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SOTILASASIANTUNTIJAKURSSIN OPPIMISYMPÄRISTÖN 

KEHITTÄMINEN 

 

 

1. JOHDANTO 

 

Pääesikunnan koulutusalan kehittämislistalla kärkipäässä neljäntenä on oppimisympäristöjen 

kehittäminen. Laadukas ja koulutusta palveleva oppimisympäristö luo kivijalan oppimiselle. 

Koulutus ja harjoittelu mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä vaikuttavat parhaiten 

oppimistuloksiin, koulutuksen luonteen huomioiden. Matematiikanopetus on 

tarkoituksenmukaista järjestää luokassa, jossa opetusvälineet ja ympäristö palvelevat 

tapahtuvaa opetusta (mm. liitutaulu, valaistus ja luokkajärjestys).  Käytännön taitojen 

koulutus on taas tarkoituksenmukaisinta toteuttaa mahdollisimman autenttisessa 

ympäristössä. Koulutettavia asioita ja aihekokonaisuuksia tulee lähtökohtaisesti harjoitella 

samalla tavalla kuin oikeassa tilanteessa ja mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä, 

koska ihmisen muisti jäsentää oppimisen tilanne- ja asiasidonnaisesti.
1
 

 

Tutkimuskohteena tarkastellaan Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen (PVKVK) 

järjestämän sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristöä. Näkökulmina ovat suomalaisten 

oppilaiden ja opettajien näkökulmat. Tutkimuksen keskiössä on oppiminen ja 

oppimisympäristö. Teoriaa käsitellään yleisesti käytössä olevan 

konstruktivismioppimiskäsityksen pohjalta, oppimisympäristön käsittely taas perustuu 

suomalaisessa sotilaspedagogiikassa tunnistettuun oppimisympäristöteoriaan, jota on 

täydennetty ja syvennetty kasvatustieteen teorialla. Tutkimuksessa käytettävän teorian 

mukaan oppimisympäristö jaetaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja henkiseen osaan. 

Uutena, ja myös nousevana trendinä oppimisympäristössä nähdään virtuaalinen 

oppimisympäristön osa, joka toisaalta tulkitaan omana oppimisympäristön osa-alueena, tai 
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sitten vain työkaluna. Tässä tutkielmassa virtuaalinen oppimisympäristö on rajattu 

tutkimuksen ulkopuolelle. Yleisesti ottaen oppimisympäristökäsite on laaja ja moniulotteinen 

kokonaisuus, jossa kaikki osat ja pienet tekijät saattavat vaikuttaa kokonaisuuden 

onnistumiseen tai pahimmallaan sen epäonnistumiseen.  

  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristön 

osa-alueita tulisi ensisijaisesti kehittää, jotta oppimisympäristö tukisi paremmin kurssin aika-

na tapahtuvaa oppimista. Opettaja- ja oppilaskyselyn perusteella pyrittiin tunnistamaan kes-

keisimmät kehittämistä vaativat oppimisympäristön osa-alueet, ja tuottaa siten ideoita opetuk-

sen laadun parantamiseksi.  

 

Työn tutkimusstrategiaksi valikoitui laadullinen tutkimusote. Lähdekirjallisuudesta saadut 

teoriat pyrittiin yhdistämään tutkimuksen empiiriseen osuuteen, joka toteutettiin teemahaas-

tatteluna ja kyselytutkimuksena. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna, ja niihin vastasi-

vat sotilasasiantuntijakurssin suomalaiset opettajat ja oppilaat. Tutkimuksellisesti tärkein anti 

oli se, että kyselyyn vastanneet oppilaat olivat palvelleet YK-operaatiossa kurssin jälkeen, ja 

heillä oli siten tosielämän kokemus ja kompetenssi vastata kyselyyn.   

 

Johtopäätöksiä tehtiin oppimisen ja oppimisympäristön kehittämisen osalta vain vähän. Opet-

tajille suunnattu kysely ei tuottanut uutta informaatiota, mutta todensi kurssin olemassa ole-

van tason korkeaksi. Suurimmat kehittämismahdollisuudet opettajat näkivät virtuaalisen op-

pimisympäristön (PVMoodle) puolella, mutta kurssin käytännönläheisyyden takia sen käyttö 

koettiin rajalliseksi. Oppilaiden osalta kurssin opetuksellinen teema: ”Learning by doing mis-

takes” koettiin edelleen oikeaksi.  
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

2.1 Tutkimuksen lähtökohtatilanne ja taustoitus 

 

Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus omaa pitkän ja kunniakkaan 

rauhanturvakoulutushistorian. Suomeen perustettiin maailman ensimmäinen YK-

koulutuskeskus vuonna 1969 ja se sijoitettiin Niinisaloon Kankaanpäähän.
2
 Vuodesta 1969 

eteenpäin koulutusta on annettu YK-operaatioiden tarpeeseen Niinisalossa, Tuusulassa ja 

tulevaisuudessa Santahaminassa Helsingissä. Niinisalon YK-koulutuskeskuksesta muodostui 

NATO-operaatioiden myötä uudenmallinen ja -niminen Puolustusvoimien Kansainvälinen 

Keskus (PVKVK). Se siirrettiin vuoden 2008 uudistuksessa Tuusulaan entisen 

Ilmatorjuntakoulun tiloihin Hyrylään lähelle lentokenttää, ja 2013 tehdyn 

Puolustusvoimauudistuksen myötä PVKVK tullaan sijoittamaan Santahaminaan Helsinkiin 

osana Maanpuolustuskorkeakoulua. Tulevassa uudistuksessa PVKVK menettää itsenäisen 

joukko-osasto statuksen, ja se integroidaan osaksi Maanpuolustuskorkeakoulua. PVKVK 

tulee toimimaan yhtenä MPKK:n rehtorin alaisena joukko-yksikkönä 1.1.2015 lukien. 

Kuluvan vuoden aikana Santahaminaan valmistuu moderni uudisrakennus, Santahamina-talo, 

jossa PVKVK:n kurssitoiminta aloitetaan.  

 

PVKVK:n kursseista on tunnetuin kansainvälinen YK:n sotilastarkkailijakurssi. 

Sotilastarkkailijakursseja on pidetty vuosien saatossa jo yli sata, ja kurssin suorittaneita 

upseereja on maailmalla yli 4500. Kurssi on virallisesti YK:n hyväksymä, ja sen 

koulutuksenlaatu on arvioitu YK:n toimesta.  Viimeisin YK:n Integrated Training Servicen 

(ITS) toteuttama koulutuksenarviointi tapahtui vuonna 2010, ja silloin sertifiointitaso saatiin 

neljäksi vuodeksi eteenpäin aina joulukuulle 2014 asti. Kurssia on kehitetty ja uudistettu 

määrätietoisesti tämän jälkeen YK:n määrittämien suuntalinjojen mukaisesti (UN Integrated 

Approach).  

 

Vuoden 2011 lopussa alkoi noin puolen vuoden mittainen suunnittelu- ja valmistelutyö, jonka 

pohjalta sotilastarkkailijakurssin sisältöä laajennettiin uuteen muotoon 

sotilasasiantuntijakurssiksi (UNMEM, United Nations Military Experts on Mission Course). 

Muutos perustui kokonaisvaltaisen rauhanturvaamisen ajatusmalliin ja niin sanottuun 
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Capstone Doctrine -asiakirjaan. Tämän laajennetun ja kokonaisvaltaisemman koulutusmallin 

mukaisella kurssilla koulutetaan nykyisin niin sotilastarkkailijoita, sotilasneuvonantajia kuin 

yhteysupseerejakin YK-operaatioiden eri tehtäviin ja ennen kaikkea operaatioiden tarpeeseen. 

Tätä edellä mainittua ryhmää kutsutaan YK-kielessä sotilasasiantuntijoiksi (Military 

Experts).
3
  

 

Kurssin oppilaina ovat YK-operaatioihin osallistuvat sotilasasiantuntijat, joiden tulee suorittaa 

kurssi ennen palveluksen aloittamista. Suomessa koulutetaan kaikki pohjoismaiset 

sotilastarkkailijat NORDEFCO (Nordic Defence Co-Operation) sateenvarjon alla. Tämä 

koulutusyhteistyö koskee niin kurssin oppilaita kuin opettajia. Pääosa kurssin oppilaista tulee 

Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta kunkin maan kansallisen tarpeen mukaan. Lisäksi 

kurssille valitaan hakemusten perusteella muita kansainvälisiä oppilaita. Kurssille on 

osallistunut vuosien saatossa yhteensä 78 eri kansallisuutta. Uutta YK:n sertifiointia 

UNMEM:lle haetaan tämän vuoden (2014) toisella kurssilla elokuussa, jolloin uudistunutta 

konseptia, sotilasasiantuntijakurssia, tullaan arvioimaan YK:n ITS:n toimesta. 

Kurssikonseptin muutoksesta syntyi myös ajatus tarkastella kurssia hieman eri näkökulmasta: 

oppimisympäristön kannalta.  

 

Sotilasasiantuntijakurssin tavoite on määritelty seuraavasti: ”The aim of the course is to 

prepare Military Officers to serve as UN Military Observers, Military Liaison Officers and 

Military Advisors in any on-going or future UN Peacekeeping Operations (UNPKO).” 
4
  

 

Sotilasasiantuntijakurssi on osa NORDEFCO:n (Nordic Defence Co-Operation) puitteissa 

tapahtuvaa yhteispohjoismaista koulutusta. Kurssin koulutuksesta vastaavat opettajat tulevat 

pohjoismaista siten että NORDEFCO:n sopimusten mukaisesti Ruotsi, Norja ja Tanska ovat 

velvollisia lähettämään kaksi opettajaa kullekin kurssille.  Pääopettaja on viime vuodet ollut 

suomalainen, ja nykymuotoisen järjestelyn mukaan neljä muuta suomalaista opettajaa 

osallistuu kurssin koulutustehtäviin. Opettajat ovat lähtökohtaisesti tarkoin valittuja 

sotilasasiantuntijatehtävien ammattilaisia, joilla kaikilla on operaatiotausta ja laajamittainen 

operaatiokokemus. Suomalaiset opettajat ovat pooliopettajia, jotka palkkioperusteisesti 

palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen kurssin ajaksi. Opettajat sitoutuvat toimimaan 

kurssin opettajina vähintään kaksi vuotta. Kurssilla on ollut yksitoista opettajaa, joista 

                                                 

3
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4
 www.fincent.fi (http://www.fincent.fi/html/en/133706990030886629.html) haettu 14.1.2014 
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suomalaisia on viisi. 

 

Tutkimuksessa haetaan oppimisympäristönäkökulmaa sekä kurssin opettajilta että oppilailta, 

ja otantana toimivat sotilasasiantuntijakurssin opettajat ja oppilaat, jotka ovat UNMEM-

kurssin jälkeen palvelleet tai palvelevat parhaillaan YK-operaatioissa. Tutkimuksen 

tiedonkeruu toteutettiin internet-pohjaisesti sähköpostilla ja yhdellä haastattelulla. 

 

Saadun palautteen perusteella kurssi on nähty laadukkaana ja monipuolisena. Kurssin opetus 

on toteutettu yhdistämällä lähiopetusta ja käytännön harjoituksia. Tutkimuksen taustalla oli 

tutkijan oma halu löytää ja paikantaa konkreettisia asioita, joilla kehittää välillisesti tai 

välittömästi kurssin opetusta, oppimista, opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöä. 

Oppimisympäristökokonaisuus on laaja ja tavoitteena oli kartoittaa sen eri osa-alueita, ja 

saatujen tulosten perusteella kehittää sitä enemmän oppimista tukevaksi.   

