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JUKKA-PEKKA SCHRODERUS • KOMENTAJAKAPTEENI 
PETRI PARVIAINEN • KOMENTAJAKAPTEENI 

Kehittyvä koulutus 

Käsissäsi on Rannikon Puolustaja -
lehden koulutuksen extranumero, joka 
pyrkii valottamaan niin puolustusvoi-

missa kuin muissakin koulutusorganisaatiois-
sa tapahtuvaa kehitystä uusissa opetusmene-
telmissä ja ajattelussa. Numeron kirjoittajat 
ovat asiantuntijoita, jotka ovat kehittäneet, 
kehittävät tai ovat osallistuneet eri organisaa-
tioissa puolustusvoimien koulutuksen 
järjestelyihin. Tarkoituksena on mahdollisim-
man laaja-alaisesti käsitellä uusia haasteita ja 
samalla antaa lukijoille mahdollisuus arvioi-
da kehitystä itsensä kannalta. 

Meille heräsi huoli uudesta koulutusjär-
jestelmästä ja sen käytettävyyden mahdolli-
suudesta uusissa Merivoimissa. Tiedettiin, 
että puolustusvoimissa kehitettiin eri toimi-
aloilla uusia koulutusjärjestelmiä ja -ratkaisu-
ja. Näiden kehityslinjojen tunnettavuus ja 
hyödyntäminen on ollut suhteellisen vähäistä 
Merivoimissa. Edellämainittu kehitys on 
johtunut siitä, että tieto on ollut hajallaan 
eikä näin ole ollut tarvitsijoiden käytettävis-
sä. Pohdintojen jälkeen syntyi ajatus, olisiko 
mahdollista saattaa tieto yksiin kansiin. 
Sopivaa foorumia mietittäessä juolahti 
mieleen julkaista mahdolliset artikkelit 
Rannikon Puolustaja -lehdessä. Toimitusneu-
vosto hyväksyi ajatuksen ylimääräisestä 
teemanumerosta, joka nyt on realisoitunut 
koulutuksen KOULUTUS-extra -numeroksi. 

Ensimmäisen monimuotoisesta opetuk-
sesta tehdyn diplomityön laati (nyk) komen-
taja Kari Mäkinen vuonna 1993. Hänen, 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Puolustusvoi-
mien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen 
innoittamana koulutettiin muutamia upseerei-
ta etäopiskelun saloihin entiseen Rannikkoty-

kistökouluun Turun yliopiston aikuiskoulu-
tuskeskuksessa 1990-luvun puolivälissä. 
Ensimmäiset pilottikurssit aloitettiin Rannik-
kotykistökoululla 1996. Kurssit olivat 
ampumaharjoituksen johtajakurssi ja sodan 
ajan komentajakurssi, jotka korvasivat osin 
vanhamuotoiset kapteenikurssit. Edellä 
mainituilla kursseilla käytettiin monipuoli-
sesti e t ä - j a lähiopiskelua, jotka sisälsivät 
muun muassa itseopiskelua, erilaisia oppi-
mistehtäviä ja käytännön suoritteita kuten 
sotapelejä. 

Tulevaisuudessa kehitys koskettaa 
väistämättä koko puolustusvoimien henkilö-
kuntaa niin kouluttajia kuin muissakin 
tehtävissä työskenteleviä työntekijöitä. Eri 
henkilöstöryhmien koulutuksessa jatkossa 
korostuu monimuotoinen opetus ja vastuu 
itsestään oppijana. Tämä extranumero pyrkii 
kertomaan koulutusjärjestelmän kokonaisuu-
den, josta lukija voi poimia itselleen sopivat 
artikkelit kuin rusinat pullasta, tai jos intoa 
riittää niin syödä koko pullan. 

Toivottavasti lukijat yhtyvät siihen, että 
oppiminen on jatkuvaa, palkitsevaa ja jopa 
iloinen asia. Tämä numero voi käynnistää 
avoimen, asiallisen ja tarvittaessa kriittisen-
kin keskustelun uusista koulutusmahdolli-
suuksista niin työyhteisössä kuin vaikkapa 
Rannikon Puolustaja -lehdessä. 

Tämä lehti ei olisi syntynyt ilman asian-
tuntijoiden kirjoituksia. Heille annamme 
vilpittömän kiitoksemme. Ideana ei ollut 
kirjoituttaa artikkeleita uudistuksen parissa 
painiville henkilöille, vaan todella toivomme, 
että kirjoituksista saavat lisäarvoa kaikki 
lehden lukijat. • 
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PÄÄKIRJOITUS 

ANTTI SIMOLA • KENRAALILUUTNANTTI, 
PV:N HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ 

Päällystön koulutusuudistus 

Maamme puolustuksen suunnittelun 
painopiste on strategisen iskun 
ennalta ehkäisyssä ja torjunnassa. 

Tarvittavien joukkojen sotavarustuksen 
kehittäminen ja asevoimien yleinen kehitys 
Suomen toimintaympäristössä vaativat 
puolustusvoimilta panostusta henkilöstöön 
sekä uusiin teknologioihin. Puolustuksen 
kehittäminen edellyttää luonnollisen 
poistuman vapauttamien henkilöstövoima-
varojen kohdentamista uudelleen sekä 
ammattitaidoltaan uudet vaatimukset 
täyttävien henkilöiden saamista puolustus-
voimien palvelukseen. Suurten ikäluokkien 
eläkkeellejäämisen ja irtisanoutumisten 
vaikutuksesta puolustusvoimien henkilös-
töstä poistuu vuoteen 2010 mennessä noin 
7 500 henkilöä, joka on noin 45 % henki-
löstöstämme. Tämä asettaa työvoiman 
rekrytoinnille ja koulutukselle mittavia 
haasteita. 

Puolustusvoimat vastaa ulkoisen ja 
sisäisen toimintaympäristön muuttumiseen 
panostamalla kriittisiin menestystekijöihin. 
Keskeinen osa tätä työtä on puolustusvoi-
mien henkilöstön koulutusjärjestelmän 
kehittäminen. Upseerikoulutusuudistuksen 
rinnalla jää usein huomaamatta se, että 
koulutusuudistus koskee koko päällystöä ja 
myös muita henkilöstöryhmiä. Tulevaisuu-
dessa puolustusvoimien koulutusjärjestel-
mää hyödynnetään koko palkatun henkilös-
tön osaamisen kehittämisessä ja henkilös-
tön yhteistoiminnallista oppimista lisätään. 

Käynnissä olevan puolustusvoimien 
päällystön koulutusuudistuksen tavoitteena 
on vastata tulevaisuuden haasteisiin 15- 20 

vuoden päähän. Yleinen asevoimien tekni-
nen ja rakenteellinen uudistuminen on 
otettava huomioon myös meidän ratkaisuis-
samme. Uudistus lisää ammatillisesti 
koulutettujen sodan ja rauhan ajan johtajien 
määrää jä laskee kouluttajien keski-ikää, 
joka muuten nousisi sotilaseläkelainsäädän-
nön muutoksen seurauksena nykyisestä noin 
viidellä vuodella. 

Koulutusjärjestelmää voidaan hyvin 
kuvata sanalla joustava. Sitä voidaan myös 
säätää puolustusvoimien kehitystarpeiden 
mukaisesti. Järjestelmään kuuluvat määräai-
kaiset palvelussuhteet ovat joustavuuden 
yksi osa. Ne ovat tie vakinaisiin virkoihin, 
mutta samalla myöskin mahdollisuus 
suuntautua puolustusvoimien tuella muualle 
yhteiskuntaan. 

Koulutusuudistus tähtää sodan ajan 
joukkojemme suorituskyvyn lisäämiseen. 
Koulutusuudistuksen on otettava huomioon 
myös se, että yleiseen asevelvollisuuteen 
perustuva alueellinen puolustusjärjestel-
mämme pysyy puolustusratkaisumme 
perustana. Uudistus ottaa huomioon yleisen 
koulutustason nousun ja antaa kaikille 
koulutettaville mahdollisuuden kouluttautua 
ja edetä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 
ja kykyjensä mukaan. Koulutus suunnitel-
laan viimeisimpien pedagogisten periaattei-
den mukaan niin, että oppimistulokset ja 
opiskeluun käytettävä aika pystytään 
optimoimaan. 

Toivotan kaikille rannikon puolustajille 
jatkuvaa menestystä ja myötätuulta myös 
tulevaisuudessa. • 
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Pääesikunnan päällikön kenraaliluutnantti Ilkka Hollon tervehdys 

The N e w Millenium 
in work and education 
-seminaarissa 17.10.2001 

Hyvät läsnäolijat 

Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tähän puo-
lustusvoimien aloitteesta järjestettävään 'The 
New Millenium in Work and Education' -se-

minaariin. Tilaisuuden tarkoituksena on tarkastella 
näkemyksiä teknologian tarjoamista mahdollisuuk-
sista yhteiskunnan kehityksessä painottuen erityi-
sesti työn ja opetuksen saroille. Olemme kutsuneet 
tähän seminaariin etäopetusstrategioiden alalla toi-
mivia keskeisiä tahoja pyrkien näin tarjoamaan yh-
teisen foorumin eri alojen näkemyksille ilman ko-
rostuvia kaupallisia lähtökohtia. Puolustusvoimien 
puolelta haluamme luonnollisesti samalla esitellä 
omia toimintalinjauksiamme. 

Puolustusvoimien puolesta haluan myös toivot-
taa ulkomaiset asiantuntijamme tervetulleeksi tä-
hän seminaariin. Uskon, että pystytte asiantunte-
muksellanne antamaan kansainvälisen näkökulman 
siihen mihin suuntaan olemme etenemässä teknolo-
gian ja oppimisen yhdistämisessä. Toivon myös, 
että saatte samalla käsityksen suomalaisista ajatuk-
sista alan kehittämisessä. 

Puolustusvoimien kehittämisohjelma AVOT, 
Avoin Oppimis-ja Työskentely -ympäristö edustaa 
uutta lähestymistapaa oppimisen ja työskentelyn jä-
sentämiseen. Suomalaiseen tietoyhteiskuntaan aja-
tus sopii erinomaisesti. Meille tarjoutuu mahdolli-
suus muun muassa uuden oppimiskäsityksen mu-
kaisen ajattelutavan hyödyntämiseen. Yksilön mah-
dollisuus opiskella ja hyödyntää tiedon lähteitä 
avautuu ihmisille aivan uudella tavalla. 

Suomalainen yhteiskunta pystyy avoimen oppi-
mis- ja työskentely-ympäristön kautta hyödyntä-
mään muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteishankkeet. AVOT tarjoaa mahdollisuuden 
myös merkittävään osaamisen kokoamiseen ja 
edelleen jalostamiseen. 

Me puolustusvoimissa haluamme avoimesta 
oppimis-ja työskentely-ympäristöstä nykyaikaisen 
menetelmän koulutusjärjestelmäämme. Puolustus-
voimilla on korkeatasoinen tietoverkko palvelui-
neen. Noin 17 000:sta henkilökuntaamme kuulu-
vasta 011 tietoverkossa yli 70 prosenttia (noin 
12 000 käyttäjää). Tavoitamme verkon kautta jokai-
sen työyksikkömme. Verkkomme on tehokas ja ke-
hittyvä pitäen sisällään muun muassa sähköisen 
toimiston arkistoineen, yhteiskäyttöiset sovellukset 
ja selainpohjaiset palvelut. Valtakunnallisen verkon 
lisäksi ovat paikallisverkot käyttäjineen ja oma 
koulutettu tietotekniikkahenkilöstö. Verkon turval-
lisuusarkkitehtuurin perusratkaisu on toistaisesti 
fyysisesti suljettu verkko. Tämä on tuonut sekä etu-
ja että tietysti myös rajoituksia. 

Henkilökuntamme lisäksi pyrimme tarjoamaan 
palvelut noin 30 000 varusmiehellemme ja koko 
koulutetulle reservillemme - sadoilletuhansille 
henkilöille. Jo nyt pieni osa palveluista on siirretty 
julkisen verkon puolelle internet-ympäristöön ja li-
sääntyvälle vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle 
tarjotaan samalla hyvä mahdollisuus toiminnan ke-
hittämiseen. Avoimet tietopankit varmistavat lisäksi 
kansalaisten ja kansainvälisen yhteisön tiedonsaan-
nin turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen to-
teutuksesta. 

