotta kurssin jalkeen saaduilla oppi

laiden subjektiivisilla kokemuksilla. Kokemuksia verrattiin opettajien opetuksen aikana teke

miin havaintoihin seka oppilaiden etatehtaviin vastaamisen arvioinnilla. Palautteiden perus

teella oppilaat saavuttivat oppimistavoitteet hyvin. Onnistuneeksi koettiin opetuksen paloitte

leminen asiakokonaisuuksiksi eri lahiopetusjaksoille. Etatehtavat koettiin palvelevan lahiope

tukseen valmistautumista. Oppimistulokseen vaikutti mahdollisuus toteuttaa lahijaksot ope

tustavoitteen kannalta parhaassa mahdollisessa paikassa. Tfilloin voitiin hyodyntaa mm. valta

k:unnallista panssarintorjuntaohjusleiria opetusymparistona. 

1 Monimuoto-opetus tukee saatujen kokemusten mukaan tutkimuksen teoreettisessa viitekehyk

sessa luotua puolustusvoimien oppimiskasitysta. Toteutetulla kurssilla pystyttiin ottarnaan 

huomioon puolustusvoimien opetuksessa vallitsevat erityispiirteet. Lahiopetusjaksojen ajalli

nen ja paikallinen valinnan vapaus mahdollistaa mahdollisimman nykyaikaisen, uusinta tietoa 

sisfiltavan ja kaytannon laheisen oppimisyrnparistojen seka asiantuntijoiden hyodyntamisen. 

Kurssin opetuksessa onnistui myoskin oppilaiden itsenainen tiedon omaksuminen ja sovelta

minen omaan tyohonsa. Kehittamista vaatii viela verkottuneen yhteiskunnan ja tiedon mu

kauttaminen opetukseen. Puolustusvoimien oma tietoverkko mahdollistaa tulevaisuudessa tie

don hakernisen ja jakamisen seka vuorovaikutuksen opettajien ja oppilaiden vfililla. Tama to

dennakoisesti auttaa aikataulujen yhteensovittamisessa seka tietojen paivittamisessa kurssin 

jalkeenkin. 

Tutkimuksesta saatuja kokemuksia voidaan byodyntaa panssarintorjuntaupseerikurssin 7 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppimisprosessin ohjaukseen ja henkilokohtaisen oppimis

suunnitelman rakentamiseen seka hallintaan on loydettavissa selvia ratkaisuja ja kehittamislin

joja. 
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Maanpuolustuskorkeakouluun mahdollisesti perustettavassa taydennyskoulutuskeskuksessa 

voidaan monimuoto-opetusta taysipainoisesti hyodyntaa. Keskuksen jarjestamana voidaan to

teuttaa erilaisia valtakunnallisia jatko- ja taydennyskursseja. Muun muassa kielikoulutus ja 

erikoisosaamiseen tahtaavat tasmakoulutuskurssit, esimerkiksi uuden asejarjestelman koulutus 

84 , voitaisiin toteuttaa tehokk:aasti ja edullisesti monimuoto-opetukseen keskittyvalla keskuk-
__J 

sella. 
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Heikkurinen, Toivo: Kouluttarnisen perusteet. Maanpuolustuskorkeakoulu, (Helsinki 
1994), s. 126. 

von Wright, Johan: Oppimiskasitysten historiaaja pedagogisia seurauksia. (Opetushal
litus, 1992), s. 8. 

von Wright, Johan: Oppimiskasitysten h.istor.iaaja pedagogisia seurauksia. (Opetushal
litus, 1992), s. 9. 

Toiskallio, Jarmo: Pedagogiikka 1 - Johdatusta kasvatustieteelliseen ajatteluun. 
(WSOY, Juva), s. 44. 

von Wright, Johan: Oppirnisen tutkimuksen opetukselle asettamia haasteita. Kasvatus 
27, s. 13 . 

Entas nyt, tietoyhteiskunta ? lnteraktiivinen teknologia koulutuksessa -seminaari . Ha
meenlinna, 4. - 5.4.1997. Dosentti Tapio Variksen alustus . 

Entas nyt, tietoyhteiskunta? Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -seminaari . Ha
meenlinna, 4. - 5.4.1997. Avauspuheessaan opetusministeri Olli-Pekka Heinonen tote
aa: " Monet uskovat etta muutaman tulevan vuosikymmenen aikana koulutus on pako
tettu muuttumaan perinpohjaisemmin kuin se on muuttunut koko sina aikana, jonka ai
kana koulutus ja opetus on perustunut kirjoitettuun tekstiin ja oppikirjaan, lansimaissa 
noin vuosista 1500 - 1650 alkaen." 

Entas nyt, tietoyhteiskunta? Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -seminaari. Ha
meenlinna, 4. - 5.4.1997. Erno Lehtisen alustus. 

Stenback, Irma: Etalukiot aloittavat ensi syksyna. Helsingin Sanomat. 4.3.1997. 

Mainio, Tapio: Numeroiden sijasta tarroja. Rovaniemella oppilaat arvioivat myos itse 
itsensa. Helsingin Sanornat 30.11 .1997. 
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Hein, Irine - Lama, Riitta (toim.): Maailma muuttuu - muuttuuko aikuiskoulutus? 
WSOY, (Juva 1994), s. 92. 
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Lehtinen, Jukk.a: Koulutuksen suunnittelu ja johtaminen. Gummerus Kirjapaino Oy, 
(Jyvaskyla 1996), s. 21. 

Nordberg, Erkki: Sotilasaikakauslehden paakirjoitus. 

Sotilaskouluttajan opas - Sotilaspedagogiikan perusteet. Puolustusvoimat, (Helsinki 
1997), s. 13. 

Sivula, Asko: Tietoyhteiskunnan rnaavoimat. Maavoirnien kehittamisohjelma. Maa
voimaesikunta, 1995. 

Sotilasjohtaja Il. Paaesikunta, (Helsinki 1990), s. 43. 

Sotilasjohtaja ill. Paaesikunta, (Helsinki 1990), s. 9. 

Hersey, Paul: Tilannejohtaminen, (Jyvaskyla 1990), s. 312. 

Sotilasjohtaja II. Paaesikunta, (Helsinki 1990), s. 58. 

Mm. Eniten kaytetty projektiorganisaatio on sodan aikana tehtavien toteuttamisessa 
kaytettava taistelujaotus. 

Collin, Seppo - Kari, Jouko - Karjalainen, Markku - Pohjonen, Juba (toim.): Teknolo
gia koulutuksessa. WSOY, (Juva 1995), s. 19. 

Lehtinen, Jukka: Koulutuksen suunnittelu ja johtaminen. Gummerus Kirjapaino Oy, 
(Jyvaskyla 1996), s. 29. 

Sotilaskouluttajan opas - Sotilaspedagogiikan perusteet. Puolustusvoimat, (Helsinki 
1997), s. 23. 

Eversti Erkki N ordbergin luento Esiupseerikurssille 51 Maanpuolustuskorkeakoululla 
2.3.1998. 

Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoyhteiskunnan koulutuskulttuuri . MpKK:n julkaisusarja 
2 n:o 3, (Helsinki 1996), s. 10. 

Sotilaskouluttajan opas - Sotilaspedagogiikan perusteet. Puolustusvoimat, (Helsinki 
1997), s. 9. 

Paakkola, Esko: Johdatusta monimuoto-opetukseen, 1993, s. 11. 

Ekola, Jorrna (toim.): Johdatusta Ammattikorkeakoulupedagogiikkaan, 2. painos. 
WSOY, (Juva 1994), s. 113. 

Paakkola, Esko: Johdatusta monimuoto-opetukseen, 1993, s. 12. 

Perus- ja jatkotutkinnot ovat upseerikoulutuksessa ammattipatevyyteen tahtaavia kurs
seja. Niissa korostuvat tyonantajan asettamat opintotavoitteet. Taydennyskoulutus up
seerien koulutusohjelmassa on edellamainittuja koulutuksia taydentavaa opetusta. Se 
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ei tahtaa suoraan tiettyyn tehtavatasoon, vaan keskittyy "tasmakoulutuksen" omaisesti 
johonkin erikoisosaamiseen. 

Jalava, Johanna - Lehtinen, Emo - Palonen, Tuire: Opsista Hops - kasikirja ja juonnet
tu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Painosalama Oy, (Turku 1997), s. 16. 

Ekola, Jonna (toim.): Johdatusta Anunattikorkeakoulupedagogiikkaan, 2. painos. 
WSOY, (Juva 1994), s. 114. 