  

2.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

 

  Tutkimuksen pääongelma (pääkysymys): 

- Mitä vahvuuksia ja heikkouksia sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristössä on 

oppilaiden ja opettajien näkökulmasta?   

 

Alaongelmat (apukysymykset): 

- Miten sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristön osa-alueet tukevat kurssin ai-

kaista oppimista? 

- Missä sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristön osa-alueessa on eniten kehitet-

tävää oppilaiden mielestä? 

- Mitkä sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristön osa-alueet tukevat kurssin ai-

kaista opettamista? 

- Missä sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristön osa-alueessa on eniten kehitet-

tävää opettajien mielestä?  
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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristön 

osa-aluetta (tekijöitä) tulisi ensisijaisesti kehittää, jotta oppimisympäristö tukisi paremmin 

oppimista. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on opettaja- ja oppilaskyselyn avulla tunnistaa keskeisimmät 

kehittämistä vaativat oppimisympäristön osa-alueet opetuksen laadun parantamiseksi.  

 

2.3 Viitekehys 

 

 

 

KUVA: Tutkimuksen viitekehys 

 

Viitekehys kuvaa oppimisympäristön neljää osa-aluetta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

henkinen, jotka luovat kurssin oppimisympäristökokonaisuuden. Uloimmalla kaarella kuva-

taan kurssin kohtaamista todelliseen toimintaympäristöön ja YK-operaatioihin. Seuraavalla 

kaaren sisältö muodostuu siitä, mitä kurssi voisi olla? (kehittämiskohteet). Sisin kaari kuvaa 

kurssin nykytilaa ja sitä, mitä kurssi on (oppimiskäsitys ja metodit). 
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2.4 Rajaukset 

 

Oppimisympäristökokonaisuus pitää sisällään kaikki ne puitteet jotka vaikuttavat annettavaan 

opetukseen. Asian tarkastelu ilman selkeitä rajauksia on mahdotonta, koska esimerkiksi 

fyysinen oppimisympäristö käsittää kaiken materiaan liittyvän ulkoisen todellisuuden. 

Haasteena aiheessa on myös psyykkisen ja henkisen osa-alueiden arviointi, sillä näiden 

tulkinta perustuu yksilön subjektiiviseen kokemukseen, johon vaikuttaa myös monet ei 

mitattavissa olevat sekä kurssin ulkopuoliset asiat.  

 

Oppimisympäristökokonaisuuden osa-alueiden tarkastelu osin limittyy päällekkäin, koska 

oppimisympäristön osat muodostavat kokonaisuuden. Tulkinnan haastavin osuus oli erottaa 

oppimisympäristön henkinen ja psyykkinen osa toisistaan, koska monelle tutkittavalle nämä 

kaksi edustivat samaa asiaa.  

 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain suomalaisia UNMEM-kurssin opettajia ja oppilaita. 

Ensimmäinen uusittu UNMEM-konseptin mukainen kurssi järjestettiin elokuussa 2012. 

Tutkimukseen valittiin sotilasasiantuntijakurssin opettajat, jotka vastasivat kurssin 

opetuksesta, ja suomalaiset oppilaat, jotka ovat palvelleet/palvelevat YK-operaatiossa kurssin 

jälkeen. Tutkimustulokset ovat siis suomalaisten opettajien ja oppilaiden näkemyksiä 

kurssista. Syy, miksi otantana ovat vain suomalaiset opettajat ja oppilaat perustuu 

kielikysymykseen, sekä tutkimustyöhön varattuun aikaan. Tutkimusta ei ollut 

tarkoituksenmukaista toteuttaa englanninkielellä suuremmalle joukolle, koska kielelliset 

rajoitteet ja kulttuurilliset eroavaisuudet olisivat vaikuttaneet tutkimustuloksiin ja niiden 

analysointiin.  

 

Tutkimuksessa ei käsitellä koulutusta tai sen laatua, vaan tutkimus on rajattu käsittelemään 

oppimisympäristöä, ja sen keskeisempiä osa-alueita laaditun teorian pohjalta. 

Koulutussisältökysymykset on pyritty tietoisesti jättämään pois, vaikka koulutus ja siihen 

vaikuttavat tekijät ja sisällöt ovatkin olennainen osa oppimisympäristöä. Lisäksi kurssilta on 

aina kurssin päättyessä kerätty kattava oppilaspalaute (sisäinen kysely, asteikolla 1-5) ja 

saadun palautteen perusteella kurssi on ollut koulutuksellisesti korkeatasoinen. 

 

Tutkimus rajataan käsittelemään oppimisympäristöä kurssi- ja organisaatiolähtöisesti. 

Tarkastelu kohdistuu Kansainvälisen Keskuksen kurssin tarjoamiin puitteisiin ja tekijöihin, 
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jotka vaikuttavat kurssin oppimisympäristöön. Kurssille osallistuvien yksilöiden motiiveja, 

motivaatiota, asenteita tai elämäntilannetta ei kartoiteta tässä tutkimuksessa. Myös uutena 

elementtinä tiedemaailmaan tulleen virtuaalisen oppimisympäristön tarkastelu on rajattu 

tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

2.5 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan empiirinen tutkimus, joka tieteenfilosofisesti perustuu ontologiaan. 

Tutkimuksessa tutkitaan todellisuuden luonnetta, eli sitä, miten kurssin oppimisympäristö 

koetaan. Tutkimusstrategiana käytettiin kvalitatiivista teemahaastattelua. Teemahaastattelulla 

kerätty tutkimusaineisto käsiteltiin ja analysoitiin laadullisesti. Kerätyn aineiston avulla 

pyrittiin kuvailemaan ja selittämään tutkittavana olevaa asiaa ja analysoimaan 

tutkimusongelmia.  

 

Tutkimukseen kuuluva teemahaastattelu ohjeistettiin sähköpostilla ja pyydettiin tekemään 

määräajassa tammikuussa 2014. Sotilasasiantuntijakurssin opettajien ja oppilaiden 

yhteistiedot varmistettiin Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kurssisihteereiltä ja 

operaatiossa palvelleet ja palvelevat henkilöt varmistettiin Porin Prikaatista. 

 

Tutkimuksen otannaksi valikoituivat sotilasasiantuntijakurssin suomalaiset opettajat, joita oli 

yhteensä viisi henkilöä. Oppilaiden osalta perusjoukkona olivat kaikki 

sotilasasiantuntijakurssin käyneet suomalaiset oppilaat, joita oli yhteensä 29 henkilöä. Näistä 

kurssin jälkeen operaatiossa palvelleita oli 14 henkilöä. Yhden oppilaan yhteystiedot eivät 

enää pitäneet paikkaansa, joten lopulliseksi otannaksi valikoitui 13 henkilöä joille kysely 

lähetettiin.  

 

Teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun kysymyssarja laadittiin tammikuun 2014 

aikana ja kysymykset testattiin pilottikyselyllä kertaalleen tutkimukseen kuulumattomalla 

henkilöllä (EUK 66 oppilasupseeri) ennen varsinaisen kyselyn lähettämistä
5
. Kysymykset 

lähetettiin tammikuun lopussa ja vastausaikaa annettiin 10 päivää. Viidennen päivän kohdalla 

                                                 

5
 Aaltola, Juhani ym., Ikkunoita tutkimus metodeihin 1, s. 26 
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lähetettiin kollektiivinen muistutus ja pyyntö kyselyn tekemiseen. Lähetetyn kyselyn ohjeistus 

ja kysely on kokonaisuudessaan liitteessä yksi (LIITE 1). 

  

Tutkimustulosten analysointi ja tulkinta toteutettiin helmikuun aikana ja analysoiduista 

vastauksista muodostettiin tutkimustulokset. Aineiston käsittely tapahtui kvalitatiivisesti. 

Tutkimuksen johtopäätökset rakentuivat siten, että lähdekirjallisuudesta saadut teoriat 

yhdistettiin tutkimuksesta saatuihin tuloksiin. Sähköpostilla toteutetun teemahaastattelun 

osalta todettakoon haittana se, että tutkija ei ole voinut täysin varmistua siitä miten vakavasti 

vastaajat suhtautuivat kyselyyn ja miten kysymykset oli ymmärretty
6
. 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kysymyssarjalla, joka koostui 12 kysymyksestä. Vastaaminen 

tapahtui internet-pohjaisesti sähköpostilla. Kyselyyn vastasi kurssin suomalaisista opettajista 

4 henkilöä 5:stä, ja opettajien osalta vastausprosentiksi muodostui 80 %. Oppilaiden osalta 

kyselyyn vastasi seitsemän henkilöä 13:sta, ja oppilaiden osalta vastausprosentiksi muodostui 

54 %. Vastausaineisto analysoitiin helmikuun 2014 aikana ja analysoiduista vastauksista 

laadittiin tutkimuksen johtopäätökset. Vastausaineistoa ei ole liitetty tutkimukseen liitteeksi 

yksilöntietosuojan ja anonyymiuden takia, vaan se on yksinomaan tutkijan hallussa. 

 

2.6 Sotilasasiantuntijakurssin kuvaus 

 

Sotilasasiantuntijakurssi (UNMEM, United Nations Military Experts on Mission Course, 

entinen UNMOC, United Nations Military Observer Course) on kolme viikkoa kestävä 

kansainvälinen kurssi (pääosa oppilaista tulee pohjoismaista), se on englanninkielinen ja 

YK:n hyväksymä kurssi, joka antaa valmiudet toimia YK-operaatiossa sotilastarkkailijan, 

sotilasneuvonantajan tai yhteysupseerin tehtävässä.
7
  

 

Kurssi muodostuu luennoista, oppitunneista sekä käytännön harjoituksista, joiden avulla 

oppilaille pyritään antamaan hyvät operatiiviset valmiudet tulevaan YK-palvelukseen ja 

spesifiseen tehtävään.
8
  Kurssin opetus muodostuu seuraavista aiheista: OLAD (Observer, 

                                                 

6
 Hirsjärvi, Sirkka, Tutki ja kirjoita, s.182–183 

7
 AJ19843, United Nations Military Experts on Mission Course 3/2013 Toimeenpano, 10.10.2013 

8
 Sama ja United Nations Military Observer Handbook 

(http://j3.rtarf.mi.th/poc/Download/data/MILOBShandbook01.pdf), haettu 15.4.2014, s. 23-38 
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Liaison and Advisor Duties) 87 tuntia, GO (General orientation) 21 tuntia, COM 

(communications) 7 tuntia, TPT (Transport) 5 tuntia, PT (Physical Training) 5 tuntia ja FE 

(Final Exercise) 24 tuntia. Alun orientaatiojaksoa lukuun ottamatta kurssilla eletään sen 

alkupäivistä lähtien harjoitustilannetta (skenaario), ja harjoitustilanteet on laadittu erityisesti 

Niinisalossa vastaamaan todellisia olosuhteita. Tuusulassa harjoitustilanteet tapahtuvat 

esikuntamaisemmissa olosuhteissa. 

 

Kurssille osallistuvan oppilaan tulee olla upseeri tai reservinupseeri (vähintään viiden vuoden 

työkokemus ja sotilasarvo välillä kapteeni-everstiluutnantti), lisäksi hänellä tulee olla hyvä 

englanninkielen taito, ajokortti, hyvä fyysinen kunto sekä ATK-taidot. Tarkempi kuvaus 

kurssista ja sen sisällöstä on liitteenä kaksi (LIITE 2) asiakirjassa Introduction to United 

Nations Military Expert on Mission Course (draft) 2012.
9
 Kurssin läpivientisuunnitelma on 

liitteessä kolme (LIITE 3).  