Tietotekniikka-avusteisuus painottuu luonnolli-
sesti teoriapainotteiseen opetukseen ja simulaatioi-
hin, muttei korvaa käytännön taitojen opettamista. 
Pyrimme tehostamaan oppimista liittämällä teoria-
tiedot tukemaan käytäntöä aikaisempaa paremmin. 
Samalla haluamme myös käyttää, kartuttaa ja va-
rastoida työskentelyyn sekä oppimiseen liittyvää 
digitaalista tietopääomaa. 

Kokemuksen mukaan tietokoneavusteisuus on 
vain osa koko oppimistapahtumaa. Tietopankit ovat 
perusta, jolle opetus voidaan rakentaa. Yksittäinen 
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tietokanta ja sitä hyödyntävä tietokoneohjelma on 
vielä varsin alkeellinen opetustyökalu. Verkkoon 
liitettynä siihen voidaan kuitenkin yhdistää vuoro-
vaikutuselementti, joka tuo huomattavia laadullisia 
parannuksia. Hyvänä kokonaisratkaisuna näemme 
Suomessa jo varsin paljon käytetyn monimuotois-
tetun opetuksen, jossa lähijaksojen, tutor-mentor 
järjestelyjen, verkkotyöskentelyn, atk-avusteisten 
opetusohjelmien ja oman tuottamisen sekä monita-
soisen palautejärjestelmän yhdistelmillä saavute-
taan tuloksia. 

Uusiin menetelmiin siirtyminen edellyttää kui-
tenkin monia totunnaisiin tapoihin ja kulttuuriin 
liittyviä kehitysaskelia. Tekniikka tarjoaa meille 
monia - vielä käyttämättömiäkin - mahdollisuuk-
sia, mutta myös uhkia. Opetuksen laadun lähtökoh-
dasta saatamme liiaksikin ihastua erilaisiin ruudulla 
näkyviin ilotulituksiin ja aivoihimme siirtyvän - ja 
sinne jäävän - viestin osuus jää mittaamatta. Tek-
nologian käyttöönoton lähtökohdasta kaikkiin koh-
distuva uhka ovat tekniikan ja sovellusten yhteen-
sopivuuden puutteet. Kontrolloimaton kilpailu tuot-
taa voittajista hyviä ja laadukkaita, mutta häviäjistä 
maksettava hinta saattaa olla sietämättömän kor-
kea. 

Tiiviillä yhteistyöllä pyritään takaamaan kan-
sallinen ja kansainvälinen yhteensopivuus. 

Olemme toimineet aktiivisesti pohjoismaisessa 
yhteistyössä, jonka tavoitteena on kehittää pohjois-
maiden puolustusvoimiin yhteensopiva verkko-op-
pimisjärjestelmä. Saatujen kokemusten perusteella 
Suomella on korkean teknologian maana annetta-
vaa ja myös vaikutusmahdollisuuksia tällä alueella. 
Osaamista onkin hyödynnetty myös NATON rau-
hankumppanuus - Partnership for Peace - ympä-
ristössä tapahtuvassa yhteisen verkko-oppimisjär-
jestelmän kehittämisessä. 

Olemme kohdanneet AVOT-kehittämisohjel-

man myötä uusia haasteita. Puolustusvoimille ovat 
luonnollisesti tietoturvallisuusnäkökohdat korostu-
neita, jolloin olemme esimerkiksi joutuneet seuraa-
van kysymyksen eteen: 'Kuinka voimme ottaa 
käyttöön elektronisen työskentely- ja oppimisym-
päristön, jonka palveluja pystytään laajasti hyödyn-
tämään sekä puolustusvoimien omissa tietoverkois-
sa että niiden ulkopuolelta tietoturvallisuuden hei-
kentymättä?' Yhä avoimemmat ja laajemmat verk-
korakenteet tuovat mukanaan samalla lisääntyvät 
mahdollisuudet väärinkäytöksiin. Tähän meidän 
kaikkien on syytä varautua. 

Näillä sanoilla haluan toivottaa vielä kerran 
Teidät kaikki tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Toi-
von, että seminaari tarjoaa jokaiselle mahdollisuu-
den kuulla eri tahojen näkemyksiä ja saada näin 
uusia ideoita omien toimintojenne kehittämiseen. 
Uskon, että me suomalaiset haluamme pysyä tieto-
yhteiskunnan kärkimaana myös tulevaisuudessa. 
Pyrkikäämme tämänkin seminaarin avulla tuke-
maan tuota ajatusta. • 
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J-P SCHRODERUS • KOMENTAJAKAPTEENI, PÄÄESIKUNNAN TURVALLISUUSOSASTO 

Mon i muoto-opetuksen alkuvaiheet 
ouolustusvoimissa ja 
fonnikkotykistökoululla 1 9 9 4 - 1 9 9 6 

Etäopetus mainitaan ensimmäi-

sen kerran Boston Gazzette 

lehdessä vuonna 1728. 

Lehdessä kerrottiin miten 

pikakirjoitusta voidaan opiskel-

la kirjeopiskelun avulla. 

Monimuoto- ja etäopetuksen 

juuret ovat kirjeopiskelussa ja 

aikuiskoulutuksessa. Ensimmäi-

sen kerran Skandinaviassa 

etäopetusta mainostettiin 

ruotsalaisessa lehdessä vuonna 

1833. Lontoon yliopistolta 

vuonna 1836 alkanut kehitys 

johti vähitellen mm. ensim-

mäisten yksityisten kirjekursse-

ja järjestävien yliopistojen 

perustamiseen 1880-luvulla. 

Uuden ajan etäopetuksen 
kehityksen katsotaan al-
kaneen vuonna 1971, jol-

loin Iso Britannian avoimen yli-
opiston etäopiskelumall i levisi 
ympäri maai lman. Monimuoto-
opetuksen pedagogiikan kehityk-
sen kannalta ratkaisevia ovat ol-
leet viimeiset 20-25 vuotta. 

Kirjeopetuksen käyttömahdol-
lisuudet puolustusvoimissa? 

Sotilasaikauslehdessä käsiteltiin 
kirjeopetusta mm. "Upseerikou-
lutus 200-vuot is juhlaan" liitty-
neessä koulutustaidon numerossa 
3/1979. Artikkelissa todettiin, 
että nykyiset kirjekurssit voidaan 
tehdä erittäin tehokkaiksi. Mutta 
samalla kirjoittaja toteaa muutos-
vastarinnasta mm. seuraavaa: 
"Esitys synnytti kuitenkin sellai-
sia vastareaktioita, että kolleega 
jätti enemmät suosittelut asiasta... 
ilmassa oli myös sellaista henkeä, 
että kir jeopistomainen opiskelu 
olisi vähemmän sopivaa raavaal-
le sotilaalle." 

Aikaa kului melkein 15 vuot-
ta ennen kuin komenta ja Kari 
Mäkinen tarkasteli diplomityös-
sään "Monimuoto-opetuksen tar-
ve j a mahdollisuudet puolustus-
voimien koulutusjärjestelmässä" 
oppijan näkökulmasta monimuo-
to-opetuksen teoriapohjaa ja puo-
lustusvoimien koulutusjärjestel-
mää. Hän laati Sotakorkeakoulun 
diplomityönsä vuonna 1993 j a 
siitä i lmestyi tutkimusseloste 
vuonna 1997. Tämä oli ensim-
mäinen laaja monimuoto-opetuk-
seen liittyvä tutkimus puolustus-
voimissa. 

Diplomityön pääongelmat 
käsittelivät sitä, onko puolustus-

voimissa tarvetta monimuoto-
opetukselle ja milloin sekä miten 
monimuoto-opetus soveltuu puo-
lustusvoimien henkilökunnan jat-
ko- j a täydennyskoulutukseen. 
Tutkimusongelmiin haettiin vas-
tausta empiirisellä tutkimuksella, 
johon valittiin 300 henkilöä kus-
takin henkilöstöryhmästä. Tutki-
muksen perusteella Mäkinen esit-
ti useita toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja siitä, miten moni-
muoto-opetus voidaan toteuttaa 
puolustusvoimissa. 

Kehitys Puolustusvoimissa 
ia Rannikkotykistökoululla 
1994-1996 

Tutkimustyön jälkeen Pääesikun-
nan maavoima-osasto arvioi etä-
opetuksen käyttömahdoll isuuk-
sia. He pyysivät lausunnot asela-
j i - ja puolustushaarakoului l ta 
(vast) 2.12.1994 siitä, mitä etä-
opetuksen avulla voidaan tehdä. 
Rannikkotykis tökoulun vastasi 
pyyntöön 1.2.1995 tu tk imus- j a 
kehi t tämisosasto lausunnon 
(22.12.1994) pohjalta. Vastauk-
sessa todettiin, että etäopetusta 
voidaan käyttää hyödyksi meri-
valvontakoulutuksessa, mutta 
henkilöstövoimavaroja kehitys-
työhön on niukasti. Lisäksi ei us-
kottu, että monimuoto-opetus 
voisi olla tehokkaampaa kuin pe-
rinteinen luokkaopetus. Vastauk-
sessa oli aistittavissa lievää muu-
tosvastarintaa. 

Pääesikunnan koulutusosasto 
lähetti 16.6.1995 uuden kyselyn, 
jossa he pyysivät aselaji- ja puo-
lustushaarakouluja tarkentamaan 
monimuoto-opetukseen annettuja 
kannanottojaan. Rannikkotykis-
tökoulu vastasi käskyyn 15.9. 
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1995. Lausunnossa oli laskettu 
monimuoto-opetukseen liittyviä 
taloudellisia ja t i la-kysymyksiä 
uudelleen. Lopputuloksena todet-
tiin, että monimuoto-opetus ta 
voidaan parhaiten harjoitella hen-
kilökunnan täydennyskoulutus-
kursseilla. 

Ampumaharjoitusten 
johtajakurssi 
monimuoto-opetuksen 
pilottikurssiksi 

Kehitystyö jatkui siten, että Puo-
lustusvoimien koulutuksen kehit-
tämiskeskuksen oppimateriaali-
osasto kutsui (13.9.1995) aselaji-
ja puolustushaarakoulujen (vast) 
edustajat Maanpuolustuskorkea-
koululle etäopetuksen opetustilai-
suuteen 24.10.-25.10.1995. Kut-
sussa oli pyyntö, että jokainen 
osallistuja esittelisi yhden moni-
muotoistettavan kurssikokonai-
suuden. Ensimmäiseksi moni-
muotoistettavaksi täydennyskou-
lutuskurssiksi valittiin Ampuma-
harjoituksen johtajakurssi. Alus-
tava kurssisuunnitelma esiteltiin 
opetustilaisuuden osallistujille. 

Tämän ti laisuuden jä lkeen 
Rannikkotykistökoulu pyysi lu-
paa Pääesikunnan Rannikkoty-
kistö-osastolta aloittaa Moni-
muoto-opetus Rannikkotykistö-
koululla 7.11.1995. Samaan ai-
kaa tehtiin esitys Pääesikunnan 
koulutusosastolle siitä, että Am-
pumaharjoi tuksen johtajakurss i 
valitaan yhdeksi puolustusvoimi-
en monimuoto-opetuksen pilotti-
kursseista. Lisäksi lähetettiin 
Ampumaharjoituksen toimeenpa-
nokäsky oppilaita lähettäville 
rannikkotykistön joukko-osas-
toille. Käskyssä kerrottiin lyhyes-
ti mitä monimuoto-opetus on ja 
miten ensimmäinen kurssi aio-
taan läpi viedä. 

Kurssikäskyn lähettämisen 
jälkeen alkoi etäopetusmateriaa-
lin tekeminen. Ensimmäisel le 
kurssin valmisteluihin liittyen pi-
dettiin kolmen päivän materiaalin 
tekotilaisuus joulukuussa 1995. 
Tilaisuuteen osallistui neljä Ran-
nikkotykistökoulussa palvelevaa 

KOULUTUS a 

upseeria Harju, Huusko, Laakso-
nen ja Schroderus. Alustava ma-
teriaali tarkastettiin yhteistoimin-
nassa Puolustusvoimien koulu-
tuksen kehi t tämiskeskuksessa 
työskentelevän Mar ja Leena 
Haaviston kanssa. Materiaali in 
tehtiin korjauksia ja se tarkastet-
tiin uudelleen 10.1.1996. 