Ekola, Jorma (toim.): Johdatusta Ammattikorkeakoulupedagogiikkaan, 2. painos. 
WSOY, (Juva 1994), s. 114. 

Vuorinen, Ilpo: Tuhat tapaa opettaa. Vammalan kirjapaino Oy, (Vammala 1993), s. 
47. 

Helsingin Sanomissa 26.11.1997 eras puhelinyhtio mainosti Koti-ISDN yhteytta 225 
markalla. Kyseinen yhteys mahdollistaa elavan kuvan ja aanen valittamisen kotirnik
roon. 

Stachon, Kari: Nakokulmia tietoyhteiskuntaan. Caudeamus, (Tampere 1997), s. 136. 

3.3.1998 Puolustusvoimien koulutuksen kehittamiskeskuksessa otettiin kliyttoon puo
lustusvoimien ensimmainen virtuaaliluokka. Samanlaiset luokat on tarkoitus rakentaa 
Maanpuolustusopistolle ja -korkeakoululle vuoden 1998 ja 1999 aik.ana. 

Hyotylainen, Tahvo: Tieto ja tiedonkasitys digitaalisessa oppimisymparistossa. Suo
men kasvatustieteellioen aikakauslehti 5-1997. 

Hein, Irja- Lama, Riitta (toim.): Labella, kaukana, yksin, yhdessa. Nakokulmia moni
muoto-opetukseen. WSOY, (Juva 1992), s. 29. 

Multimedia-alan ammattilaisten seminaari. Tampere, 28.11.1997. 

Euroopan Komission edustaja Claude Poliard valotti alustuksessaan Komission linja
usta verkottumisen tuessa. He tulevat jatkossa tukemaan kansalaisten tietoyhteiskun
nan valmiuksia lisaavia projekteja. 

Ekola, Jorma (toim.): Johdatusta Ammattikorkeakoulupedagogiikkaan, 2. painos. 
WSOY, (Juva 1994) s. 170. 

Monimuoto-opetus puolustusvoimissa -koulutus. Turun yliopiston taydennyskoulutus
keskus, 1996 - 1997. 

Tutor -koulutuksen tarve tuli esiin keskusteluissa ja mm. Kari Makisen alustuksessa. 

Jalava, Johanna- Lehtinen, Erno - Palonen, Tuire: Opsista Hops - kasikirjajajuonnet
tu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Painosalama Oy, Turku 1997. 

Lindberg, Julian: Oppimaan oppiminen - opas oppirnistaitojen kehittamiseen. Painosa
lama Oy (Turku 1994), s. 17. 
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Maanpuolustuskorkeakoulun vuoden 1998 toimintakaskyssa todetaan: " ... Korkeakou
lussa aloitetaan suunnitelmat mahdollisen taydennyskoulutusjarjestelman ja -keskuk
sen luorrriseksi." 

Makinen, Kari: Monimuoto-opetuksen tarve ja mahdollisuudet puolustusvoimien kou
lutusjarjestelmassa. MpKK:n J atkotutkinto-osaston diplorrrityo 1993. 

Schroderus, Jukka-Pekka: Etaopetuksen kaytto ja tutkimus sotilaskasvatustieteellises
sa oppirrrisymparistossa. MpKK:n Jatkotutkinto-osaston tutkielma (Esiupseerikurssi) 
1997. 

Horila, Toni: Monimuoto-opetus Rannikkotykistokoulun opetuksessa. MpKK:n perus
tutkinto-osaston tutkielma 1998. 

Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoyhteiskunnan koulutuskulttuuri. MpKK:n julkaisusarja 
2 n:o 3, (Helsinki 1996), s. 1. 

Syrjala, Leena - Syrjalainen, Eija - Ahonen, Sirkka - Saari, Seppo: Laadullisen tutki
muksen tyotapoja. West Point Oy, (Rauma 1995), s. 132. 

Syrjala, Leena - Syrjalainen, Eija - Ahonen, Sirkka - Saari, Seppo: Laadullisen tutki
muksen tyotapoja. West Point Oy, (Rauma 1995), s. 30. 

Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoybteiskunnan koulutuskulttuuri. MpKK:n julkaisusarja 
2 n:o 3, (Helsinki 1996), s. 10. 

Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoyhteiskunnan koulutuskulttuuri. MpKK:n julkaisusarja 
2 n:o 3, (Helsinki 1996), s. 14. 

Esiupseerikurssin 51 "Koulutuksen suunnitteluja kehittarrrinen" -kurssi 2. - 3.3.1998. 

Kurssin toteutuksen aikana nousi useasti esiin uuden koulutusfilosofian lapiviennin 
tarkeys ja haasteellisuus. 

Ojanen, Sinikka (toim.): Tutkiva Opettaja. Tarnmer -paino, (Tampere 1996), s. 83. 

Syrjala, Leena - Syrjalainen, Eija - Ahonen, Sirkka - Saari, Seppo: Laadullisen tutki
muksen tyotapoja. West Point Oy, (Rauma 1995), s. 37. 

Syrjala, Leena - Syrjalainen, Eija - Ahonen, Sirkka - Saari, Seppo: Laadullisen tutki
muksen tyotapoja. West Point Oy, (Rauma 1995), s. 33 . 

Panssarintorjuntaupseerikurssin 6 toimeenpanokasky. MpKK:n ak R 616/5 .2.3/D/III/ 
27.2.1997. 

Panssarintorjuntaupseerikurssin opetussuunnitelma. PE:n ak 51/Sd/5.1.1995. 

Rowntree, Derek: Teaching through self-instruction. Kogen Page, s. 119 - 125. 

Race, Phill: The open learning handbook. Kogan Page, s. 56 - 61. 

Kirjoituksissa kuvaillaan ohjaavan ja motivoivan materiaalin rakentamista. Kirjoittajat 
korostavat nousujohtoista, tarkasti mietittya ja ongelmakeskeista rakennetta. 
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Kurssin johtaja oli kaikkiin tutoreihin yhteydessa etatehtaviin valmisteluvaiheessaja 
paiiosaan heistii etatehtavan toteutuksen jiilkeen. 

Etatehtiivan 4 tek.i vain ne, jotka eivat olleet johtaneet ja suunnitelleet ohjusammuntaa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun palautekyselyn vastaukset pisteytetaan asteikolla 1 - 5. 

Palautteen mukaan lahijakson pituus tulisi olla 3 - 5 vuorokautta. Moni kannatti kah
den lahijakson kurssia, joita molempia edeltaa etaopetusjakso. 

Poikkeuksena tasta oli kolmen oppilaan palaute ensimmaisesta etatehtavasta. Oppilaat 
kritisoivat tehtaviin laatua ja tyomaaraa tehtavan tekemiseen . Kyseisen tehtiiviin tarkoi
tuksena oli opetellaja kerrata annettuihin kysymyksiin vastaarnalla panssarintorjunnan 
perusasioita. Opittava asia paatettiin opettaa etatehtavalla, koska oppilaiden osaamisen 
lahtotaso kyseisessa asiassa oli erittiiin k.irjava. 

Opiskelijoilta vaaditaan tiettyjen perusteiden opiskelua ennen opetuksen alkua lahes 
kaik.illa upseerien jatko- ja taydennyskoulutuskursseilla, jotka toteutetaan perinteisena 
lahiopetuksena. Niiissii valmistautumista kurssille ei mielleta kurssiaikaan kuuluvaksi. 
Tiilloin niissii ei jouduta perustelemaan oppilaan opiskelua tyopaikalla. V almistautu
mistehtiivat niiissak.in kuuluvat luonnollisesti kurssiohjelmaan ja -aikaan. Monimuo
to-opetuksessa ta.ma valnustautuminen on jaettu useampaan pienempiian osaan ja sita 
tuetaan ohjauksella. 

Kurssin paattymisen jiilkeen uudistunut virkaehtosopimus saattaa tuoda selkeytta opis
keluajan suunnitteluun. Muutoksen jiilkeen nuoret upseerit kuuluvat keskijohtoon. 
Talloin heidan tyoaikansa suunnitellaan kolmen viikon jaksoissa. Yksikon paallikko 
pystyy ja joutuu ta.Boin tarkemnun rniettimaan opiskelijan ajankayton kokonaisuutena. 

Barry, Michael - Runyan, Gregory : A review of distance-learning studies in the U.S. 
military. The American journal of distance education, vol 9 n:o 3, 1995. s. 4. 

