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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksessa tutkitaan, miten tietoverkossa toimiva avoin oppimisympäristöjä multimedi
aopetusohjelma voivat tukea monimuoto-opetusta upseerien täydennyskoulutuksessa. Tutki
muksen näkökulma on opettaja opetuksen suunnittelijana ja toteuttajana. Tutkija tutkii omaa
työtään toimintatutkimuksen keinoin.

Tutkimuksessa luodaan yleisestä teoriasta puolustusvoimien koulutuskulttuurin erityispiir
teet huomioiva ammattiteoria, joka vallitsee upseerien täydennyskoulutuksessa. Tähän ammattiteoriaan pohjautuen tutkimuksessa analysoidaan ja perustellaan empiirisessä osassa
saadut kokemukset. Tutkija on rakentanut tutkimuksen empiirisessä osassa monimuoto-opetukseen soveltuvat multimediaopetusohjelman ja avoimen tietoverkkopohjaisen oppimisym
päristön. Rakentamisessa käytettyjä perusteluja nimitetään käyttöteoriaksi.

Tutkimuksen pääongelma on: miten tietoverkossa toimivalla avoimella oppimisympäristöllä
ja interaktiivisena multimediapohjaisella ohjaavalla materiaalilla voidaan tukea oppilaiden
etäopetusta ja itsenäistä oppimista upseerien täydennyskoulutuksessa ?

Osaongelmat ovat:
1. Miten tietoverkkopohjainen avoin oppimisympäristö tulee pedagogisesti rakentaa tuke
maan etäopetusta ja oppilaan ohjausta ?
2. Miten cd-rom pohjainen interaktiivinen multimediaopetusohjelma tulee pedagogisesti ra
kentaa tukemaan etäopetusta ja oppilaan ohjausta ?

100 00 51074

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytettiin toimintatutkimusta. Tutkija tutki omaa työ
tään opettajana. Empiirisen osan sovellusten käytettävyys ja pedagogiset ratkaisut testattiin
kahdella kohderyhmällä. Saatuja kokemuksia tutkija vertasi omiin havaintoihinsa.

Tutkimuksen tulosten mukaan monimuoto-opetusta tukemaan kannattaa rakentaa puolustus
voimien esikuntajärjestelmässä toimiva oppimisympäristö. Se tukee oppilaan opiskelua lä
hiopetuksen ulkopuolella ja normaaliin työympäristöön liitettynä auttaa työn ja opiskelun
yhdistämistä. Oppimisympäristö on toteutettavissa sekä puolustusvoimien omassa verkossa
että internetissä.

Multimediaopetusohjelman suunnittelusta ja käytöstä saatujen kokemusten mukaan moni
mutkaisten ja suurten asiakokonaisuuksien opettamiseen kannattaa rakentaa kurssikohtainen
tuote. Ohjelma auttaa oppilaita yhdistämään asiakokonaisuuksia ja hallitsemaan asioiden vä
lisiä riippuvuussuhteita. Ohjelma toimii myös opitun asian kertaamisen apuna.

Avainsanat
Monimuoto-opetus, Oppimisympäristö, Multimedia, Verkko-oppimisympäristö
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MONIMUOTO-OPETUS UPSEERIEN TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

1

JOHDANTO

Tutkimuksen päämääränä on tutkia monimuoto-opetusta 1 upseerien täydennyskoulutuksessa.
Tutkimuksessa keskitytään erityisesti puolustusvoimien etäopetukseen ja -ohjaukseen soveltu
van opetusteknologian tutkimukseen ja kehittämiseen sotilaspedagogisesta näkökulmasta.

Esitutkimuksessa 2 on tutkittu Panssarintoijuntaupseerikurssin 6 monimuotoistettua opetusta.
Saatujen tulosten perusteella monimuoto-opetus soveltuu hyvin puolustusvoimien upseerien
täydennyskoulutukseen. Onnistuneena monimuoto-opetuksessa voidaan tulosten valossa pitää
työn ja opiskelun yhdistämistä sekä elinikäisen oppimisen tukemista. Kehittämistarpeina tut
kimuksessa nähtiin etäopetusteknologian sekä ohjaavan materiaalin kehittämistä. Muut puo
lustusvoimissa monimuoto-opetuksesta tehdyt tutkimukset tukevat näitä johtopäätöksiä.

Teoriapohjaksi tässä tutkimuksessa on rakennettu yleisestä oppimiskäsityksestä puolustusvoi
mien monimuoto-opetukseen soveltuva oppimiskäsitys. Näin muodostettua teoriaa kutsutaan
tässä tutkimuksessa ammattiteoriaksi. Sen pohjalle tutkija rakensi upseerien täydennyskoulu
tukseen sovelletun teorian monimuoto-opetuksen tutkimiseksi. Tätä sovellettua teoriaa kutsu
taan tässä tutkimuksessa käyttöteoriaksi. Teorian testaamiseksi luotiin kaksi mallia. Tutkija on
valinnut malleiksi tutkimusongelman mukaisesti multimediaopetusohjelman ja avoimen verk
kopohjaisen oppimisympäristön. Multimediaopetusohjelma on tutkimusraportin liitteenä 2.
Verkkopohjaisen oppimisympäristön rakenteesta ja tehdyistä ratkaisuista on esimerkki ainetta
käsittelevässä luvussa.

Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa jatketaan panssarintoijuntaupseerikurssin kehittämis
tä. Tutkija on valmistanut panssarintorjuntaupseerikurssin opetusta varten multimediaopetus
ohjelman sekä puolustusvoimien sisäisessä tietoverkossa toimivan oppilaiden ohjaus- ja etäopetusympäristön. Tutkimuksen alkaessa 3 seuraava panssarintoijuntaupseerikurssi oli määrä
toteuttaa kevään ja kesän 1999 aikana. Puolustusvoimien säästötoimista johtuen kurssi on siir
retty vuodelle 2001. Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan tutkimuksessa oh tarkoitus
tutkia panssarintoijuntaupseerikurssin toteutumista. Kurssin siirtäminen antoi mahdollisuuden
uuden teknologian kehittämiseen ja esitestaukseen ennen opetuksen aloittamista.
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Empiirisessä osassa kuvataan ja perustellaan mahdollisimman tarkasti tuotteiden - multimedi
aopetusohjelman ja verkko-oppimisympäristön - rakentamisen vaiheet ja valmistamisen aika
na tehdyt ratkaisut. Ammattiteoriaan viitatuilla perusteluilla pyritään luomaan yleistettävyyttä
puolustusvoimien opetukseen. Tuotteiden valmistamisen lisäksi tutkija on esitestannut tuot
teet erikseen valituilla kohderyhmillä. Esitestauksella pyritään varmistamaan tehtyjen ratkai
sujen toimiminen käytännössä sekä hakemaan vertailupohjaa tukijan omille tulkinnoille.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin toimintatutkimus. Menetelmävalinta perustuu tutkimusasetel
maan. Sen mukaan tässä tutkimuksessa tutkitaan opettajan mahdollisuutta valmistaa itse kurs
sin monimuoto-opetuksessa tarvittava materiaali ja oppimisympäristö. Tutkija on itse toiminut
tutkittavan kurssin oppilaana, opettajana ja kurssin johtajana. Kurssin opetussisällön ja -mene
telmien hallitsemisen vuoksi hän on itse toimijana kurssin valmisteluissa toimintatutkimuksen
mukaisesti. Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi tutkimuksessa esitestataan rakennetut tuot
teet.

Tutkimusraportin toisessa luvussa muodostetaan tutkimuksen teoria. Luvun alussa hahmote
taan tutkimuksen viitekehys sekä lyhyesti kuvataan teorian rakentaminen siihen nähden. Teo
ria rakennetaan viitekehyksen mukaisesti tutkimusongelmaan fokusoituna. Siinä tarkastellaan
puolustusvoimien erityispiirteiden vaikutusta opetuksessa vallitsevaan oppimiskäsitykseen.
Oppimiskäsityksen tarkastelun jälkeen kiteytetään monimuoto-opetuksen perusajatus ja monimuoto-opetuksesta puolustusvoimien koulutuksessa saadut kokemukset. Tämän jälkeen keski
tytään oppilaan ohjaamisen, oppimisympäristön ja ohjaavan materiaalin teoriapohjaan. Lo
puksi tulkitaan näistä puolustusvoimissa saatuja kokemuksia. Teoreettisen tarkastelun jälkeen
luvussa esitellään tutkimusasetelma ja -ongelmat. Näiden jälkeen esitellään ja perustellaan tutkimusmenetelmävalinta sekä kuvataan tutkimuksen toteutus.

Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen empiirisen osan tulokset. Neljännen luvun diskussiossa on tutkimuksen tulosten tarkastelu, kriittinen arviointi ja yleistettävyyden arviointi
muuhun puolustusvoimien opetukseen sekä jatkotutkimustarpeet.
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TEOREETTINEN LÄHESTYMINEN MONIMUOTO-OPETUKSEEN

2.1

T eorian muodostaminen

Tutkimuksen viitekehys on muodostettu tarkastelemalla yleisestä oppimiskäsityksestä puolus
tusvoimien monimuoto-opetuksen erityispiirteet huomioiden. Tarkastelu on rajattu koske
maan upseerien täydennyskoulutusta. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti etäopetukseen ja
oppilaan itsenäistä opiskelua tukevaan ohjaamiseen. Empiirisessä osassa tutkitaan teknologi
sia apuvälineitä etäopetuksessa ja ohjaavan materiaalin laatimisessa.

Esitutkimuksessa tutkija on tarkastellut monimuoto-opetusta upseerien täydennyskoulutukses
sa. Tämä tutkimus lähestyy samaa aihetta saatujen tulosten pohjalta. Monimuoto-opetuksen
lähiopetus sekä koko oppimisprosessin suunnitteluja toteutus rajataan tutkimuksen ulkopuo
lelle esitutkimuksen perusteella. Ne huomioidaan vain oppimisympäristön muodostamiseen ja
ohjaavan materiaalin laatimiseen liittyvin osin.

Tässä tutkimuksessa jatketaan panssarintoijuntaupseerikurssin kehittämistä. Tällöin tutkimuk
sen empiirinen osa palvelee suoraan Panssarintorjuntaupseerikurssin 7 toteutusta.

VIITEKEHYS
Diplomityö
Yleinen oppimiskäsitys
Puolustusvoimien oppimiskäsitys
Upseerien täydennyskoulutus
Monimuoto-öpetus
Etäopetus ja oppilaan
ohjaussuunnitelma
Lähiopetus

Kuva 1: Teoreettinen viitekehys.

Etäopetus

Itsenäinen
opiskelu
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Tutkimuksen teoria on luotu kehittämällä yleisestä teoriasta puolustusvoimien erityispiirtei
siin soveltuva teoria. Yleisestä teoriasta luodaan näin puolustusvoimien monimuoto-opetuksessa mahdollistuva ammattiteoria, joka on siis monimuoto-opetuksen käyttöympäristö puo
lustusvoimissa. Se pohjautuu yleiseen oppimiskäsitykseen, mutta huomioi opetuksen ja orga
nisaation erityispiirteet. Panssarintoijuntaupseerikurssin toteutuksessa käytetyt opetustekniset
ja -menetelmälliset ratkaisut perusteluineen ymmärretään opettajan työssään käyttämäksi
käyttöteoriaksi. Sitä ei saa ymmärtää arkiajatteluksi, jossa usein epäluotettavista ja selektiivi
sistä havainnoista tehdään liiallisia yleistyksiä sekä puutteellisia päättelyjä.4 Käyttöteoria olisi
miellettävä kurssin opettajakunnan sekä oppilaiden arkitiedon esiin nostamisena ja perustele
misena. Tällä asioiden syvällisellä tarkastelulla voidaan kehittää omia toimintatapoja. Tämä
arki- tai hiljainen tieto ilmenee kouluttajilla kokemuksen aiheuttamana tietoisuutena siitä, mi
ten opetustapahtuma tulisi toteuttaa.5 Käyttöteoria luodaan ongelmakeskeisesti tuomalla opet
tajakunnalle ongelmaksi, miten toteuttaa opetus uudella menetelmällä. Näin syntyneet ratkai
sut perustellaan ammattiteorialla. Käyttöteorian testaamiseksi tutkimuksessa luotiin mallit.
Malleiksi valittiin multimediaopetusohjelma sekä verkkopohjainen oppimisympäristö. Multi
mediaopetusohjelmalla tutkittiin viitekehyksessä toteutetussa opetuksessa oppilaan itsenäisen
opiskelun ohjaamista ohjaavalla materiaalilla. Verkko-oppimisympäristöllä tutkittiin uuden
teknologian tuomia mahdollisuuksia etäopetukseen ja -ohjaukseen.

Etäopetuksesta ja oppilaiden ohjaamisesta saatuja kokemuksia tarkastellaan ja perustellaan
teoriaosassa yleisestä teoriasta johdetun puolustusvoimien monimuoto-opetuksen perusteiden
valossa. Tällä pyritään löytämään käyttö- ja ammattiteorian välinen suhde 6 ja luomaan näin
tutkimustuloksille yleistettävyyttä puolustusvoimien opetuksessa.
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Kuva 2: Tutkimuksen teorian muodostuminen.

2.2

Tietoyhteiskunnassa vallitseva yleinen oppimiskäsitys

Uuden opetusmuodon syvällinen tutkiminen vaatii ihmisen oppimisen tarkastelua sekä oppi
mistapahtuman luonteen miettimistä. Ihmisen oppimiskäsitys on muuttunut yhteiskunnan
muuttumisen mukana koko oppimisen tutkimisen historian aikana7. Viime vuosikymmenien
aikana on noussut esiin kaksi vallitsevaa oppimiskäsitystä, jotka ovat behavioristinen ja kon
struktiivinen oppimiskäsitys .8 Nämä kaksi suuntausta eroavat toisistaan käytännössä oppilaan
oppimisprosessiin vaikuttamisen näkökulmasta. Ensimmäisessä korostetaan ulkoapäin ohjat
tua oppimisprosessia ja jälkimmäisessä oppilaan omaa osuutta oppimisessaan. Kärjistäen voi
daan sanoa, että kyseessä on joko opetuksen suunnittelusta tai oppimista tukevan kokonaisuu
den rakentamisesta 9.

Behavioristisen oppimiskäsityksen takana on empiristinen, kokemusperäinen, tiedonkäsitys.
Se näkee oppimisen tapahtuvan pääasiassa kokemuksina "yrityksen ja erehdyksen" kautta. Sii
nä korostuu opettajan ohjaava vaikutus. Tällöin opettaja päättää etukäteen oppimisprosessin
kulun yksityiskohtaisesti 10. Johan von Wright kärjistää behavioristisen lähestymisen opetus
suunnitteluun seuraavasti:

" Opetusohjelman tavoitteena on selvät behavioristiset tavoitteet: opetus tähtää
konkreettisiin, mitattaviin toimintoihin ... Laajat tavoitteet ositetaan osatavoittei
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den sadaksi. Osatavoitteisiin pyritään aina yhteen kerrallaan... Opetussuunnitel
ma on täten periaatteessa pysyvä, käsittäen ennalta määritetyt keinot ennalta
määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.1,11

Opetussuunnitelma tulee ymmärtää laajana kokonaisuutena. Pelkistetysti voidaan todeta, että
se on esitys olosuhteista ja jäijestetyistä, joilla pyritään tavoitteita saavuttamaan. Opetussuun
nitelma käsittää yhteiskunta- ja koulutuspolitiikan, koulutustavoitteet ja -järjestelmän, resurs
sit, hallinnon, henkilöstön, oppisisällöt ja -materiaalit, tilat, opetusjärjestelyt sekä oppilaat 12.
Opetussuunnitelmaa voidaan lähestyä behavioristisesti tai konstruktiivisesti. Monimuoto-opetuksessa opetussuunnitelmassa korostuu erityisesti oppilaat, opetusjärjestelyt, oppimateriaalit
ja sisällöt. Näitä lähestytään mahdollisimman yksilökeskeisesti oppilaan näkökulmasta. Suori
tustason osa-alueita korostettaessa opetussuunnitelman metataso jää taustalle, mutta niitä ei
saa poissulkea. Esimerkiksi opetusjärjestelyjen muuttaminen aiheuttaa todennäköisesti painei
ta tarkistaa resursseja ja koulutusjärjestelmää.

Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu oppilaan opetustapahtumas
sa tekemien havaintojen pohjalta. Tässä tiedonkäsitys poikkeaa edellä kuvatusta. Behavioristi
sen ajattelun mukaan havaitseminen ohjaa ajattelua ja toimintaa. Konstruktivismi näkee, että
ajatteluja toiminta ohjaavat oppilaan havainnointia.13 Tärkeänä tässä pidetään oppijan tajuntaa
ja siinä tapahtuvia muutoksia 14. Tällöin oppimisprosessin suunnittelussa ja ohjauksessa tulee
huomioida oppilaan yksilölliset tarpeet ja valmiudet. Jokainen oppilas on yksilöjä hänellä on
tällöin yksilöllinen oppimis- ja kokemushistoriansa. Tähän historiaansa pohjautuen hän ha
vainnoi uusia asioita, jotka hän rakentaa uudeksi tiedoksi oppiessaan 15. Henkilökohtainen op
pilaan huomioiminen lisää huomattavasti hänen motivaatiotaan ja sitoutumistaan opiskeluun.

Oppilaan tiedonrakentamiskyvyn lisäksi opettamisen kannalta on tärkeää huomioida opitun
asian tilannesidonnaisuus ja siirtäminen uuteen tilanteeseen 16. Ihminen osaa hahmottaa ja kä
sitellä uutta tietoa siinä tilanteessa ja ympäristössä, jossa hän on oppinut asian. Opetuksen
haasteeksi tulee tiedon soveltamiskyvyn kehittäminen oppilaalle. Tässä auttaa asian pohdinta
ja syy-seuraus - suhteiden perustelu. Tutkimuksellinen oppimisasenne17 edistää myös uuden
tiedon soveltamisen suoraan uusiin tilanteisiin. Oppilas pystyy soveltamaan uutta tietoa pa
remmin joutuessaan perehtymään varsinaisen uuden tiedon lisäksi myös asian tai ilmiön tilan
nesidonnaisuuteen ja monimutkaisuuteen. Väljät ja monimutkaiset ongelman asettelut pakot
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tavat oppilaita rajaamaan ja konkretisoimaan tehtävää. Tällöin oppilas tiedon oppimisen lisäk
si saa valmiudet tiedon soveltamiseen.

Konstruktiiviseen tiedon rakentamiseen pohjaa myös oppimisen tutkimuksellista asennetta
korostava korkeamman asteiseen tiedonkäsittelyn ajatus 18. Siinä oppimista lähestytään ongel
makeskeisesti tutkimuksellisella asenteella. Tällöin oppijat itse hahmottavat ja jäsentävät on
gelman. Tämän ongelman ratkaisemiseen tarvittavan tiedon he hakevat eri lähteistä. Oppimis
prosessi muistuttaa siis tässä tutkimusprosessia. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia rakentaa
yhteisöllinen ongelman ratkaisuprosessi verkkopohjaiseen oppimisympäristöönkin 19.

Itseohjautuvuus ja strategisesti korkeatasoinen oppiminen on myös tietoyhteiskunnan oppimi
selle ja opettamiselle mukanaan tuoma haaste 20. Oppijan tulee kyetä itsenäisesti havainnoi
maan tiedon tarvettaan sekä pystyttävä hakemaan tietoa tarkoituksen mukaisimmalla tavalla.
Näin haettuun tietoon hänen on vielä pystyttävä suhtautumaan kriittisesti. Täten voidaan aja
tella, että tulevaisuudessa opiskelijat eri kouluasteilla tottuvat uudenlaiseen oppimisasenteeseenja opetustapaan.

Tilannesidonnaisen oppimisen yksi kriittinen komponentti on sosiaalinen vuorovaikutus 21.
Vuorovaikutuksen avulla oppija "pääsee sisään" tilanteeseen. Oppija saa tuekseen yhteisössä
vaikuttavan ns. hiljaisen tiedon 22 eli asiantuntijoiden ja muiden yhteisössä pitkään toiminei
den arkityössään käyttämään tiedostamattomaan arkitietoon. Uusi oppija tuo vuorovaikutuk
sella yhteisöön omat, ehkä uudet, ajatuksensa ja täten auttaa yhteisöä kehittymään. Itsenäisen
tiedonrakentamisen ohessa ei saa unohtaa yhteisöllistä oppimista23. Oppivassa ryhmässä pys
tytään tukemaan ryhmän jäseniä ja siinä oppija saa oman kehittymisen kannalta tärkeää vertaispalautetta.

Tietoyhteiskunnan tiedon nopea muuttuminen on tuonut mukanaan tarpeen ihmisten elinikäi
selle oppimiselle. Koulutusorganisaatioiden antama opetus vanhenee nopeasti. Tällöin jokai
sella olisi oltava kyky itsenäiseen oman toiminnan tarkkailuun ja sitä kautta sen kehittämiseen
24. Tätä kutsutaan reflektiiviseksi oppimiseksi. Se yhdessä edellä kuvattujen uusien oppimis
valmiuksien kanssa luo perustan elinikäiselle oppimiselle. Oppilaan itsenäinen työskentely
yhdistettynä tiedon luovaan soveltamiseen ja sen oma-aloitteiseen arviointiin luo mahdolli
suuden ihmisen itsenäiseen oppimiseen koulutusjärjestelmien rinnalla.
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Suomalaisessa yhteiskunnassa on käynnissä kulttuurin muutos. Suomi on jo osin muuttunut
tietoyhteiskunnaksi. Tämän kulttuurimuutoksen merkkeinä pidetään tiedon lisääntymistä, verkottumista sekä nopeaa muuttumista ja vanhenemista. 25 Oppijan on osattava uudessa verkot
taneessa tietovirtojen maailmassa rakentaa uutta tietoa itsenäisesti omiin kokemuksiinsa näh
den. Tämä kulttuurin muutos asettaa uusia haasteita opetukselle 26. Tiedon määrä ja sen verkottuneisuus aiheuttaa sen, että oppijan on haettava uudesta asiasta tietoa eri lähteistä asian
ymmärtämiseksi. Verkottuneisuus tuo lisäksi vaikeuden varmistaa tiedon totuuden mukaisuu
den ja asiaan liittyvyyden

21.

Tiedon nopea vanheneminen taas luo lähes kestämättömiä pai

neita nykyisen kaltaiselle keskitetylle opetusjäijestelmälle. Jäijestelmän rinnalle on pystyttävä
kehittämään elinikäistä oppimista tukevia avoimia oppimisympäristöjä. Tietoyhteiskunnan
tiedon siirto on siirtymässä tietoverkkoihin. Tämä tiedon välityskanava mahdollistaa uuden
tiedon päivittämisen elinikäisen oppimisen tueksi. Tietoverkoissa olevien informaatiovirtojen
muuttaminen tiedoksi vaatii oppilaan aktiivista työtä. Hänen on osattava käyttää tietolähdettä
oikein. Tämän lisäksi hänen on valikoitava, rakennettava ja tulkittava tietoa oppiakseen uut
ta.28

Tiedon muuttumisen ohella opiskelutilan muuttumista pidetään merkittävänä muutoksena tie
toyhteiskunnassa 29. Etätyön tapaan etäopiskelun merkitys oppimismahdollisuuksien lisääjänä
kasvaa. Opiskeluajan ja -paikan irtautuminen luokkahuoneesta muuttaa oppimisen käsitystä.
Muutos tässäkään ei ole ongelmaton. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarve ja tarpeellisuus
tuo haasteita tietoyhteiskunnalle. Toisaalta opiskelun aloittamiseen ei riitä ulkoisten oppimis
mahdollisuuksien luominen, vaan edelleen oppimiseen tarvitaan oppijan oma tahto ja tarve 30.

Konstruktiivinen oppimiskäsitys voittaa alaa behavioristiselta ajatusmallilta juuri yhteiskun
nan kulttuurimuutoksen mukana. Suomen koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla on lähdetty
tutkimaan konstruktivismin soveltamismalleja opetukseen. Jo peruskoulun ala-asteella kokeil
laan oppilaan itseohjautuvuuteen perustuvaa oppimisprosessin hallintaa 31. Näin pyritään luo
maan ihmiselle kyky ja valmius hankkia itse uutta tietoa kouluopetuksen jälkeenkin. Tämä
elinikäisen oppimisen ajatus saa tukea ammattirakenteen muutoksesta. Vanhoja ammatteja ka
toaa uudessa yhteiskunnassa ja ihmisiä koulutetaan uusiin ammatteihin 32.
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2.3

Tietoyhteiskunnan vaikutus puolustusvoimien monimuoto-opetukseen

Puolustusvoimien koulutusta varten ei voi määritellä omaa puolustusvoimien oppimiskäsitys
tä, vaan puolustusvoimat on osa suomalaista yhteiskuntaa. Puolustusvoimien opetuksessa val
litsee kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon opetuksen suunnittelussa.
Tässä tutkimuksessa yleisen oppimiskäsityksen vaikutus puolustusvoimien monimuoto-ope
tukseen asemoidaan seuraavasti:

Käsitys oppimisesta puolustusvoimien opetuksessa koostuu yleisestä tietämyk
sestä, ihmisen oppimisesta ja organisaation erityispiirteistä johtuvasta käsityk
sestä, miten oppimistavoitteet puolustusvoimien koulutuksessa saavutetaan.33

Puolustusvoimat suomalaisen yhteiskunnan osana on mukana tässä muutoksessa. Yhteiskun
nassa tapahtuva oppimiskäsityksen muutos ei voi olla vaikuttamatta puolustusvoimien koulu
tukseen. Tietoyhteiskunnan koulutusjätj esteinään kasvattavat oppilaat ovat muutaman vuoden
kuluttua puolustusvoimien koulutuksen kaikilla tasoilla oppilaina. Suomalaisen yhteiskunnan
kansainvälisen yhteistyön ja sidonnaisuuksien lisääntyminen luonnollisesti koskee myös puo
lustusvoimia. Kansainväliseen toimintaan osallistuva puolustusvoimien henkilökunta tarvitsee
uusia valmiuksia ainakin kulttuurien, toimintamallien ja kielten osalta. Kansainvälistyminen
aiheuttaa muutostarpeita myös puolustusvoimien koulutusjärjestelmään. Kaikkia henkilöstön
tarvitsemia valmiuksia ei pystytä opettamaan perinteisen koulutusjärjestelmän avulla. Lisäksi
ainakin osa oppimisympäristöistämme tulee olla yhdistettävissä ja yhteensovitettavissa kan
sainväliseen opetusympäristöön.

Puolustusvoimissa vallitseva käsitys ihmisen oppimisesta seuraa luonnollisesti yhteiskunnan
muuttumista, ovathan kouluttajat, koulutuksen suunnittelijat ja koulutettavat yhteiskunnan
opetuskulttuurin tuottamia. Ikäjakaumasta johtuen he tosin ovat eri aikakausien tuotteita ja
näin ollen suuntausten muutoksissa on luonnollinen viive. Puolustusvoimien oppimiskäsityk
seen vaikuttaa yleisen oppimiskäsityksen lisäksi oman organisaation mukanaan tuomia teki
jöitä. Näistä keskeisimpiä ovat puolustusvoimien tehtävät, sodan kuva, organisaatiorakenne ja
kulttuuri.

Puolustusvoimien tärkein tehtävä on yhteiskunnan turvallisuuden takaaminen. Koulutuksen
antaminen on valmiuden ylläpidon ja kehittämisen ohella merkittävä uskottavan puolustusky
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vyn edellytys 34. Koulutusjärjestelmä on kiinteä osa puolustusjärjestelmän kehittämistä. Kou
lutusjärjestelmällä yhdistetään henkilöstön, asejärjestelmien ja infrastruktuurin kehittäminen.
Puolustusvoimat rekrytoi ja kouluttaa itse valtaosan henkilöstöstään. Lähes kaikki koulutus
tähtää joukon ja yksilön sodan ajan tehtävän vaatimien valmiuksien antamiseen. Henkilökun
nan koulutuksessa otetaan lisäksi huomioon henkilön rauhan ajan tehtävät, jotka nekin luon
nollisesti ovat puolustusvoimien tehtävien täyttämisen karmalta tärkeitä. Tämä työnantajan
näkökulma on otettava huomioon opetuksen päämääriä ja tavoitteita laadittaessa35. Opetuksen
perusteena on selkeästi jäsennelty oppimistavoite. Puolustusvoimien tavoitesuuntautunut ope
tus mahdollistaa näin yksilön huomoimisen opetuksen toteutuksessa. Suunnittelussa voidaan
ottaa huomioon oppilaan opiskeluhistoria.

Myös rauhanaikainen kouluttajan työ muuttuu tulevaisuudessa. Teknologian lisääntyminen ja
monimutkaistuminen lisää opetettavien asioiden vaativuutta. Lisäksi merkittävä muutos on
j oukkotuotantovelvoitej äij estelmä, joka on muuttanut koulutusta enemmän " täsmäkoulutukseksi " kohti tiettyä sodan ajan tehtävää. Kouluttajan on huomioitava joukon ja yksittäisen
koulutettavan sodan ajan tehtävän vaatimukset opetusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan.
Koko koulutusjakson ajan tiedetään yksittäisen henkilön koulutuksen tavoite. Tällöin voidaan
oppimisprosessissa huomioida koulutettavan yksilölliset ominaisuudet ja oppimiskokemukset
parempaan lopputulokseen pääsemiseksi. Tämä vaatii tarkkaa kohderyhmäanalyysiä sekä op
pimisprosessin ja -menetelmien hallintaa.

Joukkotuotantoj ärj estelmä on tuonut mukanaan myös sirpaleisen opetussuunnitelman. Ope
tusta annetaan pienille ryhmille jopa yksilöille mukautettuna. Koko puolustusvoimia kattava "
massakouluttaminen " on lopetettu. Eri puolella Suomea opetussuunnitelmia tarkennetaan ja
muutetaan paikallisiin olosuhteisiin ja erityisvaatimuksiin soveltuviksi. Sirpaleinen ja eri ta
voin opetettava kohdejoukko vaatii opettajalta ja opetusjärjestelmältä mukautumista sekä ope
tussuunnitelmalta avoimuutta.

Lisäksi erilaiset opetuksen apuvälineet, mm. simulaattorit ja tietokoneavusteiset opetusväli
neet, vaativat opettajalta oppimisprosessin suunnittelussa uuden teknologian hyväksikäytön
osaamista. Opetusteknologian lisääntyminen tuo mukanaan myös vaaran käyttää teknologiaa
oppimista häiritsevästi 36. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on pidettävä jatkuvasti
mielessä oppilaskeskeisyys ja opetuksen laatu. Teknologia luo mahdollisuuden tehdä opetuk
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sesta "monistamista". Opetusmenetelmän valinnan perusteena ei saa olla määrälliset perusteet
vaan oppilaan oppimisprosessin huomioiva tavoitesuuntautuneisuus.

Sodan kuvan muutos on huomioitava koulutuksen suunnittelussa37. Puolustusvoimissa on teh
ty maavoimien kehittämisohjelma 2020, jossa on arvioitu myös tulevaisuuden vaatimukset
koulutukselle. Niistä voidaan johtaa koulutukselle aiheutuvat muutospaineet. Suurimpina
muutoksina pidetään tiedon määrän kasvua, teknologian lisääntymisen mukanaan tuomaa
asiantuntijoiden määrää sekä tilanteiden nopeata muuttumista 3S. Taistelukentän alati muuttu
va tilanne vaatii varsinkin johtajilta kykyä rakentaa uusi tieto vanhaan kokemuspohjaansa ja
tietoihinsa tukeutuen. Tilanteiden nopea muuttuminen vaatii johtajalta nopeaa uuden tiedon
käsittelyä. Tämä uuden tiedon rakentaminen on konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukai
nen.

Teknillistyminen tuo mukanaan myös vaatimuksia oppimisvalmiuksille. Oppijan itsenäisyys,
itseohjautuvuus ja uuden tiedon omatoiminen rakentaminen lienevät tulevaisuudessa sotilaan
perusvaatimuksia. Suomen sotakokemusten mukaan jo edellisissä sodissa vaadittiin sotilaalta
improvisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksen tekoon. Nykyisen so
dan kuvan mukainen suuri tiedon määrä ja taistelutilan laajuus korostavat näitä vaadittavia
ominaisuuksia.