Tässä vaiheessa otettiin yh-
teyttä Maanpuolustuskorkeakou-
lulle professori Toiskallioon j a 
esiteltiin hänelle mitä oli t eh ty jä 
mitkä olivat olleet suunnittelun 
ongelmakohdat. Toiskallion suo-
situksesta otettiin yhteyttä Turun 
Yliopiston aikuiskoulutuskeskuk-
sen johta jaan Rinta-Kantoon. 
Hänelle selvitettiin kehittämistar-
peet ja lähetettiin tehty oppimate-
riaali heille tarkastettavaksi. Tä-
män johti siihen, että Turun yli-
opiston aikuiskoulutuskeskukses-
sa pidettiin kolmen päivän työse-
minaari , jonka aikana sa imme 
tarkemmat perusteet siitä mitä 
monimuoto-opetus on. Lisäksi 
te imme lähet tämäämme materi-
aaliin korjaukset. Kolmen päivän 
aikana meitä ohjasi kuusi Turun 
yliopiston aikuiskoulutuskeskuk-
sen opettajaa. Ampumaharjoituk-
sen etäopetuskurssi alkoi Rannik-
kotykistökoululla 26.2.1996. 

Tarvitaan lisää 
ohjausta opettajille 

Seuraavaksi sovittiin Turun yli-
opiston aikuiskoulutuskeskuksen 
kanssa 11.6.1996 "opet ta jas ta 
ohjaaksi" -kurssin opetussuunni-
telma ja kurssijärjestelyjä. Tapaa-
misessa todettiin tulevan yhteis-
toiminnan periaatteet ja eräät yk-
sityiskohdat. Seuraavaksi valmis-
teltiin Tykistö- ja viestipäällikkö 
kurssin opinto-opas ja kurssima-
teriaali Turussa 22.7.-24.7.1996. 

Suunnittelussa ja kurssien toi-
meenpanossa oli päästy siihen 
vaiheeseen että, komentaja Tilli 
j a komentajakapteeni Harju kävi-
vät esittelemässä Rannikkotykis-
tön monimuoto-opetust i lanteen 
eversti Myyryläiselle Pääesikun-
nan koulutus-osastolla. Myyry-
läinen hyväksyi esityksen aloittaa 

opettajasta ohjaajaksi -kurssin 
suunnittelu ja to imeenpanon 
26.7.1996. Monimuoto-opetuk-
sen opettajasta ohjaajaksi -kurs-
sin kehitysvastuu siirtyi tämän 
jälkeen selkeästi Maanpuolustus-
korkeakoululle. 

Lopuksi 

Rannikkotykistökoulun alustavan 
suunnitelman mukaisesti oli tar-
koitus monimuotoistaa seuraavat 
kurssit: 1) Tykistö- ja viestipääl-
likkökurssi, 2) Luutnanttikurssin 
opintokokonaisuus, 3) kadettien 
joukko-osastohar joi t te lu ja 4) 
yksi nuoremman kadettikurssin 
opintokokonaisuus. 

Näiden suunniteltujen moni-
muotoistettavien kurssien avulla 
pyrittiin parantamaan henkilö-
kunnan osal l is tumismahdoll i -
suuksia, lisäämään koulutuksen 
saavutettavuutta, vähentämään 
koulutuskustannuksia, paranta-
maan opiskelutuloksia, lisäämään 
opiskelun mielekkyyttä ja otta-
maan huomioon yksilön omat 
tarpeet opiskeluajan ja -paikan 
suhteen. Monimuoto-opetuskurs-
seilla pyrittiin huomioimaan 
myös joukko-osastojen erilaiset 
henkilöstötilanteista johtuvat tar-
peet. Lisäksi oppijoille pyrittiin 
rakentamaan yksilölliset opiske-
lusuunnitelmat monimuotoiste-
tuille täydennyskoulutuskursseil-
le. 

Kehitystyö lähti Rannikkoty-
kistökoululla hyvin käyntiin, 
mutta hidastui henkilöstösiirtojen 
ja organisaatiouudistuksen takia. 
Lisäksi valtakunnallisen koulu-
tusorganisaatiotason uudistukset 
olivat vasta suunnitteilla. Moni-
muoto-opetusta tukeva valtakun-
nallinen organisaatio syntyi, kun 
perustettiin Maanpuolustuskor-
keakoulun täydennyskoulutus-
osasto. Tulevaisuus näyttää mihin 
suuntaan ja kuinka pitkälle puo-
lustusvoimien monimuoto-opetus 
kehittyy. • 
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JARMO PENNALA • KOMENTAJAKAPTEENI, MERISOTAKOULUN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 

Uusi upseerikoulutusjärjestelmä 
Merivoimissa 

Kesäkuussa 2000 lanseerattiin Puolustusvoimien 

kantahenkilökunnan koulutusuudistus julkisuudessa. 

Kesä 2000 sujui vielä rauhallisissa merkeissä PE:n 

valmistellessa tarkempia suunnitteluperusteita. Varsinai-

nen suunnittelutyö alkoi syksyllä, kaikkiaan 17 työryh-

mässä. Eri työryhmät saivat raporttinsa pääosin valmiiksi 

vuoden 2000 loppuun mennessä, jonka jälkeen suunnit-

telua on jatkettu normaalina virkatyönä. 

I • 
ssK ESIKUNTA 

Henktsto Sunntsto Huoltotsto 

MERISOTAKOULUN 
K O K O O N P A N O 

Vaikka moni asia on vielä 
tätä kirjoitettaessa vii-
meistä päätöstä vailla, ete-

nee suunnitteluja toteutus ar-
meijalle ominaisella tavalla -
kuin juna. Pääsykokeet uu-
delle kurssille järjestettiin 
toukokuun puolivälissä ja en-
simmäinen uusimuotoinen 

upseerikurssi aloitti opiske-
lun 10.9.2001, suoraan 
Maa- ja Merisotakoulussa. 

Merisotakoulun 
valmiudet 
koulutusuudistukseen 

Merisotakoulullekin on vii-
meisten viiden vuoden ai-

- kana kehittynyt varsin kor-
kea valmius reagoida eri-

laisiin muutoksiin. Viime 
vuosien aikana on laadittu aina-
kin kertaalleen opistoupseerien, 
reserviupseerien ja kadettien 
opetussuunnitelmat, yhdistetty 
kaksi erilaista koulua, yhdistetty 
rannikko- ja laivastopuolen opis-
kelijat sekä kouluttavat osastot, 
luotu koululle laatujärjestelmäja 
uudenlainen organisaatio. Laatu-
järjestelmä, merenkulku- ja ko-
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nekoulutus lisäksi auditoitiin 
opetus- ja merenkulkuhallituk-
sen toimesta. Normaalin opetus-
työn ohella nämä kaikki ovat 
vaatineet jonkin verran ponniste-
lua. 

Tiedossa ollut koulutusuudis-
tus, merivoimien uudet tilausval-
tuudet ja mahdolliset rakenne-
muutokset on pyritty huomioi-
maan sekä opetussuunnitelmissa 
että organisaatiossa. Uutena 
MeriSK:n organisaatioon on ra-
kennettu Merisotaopin laitos. 

Koulutuksen työnjaon selkin-
nyttäminen on ollut välttämätön-
tä, jotta myös jonkinlaista suun-
nitelmallista kehitystä tapahtuisi. 
Nykymuotoinen opistoupseeri-
koulutus loppuu vuonna 2003, 
jolloin viimeistään opistoupsee-
riosastosta muodostetaan täyden-
nyskoulutusosasto. 

Periaatteessa koulutusuudis-
tus osui MeriSK:lle otolliseen 
aikaan. Nykyisen johdon toimes-
ta oli jo mietitty organisaatio, 
jonka avulla uudet haasteet koh-
dataan. Samoin mm. koulun tie-
toteknisiä valmiuksia ja opetus-
menetelmiä on kehitetty syste-
maattisesti viime vuosien aikana. 
Näissä puitteissa syntyi uuden 
koulutusjärjestelmän suunnitte-
lussa nopeasti ajatus, että meillä 
on "tuhannen taalan paikka" luo-
da jotain uutta myös merivoi-
mien koulutukseen. Näistä tun-

nelmista lähdettiin luomaan uut-
ta järjestelmää mahdollisimman 
avoimin mielin. 

Kohti uutta järjestelmää 

Nykyinen upseeri- ja opistoup-
seerikoulutus on MeriSK:n jouk-
ko-osastoille teettämän kyselyn 
mukaan vastannut joko hyvin tai 
erittäin hyvin odotuksia. Niiltä 
osin muutostarvetta ei olisi ollut. 

Tunnetusti opistotasoisen 
koulutuksen loppuminen Suo-
mesta ja nuoren reservin tarve 
käynnistivät muutoksen. Tämän 
lisäksi merivoimilla on huutava 
pula tietyn alan osaamisesta. Eri-
tyisesti tekninen henkilöstö on 
vähentynyt, pahimpina ATK- ja 
tietohallintaosaaminen, alusten 
konemestarit ja insinöörit. Siinä 
mielessä koulutus tai rekrytointi 
ei ole kyennyt reagoimaan meri-
voimien tarpeisiin. Uuden henki-
löstön hankkimisessa on kaksi 
vaihtoehtoa. Joko rekrytoidaan 
siviilistä tai koulutetaan itse. 

Kuitenkaan kaikkea merivoi-
mien tarvitsemaa, sopivan tasois-
ta koulutusta ei ole enää edes 
saatavilla siviilistä ja teknisen 
alan henkilöstön rekrytointimah-
dollisuudet tämän päivän Suo-
messa tunnetaan. 

Hiukan muista puolustushaa-
roista poiketen merivoimissa 
päätettiin ottaa rohkea askel: pe-

rustetaan merivoimiin oma, eri-
tyinen tekninen linja vastaamaan 
muutaman vuoden kuluessa näi-
hin haasteisiin. 

Perinteisesti merivoimien up-
seerikoulutuksessa on toimeen-
pantu laivasto-, rannikkojoukko-
ja merivartiolinjat. Opistoupsee-
rikoulutuksessa on toimeenpan-
tu, rannikkojoukko-, merenkul-
ku-, kone-, ase-ja elektroniikka-
linjat. Tämän lisäksi on aina 
muutamia aselaji- huolto-, tie-
dustelu- ja liikuntalinjan upsee-
reita- ja opistoupseereita koulu-
tettu merivoimille maavoimien 
kouluissa. Kaikkia näitä tarvi-
taan jatkossakin. Uudessa järjes-
telmässä toimeenpannaan kaik-
kiaan kolme linjaa: 
- laivastolinja 
- rannikkojoukkolinja 
- tekninen linja 

Rajavartiolaitoksen opiskeli-
jat sisältyvät eri linjoihin ja hei-
dän koulutustaan painotetaan 
RVL:n tarpeiden mukaan. 