Artikkelin mukaan USA:n armeija tulee suuntaamaan monimuoto-opetuksen kehittii
mista uusien asejarjestelmien kouluttamiseen. 
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Kapteeni Mika Kalliomaan tutkielman 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
Koulutustaidon laitos 
Panssarintorjuntaupseeriku rssi 6 
Santahamina 

PANSSARINTORJUNTAUPSEERIKURSSI 6 

KUTSU 

.2.1997 

Arvoisa kurssilainen, tervetuloa kurssille ! 

LIITE 1 
1 (8) 

1(2) 

Sinut on valittu Panssarintorjuntaupseerikurssille 6 oppilaaksi. Kurssin 
toimeenpanee Koulutustaidon laitos. Kurssin johtaa kapteeni Mika Kal
liomaa apulaisenaan kapteeni Rainer Peltoniemi. 

Opiskelu alkaa 25.3.1997 klo 10.00 Tuusulassa PvKK:n tiloissa. Ole 
paikalla hyvissa ajoin. Olemme varautuneet majoittamaan pitkamatka
laiset jo edellisena iltana. Soita mikali tarvitset majoitusta. 

Joukko-osastoosi on juuri saapunut toimeenpanokasky. Etsi kasky 
kayttoosi. Mikali siina esille tulleet ohjeet eivat riita ota yhteytta kurssin 
johtajaan. 

Tyoskentelemme ensimmaisella lahiopetusjaksolla puku m/83:ssa. Va
raa mukaasi myos maastoasu Panssariprikaatin vierailua varten . Selvi
ta mahdollisimman tarkasti huhti- ja toukokuun tyotehtavasi kevaan 
opiskeluaikataulusi laatimista varten. Majoitumme PvKK:n tiloissa. 

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetussuunnitelman mukaisesti. Ope
tusmuoto mahdollistaa henkilokohtaisen oppimissuunnitelman teon jo
kaiselle kurssilaiselle. Talloin voimme ottaa huomioon omat yksilolliset 
tavoitteesi, oppimistapasi ja oppimisaikataulusi. 

Kurssin yksityiskohtaisen suunnittelun kannalta on tarkeaa tietaa kaik
kien kurssilaisten osaamisalueet ja oppimistavoitteet eri oppimissisalto
jen osalta. Vastauksia tullaan kasittelemaan luottamuksellisesti ja aino
astaan taman kurssin tarpeisiin ja kehittamiseen. 

Pyydamme sinua vastaamaan liitteissa esitettyihin kysymyksiin ja la
hettamaan ne meille 14.3. mennessa postissa. Osoitteeseen: 

Maanpuolustuskorkeakoulu 
Koulutustaidon laitos 
Kapteeni Mika Kalliomaa 
PL 7 
00861 HELSINKI 



2/MK/MK 
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Vastaa ohessa lahetetylle Jatos -lomakkeelle vastausten kasittelyn hel
pottamiseksi seka vapaamuotoinen vastaus liitteeseen 2. 

Koulutustaidon laitoksella asiaa valmistelee kapteeni Mika Kalliomaa 
( 8-80-615128, fax 8-80-616459). 

Laitoksen johtaja 
Eversti 

Kurssin johtaja 
Kapteeni 

Kaj Wallander 

Mika Kalliomaa 
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PANSSARINTORJUNT AUPSEERIKURSSIN KURSSILAISKYSEL Y 

Tayta vastauslomakkeen taustatiedoista vain nimitiedot. Vastaa kuhunkin kysymyk
seen vain yksi vastaus. 

TAUSTATIEDOT 

1. JOUKKO-OSASTO Vastaukset 
2 - a KaartJR 

- b UudPr 
- c PorPr 
- d JPr 
- e PohPr 
- f KarPr 
- g SavPr 
- h PKarPr 
- i KaiPr 
- j muu 

2. PERUSYKSIKKO 
- a PstK 
- b PsK 
- C PsvK 
- d JK 
- e EK 
- f esikunta 
- g muu 

3. TEHTAVA 
- a 
- b 
- C 

- d 
- e 

KOULUTTAJAKOKEMUS 

komppanian paallikko 
komppanian varapaallikko 
joukkueen kouluttaja 
toimistoupseeri 
joku muu 

4. SODANAJAN TEHTAVA 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

8 
0 
0 
3 
0 
0 
5 

1 
7 
4 
1 
3 

- a komppanian paallikko 12 
- b komppanian varapaallikko 1 
- c joukkueen johtaja 0 
- d esikunnan upseeri 1 
- e joku muu 2 

5. OLEN TOIMINUT NYKYISESSA SODAN AJAN TEHTAVASSANI 
- a alle vuoden 5 
- b 1-2vuotta 1 
- c 2-3 vuotta 10 
- d 3- vuotta 0 



6. OLEN TOIMINUT SINKOJOUKKUEEN KOULUTTAJANA 
- a alle vuoden 
- b 1-2 vuotta 
- c 2-3 vuotta 
- d 3-vuotta 
- e en ollenkaan 

7. OLEN TOIMINUT OHJUSJOUKKUEEN KOULUTTAJANA 
- a alle vuoden 
- b 1-2 vuotta 
- c 2-3 vuotta 
- d 3-vuotta 
- e en ollenkaan 

8. OLEN TOIMINUT PSTK:N VARAPAALLIKKONA 
- a alle vuoden 
- b 1-2 vuotta 
- c 2-3 vuotta 
- d 3-vuotta 
- e en ollenkaan 

9. OLEN TOIMINUT PSTK:N PAALLIKKONA 
- a alle vuoden 
- b 1-2 vuotta 
- c 2-3 vuotta 
- d 3-vuotta 
- e en ollenkaan 

10. OLEN TOIMINUT PSTK:N PAAKOULUTTAJANA TAISTELU
HARJOITU KS ESSA 

- a O kertaa 
- b 1 kertaa 
- c 2 kertaa 
- d 3 kertaa 
- e 4 kertaa 
- f useammin 

11. OLEN TOIMINUT PSTK:N PAAKOULUTTAJANA KERTAUS
HARJOITUKSESSA 

- a 0 kertaa 
- b 1 kertaa 
- C 2 kertaa 
- d 3 kertaa 
- e 4 kertaa 
- f useammin 

JOHTAJAKOKEMUS 

2(5) 
Vastaukset 

5 
6 
0 
0 
5 

4 
3 
0 
0 
9 

7 
1 
0 
0 
8 

4 
0 
0 
0 
12 

14 
2 
0 
0 
0 
0 

16 
0 
0 
0 
0 
0 

12. OLEN TOIMINUT PSTK:N PAALLIKKONA TAISTELUHARJOITUKSESSA 
- a O kertaa 13 
- b 1 kertaa 2 
- c 2 kertaa 1 
- d 3 kertaa 0 
- e 4 kertaa 0 
- f useammin 0 



3(5) Vastaukset 
13. OLEN TOIMINUT PSTOHJK:N PAALLIKKONA TAISTELUHARJOITUKSESSA 

- a O kertaa 14 
- b 1 kertaa 0 
- c 2 kertaa 1 
- d 3 kertaa 1 
- e 4 kertaa 0 
- f useammin O 

14. OLEN TOIMINUT JVK:N/ JK:N PAALLIKKONA TAISTELUHARJOITUKSESSA 
- a O kertaa 4 
- b 1 kertaa 3 
- c 2 kertaa 3 
- d 3 kertaa 1 
- e 4 kertaa 1 
- f useammin 4 

15. OLEN TOIMINUT PATALJOONAUPSEERINA TAISTELUHARJOITUKSESSA 
-a o~~a 9 
- b 1 kertaa 3 
- c 2 kertaa 2 
- d 3~~a 2 
-e 4~~a 0 
- f useammin 0 

16. OLEN TOIMINUT PATALJOONAN KOMENTAJANA TAISTELU
HARJOITUKSESSA 

- a o kertaa 
- b 1 kertaa 
- C 2 kertaa 
- d 3 kertaa 
- e 4 kertaa 
- f useammin 

17. OLEN JOHTANUT PST-OHJUSAMMUNNAN 
- a 0 kertaa 
- b 1 kertaa 
- C 2 kertaa 
- d 3 kertaa 
- e 4 kertaa 
- f useammin 

18. OLEN JOHTANUT RASKASSINKOAMMUNNAN 
- a O kertaa 
- b 1 kertaa 
- C 2 kertaa 
- d 3 kertaa 
- e 4 kertaa 
- f useammin 

19. OLEN JOHTANUT PSTK:N (rssko) AMMUNNAN 
- a 0 kertaa 
- b 1 kertaa 
- C 2 kertaa 
- d 3 kertaa 
- e 4 kertaa 
- f useammin 