Teknologian ja toiminnan nopea kehitys vaati sotilaalta kykyä oman toiminnan reflektiivisen
tarkkailun kautta kehittää itseään ja toimintamenetelmiään sekä tällä tavoin omaa toimintaky
kyään 39. Koulutusorganisaatioiden antama peruskoulutus muuttuu puolustusvoimissakin var
sin nopeasti riittämättömäksi. Sodan ajan johtamisjärjestelmiä yhtymätasolta lähtien kehite
tään verkkopohjaisiksi järjestelmiksi 40. Tietojärjestelmät toimivat johtamisen apuvälineinä
tiedon siirrossa ja käsittelyssä. Järjestelmien hyödyntäminen vaatii käyttäjältä tekniikan osaa
misen lisäksi toimintamallien muuttamista. Rauhan aikana käytössä oleva esikuntaj ärj estelmä
on tietyissä toiminnoissa yhteensovitettu sodan ajan järjestelmiin. Täten upseeri työskentelee
tietoverkkojärjestelmillä rauhan ja sodan aikana. Koulutuksen on tuettava näissä työskentely
olosuhteissa tarvittavien ajattelu- ja toimintamallien kehittymistä.

Puolustusvoimien organisaatioksi on valittu linj aesikuntaorganisaatio 41. Valinnan perusteena
on puolustusvoimien tehtävät. Kriisiorganisaationa selkeä linj aesikuntaorganisaatio on luon
nollinen valinta. Perusorganisaatiomalli on haluttu säilyttää myöskin rauhan aikana samana
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helpottamaan ja mahdollistamaan valmiuden kohottamisen 42. Tällöin valta- ja vastuusuhteet
ovat pääpiirtein samat rauhan ja sodan aikana. Linjaesikuntaorganisaatiossa on ihmisellä liik
kumavaraa johtajan johtamistyylin valinnasta riippuen 43. Itseohjautuvuus ja oman toiminnan
reflektointi mahdollistuvat päätöksentekoprosessissa sekä toiminnoissa. Puolustusvoimissa
yleisemmin käytetty päätöksentekoprosessi muistuttaa yhteisöllistä tiedon rakentamismallia.
Perusratkaisuna käytettävä päätöksen tekoprosessi on seuraava: Yhteinen tilanteen arviointi,
johtajan asiantuntijoiden esittelystä tekemä päätös, toiminta-ajatusten laatiminen ja yhteinen
tarkastelu sekä suunnitelman laatiminen. Johtamistilanteissa säännönmukaisesti käytetään
matriisi-ja projektiorganisaatiomalleja ihmisten erikoisosaamisen hyödyntämiseksi sekä orga
nisaation muuttamiseksi tilanteen vaatimuksien mukaiseksi44.

Organisaatioteoreettisesti puolustusvoimissa käytettävissä organisaatiomalleissa perusmallina
on hierarkinen rakenne, jossa valta- ja vastuusuhteet ovat selkeät. Organisaation sisällä anne
taan kuitenkin ihmisille ja alaorganisaatioille liikkumavaraa toiminnan tehostamiseksi. Koulutusilmapiirin on tuettava tätä johtamiskulttuuria. Koulutuksen jokaisella tasolla on opetukses
sa huomioitava ja tuettava kriisiorganisaation hierarkisuutta ja sen sisällä mahdollistuvaa
yksilöllistä aloitteellisuutta, itseohjautuvuutta ja henkilökohtaisten ominaisuuksien hyödyntä
mistä.

Organisaation kulttuuri muodostuu ihmisten käsityksistä ja menettelytavoista. Puolustusvoi
mien oppimiskäsitys on ollut varsin pitkään behavioristinen, ulkoapäin tietoa antava. Valinta
oppimis- ja samalla ihmiskäsitykseksi on ollut luonteva keskusjohtoisen ja hierarkisen järjes
telmän osana. Oppimis- ja ihmiskäsitys ovat viime vuosina muuttuneet muun yhteiskunnan
mukana. Opetuksen muuttuminen enemmän oppilaskeskeiseksi on tuonut tullessaan koulutuk
seen palaute- ja arviointijärjestelmät sekä opetusmenetelmätietoisuuden. Uudet puolustusvoi
mien koulutusoppaat jatkavat ja syventävät tätä kehitystä 45. Puhutaan opettamiskulttuurin
muutoksesta 46. Uudet palkatun henkilöstön ja varusmiesten koulutusjärjestelmät luovat mah
dollisuuden koulutuskulttuurin muuttamiselle 47. Puolustusvoimain komentaja korostaa varusmieskoulutusjärjestelmän uudistuksen merkitystä ja onnistumisen tärkeyttä. Esille hän nostaa
erityisesti johtamis- ja kouluttamistaidon koulutuksen uudistuksen merkityksen.

Hän korostaa: "... Kaikki riippuu nyt puolustusvoimien kouluttaj ahenkilökunnan kyvystä saada varusmiesesimiehet oppimaan opetuspaketin sisältö ja omak
sumaan sen henki. ..." 48
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Palkatun henkilöstön koulutuksen muutoksesta hän korostaa mm. Maanpuolustuskorkeakou
luun perustettavan täydennyskoulutusosaston merkitystä valtakunnallisena räätälintyönä suun
nitellun täsmäkoulutuksen antajana49.

Oppimiskäsityksen muuttamisella saadaan muutettua ihmisen toimintametodeja hänen kohda
tessa uuden tiedon tai tilanteen. Upseeri tarvitsee sodan ajan johtajana edelläkuvattuja val
miuksia. Lisäksi rauhan ajan kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana hän on avainasemas
sa muutettaessa koko puolustusvoimien palvelusilmapiiriä ja henkilöstön valmiuksia tulevai
suutta varten. Puolustusvoimien sosiaalinen yhteisö luo oman palvelusilmapiirin 50. Se muo
dostuu joukon yhteisistä tottumuksista, käsityksistä, tulkintamalleista sekä puhetavoista. Se il
menee joukkohenkenä sekä vuorovaikutuksen määränä ja laatuna eri henkilöstöryhmien välil
lä.

Ennusteet tulevaisuuden haasteista koulutukselle tuovat korostavat vielä enemmän oppilaskes
keisyyttä ja täsmäkoulutuksen mahdollistavia opetusmenetelmiä. Tulevaisuudessa sotilaalta
vaaditaan kykyä itsenäisesti omien havaintojen perusteella rakentaa ratkaisumalleja ongelmiin
usein suuresta tietomäärästä, joka saattaa sisältää myös ristiriitaista ja määrittelemätöntä tie
toa. Tämän kyvyn omaksuminen ja jalostaminen vaatii oppimisprosessin muuttamista vastaa
vanlaiseksi - haastavaksi, ongelmakeskeiseksi ja yksilön omaa ajattelua korostavaksi. Yhtei
söllisen oppimiskyvyn opettaminen on ammattitaidon ja erikoisosaamisen lisääntymisen mu
kanaan tuoma haaste puolustusvoimienkin koulutuksessa. Eri alojen erikoisosaajien lisäänty
essä johtaja tarvitsee johtamistoiminnassaan yhteistä ongelman käsittely- ja ratkaisukykyä.
Tällöin lähestytään johtamistoiminnassa tiedon tutkimuksellista rakentamista.

Ekola (1994) määrittelee verkkoympäristössä keskeisen käsitteen yhteistoiminnallisen oppi
misen seuraavasti:

Yhteistoiminnallinen oppiminen on pienryhmätyöskentelyä, jossa ongelmanrat
kaisun ja tiedollisen oppimistavoitteen lisäksi jäijestelmällisesti opitaan ryhmä
työtaitoja ja arviointia.51

Käsitys sotilaan oppimisesta on muuttumassa. Seminaarijulkaisuissa 52, koulutuskäskyissä 53
ja päätöksissä 54 näkyy jo tällä hetkellä uudenlainen lähestyminen opetukseen. Oppilasta akti
voiva ja hänelle vastuuta antava käsitys on myös uuden sotilaspedagogiikan perusteet oppaan
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keskeinen sanoma 55. Tämä uusi ajattelumalli ei vielä ole juurtunut puolustusvoimien opetuk
seen. Ajattelumallin toimivan toteuttamismuodon löytäminen vaatii toimintakulttuurin huomi
oimista ja opettajien koulutusta. Uuden varusmieskoulutusjäijestelmän mukaisten kuuden
kuukauden opetusajan kuluessa yksilön huomioiminen vaatii vielä käytännön toimimismallien
löytämistä. Oppilaan aktivoiminen ja vastuun antaminen oppilaalle eivät ole uusia asioita puo
lustusvoimien opetuksessa. Perusteiden opetuksen jälkeen oppilaiden oma osuus on ollut ko
rostetusti esillä jo aiemmin. Yksilön korostamisen sijasta on kiinnitetty huomiota joukkoon ja
sen oma-aloitteiseen toimintaan. Uuden ajattelumallin ja opetusmenetelmien kautta voidaan
saavuttaa yksilöä palvelevia opetuskokonaisuuksia.

Kaikkiin opetustapahtumiin korostettu oppilaskeskeisyys ei kuitenkaan sovi. Palvelusturvallisuuteen ja joukkokokonaisuutena toimimiseen liittyvä opetus vaatii usein opettajakeskeistä
opetusmenetelmää. Puolustusvoimien opetuksen erityispiirteenä on tietyissä opetustavoitteissa
koulutusolosuhteiden vaarallisuus. Opetusta pyritään antamaan mahdollisimman paljon sodan
kaltaisissa olosuhteissa. Tällöin opetustavoitteen täyttymiseen liittyvän suunnittelun lisäksi on
erityistä huomiota kiinnitettävä koulutusolosuhteiden turvallisuuteen. Tämä rajoittaa opiskeli
jan vapautta toteuttaa oppimiaan asioita käytännön harjoitteissa. Toisaalta pääosa opetuksen
tavoitteista tähtää joukon suorituskyvyn lisääntymiseen. Tällöin yksilön toiminnan ja luonnol
lisesti myös oppimisen on tuettava yhteisön tavoitteiden täyttämistä. Yksilön osaamisen li
sääntyminen näkyy yhteisön suorituskyvyn lisääntymisenä.

Taisteluammunta on hyvä esimerkki vaativasta koulutusolosuhteesta. Taistelutilanteessa soti
laalta vaaditaan itsenäistä toimintaa ja aloitekykyä sekä toimintaa joukon osana. Ammunnois
sa on pystyttävä opettamaan näitä molempia taitoja. Vaikka harjoitus on joukkokohtainen sii
nä on huomioitava myös yksilölliset oppimistavoitteet, sillä opetuskohteena ei ole joukko
vaan yksilöt joukon osana. Opetustapahtumalla on paljon mm. palvelusturvallisuuteen liitty
viä rajoitteita, jotka on huomioitava oppimisprosessia suunniteltaessa.

Kouluttajan pätevyydestä riippuu oikean oppimisprosessin rakentaminen. Oppimisprosessin
aikana voidaan ja kannattaa käyttää useampaa opetusmallia. Yksilökeskeisten oppimismetodi
en kehittäminen ja käyttö puolustusvoimissakin lisää kouluttajan menetelmävalikoimaa ope
tusta suunniteltaessa. Monimuoto-opetus on yksi tällainen yksilökeskeinen opetusmenetelmä.
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2.4

Monimuoto-opetus

2.4.1

Monimuoto-opetus tietoyhteiskunnassa

Kuva 3: Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetus on opetusmuoto, jossa koko opetustapojen valikoima on käytössä opetta
jajohtoisesta luokkaopetuksesta puhelinopetukseen ja oppilaan itsenäiseen opiskeluun 56. Se
koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä oppilaan itsenäisestä opiskelusta. Monimuoto-opetuksessa opettajan tärkeimpiä tehtäviä oppimisilmapiirin luonnin lisäksi on rakentaa järkevä ja oppi
laan omaa oppimista tukeva oppimisprosessi ja sitä auttava ohjaussuunnitelma.

Tutkimuksen kannalta on tärkeää määritellä monimuoto-opetuksen keskeiset käsitteet tarkasti.
Seuraavassa on avattu tärkeimmät käsitteet:

Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle suunnitelmalliseksi
kokonaisuudeksi yhdistettyä lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, joita
tukee opiskelijoiden ohjaus.57
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Etäopetus

Etäopetus on opetusta, jossa opiskelijan ja opettajan välisestä ajallisesta ja pai
kallisesta etäisyydestä johtuen vuorovaikutus ja opiskelumateriaalin välitys ta
pahtuu erilaisten teknisten välineiden avulla.58

Monimuoto-opetuksessa korostuu oppilaskeskeisyys ja henkilökohtaisen oppimisprosessin
merkitys. Opetusmuodon perusajatuksen mukaisesti pyritään opetus jäljestämään henkilökoh
taisesti jokaisen oppilaan ominaisuudet, oppimishistoria ja tavoitteet huomioiden. Tämä joh
taa väistämättä opetuksen j äq estelyiden uudelleen miettimiseen, erityisesti koulutusorganisaa
tioissa. Monimuoto-opetusta voidaan tarkastella sekä opetuksen että oppimisen näkökulmasta.
Tällöin käsitteiden käytön täsmällisyys nousee tärkeäksi tekijäksi. Lähi-ja etäopetus sekä itse
näinen opiskelu tarkoittavat samaa prosessia kuin lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu, mutta ta
pahtumaa tarkastellaan eri näkökulmasta. Käsitteiden valinnalla pystytään siis korostamaan ja
täsmentämään tarkastelun näkökulmaa.

Monimuoto-opetuksessa keskeisenä tekijänä on lähi- ja etäopetuksen sekä itsenäisen opiske
lun välisen suhteen ja roolin ratkaisu. Oppimisprosessia suunniteltaessa on päätettävä, mitä eri
opetustavoilla ja opetussuunnitelman osilla tavoitellaan. Lisäksi on miellettävä osien väliset
suhteet. Oppijan kannalta tämä tarkoittaa järkevän ja koossapitävän oppimisympäristön raken
tamista. Sen keskeinen tekijä on mediavalinta. Alla kuvataan opetuksen toteutuksen, mediavalinnan ja opetustavan välistä suhdetta .

Opetus, ohjaus ja opiskelu
Toteutus
Organisointi

Mediavalinta

Tapa

Aika ja paikka Tapa
Välitön
personallinen
vuorovaikutus

LÄHI

Välitön

Samat

ETÄ

Välillinen

Sama tai
eri

Vuorovaikut
teinen tekno
logia ja ma
teriaali

Opintokirjeet
Puhelinopetus
Videoneuvottelu
Tietokoneavusteinen
opetus

ITSE

Puuttuu

Eri

Materiaalit ja
välineet

Kirjallisuus
Tietokoneet
Av-materiaali

Oppitunnit
Opintopiirit

Kuva 4: Monimuoto-opetuksen rakentuminen (Kari, 1994)
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Monimuoto-opetuksessa perinteiseen lähiopetukseen nähden oppimisaika ja -paikka ovat va
paampia. Lähiopetusaikaa kannattaa käyttää tiedon jakamisen sijaan opiskeluprosessin käyn
nistämiseen ja ongelmakohtien selvittämiseen 59. Lähiopetuksen sisältöön on suhtauduttava
kriittisesti. Opettajan on päätettävä, mikä on kerrottava luokan edessä ja minkä voi opiskella
yksin. Monimuoto-opetusta suunnitellessaan opettaja joutuukin totutusta poiketen perustele
maan luokkaopetuksen tarpeellisuuden. Paakkola (1993, s. 12) korostaa, että "... opettajan työ
tä pidetään niin arvokkaana resurssina, jota kannattaa uhrata vain tärkeiden ja vaikeiden seik
kojen selvittämiseen.60"

Hyvin toteutetussa monimuoto-opetuksessa lähi- ja etäopetuksen sekä itsenäisen opiskelun ra
japinnat hämärtyvät. Opetus muuttuu ohjaukseksi. Lähiopetusta tukeva ja jatkava oppilaan oh
jaus ja opetus voidaan toteuttaa eri medioilla loogisena jatkumona lähiopetukseen. Toisaalta
oppilaan itsenäistä oppimista voidaan tukea opettajan tekemällä ohjaavalla materiaalilla. Mul
timedia mahdollistaa vuorovaikutteisen materiaalin laatimisen siten, että ohjaava materiaali
voidaan mieltää etäopetuksena. Monimuoto-opetuksessa kaikki opetus tähtää oppilaan oppi
misprosessin tukemiseen. Tässä tutkimuksessa keskitytään näihin lähi-, etä-, ja itseopiskelun
rajapintoihin. Tutkimuksessa pyritään löytämään puolustusvoimien opetukseen soveltuvia
teknisiä apuvälineitä opettajalle etäopetuksen ja -ohjauksen toteuttamiseen.

2.4.2

Monimuoto-opetus puolustusvoimissa

Puolustusvoimien koulutuksessa monimuoto-opetukselle on löydettävissä oma käyttönsä.
Opetustapahtumat ovat jo tällä hetkellä monimuotoisia, jos tarkastellaan opetusmenetelmiä.
Yhteen opetustavoitteeseen tähtäävä kokonaisuus sisältää useita erilaisia opetustapahtumia ja
-menetelmiä. Oppimisprosessin rakentamisessa painottuu opettajakeskeisyys ja lähiopetus.

Monimuoto-opetus sopii oppilaskeskeisen opetuksen toteuttamiskeinoksi. Tämän opetusmuo
don yleistyminen upseerien opetuksessa antaa oppilaille valmiuksia tulevaisuuden haasteiden
kohtaamiseen. Upseerien täydennyskoulutusohjelma taijoaa hyvän mahdollisuuden monimuoto-opetuksen kehittämiselle ja toteuttamiselle. Perus-ja jatko-opinnoista poiketen täydennys
koulutus antaa oppilaalle liikkumavaraa oppimisen ajallisessa toteutuksessa ja jopa tavoittei
den määrityksessä.61
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Horila, Schroderus ja Kalliomaa ovat tutkineet omissa tutkimustöissään monimuoto-opetuksen keinoin toteutettuja puolustusvoimien kursseja 62. Tutkimusten mukaan monimuoto-opetus kokonaisuutena koettiin onnistuneeksi ja oppilaat yksilöllisesti huomioivaksi. Henkilökun
nan koulutuksessa on tärkeää muistaa, että oppilailla on jo hyvä kokemus omasta erikoisalas
taan. Monimuoto-opetus taijoaa erinomaisen välineen opettajalle huomioida ja hyödyntää
opetuksessa oppilaiden taidot.

Tutkittavien kurssien rakenteet ja jaksottelut olivat hyvin samankaltaisia. Kaikkien kurssien
suunnittelijat olivat osallistuneet Turun yliopiston järjestämälle monimuotokouluttajakurssille. Etäopetusjaksot tukivat lähiopetusta opittuja asioita syventämällä ja valmistaen seuraavaan
lähijaksoon. Etätehtävät koettiin onnistuneiksi ja motivoiviksi. Oppilaiden osaamisen tasoerot
pystyttiin huomioimaan etätehtäviä määritettäessä.

Ohjauksesta saadut kokemukset osoittavat joukko-osastosta valitun tutorin tärkeyden, tutorin
avulla opetuksessa saadaan huomioitua paikalliset olosuhteet, oppilaan virkatyö ja joukkoosaston toiveet. Samoin opintopiirin muiden oppilaiden tuki koettiin merkittäväksi. Opintopii
rin alueellinen muodostaminen auttoi tässä. Yksilöohjaus osoittautui toimivimmaksi. Yhteys
välineinä parhaita olivat tapaamisen lisäksi puhelin, telefax ja esikuntajärjestelmä. Opintopii
rin ryhmäohjaus puhelinneuvottelulla osoittautui usein liian hankalaksi yhteisen ajan löytämi
sen vaikeuden vuoksi. Kehittämistarpeeksi nousi etäopetukseen ja oppilaan itsenäisen opiske
lun tukemiseen soveltuvan yhteysvälineen kehittäminen. Tutkimusten mukaan työpaikalla op
pilaan tukeminen toteutuu hyvin, jos joukko-osaston mielipide pystytään huomioimaan ope
tuksen suunnittelussa. Työyhteisö huomioimalla saadaan aikaan yhteisöllinen oppiminen koko
työyhteisön osalta. Opiskelija herätti etätehtävien synnyttämättä avoimia ongelmia työpaikal
laan ja yhdessä keskustellen päästiin oppilaan oppimisen tukemiseen. Valtakunnallisen ohja
usjärjestelmän kehittämiselle nähtiin tarvetta, vaikka ohjaaminen onnistui joukko-osaston si
sällä. Valtakunnallisten kurssien opetukseen ja ohjaukseen on löydettävä toimiva oppimisym
päristö. Tässä tutkimuksessa tutkitaan puolustusvoimien esikuntaj ärj estelmässä toteutettavaa
oppimisympäristöä.

Työn ja opiskelun yhteensovittamiselle on hyvät edellytykset puolustusvoimissa. Etätehtävät
voidaan, ja kokemuksien mukaan kannattaa, laatia palvelemaan oppilaan työtä. Varsinkin tie
tojen soveltaminen oppilaiden sodan ajan tehtävään tai tulossa olevaan suureen harjoitukseen
osoittautui hyväksi. Salaisten sodan ajan tehtävien käsittely yhteisellä kurssilla aiheuttaa kui-
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lenkin rajoituksia. Ryhmäkeskusteluja ei voida toteuttaa ja näin muiden oppilaiden vertaispalaute ja asiantuntijuus jää hyödyntämättä. Hyväksi koettiin menettely, jossa joukko-osastosta
valittu ohjaaja ohjasi kyseisen työn. Opettaja laati tehtävän ja keskusteli oppilaan kanssa rat
kaisuista. Etätehtävien eriyttäminen oppilaskohtaiseksi lisäävät huomattavasti opettajien työtä.
Opettajan sitoutuminen pitkäaikaiseen oppimisprosessin tukemiseen vaatii uudenalaista toi
mintamallia. Lyhyen kurssin sijasta opettajat ovat mukana oppilaiden ohjaamisessa ja etäteh
tävien arvioinnissa huomattavasti pitempään.

Kurssien kokemusten perusteella oppilaskeskeisyyden sekä oppilaan valmiuksien ja tavoittei
den huomioiminen ovat mahdollisia puolustusvoimien kursseilla. Opetussuunnitelma on laa
dittava väljäksi, jotta oppilaan henkilökohtainen huomioiminen olisi mahdollista. Kurssin
suunnittelijan on kuitenkin nähtävä ja pidettävä mukana kurssin kokonaispäämäärän kannalta
tärkeä opetus. Tällaisia voivat olla sijoituskelpoisuus johonkin tehtävään tai ammunnan johtamisoikeus. Tavoitteiden saavuttamiseksi yksilöllisyys oppimisessa kannattaa toteuttaa. Tästä
oppilaiden yksilöllisyyden huomioimisesta hyviä kokemuksia saatiin opetuksen lähtötason ja
oppilaiden erikoisosaamisen hyödyntämisessä. Kurssin opetussuunnitelman asiasisältöjä pai
notettiin oppilaiden osaamistason mukaisesti. Joitain osakokonaisuuksia pystyttiin jättämään
kokonaan pois yhteisestä opetuksesta. Nämä kokonaisuudet opetettiin vain niille, jotka eivät
olleet asiaan perehtyneet. Opetus tapahtui pääasiassa ohjaavalla materiaalilla. Selkeä havainto
oli, että ohjaavan kurssimateriaalin tekemiseen kannattaa keskittyä. Kurssin aikaisen oppimi
sen lisäksi materiaali jää kurssilaiselle oppien kertaamiseen ja syventämiseen. Kehittämistar
peeksi nousi laajan ja monimutkaisen asiakokonaisuuden opettamiseen käytettävän ohjaavan
materiaalin tekeminen. Materiaaliin on pystyttävä "rakentamaan sisään" opettajan etäopetus
mahdollisiin ongelmakohtiin. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutteisella multimedialla pyritään
vastaamaan tähän haasteeseen.

Suurin ongelma kurssien toteuttamisessa oli monimuoto-opetuksen mukanaan tuoma oppilaan
opiskelu joukko-osastossa 63. Oppilaat eivät pystyneet toteuttamaan suunniteltua oppimisaikataulua. Kursseille pyrittiin etukäteen arvioimaan opiskeluun tarvittava aika ja varaamaan se
opiskelijalle yhteistyössä työnantajan kanssa. Kurssin suunnitteluvaiheessa oppilas, opettaja ja
oppilaan esimies sitoutuvat oppimisprosessin etenemisen vaatimaan ajankäyttösuunnitelmaan.
Oppilas esitteli esimiehelleen opiskelusuunnitelmansa. Esimiehet hyväksyivät kaikkien oppi
laiden suunnitelmat. Tällaisesta oppilaan, opettajan ja esimiehen välisestä "kolmikantasopi
muksesta" on saatu hyviä kokemuksia myöskin Tanskan puolustusvoimien monimuoto-ope-
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tuksessa

64.

Lähes poikkeuksetta työnantaja antoi luvan opiskeluun työaikana. Pääosa opiske

lijoista ei kuitenkaan pystynyt toteuttamaan suunnitelmaa. Opiskeluajan arviointivirhe ei ollut
syynä siihen,, että suunnitelma ei toteutunut. Pääsyynä todettiin itse työpaikoilla tulleet muu
tokset ja opiskelijan oma priorisointi opiskelun ja työn välillä. Tähän on kiinnittävä enemmän
huomiota. Aikataulu on laadittava väljäksi, jotta muuttuvat olosuhteet työpaikalla mahdollis
tavat aikataulun muuttamisen. Opettajan kannalta muutoksissa on kuitenkin oltava sovitut
ajalliset reunaehdot. Tässä on huomioitava käytännön vaatima joustovara. Kurssin johtaja ja
opettajat ovat viime kädessä vastuussa oppimissuunnitelman aikataulun noudattamisen mah
dollistamisesta. 65 Verkkopohjainen avoin oppimisympäristö voi tuoda helpotusta oppilaan
ajankäytön hallintaan. Tässä tutkimuksessa tutkittu oppimisympäristösovellus mahdollistaa
kurssin laatimisen suoraan aikatauluun sidottuna. Mikäli opetus jäljestetään monimuotoistettuna on oppilaiden, esimiesten, ohjaajien, opettajien ja kurssinjohtajan ymmärrettävä opetus
muodon luonne. Oppimisen vastuuta tässä opetusmuodossa siirtyy huomattavasti enemmän
oppilaalle kuin perinteisessä opettajajohtoisessa opetuksessa. Kaikkien on miellettävä, että
kurssi jatkuu etäopetusjakson aikana suunnitelmallisesti joukko-osastossa.

Opettajien työmäärä kasvoi merkittävästi monimuotokursseilla. Opettajan sitoutuminen kurs
sin opetukseen kestää ajallisesti muutaman viikon perinteistä kurssia pitempään. Lisäksi kurs
simateriaalin tekeminen vie enemmän aikaa. Seuraavilla kursseille materiaalia on jo valmiina,
jolloin kurssimateriaalin valmisteluaika lyhenee. Lisääntyneestä työstä huolimatta opettajat
kokivat monimuoto-opetuksen motivoivaksi ja oppilasläheisen roolin haastavaksi.

2.5

Oppimisen ohjaus

2.5.1

Oppimisen ohj aus oppilaan tukena

Monimuoto-opetuksessa tärkeintä on oppilaan itsenäinen opiskelu. Yksilöllisyyttä ja itsenäi
syyttä korostettaessa ei saa unohtaa opettajan vastuuta oppimisprosessista. Oppilasta ei saa
jättää heitteille. Itsenäistä työskentelyä tuetaan opettajan ohjauksella. Opetussuunnitelman laa
timisen yhteydessä on luotava myös toimiva oppilaan oppimisen ohjaussuunnitelma

66.

Ohja

uksella säilytetään vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä sekä autetaan oppilasta tärkeis
sä ja vaikeissa asioissa etäopetuksella

61.

Ryhmäohjauksella, esimerkiksi puhelinneuvottelus

sa, mahdollistetaan myös ryhmäsiteen kehittyminen ja oppilaiden välillä tapahtuva oppimisen
tukeminen.
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Oppilaan ohjaus määritellään tässä tutkimuksessa seuraavasti:

Oppimisen ohjaamisessa opettaja helpottaa oppilaan oppimista. Tällä ohjaami
sella opettaja suuntaa opiskelua tavoiteltujen oppimistavoitteiden mukaisesti.68

Opettajan ohjauksen lisäksi monimuoto-opetus vaatii tutor -ohjausjärjestelmän 69. Erillisen
asiatuntijaohjaajan käyttö opetuksessa vapauttaa opettajan työpanosta ja mahdollistaa esimer
kiksi alueellisten olojen paremman hyödyntämisen oppilaan oppimisessa. Tämä on yksi keino
lähentää opiskelua ja työelämää. Opettajien ja tutoreiden ohjausvastuut on täsmennettävä
kurssin ohjaussuunnitelmassa. Ohjaajien roolit voivat olla joko asiantuntija- tai menetelmäohj aaj ia. Asiantuntij aohj aaj a on sisällön asiantuntija ja pystyy auttamaan opiskelijaa opetusko
konaisuuden sisältöjen osalta. Menetelmäohj aaj a auttaa opiskelijaa opiskelun etenemiseen liit
tyen. Oppilaan ohjausta tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota opettajan ja oppilaan muut
tuvaan rooliin oppimistapahtumassa. Perinteiseen luokkaopetukseen nähden oppilaan rooli on
monimuoto-opetuksessa keskeisempi. Tällöin oppilaan oppimismotivaatio ja koko oppimis
prosessin jäq"estäminen oppilaan tarpeista lähteväksi nousevat ensiarvoiseen asemaan. Opetta
jan rooli muuttuu monimuoto-opetuksessa vielä ratkaisevammin. Tiedon jakajan ja auktoritee
tin tilalle tulee opetustapahtuman aikana muuttuva oppimisen aloittajan, organisoijan ja suun
taajan rooli. Opettaja muuttuu enemmän kanssaoppijaksi ja ohjaajaksi. Hänen on suunnitelta
va itselleen opetuksen etenemisen aikana mukanaelävä ohjaussuunnitelma. Ohjausote muut
tuu opetuksen aikana ohjaavasta epäsuoraksi ohjaukseksi ja lopuksi oppilaan itsenäisyyden ja
oppilaiden yhteisöllisen oppimisen lisääntyessä pois häivytettäväksi otteeksi70.

Ohjausotteen valinta riippuu opetuksen tavoitteista, oppilaiden tiedon ja taidon tasosta sekä
koulutusolosuhteista. Ohjausote on kiinteässä suhteessa valittavaan opetusmenetelmään 71.
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Kuva 5: Ohjausote ja opetusmenetelmävalinta (Toiskallio, 1998)

Monimuoto-opetuksen etäopetusvaiheessakin opettaja voi valita kouluttajajohtoisen, ryhmäohjautuvan tai itseohjautuvan ohjauksen. Ohjausote ja opetusmenetelmä valitaan oppimispro
sessia parhaiten tukevaksi. Parhaimmillaan verkkopohjaisessa etäopetuksessa voidaan käyttää
ryhmä-ja projektityöskentelyä yhteisöllisen oppimisen tukena.

2.5.2

Oppimisen ohjaus puolustusvoimien monimuoto-opetuksessa

Edellytykset toimivan ohjausjärjestelmän luontiin puolustusvoimien monimuoto-opetuksessa
ovat hyvät. Kun opiskelu liitetään joko oppilaan rauhan tai sodan ajan työtehtäviin löytyy, or
ganisaatiossa on aina esimies, jonka etu oppimisen edistyminen myös on. Henkilöt tuntevat li
säksi toisensa hyvin. Ohjaajajäijestelmän toteutuksessa ongelmaksi voi muodostua henkilös
tön irrotettavuus muista töistään. Tämäkin ongelma pienenee, jos mielletään ja jäljestetään
oppilaan oppiminen omaa työtä ja työyhteisöä kehittäväksi.

Suurin muutos monimuoto-opetuksessa perinteiseen lähiopetukseen on oppilaan vastuun li
sääntyminen. Itsenäisen työn motivointi ja ohjauksen järjestäminen ovat kurssin johtajan suu
rin haaste. Oppilaan ja hänen työyhteisönsä on ymmärrettävä tämä merkittävä muutos opetuk
sessa. Tämä vaatii ohjaajille koulutusta 72.
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Tarkasteltaessa puolustusvoimissa järjestettyjä monimuoto-opetusta käyttäviä kursseja, voi
daan todeta, että ohjaaminen joukko-osastossa työyhteisön toteuttamana onnistuu hyvin. Etä
opetus ja -ohjaus, ohjaavaa materiaalia lukuunottamatta, tuottaa vaikeuksia. Tutkimustulosten
mukaan ohjaussuunnitelmassa kannattaa joukko-osastosta hankkia opetuksen asiantuntij aohjaaja. Kurssin opettajien kannattaa toimia menetelmäohjaajina. Tällöin oppimisprosessin ohja
us pystytään hallitsemaan kokonaisuutena. Kurssin johtaja koordinoi tällöin opiskelun etene
mistä opettajien avulla. Asiantuntija ohjaajien valitseminen joukko-osastosta mahdollistaa
myös käytännön ja opitun asian käytäntöön soveltamiseen tarvittavan tiedon saamisen opetus
ta palvelemaan. Tutkimuksen mukaan joukko-osastosta valittujen ohjaajien rooli oppimisen
tukena on merkittävä. Ohjaajien rooli on oltava etukäteen sovittu. Opettajien ja ohjaajien ohjaamisvastuu on oltava selkeä.