Linjat jakautuvat opintosuun-
tiin. Laivastolinjan opiskelijoilla 
on pääosin samanlainen opetus-
suunnitelma ja ylimpänä tavoit-
teena on edetä harjaantumisen 
jälkeen taistelualuksen päälli-
köksi. Rannikkojoukkolinja ja-
kautuu rannikkotykistö- ja ran-
nikkojalkaväkiopintosuuntiin. 
Rannikkojalkaväen upseerit kou-
lutetaan pääosin maavoimien 

MERISOTAKOULUN KOULUTUKSEN TOIMINNALLINEN JAKO 

MeriSK:n opiskel i ja 
hal l into (VVinha Pro) 
Koulutusalan t i lastoint i , 
raportointi 
Mer iSK:n oppimateriaal in 
hal l innoint i 
Koulutusalan asiakir jojen, 
käskyjen ja ohjeiden laadinta 
opiskel i jaki int iöt ja 
-val innat 
Opintotodistukset 

Koulutuksen toteutus 
Vi ikko-ohje lmat 
Opiskef i jahal l into 
(päivärahat yms) 
Arvostelu, kehit tymisen 
arvioint i 
Kasvatus ja yksi lö l l inen 
johtajakoulutus 

3.KOULUTUKSEN 
KEHITTÄMINEN 

Opettajat ja asiantuntemus 
Opetuksen sisältö 
Opetuksen ja oppimateriaal in 
kehittäminen 
ATK/tietopankit, AVOT 
Tutkimustoiminta 

ESIKUNTA OSASTO MESOL 
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UPSEERIN AKATEEMINEN KOULUTUSOHJELMA, MERIVOIMAT, 
syyskuu 2001 alkaen 

UPS. PERUSOPINNOT 
(60 ov) 

AKKT- OPINNOT (väh 60 ov) YKKT -OPINNOT (väh 40 ov) 

l/UOSi 2001 2002 2003 2004 2005 

kuuk S L M J 1 H M H T K H E S L M J T H M H T K H E S L M J T H M I - T K H E S L M J T H 

teiset eriytyvät opinnot 
'innot f 
Y - \ LAIVASTOLINJA 

' RANNJ.UNJA 
(rt, rannj) 
TEKN. LINJA 
(kone, ase, 
johtjärj, elekt) 

yhteiset 
opinnot 

MERIVOI-
MALINJA 

eriytyvät opinnot 

LAIVASTOLINJA 
RANNJ.UNJA 
(rt, rannj) 

TEKNINEN LINJA 
(kone, ase, 
johtjärj, elekt) 

MpKK MeriSK MeriSK, MaaSK MpKK MeriSK, MaaSK 
SähkötK SähkötK 

t — 
3 v 6 kk 

Merivoimien muiden ase- ja toimialojen upseerien koulutus ao. aselaji- ja toimialakouluissa 
(mm. pion, It, viesti/llmav, huoito, liikunta, moottori) 

yhteiset ja eriytyvät 
opinnot sekä 
tutkimustyö 
MERIVOIMALINJA! 
laivjarann opsuun 
tekn opsuunn 

MpKK ja MeriSK 

koulutusohjelmassa. Molemmil-
la linjoilla on ylimpänä koulutus-
tavoit teena har jaantumisen jäl-
keen yksikön päällikön tehtävät. 

Tekninen l inja jakaantuu 
kaikkiaan nel jään opintosuun-
taan: 
- konelinja 
- asejärjestelmälinja 
- elektroniikkalinja 
- johtamisjärjestelmälinja 

Konelinjal ta koulutetaan 
alusten konemestarit ja tavoittee-
na on harjaantumisen ja lisäkou-
lutuksen jälkeen taistelualuksen 
konepäällikön tehtävät. Asejär-
jestelmälinjalta koulutetaan tar-
vittava tväl-henkilöstö ja asejär-
jes te lmien käyttäjät . Yl impänä 
tavoitteena aluksen aselajiupsee-
ri tai vastaavat tehtävät rannikko-
joukoissa. Asejär jes telmälinjan 
koulutus painottuu joko laivaston 
tai rannikkojoukkojen ja ja lkavä-
en asejärjestelmiin. Elektroniik-
kalinja opiskelee pääosin Riihi-
mäen Sähköteknisessä koulussa 
tavoit teena alusten- tai muiden 
asejär jes te lmien teleupseerin 
tehtävät. 

Johtamis jä r jes te lmäopin to-
suunta on täysin uusin opintoko-

konaisuus, j oka pyrkii vastaa-
maan tietohallintoalan tarpeisiin. 
Nämä opiskelijat saavat normaa-
lin viestikoulutuksen lisäksi var-
sin laajan paketin ATK-järjestel-
mistä, ATK-pohjaisista valvonta-
ja johtamisjär jestelmistä , verk-
kojen hall innoimisesta ym. 
Yl impänä tavoit teena on aika-
naan joukko-osaston tietohallin-
tapäällikkö. 

Edellä on kuvattu tavoitteen 
asettelussa vain "ylin tavoite". 
Tämä siitä syystä, että myös me-
rivoimien kaikilla linjoilla on toi-
meenpantava kolmiportainen tut-
kintojaksottelu, upseerin perus-
opinnot (POP), alempi korkea-
koulututkinto (AKKT), ylempi 
korkeakoulututkinto (YKKT). 
Karkeasti todettuna tästä jaksot-
telusta seuraa: 
- 1 vuoden opiskelu - aliluut-
nantti - 5 vuoden määraikainen 
palvelus 
- 2,5 vuoden opiskelu - luutnant-
ti - 10 vuoden määräaikainen 
palvelus 
- 3,6 vuoden opiskelu - yliluut-
nantti - pysyvä virka 

Meri- ja Ilmavoimat esittivät 
suunnitteluvaiheessa, että vuo-

den koulutusta ei näissä puolus-
tushaaroissa toimeenpanna. 
Etenkään teknisillä ja merenku-
lullista pätevyyttä edellyttävillä 
linjoilla vuosi ei riitä esimiesase-
man edellyttämän ammattitaidon 
hankkimiseen. Esitystä ei hyväk-
sytty ja siten myös vuoden kou-
lutuksen perusteella on määritet-
ty tehtävät j a tavoitteet, joihin 
merivoimissa pyritään. Näiden 
vuoden miesten määrä on kui-
tenkin merivoimien oppilaskiin-
tiössä varsin pieni, mutta tämä-
kin mahdoll isuus säilytettiin. 
Suunnittelun lähtökohtana on ol-
lut, että kohtuullisten ammattitai-
dollisten valmiuksien lisäksi en-
simmäinen vuosi luo ennenkaik-
kea jrohjaa jatko-opiskelulle. Eri 
l injoilla tavoitteet j a tehtävät 
nousevat koulutuksen pituuden-
mukaan. AKKT-vaiheen suorit-
tavat voivat edetä vähintään va-
rapäälliköksi, vahtipäälliköksi, 
tai apualuksen päälliköksi, kone-
mestariksi jne. 

Toinen haasteell inen vaati-
mus oli, että kaikilta linjoilta on 
oltava mahdollisuus päästä suo-
rit tamaan ylempi korkeakoulu-
tutkinto, pääsy pysyvään virkaan 
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ja aikanaan esiupseeri- ja yleis-
esikuntaupseerikursseille. Tämä 
edellyttää merivoimien henkilös-
töjohdolta laajaa näkemystä. 
Myös teknisen linja upseerit ha-
keutuvat aikanaan Eu- j a Ye-
kursseille. Heidän uransa suun-
tautuu siten esimerkiksi esikunti-
en ja joukko-osastojen materiaa-
lihallinnon johtoon. Urapolkuja 
kyllä löytyy muitakin kuin varsi-
naiset operatiiviset pääl l ikkö-ja 
komentaj atehtävät. 

Uuden koulutusjärjestelmän 
opetussuunnitelmista ja 
opintojen rinnastettavuudesta 

Laivastopuolen "kansiupseerei-
den", eli riittävillä merenkululli-
silla valmiuksil la varustettujen 
upseereiden tarve ja tkuu edel-
leen. Uuden mausteen merenkul-
kuun tuo ilmatyynyaluskalusto, 
jonka ohjai lu lähestyy j o ilma-
aluksen ohjailua. MeriSK:n me-
renkulun koulutuksen laajuutta 
on toisinaan ihmetelty. Kysellään 
jopa miksi emme kouluta - tai 
ota siviilistä perämiehiä ja niin 
edelleen. Soti lasmerenkulku j a 
kauppamerenkulku ovat kuiten-
kin hyvin eriluonteisia. Kauppa-
merenkulussa kuljetetaan lasteja 
tiettyjä väyliä pitkin. Sotilasme-
renkulussa taas pyritään käyttä-
mään sotakoneita, niiden aselas-
teja j a merimaastoa optimaali-
sesti hyväksi, hyökkääjän torju-
miseksi ja omien merellisten toi-
mintojen suojaamiseksi. Meren-
kulku on merisodankäynnin vält-
tämättömyys. Ei maavoimassa-
kaan tehdä mitään sellaisilla joh-
tajilla, jotka eivät osaa suunnis-
taa tai eivät tunne taistelumaas-
toja ja olosuhteita. Merisotakou-
lussa sot i lasmerenkulku on j a 
pysyy laivastopuolen tärkeimpä-
nä oppiaineena. 

Rannikkojoukkopuolella ty-
kistökoulutuksen painopiste on 
jo viime vuosina siirtynyt kiinte-
ästä tulenkäytöstä l i ikkuvaan. 
Koulutuksen suhde on tällä het-
kellä n. 30/70 l i ikkuvan tulen-
käytön hyväksi. Uuden mausteen 
tuo merivoimien uudet tilausval-

tuudet (MUTI). Rannikko-ohjus-
joukkojen taktiikkaa pohditaan, 
uutta merivalvontatutkaa, meri-
valvonnan- ja tulenkäytön ympä-
ristöjä kokeillaan ja rannikkojää-
käripataljoonan taktiikkaa luon-
nostellaan. Rannikkotykistön tu-
lenkäytön ammattitaito kyettiin 
siirtämään turvallisesti Rannik-
kotykistökoulusta nykyiseen 
Merisotakouluun, missä sitä on 
edelleen vaal i t tuja vaalitaan jat-
kossakin. Uusissa opetussuunni-
telmissa on myös tehty kohtuul-
lisen paljon tilaa uusien rannik-
kojoukkojen käyttöperiaatteiden 
j a taktiikan opiskeluun, mikä 
edellyttää mm. huomattavan laa-
jaa näkemyksen kaikista maavoi-
mien aselajeista. 

Teknisen linjan opetussuun-
nitelmista johtamisjärjestelmä jo 
mainittiin. Kone- j a asejärjestel-
mäpuolen opetussuunnitelmia on 
tarkastettuja kehitetty. Kaikkien 
opiskeli joiden ATK-osaamisen 
tasoa nostetaan, osana normaalia 
opiskeluprosessia. Tavoit teena 
on lisäksi yhä enemmän erilais-
ten ATK-pohjaisten simulaattori-
en käyttö opetuksen tukena. 
Myös muuta MeriSK:n teknisen 
puolen opetusmenetelmiä ja -vä-
lineistöä kehitetään edelleen. 
Elektroni ikkapuolen opetusta 
kehittää SähkötK tunnetulla am-
mattitaidollaan. 

Uudessa koulutusjär jestel-
mässä opintojen rinnastettavuus 
muuhun valkunnassa järjestettä-
vään opiskeluun on välttämättö-
myys. Määräaikaiset virat voi-
daan nähdä joko uhkana tai mah-
dollisuutena. Viiden tai kymme-
nen vuoden määräajan aikana 
voi pyrkiä uudelleen jatko-opin-
toihin ja pysyvään virkaan tai 
opiskella virkavapaalla esim. in-
sinööritutkinnon ja pyrkiä erikoi-
supseerin pysyvään virkaan. Jos 
taas kokee, että elinikäinen soti-
lasura ei sittenkään miellytä, saa 
joko vuoden tai kahden vuoden 
palkan erorahan, jo l la tuetaan 
jatkokouluttautumista. 

Kummassakin tapauksessa jo 
suoritetut opintoviikot ovat mer-
kittävää pääomaa. Auditoinnin 

jälkeen MeriSK:n merenkulku-
ja konekoulutus antaa sellaise-
naan kansainvälisestikin hyväk-
sytyn vahtiperämiehen ja vahti-
konemestarin teoreettisen päte-
vyyden. Tämän jälkeen esimer-
kiksi 180 opintoviikon merikap-
teenin tai merenkulun insinöörin 
opinnoista tarvitsee suorittaa 
vain noin puolet, kunhan tarvitta-
va praktiikka on hankittu. Maan-
puolustuskorkeakoulussa valmi-
tellaan muidenkin upseeriopinto-
jen hyväksiluettavuuden kehittä-
mistä. Kielien j a matemaatt is-
luonnontieteellisten sekä pääosin 
myös teknisten oppiaineiden hy-
väksiluettavuus on itsestään sel-
vyys. Tämän lisäksi kehitetään 
mm. johtamistaidon ja sotilaspe-
dagogiikan opintojen hyväksilu-
ettavuutta muuhun akateemiseen 
koulutukseen. Näissä ei lyödä 
korville tai tingitä sotilaskoulu-
tuksesta vaan käännetään sotilas-
koulutuksen opetussuunnitelmia 
j a viikkoja sellaiseen muotoon, 
että ainelaitosten professorien on 
helpompi ymmärtää ja siten hy-
väksyä erilaisia opintoja. 