12 
3 
1 
0 
0 
0 

12 
3 
1 
0 
0 
0 

5 
3 
1 
3 
0 
4 

11 
4 
0 
0 
0 
1 



OSAAN SEURAA VAT ASIAT 4(5) 
Vastaukset 

20. PANSSARINTORJUNTA-AMMUNTOJEN VAROMAARAYKSET 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 7 
- b ymmarran lahes kaikki 4 
- C osaan yksityiskohdat 2 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 2 
- e asiat eivat ale tuttuja 1 
- f en osaa lainkaan 0 

21 . VIHOLLISEN ORGANISAATIO 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 2 
- b ymmarran lahes kaikki 4 
- C osaan yksityiskohdat 2 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 2 
- e asiat eivat ole tuttuja 1 
- f en osaa lainkaan 0 

22. VAUNUJEN SUORITUSKYKY JA OMINAISUUDET 
- a osaan soveltaa eri ti lanteissa 2 
- b ymmarran lahes kaikki 5 
- C osaan yksityiskohdat 3 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 6 
- e asiat eivat ole tuttuja 0 
- f en osaa lainkaan 0 

23. SINKOASEIDEN OMINAISUUDET JA KASITTEL Y 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 5 
- b ymmarran lahes kaikki 6 
- C osaan yksityiskohdat 3 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 2 
- e asiat eivat ole tuttuja 0 
- f en osaa lainkaan 0 

24. OHJUSTEN OMINAISUUDET JA KASITTEL Y 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 4 
- b ymmarran lahes kaikki 4 
- C osaan yksityiskohdat 0 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 4 
- e asiat eivat ole tuttuja 3 
- f en osaa lainkaan 1 

25. PST-S IMULAATTOREIDEN OMINAISUUDET JA KASITTELY 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 1 
- b ymmarran lahes kaikki 3 
- c osaan yksityiskohdat 3 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 4 
- e asiat eivat ole tuttuja 2 
- f en osaa lainkaan 3 

26. PANSSARINTORJUNTAJOUKKOJEN KOKOONPANO JA SUORITUSKYKY 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 2 
- b ymmarran lahes kaikki 4 
- c osaan yksityiskohdat 6 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 4 
- e asiat eivat ole tuttuja 0 
- f en osaa lainkaan O 



27. PST:N KAYTTOPERIAATTEET JA TAKTIIKKA 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 
- b ymmarran lahes kaikki 
- c osaan yksityiskohdat 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 
- e asiat eivat ole tuttuja 
- f en osaa lainkaan 

5(5) 
Vastaukset 

4 
5 
4 
1 
1 
1 

28. OHJUSJOUKKOJEN KAYTTOPERIAATTEET JA TAKTIIKKA 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 3 
- b ymmarran lahes kaikki 3 
- c osaan yksityiskohdat 3 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 4 
- e asiat eivat ole tuttuja 2 
- f en osaa lainkaan 1 

29. RSSKOJ:N TAISTELUTEKNIIKKA 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 5 
- b ymmarran lahes kaikki 5 
- c osaan yksityiskohdat 2 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 4 
- e asiat eivat ale tuttuja O 
- f en osaa lainkaan 0 

30. RSKSKOJ:N TAISTELUTEKNIIKKA 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 7 
- b ymmarran lahes kaikki 3 
- c osaan yksityiskohdat 3 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 2 
- e asiat eivat ole tuttuja 1 
- f en osaa lainkaan 0 

31. OHJJ:N TAISTELUTEKNIIKKA 
- a osaan soveltaa eri tilanteissa 4 
- b ymmarran lahes kaikki 3 
- c osaan yksityiskohdat 2 
- d tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 4 
- e asiat eivat ole tuttuja 1 
- f en osaa lainkaan 2 

32 . PANSSARINTORJUNTAJOUKKOJEN LINNOITTAMINEN 
- a 
- b 
- C 

- d 
- e 
- f 

osaan soveltaa eri tilanteissa 
ymmarran lahes kaikki 
osaan yksityiskohdat 
tunnen epavarmuutta yksityiskohdissa 
asiat eivat ale tuttuja 
en osaa lainkaan 

3 
5 
0 
5 
2 
1 



LIITE 2 

KURSSILAISKYSEL Y 

Kurssin opetus perustuu osin kurssilaisten pitamiin alustuksiin ja esitelmiin. Vuoro
vaikutuksella ja kurssilaisten asiantuntemuksen hyvaksi kaytolla syvennetaan ope
tettavia asioita. Jokaiselle annetaan oma aihe valmisteltavaksi ensimmaisella 
lahiopetusjaksolla . 

Mieti missa panssarintorjuntaan liittyvassa asioissa tunnet olevasi asiantuntija ja 
nain ollen haluaisit alustuksen ko. aiheesta . 

Aiheeni voisi olla: 

Mista aiheesta haluaisit, etta joku muu kurssilainen tai opettaja alustaisi kurssin ai
kana: 

Mita aiheita henkilokohtaisen oppimissuunnitelman nakokulmasta haluaisit, etta 
kurssilla kasiteltaisiin : -----------------------

Kiteyta lyhyesti mita odotat saavasi kurssilta: --------------. 



Kapteeni Mika Kalliomaan tutkielman 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
Koulutustaidon laitos 

Santahamina 

PALAUTEKYSELY 

1. Oma nimi 

KYSELY 

24.8.1997 

2. Opetustapahtuma: PANSSARINTORJUNTAUPSEERIKURSSI 6 

LIITE 2 
1(2) 

1(2) 

3. Opetuksen tavoite: Tiedot syventyvat Pr pst-joukkojen kaytosta, Osata PstOhjK:n kayton ja johtamisen, 
Hallita panssarintorjuntajoukkojen ammuntojen suunnittelun ja osata johtamisen, 
osata pst-yksikon paakouluttajan tehtavat, ajantasaistaa ja yhtenaistaa tiedot 
pst-alalta. 

4. Henkilokohtaisen 
oppimisen tavoite 

5. Miten saavutin tavoitteet ·--------------- ---- - -----

6. Oppimista hairinneita tekijoita 

7. Oppimista edistaneita tekijoita 

8. Oppimistani parhaiten edistanyt tapahtuma. Perustele 

9 . Oppimisolosuhteiden ja -ilmapiirin kehittamisesityksia 

10. Koulutustaidollisesti kehitettavia asioita 

AP3/A:\VALMISTEILIITE2.SAM 
10.03.1998 



11 . Arvioi seuraavia tekijoita 
Arvioitava kohde 

1 Opetustapahtuman oppimistavoitteen saavuttami-
nen kohdallani 

2 Harjoituksen rakenne ja sisalto 

3 Kysymyksiin ja vaitte isiin vastattiin 

4 Opetuksen ajankayton painopiste 

5 Opetusmateriaali 

6 Opetus piti ylla mielenkiinnon 

7 Pidetty tentti vastasi opetusta/tapahtuman sisaltoa 

8 Saamaani opetus kokonaisuutena 

9 Osallistumiseni opetukseen 

10 Oma panokseni tuki opetustapahtumaa 

11 Osallistuin hyvan oppimishengen luomiseen 

12. Muuta oppimistapahtumaan liittyvaa 

AP3/A:\VALMISTEILIITE2.SAM 
03.03.1998 

2 (2) 

Asteikko Arvio 

1 tyytymaton - 5 tyytyvainen 4 

1 sekava - 5 selkea 4,13 

1 ei lainkaan - 5 kiitettavasti 5 

1 vaara - 5 oikea 3,37 

1 riittamaton - 5 riittava 4,88 

1 huonosti - 5 hyvin 4,81 

1 ei lainkaan - 5 hyvin 
_ ; _______ 

1 huonoa - 5 hyvaa 4,69 

1 vahaista - tehokasta 4,31 

1 vahan - 5 paljon 3,69 

1 vahan - 5 paljon 4,13 



Kapteeni Mika Kalliomaan tutkielman 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
Koulutustaidon laitos 
Panssarintorjuntaupseerikurssi 6 
Santahamina 

PANSSARINTORJUNTAUPSEERIKURSSI 6 

KYSELY 

24.8. 1997 

LIITE 3 
1(6) 

1(6) 

Vastaa yleisvastauslomakkeelle seuraaviin kysymyksiin . Jata tayttamatta joukko
osastokoodi ja henkilotunnus. Aloita vastaamaan vastaussarakkeen kohdasta 1. 