Tutkituilla kursseilla tuettiin itsenäistä opiskelua etäopetuksella yksilöohjauksella sekä ohjaa
valla materiaalilla. Opettajat toimivat sekä menetelmä- että asiantuntij aohj aaj ina. Joukkoosastoista valitut ohjaajat toimivat asiantuntij aohj aaj ina ja tukivat etätehtävien tekemistä. Yk
silöohjaus toteutettiin puhelimien, telefaksien ja kirjeiden avulla. Joissain tapauksissa opettaja
pystyi tapaamaan oppilaan henkilökohtaisesti. Oppilaiden jakaminen opintopiireihin helpotti
opettajan ohjausta. Jokaiselle opettajalle määrättiin ohjaamisvastuu omalle opintopiirilleen.
Oppilaat lähettivät vastaamansa etätehtävät opettajalle, joka arvioi ne ja antoi palautteen oppi
laalle henkilökohtaisesti. Oppilaita kehotettiin ottamaan ongelmakohdissa yhteyttä opettajaan
sa. Ryhmäohjausta kursseilla ei ollut etäjaksojen aikana. Osa ohjauksesta oli suunniteltu an
nettavaksi ryhmäohjauksena puhelinneuvottelussa. Yhteistä aikaa opintopiireillä ei kuitenkaan
löytynyt. Joukko-osaston ohjaajat pystyivät tukemaan hyvin opiskelua. Kurssin johtajan ja
joukko-osaston ohjaajan välinen yhteistyö toimi hyvin.

Puolustusvoimissa toteutettujen monimuoto-opetuskurssien perusteella oppilaan työyhteisö
tukee oppimista hyvin. Lähimmän esimiehen tukea haettiin opiskelun ongelmakohtiin. Saatu
tuki koettiin merkittäväksi oppimisen kannalta. Esimiehellä ei ollut kurssien opetukseen liit
tyvää etukäteen sovittua ohjaamisvastuuta, joten yhteydenotto ja tuen saanti olivat spontaane
ja. Työkavereiden tukea haettiin lähes yhtä useasti kuin esimiehen tukea. Sitä ei kuitenkaan
pidetty niin merkittävänä kuin esimiesten tukea. Työkavereihin tukeutuminen osoittaa koko
työyhteisön osallistuvan jollain tavoin oppilaan opiskeluun. Tässä mielessä etäopiskelulla
saattaa olla koko työyhteisön kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tätä kuvastaa myös työyh
teisön kiinnostus kurssimateriaalista. Työyhteisöä ei saa kuitenkaan liikaa sitoa oppilaan opis-
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keinun. Tutkittavien kurssien kokemuksien perusteella työyhteisön tuki ja sitoutuminen kan
nattaa pitää työpaikalla tapahtuvaan luontaiseen vuorovaikutukseen perustuvana. Etätehtävis
sä mahdollisesti tarvittava erityinen asiantunti] aohj aaj an apu on sovittava etukäteen.

Opiskelijat tarvitsevat ohjaamista opiskelun etenemiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen
sekä opiskelun sisältöön liittyviin asioihin. Lisäksi opiskelijat tarvitsevat palautetta omille aja
tuksilleen. Nämä ongelma-alueet vaativat erilaista ohjaamisotetta ja -välinettä. Opiskelun ete
nemisen ongelmat liittyvät yleensä aikatauluihin ja opiskelun menetelmiin. Ne vaatii nopeaa
yhteydenottoa kurssin johtajaan tai muuhun henkilöstöön. Sisältöön liittyvät ongelmat koske
vat tiedon saantia tai yksittäisiä asioita. Opettajat pystyvät selvittämään nämä ongelmat nope
asti. Etätehtävien palaute ei tarvitse nopeaa vastausta opettajalta. Vastauksen valmistelu kestä
vät kuitenkin huomattavasti pitempään. Edellämainitut ohjaustarpeet vaativat kahdenlaista yh
teysvälinettä. Toisen tulee olla lähes reaaliaikainen, mutta ei vaadi suurta valmisteluaikaa ja
tiedon siirtoa. Etätehtävien palautteen antaminen vaatii sen sijaan laajojen tietomäärien siirtoa,
mutta yhteysvälineenä ei tarvitse olla reaaliaikainen. Ohjaussuunnitelman on huomioitava mo
lemmat tarpeet.

Saatujen kokemusten perusteella opintopiirien muodostamiseen ja opettajan etäohjaukseen
kannattaa kiinnittää huomiota. Tutkituilla kursseilla opintopiirien työskentely rajoittui ainoas
taan lähiopetusjaksoihin. Siitä huolimatta vertaisryhmän tuki koettiin erittäin merkittäväksi
oppimisen kannalta. Tämä kannustaa kehittämään ratkaisuja yhteisöllisen oppimisen mahdol
listamaa oppimisympäristöä myös etäopetus]aksoille.

Opettajien ohjaukseen hakeuduttiin kaikkein voimakkaimmin. Samoin opettajilta saatiin eni
ten tukea. Tämä selittyy luonnollisesti opettajan tehtävällä ja roolilla. Oppimisen kannalta on
merkitystä sillä, että oppilas ei tuntenut jäävänsä yksin etäopetuksen aikana. Tutkimusten mu
kaan oppilaiden etäohjaus onnistui "perinteisillä" yhteysvälineillä ja ohjaavalla materiaalilla.
Oppimisympäristön kehittämisessä opettajan roolia on muutettava yksilöohjauksesta ryhmä
ohjaukseen ja ryhmätyöskentelyn tukemiseen. Yksilöohjausta oppilaan kannalta tärkeimpänä
tukena ei saa kuitenkaan unohtaa.
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2.6

Oppimisympäristö

2.6.1

Oppimisympäristö oppimismahdollisuuksien luoj ana

Monimuoto-opetuksessa oppimisprosessia tukevan oppimisympäristön rakentaminen nousee
keskeiseksi tekijäksi. Oppimisympäristö pyritään luomaan yksilöllistä oppimista edistäväksi.
Oppimisympäristö voidaan määritellä usealla tavalla näkökulmasta riippuen. Tämän tutki
muksen lähtökohdista määritellen oppimisympäristö käsitetään seuraavasti:

Avoin oppimisympäristö on oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppilaan oma
toimisen työskentelyn. Hänellä on mahdollisuus omaan harkintaan etenemisvauhdissa, opetussuunnitelmallisissa painotuksissa, sisällöissä ja opiskelumene
telmissä.73

Samasta tapahtumasta voidaan käyttää nimitystä opetus tai oppiminen. Sanat eivät ole syno
nyymejä eikä niitä voida täten käyttää harkitsemattomasti. Samantyyppinen suhde on opetus
suunnitelmalla ja oppimisympäristöllä. Ensimmäinen keskittyy opetuksen järjestelyjä ja opet
tajan toimintaa. Jälkimmäinen tarkastelee oppilaan suunnitelmallista oppimista tukevaa ympä
ristöä opetuksen edistyessä. Käsitteet eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Opetussuunnitel
ma on yläkäsite, joka pitää sisällään oppimisympäristön. Opetussuunnitelma rajaa ja suuntaa
kurssin oppimisympäristön rakentamista. Opetussuunnitelmassa luodaan oppimistapahtuman
viitekehys. Antti Kauppi (1993, 92-94) tarkastelee oppimisympäristön rakentamista opetuksen
ja oppimisen näkökulmista kuvassa 6 olevilla kahdeksalla muuttujalla.

OPETUS

OPPIMINEN

KOHDE
MOTIVAATIO
TAVOITE
SISÄLTÖ
MENETELMÄT
OPPIMISTEHTÄVÄT
TUKIJÄRJESTELMÄ
ARVIOINTI

Kuva 6: Opetus-ja oppimislähtöinen opetustapahtuma. (Kauppi 1993)74
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Oppilaan oppimista tukevaa oppimisympäristöä suunniteltaessa on kurssikohtaisesti harkitta
va näiden kahdeksan muuttujan avulla paras ratkaisu. Paras oppimisympäristö on rakennettu
tapaus- ja opiskelijakohtaisesti. Edellä kuvatut muuttujat eivät ole toistensa kanssa ristiriidas
sa, vaan taulukosta voidaan hakea paras vaihtoehto jokaiselta muuttujalta koko vaihteluväli
huomioiden. Esimerkiksi oppimisen tukijärjestelmä voi olla opettajakeskeinen ja silti oppi
mistehtävät voivat olla avoimia sovellettuja tehtäviä.

Oppimisympäristö -käsite voidaan mieltää usealla eri painotuksella. Kielikuva oppimisympä
ristöstä pitää sisällään oppijan, oppisisällön ja oppimisen ulkoisen sisällön 75. Oppimisympä
ristössä voidaan painottaa oppijan sisäistä oppimisstrategiaa tai ulkoista teknistä oppimisym
päristöä.

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

"Oppimisympäristö on opiskelun kokonaisvaltainen toimintaympäristö, johon
kuuluvat mm. oppijat, kouluttajat, oppimisnäkemykset, toimintamuodot, oppimislähteet, tekniikka ja media." 76

Tämä tutkimus keskittyy edellä mainittujen oppimisympäristön tekijöiden välisiin suhteisiin
pedagogiikan näkökulmasta. Painopiste on uusien teknisten ratkaisujen tuoman lisäarvon tut
kiminen perinteiseen teknologiaan nähden.

Uuden teknologian mukanaan tuoma lisäarvo voidaan ymmärtää opetuksen tuloksellisuuden
lisääntymisenä. Seuraavassa kuvassa on Auerin ja Pohjosen (1995, 18) esittämää mallia sovel
taen kuvattu uuden oppimisympäristön kehittämisen tarve ja lisäarvo puolustusvoimien koulu
tuskulttuurissa.
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Kuva 7: Oppimisympäristöön vaikuttavat tekijät. (Juha Pohjonen toim., 1995)77

Yhteiskunnan kehittyminen ja muuttuminen, puolustusvoimien koulutuksen linjauksen muu
tokset sekä rauhan ja sodan ajan työnkuvan muutokset vaikuttavat taustamuuttujina oppimis
ympäristöjen kehittämistarpeeseen. Ne mahdollistavat muutoksen ja toisaalta painostavat sii
hen. Uuden tekniikan avulla voidaan kehittää oppimisympäristöä. Pedagogisen käsityksen
muuttuminen ihmisen oppimisesta ja tiedon luonteesta mahdollistaa lopullisen laadukkaan op
pimisympäristön kehittämisen. Muutos on tarpeellinen, koska pedagoginen ajattelu muuttuu.
Uuden ajattelun avulla kyetään visioimaan myös tavoitetila. Tämä tutkimus keskittyy uuden
teknologian luomiin mahdollisuuksiin puolustusvoimien opetuksessa. Teknologiaa tutkitaan
oppimisympäristön rakentamisessa sekä monimuoto-opetuksen mukanaan tuomien uusien pe
dagogisten tarpeisiin vastaamisessa.

Kehityksen tuloksellisuutta eli lisäarvoa voidaan mitata laadullisena tai määrällisenä opetuk
sen paranemisena. Laadullinen tarkastelu kertoo oppimisen vaikuttavuuden. Siinä kiinnitetään
huomiota opetuksen tuloksen ja tavoitteiden väliseen eroon. Määrällinen tarkastelu kuvaa
opetuksen tehokkuutta. Tarkastelussa keskitytään panoksen ja tuotoksen väliseen suhteeseen
tavoitteiden jäädessä taka-alalle. Oppimisen kannalta mielekästä on keskittyä opetuksen laa
dun parantamiseen. Tässä tutkimuksessa opetuksen tuloksellisuutta tarkastellaan laadullisilla
"mittareilla". Opetuksen laadun kehittämiseen pyritään yhteisöllisen oppimisen ja korkeam
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man tiedon käsittelykyvyn sekä ajallisesti ja paikallisesti vapaampien opiskelumahdollisuuk
sien kehittämisellä. Koulutuskustannuksia ja resursseja ei voida sulkea pois opetusta kehitettä
essä. Ne toimivat rajaavina ja muutosnopeutta säätelevinä tekijöinä, mutta toivottavasti eivät
kehitystä suuntaavina tekijöinä. Mikäli monimuoto-opetuksella haetaan tehokkuutta koulutuk
seen opetus voi muuttua monistamiseksi sekä oppimista tarkastelemattomaan itseopiskelun li
säämiseen. Opetuksen vaikuttavuutta mitattaessa monimuoto-opetuksella saadaan lisätuloksellisuutta.

Oppimisympäristö voi vaihdella perinteisen luokkaopetuksen puhelinneuvottelun välillä. Kirjeopetus on myös oppimisympäristö, tosin siinä vuorovaikutuksen vähäisyys opettajan ja
myös muiden oppilaiden kanssa vaarantaa tehokkaan oppimisen. Tärkeämpiä teknologisia rat
kaisuja etäopetukseen ja oppilaan ohjaukseen ovat puhelin, tietokone, audiografiikka, video
neuvottelu sekä erilaiset opetusta ohjaavat materiaalit. Välineen valinnan ratkaisee sen saata
vuus sekä soveltuvuus opetettavaan asiaan 7S. Mediavalinnoilla rakennetaan tekninen oppi
misympäristö oppimisprosessin ajaksi. Opettajan on tehtävä mediavalinta sen mukaan millais
ta vaikutusta hän haluaa kontaktilla olevan 79. Joissain ohjaustilanteissa riittää puhelinkeskus
telu oppilaan kanssa. Toisinaan tarvitaan kuvan välittämistä oppilaan ongelman ratkaisemi
seksi tai sanoman välittämiseksi.

Seuraavassa kuvassa on kuvattu oppimisympäristön rakentaminen eri mediavalintojen avulla.
Siinä on havainnollistettu välinevalinnan merkitystä oppimisympäristön luonteeseen.

Vuorovaikutus

Tavoitettavuus

Audio/visuaalinen

Puhelin

Välitön

Sovittava

Audio

Telefax

Välillinen

Aina

Visuaalinen

Välillinen

Aina

Visuaalinen

Asiakirjan käsittelyn
helppous

Videoneuvottelu
tietokoneella

Välitön

Sovittava

Audio ja
visuaalinen

Mahdollistaa yksittäisen
oppilaan tai asiantuntijan
tavoittamisen

Videoneuvotteluluokka

Välitön

Sovittava

Audio ja
visuaalinen

Vaatii lähiopetuksen
kaltaisia järjestelyjä

Välillinen

Aina

Visuaalinen

Mahdollistaa opetuksen
hallinnoinnin

Sähköposti

Virtuaaliluokka

Huomioitava
Puhe luo luontevan
vuorovaikutuksen

Z
Kuva 8: Oppimisympäristön rakentaminen eri mediavalinnoilla.
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Oppimisprosessissa on tärkeää vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutusyhteys
voi olla ääneen (audio) - tai kuvaan (visuaalinen) perustuva. Se voidaan jakaa myös välittö
mään ja välilliseen yhteyteen. Puhelimella toteutettavassa audio- eli ääniyhteydessä vuorovai
kutuksesta jää pois ilmaisukykyä laajentava elekieli 80. Videoneuvottelussa saadaan äänikontaktin lisäksi kuva tukemaan kommunikointia. Tämä lisää vuorovaikutuksen tehoa. Toisaalta
videoneuvottelu voi olla epäluonnollinen. Tällöin se voi toimia jopa oppimista heikentävästi.
Videoneuvottelun ja videoluokan 81 välinen ero on kontaktiin tarvittavassa tilassa. Videoluok
ka tarvitsee lähiopetuksen kaltaisen luokan, mutta opettaja tai asiantuntija voi olla missä vain,
jopa ulkomailla. Videoneuvottelussa kaikki voivat olla eri paikoissa. Videokontaktissa ku
vayhteyden edut saattavat kuitenkin vaarantua teennäisten olosuhteiden vuoksi. Opetuksen ra
kentamisessa on mietittävä, milloin oppimisen kannalta kuva on tarpeellinen. Oppimisproses
sin suunnittelussa olennainen tekijä on siis teknisen oppimisympäristön valinta. Uusi teknolo
gia ei ole itseisarvo, vaan opettajan on arvioitava yhteysvälineiden opetukselle tuottama lisä
arvo.

Teknologian kehitys saattaa tehdä videoneuvotteluluokan tarpeettomaksi. Tällä hetkellä saa
daan edullisesti jo kotiinkin kuvallinen ja äänellinen tietokoneyhteys 82. Myös matkapuhelin
kehittyy reaaliaikaisen kuvan siirtokykyiseksi multimediapäätteeksi 83. Tämä kehitys saattaa
mahdollistaa tulevaisuudessa videoneuvotteluluokan kaltaisen etäopetusmahdollisuuden ha
jautetulle joukolle ilman luokkatilaa. Tulevaisuudessa matkapuhelimiin voidaan integroida
muitakin opiskelua helpottavia palveluja. Näistä yksi esimerkki on internet84.

Vuorovaikutuksen ymmärtäminen dialogina antaa sille paljon syvällisemmän merkityksen.
Dialogi ei ole pelkästään tiedon välittämistä, vaan siihen sisältyy oppimisen kannalta tärkeää
ihmisten välistä pohdiskelevaa viestitystä. Oppija kuuntelee toisten ajatusrakenteita ja peruste
luja sekä vertaa niitä omiin ajatuksiinsa. Hänen on myös kriittisesti reflektoitava omia näkökantojaan ja oltava valmis muuttamaan niitä.85

Uusimpana teknologisena ratkaisuna on kehitetty välillistä vuorovaikutusta apuna käyttävä
pääteseminaarityyppinen 86 keskustelupiiri tietoverkossa. Nämä kaupalliset sovellukset luovat
virtuaaliluokan tietokoneverkkoon. Pääteseminaarissa opettaja alustaa keskustelun aiheen,
jonka jälkeen oppilaat työstävät aihetta itsenäisesti. Ajattelun kehittymisen jälkeen oppilaat
kirjoittavat verkkoon omia ajatuksiaan aiheesta tai toisten oppilaiden kommenteista. Päätekes
kusteluun voi osallistua myös määräajaksi asiantuntijoita syventämään asiaa. Virtuaaliluokka-
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sovellus tuo lisää mahdollisuuksia opiskelun ohjaukseen ja etäopetukseen verkkoympäristös
sä. Sen avulla voi muodostaa erilaisia keskusteluopintopiirejä, antaa yksilöllistä palautetta ja
seurata jokaisen oppilaan edistymistä opinnoissa. Opettaja voi myös muodostaa oppilasta hel
pottavia valmiita tietolinkkejä verkossa oleviin tietokantoihin 87. Virtuaaliluokassa oppilas voi
vapaasti valita opiskeluajan ja -paikan. Oppilas voi tehdä työnsä ja osallistua keskusteluun tie
toverkossa parhaaksi katsomanaan aikana. Hän voi tehdä työn esimerkiksi kotona ja päivittää
tiedot tietoverkkoon ja -verkosta seuraavana päivänä työpaikallaan.

Kehittyneimmissä teknologioissa etäopetus lähestyy lähiopetusta. Kuitenkin niissä opettajan
rooli ei ole niin keskeinen ja sosiaalinen luokkatila puuttuu. Opettajan roolin väheneminen
helpottaa oppilaan oman ajattelun kehittymistä ja ajankäytön suunnittelua. Oppilaiden välinen
vuorovaikutus on varmistettava, koska sosiaalinen luokkatila puuttuu. Oppimisympäristön va
linta on siis merkittävin tekijä etäopetuksessa.

Juha Varila (1992, s. 29) toteaa, "että monimuoto-opetusta ei saa mieltää monivälineopetuksena vaan sitä tulee tarkastella kasvatusfilosofisesti kasvatuksen koko problematiikkakentässä 88
". Tämä uusi opetusmuoto on miellettävä kokonaisvaltaisena yksilöä kehittävänä prosessina.
Varilan ajatuksia mukaillen voidaan todeta, että monimuoto-opetusta lisää yksilön yhteiskun
nallisia ja yksilöllisiä valmiuksia varsinaisen asian oppimisen lisäksi. Yhteiskunnallisten val
miuksien huomioon ottaminen opetuksessa valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden tietoyhteis
kunnan haasteisiin 89.

Oppimisympäristöjen uusi haaste on sosiaalista vuorovaikutusta edistävien oppimisympäristö
jen kehittäminen. Opettajien kokemusten mukaan oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa ei
automaattisesti käytetä syvällisiä ajattelumalleja. Yhteistyö jää usein vain pinnallisten työme
netelmien käsittelyksi. Opiskelijoiden korkeamman tiedon käsittelykyvyn aikaansaaminen
vaatii tuekseen työkalun90. Tässä opetusteknologia voi tukea yhteisöllistä oppimista. Yhteisön
kognitiiviset resurssit saadaan yksilön käyttöön 91. Omien ideoiden ja toisten oppilaiden aja
tusten havainnollistamiseksi oppilaat tarvitsevat tähän sopivan oppimisympäristön.

Tekniikkaa käyttävässä oppimisympäristössä opettajan rooli muuttuu

92.

Yhteisöllistä oppi

mista tukeva opettajan rooli poikkeaa luokkahuoneessa työskentelevän opettajan roolista. Se
muuttuu myös oppimisprosessin edetessä. Oppilaiden yhteistyön ja oppimisen alkuun saatta
minen on opettajan tärkein tehtävä. Yhteistyön kehittyessä ja vuorovaikutuksen lisääntyessä
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opettaja "siirtyy sivuun" ohjaamaan oppilaiden ajatusten vaihtoa ja varmistamaan riittävän sy
vällisen asian käsittelyn. Oppimisprosessin lopussa opettajan rooli siirtyy kohti kanssaoppijan
roolia.

Kehittynyt tekninen oppimisympäristö mahdollistaa oppilaiden yhteisöllisen ja tutkimukselli
sen opiskelun 93. Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukainen tiedonrakentamisprosessi vaa
tii oppilaan omaa aktiivista otetta. Lähestyessään ongelmaa tieteellisen tutkimuksen tapaan
oppilasryhmä pystyy tarkastelemaan uutta asiaa monesta eri näkökulmasta ja kontekstista.
Oppilas hahmottaa uuden tiedon aiempaan tietoonsa sitoen. Hän saa palautteen ajatuksilleen
opettajalta ja muilta oppilailta. Vuorovaikutuksella oppilaat pystyvät perustelemaan omia näkökantojaan ja suhteuttamaan ne toisten ajattelumalleihin. Oppimisympäristön on pystyttävä
havainnollistamaan nämä ajattelumallit, skeemat.

Verkossa toimiva avoin oppimisympäristö parhaimmillaan tarjoaa oppilaalle ajallisen ja pai
kallisen opiskeluvapauden, liittää hänet tietolähteisiin sekä mahdollistaa oppilaiden välisen
yhteisöllisen oppimisen. Avoimen oppimisympäristön käsite ei liity pelkästään teknisiin rat
kaisuihin tai luokkatilan ulkopuoliseen opetukseen. Avoimella oppimisella tarkoitetaan oppi
laan mahdollisuutta vaikuttaa oppimisprosessin perustekijöihin. Näitä ovat opetuksen sisällöt,
tavoitteet, aikataulut ja menetelmät94. Koulutusorganisaatioille oppimisen avoimuus on haas
te. Opetuksen lähtökohtana on usein ulkoisesti määrätyt tavoitteet ja usein resursseihin sidottu
aikataulutus. Tällöin avoimelle oppimiselle jää mahdollisuuksia ainakin oppilaan opiskelutot
tumuksien, osaamistason ja opetusmenetelmien osalta.

Avoimen ja suljetun oppimisen välisen eron tarkastelu on tärkeää, kun rakennetaan oppimis
ympäristöä. Seuraavassa taulukossa on oppimisen kannalta tärkeillä muuttujilla vertailtu
avointa ja suljettua oppimista 95. Vertailua ei saa mieltää opetuksen paremmuuden tarkastelu
na, vaan sen on nähtävä lisäävän menetelmä-ja oppimisympäristövalikointia. Koulutusorgani
saation määrittämien tavoitteiden toteuttaminen voidaan rakentaa tapahtumaan muilta osin
avoimen oppimisen avulla.
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SULJETTU
MOTIIVI Ulkoinen
OPISKELUPÄÄTÖ3 Ei opiskelijan
TAVOITTEEN TEKO Opettaja, organisaatio
PISKELUN SISÄLTÖ kaikille yhteinen materiaali ja sisältö
OPISKELUTAPA Opettajajohtoinen
OPISKELUPAIKKA Opiskelu sidottu paikkaan
OPISKELUAIKA Yhteinen aikataulu
ARVIOINTI Ulkopuolinen arviointi
OHJAAMINEN Vain opettajien tuki

AVOIN
----------- ---------- ►

Sisäsyntyinen

------------------►-

Omaehtoinen

----------- -----------Opiskelijan tavoitteet
■M---------- ------------►-

Oppilaan valitsemia

----------- ________ Yhteisöllinen, vuorovaikutteinen
------------------------ ►- Opiskelija valitsee
-------------------------►- Oma aikataulu
------------------------ ^ Itsearviointiin perustuva
------------------------ ►- Useita eri tapoja ja väyliä käytössä

Kuva 9: Avoimen ja suljetun oppimisen erot. (Thorpe M 1987)

Luonnehtimalla taulukossa olevilla muuttujia pystyy hyvin mieltämään opiskelijan vapauden,
opetusmenetelmän ja teknisen ympäristön rakentamisen yhteenkuuluvuuden. Näissä perusasi
oissa tehtävät ratkaisut vaikuttavat koko opetustapahtuman luonteeseen ja oppimisprosessin
etenemiseen. Yhdessä opetustapahtumassa voi olla sekä avoimeen että suljettuun oppimiseen
viittaavia piirteitä. Esimerkiksi tavoitteen määrittelyjä opiskelun sisällöt voivat olla suljettuja,
kun taas oppimisen arviointi, ohjaamis- ja opiskelutavat voivat olla avoimia.

Parhaiten oppimisprosessia tukevan oppimisympäristön vaatimukset ovat yksilölliset. Vaati
mukset ovat jokaiselle parhaiten soveltuvan oppimisstrategian mukaisia. Ropo kiteyttää oppi
misympäristön vaatimukset viiteen ominaisuuteen. Ensiksi oppimisympäristön on oltava päämääräsuuntautunut. Rakenteeltaan sen on ohjattava oppilasta tavoitteiden suuntaan. Toiseksi
sen pitää olla kompleksinen ja todellinen. Aineiston on oltava ongelmakeskeistä ja oppilaan
mielestä ratkaisemisen arvoista. Toisin sanoen ongelmien on palveltava mahdollisimman pal
jon oppilaan arkitodellisuutta. Kolmas ominaisuus hyvälle oppimisympäristölle on vuorovai
kutteisuuden mahdollistaminen. Oppimista edistää opettajan ja muiden oppilaiden kanssa käy
ty vuorovaikutus. Vuorovaikutukseen liittyy myös palaute, joka on neljäs ominaisuus. Oppi
misprosessin seuranta, arviointi ja jatkuva palaute tukevat oppijan oppimista. Viimeisenä vaa
timuksena oppimisympäristölle Ropo mainitsee minäorientaation mahdollisimman monipuoli
sen käytön. Tällä hän hakee oppilaan mahdollisuutta kehittää itsensä kannalta kehitystä vaati
via ominaisuuksia. Jokainen muodostaa ulkoisesta oppimisympäristöstä oman sisäisen oppi
misympäristön. Ulkoisen oppimisympäristön on tällöin mahdollistettava sisäisen oppimisym
päristön rakentaminen.96
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Elätellessä visioita virtuaalisesta oppimisympäristöstä täytyy muistaa oppimisen ja opetuksen
välinen vuoropuhelu. Kaikki opetus ei ole siirtymässä avoimeen verkkopohjaiseen yhteisölli
seen virtuaaliluokkaan. Monimuoto-opetuksen periaatteella rakennetun oppimisprosessin etäopetusvaihetta tukeva tekninen oppimisympäristö on todellisempi kehityksen tavoite 91. Monimuoto-opetukseen liitetty verkossa tapahtuva opetus antaa mahdollisuuden avoimen ja sulje
tun oppimisen huomioimisen oppimisprosessia rakennettaessa. Monimuoto-opetuksessa latu
ja etäopetuksen sekä oppilaan itsenäisen opiskelun vuorottelulla voidaan oppimisprosessissa
elättää oppimistavoitteiden ja opetuksen sisältöjen suhteen.

2.6.2 Monimuoto-opetuksen oppimisympäristö puolustusvoimissa

Etäopetuksen tekniseksi oppimisympäristöksi on tällä hetkellä puolustusvoimien koulutukses
sa valittavissa ainakin puhelin-, telefax- ja sähköpostiyhteydet. Nämä perinteiset välineet ta
voitettavuudeltaan ja käyttövarmuudeltaan ovat toimivia opetusväyliä. Esikuntaj äij estelmä tuo
mukanaan uuden opetusta palvelevan yhteyden, jota voidaan jo nyt käyttää pääteseminaarityyppiseen ohjaukseen. Järjestelmää kannattaa kehittää palvelemaan opetusta tekemällä siitä
maanlaajuinen monimuoto-opetuksen pääyhteysväline. Opetuksen kannalta tärkeää on myös
se, että jäijestelmän tietokantoihin tallennetaan jo tällä hetkellä suuri osa käytännön työssä
tarvittavista tiedoista. Näitä ovat mm. varomääräykset ja pysyväisasiakiijat. Markkinoilla on
valmiita kaupallisia tuotteita, joilla voidaan luoda järjestelmään virtuaaliluokkaympäristö.

Esikuntaj äij estelmä on tulevaisuudessa kehitettävissä siten, että siinä voidaan välittää elävää
kuvaaja ääntä. Oppimisen kannalta tärkeä vuorovaikutus saadaan aikaan jo nykyisin käytössä
olevia yhteyksiä yhdistämällä. Yhteysvälineiden valinnassa puolustusvoimien opetuksessa
voidaan tukeutua normaalisti työssä olevien yhteyksien käyttöön. Tämä helpottaa työn ja
opiskelun yhteensovittamista.

Ainakin puolustusvoimissa henkilökunnan koulutuksessa on mahdollista soveltaa avoimen
oppimisympäristön periaatetta. Tampereen yliopiston internet verkossa olevassa kurssimateri
aalissa 98 kuvataan visiota täysin avoimesta oppimisesta. Siinä todellisuus ja oppiminen nivou
tuvat toisiinsa kokonaan:

" Täysin avoimessa oppimisessa oppimisen toimintarakenteet muodostuvat täy
sin oppijoiden oppimisen ehdoilla. Silloin kaikki muodolliset oppimisympäristöt
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purettaisiin; koulujen ja oppilaitosten rajapinnat ympäristön vaatiman osaamisen
kanssa häivytettäisiin ja toimittaisiin ainoastaan luonnollisia työtapoja käyttäen.
Opiskelijoille olisi erittäin kovat vaatimukset, he olisivat "asiantuntijaopiskelijoita", jotka tarpeen tullen "tutoroisivat" toisiaan."

Upseerien jatko- ja täydennyskoulutuskursseilla kaikilla oppijoilla on käytössään oman alansa
viimeisin käytännön tieto ja taito. He voivat parhaiten soveltaa kurssin oppisisältöön kuuluvia
oppeja omaan arkitodellisuuteen.

Monimuoto-opetusta käyttäneillä kursseilla on pystytty toteuttamaan avoimen oppimisympä
ristön ajatusta. Kurssien opetussuunnitelmaa laadittaessa kartoitettiin oppilaiden lähtötaso
kurssille kohderyhmäanalyysilla. Siinä selvitettiin oppilaiden osaamistaso, kokemukset, mie
lenkiinnon kohteet opintokokonaisuuksista sekä joukko-osaston näkemys kurssilaisen tarvit
semasta koulutuksesta. Kohderyhmäanalyysin perusteella viimeisteltiin opettajajohtoinen ope
tus, etätehtävät sekä oppilaiden hyödyntäminen opetuksessa.

Opiskelijoiden osaamistaso otettiin huomioon jo kurssin suunnitteluvaiheessa. Kurssilaisilta
kysyttiin, millainen oli heidän kouluttaja- ja johtamiskokemus kurssin opetussuunnitelman si
sältävistä asioista. Ohjattua opetusta suunnattiin niihin asioihin, joita oppilaat ilmoittivat eni
ten tarvitsevansa. Osa itsenäisesti opiskeltavista asioista suunnattiin vain niille, joilla puuttui
kyseinen tieto tai taito. Opetuksessa pyrittiin hyödyntämään oppilaiden ammattitaitoa mahdol
lisimman paljon. Panssarintoijuntaupseerikurssi 6:11a jokaiselle oppilaalle annettiin pidettä
väksi itsevalittu alustustehtävä tai oppitunti. Näin opetus saatiin palvelemaan jokapäiväistä
opetustyötä. Samalla oppilaiden käytännön tieto ja taito palvelivat kurssin opetusta. Näin me
netellen pyrittiin lisäämään myös oppilaiden välistä vuorovaikutusta.