Ylipäätään Puolustusvoimien 
nykyinenkin soti laskoulutus j a 
muutaman vuoden työkokemus 
riittää varsin moneen paikkaan, 
kuten on viime vuosina saatu 
havaita. 

Uusi koulutusjärjestelmä, 
uhka vai mahdollisuus 

Koulutusuudistuksen aikataulu 
on ollut kireä, mikä on tuottanut 
perfektionismiin taipuville soti-
laille jonkin verran paineita. On 
ollut yksinkertaisesti mahdoton 
arvioida kaikkia eteen putkahte-
levia haasteita. Nykytilanteessa 
on vain hyväksyt tävä se, että 
uusi koulutusjärjestelmä varmas-
ti yskähtelee synnytystuskissaan. 
Toisaalta tällä aikataululla pro-
sessi lähtee ripeästi liikkeelle j a 
vuoden päästä tähän aikaan 
o lemme j o varsin pal jon vii-
saampia. 

Koulutusjär jes te lmää on 
myös eri tahojen toimesta arvos-
teltu varsin voimakkaasti . Osa-
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syynä arvosteluihin on ollut kes-
keneräiset tai muuttuneet perus-
teet. Niiltä osin turha hakea syyl-
lisiä, vaan vain "Lahtista ja ko-
nekivääriä " (Väinö Linna, Tun-
tematon sotilas). 

Noin vuoden verran suunnit-
telutyössä mukana olleena voin 
henkilökohtaisena mielipiteenä 
todeta seuraavaa: 

- Nykyinen upseeri- ja opis-
toupseerikoulutukseen ja -am-
mattikuntiin jakautunut järjestel-
mä on tullut tiensä päähän. Kat-
sotaan asiaa sitten miltä kantilta 
tahansa. 

- Tekniselle koulutukselle on 
tehtävä jotakin. Ellei palkkoja 
kyetä nostaamaan, ei henkilöstöä 
siviilistä rekrytoidu. Etenkin 
merivoimien taistelu on teknisen 
henkilöstön varassa. 

- Uusi koulutusjär jestelmä 
antaa kaikille samanlaiset mah-
dollisuudet. Umpiperiä ei ole. 
Jokaisella on mahdollisuus edetä 
kyvykkyytensä mukaan. Toiselta 
puolen kyvyttömien tai halutto-
mien virkasuhde voi myös päät-
tyä ennen eläkeikää. 

- Määräaikaisuus on nähtävä 
vaihtoehtona ja mahdollisuutena, 
ei pelkästään erottamisen pelko-
na ennen eläkeikää. Nykynuori-
son asenteet viittaavat vaihte-
luun. Myös siviilipuolen työelä-
mä on aina toiminut näin. Nykyi-
set upseerit-, opistoupseerit ja 
jatkossa YKKT:n suorittaneet , 
pysyvien virkojen hatijat saavat 
erotessaan vain lämmintä kättä. 
Alemmissa tutkinnoissa on mah-
dollisuus saada myös eroraha 
palvelusvuosien mukaan. Toki 
ainakin AKKT- ja YKKT-tutkin-
non suorittaneilta edellytetään 
myös muutaman vuoden sitoutu-
mista. 

- Määräaikaisuus voi sopia 
hyvinkin niille nuorille, jo tka 
ovat kiinnostuneita sotilasurasta, 
mutta eivät välttämättä heti val-
miita elinikäiseen sitoutumiseen. 
Tällöin kannattaa pyrkiä lyhy-
empään opintojaksoon, olla 
muutama vuosi töissä j a tehdä 
päätös jatkosta. 10 vuoden mää-
räaikaisuutta voidaan lisäksi jat-

kaa ainakin 5 vuotta. 
- Eräänä mahdollisena uhka-

na on myös nähtävä nykyisten 
ammattikuntien jakautuminen 
eri edunvalvontajärjestöihin. Jos 
YK KT- j a AKKT-upseerit ja-
kaantuvat eri liittoihin, saatetaan 
taas kohta olla siinä mistä lähdet-
tiin. 

Toiselta puolen näin joustava 
koulutus- ja henkilöstöjärjestel-
mä tulee olemaan varsin haas-
teellinen hallita. Rinnan koulu-
tusjärjestelmän kanssa tulisi nyt 
henkilöstöaloilla pohtia miten ja 
minkälaisilla ATK-ohjelmilla 
virkoja ja tehtäviä jatkossa halli-
taan. 

Lopuksi 

Kaikkia koulutusjärjestelmän 
etuja ja mahdollisuuksia ei ole 
vielä missään nimessä ehditty 
t iedottamaan Pv:sta kiinnostu-
neille nuorille. Ensimmäiselle 
kurssille haki vajaat 600 opiske-
lijaa, näistä merivoimiin sata-
kunta. Merivoimien ensimmäi-
sen kurssin vahvuus tulee ole-
maan 54 opiskelijaa. Perinteisil-
le laivasto-ja rannikkojoukkolin-
joille oli hakijoita runsaasti. Eri 
hakijoiden toissijaisia haluk-
kuuksia ei ole vielä tätä kirjoitet-
taessa ehditty selvittämään, mut-
ta näyttää siltä, että uudelle, tek-
niselle linjalle ei vielä kovin 
moni osannut hakea. Jatkamme 
rekrytointia ja tiedottamista va-
lintatilaisuudessa. 

Paljon on myös kritisoitu 
uutta koulutusjärjestelmää aka-
teemisuudesta tai sen puutteesta. 
Useilla kritisoijilla ei välttämättä 
ole näkemystä siitä mitä akatee-
misuus pohjimmiltaan on. Aka-
teemisen koulutusjärjestelmän 
tunnusmerkistön tulee kattaa 
esim. seuraavia piirteitä: 

- opetuksen j a tutkimuksen 
elävä yhteys 

- kriittisyys, tieteellisyys, 
objektiivisuus, itsensä korjaa-
vuus 

- akateeminen vapaus; järjes-
telmä ei ole ulkoapäin ohjattavis-
sa (esim. liike-elämän toimesta) 

- tasavertaisuus; kaikki teori-
at käsitellään, otetaan huomioon 

- yhteisöllisyys; vapaa kes-
kusteluja rakentava krittiikki on 
sallittua 

- akateeminen sivistys; esiin-
tymistaito, kielitaito, käytös 

Pv:n sotilaskoulutus kattaaja 
on kauan kattanut edellä luetel-
lun tunnusmerkistön. Lisäksi 
sekä MpKK:n että MeriSK:nkin 
opet tajakunnan pätevyydet on 
määritelty. Ainoa varsinainen iso 
poikkeus muuhun akateemiseen 
opiskeluun on, että opiskelija ei 
ainakaan vielä voi itse päättää 
milloin hän valmistuu, koska tut-
kinto suoritetaan tiukasti tietyn 
ohjelman mukaan. Sen sijaan 
opiskeli ja voi jatkossa päättää 
mitkä tutkintokokonaisuudet hän 
missäkin työelämän vaiheessa 
suorittaa. Yhtäkaikki Merisota-
koulussa on nimetty ensimmäi-
selle uudelle upseerikurssille 
joh ta ja ja linjoille johtajat. Kurs-
si liitetään osaksi Korkeakoulu-
osastoa. Opetussuunnitelmat on 
esi tel tyjä valmius uuden koulu-
tusjärjestelmän aloittamiseen on 
korkea. 

Voidaan sanoa, että merivoi-
mat ja Merisotakoulu on ottanut 
kohtuullisen lujan niskalenkin 
uudesta koulutusjärjestelmästä. 
Enää ei tarvita kuin lujaa ja hy-
vää tahtoa j a ennenkaikkea us-
koa niin kohta räjähtää laajakaa-
rinen heitto. Uusi koulutusjärjes-
telmä sisältää runsaasti mahdol-
lisuuksia. Nämä mahdollisuudet 
ennakkoluulottomasti hyväksi-
käyttäen voimme kouluttaa meri-
voimille juuri sellaista henkilös-
töä kuin tarvitsemme. 

-Mitä tästä tulee... hyvähän 
siitä tulee. • 
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'ALAISELLE 
ISUUDELLE 
ANDARDI^ 

NH90 syntyi neljän eurooppalaisen valtion y h t ä m f f l f ö m 

Ne yhdistivät teknologisen voimansa tuottaakse'i^№t< 

kuljetushelikopterin ja asejärjestelmän. NH90 on monitoii 

ja joka suorittaa ne kaikissa sääoloissa. 

Maalla ja merellä. Yöllä ja päivällä. 

NH90 on nyt tuotannossa. 



PEKKA RITONEN • YLILUUTNANTTI, MERIVOIMIEN ESIKUNTA 

Opistoupseeri aikuisopiskelijana 
a m matti korkea kou I ussa 

Kaikki opistoupseerin virka-

ura-kurssit on käyty. Olen 

palvellut Maavoimissa, 

Ilmavoimissa ja parhaillaan 

Merivoimissa. Turvallisuus on 

liittynyt läheisesti työtehtävii-

ni viimeisten 10 vuoden ajan 

sotilaspoliisikouluttajana, -

vartiostonjohtajana sekä 

muutamassa varuskunnassa 

komendanttina. Viime 

keväänä aloin kuitenkin 

kaivata uusia haasteita. 

Kirjoittaja työskentelee Meri-
voimien Esikunnassa esikunta-

alan osastoupseerina sekä 
tur\>allisuusupseerina. 

Asiantuntijat puhuvat niin 
sanotun sub-identiteetin 
muutoksesta, jonka jokai-

nen parikymmentä vuotta samas-
sa työssä ollut kohtaa noin 
40:nen vuoden iässä. Työn luon-
ne on tullut tutuksi ja ellei omaa 
ammattitaitoansa sekä työmoti-
vaatiota pidä yllä, se taantuu. Oli 
syynä mikä tahansa, lähdin opis-
kelemaan. Hakeuduin Laurea -
Ammattikorkeakouluun turvalli-
suusalan koulutusohjelmaan, ta-
voitteenani tradenomin - tutkin-
non, 140 opintoviikkoa, suoritta-
minen. Koulutusohjelman suorit-
taneet toimivat turvallisuuden 
johto- sekä asiantuntijatehtävissä 
yksityisensektorin sekä julkis-
hallinnon palveluksessa. 

Monimuoto-opiskelua 

Hakijoita oli runsaasti. Haastat-
telujen jälkeen oli kurssille valit-
tu parikymmentä opiskelijaa. 
Kurssin ennakkomateriaalista 
selvisi, että opinnot suoritettai-
siin monimuoto-opintoina. Lähi-
opetusjaksoilla annettaisiin koti-
tehtävät ja suuntaviivat, mutta 
varsinainen opiskelu tapahtuisi 
opiskelijan omalla ajalla. 

Mennessäni ensimmäiselle 
lähiopetusjaksolle, joka oli vii-
kon mittainen, jännitin hieman 
ikääni, joutuisinko "poikasten" 
joukkoon. Yllätyksekseni koin, 
joutuneenikin ikäisieni, sub-
identiteetin muutoksesta kärsivi-
en ja vielä vuosien varsilta tutuk-

si tulleiden turvallisuusalan toi-
mijoiden seuraan. Meitä oli 
luokkaan kerääntynyt sotilaita, 
poliiseja, vakuutustarkastajia ja 
turvallisuusalan yksityisyrittäjiä. 

Lyhyen gallupin tehtyämme 
totesimme, että olimme kaikki 
hakeutuneet kurssille toisistam-
me tietämättä. No selvähän se on 
ettei kavereille kerrota, jos ei 
vaikka olisi päässytkään kurssil-
le. Koska koulutus ei suinkaan 
ole tarkoitettu viranomaisille, oli 
kurssille asetettu viranomaiskiin-
tiö. Näin ollen moni tuttu am-
mattilainen oli myös jäänyt kurs-
sin ulkopuolelle. Kun olimme 
todenneet, että tällä porukalla 
kyllä yksistä opinnoista selvi-
tään, aloitimme työt. 