 

Kurssia toteuttava henkilöstömäärä on suuri. Kurssin toimeenpanokäskyssä on nimetty 

PVKVK:lta 11 henkilöä kurssin avainhenkilöstöön, näistä mainittakoon esimerkiksi 

kurssinjohtaja, kurssikoordinaattori, kurssivääpeli ja kurssisihteeri. Kurssin NORDEFCO 

opettajia on nimetty myös 11 henkilöä. Kurssin pääopettaja on suomalainen ja suomalaisia 

opettajia on hänen lisäkseen neljä. Muut NORDEFCO opettajat jakaantuvat maittain 

seuraavasti: Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta kustakin maasta tulee kaksi opettajaa. Muita 

asiantuntijoita ja tuntiopettajia on käytetty tarpeen mukaan. Toimeenpanokäskyssä muita 

erikseen nimettyjä opettajia oli yhdeksän. Heistä mainittakoon esimerkiksi ajo-opettaja, 

ensiapukouluttaja ja mediakouluttaja.
10

 

 

Kurssin kokonaiskesto on kolme viikkoa. Ensimmäinen viikko ja teoriavaihe järjestetään 

PVKVK:n tiloissa ja alueella Tuusulassa, jossa löytyy majoitustilaa 56 hengelle (Student 

Hotel). Opetus järjestetään Esikunta- ja kurssirakennuksessa, jossa on 150-hengen auditorio ja 

kolme syndikaattiluokkahuonetta (maks. 20 henkeä/luokka), PSO-gaming luokka, toimistot ja 

vastaanottotiski. Opettajien majoitus on järjestetty noin 300 metrin päähän PVKVK:sta 

erilliseen kerrostaloon.
11

 

 

                                                 

9
 UNMEM Course introduction Draft 09JAN2012 (liite 2) 

10
 AJ19843, United Nations Military Experts on Mission Course 3/2013 Toimeenpano, 10.10.2013 

11
 Huotari, Daniel, PVKVK:n yleisesittely powerpoint 
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Kuva: Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus Tuusulassa 

 

Kurssin kaksi seuraavaa viikkoa ja käytännönharjoitukset järjestetään Tykistö Prikaatin 

tiloissa ja harjoitusalueilla Niinisalossa. Niinisalossa toteutettavat harjoitukset ovat Basic 

Exercise 11 (BEX 11)  ja Final Exercise 12 (FEX 12). Oppilaat majoitetaan Niinisalovaiheen 

aikana harjoitustukikohtiin. Tykistö Prikaatin alue on laaja ja kurssin käytössä on 

loppuharjoituksessa sekä Hämeenkankaan että Pohjankankaan alueet. 
12

  

 

Kuva: Patrol Base 92 (PB-92) Niinisalossa. 

 

                                                 

12
 AJ19843, United Nations Military Experts on Mission Course 3/2013 Toimeenpano, 10.10.2013 
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Kuva: Camp President (CP) Niinisalossa. 

 

Niinisalossa järjestettävä BEX 11-harjoitus on perusharjoitus, joka toteutetaan Niinisalo-

Hämeenkangas-Kankaanpää alueella. Niinisalossa järjestettävä FEX12-harjoitus on kurssin 

loppuharjoitus, joka toteutetaan Hämeenkangas-Pohjankangas alueella. Kaikki 

harjoitustapahtumat ovat linkittyneet elettävään harjoitustilanteeseen.  

 

Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi icebreaker-tervetulotilaisuus, lentopalloturnaus, oppilaiden 

järjestämä kulttuuri-ilta, viikonloppumatka Helsinkiin, viikonloppumatka Tampereelle ja 

kurssin lopussa järjestettävä päätöspäivällinen. 

 

 



13 

 

 

 Kuva: Camp Presidentillä valmistaudutaan tuleviin tehtäviin. 

 

Kuva: Suunnittelua maastossa Niinisalossa. 
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

3.1 Oppimiskäsitys  

 

Koulutuksen ja opettamisen taustalla on aina joku teoreettinen viitekehys oppimisesta, ja 

hyvälaatuisen koulutuksen tulee edistää oppimista. Oppimiskäsitys muodostuu hyväksytyistä 

kasvatuskäytännöistä, tieteellisistä perinteistä ja käytännössä saaduista havainnoista
13

. 

Oppimiskäsitys pohjaa ihmiskäsitykseen. Puolustusvoimien osaamisstrategian mukaisessa 

ihmiskäsityksessä korostuvat seuraavat teemat: tietoisuus, vastuullisuus ja aktiivisuus. Tämän 

strategian mukaan ihminen nähdään aina yksilöllisenä persoonana ja vastuullisena olentona, 

joka vastaa itse taitojensa kehittämisestä kokonaisvaltaisena olentona.
14

 Oppimiskäsityksen 

pilareita osaamisstrategiassa ovat ihmisen tiedollinen kehittyminen (perustuu yksilön ja 

yhteisön kokemuksiin), sosiaalinen vuorovaikutus, itseohjautuvuus ja kriittinen ajattelu. 

Kriittinen ajattelu nähdään erityisen hyvänä, koska se luo pohjan oppimisen kehittämiselle. 

 

Tunnetuimmat oppimiskäsitykset ovat behavioristinen oppimiskäsitys, kognitiivinen 

oppimiskäsitys ja konstruktivismi.
15

 Tunnetuimpien oppimiskäsityssuuntauksien 

keskeisimmät piirteet on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13
 Toiskallio ym., Sotilaspedagogiikkaa kouluttajille, s.31 

14
 Puolustusvoimien palkatun henkilöstön osaamisen kehittämisen strategia, s. 35 

15
 Toiskallio ym., Sotilaspedagogiikkaa kouluttajille, s. 32–35 
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TAULUKKO 1 – Oppimissuuntausten piirteitä 

NÄKÖKULMA Behavioristinen Kognitiivinen Humanistinen Sosiaalinen Konstruktivistinen 

Näkemys 

oppimisprosessista 

muutos 

käyttäytymisessä 

sisäinen 

mentaalinen 

prosessi 

henkilökohtaiseen 

kehittymiseen 

tähtäävä toiminta 

toisten 

tarkkailua ja 

toisten kanssa 

toimimista 

sosiaalisissa 

tilanteissa 

kokemuksiin 

pohjautuva 

merkityksien 

konstruoimisprosessi 

Koulutuksen 

tarkoitus 

tuottaa toivotun 

suuntaisia 

muutoksia 

käyttäytymisessä 

kehittää 

oppimistaitoja 

ja kapasiteettia 

mahdollistaa 

yksilön 

tietoisuuden 

lisääntymisen 

itsestään ja 

autonomian kasvun 

antaa 

uudenlaisia 

käyttäytymis- ja 

roolimalleja 

konstruoida tietoa ja 

osaamista 

Opettajan rooli järjestää 

ympäristö siten, 

että se herättää 

oikean vasteen 

strukturoida 

oppimisen 

sisältö 

fasilitoida 

henkilökohtaista 

kehitystä 

antaa 

uudenlaisia 

käyttäytymis- ja 

roolimalleja ja 

ohjata niiden 

omaksumiseen 

fasilitoida 

konstruoimisprosessia 

ja neuvotella 

merkityksistä 

oppilaiden kanssa 

(Nopanen)
16

 

 

Puolustusvoimien oppimiskäsitys perustuu konstruktivismiin. Konstruktivismi on suuntaus, 

jossa korostetaan oppijan omaa vastuullisuutta oppimisestaan. Käsityksen mukaisesti tietoa ei 

voi suoraan siirtää oppijalle, vaan tieto on joko yksilön tai sosiaalisen yhteisön rakentamaa. 

Oppimiskäsityksen mukainen oppiminen on tilannesidonnaista ja sitä tapahtuu parhaiten 

vuorovaikutustilanteissa. Suuntauksessa korostetaan omaa ajattelua, oppijan omaa 

aktiivisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Keskeisiä paikannettavia teemoja on kaksi: 

itseohjautuvuus ja omatoimisuus. Konstruktivismin käsitys lähtee perusajatuksesta, jossa 

aikaisemmat tiedot ovat kaiken uuden oppimisen taustalla. Oppiminen on uuden tiedon 

rakentamista vanhan tiedon päälle. 
17

 Oppimisen merkityksen ymmärtäminen tapahtuu usein 

sosiaalisella tasolla, jolloin oppija kokee muiden pitävän opettavaa asiaa merkityksellisenä.
18

 

 

3.2 Kouluttajan rooli 

 

Oppimiskäsitys ja opetus kulminoituvat kouluttajaan. Kouluttajan rooli nähdään oppimisen 

ohjaajana. Kouluttaja toimii eri tilanteissa eri keinoin. Hän tekee ja luo tilanteita ja järjestelee 

puitteita, asettaa tavoitteita, valitsee sisältöjä ja koulutusaiheita, antaa palautetta ja hänen tulee 

                                                 

16
 Nopanen Minna, Taistelunjohtokurssin fyysisen oppimisympäristön tarkastelu, s. 8 

17
 Eteläpelto, Anneli, Oppiminen ja asiantuntijuus, s. 163 

18
 Järvinen Annikki ym., Oppiminen työssä ja työyhteisössä, s. 70 
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kehittää oppimisilmapiiriä suotuisaksi. Kouluttaja toimii ohjaajana aktiivisesti mukana 

asetellen kysymyksiä, peilaten ratkaisuja sekä antaen vihjeitä etenemisestä.
19

 Nämä tekijät 

yhdessä muodostavat yksilön oppimisympäristökokonaisuuden. Oppimisympäristön keskeiset 

käsitteet yksilön kannalta ovat: tavoitteet, oppiminen, arviointi, palaute ja oppimisilmapiiri.
20

  

 

Yksilötasolla oppiminen pohjaa parhaimmillaan itseohjautuvuuteen ja omatoimisuuteen. 

Oppiminen kulminoituu yksilön motivaatioon. Jos yksilöllä on palava halu oppia uutta tai 

opetettava asia kiinnostaa, niin opetustoiminta helpottuu huomattavasti. Yksilön 

oppimisympäristöä muokkaa erityisen paljon kouluttaja ja hänen vaikutus oppimistapahtuman 

ilmapiiriin.
21

 Oppimisilmapiiri vaikuttaa merkittävästi oppimisympäristöön. Suotuisa 

oppimisilmapiiri muodostuu myönteisistä kokemuksista ja hyvistä vuorovaikutussuhteista. 

Myönteisen ilmapiirin muodostamisessa kouluttajan rooli on suuri. Hyvä oppimisilmapiiri 

tukee oppimistapahtumaa ja se pohjautuu kouluttajan osalta 1. koulutettavien yksilölliseen 

tuntemiseen 2. tasapuoliseen, arvostavaan ja asialliseen kohteluun sekä 3. ammattitaitoon.
22

 

Oppijoissa on aina yksilöllisiä eroja. 

 

Opetuksen ja oppimisen päämääränä on tehdä kouluttajasta tarpeeton
23

. Kouluttajan rooli 

muuttuu tarpeettomaksi silloin, kun opetuksessa on päästy tasolle, jossa oppilailla on 

tarvittavat kyvyt aloittaa omatoiminen harjaantuminen. Tässä vaiheessa kouluttaja ei enää 

kouluta vaan valvoo ja tarvittaessa ohjaa ja opastaa. Kouluttajan roolissa korostuu 

palautteenantaminen. Rakentava ja oikeisiin asioihin kohdistuva palaute kehittää toimintaa ja 

mahdollistaa tehokkaamman oppimisen. Merkittävänä tekijänä nähdään kouluttajan ja 

koulutettavan laadukas kohtaaminen. Opetuksessa tulee pyrkiä huomioimaan kaikkien 

oppilaiden tarpeet
24

.   