Opettajat kokivat onnistuneensa kurssin opetussuunnitelman viimeistelyssä huomioimaan op
pilaiden henkilökohtaiset tavoitteet ja osaamistason. Kaikkien oppilaiden toiveita yhteisellä
kurssilla ei luonnollisestikaan pystytä huomioimaan. Saadun palautteen perusteella oppilaat
kokivat, että muiden oppilaiden pitämät alustukset lisäsivät kurssihenkeä ja vuorovaikutusta.
Se nähtiin myös opiskelumotivaatiota lisäävänä.
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Edellä mainitut kokemusten perusteella voidaan todeta, että avoin oppimisympäristö on toteu
tettavissa puolustusvoimien opetuksessa ainakin upseerien täydennyskoulutuksessa. Opiskelu
ajan varaaminen ja käyttö työpaikalla vaatii erityishuomiota.

Opettajien olivat sitä mieltä, että oppilaan yksilöllinen opiskeluaikataulu sitoo heitä huomatta
vasti enemmän kuin, jos kaikki opiskelisivat samassa rytmissä. Oppimisympäristön rakenta
misen kannalta tärkeät oppilaskeskeisyys ja itseohjautuvuus ovat opiskeluaikataulun kannalta
merkityksellisiä. Opettajan kannalta yhteinen aikataulu on kuitenkin tärkeää. Se voi olla väljä,
jolloin oppilaille jää mahdollisuus sovittaa oma työskentely yhteiseen etenemisvauhtiin.

2.7

Ohj aava materiaali

2.7.1

Ohjaava materiaali oppilaan ohjaajana

Opiskelutavan, opetusvälineiden ja opetusmateriaalin valinnat liittyvästi kiinteästi toisiinsa 99.
Monimuoto-opetussuunnitelman mukaista opetusmateriaalia tehtäessä tulee huomioida koko
opetusmateriaalin tuottamiskiijo. Tietokoneavusteisessa oppimisympäristössä materiaalin
tuottamisprosessi on erilainen kuin lähiopetusta tukemaan valmistettavassa materiaalissa I0°.
Lähiopetusta tukevassa materiaalissa voidaan vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä jät
tää opetustapahtumassa toteutuvaksi. Etäopetuksessa materiaali on laadittava vuorovaikutusta
sisältäväksi. Oppilaslähtöinen opetuksen tavoitteisiin tähtääminen on oltava kaikissa materiaa
livalinnoissa tärkeimpänä perusteena ja johtoajatuksena. Sama periaate pätee myös opetusta
pa-ja opetusväline valinnassa.

Ohjaava materiaali on oppilaan oppimista edistävä materiaali. Sillä suunnataan oppiminen
kohti tavoitetta. Monimuoto-opetuksessa voidaan ohjaava materiaali jakaa opinto-oppaisiin,
-kirjeisiin, etätehtäviin ja oheismateriaaliin. Opiskeltaessa erilaisissa verkottuneissa toimin
taympäristöissä oppimisen lähteinä voivat olla videot, ääninauhat ja muu digitaalinen materi
aali 101.

Ohjaava materiaali ei saa aiheuttaa ohjelmoitua oppimista

102,

vaan sen tulisi mahdollistaa op

pilaan itseohjautuvuus. Etenemisjärjestyksen, -nopeuden sekä osaamistason valinnan vapau
della mahdollistetaan oppilaan itseohjautuvuus. Ohjaavan materiaalin luominen ja tuottami
nen kulkevat yhdessä oppimisympäristövalinnan kanssa. Hyvä etätehtävä on parhaimmillaan
vuoropuhelua opettajan ja oppilaan sekä teorian ja käytännön välillä 103. Etätehtävään ei tarvit
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se olla yhtä oikeaa vastausta, vaan sen on mahdollistettava lähiopetuksessa tai itsenäisessä
opiskelussa käsitellyn teorian soveltamisen käytäntöön. Tehtävän asettelun olisi oltava mah
dollisimman todenmukainen ja oppilaan arkipäivään sovellettu sekä luonteeltaan ongelmaläh
töinen. Ongelmakeskeisellä oppimisella annetaan oppilaalle konstruktiivisen oppimisen mu
kainen liikkumavapaus

104.

Konkreettinen ja työtä palveleva oppiminen motivoi opiskelua ja

auttaa uuden asian ymmärtämistä.

Monimuoto-opetus mahdollistaa uuteen asiaan palaamisen uudelleen kurssin edetessä. Ohjaa
vassa materiaalissa opittuun asiaan palaaminen kannattaa hyödyntää 10\ Asian tarkastelu eri
tilanteissa ja näkökulmista helpottaa opitun soveltamista. Opittavan asian "kierrätys" mahdol
listaa myös asiayhteyden vaikeuden lisäämisen ja täten opetuksen syventämisen 106. Opetuk
sessa voidaan valita uusi tarkastelunäkökulma tai uusi tilannesidonnaisuus, kun asiaan pala
taan uudelleen. Tällöin jo opetuksen edetessä oppilaiden uuden tiedon soveltamiskyky kehit
tyy.

Opiskelijoiden osaamistaso tulee ottaa huomioon jo kurssin suunnitteluvaiheessa. Kurssilais
ten osaaminen ja kokemus kurssin opetussuunnitelman sisältävistä asioista vaikuttaa myös oh
jaavan materiaalin laadintaan. Osa itsenäisesti opiskeltavista asioista voidaan suunnata vain
niille, joilta puuttuu kyseinen tieto tai taito.

Uusimmat hypermediapohjaiset ohjaavat materiaalit mahdollistavat oppilaan opiskeluvalinnat. Lisäksi materiaalit mahdollistavat opettajan "sisään rakentamat" vuorovaikutusyhteydet
eri asioiden välillä. Hypermedialla tarkoitetaan tiedonhallintamenetelmää, jonka perustana on
tietokoneella luodut teksti-, kuva-, ääni- ja muiden dokumenttien väliset asiayhteydet ’07. Hy
permedia on yläkäsite hypertekstille ja multimedialle. Multimediassa 108 on digitaalinen kuva,
ääni ja teksti, mutta siitä puuttuu eri osien väliset linkit 109. Hypertekstissä110 on nämä linkit,
mutta siinä on vain tekstiä. Mahdollisuus vuorovaikutteiseen materiaaliin on hypermedian li
säarvo perinteiseen materiaaliin verrattuna. Pedagogisesti tarkasteltuna multimedia on perin
teistä opetusmateriaalia, jossa opettaja on etukäteen yhdistänyt videon, ääninauhat, kuvat ja
tekstin. Siinä opetettava asia on havainnollistettu, mutta materiaali ei mahdollista oppilaan
omaa tiedon käsittelyä. Multimedia antaa tiedon valmiina opettajan etukäteen jäsentelemänä.
Hypermedia taas tässä tarkastelussa antaa uudenlaisia tiedon rakentamismahdollisuuksia.
Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisesti oppija pystyy itse rakentamaan uuden tiedon
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aikaisempaan tietopohjaansa sitoen 111. Hypermedian tietolinkit muistuttavat ihmisen muistin
tietorakenteita ja auttavat assosiaatiomuistin avulla oppimaan 112.

Oppimisstrategiana oppilas voi käyttää muistamisen kannalta tiedon pinta- tai syväkäsittelyä.
Pintaprosessoinnissa oppilas opettelee asioita ulkoa ilman, että etsii asioille syvempää merki
tystä. Syväprosessoinnissa oppilas sisäistää tiedon merkityksen tai tilanteen mukaiseen sisäistämismalliin eli skeemaan. Näin tallennettu tieto säilyy muistissa ja on oppilaan käytettävissä
myöhemmin. 113 Kompleksinen ja monikerroksinen ohjaava materiaali tarkastelee opittavaa
asiaa eri näkökulmista ja riippuvuussuhteiden kannalta. Tämä auttaa opiskelijaa syväprosessoimaan uutta tietoa.

Hypermedia mahdollistaa myös oppijan metakognitiivisten taitojen kehittämisen. Tärkeimpä
nä näistä on oppimaan oppimisen tukemisen 114. Oppimisen tietoinen kehittäminen vaatii
oppilaalta oppimisstrategian kehittämistä 115. Oppilaan on opittava tiedostamaan oppimisen ta
voitteen, tilanteen ja omien valmiuksien kannalta paras oppimisstrategia.

Ohjaavana oppimismateriaalina hypermedialla on myös rajoituksensa ja vaaransa. Oppilaiden
opiskeluolosuhteille asetetaan uusia vaatimuksia hypermedian mukaantullessa. Tietokoneiden
yleistyessä ja tekniikan kehittyessä tekniset ongelmat ehkä poistuvat. Oppilaan mielenkiinto
saattaa myös kohdistua epäolennaiseen, kun hän kohtaa näyttäviä ja mielenkiintoisia multime
diaesityksiä. Opiskelijoiden motivoimiseksi ja mielenkiinnon herättämiseksi pyritään usein ra
kentamaan ohjelmat viihteellisten pelien ja oppikirjojen yhdistelmiksi116. Tiedon oikeellisuu
den ja oikean asiayhteyden sekä pedagoginen perusteltavuus saattavat tällöin vaarantua. Myös
ihmisen havaintokyvyn rajallisuus on huomioitava multimediaa laadittaessa 117. Tekstin luke
minen tietokoneelta on hankalampaa kuin kirjan lukeminen verrattuna.

2.7.2

Ohjaava materiaali puolustusvoimien monimuoto-opetuksessa

Hypermediaa hyödyntävää opiskelumateriaalia käytettäessä on ensin kartoitettava oppilaiden
mahdollisuus käyttää multimediatietokoneita. Tällä hetkellä puolustusvoimien tietokoneista
pääosa on vielä multimediakäyttöön soveltumattomia. Vuosituhannen vaihtumisen vuoksi tie
tokoneisiin mahdollisesti tulevien ongelmien sekä käyttöjärjestelmän muuttamisen takia puo
lustusvoimien tietokoneet uusitaan kevään 2000 kuluessa. Henkilökunnan opetuksessa kaikil
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la on myös mahdollisuus työskennellä tietokoneella. Opetusohjelmat ovat helppoja käyttää.
Oppilaille ei tarvitse jäljestää käyttökoulutusta.

Hyper- tai multimedian käytöstä puolustusvoimien monimuotokurssien itseopiskelumateriaa
lina ei ole vielä kokemusta, muunlaisesta ohjaavasta materiaalista on saatu kokemuksia. Mul
timediatuotteita puolustusvoimien opetukseen on laadittu jo paljon, mutta ne ovat pääsääntöi
sesti opiskelijoiden itseopiskeluun tarkoitettuja. Monimuoto-opetusta palvelevia vuorovaikut
teisia tuotteita ei ole vielä käytössä.

Kokemusten perusteella oppimista ohjaavan materiaalin suunnitteluun ja valmistamiseen kan
nattaa kurssivalmisteluissa paneutua. Opetettavaan asiakokonaisuuteen sovellettu, mutta alku
peräislähteisiin viitteillä sidottu, materiaali auttaa oppilasta kertaamaan ja soveltamaan kurs
silla oppimiaan asioita.

Monimuoto-opetuksen ohjaavana materiaalina on käytetty opinto-opasta ja sitä täydentäviä
opintokirjeitä. Opinto-oppaan tarkoituksena on ohjata opiskelua koko kurssin ajan. Etäopetusjaksoja varten oppilaille laadittiin opintokiije. Siinä kerrattiin lyhyesti edellisen jakson ope
tuksen pääkohdat ja annettiin etätehtävät, joiden tarkoituksena oli soveltaa opittu asia käytän
töön sekä valmistaa oppilaita seuraavaan lähijaksoon.118 Etäopetusvaiheessa jaettu oppimista
ohjaava materiaali tulee suunnitella siten, että se palvelisi oppilaita myöhemmin opitun ker
taamisessa ja soveltamisessa.

2.8

Johtopäätökset

Monimuoto-opetuksen soveltaminen puolustusvoimien opetukseen vaatii asian ja lainalai
suuksien ymmärtämistä puolustusvoimien toimintaympäristössä. Monimuoto-opetuksen suun
nittelussa on huomioitava puolustusvoimien opetukseen vaikuttavat tekijät. Puolustusvoimat
kouluttaa oppilaitaan organisaation omaa tarvetta varten. Koulutuksen tavoitteena on sodan
ajan tehtävien täyttäminen. Tällöin on huomioitava olosuhdetekijät ja tilanteen vaatimukset.
Hierarkinen organisaatio ja toimintakulttuuri on myös huomioitava opetuksen suunnittelussa
ja toteutuksessa. Monimuoto-opetuksen toteutuksessa yleisen teorian rinnalle on rakennettava
puolustusvoimien monimuoto-opetukseen soveltuva ammatti-teoria. Tätä monimuoto-opetuk
sen ammattiteoriaa voidaan soveltaa jokaisen kurssin toteutukseen mukautetulla käyttöteorial
la.
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Suomalaisen yhteiskunnan muuttuminen tietoyhteiskunnaksi ei suoraan vaikuta puolustusvoi
mien opetukseen tai koulutuskulttuuriin. Lakisääteisten tehtävien täyttämiseen tähtäävä puo
lustusvoimien toiminta ja koulutus on riippumaton yhteiskunnan koulutuksen linjauksista.
Puolustusvoimat ovat kuitenkin mukana tässä muutoksessa, koska ovat osa yhteiskuntaa. Puo
lustusvoimien oppilaat ja opettajat ovat yhteiskunnan koulutusjärjestelmän ja oppimiskäsityk
sen "tuotteita." Yhteiskunnan teknistyminen, erityisesti tietotekniikka ja kommunikointi,
muuttaa ihmisten oppimiskokemuksia, -valmiuksia ja -odotuksia. Lähitulevaisuudessa puolus
tusvoimien oppilaat ovat tottuneet kommunikoimaan ja hakemaan tietoa verkkoympäristöstä.
Myös erilaiset multimediaohjelmat ovat peleinä ja opetusvälineinä heille tuttuja jo esiopetuk
sesta. Samoin esimerkiksi asejärjestelmien tietotekniikan oppimisen valmiudet ovat heillä ke
hittyneet yhteiskunnan tietotekniikan kehittymisen mukana. Oppilaiden oppimishistorian huo
mioimisen tarve korostuu tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tietoyhteiskunnan oppimisvalmiuk
sien kehittyminen ei tavoita vielä kaikkia opiskelijoita samanarvoisesti. Samoin on huomioita
va joidenkin perinteisten oppimisvalmiuksien heikkeneminen. Esimerkiksi suoran kontaktin ja
henkilökohtaisen neuvottelutaidon kokemuksen puute voi nousta esiin verkottuneiden kontak
tien yleistyessä.

Nykyaikaisen sodan kuva on yksi merkittävä tekijä puolustusvoimien koulutuskulttuurin
muutoksessa. Sodankäynnin teknillistyminen ja uhkakuvan muuttuminen eri kriisiasteita
sisältäväksi pieniksi konflikteiksi muuttavat myös koulutuksen vaatimuksia. Upseerien osaa
mis- ja oppimisvalmiuksien uudet vaatimukset tulee näkyä opetuksessa. Puolustusvoimien
tehtävien muuttuminen aiheuttaa myös muutospaineita opetukselle. Kansainvälistyminen ja
yhä laajemmat velvoitteet yhteiskunnan muihin uhkakuviin vaativat upseerilta mukautumis
kykyä ja jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä itsenäistä tiedon rakentamis-ja soveltamiskykyä.

Puolustusvoimien koulutus on tavoitesuuntautunutta. Organisaation tehtävät ja erityispiirteet
luovat koulutuskulttuuriin oman erityisleimansa. Hierarkinen linj aesikuntaorganisaatio on
voimassa rauhan ja sodan aikana. Koulutuksen on kaikilla tasoilla tuettava tätä toimintakult
tuuria. Rauhan aikana opittujen toimintamallien ja käytäntöjen on toimittava myös sodan ai
kana. Organisaatio määrittää puolustusvoimien koulutuksen eri opintokokonaisuuksien pää
määrät. Puolustusvoimissa annettava koulutus on ymmärrettävä työnantajan järjestämänä kou
lutuksena, jossa pätevöitetään henkilöstöä tiettyihin tehtäviin.
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Edellä kuvatut koulutuskulttuurin erityispiirteet eivät poista yksilöllisyyden huomioimista.
Nykyaikainen taistelukentän kuva jopa korostaa yksilön omatoimisuutta ja aktiivisuutta orga
nisaation ja tilanteen sallimissa puitteissa. Monimuoto-opetus soveltuu hyvin vaihtoehtoiseksi
ja täydentäväksi opetusmenetelmäksi jo käytössä olevien menetelmien rinnalle. Opetusmene
telmän toimivuus on tutkittava ja kehitettävä puolustusvoimien koulutuskenttään sopivaksi.

Upseerien täydennyskoulutuksessa on mahdollisuus toteuttaa monimuoto-opetusta. Siinä
mahdollistuu oppilaan kokemusten, ominaisuuksien ja tavoitteiden huomioiminen sekä työn
ja opiskelun yhdistäminen. Tässä koulutuksessa on usein kysymys henkilön itsensä hakeutu
misesta täydennyskoulutukseen tulevaisuuden haasteita varten. Erityisesti perheellisten opis
kelijoiden pitkien kurssien aiheuttamat sosiaaliset haitat vähenevät monimuoto-opetuksella to
teutetulla kurssilla, koska yhtäjaksoiset lähiopetusjaksot lyhenevät.

Monimuoto-opetuksesta saadut myönteiset kokemukset kannustavat kehittämään tätä opetus
muotoa upseerien opetukseen. Saatujen kokemusten mukaan kurssin johtaja ja opettajat tarvit
sevat opetukseen, erityisesti etäopetukseen ja -ohjaukseen, puolustusvoimien koulutuskent
tään sovellettuja "työkaluja". Tietokoneavusteisuus voi olla yksi mahdollinen ratkaisu tähän.

Teknologian huomioimista koulutuksessa puoltaa myös sodan ja rauhan ajan johtamisjäijestelmien kehittäminen. Puolustusvoimat on siirtynyt rauhan aikaisessa työskentelyssään valta
kunnalliseen virtuaalityöyhteisöön. Päivittäinen työskentely lähes jokaisessa puolustusvoimi
en työpisteessä perusyksikköön saakka tapahtuu verkottuneessa ympäristössä. Sodan ajan joh
tamisjärjestelmät on suunnitteilla toteuttaa tietoverkkopohjaisina yhtymätasolle asti. Opetuk
sen on tuettava tietoverkoissa tarvittavien ajattelu- ja toimintamallien kehittymistä.

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään multimediaopetusohjelmien ja tietoverkkopohjai
sen oppimisympäristön antama lisäarvo upseerien opetukselle. Tutkimuksessa pyritään löytä
mään pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja etäopetuksen toteuttamiseksi uudella teknologialla.
Multimediaopetusohjelmalla pyritään toteuttamaan etäopetus vuorovaikutteisen ohjaavan ma
teriaalin avulla. Verkkopohjaisella oppimisympäristöllä pyritään rakentamaan esikuntajäijestelmään soveltuva etäopetusväline.
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Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutusosaston 119 opetuksessa on mahdollista jatkaa
monimuoto-opetuksen kehittämistä. Valtakunnallisuus ja erilaiset kohderyhmät antavat luon
nollisen pohjan monimuoto-opetukselle.

3

TUTKIMUKSEN RAKENNE

3.1

Aikaisempi tutkimus

Puolustusvoimissa monimuoto-opetusta on tutkittu peruskäsitteitä jäsentävällä ja kokonaistar
vetta tutkivalla tasolla sekä viimeisimmissä tutkimuksissa monimuoto-opetuksesta saatuja ko
kemuksia kartoittaen. Majuri Kari Mäkisen diplomityössä vuodelta 1993 tutkittiin monimuo
to-opetuksen tarvetta ja mahdollisuuksia koulutusjärjestelmässämme 12°. Kapteeni Jukka-Pekka Schroderuksen kesällä 1998 valmistuneessa yleisesikuntaupseerikurssin diplomityössä tut
kittiin etäopetuksen käytöstä saatuja kokemuksia henkilökunnan koulutuksessa 121. Kadetti
Toni Horila tutki Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osastolla tämän opetusmuodon
toteutumista Rannikkotykistökoulun opetuksessa 122.

Tämän tutkimuksen alustavassa tutkimuksessa esiupseerikurssilla 51 kapteeni Mika Kalliomaa tutki panssarintoijuntaupseerikurssin 6 toteutusta monimuotoistetun opetussuunnitelman
mukaisesti. Tutkimuksen tulosten mukaan opetuksen toteutuksessa ongelmia tuotti erityisesti
oppilaiden etäopetus ja itsenäisen opiskelun ohjaaminen. Niissä oppilaiden tavoitettavuus,
ajankäytön hallinta sekä opintopiirien kokoaminen koettiin erityisen vaikeaksi. Yllämainittu
jen muiden tutkimusten tulokset tukevat tätä käsitystä. Yhteinen tekijä kaikissa näissä moni
muoto-opetuksen toteuttamisen vaikeuksissa oli lähijaksojen ulkopuolinen oppilaan opiskelun
ja työn yhteensovittaminen. Ongelmien poistamiseksi merkittävä rooli on monimuoto-opetuk
sen yleistymisellä. Tällöin on mahdollista tapahtua asennemuutos oppilaan roolista opiskelus
sa sekä työn ja opiskelun yhdistämisessä. Toinen merkittävä kehitystekijä on uuden opetusta
palvelevan teknologian hyödyntäminen opetuksessa.

Tämä tutkimus keskittyy uuden teknologian mahdollisuuksiin vaikuttaa oppilaiden ohjauksen
ja etäopetuksen ongelmiin. Avoimella tietoverkkopohjaisella oppimisympäristöllä pyritään
luomaan ajallisesti ja paikallisesti vapaa sekä yhteisöllistä oppimista tukeva oppimisympäris
tö. Interaktiivisella multimediamateriaalilla pyritään ohjaamaan ja tukemaan oppilaiden itse
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näistä opiskelua. Molemmilla teknisillä apuvälineillä pyritään lisäämään opettajan etäopetuk
sen menetelmävalikoimaa puolustusvoimien opetuksessa.

Tutkimus liittyy Maanpuolustuskorkeakoulun Koulutustaidon laitoksen johtamaan tutkimus
ohjelmaan. Tutkimustoiminnallaan laitos tukee koulutuksen ja kouluttajien kehittymistä.

Tutkimusohjelman kolme painopiste aluetta ovat:
- sotilaskoulutuksen muutos yhteiskunnan ja kulttuurin sekä sodankäynnin
muuttuessa
- kehittyvän teknologian vaatimukset oppimiselle ja sen ohjaamiselle
- oppimisen uudistuvien teorioiden merkitys koulutuksessa . 123

Tutkimusohjelmassa keskitytään kuvaamaan puolustusvoimien koulutuskulttuurin muutosta,
jonka aikaansaajana on yhteiskunnan muuttuminen tietoyhteiskunnaksi 124. Tämä tutkimus
pyrkii hahmottamaan monimuoto-opetuksen paikkaa ja roolia muuttuvassa sotilaspedagogiikan kentässä.

3.2

Tutkimuksen asetelma

Tutkimuksen teorian avulla muodostetaan puolustusvoimien monimuoto-opetukseen soveltu
va oppimiskäsitys. Tätä ammattiteoriaa laadittaessa on pyritty tarkastelemaan yleisiä oppimis
käsityksiä fenomenografisella tutkimusotteella 125 puolustusvoimien koulutusympäristössä.
Tällä käsitteitä tulkitsevalla ja syy-seuraus -suhteita tutkivalla menetelmällä 126 pyritään löytä
mään puolustusvoimien koulutuskulttuuriin ja -ilmapiiriin vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa
on haettu tähän oppimiskäsitykseen vaikuttavia keskeisimpiä tekijöitä puolustusvoimien teh
tävistä, organisaatiomallista, muuttuvasta sodankuvasta ja toimintakulttuurista. Seuraavassa
kuvassa esitetään tutkimuksen kulku.
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Yleisestä teoriasta tarkastellaan erityisesti monimuoto-opetuksessa toteutettavan etäopetuksen
ja oppilaan ohjauksen perusteita ja perusteluja. Näistä muodostetun puolustusvoimien koulu
tukseen soveltuvan ammattiteorian kautta luodaan panssarintorjuntaupseerikurssille 7 soveltu
va avoin tietoverkkopohjainen oppimisympäristö ja ohjaavana materiaalina käytettävä multi
mediaopetusohjelma. Tuotteiden rakentamisessa käytettyjä perusteltuja ratkaisuja käytetään
tässä tutkimuksessa mallina, joka esitestataan kurssin opetusta varten. Tuotteiden rakentami
sessa käytettyjä perusteluja nimitetään tässä tutkimuksessa käyttöteoriaksi, opettajakunnan
työssään käyttämäksi teoriaksi. Esitestauksessa saadut kokemukset yleistetään laaditun käyt
töteorian perusteella.

Tämän tutkimuksen alustavassa tutkimuksessa (esiupseerikurssi 51) luotiin käyttöteoria panssarintoijuntaupseerikurssin 6 monimuotoistetulle opetussuunnitelmalle. Se testattiin kurssin
opetuksessa. Tämä käyttöteoria on pohjana tämän tutkimuksen ammattiteoriaa muodostettaes
sa.
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3.3

Tutkimusongelmat

Tutkimuksen pääongelma on:

Miten tietoverkossa toimivalla avoimella oppimisympäristöllä ja interaktiivisena
multimediapohjaisella ohjaavalla materiaalilla voidaan tukea oppilaiden etäope
tusta ja itsenäistä oppimista upseerien täydennyskoulutuksessa ?

Osaongelmat ovat:

1. Miten tietoverkkoperustainen avoin oppimisympäristö on pedagogisesti ra
kennettava tukemaan etäopetusta ja oppilaan ohjausta ?

2. Miten cd-rom pohjainen interaktiivinen multimediaopetusohjelma on pedago
gisesti rakennettava tukemaan etäopetusta ja oppilaan oppimista ?

Pääongelmaan vastataan osaongelmien avulla. Saaduista kokemuksista pyritään luomaan joh
topäätökset, jotka palvelevat monimuoto-opetuksen jäljestämistä puolustusvoimien opetuk
sessa. Kokemukset ovat yleistettävissä upseerien jatko- ja täydennyskoulutuskursseihin laadi
tun käyttöteorian pohjalta. Molempien osaongelmien analysoinnissa otetaan huomioon mate
riaalin suunnittelu- ja toteutusvaiheiden sekä palautteen tuoma kokemus.

Ensimmäinen osaongelma ratkaistiin luomalla pedagogisesti perusteltu malli avoimen tieto
verkossa toimivan oppimisympäristön toteutukselle. Mallin rakentaminen dokumentoitiin ja
tehdyt ratkaisut perusteltiin laaditun käyttöteorian pohjalta. Malli testattiin erikseen valitulla
kohderyhmällä. Esitestaaminen toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa pie
nellä kohderyhmällä testattiin oppimisympäristön toimivuus puolustusvoimien verkossa. Toi
sessa vaiheessa testattiin oppimisympäristön pedagogiset ratkaisut. Testiryhmäksi valittiin Tu
run yliopiston monimuotokouluttajakurssi. Oppimisympäristöä käytettiin heidän opetuksessa.
Saatuja kokemuksia verrattiin tutkijan kokemuksiin ja havaintoihin.

Toinen osaongelma ratkaistiin rakentamalla pedagogisesti perusteltu interaktiivinen multime
diapohjainen ohjaava kurssimateriaali. Materiaaliksi valittiin ammunnan suunnittelun ja johta
misen opetus. Materiaali testattiin kadettien opetuksessa. Testiryhmäksi valittiin kadetit, kos
ka tutkijan kokemuksen mukaan kadettien opetuksen tavoitteet ja osaamisen lähtötaso yhtene
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vät tulevan kurssin opintokokonaisuuden kanssa. Materiaalista ja sen laatimisesta saatuja tut
kijan kokemuksia verrataan testiryhmän havaintoihin tuloksen luotettavuuden lisäämiseksi.

3.4

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmäksi valittiin mukanaelävä toimintatutkimus 127. Tällä valinnalla pyrittiin
pääsemään mahdollisimman lähelle ja sisälle varsinaiseen ilmiökenttään. Tutkimusongelma
on lähtöisin tutkijan omasta työstä. Toimintatutkimuksella hän pyrkii kehittämään omaa työ
tään ja ammatillista kasvuaan.

Tutkimusasetelmaksi valittiin opettajan roolin tutkiminen monimuoto-opetuksen suunnittelus
sa ja valmistelussa. Tutkimuksen lähtökohtana on olettamus, että opettajalla ei ole merkittävää
tukea, kun hän laatii oppimisympäristöä ja ohjaavaa materiaalia panssarintoijuntaupseerikurssin opetukseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten monimuoto-opetuksen suunnitte
lussa ja valmistelussa uusi opetusteknologia voi auttaa opettajaa. Tutkimusolosuhteiksi raken
nettiin mahdollisimman realistinen opettajan työskentelyolosuhteet.

Monimuoto-opetuksen soveltuvuutta puolustusvoimien koulutukseen on tutkittava puolustus
voimien koulutuskulttuuriin sidottuna 12S. Siviilimaailmasta saadut kokemukset ja teoria eivät
sellaisenaan sovellu puolustusvoimien koulutusympäristöön. Tutkimuksen ammattiteorian
muodostamisella pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen. Tulkitsevassa tutkimuksessa on asioi
den, käsitteiden ja toimintamallien merkityksen ymmärtäminen ensiarvoisen tärkeää 129. Ulko
puolinen asioiden ja ilmiöiden tutkiminen ei anna todellista kuvaa tutkittavasta kohteesta. Up
seerit ovat tietyn kulttuurin ja ammattitradition kasvatteja. Tästä syystä tutkimuksessa pyri
tään mahdollisimman tarkasti ymmärtämään kouluttajakulttuuri 13°.

Tulkitseva tutkimus sopii puolustusvoimien koulutuksen tutkimiseen ja kehittämiseen. Muka
naelävä tutkimustyyli sopii erityisesti uuden opetusmuodon soveltuvuuden ja soveltamismuotojen tutkimiseen. Monimuoto-opetuksen perustana oleva oppimis- ja ihmiskäsitys on puolus
tusvoimien uudistuvan kasvatuskäsityksen mukainen ja suuri muutos koulutuskentässä 131.

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi on myös käytännön läheisen ja ongelmakeskeisen
lähestymistapansa vuoksi valittu toimintatutkimus I32. Opetustyössään tutkija joutuu päivittäin
tekemään ratkaisuja ja perustelemaan niitä. Tämä reflektiivinen eläminen omassa työssään sy
ventyy analyysin ja raportoinnin kautta toimintatutkimukseksi 133. Toimintatutkimuksen ete
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neminen noudattaa kokemuksellisen oppimisen perusmallia 134. Ensimmäisessä vaiheessa
opettajalla on konkreettinen kokemus, jota hän pohdiskelevasti havainnoi. Seuraavaksi hän
käsitteellistään uuden asian. Viimeisenä vaiheena kokeilemista jatketaan lisäkokemusten saa
miseksi.

Toimintatutkimuksen tieteellisyyteen kohdistuu kirjallisuudessa runsaasti kritiikkiä. Siitä huo
limatta tutkija on valinnut menetelmän, jossa päästään tutkimusongelman selvittämisen kan
nalta parhaaseen tulokseen. Kritiikki on kohdistunut erityisesti tulosten yleistettävyyteen, me
todologisten puutteellisuuksiin sekä käytännön ja teorian välisiin yhteyksiin 135. Osa kritiikistä
on selitettävissä koulukunta tai tutkimuksen lähestymistapaerimielisyyksillä 136. Tutkimukses
sa on kiinnitetty erityistä huomiota kritiikin kohdistamiin tekijöihin.

Pääosan tutkimusaineistosta muodostavat tutkijan omat muistiinpanot sekä muistiot materiaa
lin suunnittelun ja rakentamisen ajalta. Tutkija on itse toiminut panssarintorjuntaopettajana
Maanpuolustuskorkeakoulussa viisi vuotta ja tuntee siten hyvin kurssilaisille ennen kurssia
annetun panssarintorjuntaopetuksen sisällön. Hän on myös itse osallistunut oppilaana panssarintorjuntaupseerikurssi 3:lle sekä suunnitellut ja ollut mukana toteuttamassa panssarintorjuntaupseerikursseja 5 ja 6.