Esseitä enemmän -tenttejä 
vähemmän 

Ammatillista kasvua ja itsearvi-
ointia, viestintää, yritysturvalli-
suutta, etiikkaa, lakeja ja säädök-
siä, operatiivista laskentaa, las-
kentatoimen perusteita, ruotsia ja 
englantia, tietotekniikkaa ja kan-
sainvälisiä toimintoja. Tässä vain 
muutama esimerkki opiskeltavis-
ta aihealueista. Oppimisen mit-
taaminen monimuoto-opinnoissa 
tapahtuu pääsääntöisesti etäope-
tusjaksoilla tehtävin essein, jotka 
sitten arvostellaan kunkin aine-
opettajan toimesta skaalalla 1-5. 
Varsinaisia tenttejä järjestetään 
vähemmän. Lähiopetusjaksoilla 
annetaan kotitehtäviä yleensä 
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kahdesta neljään kappaletta. Es-
seiden tulee olla laajuudeltaan 
kolmesta kymmeneen -sivuisia, 
lähteisiin perustuvia pohdintoja 
kulloinkin opiskeltavasta aihe-
alueesta. 

Koska vastuu opintojen 
etenemisestä on täysin oppijalla, 
on henkilökohtaisen opintosuun-
nitelman ( HOPS ) laatimiseen 
paneuduttava perinpohjaisesti. 
Opintojen eteneminen on suun-
niteltava oppilaitoksen opintotar-
jonnan mukaisesti ja jokaiselle 
valitsemalleen opintojaksolle on 
erikseen ilmoittauduttava. Kurs-
sillani jokaisella opiskelijalla on 
toisistaan hieman poikkeava oh-
jelma ja aikataulu. Työn, perheen 
sekä vapaa-ajan yhdistäminen 
opiskeluun vaatii rehellistä ja 
suunnitelmallista pohdintaa. 
Etätyöt vaativat paljon aikaa, jo-
ten kotona on käytävä myös pe-
rinpohjainen arvokeskustelu 
opiskelun merkityksestä sekä sii-
hen käytettävästä ajasta. 

On harhaluulo, että opinnois-
ta selviää käymällä lähiopetus-
jaksoilla istumassa ja tekemällä 
kotona muutaman tunnin töitä. 
Itse käytän opiskeluun noin nel-
jästä viiteen iltaa viikossa yleen-
sä neljä tuntia kerrallaan. Itselle-
ni paras opiskeluaika on kello 
21-01 välinen aika, kun talo hil-
jenee. Perheen tuki onkin ai-
kuisopiskelijalle erittäin tärkeää. 

Opiskelusta ei minulle ole 
tullut ylimääräisiä kustannuksia, 
koska työnantajani. Merivoimien 

Esikunta, suhtautui opintoihini 
myönteisesti ja myönsi lähiope-
tuspäivien ajaksi palkallista 
opintovapaata. Muutenkin työn-
antajan sekä työyhteisöni suhtau-
tuminen opintoihini on ollut erit-
täin positiivista ja kannustavaa. 
Jos jotain negatiivista pitää hake-
malla hakea, niin lähiopetusjak-
sojen jälkeen töihin palatessa on 
pöydälle kertyneiden töiden 
määrä melkoinen. 

Mikä minusta tulee isona? 

Mitä hyötyä on opiskelusta? Sel-
keimpänä hyötynä tähänastisista 
opinnoista pidän turvallisuusalan 
ammattilaisten verkottumista. 
Olen myös saanut uusia ystäviä 
oman ammattikuntani ulkopuo-
lelta. Työhön liittyen hyötynä 
näen, parantuneen valmiuden 
tutkia asioita ja tuottaa kirjallista 
tekstiä. 

Mikä minusta sitten "isona" 
tulee? Tradenomin- tutkinnon 
suorittanut turvallisuusalan am-
mattilainen. Koska kyseessä on 
korkeakoulututkinto, antaa se 
esimerkiksi kurssillani opiskele-
ville poliiseille pätevyyden ha-
keutua komisarion virkaan. Näh-
täväksi jääkin, miten tutkinnon 
suorittaminen vaikuttaa omaan 
sotilasuraani. • 
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KONSTA TEITTINEN • KADETTI KERSANTTI 

Miksi olen merikadetti? 

Tarvitseeko otsikkoa perus-
tella, varsinkaan tämän jul-
kaisun lukijoille? 

Syyksi riittänee se, että olen 
aina halunnut, niin kauan kuin 
jaksan muistaa. Tosin silloin en 
tiennyt merivoimista mitään. 
Leikin mökillä joskus "rannikko-
vartijaa" - ihan totta, kyseessä ei 
ole lukijan kosiskelu - mutta 
merivoimista en tosiaan tiennyt 
mitään. Panssarivaunuista tiesin, 
mutta en taatusti tiennyt merika-
deteista. "Sot i laskomentajaksi" 
kuitenkin tahdoin. 

Tie oli pitkä ja kivinen, ja se 
on vieläkin kesken, mutta jotain 
on saavutettu. Ura on aluillaan, 
vaan millainen se on? Onko se 
sitä samaa, mitä olen aina toivo-
nut, vai onko toiveeni muuttunut 
sitä mukaa, kun käsitykseni am-
matista on selvennyt? Monta asi-
aa olen oppinut, eikä "honor i" 
näyttele enää kovin suurta osaa 
jokapäiväisessä elämässä. Ei soi 
enää Ally tyyliin "...urhona kaa-
dut, taistellen puolesta maas.. ." 
nyt ei soi mitään, eikä se tunnari-
juttu jaksanut telkkarissakaan 
montaa kertaa naurattaa. 

Parhaiten olen oppinut tule-
maan ihmisten kanssa toimeen. 
Aina se ei onnistu parhaalla 
mahdollisella tavalla, mutta kui-
tenkin. Ei sotilaselämä ole lain-
kaan kummallista. Päinvastoin se 
on varsin helppoa, jos vain jak-
saa hieman venyä silloin tällöin. 
Sotilaat ylipäätänsä ovat melko 
helppo ihmistyyppi, kun heitä 
oppii tuntemaan. Aina selviää 
käyttäytymällä rehdisti j a reip-
paasti. Ei sellaista sotilasta ole-
kaan, joka ei pitäisi reippaudesta 
ja rehtiydestä. 

Se mikä kannattaa muistaa 
on, ettei kadetin elämässä ole ko-
vinkaan paljon tanssiaisia, nais-
ten suomaa pohjatonta ihailua ja 
suuren yleisön arvostusta. 

Useimmiten se on raskasta 
työtä aamuhämärästä pikkutun-
neille. Hiljaista puurtamista se 
on, ja harvemmin saa kiitosta. 
Toisaalta ei sitä kiitoksien vuoksi 
maata puolusteta, sydämestä on 
oltava mukana. Ylpeä itsestään ja 
työstään pitää olla. Silloinkin, 
kun nappulat yhdessä nielee 
kiukkua kulmahuoneessa. Tosin 
nöyryys on myös tärkeä hyve, 
jonka merkitys korostuu toimit-
taessa esimiesten j a vertaisten 
kanssa. Vaikka itse olisi miten 
erikoinen ja taitava, saattaa olla 
hyvä välillä rauhoittua ja kuun-
nella toisia, sillä ei se sormi kui-
tenkaan jätä vesilasiin kuoppaa. 

On se niinkin, että harva 
opiskelija pääsee yhtä usein val-
tion piikkiin ulkomaille. Vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa on 
kruunu poikaansa kansainväli-
sesti sivistänyt. Luot tamus ka-
dettiin on (lähes) rajaton. Oma-
toimisesti saa isännöidä suuria 
viskaaleja kauppaneuvoksis ta 
suurlähettiläisiin ja edustaa par-
haista parhaita. Ja silloin tällöin, 
kun on juhlan aika, ei tingitä 
loistossa. Naiset, kuin paratiisi-
saaren orkideat, saapuvat daa-
meiksi tanssiaisiin, jotka kestä-
vät läpi yön. Soittajat pistävät 
parastaan ja tanssilattiaa pyyhki-
vät kymmenet kenkäparit, joiden 
omistajat hetkeksi unohtavat vii-
meaikaisen työn j a rasituksen 
keskittyen vain käsivarsilla pyö-
rähtelevän neidon hehkuviin sil-
miin. 

Kun kevät saa, on aika lähteä 

merelle. Saaristo on kauneim-
millaan ja ilma on niin raikasta, 
että sitä voisi laittaa pulloon j a 
lähettää Sveitsiin. Päälle vaan 
lappu: Terveisiä Suomesta! Täs-
sä sitä ois, raikasta meri-ilmaa. 
Sveitsin hallitus pitäisi hätäkoko-
uksen: "... että, jos ne suomalai-
set nyt keksii perustaa sinne saa-
ristoon parantoloita, niin kukas 
enää Sveitsiin viitsii?" 

Saaret vaihtuvat nopeasti j a 
mieli on kevyt. Tänään Hangos-
sa, huomenna Turussa. Aijai , 
kyllä merimiehen kelpaa. Päivät 
kuluvat leppoisasti , mutta silti 
joka päivä on erilainen. Meren 
elämää seuratessa sitä ymmärtää, 
miksi nämä rannat ovat meille 
niin rakkaat. Mitä sitä enää pe-
rustelemaan uravalintoja. Oike-
astaan jok ' ik i sen hipin ja anar-
kistin olisi ehkä hyvä viettää 
vuosi merellä, eikä keskittyä ar-
vostelemaan yhteiskuntajär jes-
telmää. Sotalaivat Suomen meriä 
kuitenkin kyntää ja kyllä niissä 
silloin pitää sinivalkoinen leijo-
nalippu liehua. 

Illalla, kun aurinko painuu 
verenpunaisena horisonttiin, sitä 
ottaa lakin päästään ja hartaana 
ajattelee luomakunnan kauneut-
ta. Tämä se on täyttä elämää, 
päivääkään en vaihtaisi pois. • 

Kirjoittaja on Merisotakoulun 
neljännen vuosikurssin laivasto-
linjan kadetti. 
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TIINA LAISI • KASVATUSTIETEIDEN MAISTERI, SUUNNITTELIJA 

"Tee työtä, 
jolla on tarkoitus" 

Puolustusvoimat toteutti kevään 2001 aikana laajan työnanta-

jakuvakampanjan. Kampanjan ensisijaiseksi päämääräksi 

asetettiin puolustusvoimien työnantajakuvan kehittäminen 

kokonaisuudessaan. Ennen kampanjaa kartoitettiin puolustus-

voimien oman henkilöstön mielipiteitä ja näkemyksiä puolus-

tusvoimista työnantajana. Näin saatiin arvokasta tietoa kam-

panjan suunnittelun perustaksi. 

Kampanjan viestintästrate-
gia oli kaksivaiheinen. 
Ensimmäisen vaiheen ta-

voitteet olivat seuraavat: nostaa 
puolustusvoimat työnantajana 
puheenaiheeksi, tukea uuden up-
seerikoulutuksen rekrytointia ja 
tehdä puolustusvoimien www-
osoite mil.fi tunnetuksi. Toisen 
vaiheen, vuodesta 2002 alkaen, 
tavoitteet j a periaatteet olivat 
seuraavat: käsitysten ja mieliku-
vien muuttaminen realist isem-
miksi, keskittyminen t i edon j a -
kamiseen, näkyminen julkisuu-
dessa näyttävästi sekä oma tun-
nistettavan tyylin luominen. 