 

Kouluttajan tulee jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa, tietoja ja taitoja, asenteita ja 

palautteen antoa.
25

 Koulutustaito tarkoittaa kykyä opettaa ja harjaannuttaa. Koulutustaito 

voidaan jakaa 1. taitoon edistää jatkuvaa oppimista 2. taitoon toimia kasvattajana 3. taitoon 

toimia vuorovaikutustilanneissa ja 4. taitoon toimia työyhteisön jäsenenä.
26

 

                                                 

19
 Toiskallio Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s. 16–17 

20
 Sama, s. 16–17 

21
 Sama s. 16–17 

22
 Sama s. 16–17 

23
 Sama s. 16–17 

24
 Nuikkinen Kaisa, Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, s. 12 

25
 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s. 17 

26
 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s. 20 
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Oppimisympäristö käsitteeseen sisältyy myös ajatus organisaation toimintakulttuurista ja 

yhteisöllisyydestä.
27

 Kun toimintakulttuuri on terve ja työyhteisö voi hyvin ovat kaikki sen 

toimijat halukkaita edistämään yhteistä päämäärää. Yhteisöllisyyden tunne, eli ”me henki” 

auttaa jaksamaan vaikeissakin tilanteissa.  

 

Opetuksen kannalta olennaista on se, mikä opetettava asia on, ja mille tasolle se halutaan 

kouluttaa. Koulutukselle tulee asettaa selkeät tavoitteet. Lisäksi tulee selvittää, mitä siltä 

haetaan ja mille tasolle halutaan päästä lähtötaso huomioiden. Koulutuksen 

suunnitteluvaiheessa korostuvat: päämäärätietoisuus ja opetussuunnitelmien merkitys. Lisäksi 

käytössä olevat resurssit, kuten määrärahat vaikuttavat olennaisesti järjestettävään 

koulutukseen. Opettamistapoja on monenlaisia ja sen valinta tulee aina sovittaa opetettavaan 

asiaan.  

  

3.3 Sotilaan toimintakyky 

 

Sotilaspedagogiikassa keskeisintä on oppiminen, joka tähtää sotilaan toimintakyvyn 

kehittämiseen. Oppiminen nähdään jatkuvana prosessina ja aiemmin opittuja taitoja tulee 

pystyä soveltamaan ja päivittämään jatkuvasti. Oppiminen taistelukentällä nähdään sotilaan 

peruselinehtona.
28

 Sotilaskoulutuksessa opettaminen ja yksilötasolla tapahtuva oppiminen 

mahdollistavat sotilaan toimintakyvyn kehittymisen
29

. Sotilaan tulee kyetä nopeasti 

reagoimaan vaihtuviin tilanteisiin ja suunnata toimintansa oikeanlaiseen ja tilanteenmukaiseen 

toimintaan. 

 

Sotilaan toimintakyky jaetaan neljään eri osa-alueeseen: Psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen 

ja eettiseen. Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan tiedon käsittelyä ja esimerkiksi 

paineensietoa. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kestävyyttä ja voimaa. Sosiaalisella 

tarkoitetaan vuorovaikutustaitoja ja eettisellä vastuuntuntoa ja harkintakykyä.
30

  

 

 

 

 

                                                 

27
 Nuikkinen, Kaisa, Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, s. 14 

28
 Toiskallio, Jarmo ym., Sotilaspedagogiikkaa kouluttajille, s. 9 

29
 Sama, s.18 

30
 Sama, s.18 ja Toiskallio, Jarmo, Toimintakyky sotilaspedagogiikassa, s. 145 
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Sotilaan toimintakyvyn periaatteet oppijan näkökulmasta nähdään suomalaisessa 

sotilaspedagogiikkateoriassa seuraavasti: 

 

 Oppija osallistuu omien oppimistavoitteiden määrittelyyn (oppija asettaa itselleen 

tavoitteet) 

 Oppija ohjautuu itsenäiseen tiedon hankintaan ja tiedon käsittelyyn (itseohjautuvuus) 

 Oppiminen tapahtuu oman tekemisen kautta (käytännönkoulutus, itse tekeminen) 

 Oppiminen mahdollistaa kokeilun ja eri toimintamuotojen etsimisen (vaihtoehdot) 

 Oppiminen sallii erehdykset (”learning by doing mistakes”)  

 Oppiminen ohjaa yhteistyöhön (vuorovaikutteisuus) 

 Oppiminen ohjaa tekemään itsenäisiä päätöksiä
31

 (vastuu itsestään) 

 

3.4 Oppiminen 

 

Oppiminen nähdään tavoitteellisena opiskeluna opettajan ohjauksessa, johon olennaisesti 

kytkeytyy vuorovaikutus muiden oppilaiden, ympäristön ja opettajien kanssa. Aktiivinen 

oppiminen on päämääräsuuntautunutta ongelmanratkaisua sisältävä prosessi.
32

 Oppiminen 

tarkoittaa tiedon lisäämistä ja sen säilyttämistä muistissa. Muisti toimii siten, että se yhdistää 

tilan ja menneisyyden ja sijoittaa menneisyyden miljööseen.
33

 Ihmisen perustasolla oppiminen 

edellyttää muistia ja aistitoimintaa.   

 

Sotilasorganisaatiossa oppiminen on sekä tietojen että taitojen oppimista. Oppimisella lisätään 

yksilön muuntautumiskykyä, joka mahdollistaa toiminnassa tapahtuvien muutosten 

ennakoinnin sekä reagoinnin. Oppimisessa helpointa on uuden oppiminen ja haasteellisinta 

vanhan poisoppiminen. Oppiminen on kykyä uuden tiedon soveltamiseen.
34

  

 

Oppiminen nähdään jatkuvana elinikäisenä prosessina. Tavoitteena oppimisessa on 

itseohjautuvuus, jossa oppija pystyy itse ohjaamaan omaa oppimistaan. Itseohjautuvuus 

                                                 

31
 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s. 42 

32
 Nuikkinen, Kaisa. Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, s. 13 

33
 Nuikkinen, Kaisa, Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, s. 15 

34
 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikkaa kouluttajille, s. 30 
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edellyttää tavoitteen asettelua ja jatkuvaa palautteen saamista.
35

 Kun opetuksen tavoitteet on 

ilmaistu selkeästi, niin keskittyminen olennaiseen ja ydinasioihin helpottuu. Oppiminen on 

tehokkainta kun ympäristöön sijoittuva toiminta asettaa tavoitteita itsessään, tarjoaa vihjeitä 

toiminnasta ja antaa palautetta. Oppiminen nähdään tilanne- ja asiasidonnaisena
36

. 

 

Oppiminen jaetaan tietoihin ja taitoihin. Taitojen hallinasta puhutaan vasta, kun koulutettava 

kykenee yhdistämään sisäisen ja ulkoisen toiminnan.
37

 Taitojen hallinta luo kivijalan elinikäi-

selle oppimiselle
38

.  

 

Sisäisellä toiminnalla tarkoitetaan 1. tehtävän sisäistämistä 2. tehtävän erittelyä 3. vaihtoehto-

jen pohdintaa 4. palautteen käsittelyä ja 5. omien suoritusten reflektointia sekä analysointia. 

Sisäinen toiminta edellyttää ajattelua.  Ulkoisella toiminnalla tarkoitetaan tekemistä. Oppimi-

nen voidaan jakaa muodolliseen, epämuodolliseen ja informaaliseen oppimiseen. Muodolli-

nen oppiminen tapahtuu oppilaitoksissa, epämuodollinen tapahtuu koulutusjärjestelmän ulko-

puolella ja informaalinen tarkoittaa piilevää oppimista, eli se on jonkun tapahtuman sivu-

tuote.
39

  

 

Oppiminen on aina suunniteltava nousujohteisesti ja oppilaiden osaamistason mukaan.
40

 

Yksilön lähtötason ja osaamistason määrittely on siis olennaista oppimisen kannalta, kun 

tietoa rakennetaan vanhan ennalta opitun päälle.  

 

Sotilaspedagogiikassa oppiminen nähdään prosessina, jossa oppijan tiedoissa, taidoissa, 

arvoissa ja asenteissa tapahtuu muutoksia ja kehitystä. Nämä vaikuttavat yksilön tapoihin 

ajatella ja havaita asioita. Oppiminen on ajattelun ja tajunnantason pysyviä muutoksia 

haluttuun suuntaan
41

.  

 

Oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena ja siihen vaikuttavat merkittävästi elämyksellisyys ja 

tunteet. Opetuksessa oppilaan myönteistä minäkuvaa tulee kehittää kannustavalla palautteella, 

                                                 

35
 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s. 17 

36
 Nuikkinen, Kaisa, Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, s.13 

37
 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s.41 

38
 Nuikkinen, Kaisa. Terveellinen ja turvallinen, s. 13 

39
 Kalliomaa, Mika, Verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittäminen Maanpuolustuskorkeakoululla vuosi-

na 1996–2002, s. 55 
40

 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s. 41 
41

 Sama, s. 15 
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positiivisella vuorovaikutteisuudella, myönteisillä kokemuksilla. Näistä elementeistä 

ammennetaan oppimisen iloa.
42

 Yksinkertaistettuna oppiminen tarkoittaa ihmisen 

käyttäytymisessä havaittuja pysyviä muutoksia, jotka syntyvät pääsääntöisesti ihmisen ja 

ympäristön vuorovaikutuksesta.  

 

Opettamisessa tulisi pyrkiä aluksi hahmottamaan kokonaisuus ja haluttu päämäärä, jonka 

jälkeen yksityiskohtien integroituminen annettavaan koulutukseen helpottuu.
43

    

 

3.5 Oppimisympäristö 

 

Oppiminen tapahtuu aina sidottuna johonkin tiettyyn paikkaan ja tilanteeseen. Tätä 

kokonaisuutta kutsutaan oppimisympäristöksi.
44

 Oppimisympäristön tehtävänä on tukea, 

ohjata ja motivoida oppimistapahtumaa
45

. Oppimisympäristö nähdään opetusta ja oppimista 

tukemaan rakennettuna suunnitelmallisena kokonaisuutena, joka voi olla yksilöä varten tai 

suuremman joukon koulutusta varten tehty.
46

 Parhaimmillaan oppimisympäristö on tarkoin 

suunniteltu ja laadittu kokonaisuus, joka hyödyntää oikeaa ympäristöä (kaupungit, virastot, 

kylät yms.) kokonaisvaltaisuuden saavuttamiseksi opetuksessa.
47

 

 

Oppimisympäristö voidaan määritellä sellaiseksi paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai 

toimintakäytännöksi, missä pyritään edistämään oppimista, ja missä ihmisillä on käytössä 

erilaisia resursseja ongelmien ratkaisemiseksi ja asioiden ymmärtämiseksi.
48

 Oikeanlainen 

oppimisympäristö tukee opettamista. Opettamisen päämääränä on aina yksilön sisäisellä 

tasolla tapahtunut oppiminen. Hyvissä puitteissa, hyvässä hengessä (ilmapiiri) ja 

ammattitaitoisten kouluttajien johdolla tapahtunut opetus tuottaa usein mahdollisuuden päästä 

ennalta asetettuun lopputulokseen. Oppimiseen vaikuttava oppimisympäristö on muokattava 

ja valittava opetettavien osaamis- ja taitotason mukaan.
49

  

 

Opetushallituksen määritelmän mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää 

fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa 
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opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Yllämainittuun jakoon voidaan lisätä vielä neljäs osa-alue: 

pedagogiset tekijät.
50

  

 

 

 

KUVA: Oppimisympäristön kuvaus (Nuikkinen, 2005) 

 

Oppimisympäristön, oppimiskäsityksen, toimintakulttuurin ja käytettävien työtapojen tulee 

kokonaisuutena vastata oppimisen ja kasvun lähtökohtien asettamiin vaatimuksiin sekä 

odotuksiin.
51

 Oppimisympäristö on laaja kokonaisuus, jossa tarkastellaan ympäristön osa-

alueita, missä opiskelu tapahtuu. Usein virheellisesti mietitään ja mielletään, että 

oppimisympäristö olisi vain opetustila tai luokka, mutta se on paljon laajempi kokonaisuus. 