Tutkijan keskeinen rooli kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa aiheuttaa haasteen tutkimuk
sen luotettavuudelle. Toimintatutkimuksessa korostetaan tutkimusotetta, jossa tutkija tarkkailee omaa toimintaansa kriittisesti ja avoimesti. Hänen ei tule pyrkiä olemaan toiminnan ulko
puolella vaan hänen on oltava yhtenä toimijana mukana 137. Tässä tutkimuksessa otetaan huo
mioon tutkijan näkökulman lisäksi testiryhmien näkökulmat. Tällä pyrittiin lisäämään tutki
muksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä muihin vastaaviin upseerien täydennyskoulutuskursseihin.

Tutkimustietoa tutkija käsitteli portfolioarvioinnilla 13S. Oman ajattelun kehittymistä ja uuden
tiedon soveltamista puolustusvoimien opetukseen hän dokumentoi ja tulkitsi koko tutkimus
prosessin ajan. Monimuotokouluttajuuden kasvun tarkkailu alkaa kesäkuusta 1995. Portfoli
oon hän kokosi kaikki viitekehykseen kuuluvat oppimis- ja opetuskokemuksensa. Tutkimus
asetelman mukaisesti portfolioon on koottu erityisen tarkasti etäopetukseen ja -ohjaukseen se
kä opetusteknologiaan liittyvät kokonaisuudet. Aineiston analysointi tapahtui oman toiminnan
reflektiivisen arvioinnin avulla.
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Toimintojen reflektointi toteutettiin kolmitasoisesti. Ne olivat tekninen, tulkinnallinen ja kriit
tinen taso 139. Ensimmäisellä tasolla reflektio merkitsee kokemuksista oppimista ja joustavuut
ta oppimisessa. Tulkitsevalla tasolla tulkitaan omaa toimintaa aikaisempien kokemusten ja ar
vojen pohjalta. Kriittisellä reflektion tasolla kyseenalaistetaan koulutusta määrääviä tekijöitä
ja pyritään saamaan etäisyyttä käytännön ongelmiin. Reflektiivisen analyysin edetessä jokai
sesta portfolion kohdasta nousi esiin joitakin syvällisiä uusia asioita. Näitä verrattiin yhä uu
delleen tutkimusongelmaan ja viitekehykseen. Näin analyysissä edettiin kohti johtopäätöksiä.
Tutkimusaineiston analyyttisella ja kerroksellisella käsittelyllä pyrittiin eroon yksityiskohdista
ja samalla toimintatutkimuksen subjektiivisuudesta.

Toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti tutkimus on tilannesidonnaista. Näin saadut tiedot
ovat yleistettävissä tutkijan ymmärryksen kasvun kautta 140. Tutkimuksen synnyttämä uusi tie
to muodostuu näin vasta toiminnan tutkimisen jälkeen viitekehykseen sovellettuna. Tämän
tutkimuksen uusi tieto on siis tutkijan toiminnan ja ymmärryksen kehittymisen jälkeen tehty
jen päätelmien synnyttämää. Tällöin tutkijan toiminnan kirjaamisella, tarkkailulla ja tutkimi
sella on suuri merkitys.

Tutkimusaineiston luotettavuutta tutkija pyrki lisäämään samaan aikaan kerätyllä rinnasteisel
la aineistolla. Tällä kommunikatiivisella validoinnilla haetaan objektiivista arviointia toimin
tatutkimuksen perushaasteeseen, joka on tutkijan ja tutkittavan kohteen välinen suhde. Omat
ja muilta opettajilta kerätyt havainnot ovat koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen ajalta. Tutki
muksessa saamiaan havaintoja tutkija vertasi mahdollisimman moneen viitekehyksessä ope
tukseen vaikuttavalta taholta saatuihin havaintoihin. Hän on kirjannut portfolioon omien ha
vaintojen rinnalle Maanpuolustuskorkeakoulun johdon, Koulutustaidon laitoksen johdon ja
opettajien, Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskuksen henkilöstön, Turun yliopiston
monimuotokouluttajakurssin osallistujien, opetusteknologiaa käsittelevien seminaarien osal
listujien sekä opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Tutkimuksen luotetta
vuutta pyritään lisäämään kohdistamalla arviointi koko prosessiin eikä ainoastaan tuloksiin.
Portfolioarviointi mahdollistaa tämän ajallisesti pitkän tarkastelun.

Tutkija on toimijana rakentanut tutkimuksen empiirisessä osassa Panssarintorjuntaupseerikurssi 7:n etäopetusvälineiksi multimediaopetusohjelman ja verkkopohjaisen oppimisympä
ristön. Oman toiminnan tarkkailun lisäksi hän on hakenut tietoa välineiden toimivuudesta ja
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tehdyistä pedagogisista ratkaisuista esitestauksella. Nämä etäopetusvälineet tutkija testasi
erikseen valituilla kohderyhmillä.

Tutkimuksen empiiriseen osaan kuuluu olennaisesti tutkijan oma opiskelu välineiden suunnit
telusta ja valmistamisesta. Tutkija on kinannut omat oppimistapahtumansa ja -kokemuksensa
oppimispäiväkirjaan. Hän on verrannut opetus- ja opiskelumenetelmien vaikutusta omaan op
pimiseen. Näillä havainnoilla hän pyrkii löytämään omien oppimiskokemusten kautta pedago
gisia ratkaisuja tutkimukseen liittyen. Tämä oppimisprosessi on myös dokumentoitu portfolioon.

Välineiden esitestaus toteutettiin kaksivaiheisesti. Molempien tuotteiden käytettävyys esitestattiin aluksi pienellä testiryhmällä mahdollisimman aidoissa olosuhteissa. Käytettävyyden
testaukseen tutkija valitsi tulevan kurssin opettajia sekä materiaalin valmistamiseen erikoistu
neita henkilöitä. Käytettävyystestauksen jälkeen molempien tuotteiden testaus suoritettiin
erikseen valitulla ryhmällä. Ryhmän valintaan vaikutti mahdollisimman aidon opiskeluolo
suhteen sekä panssarintorjuntaupseerikurssin oppimistapahtumaa muistuttavan oppimisympä
ristön löytäminen.

Multimediaopetusohjelma testattiin viimeisen vuosikurssin panssarintorjuntaopintosuunnan
kadeteilla. Opetusohjelma liitettiin heidän panssarintorjuntaohjusammunnan johtajakoulutuk
seen. Opetustapahtuman tavoitteet ja sisältö ovat lähes samat kuin panssarintoijuntaupseerikurssin. Samoin tekniset opiskeluolosuhteet ovat samankaltaiset. Saatujen tulosten käsittelys
sä on huomioitava kuitenkin kohderyhmien välinen kokemusero. Kohdekurssin opiskelijat
ovat olleet työelämässä useita vuosia, jolloin heillä on huomattavasti syvällisempi näkemys
käytännön ongelmakenttään tässä osa-alueessa.

Verkkopohjaisen oppimisympäristön testaukseen valittiin Turun yliopiston monimuotokouluttajakurssille osallistuvat henkilöt. Kurssilla on edustus kaikista puolustushaarakouluista ja
Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksista sekä Maanpuolustusopistosta. Osallistujat edusta
vat organisaatioiden johtoa, opetuksen suunnittelijoita, opettajia ja asiantuntijoita. Oppimis
ympäristöä testattiin heidän etäopetuksessaan. Tutkimustulosten kannalta on merkittävää opis
kelijoiden laaja näkökulmien kirjo ja kokemukset puolustusvoimien opetuksesta. Oppilaiden
oppimisympäristöt olivat samat kuin tulevan kurssin olosuhteet. Tutkimusaineiston analysoin
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nissa on huomioitava testiryhmän oppilaiden oppimisvalmiuksien ja -kokemusten huomattava
poikkeaminen panssarintorjuntaupseerikurssin opiskelijoista.

Tutkimustulosten yleistettävyyttä tutkija pyrkii lisäämään myös vertaamalla saatuja tuloksia
muilta puolustusvoimissa toteutetuilta kursseilta saatuihin kokemuksiin. Vertailuaineistona
käytettiin Rannikko tykistökoulun ampumahaijoituksen johtajakurssin, Maanpuolustuskorkea
koulun joukkoyksikön päällikkökurssin ja Turun Yliopiston puolustusvoimien monimuoto-opettajakurssin kokemuksia.

Teorian rakentamisessa tutkija on käyttänyt mahdollisimman laajasti monimuoto-opetukseen
ja erityisesti oppimisympäristöön liittyvää aineistoa. Tiedon ja erityisesti teknologian nopea
vanheneminen tuottaa vaikeuksia tulevaisuuden arvioinnille. Tutkija pyrkii löytämään uusim
man tiedon internetin lähteistä, alan seminaareista sekä kirjallisuudesta. Internetissä oleviin
elektronisiin lähteisiin viittaaminen on ongelmallista. Välineen dynaamisuudesta johtuen tut
kimustyössä olevien viittausten saatavuutta myöhemmin ei pystytä takaamaan. Tutkija on do
kumentoinut viittaukset mahdollisimman tarkasti. Tutkijan hallussa on viittausten paperitulos
teet. Internetistä saadun tiedon irrallisuus saattaa muodostaa ongelman työn luotettavuudelle.
Tässä tutkimuksessa on pyritty välttämään tiedon irrallisuus huomioimalla tiedon konteksti,
kirjoittajan tausta sekä kirjoituksen viittaukset. Monessa viitatussa lähteessä on havaittavissa
vanhentunutta tietoa. Se liittyy yleensä teknologiaan. Tällöin voidaan sanoa internetin lähteen
lisäarvon olevan nopeimmin muuttuvan tiedon soveltamisessa.

Tutkimuksen empiirisessä osassa valmistettujen verkkopohjaisen oppimisympäristön ja multi
mediaopetusohjelman valmistamisessa tutkija on tutustunut vastaaviin kotimaisiin ja ulkomai
siin tuotteisiin. Ne ovat olleet joko cd-rom tai internet -pohjaisia. Tutkimuksen kannalta tär
keimmistä sovelluksista tutkijalla on digitaali-ja paperikopiot.

4

TULOKSET JA NIIDEN KÄSITTELY

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää monimuotoistettua panssarintoijuntaupseerikurssia.
Suunnitelman mukaisesti panssarintoijuntaupseerikurssi 7 olisi toteutettu vuonna 1999. Puo
lustusvoimien säästöjen johdosta kurssi on siirretty vuodelle 2001. Alkuperäisen suunnitel
man mukaisesti tämä tutkimus olisi tutkinut avoimen verkkopohjaisen oppimisympäristön ja
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multimediaohjelman käyttöä kurssin opetuksessa. Kurssin siirtäminen antaa mahdollisuuden
uuden materiaalin kunnolliseen esitestaukseen ja kehittämiseen ennen kurssia. Tutkimuksessa
testiryhmänä käytetään erikseen valittuja mahdollisimman hyvin testaukseen sopivia
opiskeluryhmiä.

Tutkimuksessa tehdyt tuotteet on laadittu voimassaolevan opetussuunnitelman sisältöjen ja ta
voitteiden mukaisiksi. Ennen tutkimustuloksia esitellään lyhyesti toteutumatta jääneen vuoden
1999 kurssin opetussuunnitelma, jotta tutkimustuloksiin perehtyminen olisi helpompaa. Tä
män hetkisten suunnitelmien mukaan vuoden 2001 kurssi toteutetaan samoilla periaatteilla.

Kurssin suunnitelman lyhennelmä on seuraava 141 :

"Panssarintorjuntaupseerikurssi 7 toteutetaan vuoden 1999 aikana. Kurssin monimuotoistettu opetussuunnitelma koostuu kolmesta lähijaksosta ja itsenäisesti
tapahtuvasta opiskelusta, jota ohjataan etäopetuksella. Lähijaksojen pituudet
ovat kahdesta viiteen vuorokauteen. Etäopetusj aksoj en pituudet ovat noin kaksi
kuukautta. 142

Kuva 11: Panssarintorjuntaupseerikurssi 6 toteutus.

Lähijaksot pidetään eripuolella Suomea. Paikat valitaan opetuksen kannalta opti
maalisiksi. Paikan valintaan vaikuttivat asiantuntijoiden ja erikoisvälineistön
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saatavuus, opetuksen sitominen käytäntöön sekä majoituksen ja huollon tarkoi
tuksenmukaisuus.

Kurssille osallistuu noin 20 upseeria. Opetussuunnitelman mukaan vakinaisia
opettajia kurssilla on kolme, joista yksi oli samalla kurssin johtaja. Koulutukses
sa käytetään runsaasti asiantuntijoita opettajina.

Opetussuunnitelman mukaan kurssin päämäärä on, että:
- koulutettavien tiedot syventyvät prikaatin panssarintorjuntaj oukkoj en käytön
suunnittelussa ja j ohtamisessa
- koulutettavat osaavat panssarintoijuntaohjuskomppanian käytön jajohtamisen
- koulutettavat hallitsevat panssarintorjuntaj oukkoj en ammuntojen suunnittelun
ja johtamisen
- koulutettavat osaavat panssarintoijuntayksikön pääkouluttajan tehtävät
- koulutettavien tiedot panssarintorjunta-alalta ajantasaistuvat ja yhtenäisty

vät 14\

Kurssin suunnittelun lähtökohtana oli Maavoimaesikunnan hyväksymä opetus
suunnitelma 144. Monimuoto-opetuksen perusajatuksen mukaisesti opetus jaksoteilaan oppimisen kannalta mahdollisimman optimaaliseksi. Opetettavat asiat
pilkotaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Ne sidotaan yhteen sovelletuilla teh
tävillä, jotka valitaan opiskelijoiden jokapäiväisestä työelämästä. Oppilaiden ja
joukko-osastojen mielipide kurssin opetuksen sisällöstä pyritään niinikään huo
mioimaan. Lähiopetusjaksojen välit suunnitellaan riittävän pitkiksi, jotta opiske
lijoilla löytyisi aikaa opiskeluun."

Tutkimuksessa laadittujen verkkopohjaisen oppimisympäristön ja multimediaopetusohjelman
tehtävinä on tukea edelläkuvattua oppimisprosessia. Tietoverkkoon rakennetulla oppimisym
päristöllä pyritään luomaan koko kurssin oppimisprosessia tukeva ja hallinnoiva tekninen op
pimisympäristö. Oppimisprosessia tuetaan etäopetuksella ja -ohjauksella kyseisellä oppimis
ympäristöllä. Multimediaopetusohjelmalla pyritään tukemaan oppilaan itsenäistä opiskelua
kurssin opetuksen kannalta keskeisessä opiskelukokonaisuudessa. Vuorovaikutteinen multi
media pyritään luomaan niin kompleksiseksi, että se lähestyy etäopetusta.
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4.1

Esikuntaj ärj estelmä oppimisympäristönä

4.1.1

Oppimisympäristön luonti

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja dokumentoida koko oppimisympäristön suunnittelu
ja rakentamisprosessi sekä esitestata oppimisympäristö kurssin opetusta varten. Tarkalla pro
sessin seurannalla pyrittiin selvittämään opettajan oppimisympäristön rakentamiseen tarvitse
ma aika ja koulutus. Lisäksi kirjattiin valmistamisessa tehdyt pedagogiset ratkaisut. Työn läh
tökohtana oh mahdollisimman realistinen kuva todellisesta opettajan ja kouluttajan työympä
ristöstä. Todennäköisesti myöskään tulevaisuudessa opettaja ei saa ulkopuolista tukea opetus
materiaalin luomiseen. Tästä syystä opettajan on hallittava materiaalin luontiin käytettävät ko
neet ja sovellukset. Esitestauksen päämääränä on varmistaa tuotteen käytettävyys sekä saada
kokemuksia tuotteen pedagogisista ratkaisuista.

Tässä tutkimustyössä on liitetty oppimisympäristö puolustusvoimien esikuntaj ärj estelmään.
Lisenssit ja suljettu verkko eivät mahdollista kaikkien tutustumista kurssiin verkossa, joten tu
losten esittelyssä pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tuotteen rakentamisessa käyte
tyt ratkaisut.

Oppimisympäristön alustaksi valittiin puolustusvoimien esikuntaj ärj estelmä. Toinen vaihtoeh
to oppimisympäristön alustaksi olisi ollut internet-verkko. Puolustusvoimien esikuntaj ärj estei
nään valintaa puoltavat erityisesti verkon käyttö jokapäiväisessä työssä, valtakunnallinen kat
tavuus 145 sekä valmiit tietokannat. Lisäksi ainakin tällä hetkellä puolustusvoimien tietoturvallisuusohjeet146 eivät mahdollista internetissä toteutettavaa opetusta 147. Tulevaisuudessa tämän
mahdollisuuden kehittämistä on kuitenkin tutkittava.

Esikuntaj ärj estelmä on Lotus Notes -ohjelmistolle rakennettu puolustusvoimien sisäinen sul
jettu verkko. Lähes koko puolustusvoimien hallinto toteutetaan päivittäin verkossa. Sillä väli
tetään pääsääntöisesti kaikki julkinen asiakirjaliikenne, työntekijöiden viestit ja pääosa julki
sista pysyväisohjeista. Voidaan todeta, että puolustusvoimat on muutettu maanlaajuinen virtuaalityöympäristöksi. Oppimismahdollisuuksien lisääminen samaan ympäristön on luonnolli
nen jatko tälle kehitykselle.

Puolustusvoimien esikuntaj ärj estelmä ulottuu kaikkiin puolustusvoimien joukko-osastoihin ja
laitoksiin. Niiden sisällä esikuntaj ärj estelmällä tavoitetaan jo melkein kaikki toimistot ja pe
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rusyksiköt 148. Päivittäisessä käytössä on yli 13 000 tietokonepäätettä

149.

Valtakunnallinen

siirtoverkko koostuu pääsääntöisesti puolustusvoimien omista siirtoteistä. Tämän PvNetrn
siirtokapasiteetti riittää hyvin palvelemaan verkon lisäkäyttöä opetukseen 15°. Elävän kuvan ja
äänen siirtäminen verkossa tuottaa vielä tällä hetkellä ongelmia varuskuntien lähiverkkojen
tiedonsiirtokapasiteetin vuoksi151. Opetusmateriaalin teon ja käytön kannalta on tärkeää, että
kaikki verkossa käytettävät ohjelmat ovat samoja. Puolustusvoimissa on käytössä Smart Suite
-ohjelmakokonaisuus.

Esikuntajäijestelmässä on opiskelua ja opetusta palvelevia tietokantoja. Verkon tietokantoihin
on tallennettu pääosa pysyväisasiakiijöistä. Puolustusvoimissa on perustettu "Virtuaalikoulu"
-työryhmä 152. Sen tehtävänä on määritellä projekti, jonka yhtenä tarkoituksena on rakentaa
esikuntaj ärjestelmään opetusta palveleva tietokanta. Alustavan suunnitelman mukaisesti sii
hen ainakin liitettäisiin opiskelumateriaalia ja opetussuunnitelmia. Työryhmän tavoitteena on
rakentaa jokapäiväistä työskentelyä palveleva tietoympäristö, joka samalla toimii opiskelua
tukevana oppimisympäristönä.

Oppimisympäristön laatimissovellukseksi tutkimuksessa valittiin Lotus -ohjelmaperheen
Leaming Space -sovellus. Tärkeimpänä ratkaisuperusteena sovelluksen valinnalle oli ohjel
man yhteen sopivuus esikuntaj äij estelmän kanssa. Tuote on ollut Euroopan markkinoilla vuo
desta 1997 lähtien 153. Lotus -yhtymä on valinnut sen kolmen strategisesti tärkeimmän kehitet
tävän tuotteen joukkoon 154. Kehittämissuunnitelmiin kuuluu mm. samanaikaisen kirjoittami
sen kehittäminen. Tällöin opiskelijat voivat esimerkiksi kirjoittaa samaan suunnitelmaan yhdenaikaisesti eripuolilta Suomea.

Sovelluksella rakennettavaan oppimisympäristöön sisältyy neljä kokonaisuutta 153. Ne ovat
kurssin rakenne, luokkatila, materiaalikeskus sekä oppilasesittelyt. Lisäksi opettajan tietoko
neella näkyy viides kokonaisuus, jossa hän hallinnoi kurssia.
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Kuva 12: Laaditun oppimisympäristön etusivu.

Kurssin rakenneosuudessa määritellään opiskelujaksot sisältöineen. Opettaja pystyy kurssia
laatiessaan vapaasti määrittelemään jokaisen jakson sisällön. Rakenneosasta voidaan tehdä
valmiita linkkejä materiaalikeskukseen tai verkon tietokantoihin. Kurssin oppijaksot opiskeli
ja voi avata vapaassa järjestyksessä. Avaamattomat osat erottuvat värisympolilla. Opettaja
pystyy halutessaan määrittämään kurssin jaksojen opiskelun aloitus- ja päättämisajan. Aikamääreiden ylittämisestä sovellus antaa huomautuksen opiskelijalle. Kurssin jaksojen jälkeen
voi opettaja testata oppilaiden osaamisen. Testit voi suorittaa useampaan kertaan. Tulokset
tallentuvat ohjelman muistiin opettajan tarkastettavaksi.

Luokkatilassa opettaja, opiskelija tai esimerkiksi ohjaaja voi aloittaa tai alustaa keskustelun.
Keskusteluun voi osallistua kaikki kurssin jäsenet. Luokkatilassa voidaan kurssille osallistu
jat jakaa muilta eristettyihin opintopiireihin tai antaa jokaiselle henkilölle yksittäistä ohjausta
tai opetusta. Luokkatilan kaikki keskustelut tallentuvat keskustelukokonaisuuksittain. Keskus
teluihin voidaan myöhemmin palata esimerkiksi oppimisprosessia arvioitaessa.

Opettaja voi siirtää materiaalikeskukseen opiskelussa tarvittavaa materiaalia tai lisämateriaalia
oppilaita varten. Sieltä voidaan myös rakentaa valmiita linkkejä verkon tietokantoihin. Mer
kittävän lisän materiaalin hallintaan tuo aikanaan "Virtuaalikoulu" -projektin mukanaan tuoma
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valtakunnallinen "materiaalipankki". Tällöin oppimisympäristöstä voidaan hakea materiaalia
"pankista" opiskelun tai opetuksen tueksi.

Opiskelijaesittelyosassa jokaisen kurssille osallistujan erikoisosaaminen, yhteystiedot ja esi
merkiksi harrastukset saadaan kaikkien näkyville. Lisäksi tähän osaan tallentuvat kaikkien
testien tulokset. Tulokset ovat opettajan luettavissa.

Kurssin hallinnointiosuudessa opettaja luo, muokkaaja lisää kurssikokonaisuuksia. Siellä hän
myös laatii haluamiaan testejä, joita on neljä erilaista perusmallia. Valittavana on tehtäviä mo
nivalintatehtävistä avoimiin kysymyksiin. Opettaja pystyy muokkaamaan kurssia opetuksen
edetessä. Halutessaan hän voi myös eriyttää materiaalia eri opiskelijoille. Opiskelija voi opis
kella myös kannettavalla tietokoneella verkosta erotettuna. Kirjoitettuaan kommentit tai tehty
ään tehtävät opiskelija liittää koneen verkkoon, jolloin tiedot päivittyvät verkkoon ja verkosta
opiskelijan koneelle 156.

Tutkimuksessa laaditun oppimisympäristön oppisisältöjä opetustavoitteet on rakennettu Panssarintorjuntaupseerikurssi 7:n opetusta varten. Ne yhtyvät Panssarintoijuntaupseerikurssin 6
sisältöihin ja tavoitteisiin. Ympäristön luonnissa käytettiin digitaalisen materiaalin laatimis
prosessia 157. Prosessin kuvaus on kuvassa 13.

PROJEKTIN ALOITTAMINEN
AIKA

Synopsis

Tarpeiden tunnistus
Tuotantoryhmä

Asiakäsikirjoitus
Tuotantokäsikirjoitus

Ohjelmisto-ja
laitteistovalinnat

Sovelluksen sisältö ja rakenne Mediavalinnat

Sovelluksen
kokoaminen

Käyttöliit
tymä

Testaaminen

PROJEKTIN VALMISTUMINEN
Ylläpitoja päivittäminen

t
Kuva 13: Materiaalin laatimisprosessi (Paananen - Lallukka, 1994).
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Ennen oppimisympäristön luomisprojektin aloittamista tutkija kertasi edellisen kurssin monimuotoistamisesta saadut kokemukset158. Synopsis vaiheen tarkoituksena on hahmotella karke
asti otsikkotasolla rakenne ja sisällön rajaukset. Synopsis on lyhyt kokonaiskuvaus tuotteesta.
Tämän vaiheen tarkoituksena on hahmotella syntyvän tuotteen tarpeet ja tekemiseen tarvitta
vat resurssit. Tämän tutkimuksen oppimisympäristön tarpeiksi tutkija määritteli esikuntajärjestelmään liitettävän ympäristön luonnin. Tarvittavista resursseista tutkija määritteli tuotanto
ryhmän ja alustavan ohjelmisto- ja laitevalinnat. Tutkimusasetelman mukaisesti tutkija pyrki
itse tekemään mahdollisimman paljon, joten tuotantoryhmään hän pyysi lisäkseen ainoastaan
esikuntajäijestelmään perehtyneen henkilön 159. Tutkija pyrki tekemään laitevalinnat tällä het
kellä esikuntajäijestelmässä käytettävien tietokoneiden mukaisiksi. Tämä rajaus sulki tuot
teesta pois elävän kuvan ja äänen päätelaitteiden multimediaominaisuuksien puutteen ja lähi
verkkojen siirtoteiden heikkouden vuoksi. Videomateriaalin ja multimedian siirtämistä esi
kuntaj äijestelmässä tutkija kuitenkin testasi tutkimuksen aikana kokemusten saamiseksi. Siir
to tehtiin oppimisympäristöstä erillään. Ohjelmistovalinnat tutkija teki esikuntaj äij estelmän
Lotus Notes -ohjelmiston ja Smart Suite -ohjelmistopaketin yhteensopivuuden mukaisesti. Tä
män perusteella tutkija päätyi Lotus Leaming Space -sovelluksen valintaan.

Oppimisympäristösovelluksen valinnassa ja ympäristön laadinnassa tutkimuksessa käytettiin
vertailuratkaisuina seuraavia oppimisympäristöjä:
-

CSILE (computer supported intentional leaming environments) kokeilua 160

- Työporukka -ohjelmistoa 161
- American Military University -oppimisympäristöä162
- NASA Classroom of the Future -oppimisympäristöä 163
- Verkko-tutor oppimisympäristöä 164
- ADTDL -kotisivua 165
- Classroom 2000 -projektia 166
- Intemetix oppimisympäristö 167.

Vertailuaineiston perusteella tutkija pyrki tutustumaan ja vertailemaan internetissä käytössä
olevia oppimisympäristöjä ja niiden toteutuksessa tehtyjä ratkaisuja.

Materiaalin suunnittelu-ja valmistamisprosessissa synopsis laajennetaan asiakäsikiijoitukseksi. Siinä tarkennetaan asiasisällöt ja tehdään viimeiset rajaukset. Tässä vaiheessa valitaan mu
kaan otettava materiaali pääpiirteisesti, tarkennetaan osakokonaisuuksien opetustavoitteet se
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kä päätetään tuotantoaikataulu. Tämän tutkimuksen oppimisympäristön asiasisällöt valittiin
kurssin voimassaolevan opetussuunnitelman mukaiseksi. Asiasisältöä tarkennettiin ja muokat
tiin palvelemaan oppimisympäristön modulirakennetta 16S. Samoin opetustavoitteet yhtyvät
opetussuunnitelmaan. Tuotantoaikataulu laadittiin tutkimuksen etenemisaikataulun mukaisek
si 169.

Tuotantokäsikiij oitusvaiheessa asiakäsikiijoitus muutetaan suoraan tekemistä palvelevaksi
suunnitelmaksi. Siinä valitaan eri asioiden esittämistapa ja -muoto. Tämän mediavalinnan li
säksi tässä vaiheessa päätetään sovelluksen käyttöliittymän rakenne ja ulkoasu. Käyttöliittymä
on sovelluksen käyttäjälle näkyvä osa 17°. Tutkimuksessa valittu sovellus ei mahdollista suurta
vapautta käyttöliittymän ulkoasussa 171. Oppimisympäristön luomisessa tutkija käytti kuvaluetteloa ja ajatussikermää (mind map -tekniikkaa) 172 tuotantokäsikirjoituksen laatimisessa.
Tällainen asioiden ja työvaiheiden tarkka dokumentointi helpottaa tuotteen uudelleen muok
kaamista ja kirjoittamista. Monimutkainen rakenne ja eritasoiset sisällölliset asiakokonaisuu
det vaativat tarkkaa suunnitelmaa tuotantokäsikiij oituksen tekovaiheessa. Tällöin varmiste
taan asioiden looginen ja nousujohteinen esittäminen.

Sovelluksen kokoamisvaiheessa tuotteeseen rakennetaan avoimelle verkkopohjaiselle oppi
misympäristölle tyypilliset hypermediaominaisuudet. Tämä eri materiaalin toisiinsa ja verkontietokantoihin linkittäminen tapahtuu valmiilla työkaluilla, jotka ovat ohjelmassa. Tässä tutki
muksessa laaditun oppimisympäristön materiaali linkitettiin esikuntajäij esteinään eri oppisi
sältöjä palveleviin tietokantoihin sekä toisiin kurssikokonaisuuksiin. Lisäksi valittu sovellus
mahdollistaa verkossa opiskelevan oppilaan tietokoneella olevien ohjelmien avaamisen suo
raan opettajan tekemällä linkillä. Tämä mahdollistaa opettajien tekemien näyttöesitysten kat
selun oppilaan koneella.

Verkko-oppimisympäristön toteuttamiseen liittyvät kiinteästi käsitteet hypermedia ja -teksti.
Tässä tutkimuksessa ne on määritelty seuraavasti:

Hypermedia tarkoittaa tiedonhallintajärjestelmää, jonka perustana ovat tietoko
neella luodut teksti-, kuva-, ääni- ja muiden dokumenttien väliset asiayhteydet.
Multimediasta nämä tietosolujen linkit puuttuvat.173
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Hyperteksti muodostuu lyhyistä tekstin osista, joista on viittauksia toisiin osiin.
Jokainen osa on itsenäinen kokonaisuus. Tekstin osat liitetään toisiinsa asiayhte
yksien perusteella. Tekstit liitetään toisiinsa linkeillä.

Ennen tuotteen käyttöönottoa se kannattaa testata mahdollisimman todellisissa olosuhteissa.
Toimivuuden varmistamiseksi tutkija testasi oppimisympäristön ensin Puolustusvoimien Kou
lutuksen Kehittämiskeskuksen multimedialaboratoriossa. Varsinainen esitestaus toteutettiin
kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa testattiin tuotteen toimivuus ja käytettävyys
valtakunnallisessa verkossa. Toisessa vaiheessa testattiin laajemman ryhmän avulla tuotteen
pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja. Samalla saatiin tietoa tuotteen käytettävyydestä.

Jo tuotteen laatimisvaiheessa on suunniteltava ja valmisteltava tuotteen ylläpito ja päivittämi
nen. Tämä päätettiin toteuttaa kurssikokonaisuuksittain. Kurssin päättyessä kurssimateriaali
poistetaan verkosta ja uuden kurssin alkaessa päivitetty materiaali liitetään verkkoon palveli
melta. Oppimisympäristö hallinnoidaan yhdeltä palvelimelta koko maahan, joten sen päivittä
minen on varsin helppoa. Puolustusvoimien ' Virtuaalikoulu' -projektin tuloksena verkkoon
perustettava "oppimateriaalipankki" mahdollistaa kurssimateriaalin tallentamisen verkkoon
kaikkien käytettäväksi.

4.1.2

Oppimisympäristön rakentamisen pedagogiset perustelut

Oppimisympäristön rakentamisessa pyrittiin huomioimaan konstruktiivisen oppimiskäsityk
sen mukainen oppilaan itsenäinen tiedon rakentaminen. Tähän pyrittiin lisäämällä kurssimate
riaaliin mahdollisimman paljon hypermediaominaisuuksia. Ominaisuudet rakennettiin linkeil
lä. Kurssin oppisisältöjen asioita liitettiin mahdollisimman paljon kurssimateriaaliin, verkon
tietokantoihin sekä toisiin kurssin osakokonaisuuksiin. Näin pyrittiin takaamaan oppilaalle
mahdollisimman suuri vapaus liikkua eri tietojen välillä ja näin liittää oppimaansa uutta asia
vanhaan tietoonsa. Tällä mahdollistetaan oppilaan oman ajattelumallin kehittyminen ongel
man ratkaisussa 174. Linkkien avulla liikkuminen mahdollistaa sen, että oppilas hakee ja omak
suu asiayhteydestään irrotettua tietoa. Tämä voi johtaa kokonaisuuksien hämärtymiseen sirpa
letiedon taakse. Irrallisen tiedon välttämiseksi tutkija ei ole rakentanut suoraa siirtymistä pe
rustietoon. Hän on reitittänyt linkit asiakirjan etusivun kautta tai lisännyt itse kommentin lin
kin saatteeksi.
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Monimuotoistettuun kurssiin kuuluvien etätehtävien laatimisessa tutkija on pyrkinyt tutki
mukselliseen oppimisotteeseen. Tehtäviä on osoitettu yksittäiselle oppilaalle ja opintoryhmille
opetettavan asian mukaan. Tehtävän ratkaisussa pyritään seuraavaan etenemismalliin:
- avoin tehtäväasettelu
- ongelman määritys
- tiedonhaku
- ratkaisumenetelmän valinta
- tulosten käsittelyjä diskussio.