A. Tausta 
1. JOUKKO-OSASTO Vastaukset 

- a KaartJR 2 
- b PorPr 1 

- C JPr 1 
- d PohPr 1 
- e KarPr 1 

- f SavPr 1 
- g PKarPr 1 
- i RUK 2 
- j muu 6 

2.MAANPUOLUSTUSALUE 
- a LMpA 8 
- b IMpA 5 
- C PMpA 3 

3. PERUSYKSIKKO 
- a PstK 8 
- b PsvK 0 
- C JK 3 
- d esikunta 5 

4. TEHTAVA 
- a komppanian paall ikko 1 

- b komppanian varapaallikko 7 
- C joukkueen kouluttaja 4 
- d toimistoupseeri 1 
- e joku muu 3 

5. SODANAJAN SIJOITUKSENI 
- a pst-komppanian paallikko 0 
- b pst-komppanian varapaallikko 0 
- C pstohj-komppanian paallikko 2 
- d pstohj-komppanian varapaallikko 1 
- e esikunnan upseeri 1 
- f joku muu 12 

AP3/A1LI ITE3.SAM 
10.03.1996 
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Vastaukset 
6. OLEN OPISKELLUT AIKAISEMMIN MONIMUOTO-OPETUSSUUNNITELMAN 
MUKAISESTI 

- a 
- b 
- C 

en ole opiskellut 
yhden kurssin 
useamman kurssin 

l5 
1 
0 

B. Tyon ja opiskelun integrointi 

7. KURSSILLA OPISKELU PALVELI TAMAN HETKISTA TYOTANI 
- a ei lainkaan 0 
- b hieman 6 
- C paljon 6 
- d erittain paljon 4 

8. USKON OPETUKSEN PALVELEVAN TULEVAISUUDESSA TYOTANI 
- a ei lainkaan 0 
- b hieman 3 
- c paijon 5 
- d erittain paljon 8 

9 . TAKTIIKAN ETATEHTAVA PALVELI SA-TEHTAVAANI 
- a 
- b 
- C 
- d 

ei lainkaan 
hieman 
paljon 
erittain paljon 

1 
4 
7 
4 

c. Ajan kaytto 

APJ/A:/LIITE3.SAM 
03.03.1998 

10. PYSTYIN TEKEMAAN ETATEHTAVAT TYOAIKANA 
- a en lainkaan 0 
- b pienen osan 7 
- C noin puolet 4 
- d paaosan 4 
- e kaikki 1 

11. ESIMIEHENI HYVAKSYI OPISKELUNI TYQAJALLA 
- a ei hyvaksynyt lainkaan 0 
- b vain osan 0 
- C noin puolet 0 

d paaosan 3 
- e kaikki 13 

12. PYSTYIN NOUDATTAMAAN OPISKELUSUUNNITELMAANI 
- a en lainkaan 0 
- b osin 11 
- C paaosan 4 
- d kokonaan 1 

13. ETATEHTAVAN 1 TEKEMISEEN KAYTIN NOIN (taktiikan perusteet) 
- a alle 4 h 2 
- b 4-8 h 9 



- C 

- d 
8-16 h 
yli 16 h 

3 (6) 

Vastaukset 
5 
0 

14. ETATEHTAVAN 2 TEKEMISEEN KAYTIN NOIN (vihollistilanneanalyysi) 
- a alle 4 h 5 
- b 4-8 h 7 
- c 8-16 h 3 
- d yli 16 h 1 

15. ETATEHTAVAN 3 TEKEMISEEN KAYTIN NOIN (pst-joukon kayton perustelut) 
- a alle 4 h 9 
- b 4-8 h 3 
- c 8-16 h 3 
- d yli 16 h 1 

16. ETATEHTAVAN 4 TEKEMISEEN KAYTIN NOIN (varomaaraysten kertaus) 
- a alle 4 h 15 
- b 4-8 h 1 
- c 8-16 h 0 
- d yli 16 h 0 

17. ETATEHTAVAN 5 TEKEMISEEN KAYTIN NOIN (ohjusammunnan suunnittelu) 
- a alle 4 h 12 
- b 4-8 h 2 
- c 8-16 h 2 
- d yli 16 h 0 

18. ETATEHTAVAN 6 TEKEMISEEN KAYTIN NOIN (tuksi ja simulaatoriharjoitus) 
- a alle 4 h 13 
- b 4-8 h 3 
- c 8-16 h 0 
- d yli 16 h 0 

19. KURSSIN AIKANA OPISKELIN MUILLA PV:N KURSSEILLNVAST. 
- a en opiskellut 
- b yhdella 
- C kahdella 
- d kolmella 
- e useammalla 

14 
2 
0 
0 
0 

D. Opetustarkoitus 

AP3/A:/LIITE3.SAM 
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20. TIETONI SYVENTYIVAT PRIKAATIN PANSSARINTORJUNTAJOUKKOJEN 
KAYTOSTA 

- a 
- b 
- C 

- d 

ei lainkaan 
hieman 
merkittavasti 
paljon 

0 
9 
6 
1 

21. TIETONI PANSSARINTORJUNTAOHJUSKOMPPANIAN KAYTOSTA JA JOH
TAMISESTA LISAANTYIVAT 

- a 
- b 

ei lainkaan 
hieman 

1 
5 



- C 

- d 
merkittavasti 
paljon 

4 (6) 

Vastaukset 
6 
4 

22. TIETONI JA TAITONI PANSSARINTORJUNTAOHJUSAMMUNNAN SUUNNIT
TELUSTA JA JOHTAMISESTA LISAANTYI 

- a ei lainkaan 1 
- b hieman 9 
- C merkittavasti 4 
- d paljon 2 

23. VALMIUTENI PANSSARINTORJUNTAYKSIKON PAAKOULUTTAJA TEHTA
VIIN LISAANTYI 

- a ei lainkaan 
- b hieman 
- C merkittavastt 
- d paljon 

24. TIETONI PANSSARINTORJUNTA-ALALTA AJANTASAISTUIVAT 
- a 
- b 
- C 

- d 

ei lainkaan 
hieman 
merkittavast[ 
paljon 

1 
8 
6 
1 

0 
1 
5 
10 

D. Kurssihenki 

25. KURSSILLE MUODOSTUI MIELESTANI YHTEISHENKI 
- a 
- b 
- C 

- d 

ei lainkaan 
hieman 
merkittavasti 
paljon 

0 
4 
8 
4 

E. Ammattitaidon lisaantyminen 

26 .. PYSTYN SOVELTAMAAN KURSSILLA SAAMAANI OPPIA TYOSSANI 
- a ei lainkaan 0 
- b hieman 3 
- c merkittavasti 9 
- d paijon 4 

27. MINULLA ON MAHDOLLISUUS SOVELTAA KURSSILLA SAAMAANI OPPIA 
TYOSSANI 

- a 
- b 
- C 

- d 

ei lainkaan 
hieman 
merkittavasti 
paljon 

0 
7 
5 
4 

F. Opiskelun ohjaus 

AP3/A:JLIITE3.SAM 
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28. SAIN JOUKKO-OSASTONI MAARAAMAL TA TUTORIL TA TUKEA OPISKE
LUUNI 

- a 
- b 
- C 

- d 

ei lainkaan 
hieman 
merkittavasti 
paljon 

0 
12 
4 
0 
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Vastaukset 
29. HAIN JOUKKO-OSASTONI MAARAAMAL TA TUTORIL TA TUKEA OPISKE
LUUNI 

- a ei lainkaan 2 
- b hieman 13 
- C merkittavasti 1 
- d paljon 0 

30. SAIN LAHIMMAL TA ESIMIEHELTANI TUKEA OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 2 
- b hieman 6 
- C merkittavasti 6 
- d paljon 2 

31. HAIN LAHIMMAL TA ESIMIEHEL TANI TUKEA OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 4 
- b hieman 8 
- C merkittavasti 8 
- d paljon 0 

32. SAIN TYOKAVEREIL TANINAST. TUKEA OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 3 
- b hieman 8 
- C merkittavasti 5 
- d paljon 0 

33. HAIN TYOKAVEREIL TANINAST. TUKEA OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 3 
- b hieman 10 
- C merkittavasti 3 
- d paljon 0 

34. SAIN KURSSIN OPINTOPIIRILTA TUKEA OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 2 
- b hieman 4 
- c merkittavasti 9 
- d paljon 1 

35. HAIN KURSSIN OPINTOPIIRILTA TUKEA OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 3 
- b hieman 9 
- c merkittavasti 4 
- d paljon 0 

36. SAIN KURSSIN OPETTAJIL TA TUKEA ITSENAISEEN OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 0 
- b hieman 5 
- c merkittavasti 9 
- d paljon 2 