Oppimisympäristö käsitteenä liitetään usein opetukseen ja oppimiseen ja niitä ei voi erottaa 

toisistaan, koska ne ovat keskenään kiinteässä dialogissa koko opetusprosessin ajan. 

 

Optimaalisesti suunniteltu, rakennettu ja käytännössä toteutettu oppimisympäristö on 

parhaimmillaan silloin, kun se muistuttaa ja on mahdollisimman lähellä todenmukaista 

toimintaympäristöä.
52

 Kun asioita harjoitellaan todentuntuisissa ja mahdollisimman paljon 

oikeata tilannetta muistuttavissa olosuhteissa ja oppimisympäristössä, niin toiminnan 

toteuttaminen käytännössä onnistuu paremmin, kun oikea tilanne on käsillä. 

                                                 

50
 Nuikkinen, Kaisa, Terveellinen ja turvallinen koulurakennus, s. 14 

51
 Nuikkinen, Kaisa. Koulurakennus ja hyvinvointi, s. 62 

52
 Toiskallio, Jarmo, Sotilaspedagogiikan perusteet, s. 42 



22 

 

Oppimisympäristön tulee olla mahdollisimman todenmukainen suhteessa annettavaan 

koulutukseen. Parhaimmillaan oppimisympäristö mahdollistaa palautteen antamisen ja 

kannustaa itsenäisesti tapahtuvaan reflektointiin
53

. 

 

Oppimisympäristön suunnittelu sisältää myös oppimistoiminnan suunnittelemisen. 

Oppimistoiminnan suunnittelussa laaditaan opetuksen: tavoitteet, tehtävät, käytössä oleva aika 

ja palautejärjestelmä. Suunnittelun tarkoituksena on selkeyttää oppimisprosessia. Hyvin tehty 

suunnittelu aktivoi parhaimmillaan koulutettavat työskentelemään oman oppimisensa eteen. 

Oppimisympäristön suunnittelussa kouluttajan rooli on laaja-alainen. Kouluttajalla tulee olla 

käsitys oppimisesta ja opetusmenetelmistä, hänen tulee ymmärtää oppimisen sosiaalinen 

ulottuus ja vuorovaikutuksen merkitys sekä hänen tulee suunnitella opetuspaikkojen käyttö 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Oppimisympäristö jaetaan sotilaspedagogiikassa 

fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja henkiseen ympäristöön.
54

  

 

  

Kuva: Oppimisympäristön jako (Toiskallio, 2002) 

 

3.5.1 Fyysinen oppimisympäristö 

 

Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisiä kohteita, kuten rakennuksia, tiloja ja 

harjoitusalueita tai kalustoa.
55

 Tämä osa-alue muodostuu siis koko koulutuksen aikaisesta 

konkreettisesta ympäristöstä. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat luokat, luokkien av-

välineet, harjoitusalueet ja keskeiset paikat sekä välineet, jossa/joilla koulutusta annetaan. 

Teknisten apuvälineiden muodostama ympäristö on osa fyysisen oppimisympäristön 
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kokonaisuutta. Opetustapahtumiin kuuluu usein monenlaisia ja hyvin erilaisia fyysisiä 

oppimisympäristöjä. Kouluttajan tehtävänä on valita oikea ympäristö oikeaan koulutukseen.
56

 

Fyysisen oppimisympäristön vaikutus viihtyvyyteen ja siten myös käyttäytymiseen nähdään 

merkittävänä.
57

 Fyysiseen oppimisympäristöön luetaan myös tietoverkossa toimivat 

oppimisalustat.
58

 Esimerkkinä tästä on nykyään Puolustusvoimissa käytössä PvMoodle, joka 

on verkkopohjaisena oppimisalustana osa fyysistä oppimisympäristöä. 

 

Koulutuksen osalta opetustila nähdään pedagogisena ja rakennuksellisena haasteena. 

Fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa opetuksen toteuttamiseen ja valittavien 

opetusmenetelmien käyttöön. Jossain tilanteissa opetustilat rajoittavat opetuksen toteuttamista 

ja estävät kehityksen.
59

 Fyysisen oppimisympäristön merkitys opetuksessa on kiistaton, koska 

se luo alustan oppimistapahtumalle. Laadukas fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa 

oppimiseen, mutta myös sosiaalisten suhteiden muodostumiseen, ilmapiiriin ja yksilön 

kokemiin toteuttamismahdollisuuksiin. Ilmapiirin osalta fyysinen oppimisympäristö 

(järjestys, turvallisuus, esteettisyys, käytännöllisyys yms.) vaikuttaa oppimisilmapiirin 

luomiseen ja siinä onnistumiseen.
60

 Parhaimmillaan oppimisympäristö nähdään niin sanottuna 

aktiivisena oppimisvälineenä tai kolmiulotteisena oppikirjana.
61

 

 

Opetustilan valinta fyysisenä paikkana ja olosuhteena vaikuttavat oppimiseen seuraavilla osa-

alueilla: 

 opetuksen järjestelymahdollisuudet 

 sosiaalisten suhteiden muodostuminen 

 ilmapiiri 

 itsensä toteuttamismahdollisuudet 

 terveys 

 turvallisuus
62
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3.5.2 Psyykkinen oppimisympäristö 

 

Psyykkinen oppimisympäristö nähdään tunnelmiin ja tunteisiin pohjautuvana oppimisen 

edistämisenä. Osa-alue kuvaa ajattelua ja aivotoimintaa. Psyykkisellä tasolla tapahtuva 

aivotoiminta ohjaa havaintojen tekemistä, tiedon käsittelyä, eli ajattelua.
63

 Konstruktivismin 

mukaan oppiminen tapahtuu tehtyjen havaintojen pohjalta. Havaintojen tekemistä ohjaa taas 

ajattelu. Psyykkisen oppimisympäristön perusajatuksen mukaan oppilas kiinnittää huomionsa 

sellaisiin asioihin, jotka ovat osa hänen aiempia kokemuksiaan. Opetuksessa koetut uudet 

kokemukset ja niiden pohjalta tehdyt havainnot ohjaavat ajattelun kehittymistä. Olennaista 

psyykkisen oppimisympäristön kannalta on myös se, että oppilas kokee olonsa turvalliseksi. 

Turvallisuudentunne edistää oppimista. Psyykkisen oppimisympäristön rakentaminen on 

kouluttajalle vaativa ja haastava tehtävä. Kouluttajan ja oppilaan kohtaaminen vaikuttavat 

suuresti ja siten oppilaan kokema arvostus ja hyväksyntä. Myös kokonaiskuvan luominen 

koulutettavalle koulutuksen alussa saattaa edesauttaa oppimista. Kokonaisuuden 

ymmärtämisen jälkeen on helpompi siirtyä tarkempaan ja yksityiskohtaisempaan 

koulutukseen.
64

  

 

3.5.3 Sosiaalinen oppimisympäristö 

 

Sosiaalisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan ihmisten välisiä suhteita ja yhteistyötä.
65

 

Vuorovaikutussuhteet muodostavat verkostoja ihmisten välille. Sosiaalisen 

oppimisympäristön keskiössä ovat erityisesti oppilaiden keskinäiset suhteet, mutta myös 

opettajien ja oppilaiden väliset suhteet.
66

 Sosiaalisen oppimisympäristön perustasolla haetaan 

sitä, että ihmiset tutustuvat toisiinsa. Opintojen aikana solmitut ystävyyssuhteet ja verkostot 

auttavat tulevaisuuden tehtävissä ja yhteenkuuluvuus vaikuttaa positiivisesti ammatti-

identiteettiin.
67

 

 

Uuden tiedon muodostuminen nähdään tilannesidonnaisena. Tämä tarkoittaa sitä että uusi 

tieto on sidoksissa oppimisen aikaiseen tilanteeseen ja myös sosiaaliseen 
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vuorovaikutustilanteeseen. Avoin, rakentava, keskusteleva vuorovaikutus tukee oppimista 

osana oppimisympäristöä ja se vaikuttaa tilannesidonnaisuuden muodostumisesta.
68

 

Sosiaalinen oppimisympäristö perustuu luottamukseen ja avoimuuteen, joka mahdollistaa 

vastavuoroisen vuorovaikutuksen. 
69

 Sosiaalinen oppimisympäristö voidaan järjestää 

helpoiten tukemaan oppimista esimerkiksi säilyttämällä oppimisryhmät ennallaan koko 

koulutuksen ajan.
70

 Sosiaalisen oppimisympäristön luomisessa kouluttajat ovat 

avainasemassa. Heidän toimintansa edesauttaa ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä, 

yhteishenkeä.
71

 Koulutuksen alkuvaiheessa muodostettu oikeanlainen ja kannustava 

ryhmädynamiikka edesauttaa oppimista ja lisää koulutettavien yhteishenkeä. Sosiaalisen 

oppimisympäristön tavoitteena on luoda kiireetön ja rohkaiseva ilmapiiri, joka tukee 

oppimista. Sosiaalinen oppimisympäristö ja konstruktivismi ovat vuorovaikutussuhteessa 

keskenään, Tiedon rakentuminen taas tapahtuu usein vuorovaikutustilanteessa muiden 

oppilaiden kanssa.
72

 

 

3.5.4 Henkinen oppimisympäristö 

 

Henkinen oppimisympäristö kulminoituu ilmapiiriin ja kannustavuuteen. Myönteinen ja 

koulutusta tukeva ilmapiiri edistää oppimisprosessia.
73

 Henkisellä oppimisympäristöllä 

tarkoitetaan ennen kaikkea opetusmenetelmien, oppimiskäsityksen ja tiedonluonteeseen 

liittyviä kulttuurillisia ja arvopohjaisia ratkaisuja.
74

 Kokonaisuutena tämä tarkoittaa ”yhteisiä 

pelisääntöjä” oppimiselle. Henkistä oppimisympäristöä pidetään oppimisen kannalta 

tärkeimpänä.
75

 Henkisen oppimisympäristön kannalta yhdeksi keskeisimmäksi asiaksi 

oppimisessa nousee henkisen pääoman kasvattaminen, joka ominaisuutena tarkoittaa yksilön 

kykyä kehittää uutta osaamista itselleen.
76

 

 

Henkiseen oppimisympäristöön vaikuttavat ratkaisevasti valitut opetusmenetelmät, jotka 
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linkittyvät oppisisältöihin ja tavoitteisiin.
77

 Opetusmenetelmillä jaetaan roolit opettajille ja 

oppilaille ja niillä tuetaan myös koulutuksen aikaista vuorovaikutusta. Henkisessä 

oppimisympäristössä kouluttajan rooli oppimisen ohjaajana korostuu. Kouluttajan tulee valita 

oma roolinsa, käyttäytymisensä ja suhtautumisensa koulutettaviin. Roolien kirjo on suuri ja 

vaihtoehtoja on tiedonjakajasta oppimisen ohjaajaan. Opettajan rooli opetuksessa pohjaa 

hänen omiin kokemuksiinsa ja organisaation toimintatapoihin. Opettajan tulee arvioida 

opetustaan ja päivittää osaamistaan. Ammattitaidon lisääntyessä hänen tietoisuus tehdyistä 

valinnoista lisääntyy.
78

  

  

3.6 Johtopäätökset 

 

Keskeisiä ja yleispäteviä asioita oppimisen kannalta ovat motivaatio, vireystila ja yleinen 

tunnetila. Hyvä ja laadukas oppimisympäristö vaikuttaa näihin kaikkiin. Oppimista estävät 

pelko ja jännitys, kun taas rento ja vapautunut tunnelma edistävät oppimista. 