Yksilötehtävät ovat henkilökohtaisia, mutta muiden oppilaiden ja opettajien tukea voi käyttää
verkon välityksellä tai muulla yhteysvälineellä. Kaikille yhteiset tehtävät ovat laajempia ja
vaativat eri sektorien erikoisosaamista.

Tehtävät tehdään opintoryhmissä tai koko kurssi

koossa. Tehtävien ratkaistaan verkossa suunnitelmallisesti etenevänä prosessina edelläkuvatun
etenemisperiaatteen mukaisesti. Kaikissa vaiheissa opiskelijat, opettajat ja ohjaajat pystyvät
kommentoimaan ja tuomaan omia ajatuksiaan työhön. Opettajan rooli on alussa ohjaava. Pro
sessin edetessä rooli muuttuu taustavaikuttajaksi ja kanssaoppijaksi. Ryhmät pyritään teke
mään mahdollisimman heterogeeniseksi. Tällöin jokaisella oppijalla on ryhmälle annettavaa ja
siltä saatavaa. On huomattava, että jokainen oppilas on peruskoulutettu ja oman alansa am
mattilainen.

Yhteisissä etätehtävissä käytetään yhteisöllisen ongelman ratkaisun mahdollistamia menetel
miä 175. Tehtävän ratkaisumallina ovat yhteinen tiedon haku, elektroninen prosessikirjoittami
nen, jaksoittainen luominen, rinnakkainen ongelman ratkaisu, virtuaalinen kokoontuminen, si
mulaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus. Elektroninen prosessikirjoittaminen ja jaksoittainen
luominen voidaan toteuttaa yhteisessä virtuaaliluokassa jokaisen lisätessä ja kommentoidessa
yhteistä tulosta. Rinnakkaisessa ongelman ratkaisussa pystytään käyttämään opintopiirejä
"tuplatiimimenetelmällä" 176. Ratkaisun simulointi onnistuu tulevaisuudessa multimediamahdollisuuksien lisääntyessä. Koko tämä yhteinen etätehtävän ratkaisuprosessi voidaan toteuttaa
virtuaalisesti tietoverkossa. Samalla säilyy monimuoto-opetukselle tärkeä ajallinen ja paikalli
nen vapaus.

Työn ja opiskelun yhdistämiseen on hyvät mahdollisuudet esikuntajärjestelmällä tapahtuvassa
opiskelussa. Yhdistäminen näkyy oppien konkreettisuutena ja opitun tiedon siirtämisenä käy
täntöön. Kurssimateriaali on koko ajan oppilaan omalla työkoneella. Näin hän voi hyödyntää
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oppimiaan asioita työssään sekä työssään esiintulleita asioita opiskelussa 177. Verkossa välitet
ty tieto on myös helposti siirrettävissä muun työyhteisön käyttöön, vaikka se ei olisikaan kurs
sin opetuksessa mukana. Opettajalle verkossa olevan materiaalin hallinta on helppoa. Hän voi
muokata, lisätä tai poistaa materiaalia suoraan työhuoneessaan.

Oppimateriaalin kehittäminen ja eri työpaikoissa olevan erikoisosaamisen hyödyntäminen
mahdollistuu verkko-oppimisympäristössä. Valtakunnallinen verkko mahdollistaa ohjaustuen
saannin kaikkialta Suomesta. Kurssin opetukseen kuulumatonta materiaalia kyetään kokoa
maan materiaalikeskukseen. Tämä mahdollistaa ideoiden ja ' läheltä piti ' tilanteiden kokoa
misen koko maasta. Oppimateriaalin kumulatiivinen kehittäminen parantaa materiaalin sisäl
töä opetuksen edetessä.

Materiaalin nopea muokkaaminen ja jakaminen mahdollistaa yksilöllisen oppimisen. Se on
myös avoimen oppimisympäristön ajatuksen mukainen. Materiaali voidaan yksilöidä oppilail
le. Luokkatila mahdollistaa yksilöohjauksen. Kuitenkin opettajan kannalta tärkeä yhteinen ai
kataulutus on rakennettavissa ohjelman sisään.

Esikuntajäijestelmän valinta verkoksi tuo myös rajoitteita. Internetin tietokannat eivät ole
opiskelijoiden käytössä. Voimassa olevien ohjeiden mukaan myöskään internetistä haettuja
tietoja ei saa välittää puolustusvoimien verkossa. Tämä verkkovalinta rajaa pois myös puolus
tusvoimien ulkopuolella olevat ohjaajat ja opiskelijat. Samoin työskentely verkossa kotiko
neella on mahdotonta. Toistaiseksi ainoa vaihtoehto on rakentaa ja ylläpitää toista rinnakkais
ta verkkoa 178. Lähitulevaisuudessakaan näiden kahden verkon tekninen yhdistäminen ei ole
todennäköistä 179 teknisestä kehityksestä huolimatta180.

Lotus Leaming Space -sovellus ei ole kaikilta osin yhtä hyvä kuin muut markkinoilla olevat
oppimisympäristösovellukset 181. Siitä puuttuu oppilaan verkossaoloaikaa mittaava palvelu.
Näin ei saada palautetta oppilaan aktiivisuudesta ja opiskelujen etenemisestä. Käyttöliittymän
selkeys ja mielenkiintoisuus on joissain sovelluksissa parempi kuin Lotus Leaming Spacessa.
Ongelmia voi aiheuttaa myös se, että sovellus on englannin kielinen 1S2.

4.1.3

Laaditusta oppimisympäristöistä saadut kokemukset

Oppimisympäristön suunnittelusta ja rakentamisesta saatujen kokemusten perusteella puolus
tusvoimien tietokone-, tietoverkko- ja ohjelmistokanta mahdollistavat verkossa tapahtuvan
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opiskelun. Esikuntaj äij estelmän ansiosta puolustusvoimien työskentely tapahtuu päivittäin
verkossa. On luonnollista kehittää tähän työskentely-ympäristöön sopiva oppimisympäristö.
Lotus Notes -ohj elmaperheeseen kuuluvalla sovelluksella rakennettu oppimisympäristö sovel
tuu suoraan valmiiseen verkkoon. Verkko tavoittaa lähitulevaisuudessa pääsääntöisesti koko
potentiaalisen opiskelijajoukon.

Opettajien tietotekniikan osaamattomuus ei myöskään ole ongelma. He työskentelevät päivit
täin tietokoneilla ja pääosa opetusmateriaalista tehdään digitaalisesti. Opettajat, opiskelijat se
kä tekninen tukihenkilöstö vaativat kuitenkin perehdyttämisen oppimisympäristösovellukseen.
Tämän opetuksen jäljestäminen ei ole ongelma. Vuonna 1999 on tarkoitus ottaa käyttöön so
velluksen suomenkielinen versio. Sovelluksen käyttäminen vaatii Windows -käyttöliittymän
perustaitojen lisäksi vain sovelluksen toimintaperiaatteen ja työkalujen osaamisen m. Esikun
taj äij estelmän atk-tukihenkilöt osaavat oppimisympäristön verkkoon siirtämisen ja palvelimen
ylläpidon. Ilman perehtymistä heillä ei kuitenkaan ole taitoa oppimisympäristösovellukseen
liittyvän teknisen tue antamiseen 184. Esikuntaj ärj esteinään tukiorganisaatio ei nykyisillä re
sursseilla ja tehtävämäärityksillä pysty toimimaan opetuksen tukena.

Ennen opetuksen aloittamista esikuntaj äij estelmässä on ratkaistava kurssien hallinnointi. Hal
linnoinnilla tarkoitetaan kurssien laatimista, ylläpitoa, päivittämistä ja lopetusta sekä opetta
ja-, ohjaaja-ja opiskelijatietokannan laatimista ja ylläpitoa. Hallinnointi vaatii erityisperehtymisen. Tämänkään osuuden oppiminen ei vaadi erityisiä tietotekniikkataitoja 1S5. Pienemmillä
kursseilla kurssin johtaja pystyy hallinnoimaan kurssia itse 186, mutta opetuksen laajetessa tä
mä tehtävä kannattanee antaa esimerkiksi kurssitoimistolle.

Kurssitoimiston tehtävänä tulisi olla kurssin tietokannan perustaminen yhdessä esikuntaj äij es
telmän alueellisen pääkäyttäjän kanssa. Tietokannan luominen tarkoittaa, että Lotus Notes tie
tokannassa olevaan Leaming Space -hakemistoon perustetaan uusi kurssi. Toimenpiteisiin
kuuluu opettajien, asiantuntijoiden ja oppilaiden rekisteröinti kurssille, eri käyttäjäryhmien oi
keuksien määrittäminen sekä kurssitietokannan siirtäminen opettajan työpisteelle.

Esikuntaj äij estelmän paikallisen pääkäyttäjän tehtävänä tulisi olla Leaming Space sovelluksen
asentaminen esikuntaj äij estelmän palvelimelle, paikallisen kurssisuunnitteluoikeuden antami
nen sekä myöhemmin tarvittaessa kurssin tietokantojen kopioiminen muille palvelimille. Tie
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dostojen kopioiminen paikallisten palvelimien välillä vaatii puolustusvoimien esikuntajäij es
teinään pääkäyttäjän luvan ja oikeudet1S7.

Kurssin johtajan, opettajien, asiantuntijoiden ja kurssitoimiston roolijako on suunniteltava tar
kasti. Kurssin suunnitteluoikeudet tietoverkkoon tulee antaa henkilölle, joka vastaa oppilaiden
oppimisprosessin

suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hänellä on paras näkemys

koko

opetustapahtuman ohjaamisesta ja toteutuksesta. Kurssin muut henkilöt tukevat häntä vastuu
alueillaan.

Ennen laajamittaista puolustusvoimien verkossa tapahtuvaa opetusta on esikuntajärjestelmän
rooli opetuskanavana ratkaistava valtakunnallisella tasolla. Esikuntajäijestelmän palvelimien
ja siirtoteiden kapasiteettiresurssit on tutkittava, mikäli verkko-opetus lisääntyy. Verkossa an
nettava opetus lisää myös väistämättä tukiorganisaation työtä. Opetuksen toteuttaminen
yhdeltä palvelimelta tai hajautetusti kaikilla palvelimilla on myös valtakunnallinen ratkaisu.188
Esikuntaj ärj estelmän valjastaminen etäopetuskanavaksi vaatii kehittämistyötä ja pienimuotoi
sia kokeiluja. Panostus tähän uuteen opetuskanavaan on arvioitava suhteutettuna siihen lisäar
voon, jonka se tuo mukanaan.

Saatujen kokemusten perusteella kurssi kannattaa toteuttaa keskitetysti yhdeltä palvelimelta.
Tutkimuksen oppimisympäristö toteutettiin Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskes
kuksen palvelimelta. Opetuksen lisääntyessä kannattaa kuitenkin harkita koulutusorganisaatiokohtaisia palvelimia. Esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun kannattaa toteuttaa opetus
omalta palvelimeltaan. Opetukseen on varattava erillinen palvelin, jos verkko-opetus lisääntyy
huomattavasti189.

Verkkopohjaista oppimisympäristöä rakennettaessa ja käytettäessä tarvittavista pedagogisista
ratkaisuista ja perusteluista saatiin paljon kokemusta. Ympäristö tukee hyvin monimuoto-opetuksen perusajatuksen mukaista lähi- ja etäopetuksesta sekä itsenäisestä opiskelusta koostuvaa
oppimisprosessia. Merkittävimmät lisäarvot verkkopohjainen oppimisympäristö antaa oppi
misprosessin

hallitsijana

ja

etäjaksojen

aikaisen

yhteistoiminnallisen

oppimisen

mahdollistajana. Verkko-opetuksella pystytään rakentamaan oppilaiden etätehtävien tai kehit
tämisprojektien ohjaaminen kokonaisvaltaiseksi prosessiksi. Työt voidaan liittää lähipäivien
opetukseen ja itsenäiseen opetukseen.
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Verkossa tapahtuva vuorovaikutus opettajien ja oppilaiden välillä auttaa oppilasta enemmän
perineisiin etäopetusvälineisiin verrattuna. Tietoverkossa tapahtuva välillinen vuorovaikutus
auttaa oppilasta koko etäjakson ajan. Oppilaat pystyvät vaihtamaan ajatuksia ja ideoitaan sa
malla kun ratkovat tehtäviä. Opiskelijat eivät koe olevansa yksin etäjakson aikana.
Jokapäiväiseen työympäristöön sidottu yhteysväline auttaa opettajia ja oppilaita yhteyden pi
dossa. Viesteihin ja yhteydenottoihin voidaan vastata suoraan omalta tietokoneelta työn ohes
sa. Teknologia ei automaattisesti saa aikaan vuorovaikutusta verkkoympäristöön. Tämä vaatii
myös uusia taitoja ja toimintamenetelmiä. Opiskeluun ja ohjaukseen on varattava säännöllinen
aika työviikosta tai -päivästä. Välillinen yhteysväline antaa mahdollisuuden sekä opettajalle
että oppilaalle suunnitella ajankäytön vapaasti. Välitön yhteysväline, kuten puhelin, sitoo mo
lemmat samanaikaisesti. Opettajan on vaikeaa hallita ajankäyttöään, mikäli hän joutuu soitta
maan oppilaille epäsäännöllisinä aikoina.

Tietoverkkopohjaiseen opetukseen siirtyminen ei automaattisesti tuo mukanaan oppilasta uu
della tavalla kehittävää oppimista. Sähköpostin avulla tapahtuvassa opetuksessa oppimisym
päristön lisäarvo rajoittuu nopeaa ja helppoon viestien välitykseen. Tutkimuksellista opiskeluotetta ja verkossa tapahtuvaa yhteisöllistä työskentelytapaa käyttämällä voidaan kehittää oppi
laiden oppimisvalmiuksia. Näillä menetelmillä voidaan kehittää myös työssä tarvittavia val
miuksia. Tutkimuksellisella opiskeluotteella verkossa voidaan kehittää opiskelijoiden val
miuksia laajojen ja täsmentymättömien työongelmien yhteisöllisessä ratkaisemisessa esikuntajärjestelmässä. Työskentelymenetelmiä kehittämällä ja oppimiskokemuksia hyödyntämällä
voidaan laaja ongelma hahmottaa ja täsmentää verkossa yhdessä keskustellen. Jaetun tiedonhakuvaiheen jälkeen voidaan kokoontua verkossa yhteiseen palaveriin, jonka tarkoituksena on
ongelman täsmentäminen ja vaihtoehtojen laatiminen. Tämän perusteella jokainen käsittelee
vaihtoehtoja omasta näkökulmastaan sekä antaa oman ratkaisunsa muiden arvioitavaksi. Koko
prosessi voidaan toteuttaa välillistä vuorovaikutusta hyödyntämällä. Tällöin prosessi etenee
yhdessä sovitun aikataulun mukaan, mutta jokainen voi työskennellä itselleen sopivana ajan
kohtana. Tämän toiminta tavan "käyttövoima" saadaan hajautetusta asiantuntijuudesta. Jokai
nen ryhmän jäsen on asiantuntija omalla erikoisalallaan. Tällöin jokaisella on annettavaa ja
saatavaa ryhmän toiminnasta. Tämä hajautettu asiantuntijuus on myös upseerien täydennys
koulutuksen erityispiirre.

Teknologisia ratkaisuja valittaessa on muistettava avoimen oppimisympäristön muut tekijät.
Tekniset ratkaisut ovat vain yksi kokonaisuus luotaessa avointa oppimisympäristöä. Oppimis
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ympäristön rakenne, opetusmenetelmävalinta ja oppilaan valinnan mahdollisuudet liittyvät
olennaisesti toisiinsa. Monimuoto-opetuksen ajatus tukee hyvin puolustusvoimissa tapahtuvaa
verkkoympäristöön rakennettua opetusta. Monimuoto-opetuksella voidaan hallita upseerien
täydennyskoulutuksessa tarvittava yksilöllinen ja oppilaan käytännön kokemukset huomioiva
oppimisprosessi. Verkkoympäristö luo mahdollisuuden oppilaiden valintojen huomioimiselle.
Verkkopohjainen oppimisympäristö on nähtävä kuitenkin vain yhtenä menetelmävaihtoehtona
monimuoto-opetuksen toteutuksessa. Muut yhteysvälineet on säilytettävä mukana valikoimas
sa. Opetuskokonaisuus ja vallitseva tilanne sanelevat järkevimmät valinnat.

Kokemusten mukaan oppimisprosessin hallinta kannattaa siirtää verkkopohjaiseen oppimis
ympäristöön. Opettaja pystyy kurssin edetessä seuraamaan oppilaskohtaisesti oppimisen edis
tymistä. Kurssikokonaisuuteen liittyvien testien lisäksi hän pystyy näkemään oppilaiden kurssinaikaiset keskustelut ja näin arvioimaan oppilaan omaksumista "portfolio" -tyyppisesti 190.
Opettaja näkee suoraan omalla koneeltaan oppilaan tenttitulokset, keskustelut ja tehtävien
vastaukset. Tällöin opettaja saa kokonaisvaltaisen käsityksen oppilaan oppimisprosessista.

Verkko-opetukseen on liitettävissä myös muita "piilo-opetustarkoituksia". Tietoyhteiskunnan
mukanaan tuomien taitojen kehittyminen tapahtuu muun oppimisen ohessa. Opiskelun ohessa
kehittyy muun muassa oppilaiden tietojäqestelmien käsittelykyky sekä kriittinen informaation
hallintakyky. Sodan ja rauhan aikainen työskentely on siirtynyt myös tekniseen ympäristöön.
Käytössä oleva johtamisen tietojärjestelmä voidaan näin toimintoja ja osaamista kehittämällä
muuttaa myös yhteisölliseksi työkaluksi.

4.2

Multimediaopetusohjelma opiskelua ohjaavana materiaalina

4.2.1

Opetusohjelman rakentaminen

Multimedia ja interaktiivinen multimedia on määritetty tässä tutkimuksessa seuraavasti:

Multimedia

Multimedialla tarkoitetaan tietokoneella tapahtuvaa äänen, kuvan ja tekstin eri
muotojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi.191

Interaktiivinen multimedia
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Interaktiivinen multimedia sisältää ajatuksen, että käyttäjä voi vaikuttaa doku
mentin sisältöön, kuten tietokonepeleissä.192

Materiaalin laatimisen lähtökohtana oli panssarintorjuntaupseerikurssin monimuoto-opetuksesta saadut kokemukset m. Niiden perusteella tutkija valitsi kurssin opetussuunnitelmasta
sellaisen osakokonaisuuden, joka tietokoneavusteisesti soveltuisi oppilaiden itsenäiseen opis
keluun. Valinnassa päädyttiin ammunnan suunnittelun ja johtamisen opiskeluun. Valintaa
puolsivat oppilaiden vaihteleva osaamisen lähtötaso, materiaalin hyödyntämismahdollisuus
muille opiskeluryhmille, asiakokonaisuuden keskeisyys sekä opiskelukokonaisuuden laajuus
ja monipuolisuus. Opetusohjelman jako ja käyttö tapahtuu cd-rom levykkeellä. Yksi tuote on
liitteenä 2.

Opetusohjelmaa laadittaessa oli vertailuaineistona noin 20 kieltenopetukseen tehtyä opetusoh
jelmaa 194 sekä muita vastaavia saatavissa olevia opetusohjelmia 195. Lisäksi tutkijalla oli käy
tössään NATO -maiden uusimmat opetusohjelmat 196 197.

Multimediadokumentti laadittiin samalla prosessisuunnitelmalla kuin verkko-oppimisympä
ristö ,9S. Prosessi on esitetty kuvassa 14.

PROJEKTIN ALOITTAMINEN
AIKA

Synopsis

Tarpeiden tunnistus
Tuotantoryhmä

Asiakäsikirjoitus
Tuotantokäsikirjoitus

Ohjelmisto-ja
laitteistovalinnat

Sovelluksen si
sältöjä rakenne Mediavalinnat

Sovelluksen
kokoaminen

Testaaminen

PROJEKTIN VALMISTUMINEN

Kuva 14: Opetusohjelman laatimisprosessi.

Käyttöliit
tymä
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Synopsisvaiheessa 199 multimediaopetusohjelman rakenne päätettiin toteuttaa mahdollisimman
tarkasti ammunnan suunnitteluprosessia mukailevaksi. Rakenteen oli mukauduttava oppilaan
tarpeen mukaan. Sisällön oli noudatettava ammunnan suunnittelussa ja johtamisessa tarvitta
via asiakokonaisuuksia. Tutkimusasettelun mukaisesti tutkija pyrki itse tekemään mahdolli
simman paljon selvittääkseen miten yksittäinen opettaja pystyy valmistamaan tällaisia tuottei
ta. Tämän vuoksi tuotantoryhmää ei perustettu. Jo alkuvaiheessa tutkija rajasi materiaalista
pois videon ja äänen opiskelijoiden tietokoneiden ominaisuuksien rajallisuuden vuoksi. Ope
tusohjelman laatimiseksi tutkija valitsi Multimaker -sovelluksen 20°. Valintaan vaikutti ohjel
man saatavuus sekä jo ennen työn aloittamista tehdyt ostosopimukset201. Opetusohjelman laa
timisen edetessä tutkija tutustui muihin vastaaviin sovelluksiin 202.

Asiakäsikiijoituksessa 203 rajattiin asiasisältö palvelemaan oppilaan ammunnan suunnittelun
ja johtamisen sekä tulitoiminnan valvojan tehtävien opiskelua. Oppimisen kannalta keskeisiä
lähteitä ovat eri varomääräykset, pysyväisohjeet, kalusto-oppaat, mahdollisia ongelmakohtia
selvittävät valokuvat sekä ammunnan opettamiseen liittyvät oppaat. Ampuma-alueiden kartat
jätettiin vielä tässä vaiheessa pois opetusohjelmasta. Erilaisen digitaalisen karttamateriaalin
käytettävyyttä opetusohjelmissa selvitettiin tutkimukseen aikana. Tutkimuksessa käytettiin
Puolustusvoimien Topografikunnan tutkijalle tekemään digitaalista karttamateriaalia sekä paperikartasta digitaalimuotoon tallennettua karttaa. Opetuskokonaisuuden tavoitteet ovat samat
kuin kurssin opetussuunnitelman tavoitteet 204. Tuotantoaikataulu laadittiin tutkimuksen etene
misaikataulun mukaiseksi. Asiakäsikiijoitukseen liitettiin myös ohjelman pedagoginen suun
nittelu 205.

Tuotantokäsikirjoituksessa 206 päätettiin tuotteen lopullinen ulkoasu. Ohjelman tietokoneelta
näkyvää näkymää kutsutaan käyttöliittymäksi. Tämän käyttöliittymän tekeminen on tuotanto
suunnitelman tärkein vaihe. Keskeisiä päätettäviä asioita ovat sivujen ulkoasu, ohjelmassa
liikkuminen ja tarvittavien medioiden (ääni, kuva, video ja teksti) valinta. Tutkija kirjoitti tuo
tantosuunnitelman kuvaluetteloksi ja ajatussikermäksi (maid map- tekniikka).

Sovelluksen kokoamisvaiheessa tuote rakennetaan multimediatuotteeksi eli eri medioita sisäl
täväksi tuotteeksi. Haluttu asia esitetään opetustarkoituksen vaatimalla tavalla havainnollista
en. Koottaessa sovellusta voidaan valita lineaarinen, hierarkkinen tai verkkomainen rakenne
asian ja opetustarkoituksen mukaan

201.

Laadittu opetusohjelma rakennettiin puolihierarkisek-

si. Tuotteeseen koottiin linkeillä viisi hierarkista polkua. Jokainen polku käsittelee opetussi-
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säilön jotain keskeistä kokonaisuutta. Käytännön työssä nämä kokonaisuudet noudattavat tätä
järjestystä. Puolihierarkisuuden tuotteeseen tutkija rakensi näiden hierarkisten kokonaisuuksi
en välisillä asiayhteyksillä. Puolihierarkkisuus ja täten oppilaan vapaa liikkuvuus tuotteessa
mahdollistettiin mahdollisimman monella valmiilla linkillä ja navikointipainikkeella. Tutkijan
rakentama opetusohjelma sisältää 171 sivua, 602 painiketta ja 251 linkkiä.

Tuote on testattava ennen käyttöönottoa mahdollisimman todellisissa olosuhteissa ja erilaisilla
ominaisuuksilla varustetuilla tietokoneilla. Tutkija testasi tuotteen 15 tietokoneella toimivuu
den varmistamiseksi. Varsinainen esitestaus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa testattiin tuotteen toimivuus ja käytettävyys muutamalla erikseen valitulla henkilöl
lä. Toisessa vaiheessa testattiin laajemmalla ryhmällä käytettävyyden lisäksi tuotteen pedago
gisia ja didaktisia ratkaisuja.

Tuotteen jakaminen cd-rom -levykkeellä mahdollistaa ylläpidon ja päivittämisen. Tällöin
opettaja tietää kenellä tuotetta on. Tuote voidaan tallentaa joko kerran lukevalle tai uudelleen
lukevalle cd-rom -levykkeelle 20S. Kerran lukevat levykkeet ovat noin kuusi kertaa edullisem
pia kuin uudelleen lukevat levykkeet. Tuotteen käyttöikä ja päivitysten tiheys määräävät kokonaistaloudellisemman vaihtoehdon. Tässä tutkimuksessa laaditut tuotteet tallennettiin ker
ran lukevalle levykkeelle. Multimediatuotteen jakamista puolustusvoimien verkossa tutkittiin
oppimisympäristön testaamisen yhteydessä.

4.2.2 Rakentamisessa käytetyt pedagogiset perustelut

Tutkimuksessa pyrittiin löytämään opettajalle teknisiä apuvälineitä etäopetukseen ja -ohjauk
seen. Opettajan tekemällä vuorovaikutteisella multimedialla pyrittiin auttamaan opiskelijaa it
senäisessä opiskelussa. Tällaista ohjaavaa opetusmateriaalin käyttöä voidaan kutsua opettajan
välilliseksi etäopetukseksi 209. Opettajan tekemän multimediaopetusohjelman tarkoituksena on
auttaa oppilasta ymmärtämään vaikean opiskelukokonaisuus.

Tämän työn liitteenä on opetusohjelma cd-rom levykeenä. Ohjelmassa on viisi lineaarista ko
konaisuutta. Ensimmäisessä esitellään tuote ja ohjataan opiskelijaa tuotteen käytössä. Siinä on
myös ammunnan opettamiseen liittyvä osakokonaisuus. Toinen osakokonaisuus käsittelee am
munnan suunnitteluprosessia. Siinä asia opetetaan loogisesti etenevän ammunnan suunnittelu
prosessin mukaisesti. Kolmas kokonaisuus sisältää panssarintorjunta-ammuntojen varomäärä-
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ykset. Neljänteen kokonaisuuteen on liitetään myöhemmin opetuksen aikana kertynyttä "hil
jaista tietoa" 210 eli kouluttajien kokemuksesta kertynyttä ammattitaitoa. Viidenteen kokonai
suuteen on kirjattu palautejärjestelmä.

Kuva 15: Opetusohjelman etusivu.

Tuote sisältää opetettavan asian lisäksi pääosan opiskelussa tarvittavasta lähteistä. Näitä ovat
muut tarvittavat varomääräykset, pysyväisohjeet, valokuvat, kalusto-oppaat, sotilaspedagogiikan perusteet -kirja sekä myöhemmin lisättävät kouluttajien kokemusperäinen tieto. Nämä
opiskelussa tarvittavat ja oppimista tukevat muut tiedot on valmiiksi yhdistetty linkeillä opis
keltavaan asiaan. Sisäänrakennettu ohjaus tukee oppilaan omaa tiedonrakentamista ja eri tilan
nesidonnaisuuksien ymmärtämistä.

Opetusohjelman arviointikriteerejä ja toteutuksessa tehtyjä ratkaisuja tutkija haki opetushalli
tuksen johtamasta tutkimuksesta "Multimedia kielten opetuksessa" 21‘sekä vertasi käytettyjä
kriteerejä ja niiden näkökulmia muihin vastaaviin projekteihin 2I2.

Opiskelijan kannalta ohjelman käytettävyys on ensiarvoisen tärkeää. Ohjelmassa liikkuminen
on oltava yksinkertaista ja läpiohjelman samanlaista. Oppimisen kannalta ääntä ja videokuvaa
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ei opiskelukokonaisuudessa tarvittu, joten tutkijan jätti sen pois käytettävyyden varmistami
seksi. Käytettävyyden vaatimusta lisää opiskelijoiden tietokoneiden suorituskyky.

Opiskelijaa tukevaan vuorovaikutteisuuteen pyritään mahdollisimman suurella liikkumava
paudella. Tällöin opiskelija voi palata edelliseen asiaan tai tukevaan lähteeseen. Opettajan etu
käteen tuotteeseen tekemillä linkeillä hän välillisesti etäohjaa oppilasta ongelmakohdissa. Täs
sä tilanteessa tuotteen tekijän sisällöllinen ja opetuksellinen ammattitaito on merkittävä. Hä
nen on kokemuksensa mukaan tunnettava asian oppimisen mahdolliset ongelmakohdat ja py
rittävä jo etukäteen auttamaan näissä kohdissa. Tässä etäopetustavassa on hyvää oppilaan
omaan oivallukseen perustuva ongelmien ratkaisu. Oppilas ei saa tuotteeseen rakennetulla lin
killä suoraa vastausta, vaan hän saa lähteen, joka auttaa ongelman ratkaisemisessa. Monimuoto-opetuksen ajatuksen mukaisesti itsenäinen opiskelu liittyy muuhun opettajan ohjaukseen ja
lähipäivien opetukseen, joten mahdolliset ylipääsemättömät ongelmat ovat ratkaistavissa niis
sä. Multimediaopetusohjelmaan sisään rakennettu ohjaus tulee sisältyä ja huomioida oppimis
prosessin ohjauksessa.

Opetusohjelman rakenne on laadittu konstruktiivisen oppimisen ajatuksen mukaiseksi. Laaja
liikkumavapaus tuotteessa mahdollistaa oppilaan oman tiedon rakentamisen. Tuotteen raken
ne on puolihierarkinen. Hierarkinen etukäteen määrätty etenemisjärjestys ei mahdollista oppi
laan oppimista tukevaa vapaata asian tarkastelujäijestystä. Täysin vapaasti liikuttavissa oleva
verkkomainen rakenne ei soveltunut prosessisuunnittelua opettavaan kokonaisuuteen. Oppisi
sällöt korostavat tiettyä suunnitteluprosessia, joten ohjelman perusrunko on hierarkinen. Tuote
ei kuitenkaan pakota oppilasta etenemään tietyn järjestyksen mukaisesti, vaan hän voi vapaas
ti edetä linkeillä ja painikkeilla.

Opetusohjelmien tutkimuksissa 213 on todettu, että ohjelmien mielenkiintoisuus ja houkuttele
vuus ovat opiskelijan motivoinnin kannalta tärkeitä. Ohjelman selkeys ja värien looginen
käyttö ovat osaltaan oppimista palvelevia tehokeinoja2,4. Kaikissa esittämiseen liittyvissä rat
kaisuissa on mietittävä, miksi päätettiin käyttää nimenomaan multimedia opetusohjelmaa.
Tekstin lukeminen paperista on helpompaa kuin tietokoneelta. Siksi on keskityttävä erityisesti
multimedian erikoispiirteisiin eli eri havainnointikeinojen hyödyntämiseen opetuksessa.

Yksi multimedian käyttöä puoltava tekijä on monipuolisuus ja -mutkaisuus. Oppilaan on opit
tava ammunnan suunnitteluprosessi, ammunnan johtaminen, apulaisten tehtävät ja vastuualu
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eet (esimerkiksi tulitoiminnan valvojat tai ammunnan varoupseeri), ammunnassa opettaminen
sekä lukuinen määrä ammunnan toteutusta rajaavia turvallisuusohjeita tai -määräyksiä. Lisäk
si ammunnan suunnittelijan ja johtajan on tiedettävä ammunnan toteutukseen liittyvää käytännöntietoa. Lisäksi tulee huomioida, että varomääräysten opettaminen vaatii täsmällistä ja eh
dottoman oikeaa tietoa. Edellä kuvattu opetettavien asioiden suuren määrän perusteella voi
daan todeta, että kokonaisuuden oppiminen opettajan opettamana on vaikeaa. Asioiden väliset
syy- ja seuraussuhteet vaativat oppilaan omaa oivaltamista. Parhaiten tämä tapahtuu oppilaan
oman työn kautta. Toisaalta asioiden monimutkaisuus aiheuttaa sen, että opiskelija tarvitsee
opettajan tukea opiskelussaan. Tällöin asioiden rinnakkainen opiskelu ja vaikeiden asioiden
havainnollistaminen puoltavat multimedian käyttöä.