37. SAIN KURSSIN OPETTAJILTA TUKEA ITSENAISEEN OPISKELUUNI 
- a ei lainkaan 2 
- b hieman 8 
- c merkittavasti 3 
- d paljon 2 
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Vastaukset 
G. Opetussuunnitelman selkeys 

38. OUKO KURSSIN OPISKELUN ETENEMINEN SELKEA 
- a 
- b 
- C 

ei ollut 
hieman epaselva 
selkea 

0 
5 
13 

39. SELVISIKO JAETUISTA OPINTO-OPPAASTA JA -KIRJEISTA OPINTOJEN 
ETENEMINEN 

- a 
- b 
- C 

- d 

ei selvinnyt 
jai hieman epaselvaksi 
selvisi 
selvisi heti 

0 
0 
9 
7 

H. Ohjaavamateriaali 

40. USKON PYSTYVANI HYODYNTAMAAN JATKOSSA JAETTUA MATERIAALIA 
- a en lainkaan 0 
- b hieman 1 
- c merkittavasti 8 
- d paijon 7 

4 1. OHJAAVA MATERIAALI AUTTOI OPISKELUSSA 
- a ei lainkaan 
- b hieman 
- C me rkittavasti 
- d paljon 

42. OHJAA VA MATERIAALI OLI AKTIVOIV AA 
- a 
- b 
- C 
- d 

ei lainkaan 
hieman 
merkittavasti 
paljon 

0 
2 
10 
4 

0 
5 
11 
0 

J. Kokonaisuus 

AP3/A:JI.IITE3.$AM 
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43. OLIN OPETUKSEEN KOKONAISUUTENA 
- a pettynyt 0 
- b tyytymaton 0 
- C melko tyytyvainen 7 
- d tyytyvainen 9 

44. MONIMUOTO-OPETUS SOPII MIELESTAN1 TALLAISEN KURSSI OPETUK
SESSA 

- a 
- b 
- C 

- d 

ei sovi lainkaan 
vaatii viela paljon kehittamista 
toimii valttavasti 
toimii hyvin 

KIITOS MAL TILLISU U DEST ASI ! ! ! 

0 
3 
9 
4 
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MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
Jatkotutkinto-osasto 

KYSELY 1 (1) 

Esiupseerikurssit 
Santahamina .1.1998 

Panssarintorjuntaupseerikurssin oppilaat 

PANSSARINTORJUNTAUPSEERIKURSSI 6 

17/MK/MK 

AP31A:/LIITE4.SAM 
10.03.1998 21:54 

Arvoisa kurssilainen ! 

Kurssimme paattymisesta on kulunut jo puolivuotta. Tutkin esiupseeri
kurssin tutkimustyonani kurssin monimuoto-opetuksen onnistumista ja 
sen jatkokehittamlsmahdollisuuksia. 

Kurssin toteutuksesta saatiin paljon hyvia kokemuksia kirjattua ylos 
kurssin aikana kaytyjen keskustelujen perusteella ja kurssin jalkeen 
tehdyilla kyselyilla. Tutkimussuunnitelmani mukaisesti tarkoitukseni on 
kartoittaa oppilaiden ja opettajien mielipiteita opetuksesta ja kurssin 
opetuksen valkuttavuudesta viela nain puolivuotta kurssin jalkeenkin. 

Pyydan sinua vastaamaan liitteessa esitettyihin kysymyksiin ja lahetta
maan ne minulle 13.2.1998 kuluessa. Osoitteeni on: 

Maanpuolustuskorkeakoulu 
Jatkotutkinto-osasto, esiupseerikurssit 
PL 7 
00861 HELSINKI 

Fax: 09 - 18146489 

Minulle voi jattaa soittopyynnon numeroon 09 - 18146485 tai 050 -
5942496. 

Kiitos etukateen vastauksistasi ! 

Kapteeni 
Mika Kalliomaa 



LIITE 1 

Vastauksesi tueksi ja ajatuksien virkistamiseksi olen koonnut liitteeseen 2 kurssin eri jaksoilla 
opiskellut asiakokonaisu udet. 

KYSYMYS 1. 

Millaiselta kurssin lapivienti tuntuu sinulta talla hetkella ? 

KYSYMYS 2. 

Minka asian tai asiakokonaisuuden koet oppineesi kurssilla ? 

KYSYMYS 3. 

Mita mielta olet kurssin monimuoto-opetuksesta oppimisen kannalta? 

KYSYMYS 4. 

Miten ku rssilla opitut asiat ovat vaikuttaneet toimintaasi tai ajatuksiisi ? 

KYSYMYS 5. 

Oletko paassyt soveltamaan kurssilla opittuja asioita tyossasi ? 

KYSYMYS 6. 

AP31MLIITE4.SAM 
04.03.1998 O:29 

Onko sinulla mielessasi jotaf n muuta kurssin liittyvaa ? 



LIITE 2 

KURSSIN ASIAKOKONAISUUDET 

1. ENSIMMAINEN LAHIJAKSO 

- monimuoto-opetuksen perusteet (kapt Kalliomaa) 
- viholllsen toimintaperiaatteiden opetus (maj Lehto) 
- panssarivaunun ominaisuudet (kapt Peltoniemi) 
- panssarintorjunnan nykytila ja kehitysnakymat (maj Pitkanen ja maj 

Juurtti) 

2. ENSIMMAINEN ETAJAKSO 

- panssarintorjunnan perusteiden kertaus (nippeli) 
- vihollisen toiminnan suunnittelu SA-'tilanteeseen 
- panssarintorjunnan perustel.u annetussa SA-tilanteessa 

3. TOINEN LAHIJAKSO 

- PstOhjK:n kayton suunnittelu ja johtaminen (kapt Kalliomaa) 
- PstOhjJ/JP:n kayton suunnittelu ja johtaminen (kapt Etelamaki) 
- PstK:n kayton suunnittelu ja johtaminen (kapt Peltoniemi) 
- OhjK:n tulen johtaminen ja tulenjohtosimulaattori (kapt Etelamaki) 

4. TOINEN ETAJAKSO 

- varomaaraysten kertaus 
- ohjusammunnan suunnittelu joukko-osaston alueelle 
- tulenjohtosimulaattorikoulutus 
- kaksipuolisen simulaattorikoulutuksen suunnittelu 

5. KOLMAS LAHIJAKSO 

AP3/A:/LIITE4.SAM 
04.03.1993 0:29 

- psv:n tulen tehon esittely (naytos) 
- pst-asejarjestelmien syventava kasittely (maj Pitkanen) 
- pst-koulutusvalineiden esittely (kapt Peltoniemi) 
- simulaattorikoulutus (kapt Peltoniemi) 
- OhjK:n taisteluharjoituksen seuraaminen (kapt Kalliomaa) 
- taisteluharjoituksen suunnittelu ja johtaminen (kapt Kalliomaa) 
- ohjusammunnan suunnittelu ja johtaminen (kapt Kalliomaa) 
- ohjusammunta ja tulitoiminnan valvojan koulutus (kapt Peltoniemi ja 

ylil Laine) 
- ohjusjarjestelmien huolto (kapt Peltoniemi) 
- leirin kokeilutoiminta (maj Juurtti) 
- oppilaiden alustukset 



Kapteeni Mika Kalliomaan tutkielman 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KIRJE 
Koulutustaidon laitos 

LIITE 5 1(9) 

Panssarintorjuntaupseerikurssi 6 
Helsinki 25.3.1997 

OPINTOKIRJE 1 

PANSSARINTORJUNTAUPSEERIKURSS! 6 

1997 
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SISAL TO 

L.AHIOPETUSPAIVIEN ASIOIDEN KERTAUS 2 

ETAOPETUSJAKSON OPETUKSEN JARJESTEL YT 3 

OPPIMISTEHTAVA 1 4 

OPPIMISTEHTAVA 2 6 

OPPIMISTEHTAVA 3 7 

VALMISTAUTUMINEN SEURAAVALLE l.AHIOPETUS-
JAKSOLLE 8 

AP3/C.COMPAOL TE10PKIRJE.SAM 
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LAHIOPETUSJAKSON KERTAUS 

1. YLEISTA 

Aloitimme kurssin opiskelut Tuusulassa kaksi viikkoa sitten. Taman lahiopetusjak
son tarkoitus oli kertoa kaikille kurssin opetuksen jarjestelyt perusteluineen. Palaan 
lyhyesti monimuotoistettuun oppimissuunnitelmaamme. 