 

Terminä oppimisympäristö viittaa useissa lähteissä tekniseen ja internetpohjaiseen maailmaan 

ja se mielletään verkossa tapahtuvaksi koulutukseksi. Oppimisympäristöä kuvaavampi termi 

verkkokoulutukselle voisi olla oppimisalusta. 

 

Oppimisympäristön tarkoituksena on ennen kaikkea tukea opiskelijan oppimista. Sen 

tavoitteena on lisätä opiskelumotivaatiota, aktiivisuutta, uteliaisuutta, kiinnostusta, 

itseohjautuvuutta ja luovuutta. Oppimisympäristön on oltava turvallinen ja sen on tuettava 

oppilaan terveyttä. Oppimisympäristön tulee tukea vuorovaikutusta. Tavoitteena on luoda 

rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, joka kannustaa työskentelemään ryhmässä. 

Vastuu ilmapiirin luomisesta kuuluu sekä opettajille, että oppilaille. Oppimisympäristö pitää 

sisällään kaikki rakenteet ja rakennukset ja myös tekniset välineet, kuten simulaattorit ja 

tietoverkot. Oppimisympäristö on tänä päivänä monisäikeinen kokonaisuus joka tarjoaa 

paljon mahdollisuuksia ja virikkeitä.  
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Nuikkisen ja Toiskallion oppimisympäristömallit eroavat osiltaan toinen toisistaan, vaikkakin 

yhtäläisyyksiä löytyy. Toiskallio on jakanut oppimisympäristön fyysiseen, psyykkiseen, sosi-

aaliseen ja henkiseen kun taas Nuikkinen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogi-

seen osaan.  

 

Nuikkisen malli on selkeämpi, koska jako on helpompi mieltää ja osat eroavat toinen toisis-

taan myös konkreettisella tasolla.  Toiskallion malli vaikuttaa enemmän teoreettiselta ennen 

kaikkea henkisen ja psyykkisen osa-alueiden osalta – näiden osien eroa on vaikea ymmärtää 

tai mieltää, koska molemmat liittyvät aivotoimintaan ja osien toimintojen samankaltaisuus 

vaikeuttaa ymmärtämistä ja osien erottamista. Toiskallion mallin taustalla lienee ajatus soti-

laan toimintakyvyn jaosta ja sitä vasten oppimisympäristön jako selittyy sekä muuttuu enem-

män ymmärrettäväksi. Sotilaan toimintakyvyn eettinen osa linkittyy oppimisympäristöjaossa 

parhaiten henkiseen osaan. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Tulokset 

 

Sotilasasiantuntijakurssin suomalaisista opettajista tutkimukseen vastasi 80 % ja oppilaista 54 

%. Tutkimustulokset on ryhmitelty kolmeen eri päätasoon: Kurssin pääopettaja, muut opetta-

jat ja oppilaat. 

   

4.1.1 Fyysinen oppimisympäristö 

 

Kurssin pääopettaja näki Tuusulan tarjoaman fyysisen oppimisympäristön puitteiltaan moder-

niksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Niinisalon harjoitusmaastot soveltuvat hänen mukaansa 

hyvin kurssin tarkoitukseen. Heikkoutena pääopettaja koki Niinisalon opetustilojen kapasi-

teettirajoitukset harjoitusleireissä ja ilmaisi tarpeen lisärakentamiselle. Pääopettaja koki myös 

ajoneuvojen huonon kunnon ja ikääntymisen haasteena. Fyysinen oppimisympäristö ei kui-

tenkaan rajoita toimintaa, muuten kuin kurssin koon suhteen, koska kurssille voidaan ottaa 

maksimissaan 45 oppilasta. Pääopettajan mukaan kurssin fyysinen oppimisympäristö on tällä 

hetkellä niin lähellä todellisuutta ja autenttinen kuin vain mahdollista.  

 

Kurssin opettajat näkivät yleisesti kurssin tilat ja kaluston riittävänä, hyvänä ja ajanmukaise-

na. Tuusula mahdollistaa opettajien mukaan yhtäaikaiset luennot koko kurssille, syndikaatti-

työskentelyn pienryhmissä, käytännönharjoitukset maastossa sekä virtuaaliympäristössä, ma-

joittumisen, kuntoilun ja ruokailut kompaktilla alueella, jolloin siirtymisiin ei tarvitse käyttää 

aikaa. Niinisalo nähtiin erittäin soveltuvana paikkana käytännön harjoituksien toteuttamiseen. 

Kokonaisuutena kurssin fyysisen oppimisympäristön ja koulutusmateriaalin nähtiin tukevan 

ja vahvistavat kokonaisvaltaista oppimiskokemusta ns. kolmen viikon ”YK-

rauhanturvaoperaatiosta”. PVMoodle nähtiin hyvänä uutena työkaluna kurssin tarpeeseen 

esimerkiksi ennakkomateriaalin ja kurssipalautteiden osalta. Kriisinhallintakeskus Kuopion 

(CMC Finland) integroiminen kurssiin ja sen harjoituksiin koettiin myös hyvänä lisäarvoa 

tuovana elementtinä ja aloitetun toiminnan toivottiin jatkuvan tulevaisuudessa. Heikkoutena 

koettiin Niinisalon lisäopetustilan ja PB-92 saunan puuttuminen. Lisäksi oppimisympäristön 

uudelleen rakentaminen ja perustaminen joka kurssia varten saivat kritiikkiä osakseen, koska 

se sisältää riskejä siitä, etteivät laitteet tai järjestelyt toimi. Sotilasneuvonantajien luokkatilan 

ilmanvaihto Niinisalossa koettiin huonoksi ja selkeäksi puutteeksi. Kehittämisen osalta näh-
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tiin tärkeänä myös se, että kurssin tärkein koulutuskalusto olisi PVKVK:n hallussa, tästä mai-

nittakoon ajoneuvot varusteineen ja tarkkailuasemakalustot.  

 

Kurssin oppilaat kokivat PVKVK:n maantieteellisen sijainnin, PVKVK:n tarjoamat puitteet ja 

fasiliteetit hyviksi. Fyysinen oppimisympäristö nähtiin todenmukaisena, realistisena ja siten 

oppimista tukevana. PVKVK:n opetustilat ja majoitus saivat kehuja ja opetusmateriaali koet-

tiin riittäväksi ja selkeäksi. Opetustilojen varustelu vastaa oppilaiden mielestä myös kurssin 

tarvetta hyvin, vaikkakin ryhmätyötiloja saisi olla lisää. Tuusulassa järjestetty lähialuekoulu-

tus oli toteutettu erinomaisesti alueiden puolesta. Ajoneuvokoulutus Tuusulassa ja käytössä 

olleet ajoneuvot koettiin todenmukaisina ja ne vastaavat hyvin operaation asettamiin haastei-

siin. Niinisalon osalta kehua saivat sekä Camp President, että PB-92, joita kuvattiin todenmu-

kaista kuvaa antaviksi oppimisympäristöiksi, joissa tosin opetustilaa olisi saanut olla lisää. 

Hyvänä asiana pidettiin erityisesti harjoitustukikohtien karuutta antamaan käsitys siitä, mitä 

operaatiolta voi odottaa. Vahvuutena nähtiin myös PvMoodlen käyttö aineiston jakamiseen ja 

ennakko-opiskeluun. Välineistö ja kalusto nähtiin toimintakuntoisena ja niiden koettiin vas-

taavan operaatioiden käyttämää välineistöä (samanlaisuus). Maalitoiminta ja roolipelaajat 

nähtiin erityisen hyvänä ja korkeatasoisena. Oppilaille jaettava Aide Memoire (kurssin alussa 

jaettava kirjallinen toimintaohje) on hyvä, riittävä ja vastaa kurssilla elettävää todellisuutta. 

Hyvänä asiana nähtiin oman kannettavan tietokoneen saaminen käyttöön heti kurssin alussa. 

Heikkoutena pintaan nousi ajoneuvojen huono kunto, luokkatilojen ergonomia (tuolit) sekä 

luokkien ilmanvaihto, joka koettiin riittämättömäksi. Kehitettävissä kohteissa pintaan nousi 

samat asiat: Luokkien viihtyisyys, ergonomia ja ilmanvaihto. 

  

4.1.2 Psyykkinen oppimisympäristö 

 

Kurssin pääopettaja näki psyykkisen oppimisympäristön ennen kaikkea opetuksen nousujoh-

teisuuden näkökulmasta. Keskeisenä hän koki, että avoin ilmapiiri, opettajien ja oppilaiden 

läheinen vuorovaikutus, monipuoliset opetusmenetelmät ja ryhmässä oppiminen tukevat yksi-

löllistä oppimista. Haasteena hänen mukaansa on ajatustapamallin vaihtaminen ”vihreästä 

siniseen”, eli sotilasasiantuntijan roolin omaksuminen lyhyessä ajassa aseellisesta sotilaasta 

aseettomaksi asiantuntijaksi. Haasteena on siis pois oppiminen. Psyykkisen oppimisympäris-

tön kehittämiseksi hän mainitsi mahdollisuuden oppilaiden oman ammattitaidon parempaan 

hyödyntämiseen, mutta totesi myös kurssin käytössä olevan ajan myös liian lyhyeksi tähän. 

Lisäksi hän näki kurssin fyysisen oppimisympäristön tukevan psyykkistä ympäristöä.   
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Kurssin opettajat näkivät psyykkisen oppimisympäristön vahvuutena progressiivisen raken-

teen opetussisällössä sekä toimintaympäristössä, työtavat ja yleisen avoimuuden. Kuvitteelli-

sen YK-rauhanturvaoperaation sisällä tapahtuva koulutus nähtiin erittäin mielekkääksi ja toi-

mivaksi metodiksi, koska lähes kaikki kurssilaiset ovat lähdössä rauhanturvaoperaatioon kurs-

sin jälkeen. Kokonaisuutena opetuksen nousujohteisuus, käytännönläheisyys ja opettajien 

rooli mentoreina vaikuttavat myös oppilaan motivaatioon nostavasti. Yksittäisenä heikkoute-

na pintaan nousi opettajien asuminen erillään kurssin oppilaista. Kehittämisen osalta opettaja-

palautteessa oli maininta oppilaiden tarkemmasta valinnasta, mutta tässäkin asiassa tiedostet-

tiin kansalliset tekijät ja vaikutusmahdollisuuksien rajallisuus. 

 

Kurssin oppilaat näkivät psyykkisen oppimisympäristön onnistuneimmaksi käytännönharjoi-

tuksien aikana. Ilmapiiri (avoin ja oppimista edistävä tunnelma) ja yhteistoiminta opettajien ja 

oppilaiden välillä koettiin miellyttäväksi. PVKVK:n henkilökunnan asenne ja palvelualttius 

koettiin erittäin positiivisena ja sillä koettiin olevan vaikutus psyykkiseen oppimisympäris-

töön. Opetusmenetelmät ja kurssin järjestelmällinen eteneminen koettiin loogiseksi ja opetta-

jien asenne ja ammattitaito nähtiin kiitettävänä. Opetusmenetelmien kirjo oli laaja ja vaihtelua 

tapahtui menetelmissä.  Opetuksen rytmitys koettiin pääosin sopivaksi, vaikkakin liikuntaa ja 

taukoja toivottiin lisää. Kurssin kansainvälisyys koettiin hyvänä asiana. Koulutuksen nousu-

johteisuudesta todettiin, että pienet asiat saatiin nidottua kokonaisuuksiksi kurssin edetessä. 