Opiskelun yksilökeskeisyys on myös huomioitava multimediaopetusohjelmassa. Opiskelijoi
den oppimisvalmiuksista ja oppimisen lähtötasoista jokainen pystyy hyödyntämään materiaa
lia itselleen soveltuvasti. Laajan materiaalin ansiosta kaikki pystyvät opiskelemaan omien ta
voitteiden mukainsesti. Etenemisjärjestys ja -aika on vapaasti valittavissa ja mukautettavissa
omaan oppimiseen soveltuvaksi. Tuotteen modulirakenne tukee tätä yksilöllistä vapautta opis
kelun sisällöissä.

Opiskelumotivaation kannalta on tärkeää, että työn ja opiskelun yhdistäminen pystytään hyö
dyntämään multimediaopetusohjelmassa. Opiskelumateriaali voidaan rakentaa konkreettisesta
ja työelämään palvelevasta aineistosta. Digitaalinen materiaali on suoraan kopioitavissa ja lii
tettävissä opiskelijan aineistoon. Levykkeen kapasiteetti mahdollistaa karttamateriaalin, ohje
sääntöjen ja muun tarvittavan materiaalin tallentamisen215. Oppilaalla on tällöin kaikki tarvit
tava materiaali tietokoneellaan heti hyödynnettävissä. Opiskelumateriaalia on helppo käyttää
myös myöhemmin opitun asian kertaukseen.

Opettajan kannalta opetusohjelman laatiminen on työlästä216. Multimediateko-ohjelmien opis
kelu ei vaadi erityiskoulutusta, vaan opettaja pystyy aloittamaan työskentelyn tietokoneen
käyttäjän perustaidoilla. Opetusmateriaalin digitointi vaatii lisäksi muunmuassa digitaalika
meran ja -lukijoiden käyttötaitoa. Nämäkään laitteet eivät vaadi erillistä koulutusta, vaan erityisperehtyminen riittää. Taidot opittuaan opettaja pystyy hyödyntämään niitä muun materiaa
lin valmistuksessa. Koulutusorganisaatiolta tämä vaatii ainakin laiteinvestointeja. Digitaalisen
aineiston yleistyessä on opetusmateriaalin tukiorganisaation valmiuksia lisättävä digitaalisen
materiaalin käsittelyssä.

71
Opettajan kannalta digitaalisen materiaalin käsittely, jakaminen, päivittäminen ja ylläpito on
helppoa. Hän pystyy hallitsemaan opetusohjelmana olevaa kurssimateriaalia. Valmiiseen oh
jelmaan voidaan lisätä uusia osuuksia tai päivittää uutta tietoa. Koska opetusohjelma vaatii
suuren työpanoksen, on mietittävä, mikä opiskelukokonaisuus on niin suuri ja toisaalta niin
laajasti hyödynnettävissä oleva, että kyseinen työ kannattaa tehdä. Tutkijan arvion ja muistiin
panojen mukaan opetusohjelman laatiminen vaati suurinpiirtein saman työmäärän kuin am
munnan suunnittelun ja johtamisen opettaminen kadeteille 217. Tässä kerran tehty työmäärä
palvelee useampaa vastaavaa opetustapahtumaa.

Opetusohjelmaan voidaan lisätä myös oppilasta tukevia laajempaan opetuskokonaisuuteen
liittyviä materiaalia. Tässä ohjelmassa tutkija lisäsi opettamiseen liittyviä perusteita ja ajatuk
sia. Ammunnan suunnittelu ja johtaminen on kyseisen asian opettamista ampuvalle joukolle.
Suunnittelun lähtökohtana on kohdejoukon oppimistavoitteet. Opetustapahtuman toteutuksen
reunaehdot muodostuvat turvallisuusmääräyksistä ja muista määräyksistä. Ammunnan tärkein
tavoite on turvallisuus, joka on myös opetuksen tärkein tavoite. Opetusohjelämässä olevilla
linkeille tekijä pyrkii koko oppimisprosessin ajan tuomaan myös ammunnan opetuksen ajatus
ta esiin.

Valitulla multimediatyökalulla on myös rajoitteita muihin vastaaviin työkaluihin verrattuna.
Oppimisen kannalta selkein puute oli sisäänrakennettavien testien puuttuminen 218. Myös so
velluksen käyttö ei ollut tutkijan vertailemien ohjelmien helpoin 219. Samoin havainnollista
miskeinoja joissain kohdissa laatija jäi kaipaamaan 220.

4.2.3

Cd-rom opetusohjelmasta saadut kokemukset

Multimediaopetusohjelman tekeminen opetusta tukevaksi ja ohjaavaksi materiaaliksi antaa
oppimista edistävää lisäarvoa. Opettaja pystyy etukäteen havainnollistamaan opetettavan asian
ja näin auttamaan oppilasta mahdollisissa ongelmakohdissa. Ohjaavana materiaalina multime
dia lähestyy etäopetusta. Siinä opettaja pystyy rakentamaan vuorovaikutteisen oppimistapah
tuman opetettavien asioiden välisillä linkeillä. Lisäksi hän pystyy valmiiksi yhdistämään uu
den asia vanhaan.

Pedagogisesti tarkasteltuna multimediaopetusohjelmalla saadaan aikaan oppilaan konstruktii
vinen oppimistapahtuma. Oppilas joutuu itse liittämään uuden asian vanhaan kokemuspoh
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jaansa. Opettaja ei valmiiksi kerro hänelle asioiden välisiä yhteyksiä, vaan opettaja on mah
dollistanut tämän oivaltamisen sisään rakennetuilla linkeillä.

Opetuksen suunnitteluvaiheessa on mietittävä, mikä opetettava asiakokonaisuus tarvitsee mul
timediaopetusohjelmaa. Opetettavaksi kokonaisuudeksi kannattaa valita laaja, kompleksinen
ja opetuksen kannalta keskeinen asia. Tällöin multimediaa voidaan hyödyntää myös asian ker
taamisessa ja oppimisen syventämissä.

Puolustusvoimien tietokoneiden multimediaominaisuuksien puute on vielä tällä hetkellä ra
joitteena uuden teknologian laajamittaiseen hyödyntämiseen. Rajoite poistuu, kun konekanta
uusitaan. Kalustohankinnoissa on otettava huomioon opetuksen tarvitsemat multimediaomi
naisuudet. Ongelmia aiheuttanut Windows 3.X -versiot korvataan Windows NT käyttöjärjes
telmällä vuoden 2000 toukokuuhun mennessä 221. Tämän hetkisiä puolustusvoimien tietoko
neiden ominaisuuksia hyvin se, että puolustusvoimien koneissa opetusohjelma ei toiminut
lainkaan ja lähes poikkeuksetta yksityisissä kotikoneissa ohjelma toimi moitteettomasti 222.

Multimediaopetusohjelmaa rakennettaessa on tarkasti mietittävä millaista havainnollistamista
oppiminen vaatii. Multimedia etuna on mahdollisuus havainnollistaa opetettava asiaa usean
eri median avulla. Havainnollistamisella saadaan opetus myös opetusmielenkiintoiseksi. Liial
linen ja epäolennaisiin kohtiin keskittyvä havainnollistaminen saattaa myös heikentää oppi
mistulosta. Myös oppilaiden tietokoneiden ominaisuuksien ja kapasiteettien rajallisuus on
otettava huomioon opetusohjelmaa tehtäessä. Ohjelman on toimittava moitteettomasti.

Multimediaopetusohjelman tekoprosessin kannattaa suunnitella tarkasti. Vaiheittain etenevä
prosessi mahdollistaa keskittymisen jokaiseen työvaiheeseen erikseen. Tutkimustulosten mu
kaan kannattaa noudattaa yleisesti käytössä olevaa ammattilaisten kehittämää prosessia. Täl
löin kokematonkin materiaalin laatija kykenee huomioimaan työvaiheiden edetessä tehtyjen
ratkaisujen merkityksen koko prosessiin.

Kun suunnitellaan tuotantoryhmän kokoonpanoa, on ensin arvioitava tuleva työmäärä. Tämän
perusteella voidaan päättää tarvittavien henkilöiden roolit ja vastuu eri tehtävissä. Tässä tutki
muksessa tutkija teki kaikki työvaiheet yksin. Tämän suuruisessa projektissa saatujen koke
musten mukaan opettajan työpanos kannattaa olla merkittävä. Kaikissa työvaiheissa tarvittiin
opettajan sisällöllistä ja opetusmenetelmällistä asiantuntijuutta. Opettajan olisi oltava joka ta
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pauksessa mukana koko prosessin etenemisen ajan. Opettajan työmäärää voidaan jonkin ver
ran vähentää, kun annetaan " mekaaninen " työ opetusmateriaalia valmistavalla tukiryhmälle.
Tietotekniikan asiantuntijat eivät todennäköisesti tulevaisuudessakaan pysty tuottamaan ope
tusmateriaalia. Suuremmissa projekteissa Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuk
sen oppimateriaaliosaston tuki on saatavissa. Saksan puolustusvoimissa on toteutettu mielen
kiintoinen ratkaisu opetusmateriaalin valmistamisen tukemiseksi. Siellä opettajat kukin vuo
rollaan työskentelevät tietyn ajan oppimateriaalikeskuksessa materiaalin tuottajina 223. Näin
opettajan sisällöllinen ja menetelmällinen asiantuntijuus lisää materiaalituen laatua merkittä
västi.

Multimediaopetusohjelma soveltuu hyvin monimuoto-opetuksen opetusmenetelmä- ja -materiaalivalikoimaan. Opetuksen suunnittelun ja valmistelun on tuettava oppimisprosessia. Tästä
näkökulmasta on tehtävä päätös myöskin opetusmateriaalista. Multimedia soveltuu hyvin lä
hi- ja etäopetuksen tueksi.

4.3

Johtopäätökset opetusteknologian hyödyntämisestä monimuoto-opetuksessa

Multimediaopetusohjelma ja esikuntajäijestelmässä toimiva oppimisympäristö soveltuvat hy
vin puolustusvoimissa toteutettavaan monimuoto-opetuksen apuvälineeksi. Puolustusvoimien
työskentelyn muuttuminen verkkopohjaiseksi työskentely-ympäristöksi tukee monimuoto-o
petuksen toteuttamista verkossa. Esikuntajärjestelmässä tapahtuva opiskelu parantaa opiskeli
joiden ja opettajien kykyä hyödyntää jäijestelmää. Esikuntajäq"estelmän laajat tietokannat tu
levat tutuiksi opiskelijoille. Lisäksi verkossa tapahtuva opiskelijoiden yhteisöllinen työskente
lykyky kehittyy. Verkkoon luotu oppimisympäristö luo opettajalle hyvän pohjan kurssin hal
linnointiin. Opettaja voi pitää yhteyttä oppilaisiin sekä kehittää kurssimateriaalia omalta työ
pisteeltään.

Multimediaopetusohjelman lisäarvosta ohjaavan materiaalin valikoimassa saatiin hyviä koke
muksia. Multimediaopetusohjelma auttaa laajan ja monimutkaisen opetuskokonaisuudet oppi
misessa. Se helpottaa oppilasta asioiden yhdistämisessä ja kokonaisuuden hahmottamisessa.
Ammunnan johtajan on ammuntaa suunnitellessaan ja johtaessaan otettava huomioon useita
eri asiakokonaisuuksia. Hänen tulee hallita ammuntaan liittyvät turvallisuusmääräykset ja kalustolliset toimintaohjeet. Ammunnan turvallisuuteen liittyvät asiat on ohjeistettu useissa eri
pysyväisohjeissa, koulutusoppaissa ja asiakiijoissa. Turvallisuuden lisäksi ammunnan johtajan
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on huomioitava suunnittelu- ja toteutusprosessissaan useita ammunnan johtamiseen liittyviä
rajaavia tekijöitä. Näitä ovat muun muassa aikataulu, alueen muu käyttöjä henkilöstöresurssit.
Hänen on koko ajan huomioitava ammunnan oppimiseen liittyvät asiakokonaisuudet kuten
oppilaiden osaamistaso, opetustapahtuman oppimistavoite ja oppilaiden itsenäisten suorittei
den merkitys. Opetusohjelmaa voidaan hyödyntää eri tasoisten oppilasryhmien opetuksessa ja
yksilöllisessä opetuksen kertauksessa, sillä opetettavat asiat ovat tilannesidonnaisuuksista riip
pumatta kaikissa tilanteissa samoja.

Tutkimuksen mukaan multimedialla opetettavan opiskelukokonaisuuden valintaan kannattaa
keskittyä. On mietittävä millaisen asian oppiminen vaatii multimedian apua. Sisällön tunteva
ja opetettavan asiakokonaisuudet hallitseva opettaja pystyy etukäteen arvioimaan kohdat, jos
sa opiskelija tarvitsee opettajan tukea. Nämä kohdat pystyttään etukäteen avaamaan oppilaalle
multimedialla. Itsenäisesti työskentelevä opiskelija joutuu itse prosessoimaan ongelman ja
löytää niistä myös vastaukset siihen. Tämä tukee oppilaan tiedon rakentamista.

Molempien tutkittujen oppimisen apuvälineiden valmistamisessa on opettajan roolin oltava
merkittävä. Hän pystyy suunnittelu- ja valmistusvaiheissa ottamaan huomioon opetuksen si
sällön ja tavoitteet sekä opetusmenetelmälliset ratkaisut. Tutkimuksen mukaan opettaja pystyy
rakentamaan tuotteet itsenäisesti. Tapauskohtaisesti on ratkaistava kannattaako opettajan teh
dä yksin materiaali tai oppimisympäristö. Jokatapauksessa opettajan on hallittava väline, so
vellus ja opetusmenetelmä siten, että hän ymmärtää välineiden käytön ja osaa asettaa vaati
muksia tuotteille. Pedagogiset ratkaisut oppimisympäristön ja opetusmateriaalin luomiseksi
opettajan on hallittava tulevaisuudessakin. Erillistä tuotantoryhmää tarvitaan vain suurempien
opetuskokonaisuuksien valmistelussa.

Opetuksen tueksi on kehitettävä kurssitoimiston palveluja, kun monimuoto-opetus lisääntyy.
Kurssien hallinnointi, materiaalin päivitys ja jopa uuden materiaalin tuottaminen voisivat olla
kurssitoimiston tehtäviä. Tällöin siellä on oltava myös pedagoginen asiantuntija. Kurssin joh
tajan, opettajien, tutorien ja kurssitoimiston roolit ja vastuut on suunniteltava saman aikaisesti
kurssin kanssa.

Parhaiten tutkitut apuvälineet tukevat opetusta säännöllisesti toistuvissa opetustapahtumissa.
Sama materiaali soveltuu seuraavaan opetustapahtumaan. Tällöin voidaan hyödyntää edellisen
opetustapahtuman kokemuksia ja uusia ajatuksia materiaalin kehittämisessä. Digitaalisessa

75
muodossa välitetyn materiaalin päivittäminen ja jakaminen on helpompaa kuin perinteisen
painetun materiaalin jako.

Verkkopohjaiset kurssit tuovat mukanaan mahdollisuudet kehittää koko täydennyskoulutusjärjestelmää. Yhteisessä verkossa pystytään ilmoittaa tarjottavista kursseista. Opetuksesta
kiinnostuneet opiskelijat tai organisaatiot voivat ottaa yhteyttä opetuksen järjestäjään. Kurssi
on mahdollista suunnitella verkossa yhdessä opiskelijoiden kanssa tavoitteiden mukaiseksi.
Kurssin toteutuskin voi lähetä avointa oppimisympäristöä yksilöllisine aikatauluineen ja oppimistottumuksineen. Näin toteutettujen kurssien monimuoto-opetus olisi etäopetuspainotteinen. Opetettavasta aiheesta riippuen opetukseen liitettäisiin lähiopetusta esimerkiksi valtakun
nallisiin leireihin liittyen.

Verkossa tapahtuvan avoimen oppimisympäristön avulla useampi panssarintorjuntaupseerikurssi voi olla saman aikaisesti käynnissä. Tällöin panssarintorjuntaupseerien koulutus voitai
siin mukauttaa tarpeen mukaisesti. Koulutustarpeet tulisivat joukko-osastoista. Koulutusorga
nisaation mukauttaisi tarjonnan kysyntää vastaavaksi. Myös valtakunnallisesti tärkeä uusi tie
to saataisiin nopeasti käyttäjille. Tutkitun oppimisympäristön modulirakenne tukee tätä ajatus
mallia. Opetuksen saaja voisi valita itselleen tarpeelliset kokonaisuudet kurssin opetuksesta.
Tällaisella kurssiratkaisulla lähestytään eräänlaista "virtuaalipanssarintorj untayhteisöä". Kaik
ki panssarintorjuntakoulutusta valtakunnassa antavat yksiköt saadaan saman verkkopohjaisen
kommunikoinnin ja tiedon vaihdon yhteyteen. Yksiköillä olisi yhteinen opetusympäristö, ma
teriaalikirjasto ja tiedon vaihto kanava. Verkossa voidaan välittää myös itseopiskelupaketteja.
Yksittäisen kouluttaja pystyy kysymään koko yhteisöltä apua kohtaamaansa ongelmaan. Hä
nellä on käytössään kaikkialla Suomessa oleva kokemus ja tietous asiasta. Vastaavanlaisia
valtakunnallisia yhteisöjä löytyy usean opetusteeman ympäriltä. Muut aselajitäydennyskoulutuskurssit ja kansainvälinen koulutus ovat hyviä esimerkkejä näistä. Teknisten yhteysvälinei
den kehittyminen mahdollistaa jo tänään esimerkiksi Kosovossa olevan suomalaisen komenta
jan suoran kuva-ja äänikontaktin oppilaille strategian opetukseen liittyen. Samoin ulkomailla
työskentelevä upseeri voi opiskella kotimaan kurssilla verkkoympäristön avulla.

Virtuaalityöyhteisö vastaa yhteiskunnan vaatimuksiin elinikäisestä oppimisesta ja oppivasta
organisaatiosta 224. Tiedon nopea muuttuminen asettaa haasteita myös puolustusvoimien kou
lutusjärjestelmälle. Perus-, jatko- ja täydennyskoulutusohjelmat tarvitsevat rinnalleen avoi
mempia ja dynaamisempia opetuskanavia. Oppivan organisaation ajatuksen mukaisesti orga
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nisaatio itse luo ja ylläpitää tietoa. Lähestymistapa yhdistää yksilön, yhteisön ja organisaation
oppimisen toisiinsa. Tähän ajatukseen on mahdollista yhdistää myös työtekijöiden eri kurs
seilla tekemät tutkimustyöt. Tällöin oppiva organisaatio lukisi puolustusvoimien koulutusor
ganisaatioita ja päinvastoin.

Verkkopohjaisen opetuksen lisääntyminen vaatii resursseja ja hallinnollisia ratkaisuja. Maan
puolustuskorkeakouluun voitaisiin muodostaa kurssikohtainen virtuaaliopettaj ayhteisö. Ope
tuksen suunnittelu ja hallinnointi vaatii kiinteitä ratkaisuja. Useiden kurssien hallinta vaatii
kurssitoimiston, joka luo kurssiyhteydet, välittää ja muokkaa materiaalia sekä toimii reaaliai
kaisena kontaktiyhteytenä tarvittaessa. Täydennyskoulutusosaston rooli voidaan nähdä tällai
sena opetuksen suunnittelu, tukija hallinnointi organisaationa.

Kokemusten mukaan oppilaat ja opettajat eivät tarvitse erityistä koulutusta tietotekniikan
käyttöön.

Esikuntaj äij estelmä

ja

opiskelussa

tarvittavat

sovellukset

ovat

tuttuja.

Oppimateriaalin tekeminen vaatii opettajilta perehtymistä digitaalimateriaalituotantoon ja
-työvälineisiin. Alkuvaiheessa digitaalisen materiaalin tekeminen vaatii kalusto- ja ohjelmis
to investointeja. Multimedia- ja muun havainnollistamismateriaalin tekeminen vaatii muun
muassa skannerin, digitaalikameran sekä multimediaominaisuudet omaavan tietokonekannan.
Organisaatiokohtaisesti on hankittava ohjelmistoja oppimisympäristöjen ja multimedian ra
kentamiseen.

Digitaalinen materiaali tuo mukanaan myös tarpeen muuttaa koko opetusmateriaalin valmis
tus organisaatiota. Opetusmateriaalin kopiointiin ja postitukseen ei enää tarvita henkilöstö- ja
laiteresursseja. Esimerkiksi jatkotutkinto-osaston siirtyminen pääosin digitaalisen materiaalin
käyttöön aiheuttaisi Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatiossa muutostarvetta. Opiskelijoi
den ja opettajien tietokoneiden ja tulostimien vaatimat resurssit voisi kohdentaa osin säästy
neistä materiaalikustannuksista. Tämä voisi vapauttaa myös henkilöstöä digitaalisen materiaa
lin tuottamiseen ja tietotekniikkatukeen. Tällainen kokonaisprosessiajattelun muutos vaatii
selkeitä päätöksiä ja linjauksia organisaation johdolta. Päätökset ja linjaukset pohjautuvat visi
oon tulevaisuudesta sekä toimintastrategiaan siitä, miten visio pyritään toteuttamaan.

Tutkimuksessa valittiin opetuskanavaksi puolustusvoimien oma verkko. Toinen vaihtoehto
olisi ollut internet. Opetuksen järjestäminen puolustusvoimien esikuntajärjestelmässä sulkee
opetuksen ulkopuolelle mahdolliset muiden koulutusorganisaatioiden opiskelijat, opettajat ja
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asiantuntijat sekä internetin tietokannat. Myöskään puolustusvoimien henkilöstön opiskelu
kotona tai ulkomailla ei ole mahdollista. Ongelmaa auttaa hieman se, että tutkimuksessa käy
tetty oppimisympäristösovellus mahdollistaa tietojen päivittämisen esimerkiksi kannettavalta
tietokoneelta. Samoin sovellus toimii tarvittaessa myös internet -verkossa. Puolustusvoimien
opetusta on lähitulevaisuudessa valmistauduttava toteuttamaan molemmissa verkoissa kohde
ryhmien mukaan.

Esikuntajärjestelmän käyttäminen opiskeluun on luonnollinen jatko puolustusvoimien virtuaalityöympäristölle. Rauhan ajan työskentely on jo siirtynyt pääosillaan verkkotyöskentelyksi.
Samoin yhtymätasolle saakka on sodan ajan johtaminen suunniteltu tapahtuvan verkon väli
tyksellä. Pedagogisesti perustellulla opiskella verkossa voidaan lisätä opiskelijoiden valmiuk
sia työskennellä näissä virtuaaliyhteisöissä. Uusien opetusvälineiden ja -menetelmien tutkimi
sessa ja kokeiluissa on muistettava kaikki opetusvälineet ja -menetelmät. Monimuoto-opetus
ja sitä tukevat opetusvälineet eivät korvaa vanhoja toimintamalleja, vaan ne on nähtävä vaih
toehtoina opetustapahtuman, opetussisältöjen ja -tavoitteiden sekä kohderyhmän mukaan.

Monimuoto-opetuksen yleistyminen joukko-osastossa vaatii myös siellä opiskelijaa tukevia
ratkaisuja. Mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta rauhalliseen opiskeluun omassa työhuo
neessaan, on hänelle osoitettava opiskelutila muualta. Joukko-osastoihin on ehkä tulevaisuu
dessa perustettava verkko-oppimisvälineet sisältäviä erillisiä "hiljaisia huoneita" opiskeluun.

Materiaalia laadittaessa kannattaa noudattaa selkeää tuotantoprosessisuunnitelmaa. Tällöin
kaikki tärkeät asiat tulee huomioitua. Digitaalisen opiskelumateriaalin tuottamisesta on val
mistettu paljon ohjeita ja kirjallisuutta. Sotilaspedagogiikan opetukseen on myös lisättävä mo
nimuoto-opetuksen perusteiden opetus. Tässä tulisi huomioida monimuoto-opetuksen koko
naisuuden lisäksi monimuoto-opetuksen kannalta tärkeiden teknisten ratkaisujen opettaminen
sekä pedagogisesti perustellun opiskelumateriaalin valmistaminen.

5

DISKUSSIO

5.1

Tutkimustulosten tarkastelu

Tutkimuksen tulosten valossa monimuoto-opetuksen kehittämistä upseerien täydennyskoulu
tuksessa kannattaa jatkaa. Aiemmat tutkimukset osoittavat monimuoto-opetuksen soveltuvan
hyvin opetusmenetelmä vaihtoehdoksi. Tämä opetusmenetelmä mahdollistaa oppilaan yksilöi-
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lisen huomioimisen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Puolustusvoimien opetuksessa
avoimen oppimisympäristön toteuttaminen on mahdollista. Tästä osoituksena ovat oppilaan
lähtötason ja opiskelutottumusten huomioiminen sekä itseohjautuvuus.

Puolustusvoimien kokonaisetu opetuksen suunnittelussa on oltava kokoajan lähtökohtana. Tä
mäkään ei sulje pois avoimen oppimisympäristön mahdollisuutta. Oppilaan työ pystytään
huomioimaan opetuksessa. Oppiminen voidaan suunnata oman työn kehittämiseen. Monimuoto-opetus sopii tällaisen avoimen ja dynaamisen oppimisprosessin opetusmenetelmäksi.

Monimuoto-opetus tuo opetuksen suunnitteluun uusia osakokonaisuuksia. Huomiota kiinnite
tään oppilaan henkilökohtaiseen oppimisprosessiin, yksilölliseen oppimiseen ja opetuksen liit
täminen käytännön ongelmatilanteisiin. Monimuoto-opetus ei onnistu ellei oppilaan oppimis
prosessia analysoida. Opetuksen monimuotoistamisen lähtökohtana ei voi olla lähiopetukseen
liitetyn itseopiskelun lisääminen ja tehostaminen ohjaavalla materiaalilla ja etäopetuksella.
Suunnittelussa on huomiotava opetuksen sisältö ja tavoitteet. Näiden pohjalta on mietittävä lä
hi- ja etäopetuksen sekä itsenäisen opiskelun roolit. Oppiminen ei tehostu, jos oppilaille anne
taan lisää kotitöitä ilman, että opiskeluaikaa lisätään. Lähiopetuksen monimuotoistamisen lop
putuloksena voi olla opiskelijoiden itsenäinen opiskeluja opettajan tuki verkossa tai erikseen
sovittuna vastaanottoaikana. On muistettava, että lähiopetuksen vähentäminen tai poisjättämi
nen ei vähennä oppilaan oppimiseen tarvitsemaa aikaa.

Monimuoto-opetuksen soveltamisessa puolustusvoimien opetukseen on jatkuvasti tutkittava ja
kehitettävä opetusteknologiaa. Uusista teknisistä välineistä on löydettävä puolustusvoimien
opetukseen soveltuvimmat. Kehitystyön lähtökohtana on pidettävä realistisia koulutusolosuhteita hyödyn saamiseksi.

Esikuntajärjestelmän pohjalle on rakennettavissa eräänlainen valtakunnallinen virtuaalioppimisyhteisö. Verkossa voidaan opettaa kurssimuotoisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Opis
kelija voi valita kurssinopetuksestaan itseään palvelevat kokonaisuudet. Tällainen jatkuva
opetustapahtuma palvelee oppilaan kehittymisen kautta koko organisaatiota. Tehokkaimmil
laan verkko-opetus liittyy monimuoto-opetusta hyväksikäyttävään opetuskokonaisuuteen.
Kurssien opetus voidaan mukauttaa esimerkiksi valtakunnallisia leirejä tukevaksi. Kurssilaiset
voivat yhteistyössä rakentaa simulaattoritaisteluhaij oituksen tai leirin ammunnat. Verkossa
järjestettävät kurssit muodostuisivat luonnolliseksi keskustelu ja tiedonvaihtokanavaksi
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koulutusyksiköiden välillä. Oppivan organisaation ajatuksen mukaan yhteisö kehittäisi itse
ään. Puolustusvoimien virtuaalikorkeakouluhankkeen valtakunnalliset tietopankit muodostai
sivat hyvän kirjaston verkkoyhteisölle. Jatkuvien virtuaalikurssien hallinnointi tuleen kuiten
kin ratkaista ennen toteutuksen aloitusta. Opetuskokonaisuuksien rakentaminen, päivittäminen
ja oppimisen tukeminen on käskettävä jollekin organisaatiolle.

Opetuskokonaisuudesta on valittava tavoitteen kannalta keskeinen kokonaisuus havainnollis
tettavaksi, kun suunnitellaan multimediaopetusohjelmia. Ne antavat lisäarvoa laajan, monivai
heisen ja useita riippuvuussuhteita sisältävän asian oppimiseen. Etäopetuksena tai lähiopetuk
sen tukena käytettävä opetusohjelma palvelee oppilasta asian oppimisen syventäjänä ja kertaajana. Materiaaliin voidaan liittää valmiita viittauksia opiskeltavaan asiaan liittyviin muihin
asioihin. Tällöin opettaja voi rakentaa valmiiksi oppilaan tiedon rakentamista tukevia yhteyk
siä tietojen välille. Itsenäinen työskentely pakottaa kuitenkin opiskelijan itse rakentamaan tä
män uuden tiedon. Opettaja ei valmiiksi kerro ratkaisuja vaan oppiminen tapahtuu oppilaan
oman oivalluksen kautta.

Multimedialla voidaan myös lisätä opiskelumateriaalin havainnollisuutta. Puolustusvoimien
käytännönläheisessä opetuksessa on usein tarvetta havainnollistaa asioita. Opetusohjelmaan
voidaan lisätä esimerkiksi videokuvaa vaikeasti ymmärrettävästä asiasta. Oppimista helpottaa
myös mahdollisuus sisällyttää kaikki oppimiseen tarvittava tieto opetusohjelmaan. Tällöin
opiskelijalla on kaikki asiakirjat ja ohjeet hallussaan työskennellessään tietokoneella.

Tällä hetkellä puolustusvoimien tietokoneiden ominaisuudet eivät vielä riittävästi mahdollista
opetusohjelmien käyttöä. Suurin ongelma poistuu käyttöjärjestelmän vaihtamisen jälkeen.
Myös tietokoneiden uusiminen auttaa koneiden ominaisuuksien puutteeseen.

Koko oppimisprosessi on muistettava, kun tarkastellaan verkko-opetusta tai multimediaope
tusohjelmia ohjaavana materiaalina. Monimuoto-opetuksena toteutetussa opetuksessa verkkooppimisympäristö ja multimediaopetusohjelma ovat opettajan keinoja tukea oppilaan oppi
misprosessia. Uutta tekniikkaa ei saa pitää itseisarvona, vaan se on oltava kokonaisuuteen liit
tyvä. Tutkimuksessa mukana olleet opetuksen tekniset apuvälineet huomioiden puolustusvoi
mien monimuoto-opetuksessa on käytössä mediavalintojen koko kirjo. Opettaja voi valita
opetukseen avukseen puhelimen, telefaxin, kirjeen, videoneuvotteluluokan, sähköpostin, verk
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ko-oppimisympäristön ja multimediaopetusohjelman. Oppimisympäristön rakentamiseksi tek
niset valmiudet löytyvät.

Organisaatiota on myös kehitettävä uusia toimintoja tukevaksi, kun opetusmenetelmät ja opis
kelun tukimateriaali muuttuvat digitaaliseksi. Lisääntyvä monimuoto-opetus aiheuttaa tarpeita
opetuksen tukiorganisaation kehittämiseksi. Tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulussa pe
rustetaan jokaista täydennyskoulutuskurssia varten erillinen projektiorganisaatio. Tämä orga
nisaatio vastaa kurssin suunnittelusta, hallinnoinnista ja toteutuksesta. Organisaatioon kuuluu
opettajien eri ainelaitoksista opetussisältöjen mukaisesti sekä henkilöitä muun muassa huoltosektorilta. Kurssien lisääntyessä tulee kuitenkin harkita pysyvän täydennyskurssitoimiston pe
rustamista. Kurssitoimiston tehtävinä olisi kurssin hallinnointi, oppimateriaalin laatiminen,
tietotekninen tuki ja opetuksen ohjauksen koordinointi. Opetuksen suunnittelu tapahtuisi yh
teistyössä ainelaitosten opettajien kanssa. Kurssitoimiston perustaminen vaatii henkilöstö
resursseja ja koulutusta.

Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutusosaston perustaminen luo hyvän mahdolli
suuden kehittää monimuoto-opetusta. Osaston opetuksen linjausten mukaisesti opetuksessa
tullaan hyödyntämään monimuoto-opetusta. Opetuksen suuntaaminen puolustusvoimien kai
kille henkilöstöryhmille luo tarpeen ja mahdollisuuden oppijoiden itseohjautuvuuden korosta
miselle. Tällöin myös oppimisympäristöjen on oltava mahdollisimman avoimia. Oppimisen
tavoitteiden, aikataulun, oppimistapojen sekä oppimisen arvioinnin osalta avoimuutta on syytä
korostaa. Tämänkin opetuksen suunnittelun lähtökohtana on oltava puolustusvoimien tarve.

Puolustusvoimien kehittäminen ja jatkuva muutos tuo tarvetta kehittää opetusta. Tiedon nopea
muuttuminen aiheuttaa tarpeen henkilöstön elinikäisen oppimisen tukemiselle ja mahdollista
miselle. Perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta antavien koulutusorganisaatioiden rinnalle tulee
kehittää jatkuvaan oppimiseen mahdollistavia avoimia oppimisympäristöjä. Perus- ja jatko
kurssit olisivat runkona henkilöstön koulutukselle. Täydennyskoulutuskurssit jatkaisivat suun
nitellusti henkilöstön kehittämistä. Avoimet oppimisympäristöt tukisivat ja jatkaisivat henki
löstön kehittymistä kurssien välillä ja niiden jälkeen. Täydennyskoulutuskurssit voitaisiin mu
kauttaa avoimiin oppimisympäristöihin tai pitää erillään oppimistavoitteista riippuen. Esikuntajärjestelmään liitetty virtuaalioppimisympäristö mahdollistaa tällaisen avoimen oppimisym
päristön teknisesti. Monimuoto-opetus taas tuo menetelmällisen ratkaisun tähän haasteeseen.
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Itsensä jatkuva kehittämisen vaatii opiskelijalta oppimisvalmiuksia. Kaikessa puolustusvoimi
en opetuksessa on kehitettävä näitä oppilaan opiskeluvalmiuksia ja annettava oppimiskoke
muksia tästä. Avoimen oppimisen mahdollistaminen, itsereflektion tukeminen sekä oppilaan
itseohjautuvuus opetuksessa tukevat oppimisvalmiuksien kehittymistä.

Kaikessa opetuksen suunnittelussa on kuitenkin muistettava opetuksen tavoite. Koulutusorga
nisaationa puolustusvoimat on omaa henkilöstöään omiin tarpeisiinsa kouluttava organisaatio.
Opetuksen tavoitteet lähtevät joukon ja yksilön tehtävien asettamista vaatimuksista. Koulu
tuksen tavoite on aina jonkun tulevan tehtävän vaatimien asioiden tai taitojen osaamisessa.
Osa asioista on tehtävä tietyssä järjestyksessä tai tietyllä tavalla. Palveluturvallisuuteen liitty
vät asiat ovat muun muassa tällaisia asioita. Ihmisen oppimista ei voida kuitenkaan ulkoapäin
pakottaa. Jokainen oppii omalla tavallaan ja oman aikataulun mukaan. Opettajan ammattitai
dosta riippuu tämän avoimen ja suljetun oppimisen huomioiminen opetuksessa. Merkittävä te
kijä tässä on oppimisympäristön valinnalla.

5.2

Tutkimuksen arviointi, tulosten yleistettävyys jajatkotutkimus

Tutkimuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti tutkimusmenetelmään, lähteisiin ja
tutkimustuloksiin. Tutkimusmenetelmäksi tutkija valitsi toimintatutkimuksen. Sen luonteen
mukaisesti tutkijan keskeinen asema tutkittavassa on haasteellinen. Tutkimusasetelman mu
kaan tutkittavan kurssin oppimisympäristön rakentaminen pyrittiin tekemään mahdollisimman
totuudenmukaiseksi.

Tutkimusasetelman mukaisesti tutkija itse toimii tuotteita valmistavana opettajana. Tutkimus
asetelmaan päädyttiin tutkijan asiaan liittyvään kokemuksen perusteella. Tutkija on ollut tut
kittavan kurssin johtajana, opettajana ja oppilaana. Hänen kokemuksensa opetuksen sisällöstä
ja opetusmenetelmistä luovat tutkimuksessa tarvittavaa asiantuntijuutta tutkittavasta kohtees
ta. Tutkija on lisäksi toiminut panssarintorjuntaopettajana neljä vuotta Maanpuolustuskorkea
koulussa. Monimuoto-opetukseen hän on perehtynyt Turun yliopiston koulutusohjelmassa.
Hän on tutkinut monimuoto-opetusta puolustusvoimien opetuksessa. Tutkimuksen yleistettä
vyyttä lisää tutkijan koko upseerien koulutusjärjestelmän tunteminen.

Tutkijan tekemiä tulkintoja verrataan Turun yliopiston järjestelmän monimuotokouluttajakurssin oppilaiden käsityksiin. Molemmat tutkittavat tuotteet on esitelty ja käytetty kyseisen
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kurssin opetuksessa. Materiaalin toimivuutta ja soveltuvuutta puolustusvoimien opetukseen
testattiin erikseen valituilla testiryhmillä.

Teorian rakentamisessa on pyritty hakemaan oppimiskäsitykseen liittyvät lähteet oppimiskäsi
tyksiä vertailevasta kiijallisuudesta. Puolustusvoimien monimuoto-opetuksessa vallitsevan
oppimisen käsityksen luomiseen tutkija on käyttänyt mahdollisimman laajalti erilaisia asiakir
joja ja oppaita sekä oppimista käsitteleviä seminaareja. Oppimisteknologian lähteiksi tutki
muksessa on pyritty löytämään mahdollisimman uusia ja monipuolisia lähteitä. Internetistä ja
alan lehdistä haettu tieto aiheuttaa haasteen lähteen luotettavuudelle. Näiden lähteiden osalta
tutkija on pyrkinyt analysoimaan kirjoittajan muita kirjoituksia sekä vertaamaan esitettyä asi
aa eri lähteistä. Tutkija on pyrkinyt tutustumaan mahdollisimman laajasti vastaaviin tuotteisiin
sekä niitä arvioimiin tutkimuksiin. Myös ulkomaiset tuotteet on huomioitu. Tutkija on hake
nut käytännön kokemusta erilaisista tuotteiden valmistamista opettavista koulutustilaisuuksis
ta.

Verkko-oppimisympäristöstä ja multimediaopetusohjelmasta saadaan todelliset kokemukset
vasta toteutetun kurssin jälkeen. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tuotteiden tekemiseen ja esi
testaukseen kurssia varten. Tutkimustulosten perusteella pystytään viimeistelemään materiaali
opetusta varten. Kurssin opettajilla on käytettävänään monimuoto-opetuksen järjestämiseen
laajavalikoima teknisiä mediavälineitä.

Tulosten yleistettävyyttä pyritään lisäämään tuotteiden laatimisessa käytettyjen perustelujen ja
ratkaisujen järjestelmällisellä dokumentoinnilla. Tällöin voidaan jälkeenpäin tutustua proses
siin ja johtaa uusia johtopäätöksiä muutetussa viitekehyksessä.

Tutkimustulokset ovat yleistettävissä upseerien täydennyskoulutukseen. Viitekehyksen mu
kainen ammattiteoria on laadittu upseerien täydennyskoulutukseen tarkennettuna. Yleistettä
vyyttä puoltavat samat opiskelijat, oppimisvalmiudet ja -kokemukset. Upseerit osallistuvat
täydennyskoulutukseen tällä hetkellä pääsääntöisesti perus- ja jatkotutkinnon välisenä aikana.
Tällöin heillä on pääsääntöisesti samat oppimiskokemukset puolustusvoimien opetuksesta.
Täydennyskoulutuksen järjestää niinikään pääsääntöisesti Maanpuolustuskorkeakoulu. Tällöin
opettajan työympäristö ja resurssit ovat tämän tutkimuksen asetelman mukaiset. Tutkimus tu
lokset on sovitettava muiden kurssien sisältöjä ja tavoitteita vastaavaksi.
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Yleistettävyys sopii myös Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutusosaston opetuk
seen. Opetuksessa käytetään eri ainelaitosten opettajia ja opetuksen suunnittelu toteutetaan sa
massa ympäristössä kuin tämä tutkimus. Sovellettaessa tuloksia T äydennyskoulutuso saston
opetukseen on kuitenkin huomioitava huomattavasti heterogeenisempi opiskelijajoukko. Op
pimisympäristöjen on oltava merkittävästi avoimempia.

Upseerien perus- ja jatkokoulutukseen tutkimustuloksia tulee soveltaa harkiten. Opetuksen lähipainotteisuus ja suuret opiskelijamäärät asettavat huomattavia lisävaatimuksia sekä monimuoto-opetukselle että opetusteknologialle. Etäopetuksen, itsenäisen opiskelun tukemisen ja
oppimisprosessiaj attelun mukaan ottaminen tähän opetukseen avaa mielenkiintoisia kehittä
miskohteita.

Tutkimustulosten yleistäminen puolustusvoimien koulutukseen vaatii lisätutkimista. Raken
nettu teoria ei anna suoraan perusteltuja ratkaisuja monimuoto-opetuksen toteuttamiseen. Tut
kimusasetelma ei myöskään mahdollista näin laajaa yleistystä. Teorian täsmentämisellä ja uu
della tutkimusasetelmalla pystytään monimuoto-opetuksen toteuttamisesta saamaan riittävään
tutkimustietoa myös muussa puolustusvoimien opetuksessa. Varusmiesjohtajien johtaja- ja
kouluttajakoulutuksessa voisi olla monimuoto-opetuksen hyödyntämistä tukevia elementtejä.
Esimerkiksi johtajan kouluttajuuden kasvua tarkkaileva ja arvioiva portfoliotyyppinen arvi
ointi olisi toteutettavissa verkko-oppimisympäristössä. Varusmiesten itseopiskelua voitaisiin
tukea multimediaopetusohjelmalla. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja reserviläiskoulutuksen osalta monimuoto-opetukselle varmasti löytyisi hyödyntämiskohteita. Edellä
mainituissa esimerkeissä verkkoratkaisuna olisi Internet ja kurssikokonaisuudet varsin suljet
tuja moduleita.

Tutkimuksen jatkotutkimuksena esiin nousee kolme kehityssuuntaa upseerien täydennyskou
lutuksessa. Ne ovat valtakunnallisen virtuaalityöyhteisön kehittäminen, käytäntöpainotteisen
lähiopetuksen monimuotoistaminen sekä laatuajattelun ja logistiikan kytkeminen monimuotoopetukseen puolustusvoimissa.

Esikuntajärjestelmässä toteutettu oppimisympäristö voidaan valmistaa valtakunnalliseksi jat
kuvaksi oppimisympäristöksi jonkun oppiaineen tai asiakokonaisuuden pohjalle. Tässä ympä
ristössä opetuksen tarve ja sisältö voivat lähteä joko yhteisön jäsenistä tai koulutusorganisaati
osta. Opetuksen lisäksi ympäristössä pystyttäisiin välittämään tietoa suoraan käyttäjältä käyt
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täjälle yhteisessä "kahvihuoneessa". Tällöin kaikki pääsevät osalliseksi uudesta tiedoista ja
ajatuksista. Valtakunnallinen virtuaalityöyhteisö toimisi oppivan organisaation ajatuksen mu
kaisesti. Yhteisöllisillä työskentelymenetelmillä voitaisiin valmistella esimerkiksi valtakun
nallisia opetustapahtumia. Tällöin kaikkien intressiryhmien tarpeet huomioitaisiin jo valmiste
luvaiheessa. Tutkimusongelman aihealueena voisivat olla ainakin yhteisölliset työskentelyme
netelmien kehittäminen virtuaaliyhteisölle, avoimen oppimisympäristön rakentaminen virtu
aaliyhteisölle tai virtuaaliyhteisöpohj aisen monimuoto-opetuksen hyödyntäminen valtakun
nallisen opetustapahtuman toteuttamisessa.

Toisena jatkotutkimusaiheena on käytännönläheisen lähiopetuksen monimuotoistaminen. Laa
jan ja kompleksisen tietoa ja taitoa opettavan opetuskokonaisuuden monimuotoistamisella
voitaisiin pystyä oppimisprosessin parempaan hallintaan. Esimerkkinä tällaisesta oppimispro
sessista voisi olla kadettien ammunnan johtajakoulutus. Kyseinen koulutus on erittäin laaja.
Varsinaisen ammunnan johtamisvalmiuksien lisäksi opetuksen on annettava valmiudet tulitoiminnan valvojan, ammunnan toimihenkilöiden, kouluttajan ja koulutustapahtuman suunnitte
lija tehtäviin. Opetus tapahtuu kolmen vuoden aikana. Opetuskokonaisuus sisältää useita eri
opetustapahtumia lähiopetuksesta ohjattuun työharjoitteluun. Opetuksen sisältö on erittäin laa
ja. Ammunnan johtajan on ammunnan suunnittelun ja johtamisen lisäksi ymmärrettävä muun
muassa opetettavan joukon taistelutekninen ja taktinen käyttö sekä suoritevaatimukset. Koko
naisvaltaisella oppimisprosessin hallinnalla päästäisiin yksilölliseen oppimisen huomioimi
seen ja arviointiin. Yksilölliset kehittymistarpeen ja vahvuudet voitaisiin ottaa huomioon jo
oppimisprosessin aikana. Oppimisen arviointi voitaisiin kehittää ulkoisen arvioinnin lisäksi
omakohtaisen reflektoinnin sisältäväksi. Pitkäkestoisella portfolioarvioinnilla saataisiin asia
kokonaisuuden oppiminen "läpinäkyväksi" ja täten voitaisiin opetusta kehittää. Aiheen valin
taa korostaa myös se, että ammunnan suunnittelun ja toteutuksen määrittäminen Koulutustaidon laitoksen ydinosaamisalueeksi 225. Tutkimusongelmana voi olla ainakin ammunnan johtamisopetuksen oppimisprosessin kehittäminen tai opetuksen monimuotoistaminen.

Kolmantena j atkotutkimusaiheena on tutkia monimuoto-opetuksen roolia koulutusorganisaati
on laatuajattelun kehittäjänä. Laatujohtaminen on määritelty puolustusvoimien strategiseksi
linjaukseksi vuoden 1999 alusta alkaen. Puolustusvoimain komentaja on myös julistanut laa
tukilpailun. Laatujohtamiseen liittyy voimakkaasti organisaation itsearviointi ja toimintapro
sessien tarkka kuvaaminen ja dokumentointi. Kokonaisia prosesseja alusta loppuun seuraa
malla pyritään löytämään laadullisia kehittämismahdollisuuksia. Koulutusorganisaation pro
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sesseja tarkkailtaessa päädytään väistämättä oppimisprosessien tarkkailuun ja kehittämiseen.
Monimuoto-opetuksella olisi varmasti hallittavissa oppilaiden laajoja ja pitkäkestoisia oppi
misprosesseja. Maanpuolustuskorkeakoulussa esimerkiksi tutkinnot muodostavat eri ainelai
tosten antamista opetuskokonaisuuksista. Esikuntajäijestelmässä toimivalla oppimisympäris
töllä on hallittavissa oppilaiden laajojakin oppimisprosesseja. Tutkimusongelmina voi olla ai
nakin monimuoto-opetus laatujohtamisessa tai oppilaan laajojen oppimisprosessien kehittämi
nen ja hallinnointi Maanpuolustuskorkeakoulussa.
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"Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle suunnitelmalliseksi ko
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yhdessä. Näkökulmia monimuoto-opetukseen. WSOY, Juva 1992.
Paakkola E (1993) määrittelee monimuoto-opetuksen seuraavasti: "Monimuoto-opetus
on opetusta, jossa koko opettamisen kiijo erilaisine muotoineen itseopiskelusta opetta
jajohtoiseen opetukseen saakka on käytössä." Hän korostaa vielä opiskelijan itsenäi
syyttä ja omatoimisuutta.
Monimuoto-opetuksen käsite muuttuu näkökulmaa muutettaessa, mm. Paakkola, E
(1993, s. 11) korostaa itseopiskelun merkitystä. Käsiteanalyysissa mainittu monimuo
to-opetuksen käsite kuvaa parhaiten tämän tutkimuksen näkökulmaa.
Kalliomaa, Mika: Monimuoto-opetus upseerien täydennyskoulutuksessa. Panssarintorjuntaupseerikurssin kokemukset. Jatkotutkinto-osaston tutkielma. MpKK, 1998.
Kalliomaan tutkimussuunnitelma 31.8.1998.
Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma, (Juva 1995), s. 16.
Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoyhteiskunnan koulutuskulttuuri. MpKK:n julkaisusarja
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von Wright, Johan: Oppimiskäsitysten historiaa ja pedagogisia seurauksia. (Opetus
hallitus, 1992).
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Rauste- von Wright, Marjaliisa - von Wright, Johan: Oppiminen ja koulutus. WSOY
(Juva 1996), s. 104.
Kauppi, Antti: Aikuisten oppimisen uudet muodot, (Helsinki 1993), s. 94.
Kirjassa Kauppi kuvaa kontekstuaalisen oppimisajattelun pohjalta tapahtuvaa oppimi
sen suunnittelua. Siinä opetussuunnitelman sijaan tarkastellaan oppimisympäristön ra
kentamista oppimista edistämään.
Heikkurinen, Toivo: Kouluttamisen pemsteet. Maanpuolustuskorkeakoulu, (Helsinki
1994), s. 126.
von Wright, Johan: Oppimiskäsitysten historiaa ja pedagogisia seurauksia. (Opetus
hallitus, 1992), s. 8.
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Koistine, Katri: Verkkopedagogiikka. Esitelmä: Oppiva tietoyhteiskunta -kurssilla.
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Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoyhteiskunnan koulutuskulttuuri. MpKK:n julkaisusarja
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Ekola, Jorma (toim.): Johdatusta ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. (Juva 1994),
s. 127
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Toiskallio, Jarmo (toim.): Toimintakyky sotilaspedagogiikassa. MpKK:n julkaisusarja
2 n:o 4, (Vaasa 1998), s. 136-137.
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Entäs nyt, tietoyhteiskunta ? Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -seminaari. Hä
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tavissa www -muodossa: < http://www.edu.fi/ajankohtaista.html >.
Päätöksen mukaan kaikilla peruskoulun asteilla opetuksen suunnitteluja oppimisen ar
viointi kohdistuu oppilaiden oppimisprosessin tukemiseen. Arvioinnin tarkoituksena
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WSOY, (Juva 1994), s. 92.
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kaisusarja 2 n:o 1, (Helsinki 1994), s. 15. (vrt. von Wright 1992, s. 1)
Yleisen oppimiskäsityksen vaikutusta ei ole varsinaisesti käsitelty lähteissä, von
Wright tuo kuitenkin käsityksen muodostamiseen kulttuurisen näkökulman, jota so
veltamalla tutkija on muodostanut tutkimuksessa käytettävän käsitemääritteen.
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Lehtinen, Jukka: Koulutuksen suunnittelu ja johtaminen. Gummerus Kirjapaino Oy,
(Jyväskylä 1996), s. 21.

35
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2.3.1998.
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Collin, Seppo - Kari, Jouko - Karjalainen, Markku - Pohjonen, Juha (toim.): Teknolo
gia koulutuksessa. WSOY, (Juva 1995), s. 19.

37

Sotilaskoulutta)an opas - Sotilaspedagogiikan pemsteet. Puolustusvoimat, (Helsinki
1997), s. 13.
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Sivula, Asko: Tietoyhteiskunnan maavoimat. Maavoimien kehittämisohjelma 2020.
Maavoimaesikunta, 1995.
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Toiskallio, Jarmo (toim.): Toimintakyky sotilaspedagogiikassa. MpKK:n julkaisusarja
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40

Yleisesikuntaupseerikurssi 46:n "Puolustusvoimien tietojärjestelmät" -kurssi tammi
kuu 1999.
Sodan ajan johtamisjärjestelmiä kehitetään tietoteknisiksi verkkoympäristöiksi. Puo
lustusvoimien ylimmällä tasolla maanpuolustusalueisiin ja operatiivisiin lääneihin
saakka operatiivisen johtamisen tiedon siirtoja käsittely tapahtuu Operatiiviselle joh
tamisjärjestelmällä (OPJO). Yhtymä tason johtamisjärjestelmäksi ollaan kehittämässä
Johtamisen tietojärjestelmää (JOTI). Yhtymän alajohtoportaille aselajeittain on ollaan
kehittämässä Johtamislaitteita (JOHLAT). Kaikki järjestelmät välittävät tietoa hierar
kiassa eteenpäin. Tällöin voidaan käytännössäkin sanoa puolustusvoimia johdettavan
virtuaaliympäristössä lähes reaaliaikaisesti.
Puolustushaarojen järjestelmät on integroitu toisiinsa.
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Sotilasjohtaja II. Pääesikunta, (Helsinki 1990), s. 43.

Sotilasjohtaja III. Pääesikunta, (Helsinki 1990), s. 9.
Hersey, Paul: Tilannejohtaminen, (Jyväskylä 1990), s. 312.
Sotilasjohtaja II. Pääesikunta, (Helsinki 1990), s. 58.
Mm. Eniten käytetty projektiorganisaatio on sodan aikana tehtävien toteuttamisessa
käytettävä taistelujaotus.
Lehtinen, Jukka: Koulutuksen suunnittelu ja johtaminen. Gummerus Kirjapaino Oy,
(Jyväskylä 1996), s. 29.
Sotilaskoulutta)an opas - Sotilaspedagogiikan perusteet. Puolustusvoimat, (Helsinki
1997), s. 23.
Eversti Erkki Nordbergin luento Esiupseerikurssille 51 Maanpuolustuskorkeakoululla
2.3.1998.
Kenraali Gustav Hägglundin puhe 149. Maanpuolustuskurssin avajaisissa 9.11.1998.
Kenraali Gustav Hägglundin puhe 149. Maanpuolustuskurssin avajaisissa 9.11.1998.
Kenraali Gustav Hägglundin puhe 149. Maanpuolustuskurssin avajaisissa 9.11.1998.
Toiskallio, Jarmo (toim.): Tietoyhteiskunnan koulutuskulttuuri. MpKK:n julkaisusarja
2 n:o 3, (Helsinki 1996), s. 10.
Ekola, Jorma (toim.): Johdatusta ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. (Juva 1994),
121. Määrittelyssä korostetaan tiedollisia ja sosiaalisia tavoitteita.
Toiskallio, Jarmo (toim.): Toimintakyky sotilaspedagogiikassa. MpKKrn julkaisusarja
2 n:o , (Vaasa 1998).
Julkaisussa käsitellään mm. fyysisen koulutuksen kokonaisvaltaista ja oppija lähiöistä
huomioimista sekä reflektion merkitystä sotilaspedagogiikan näkökulmasta.
Itäisen Maanpuolustusalueen koulutuskäsky vuodelle 1999.
Maanpuolustusalueen vuoden 1999 koulutuskäsky on laadittu esikunta) ärj estelmällä
jaettavaksi digitaaliseksi asiakirjaksi. Se on lisäksi avoin asiakirja, jota alaiset voivat
muuttaa muutosesityksen kautta. Tällä on pyritty jatkuvasti päivitettävään asiakirjaan,
jolla huomioidaan käytännön opetusjärjestelyjen vaatimat muutokset. Tämä mahdol
listaa opetuksen muuttamisen opiskelijakeskeiseksi.
Päällystön perus-ja jatkotutkinnon henkilöarviointien käyttö urasuunnittelussa. PE ak
R 45/2.3/D/I/l 5.1.1999.
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön allekirjoittaman päätösmuistion perusteella sotilasopetuslaitoksien opiskelija-arvioinnin tehtävänä ei ole enää saattaa oppilaitapa-
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Lisäksi asiakirjassa todetaan:"... Jos opintomenestys (ts. jonoon laittaminen ja kol
mannekset) on yksi ratkaisevimmista tekijöistä uralla etenemisessä, jätetään tällöin
paljon potenttiaalisia resursseja käyttämättä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista enää
2000 -luvulla. ..."
Sotilaskouluttajan opas - Sotilaspedagogiikan perusteet. Puolustusvoimat, (Helsinki
1997), s. 9.
Paakkola, Esko: Johdatusta monimuoto-opetukseen, 1993, s. 11.
Hein, Irine - Lama, Riitta (toim.): Lähellä, kaukana, yksin, yhdessä. Näkökulmia mo
nimuoto-opetukseen. WSOY, Juva 1992.
Paakkola E (1993) määrittelee monimuoto-opetuksen seuraavasti: "Monimuoto-opetus
on opetusta, jossa koko opettamisen kirjo erilaisine muotoineen itseopiskelusta opetta
jajohtoiseen opetukseen saakka on käytössä." Hän korostaa vielä opiskelijan itsenäi
syyttä ja omatoimisuutta.
Monimuoto-opetuksen käsite muuttuu näkökulmaa muutettaessa, mm. Paakkola, E
(1993, s. 11) korostaa itseopiskelun merkitystä. Käsiteanalyysissa mainittu monimuo
to-opetuksen käsite kuvaa parhaiten tämän tutkimuksen näkökulmaa.
Paakkola, Esko: Johdatusta monimuoto-opetukseen, 1993, s. 17.
Etäopetuksen määrittely riippuu asian tarkastelu näkökulmasta Ekola J (1994, 113)
rinnastaa etäopetuksen ja -ohjauksen. Siinä korostuu oppilaan ja opettajan välinen roo
li sekä oppilaan opetuksen ja ohjauksen välinen painotusero.
Lehtinen E toimittamassa kirjassa (1997, s. 62) etäopetuksen synonyymiksi nostetaan
etäopiskelu. Tässä korostetaan opiskelijan aktiivista roolia ja opiskelijan omaa hakeu
tumista verkossa toimivaan yhteisölliseen opiskeluun.
Tutkijan tutkimuksessa käyttämän käsitetulkinnan mukaan vuorovaikutteinen ohjaava
materiaali on etäopetuksesta. Tulkinta perustuu etäopetuksen ja -ohjauksen läheiseen
rooliin. Ohjaus voidaan tässä tapauksessa lukea oppimista edistäväksi opetukseksi.
Ekola, Jorma (toim.): Johdatusta Ammattikorkeakoulupedagogiikkaan, 2. painos.
WSOY, (Juva 1994), s. 113.
Paakkola, Esko: Johdatusta monimuoto-opetukseen, 1993, s. 12.
Perus-ja jatkotutkinnot ovat upseerikoulutuksessa ammattipätevyyteen tähtääviä kurs
seja. Niissä korostuvat työnantajan asettamat opintotavoitteet. Täydennyskoulutus up
seerien koulutusohjelmassa on edellämainittuja koulutuksia täydentävää opetusta. Se
ei tähtää suoraan tiettyyn tehtävätasoon, vaan keskittyy "täsmäkoulutuksen" omaisesti
johonkin erikoisosaamiseen.
Schroderus, Jukka-Pekka: Etäopetuksen käyttö henkilökunnan koulutuksessa. Jatko
tutkinto-osaston diplomityö. MpKK, 1998.
Horila, Jari: Monimuotokoulutus rannikkotykistökoulussa vuosina 1996-1997. Perus
tutkinto-osaston tutkielma. MpKK 1998.
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Kalliomaa, Mika: Monimuoto-opetus upseerien täydennyskoulutuksessa. Panssarintorjuntaupseerikurssin kokemukset. Jatkotutkinto-osaston tutkielma. MpKK, 1998.
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Opiskelijoilta vaaditaan tiettyjen perusteiden opiskelua ennen opetuksen alkua lähes
kaikilla upseerien jatko- ja täydennyskoulutuskursseilla, jotka toteutetaan perinteisenä
lähiopetuksena. Näissä kurssille valmistautumista ei kuitenkaan mielletä kurssiaikaan
kuuluvaksi. Tällöin niissä ei jouduta perustelemaan oppilaan opiskelua työpaikalla.
Valmistautumistehtävät näissäkin kuuluvat luonnollisesti kurssiohjelmaan ja -aikaan.
Monimuoto-opetuksessa tämä kurssille valmistautuminen otetaan mukaan oppimis
prosessin hallintaan. Valmistautuminen tulkitaan jäijestelmälliseksi kurssin opetuk
seen liittyväksi kokonaisuudeksi. Valmistautuminen on jaettu useampaan pienempään
osaan etäopetusjaksoille ja sitä tuetaan ohjauksella.
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nitteluun. Muutoksen jälkeen nuoret upseerit kuuluvat jälleen keskijohtoon. Tällöin
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Tutkittujen monimuotokurssien toteutuksen aikana oppilailla ei ollut varsinaista työai
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kaisusarja 2 n:o 1, (Helsinki 1994), s. 19. (vrt. Ekola, Jorma (toim.): Johdatusta Am
mattikorkeakoulupedagogiikkaan, 2. painos. WSOY (Juva 1994), s.166-167).
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tyä apuhenkilöverkkoa. Tutor voi auttaa yksittäistä oppilasta tai pienryhmää.

70

Koistine, Katri: Verkkopedagogiikka. Esitelmä: Oppiva tietoyhteiskunta -kurssilla.
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71
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92
73

Lehtinen, Emo (toim.): Verkkopedagogiikka. (Helsinki 1997), s. 53.
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Kajanto, Anneli (toim.): Aikuisten oppimisen uudet muodot. (Jyväskylä, 1993), s.
92-94.
Artikkelissaan Kauppi vertaa opetussuunnitelma-ja oppimisympäristölähtöistä oppi
mista kuvassa kuusi esitetyn kahdeksen kriteerin pohjalta. Tutkija on muihin lähteisiin
verraten muuttanut tarkastelun suljetun ja avoimen oppimisen vertailuksi. Kaupin ope
tussuunnitelma ja oppimisympäristö käsitteet poikkeaa merkittävästi yleisestä linjasta.
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Pohjonen, Juha (toim.): Teknologia koulutuksessa. (Juva 1995), s. 14.
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Ekola, Jorma (toim.): Johdatusta Ammattikorkeakoulupedagogiikkaan, 2. painos.
WSOY, (Juva 1994), s. 114.
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TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET

Monimuoto-opetus

Monimuoto-opetuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle suunnitelmalliseksi
kokonaisuudeksi yhdistettyä lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, joita
tukee opiskelijoiden ohjaus, (käsitelty sivulla 15)

Oppimisen ohjaus

Oppimisen ohjaamisessa opettaja helpottaa oppilaan oppimista. Tällä ohjaami
sella opettaja suuntaa opiskelua tavoiteltujen oppimistavoitteiden mukaisesti,
(käsitelty sivulla 21)

Puolustusvoimien oppimiskäsitys

Puolustusvoimien oppimiskäsitys koostuu yleisestä tietämyksestä, ihmisen oppi
misesta ja organisaation erityispiirteistä johtuvasta käsityksestä, miten oppimis
tavoitteet puolustusvoimien koulutuksessa saavutetaan, (käsitelty sivulla 9)

Etäopetus

Etäopetus on opetusta, jossa opiskelijan ja opettajan välisestä ajallisesta ja pai
kallisesta etäisyydestä johtuen vuorovaikutus ja opiskelumateriaalin välitys ta
pahtuu erilaisten teknisten välineiden avulla, (käsitelty sivulla 16)

Avoin oppimisympäristö

Avoin oppimisympäristö on oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppilaan oma
toimisen työskentelyn. Hänellä on mahdollisuus omaan harkintaan etenemisvauhdissa, opetussuunnitelmallisissa painotuksissa, sisällöissä ja opiskelumene
telmissä. (käsitelty sivulla 25)

2(2)
Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen on pienryhmätyöskentelyä, jossa ongelmanrat
kaisun ja tiedollisen oppimistavoitteen lisäksi järjestelmällisesti opitaan ryhmä
työtaitoja ja arviointia, (käsitelty sivulla 13)

Multimedia

Multimedialla tarkoitetaan tietokoneella tapahtuvaa äänen, kuvan ja tekstin eri
muotojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi, (käsitelty sivulla 64)

Interaktiivinen multimedia

Interaktiivinen multimedia pitää sisällään ajatuksen, että käyttäjä voi vaikuttaa
enemmän tai vähemmän dokumentin sisältöön, kuten tietokonepeleissä, (käsitel
ty sivulla 65)

Hyperteksti

Hyperteksti muodostuu lyhyistä tekstin osista, joista on viittauksia toisiin osiin.
Jokainen osa on itsenäinen kokonaisuus. Tekstin osat liitetään toisiinsa asiayhte
yksien perusteella. Tekstit liitetään toisiinsa linkeillä, (käsitelty sivulla 58)

Hypermedia

Hypermedia tarkoittaa tiedonhallintajärjestelmää, jonka perustana ovat tietoko
neella luodut teksti-, kuva-, ääni- ja muiden dokumenttien väliset asiayhteydet.
Multimediasta nämä tietosolujen linkit puuttuu, (käsitelty sivulla 57)