Monimuoto-opetus tuo opetuksen jarjestelyyn mahdollisuuksia ja haasteeksi kaan
nettavia ongelmia . Yksi keskeisimpia mahdollisuuksia on mielestamme opiskelun ja 
tyoskentelyn yhteensovittaminen . Olemme pyrkineet saamaan joukko-osastoltasi 
nakemyksia siita mita nykypaivan ja tulevaisuuden tyonkuvasi kannalta sinun kan
nattaisi kurssilla oppia. Erityistarkastelukohteet ja opp imistehtava12 ja 3 ovat laa
dittu ko. yhteydenottojen pohjalta. 

Monimuoto-opetuksessa paaosa oppimisesta tulisi tapahtua omassa oikeassa arki
paivan reaalitodeliisuudessa. Koottuja lahiopetuspaivia opetussuunnitelmassa tuli
si olla rajoitetusti ja harkitusti. Opiskelijoille on kuitenkin jarjestettava todellinen 
mahdollisuus opiskeluun lahipaivien ulkopuolellakin. 

Henkilokohtainen oppimissuunnitelmasi laadittiin oppimisaikataulusi ja -tavoitteesi 
mukaiseksi . Opintoryhmasi vastaavaopettaja (kts. opinto-opas) sopii oppimisaika
taulusi Tuusulassa ilmoittamasi esimiehesi ja hanen esimiehen kanssa. Samalla 
han ilmoittaa henkilokohtaisen oppimistavoitteesi tarkennukset. Ta.man kirjeen saa
tuasi edellamainittu yhteydenotto pitaisi olla jo toteutettu . Olethan sinakin jo kes
kustellut asiasta esimiehesi kanssa ! 

Oppimista helpottamaan kaikille jaettiin opintopaivakirja. Merkitse si ihen ajatuksiasi 
oppimisesi aikana. Kirjoita heti kun asia tulee mieleesi. Vaikeat ja epaselvaksi jaa
neet asiat on syyta erityisestikirjata ylos. Opintopaivakirjaan palataan lahiopetus
jaksoilla. Se on myos kurssin ja monimuoto-opetuksen kehittamisen kannalta tar
kea lahde. 

2. OPPISISALLOT 

Ensimmaisen lahiopetusjakson tarkein opetettava oppisisalto oli vihollisen toiminta
periaate ja suorituskyky. Hyokkaajan organisaation kertauksessa otettiin huomioon 
uudistuvien ohjesaantojen uusimmat opit. Uudistunut lahdemateriaal i sinulle jaettiin 
mukaan. Materiaali auttaa sinua opetetun kertauksessa ja on lahteena oppimisteh
tavassa 2:ssa. Paaosa kurssilaisista osallistuu tulevaisuudessa pataljoonan ko
mentajakurssille, jossa samaan asiakokonaisuuteen palataan. 

Sovelletulla esimerkilla majuri Kimme Lehto opetti hyokkaajan toimintaperiaatteen 
suomalaisessa maastossa. Ta.Ila etajaksolla sinun tehtavasi on sove!taa ta.ta oppia 
omaan sodanajan toimintamaastossasi. Lehto korosti syvaa taistelukenttaa. Lapi
murrot ja ilmarynnakkojoukot ovat nykyaikaiseen sodankuvaan kuuluvia elementte
ja. Panssarintorjuntaan ta.ma tuo liikkuvuuden vaatimuksen. Lehdon varikkaasti esi
tetyista opeista kannattanee ottaa huomioon "suodattaen" omaan tilanteeseen so
pivat ajatukset. 

AP3/C COMPAOL TEJOPKIRJE SAAi 
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Panssariprikaatin vierailun yhteydessa kertasimme vaunujen suorituskyvyn kaytan
nossa. Panssarintorjuntaupseerikurssin tavoitteena on parantaa asiantuntemustasi 
panssarintorjunta-alalta mahdollisimman laajasti Panssarikaluston toiminnan seu
raamisen tarkoitus oli luoda sinulle kuva kaytannossavastustajan suorituskyvysta. 
Jaetut luentomonisteet ovat myohemman asian kertaamisen tukena. 

Panssarintorjunnan nykytilan ja tulevaisuuden kehitysnakymien esittelyn tavoittee
na oli asiantuntijoiden pitamana luoda pohja oppimistehtavalle 1. Asejarjestelmien 
toimintaperiaatteen ja ominaisuuden tunteminen mahdollistaa joukkojen suoritusky
vyn ja kayton ymmartamisen. Panssarintorjuntajoukkojen kayton suunnittelu ja sen 
perustelut tulee pohjautua todellisuuteen. Koulutushaaramme tulevaisuuden naky
miin palaamme elokuussa lahiopetusjaksolla 3. 

ETAOPETUSJAKSON OPETUKSEN JARJESTEL YT 

Etaopetusjakson 1 opetuksen rungon muodostaa kolme oppimistehtavaa. Tehtavat 
on laadittu etenemaan kronologisesti toisiaan tukien. Tehtavat pohjautuvat edella
kuvatusti lahiopetuspaivien opetukseen. Esimiehesi ovat valinneet sinun tulevai
suutesi kannalta parhaan tilannepohjan oppimistehtavillesi . 

Oppimistehtava 1 :n tarkoituksena on kerrata ja syventaa tietosi panssarintorjunnan 
eri aloilta. Tassa tehtavassa korostuu laatimasi HOPS:n periaatteet. Jokaisen lah
totaso tietojen ja taitojen osalta on yksilollinen. Oppimisprosessinkannalta on valt
tamat6nta osata tietyt perusasiat ennen sovellettuja tehtavia. Perusasioiden kerta
us ja opiskelu tapahtuu lahteista loytyvia perustietoja soveltamalla kysymyksiin 
vastatessasi. Tehtaviin vastatessasi epaselvaksi jaavat asiat sinun tulee kirjata 
ylos. Niihin palataan lahiopetusjaksolla 2. 

Oppimistehtava 2:n tarkoitus on auttaa sinua vihollistilanneanalyysin tekemisessa 
sinulle valitulle alueelle. Omien joukkojen kaytto tulee perustua vihollisen todenna
k6iseen toimintaan kyseisessa maastossa. Tuusulassa sinulle ilmoitettiin esimies, 
joka on valmistautunut antamaan sinulle alueen jolle vihollistilanneanalyysin laadit. 
Han antaa myos omien joukkojen ryhmityksen alueella oppimistehtavan 3 pohjaksi. 
Ota ko . esimieheen yhteytta viikolla 15. Han odottaa yhteydenottoasi. Tilannetta 
noutaessasi esita hanelle tassa kirjeessa oleva kirjallinen tehtava (oppimistehtavat 
2 ja 3). 

Omien annettujen joukkojen suunnitellun kayton perustelu kysytaan oppimistehta
vassa 3. Vastauksessa sinun tulee huomioida joukkojen ja asejarjestelmien ominai
suudet ja suorituskyky. 

Oppimistehtavan 1 sinun tulee lahettaa opintopiirisi opettajalle. Vastauksen on ol
tava opintopiirin palaverissa sovittuna aikana. Opettaja antaa siita palautteen sovi
tulla tavalla. Oppimistehtiivat 2 ja 3 sinun tulee laatia ja ottaa mukaan lahiopetus
jaksolle 2 Haminaan. Siellakeskustelet ratkaisuistasi opettajan kanssa ja viikolla 
24 sinun tulee esitella vastauksesi esimiehellesi. 

AP;. C COMPAQLTEIOPKIR, E SAM 
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OPPIMISTEHTAVA 1 

Oppimistehtavan 1 kysymysten on tarkoitus suunnata oppimisesi tavoitteisiisi. Vas
taaminen vaatinee useammasta lahteesta haettujen yksityiskohtien pohdintaa. La
heta vastauksetopettajalle sovittuna aikana Opettaja lahettaa vastaukset sinulle 
takaisin kirjattuaan huomautukset siihen. 

KYSYMYS 1. 

Montako panssari- ja rynnakkovaunua pystytaan tuhoamaan murtoalueella Jaakari
pataljoonan hyokkayksessa kertasingoilla? Perustele. 

Lahteet ainakin: 
- harjoitusvahvuudet 
- PstO 
- JkOpas 
- suoritusvaatimukset 
- Panssarintorjunnan optimointiongelma .... (M LainevirtalE Pulkkinen) 

KYSYMYS2. 

Mika joukko kysymyksen 1 tilanteessa pystytaan lyomaan hyokkayksella? 
Perustele. 

Lahteet ainakin: 
- HarjVahv A3 
- luentomonisteet (lahi 1) 

KYSYMYS 3. 

Mitka ovat raskaan ja kevyen panssarintorjuntaohjusjoukkueen suorituskyvyn ja 
taistelukestavyyden erot? Perustele. 