Kurssin psyykkisen oppimisympäristön nähtiin vahvistavan oppilaan kokonaisvaltaista oppi-

miskokemusta sitomalla alun irralliselta tuntuvat oppitunnit lopulta käytännönläheiseksi ja 

todentuntuiseksi kokonaisuudeksi loppuharjoituksen aikana.  Lisäksi opettajien ammattitaitoa 

ja heidän avoimuuttaan arvostettiin. Pääopettajaa luonnehdittiin kannustavaksi ja leppoisaksi, 

mutta samalla erittäin autoritääriseksi ja vaativaksi. Käytännön harjoitusten aikana tehokkaa-

na ja arvostettavana oppimismenetelmänä pidettiin oppimista virheiden kautta ja palautteen 

annon merkitys korostui. Opettajien antama palaute on koettu ammattitaitoiseksi, tehokkaaksi 

ja siinä on keskitytty olennaiseen. Heikkoutena nähtiin osin ulkopuolisten luennoitsijoiden 

toteuttamat muutamat rutiininomaiset oppitunnit, jotka saadun palautteen mukaan olivat liian 

irrallisia. Yleisentason heikkoutena pidettiin myös liiallista esityskalvomäärää ja powerpoint-

esitysten lukumäärää. Kehittämispuolella loppuharjoitusvaiheeseen voisi käyttää enemmän 

aikaa kuin myös kehittävänä asiana nähtiin ajankäytön lisääminen asioista keskusteluun. Li-

sää kaivattiin myös vuorovaikutusta luennoille ja oppilaiden sitouttamista auditorioluentojen 

aiheeseen vuorovaikutuksen muodossa.  
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4.1.3 Sosiaalinen oppimisympäristö 

 

Kurssin pääopettaja näki sosiaalisen oppimisympäristön ennen kaikkea mahdollisuutena ver-

kottumiseen, jossa tiivis vuorovaikutus ja ryhmässä toimiminen tukee oppilaan oppimispro-

sessia. Pääopettajan mukaan kurssilla on huomioitu laaja-alaisesti vuorovaikutuksen mahdol-

listaminen lähtien muun muassa majoitusjärjestelyistä, jossa eri maat ja kansallisuudet sekoi-

tetaan keskenään. PVMoodle nähtiin hyvänä ja modernina työkaluna myös vuorovaikutusvä-

lineenä. Sosiaalisen oppimisympäristön osalta pääopettaja totesi, että operaatiossa pärjäämi-

nen vaatii yksilöltä tietynlaista sosiaalista avoimuutta ja omasta yksityisyydestään tinkimistä. 

Kaikilla sitä ei luontaisesti ole, mutta kurssi tarjoaa hyvän mahdollisuuden sen kehittämiseen. 

Lisäksi tiivis opetusrytmi ja opetettavien asioiden paljous saattavat hänen mielestään vaikeut-

taa asioiden omaksumista.  

 

Kurssin opettajat kokivat sosiaalisen oppimisympäristön hyvin järjestetyksi. Kurssin koko 

henkilöstön yhteishenkeä vahvistetaan sosiaalisilla tapahtumilla ja yhteisillä kokemuksilla. 

Oppilaat muodostavat kurssin alusta alkaen ”alatiimejä” eri opetustilanteissa ja sosiaalisissa 

tapahtumissa, kuten syndikaattiopetukset, kansalliset kokoukset jne. Vuorovaikutus on sisään-

rakennettu korostetusti jokaiseen opetustapahtumaan. Myös majoitusjärjestelyjen koettiin 

vaikuttavan positiivisesti ryhmäytymiseen ja verkostoitumiseen. Haasteena nähtiin osin poh-

joismainen toimintakulttuuri, joka saattaa joissain tilanteissa syrjiä muiden kulttuurien oppi-

laita. Kolme kurssiviikkoa kestävä intensiivinen koulutus saattaa osin myös aiheuttaa stressiä 

ja vaikuttaa oppimistulokseen negatiivisesti. Yksilöllistä aikaa ei ole paljon. Kehittämisesi-

tyksenä esitettiin PvMoodlen mahdollisuuksien ja käytön laajentamista ennen kurssin alkua 

sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. 

 

Kurssin oppilaat näkivät hyvän yhteishengen ja avoimen ilmapiirin kurssin selkeäksi vahvuu-

deksi. Pienryhmä opiskelu tukee sosiaalista oppimisympäristöä. Yhteistyö opettajien ja oppi-

laiden välillä on toiminut kiitettävästi ja kouluttajat ovat tukeneet käytöksellään kurssihengen 

muodostumista. Iltatilaisuuksilla, viikonlopun vietoilla ja käytännön harjoituksilla on saatu 

luotua hyvä yhteishenki ja harjoitustilanne, jossa kaikkien oli hyvä toimia. Yhteydenpito 

kurssin jälkeen on myös jatkunut. Englanninkielen taitoa korostettiin vuorovaikutusvälineenä. 

Erityisen hyvinä koettiin siis kurssin aikana tapahtunut verkostoituminen, yhteiset kokemuk-

set ja mahdollisuus jatkuvaan ajatuksien vaihtoon. Yksittäisenä kehitettävänä asiana nähtiin 

viikonloppuohjelmien sisällöt ja ohjelma, jotka voisivat erään mielipiteen mukaan muodostua 
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niin sanotusti perisuomalaisista teemoista. Kurssia kehitettäessä tulisi lisätä edelleen vuoro-

vaikutustaitoja vaativia harjoituksia.   

 

4.1.4 Henkinen oppimisympäristö 

 

Kurssin pääopettaja näki kurssin simuloivan yksilön operaatioon lähdön ja siellä alkuvaihees-

sa annettavan koulutuksen lähes autenttisesti. Pääopettajan mukaan kurssilla pyritään luomaan 

opiskelua kannustava todenmukainen ilmapiiri, jossa keskitytään vain niihin asioihin, joita 

operaatiossa tarvitsee. Ilmapiiri luodaan jo kurssin alussa sellaiseksi, että kurssin aikana opis-

kellaan tulevaa operaatiota varten vertaisina. Rento, mutta asiallinen ilmapiiri oli hänen mu-

kaansa kurssin vahvuus. Henkisen oppimisympäristön osalta hän nosti esiin myös kurssilla 

elettävän ja elätettävän skenaarion, joka tukee kurssin todentuntua huomattavasti. Pienenä 

haasteena pääopettaja näki joka kurssin erilaisuuden, koska hyvän kurssi-ilmapiirin syntymi-

seen vaikutti hänen mukaansa ennen kaikkea kurssilaisten keskinäinen vuorovaikutus.  

 

Kurssin opettajat kokivat vahvuutena edelleen roolinsa mentoreina (senioreina) sekä yleisesti 

avoimuuden ja kannustavan suhtautumisen oppilaisiin. Oppilaita rohkaistaan kysymään, ky-

seenalaistamaan ja osallistumaan. Oppilaan elämä tehdään myös kurssin aikana mahdolli-

simman helpoksi PVKVK:n tukitoimilla ja siinä on onnistuttu hyvin. Selkeänä vahvuutena 

nähtiin myös tapa, että kaikki kutsuvat toisiaan etunimillä heti kurssin ensihetkistä alkaen. 

Henkilökunnan käyttäytyminen koettiin rennoksi ja lähestyminen on siten tehty helpoksi. 

Haasteena ja kehitettävänä kohteena nähtiin mielentilan muokkaaminen ”kovasta pehmeäksi” 

(YK versus NATO). Henkisen oppimisympäristön osalta kehittämistarpeeksi ilmaistiin aino-

astaan ajatus pidemmästä loppuharjoituksesta. 

 

Kurssin oppilaat näkivät henkisen oppimisympäristön tärkeimpänä elementtinä onnistuneen 

ilmapiirin, jossa opettajan roolia kollegana korostettiin. Opettajien osalta ammattitaitoa ja 

kokemusta ja heidän halua siirtää tietoa arvostettiin suuresti. Opettajat luovat kannustavan 

ilmapiirin ja heidän omakohtaisia ja jakamiaan kokemuksiaan arvostetaan. Opettajien rooli oli 

korostunut kurssin alkuvaiheessa, mutta muuttui kurssin loppua kohden osaksi oppilaiden 

muodostamia tiimejä. Kurssin ohjelma koettiin selkeäksi, mielenkiintoiseksi ja tehtävänjako 

kouluttajien välillä oli selvää. Kokonaisuus koettiin siten hioutuneeksi. Niinisalon harjoitus-

vaiheessa tapahtunut roolipelaaminen, maalitoiminta ja näytellyt rastit saivat harjoituksen 

tuntumaan oppilaiden mielestä operaatioalueelta, jossa harjoiteltavat asiat oli osa elettävää 
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tilannetta. Kehitettävää oppilaiden näkökulmasta nähtiin PvMoodlen mahdollisuuksien laa-

jemmassa käyttöön otossa esim. opetuspakettien muodossa. Lisäksi mainittiin mahdollisuus 

oppia muiden maiden johtamiskulttuureista, koska saadun palautteen perusteella todettiin, että 

kurssin aikaiset johtamistehtävät jaettiin vain pohjoismaisille oppilaille.  

 

4.2 Johtopäätökset 

 

Fyysinen oppimisympäristö nähtiin sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta toimivaksi 

kokonaisuudeksi niin fasiliteettien, puitteiden, sijainnin kuin yleisen viihtyvyydenkin kannal-

ta. Käytössä oleva koulutuskalusto koettiin toimivaksi ja se soveltuu hyvin kurssin käyttöön. 

PVMoodlen käyttö koettiin hyvänä uutena elementtinä ja sen mahdollisuuksia tulee kartoittaa 

ja lisätä tulevaisuudessa. Opettajat kokivat kehitettäväksi lähinnä: Niinisalon harjoitustuki-

kohtien majoituskapasiteetin lisäämisen (vaatii lisärakentamista), ajoneuvojen huononkunnon 

ja osin huonon ilmanvaihdon luokissa. Oppilaat näkivät kehitettäviksi asioiksi: Ajoneuvojen 

kunnon, luokkien viihtyisyyden lisäämisen, tuolien ergonomian ja osin puutteellisen ilman-

vaihdon. Kurssin fyysinen oppimisympäristö on kokonaisuudessaan korkeatasoinen, viihtyisä 

ja turvallinen. Mitään perustavanlaatuista korjaustoimenpidettä ei tarvitse tehdä. Kurssi koet-

tiin ns. kolmen viikon mittaiseksi YK-operaatioksi, mikä kertoo kurssin todenmukaisuudesta 

ja autenttisuudesta hyvin. Oppiminen on tilannesidonnaista ja kurssin puitteiden realistisuus 

syventää saatua oppia. Hyvä fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa yksilön toteuttamismahdol-

lisuuksiin sekä aktiivisuuteen kannustavasti ja PVKVK on onnistunut luomaan puitteet ja 

mahdollisuudet tämän kokemuksen saamiseksi erinomaisen hyvin. 

 

Psyykkinen oppimisympäristö nähtiin eniten haasteellisena. ”Mindset:n” vaihtaminen ”vihre-

ästä siniseen” (NATO:sta YK:een) kolmessa viikossa ei ole helppo tehtävä ja poisoppiminen 

nähtiin haasteena. Kurssin rakenne ja rytmitys sekä opettaminen kokonaisuudesta kohti yksi-

tyiskohtia koettiin hyvänä. PVKVK henkilökunnan asenne ja palvelualttius koettiin positiivi-

sena. Opettajien ja oppilaiden kohtaaminen on ollut välitöntä ja kollegiaalisuus sekä mentori-

asetelma koettiin hyvänä. Pääopettajaa arvostettiin. Kurssin aikainen ”learning by doing mis-

takes” eli oppiminen virheiden kautta ja siihen kuuluva korjaava palaute koettiin hyvänä. 