Kampanjan teemana on "Tee 
työtä, jolla on tarkoitus". Tähän 
teemaan kiteytyy puolustusvoi-
mien ainutlaatuisuus yhteiskun-
nassa. Puolustusvoimissa teh-
dään työtä, tuotetaan turvalli-
suutta, jolla on merkitystä meille 
kaikille suomalaisille. Kampan-
jan kohderyhmäksi valittiin eri-
tyisesti nuoret henkilöt ( 15 -30 
vuotiaat). Kohderyhmä on mai-

nonnan kuluttajina erittäin kriit-
tinen ryhmä. Tästä t ietoisena 
kampanjan teeman ympärille ra-
kennettiin ulkoasu, joka poikke-
si perinteisestä sotilaallisesta ul-
koasusta. Ulkoasulla tavoiteltiin 
poikkeavuutta j a herättävyyttä. 
Kampanjan televisio- ja lehti-
mainoksissa esiteltiin erityyppi-
siä merkityksettömiä työtehtäviä 
kuten variksenpelätin, pyykkina-
run pitäjä ja veden kaivoon kaa-
taja. 

Kampanjan pääviestiä tois-
tettiin televisiossa ja sanomaleh-
dissä. Syventävää tietoa uudistu-
neesta upseerikoulutuksesta väli-
tettiin teemakohtaisilla sanoma-
lehti-ilmoituksilla. Mainosten 
tavoitteena oli herättää nuorten 
ihmisten huomiot sekä ohjata 
heitä puolustusvoimien www. 
mil.fi -sivuille. Kampanjan tuek-
si julkaist i in puolustusvoimat 
työnanta jana esite ja jul iste. 

Työnantajakuva ei synny yh-
dellä kampanjal la , vaan vaatii 
monien vuosien pitkäjänteisen 

työn. Työnantajakuvaan vaikut-
tavat muun muassa puolustus-
voimien työilmapiiri, työnantaja-
toiminta. henkilöstön sitoutumi-
nen työhönsä. Näin jokainen 
puolustusvoimien palveluksessa 
työskentelevä henkilö rakentaa 
oman toimintansa kautta työnan-
tajakuvaa. 

Tämän kevään kampanja he-
rätti erittäin paljon keskustelua 
niin puolustusvoimien sisällä 
kuin julkisissa tiedotusvälineis-
säkin. Kampanja tuki myös uu-
teen upseerien koulutusohjel-
maan pyrkimistä. On tosin vai-
kea arvioida kuinka moni noin 
600 Maanpuolustuskorkeakou-
luun hakeneesta haki koulutus-
ohjelmaan juuri kampanjan ansi-
oista. Vastaus saadaan myöhem-
min, sillä Maanpuolustuskorkea-
koulun pääsykokelaille tehdään 
kysely kampanjan vaikuttavuu-
desta heidän hakeutumiseen. 

Helsingin Sanomat tutki 
kampanjan lehti-ilmoituksen vai-
kuttavuutta. Tämän tutkimuksen 
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tulokset olivat kokonaisuudes-
saan positiivisia ja rohkaisevia. 
Erityisesti kohderyhmän eli 
nuorten suhtautuminen oli erit-
täin myönteistä. Heidän mieles-
tään puolustusvoimien ilmoitus 
oli myönteisesti erilainen ja hät-
kähdyttävä. Ilmoitus oli miellyt-
tänyt heitä ja se sopi heidän mie-
lestään puolustusvoimille. Lisäk-
si ilmoituksen katsottiin olevan 
ajankohtainen ja uskottava. 
Kampanjan tuloksia saatiin lisää 
kesäkuussa, jolloin valmistui 
puolustusvoimien nuorisotutki-
mus. 

Työnantajakuvakampanjointi 
on strategisen tason toimintaa, 
joka ei ole varsinaista rekrytoin-
tia. Oikeanlainen ja positiivinen 
työnantajakuva kuitenkin helpot-
taa rekrytointia huomattavasti. 
Työnantajakuvan ylläpitäminen 
ja kehittäminen on oltava jatku-
vaa, päivittäistä toimintaa. Se ei 
saa rajoittua pelkästään aika 
ajoin toteutettaviin kampanjoi-
hin. Vastuu työnantajakuvan ke-
hittämisestä on meillä kaikilla 
"puolustusvoimalaisilla". 

Puolustusvoimien rekrytoin-
tiprosessia tulee tarkastella ko-
konaisuudessaan sisältäen sekä 
sotilas- että siviilihenkilöstön 
rekrytoinnin. Sotilaiden rekry-
tointi alkaa jo varusmiespalve-
luksessa peruskoulutuskaudella. 
Varusmiehen mielikuva puolus-
tusvoimista syntyy erityisesti 
oman kouluttajan käytöksen ja 
esimerkin avulla. Kouluttajat ja 
perusyksikön päälliköt ovatkin 
tärkeimmät rekrytoijat, sillä hei-
dän vaikutuspiiriinsä kautta kul-
kevat kaikki puolustusvoimien 
upseerit, erikoisupseerit, sotilas-
papit sekä suuri osa sotilasam-
mattihenkilöistä. Erityisesti on 
kyettävä vaikuttamaan varus-
miesjohtajien mielikuviin puo-

lustusvoimista työnantajana. 
Myös siviilihenkilöstön rek-

rytointimenettelyä on kehitettä-
vä. Eräs keino on ilmoittaa avoi-
met työpaikat internetissä ja 
käyttää jossain määrin hyväksi 
kaupallisia internet-rekrytointi-
palveluja. Uusien ja nykyaikais-
ten menetelmien avulla pienen-
netään myös rekrytointiin liitty-
viä kustannuksia. 

Erilaisten rekrytointimenetel-
mien tehokas käyttö vaatii huo-
lellisen suunnittelun ja hyvän 
toimeenpanon. Kokonaissuunnit-
telu on luonnollista tehdä pääesi-
kunnassa. Käytännön toteutuk-
sen vastuu on oltava aluehallin-
totasolla, maanpuolustusalueilla 
ja joukko-osastoissa. Näin kye-
tään hyödyntämään sekä valta-
kunnalliset vaikutusmahdolli-
suuden kuten televisio, sanoma-

lehdet, että alueelliset mahdolli-
suudet kuten nuorisotapahtumat, 
messut ja koulut. 

Puolustusvoimien työnanta-
jakuvakampanja jatkuu. Kevään 
2001 kampanjan tulosten analy-
soinnin jälkeen aloitetaan ensi 
vuoden kampanjan suunnittelu. 
Tämä tehdään edelleen yhteis-
työssä mainostoimisto Sek & 
Grey Oy:n kanssa. • 

Kirjoittaja työskentelee suunnit-
telijana pääesikunnan, henkilös-
töosastolla. Hän on työskennel-
lyt puolustusvoimissa vuodesta 
1997 alkaen, Maanpuolustuskor-
keakoulussa ja Pääesikunnassa 
vuodesta 2000 alkaen. Tehtävä-
nä henkilöstövoimavarojen joh-
tamiseen liittyvien kehityshank-
keiden suunnittelu ja toteuttami-
nen. (Sotilasarvo vänrikki) 
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System integration is one of our strong points 

®wm 

The ASRAD-R on the M113 chassis. The system can be installed on a range of tracked or wheeled carrier vehicles. 

Our company has developed the new 
highly mobile ATLAS SHORT-RANGE 
AIR DEFENCE SYSTEM (ASRAD-R) 
together with BOFORS Missiles, 
Sweden. 

The ASRAD-R air de fence s y s t e m is opti-
m i sed for t he pro tec t ion of vital assets 
and t roops. ASRAD-R de fends against 
th reats posed by l o w level f i xed and 
rotary w i n g aircraft . 

The 3-dimensional radar f r om ERICSSON 
w i t h in tegrated IFF has been comb ined 
w i t h the w e a p o n pedestal . 

The search and acquis i t ion radar a l lows 
t he s y s t e m to be opera ted fu l ly auto-
nomous ly , but it can also be used as 
part of a c o m b i n e d air de fence unit. The 
pedesta l carr ies fou r RBS 70 M K 2 mis-
siles ready to fire. Addi t ional miss i les can 
be carr ied inside t he vehic le. A lso can 
the previous missi les generat ion be f ired. 

The ASRAD-R s y s t e m core m o d u l e s 
excep t of t he RBS 70 speci f ic parts are 
c o m m o n w i t h t hose being in t roduced 
into t he German A r m y Air De fence 
Forces in t he l ight mechan ized Shor t 
Range Air De fence S y s t e m (LeFlaSys). 

The ASRAD-R s y s t e m o f fe rs consider-
able af fordabi l i ty by del iver ing pe r fo rm-
ance levels tha t m e e t or exceed those 
of simi lar s y s t e m s but at a l owe r pr ice. 

STN ATLAS Elektronik GmbH 

Sebaldsbrucker Heerstr . 235 
D - 28305 Bremen, Germany 
Phone.: + 49 (421) 4 5 7 - 0 
e-mail : 

land-and-ai rborne-systems@stn-at las.de  
h t tp : / /www.s tn -a t l as .de 

Bofors AB 

S - 691 80 Karlskoga, S w e d e n 
Phone: + 46 586 810 00 
Fax: + 46 586 581 45 
e-mai l : rm@bofors .se 

Oy Telva Ab 
Särkiniementie 18, P.O.Box 9 
FIN-00210 Helsinki 
® +358 (0)9 5844 900 
Fax +358 (0)9 5844 9191 
www.telva.fi 

# 
STN ATLAS ELEKTRONIK 

elsius 
BOFORS MISSILES 1936 
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http://www.stn-atlas.de
mailto:rm@bofors.se
http://www.telva.fi


AKI-MAURI HUHTINEN • MAJURI, FILOSOFIAN TOHTORI 

Kohtalokkaan virheen pelko -
Puolustusvoimat it-ajan aattona 

Ihmiset eivät pelkää tuntema-

tonta vaan tutun menettämis-

tä. Puolustusvoimien raken-

nemuutos heijastuu ihmisten 

mielipiteissä melko mustaval-

koisesti. "Tee työtä, jolla on 

tarkoitus" -rekrytoint ikam-

panjo on lähtenyt hiljaisuu-

dessa liikkeelle, mutta jäänyt 

osittain alueellisen puolustus-

keskustelun alle. Varuskunti-

en lakkauttamishuhut 

kiehtovat medioita enem-

män. Eräässä kolumnissa 

kirjoitettiinkin, että armeijois-

sa on yleensä kahdenlaista 

väkeä, vakinaista ja väkinäis-

tä: Joko sitoudutaan tunteen-

omaisesti menneeseen tai 

vaaditaan jatkuvaa muutosta 

ja uudistumista. 
Kirjoittaja palvelee 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
Johtamistaidon laitoksella 

Vastakkaiset mielipiteet koe-
taan henkilökohtaisena 
loukkauksena eikä avoin, 

asioihin keskittyvä keskustelu 
vielä luonnistu. Molemmat ääri-
linjat ovat vaarallisia ja tuhoisia 
kulttuurille, joka on suomalai-
sessa yhteiskunnassa ollut kes-
keinen vaikuttaja, nimittäin soti-
laskulttuuri. Viimeisimpien tut-
kimustulosten mukaan suomalai-
set nuoret ovat yhä rasistisempia. 
Onko siis pelättävissä, että hyvä 
maanpuolustustahto on kulke-
massa kohti hyvää maanpuolus-
tusuhoa?1 

Puolustusvoimat ovat todella 
isojen asioiden edessä: valmius-
yhtymien taisteluajoneuvot, me-
rivoimien ilmatyynyalukset, kul-
jetushelikopterit ja elektronisen 
sodankäynnin välineet nielevät 
tavallisen kansalaisen käsitysky-
vyn ylittäviä rahasummia. Myös 
viime vuosikymmenien suoma-
lainen hyvinvointi- ja turvalli-
suus ovat osaltaan tehneet ihmi-
set yhä epäilevämmäksi korkei-
den veromarkkojen sijoittamista 
etäiseltä tuntuvaan maanpuolus-
tukseen. Tästä epäilyksestä huo-
limatta maanpuolustushenki on 
kansamme keskuudessa korkeal-
la. Lisäksi suunnitellaan helikop-
terien huoltotukikohtia, saattohe-
likoptereita, kaupunkijääkärien 
erikoisvarusteita ja erilaisia mo-
nivuotisia tutkimusprojekteja 
yliopistojen kanssa, joihin tarvit-
taisiin runsaasti lisärahoitusta. 