Lahteet: 
- harjoitusvahvuudet 
- PstohjO 
- ampujan kasikirjat 
- suoritusvaatimukset 

KYSYMYS4. 

Kiteyta lyhyesti tutkimusraporteista miten ja mika hairinta vaikuttaa ta istelutilan
teessa ohjusjarjestelmiimme. 

Lahteet: 
- kokeiluraportit hairittavyydesta 

- ampujan kasikirjat 

AP 31C COMPAQL lE/OPKIRJE SAM 
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10. OPPIMISILMAPIIRI (kysymykset 25, 43 ja 44) 

'I'! 
"" "" E 
.s! 
:::, 
_j 

I Kurssille muodostui yhteishenki IJ 

15 ,------------------------, 

Q.__ ______ ...._ __ _ 

Tyytyvaisyys kokonaisuuteen II 

15 ..----------------------, 

0 .__ ________ _ 

liil en lainkaan 
c hieman 
liil merkittavasli 

c paljon 

liil pettenyt 
c tyytmaton 
liil melko tyy tyvainen 

c tyytyvainen 

Monimuoto-opetus sopii tallaiselle kurssille II 
15 .------------------------, 

10 

5 

o----------

Iii en sovi lai nkaan 
CJ vaati i paljon kehittamista 

Iii toimii valttavasti 

c:::i toimii hyvin 
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KYSYMYS 5. 

Miten ohjusjarjestelma 82 hairittavyys vaikuttaa ohjusjoukkueen taistelutekniseen 
kayttoon? 

Lahteet: 
- kokeiluraportit hairittavyydesta 
- PstohjO 

KYSYMYS 6. 

Laadi muistilista kevyen ohjusjoukkueen toimenpiteista hyokkayksen lahtoalueella. 

Lahteet : 
- PstohjO 

KYSYMYS 7. 

Mitka ovat panssarintorjuntaohjusjoukkojen ryhmittamisen keskeiset periaatteet ? 
Perustele periaatteiden tarkeys. 

Lahteet: 
- PstohjO 

KYSYMYS 8. 

Mita kaytannon toimintaohjeita PstK:n paallikkcna kasket maalien tarkeysjarjestyk
sesta antaessasi ohjeita tulenkaytosta ? Huomioi myos kertasinkojen kaytto. Perus
tele . 

Lahteet: 
- PstO 
- luennot : Pst:n nykytilasta ja vihollisen organisaatiosta. 

KYSYMYS 9. 

Miten koulutuksessa tulee huomioida mielestasi majuri llkka Pitkasen kertoma pst:n 
nykytila suhteessa ensimmaisella lahiopetusjaksolla esiin tulleeseen panssarivau
nujen nykytilaan. 

Lahteet : 
- luennot 
- PsPr:n vierailu 
- luentomonisteet 

AP3/C:COMPAOL TE/OPKIRJE SAM 
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OPPIMISTEHTAVA 2 

Tehtava 1: Laadi vihollistilannearvio MtJvO hyokkayksesta esimiehesi antamaan 
tilannepohjaan. 

Tehtava 2: Perustele tekemasi ratkaisu. 

Toimintaohjeet: 

- Piirra mahdollisimman selkeasti hyokkaava joukko komppanian tark
kuudella. 

- Perustelussa eta kantaa ainakin seuraaviin asioihin: 
- Mika alue on vihollisen kannalta tarkea ? Miksi ? 
- Mika alue on vihollisen hyokkayksen kannalta valttama-

ton? Miksi? 
- Mitka alueet riittanee viholliselle pelkastaan lamautetta

vaksi ? Miksi? 
- Perustele hyokkaajan valitavoitteet ja tavoitteet. 
- Riittaako hyokkaajalla ylimenokalusto? 

- Ota vastaus ja kartta mukaan Haminan lahiopetuspaiville. 
- Sovi esimiehesi kanssa tehtavan esittelysta viikolle 24. 

HUOMIOI ASIAKIRJATURVALLISUUS ! 

Lahteet ainakin: 
- Harjvahv A3 
- La.hi 1 :n muistiinpanot 

AP3/C.COMPAOL TI:IOPKIRJE SAM 
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OPPIMISTEHTAVA 3 

Perustele prikaatin panssarintorjuntajoukkojen kaytto oppimistehtavan 2 tilantees
sa. 

Tehtava 1: 

Tehtava 2: 

Piirra annetussa tilanteessa olevat joukot vastauskelmullePiirra sel
vasti erottuvalla varilla joukkojen panssarintorjunta-aseiden maarat kel
mulle todellisiin paikkoihin. 

Perustele ryhmitysratkaisu ja tehty pa.ates joukkojen kaytosta panssa
ri ntorjunnan nakokulmasta. Ota huomioon ainakin: 
- aseiden riittavyys alueittain 
- aseiden tehokasampumaetaisyys 
- sulutteiden huomioiminen 
- Milla alueella hairitaan vihollista ? 
- Milla alueella torjutaan vihollinen ? 
- Mille alueelle vihollisen paasy estetaan ? 
- reservin kayton suunnittelu 
- varareservin kokoamismahdollisuus 

Tehtava 3: Tee parannusesitys joukkojen kaytosta . Perustele mielipiteesi . 

Tehtava 4: Esittele tyosi oppimistehtavan 2 kanssa esimiehellesi viikolla 24. 

Ota vastauksesi mukaan Haminan lahiopetuspaiville. 

HUOMIOI ASIAKIRJATURVALLISUUS ! 

Lahteet ainakin 
- PstO 
- PstOhjO 
- JPr:n harjvahv 
- JvPr:n harjvahv 

AP31C COMPAOLfE/OPKIRJE SAM 
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VALMISTAUTUMINEN LAHIJAKSOLLE 2 

Tapaamme 5.6.1997 Haminassa. llmoittaudu Panssarintorjuntakomppaniassa klo 
09.00 mennessa. 

Ota mukaan maastovarustus. Majoitumme Valkjarven leirialueella. 

Opetus on suunniteltu paattyvan perjantaina 6.6. klo 17.00. 

Mika.Ii sinulle on kysyttavaa soita kurssinjohtajalle. 

Oppimistehtavien tekeminen valmistaa sinua Haminan sovellettuun opetukseen. 
Muista myos oman alustuksesi ( vast. ) valmistelu . 

KAYTA JA TAYTAAHKERASTI OPINTOPAIVAKIRJAA ! ! 

AP3/C:COMPAOL TE/OPKIRJE SAM 
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MONIMUOTO-OPETUKSEN ONNISTUMISTA KARTOITTAVAN KYSELYN TU
LOKSET (Liite 3) 

1. OHJAUKSEEN HAKEUTUMINEN JA OHJAUKSEN SAANTI (kysymykset 28-37) 

I Sai ohjausta II 
15 -------------------. 

10 
'e:! :co 
:co 
E 
~ 
::J 
_J 5 ... 

J;,: .-

tutor 

.. -

esimies tyokaveri opintopiiri opettaja 

Haki ohjausta I 
15,------------------, 

10 
'e:! 
:co 
:co 
E 
::J 

_:,,: 
::J 

....l 5 

-~~ 
0 L-1~--~1-----a-----l!t=--~---------1 

tutor esimies tyi:ikaveri opintopiiri opettaja 

■ ei saanut 
♦ hieman 

A merkittava 
g paljon 

■ ei hakenut 
+hieman 

1'. merkittava 

g paljon 



2. OHJMVA MATERIMLI (kysymykset 40, 41 ja 42) 

'~ 
,(il 
,(il 

E 
~ 
::i 

Ohjaava materiaali II 
15 ,-----------------------, 

10 -- :A-, - -- - - .- -

--
JJ.:. -- - - --
[3.. - -- ---

_J 5 --- -- -- --

..... -.. 
0 '---1a-----"-----t11--------------;.a ........ 
pystyin hyod auttoi aktivoi 

3. TYON JA OPISKELUN YHDISTAMINEN (kysymykset 7, 8 ja 9) 
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4. TYON JA OPISKELUN YHDISTAMINEN (kysymykset 26 ja 27) 
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5. HENKILOKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA (kysymys 10) 
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6. HENKILOKOHTAINEN OPPIMISSUUNITELMA (kysymys 11) 
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7. HENKILOKOHTAINEN OPPIMISSUUNITELMA (kysymys 12) 

Pystyin noudattamaan aikataulua 
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8. HENKILOKOHTAINEN OPPIMISSUUNITELMA (kysymys 13-18)
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9. OPPIMINEN (kysymys 20-24)
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