Psyykkisen oppimisympäristön osalta kaksi asiaa nousi ylitse muiden: opettajan ja oppilaan 

mielekäs kohtaaminen ja koulutuksen rakenne kokonaisuudesta kohti yksityiskohtia, jossa 

konstruktivismin periaatteet toteutuvat.  
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Sosiaalinen oppimisympäristö koettiin kurssin vahvimpana elementtinä. Kurssi tukee jatkuvaa 

vuorovaikutusta englanninkielellä, verkostoitumista ja siten ryhmäytymistä. Opetuksensuun-

nittelussa ja toteutuksessa on huomioitu ryhmäytyminen ja oppilaille annetaan mahdollisuus 

tutustua toinen toisiinsa. Kurssin vahvuutena koettiin selkeästi yhteishenki, joka tukee oppi-

mista. Oppiminen on tilannesidonnaista ja tilannesidonnaisuuden osana vaikuttaa merkittäväs-

ti vuorovaikutus. Oppilaiden ja opettajien väliset suhteet koettiin vertaissuhteen kaltaiseksi, 

jossa opettaja edustaa kollegaa.  

   

Henkinen oppimisympäristö koettiin ilmapiirin osalta vahvaksi ja kannustavaksi. Avoin ja 

salliva ilmapiiri tukee parhaiten tapahtuvaa oppimista. Ilmapiirin osatekijöitä on monia, mutta 

opettajien ammattitaito ja kokemus nähtiin erityisesti suuressa roolissa oikeanlaisen ilmapiirin 

synnyttäjänä. Kurssin harjoitustilanne koettiin myös mielekkääksi ja vaikuttaa henkiseen op-

pimisympäristöön. Opettajien rooli mentoreina korostui ja opettajat koettiin ennen kaikkea 

oppimisen ohjaajina sekä kollegoina.  
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5. YHTEENVETO 

 

Sotilasasiantuntijakurssilla kunnioitetaan ja seurataan Puolustusvoimien osaamisstrategian 

mukaista ihmiskäsitystä ja sen peruspilareita. Ihmiskäsityksen osalta kurssilla korostuu yksi-

lön tietoisuus, vastuullisuus ja oma aktiivisuus. Kurssilla kehittyvät myös seuraavat kokonai-

suudet: tiedollinen kehittyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, itseohjautuvuus ja myös kriitti-

nen ajattelu. Konstruktivismin pääperiaatteet toteutuvat ja tietoa rakennetaan nousujohteisesti 

jo aiemmin opitun päälle. Oppijan oma aktiivisuus korostuu, kuten myös ongelmanratkaisu-

kyvyt ja oppimisen tilannesidonnaisuus. Kurssin kouluttajien osalta korostuivat ammattitaito, 

alaisen arvostava kohtelu, palautteen antaminen ja monipuoliset opetustavat. Kouluttajat luo-

vat osaltaan avointa ja kannustavaa ilmapiiriä ja oppiminen sallii erehdykset.  

 

Tutkimuksen pääkysymykseen vastaaminen ”Mitä vahvuuksia ja heikkouksia sotilasasiantun-

tijakurssin oppimisympäristössä on oppilaiden ja opettajien näkökulmasta” on toteutettava 

tarkastelemalla oppimisympäristöjen osa-alueiden vahvuuksia ja heikkouksia. 

 

Fyysisen oppimisympäristön vahvuudet: 

 Modernit puitteet, opetustilat ja majoitus (opettaja, oppilas) 

 Autenttinen ympäristö operaatioon nähden (opettaja, oppilas) 

 Harjoitustukikohtien realistisuus (oppilas) 

 PVMoodlen käyttö; ennakkomateriaali ja palaute (opettaja, oppilas) 

 Maantieteellinen sijainti (oppilas) 

 Kurssijärjestelyt; omat tietokoneet, kurssimateriaali (esim. Aide Memoire) (oppilas) 

 

Fyysisen oppimisympäristön heikkoudet: 

 Kapasiteettirajoitukset harjoitusleireissä, opetustilan pienuus ja PB-92 saunan puut-

tuminen (opettaja, oppilas) 

 Ajoneuvojen ikääntyminen ja huonokuntoisuus (opettaja, oppilas) 

 Ilmanvaihto, ergonomia ja viihtyvyys luokkatiloissa (opettaja, oppilas) 

 

Psyykkisen oppimisympäristön vahvuudet: 

 Avoin ja oppimista edistävä ilmapiiri (opettaja, oppilas) 

 Läheinen ja hyvä vuorovaikutus (opettaja) 

 Monipuoliset opetusmenetelmät (opettaja, oppilas) 
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 Opetuksen nousujohteisuus (oppilas) 

 Oppiminen virheiden kautta (oppilas) 

 Palautteenannon merkitys (oppilas) 

 Opettajien ammattitaito ja asenne kiitettävä (oppilas)  

 Operaation autenttisuuden simulointi (opettaja) 

 Opettajien rooli mentoreina toimi motivaatiota vahvistavasti (opettaja) 

 

Psyykkisen oppimisympäristön heikkoudet: 

 Käytettävissä oleva aika ei riitä oppilaiden oman ammattitaidon hyödyntämiseen 

kurssilla (opettaja) 

 Ulkopuolisten luennoitsijoiden oppitunnit irrallisia kokonaisuudesta (oppilas) 

 Loppuharjoitusvaiheeseen enemmän aikaa (oppilas) 

 Auditorioluentojen keskusteluun ja kommentointiin lisää aikaa (oppilas) 

 

Sosiaalisen oppimisympäristön vahvuudet: 

 Verkostoituminen (opettaja, oppilas) 

 Yhteistyö opettajien ja oppilaiden välillä (oppilas) 

 Vuorovaikutusta edesauttavat fasiliteetit (opettaja) 

 Yhteishengen vahvistaminen ja ryhmäytyminen (opettaja, oppilas) 

 Vuorovaikutus on sisäänrakennettu korostetusti jokaiseen opetustapahtumaan (opet-

taja) 

 Pienryhmäopiskelu ja alatiimit (opettaja, oppilas) 

 Yhteydenpito kurssin jälkeen (oppilas) 

 

Sosiaalisen oppimisympäristön heikkoudet: 

 Pohjoismainen toimintakulttuuri voi syrjiä muita kansallisuuksia (opettaja) 

 PVMoodlen mahdollisuuksien ja käytön laajentaminen sosiaalisen kanssakäymisen 

välineenä (opettaja) 

 Lisää vuorovaikutustaitoja vaativia harjoituksia (oppilas) 

 

Henkisen oppimisympäristön vahvuudet: 

 Autenttisuus versus oikea operaatio (opettaja) 

 Opettajien rooli mentoreina (opettaja, oppilas) 
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 Opettajien rooli väheni kohti kurssin loppua oppilaiden omaksuessa aktiiviset roo-

linsa (oppilas) 

 Opettajien ammattitaito, kokemus ja halu siirtää tietoa/omakohtaisia kokemuksia 

(oppilas) 

 Avoin ja kannustava suhtautuminen oppilaisiin (opettaja, oppilas) 

 PVKVK:n yleinen ilmapiiri, joka on avoin, tukeva ja oppimista edistävä (opettaja) 

 

Henkisen oppimisympäristön heikkoudet: 

 Kurssilaisen ajattelutavan muokkaaminen aseellisesta sotilaasta aseettomaksi soti-

lasasiantuntijaksi kurssilla on haastavaa (opettaja) 

 Pidempi loppuharjoitus; enemmän aikaa omaksumiseen (opettaja) 

 Johtamistehtävät jakautuivat vain pohjoismaisille oppilaille (oppilas) 

 

Sotilasasiantuntijakurssin suurimmat vahvuudet ovat sosiaalinen ja psyykkinen oppimisympä-

ristö, jotka motivoivat oppilaita oppimaan ja tukevat eniten oppimista. Sotilasasiantuntija-

kurssin oppimisympäristön eri osa-alueet kuitenkin integroituvat eri opetustilanteissa ja kurs-

sin fasiliteeteissa (esim. majoitusjärjestelyt) saumattomasti yhteen tukien kokonaisvaltaista 

oppimista. Harjoitustilanteiden autenttiset ympäristöt operaatioihin nähden luovat vahvan 

oppimiskokemuksen ja lisäävät kurssin kompetenssia.  

 

Oppilaiden mielestä myös eniten kehitettävää on kurssin psyykkisessä oppimisympäristössä. 

Loppuharjoitukseen, vuorovaikutukseen sekä keskusteluihin haluttiin lisää aikaa, mikä indikoi 

oppilaiden halua saada vielä lisävarmuutta omaan suoritukseen ennen operaatioon lähtöä ja 

siten kompetenssia tulevaan tehtävään. 

 

Opettamista tukee parhaiten koko oppimisympäristön muodostama saumaton ja hiottu koko-

naisuus, jossa kaikki yksityiskohdat toimivat. Oppimisympäristön osia ei voi opettajanäkö-

kulmasta irrottaa toinen toisistaan, vaan ne muodostavat kokonaisuuden, joka on enemmän 

kuin osiensa summa. Oppimisympäristö nähtiin toimivana kokonaisuutena, jossa ei ollut mer-

kittäviä puutteita. Kurssin opettajien mielestä eniten kehitettävää on fyysisessä oppimisympä-

ristössä, jossa opetustilojen ja ajoneuvokaluston kunto saattaa luoda rajoituksia kurssin ope-

tukselle. Yksittäisenä kehityskohteena nähtiin PvMoodle, jonka mahdollisuuksia kannattaa 

tulevaisuudessa hyödyntää laajemmin osana modernia oppimisteknologiaa.   
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Tutkimus toteutettiin suppeana ja oppilaiden osalta vastausprosentti jäi melko alhaiseksi. Tut-

kimus on kuitenkin suuntaa-antava ja vahvistaa osaltaan näkemystä siitä, että sotilasasiantun-

tijakurssin oppimisympäristö on sekä Tuusulassa että Niinisalossa korkeatasoinen ja asiantun-

teva. Tutkimus todensi osaltaan jo tiedossa olevat vahvuudet ja uutta tietoa saatiin vain vähän. 

Tutkimustulokset soveltuvat sotilasasiantuntijakurssin jatkokehittämiseen sekä osin myös 

kriittiseen arviointiin kehittämistoimenpiteitä tehtäessä. Tutkimustulokset mahdollistavat 

kurssin kehittämisen esimerkiksi PvMoodlen käytön osalta rohkaisevasti. 

 

Sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristö on varsin monipuolinen, ja se on kurssin selkeä 

vahvuus. Kurssia on toteutettu ja hiottu noin 40 vuotta mikä tarkoittaa sitä, että sen kehittämi-

nen on ollut aina selkeää jatkumoa. Kurssin sisällöt ja menetelmät on loppuun asti mietittyjä 

ja asiat ovat hioutuneet palvelemaan operaatioita. Kurssin oppimisympäristö muodostaa ehjän 

kokonaisuuden, jossa kaikki detaljit tukevat toinen toisiaan, eikä kurssilla ole irrallisia ele-

menttejä. Kurssi rakentuu vahvasti skenaarioon, ja oppimisympäristökokonaisuus rakentaa 

oppilaalle hyvin realistisen kuvan siitä, miten asiat toteutetaan YK-operaatiossa.  

 

Samantyyppisiä kursseja järjestetään useassa maassa ympäri maailmaa. Kurssien määrän li-

sääntyminen maailmalla on lisännyt kilpailua oppilaista ja Suomen kurssin tulee tulevaisuu-

dessa vähintäänkin ylläpitää nyt saavutettu taso. 

 

 

 