Uusi virallinen uhkakuva, ns. 
strateginen isku on saanut polii-
tikkojen mielikuvituksen liik-
keelle jopa niin pitkälle, että alu-
eellisesta puolustuksesta voitai-

siin luopua ja yleinen asevelvol-
lisuus muuttua sattuman arpajai-
siksi. Mielikuvituksellinen tilan-
ne on tyypillinen postmodernin 
ajan kaaos-ajattelu, jossa kaikki 
mahdollisuudet ovat potentiaali-
sia toteutua ja suurin ääni medi-
oissa yleensä voittaa. Valitetta-
vasti. Myös oma poliittinen ura 
ajaa loppuun asti harkittujen lau-
suntojen edelle. Itsensä ja oman 
yksilöllisyyden korostaminen 
onkin sosiaalista toimintaa mie-
lenkiintoisempaa ja antoisampaa 
tässä informaatioajassamme. 

Keväällä tarkastuspisteeseen 
tulleen valtioneuvoston turvalli-
suuspoliittisen selonteon piti lin-
jata se, saako puolustusvoimat 
lisää rahaa vai karsitaanko sen 
tehtäviä ja vaatimuksia. Nämä 
sinänsä vaikeat kysymykset ovat 
kuitenkin luonteeltaan materiaa-
lisia. Henkiset ja kulttuuriin litty-
vät asiat ovat vielä monitahoi-
sempia. Tammikuun 2001 vii-
meisenä sunnuntaina päällekkäin 
osuneet Marsalkka Mannerhei-
min kuoleman 50-vuotis muisto-
tilaisuus sekä Helsingin Muoti-
messut saivat aikaan maanpuo-
lustushenkisen kulttuurikohun. 
Marsalkka Mannerheimin muis-
totilaisuudesta puuttuivat presi-
dentti Tarja Halonen, mutta 
myös puolustusvoimain komen-
taja Gustav Hägglund, puolus-
tusministeri Jan-Erik Enestam, 
pääministeri Paavo Lipponen 
sekä kutsutut arkkipiispat Jukka 
Paarmaja Johannes. Myös enti-
set presidentit Mauno Koivistoja 
Martti Ahtisaari olivat muistoti-
laisuudesta poissa. 

Iltapäivälehdet ottivat tilan-
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teestä kaiken irti. Etsittiin syylli-
siä ja syitä tapahtuneeseen. Hilli-
tymmin tarkasteltuna voidaan 
huomata, että elämme todellakin 
uuden ajan murrosta. Sodan jäl-
keiset arvot ja asenteet eivät ole 
enää itsestäänselviä eivätkä 
idoktrinoidu kulttuurissamme. 
Toisaalta pitää muistaa, että ai-
kamme jälkimoderni media ker-
too varmuudella noin 50 % asian 
kokonaistapahtumista. Myös val-
tamediat ovat aina sitoutuneet 
enemmän tai vähemmän näky-
västi johonkin näkökulmaan var-
sinkin, jos kyseessä on kansalli-
sesti tunteita nostattavia asioita. 
Mikään media ei ole puolueeton. 
Ongelmana ovat nimen omaan 
suuret mediat mm. Helsingin Sa-
nomat, joiden suuruus estää 
pientä yksittäistä lukijaa ilman 
"sisäpiiritietoja" saamasta koko 
totuuden näkemystä esille. 

Informaatioaika on riskitie-
toisten, aktiivisten ja innovatii-
visten ihmisten aikaa. Tämä aika 
on ongelmallinen puolustusvoi-
mien eristäytyneisyyden, neut-
raalisuuden ja perinteisten sosi-
aalisten asenteiden suhteen. Oma 
henkilöstö on ylityöllistettyä ar-
kirutiineilla ja saman aikaisesti 
uudet innovaatiot ostetaan orga-
nisaation ulkopuolelta kalliilla 
kustannuksilla. Tämä koetaan 
oman väen kesken epäoikeuden-
mukaiseksi. Hankintabudjetin 
varoja siirretään seuraavalle vuo-
delle, mutta henkilökunnan palk-
koja ja palkkioita ei kyetä nosta-
maan. Poliisit marssivat mielen-
osoitukseksi Eduskuntatalolle, 
lääkärit uhkasivat lakolla, jollei 
palkkoja nosteta 20 %. Entä puo-
lustusvoimat? 

Jääkäreillä on ollut ratkaiseva 
merkitys suomalaisen upseeriu-
den synnyttämisessä. Jääkäriliike 
on nähty puolustusvoimien sisäl-
lä yhtenäiseksi aatteelliseksi jär-
jestöksi, jonka tarkoitus oli va-
pauttaa Suomi itsenäisyyteen 
Venäjän vallasta. Uusimmat tut-
kimukset kuitenkin osoittavat, 
että jääkäriliikkeen aatteellisuus 
ei ollutkaan kiinteän yhtenäistä. 

Ensimmäisen 200 jääkärin mo-
tiivina on ollut vahvasti aatteelli-
nen toiminta, mutta loppujen 
1800 jääkärin elämäntarinat 
vaihtelevat melkoisesti niin aat-
teiden kuin henkilökohtaisten ta-
voitteidenkin suhteen. Matti 
Lackman väittää tutkimukses-
saan Jääkärien tuntematon his-
toria: Suomen vai Saksan puo-
lesta? (Otava, 2001), kuinka Jää-
käripataljoona 27. oli Saksan ar-
meijan tiukassa ohjauksessa ja 
tarkoitettu terrorismiin ja propa-
gandaan Venäjää vastaan Suo-
messa. Koska Saksan armeijan 
pääosa oli suunnattu länteen von 
Schlieffenin suunnitelman mu-
kaan, pyrittiin mm. suomalaisten 
jääkärien avulla poliittiseen ja 
propagandistiseen toimintaan 
sotilaallisesti heikolla itä-rinta-
malla. Lackmanin väitteet ovat 
tyypillisiä postmodernin ajan 
väitteitä: yhteinen näkemys jää-
kärien arvosta halutaan kyseen-
alaistaa. Jokaisella informaatio-
ajan trendi-ihmisellä tulee siis 
olla oma näkemys myös jääkä-
reistä. Valitettavasti. 

Toisaalta nykyisen informaa-
tioajan kannalta jääkärien motii-
veja voisi rinnastaa ehkä tulevien 
määräaikaisten sotilaiden suh-
teen seuraavasti: 

"Lähtö lienee ollut helpointa 
juuri kotinsa jättäneille tai jättä-
mässä oleville naimattomille 
nuorille, yleensä sellaisille, joilla 
ei ollut paljon menetettävää vaan 
ehkä jotain voitettavaa. Tällaisia 
olivat esimerkiksi ylioppilaat. 
Maailmansotaa edeltäneiden 
vuosien näköalat olivat olleet 
heidän mielestään huonot. Näitä 
nuoria saattoi jopa viehättää jää-
käriliikkeeseen liittynyt seikkai-
lu ja vaara, ehkäpä protestointi 
vanhempien varoituksia vas-
taan".2 

Puolustusvoimat eivät tule-
vaisuudessakaan kykene kilpai-
lemaan siviilityömarkkinoiden 
resurssien kanssa. Olisiko työil-
mapiirin ja organisaation avautu-
minen ja omiin ihmisiin talou-
dellisesti panostaminen keinot 

saada tulevaisuuden osaajia puo-
lustusvoimiin? 

Suuret ikäluokat ovat yhä tiu-
kasti johtavissa asemissa. Vaikka 
Ulf Sundqvistin ja Matti Ahteen 
1970-luvulta alkaneet nousujoh-
teiset urat ovatkin katkenneet 
skandaalien käryssä ja "pyhä 
hiihtomme" on ollut kriisissä, 
ovat monet 1970-luvun aatteelli-
sen vasemmistolaisuuden johto-
henkilöt yhä vallassa. Erään ar-
tikkelin mukaan tälle sukupol-
velle vanheneminen on poikke-
uksellisen vaikeaa, koska se yh-
distää itsensä nuoruuteen ja dy-
naamisuuteen. Mutta tältä suku-
polvelta puuttui sotaa kokemat-
tomana elämänkokemus ja sen 
mukanaan tuoma moraalinen ja 
inhimillinen kehitys.3 Yhä edel-
leenkin julkinen postmoderni 
keskustelu lasten ja nuorten hy-
vinvoinnista, sosiaali- ja terveys-
alan haasteista, valtiontaloudesta 
tai maanpuolustuksesta on suur-
ten ikäluokkien maailmankatso-
muksen värittämää. Ongelmia ja 
niiden ratkaisuja katsotaan hyvin 
pitkälle vielä 1970-luvun silmin. 

Virheitä pelätään 

Jääkiekkomaailma on hyvä esi-
merkki siitä, kuinka bisnes on 
tehnyt huippu valmentajien työs-
tä "tuulisia". Viime kauden alku-
puolella jo kolme valmentajaa 
sai potkut. Näiden valmentajien 
(Juhani Tamminen, Ismo Lehko-
nen ja Ismo Läntinen) ammatti-
taitoa ei kukaan kyseenalaista-
nut. Ongelmat olivat muodostu-
neet tulehtuneisiin ihmissuhtei-
siin ja julkisuuteen. Kun esimer-
kiksi Oulun Kärppien pelaajat 
huomasivat, että Juhani Tammi-
sen "ego" menee joukkueen 
"egon" edelle, nousi joukkue 
"hiljaiseen kapinaan" ja harjoit-
telutahti veltostui. Seurasi tap-
piokausi. IFK:sta potkut saanut 
Ismo Lehkonen leimautui yhden 
pelin "tappelumyönteisyyden" 
vuoksi. Vaikka Lehkonen ei ollut 
tapaukseen syypää katsottiin, 
että hän ei kykene paikkaamaan 
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syntynyttä henkistä ongelmaa. 
Puolustusvoimien johtamis-

kulttuuri on kaukana vielä edelli-
sistä esimerkeistä. Upseereilla on 
edelleenkin esimiehen "siunaus" 
työlleen ja työrauha, vaikka teh-
tävien vaihto onkin nopeutunut. 
Mutta tulosjohtaminen ja kiristy-
nyt työtahti sekä koventuneet tu-
losodotukset ovat oiva maaperä 
myös puolustusvoimien johta-
miskulttuurin muutokselle. Esi-
merkiksi osa korkeiden upseeri-
virkojen "määräaikaisuudesta" 
on luonut epäilyksiä nuorten up-
seerien mieleen uran nousujoh-
teisuudesta. Yhä useampi upseeri 
onkin aloittanut opinnot puolus-
tusvoimien opetuslaitosten ulko-
puolella. Hyvän sotilaan tavoin 
varaudutaan pahimpaan. 

Puolustusvoimat ovat byro-
kraattinen ohjeiden ja sääntöjen 
organisaatio. Toiminta perustuu 
rauhan aikana työ- ja palvelutur-
vallisuuden korostamiseen, jon-
ka varjopuolena on eristäytymi-
sen ja innovaatioiden tukahtumi-
nen. Palkattu henkilöstö kokee 
työpaikkansa varmaksi, mutta 
haasteettomaksi. Erityisesti eri-
koisalat eivät tarjoa haasteellisia 
ja itseään kehittäviä mahdolli-
suuksia. Upseerien virkakierto 
on edelleen sidottu ikään ja kurs-
sijärjestyksiin eikä nyky-yritys-
ten tapaan nuorille johtajille an-
neta tilaisuuksia. 

Myös työaika noudattaa 
edelleen teollisen ajan virastojen 
lineaarisesti laskettavaa aikaa. 
Tärkeämpää kuin saavutetut tu-
lokset, ovat työhön käytetyn ajan 
laskeminen ja ylöskirjaaminen. 
Voidaan epäillä, että osittainen 
kiire, stressi ja työssä uupuminen 
johtuvatkin työn tavoitteiden 
epämääräisyydestä suhteessa 
työstä laskettavaan aikaan. Per-
heissä ja kotona kun yhä edel-
leen eletään syklistä aikaa lasten 
ja perhe-elämän vaatimien ryt-
mien mukaan. Informaatioajan 
kiihtyvyys lisää osaltaan ahdis-
tuksen tunnetta siitä, että emme 
pysty olemaan joka paikassa sa-
man aikaisesti vaikka kalente-

rimme näin kertoisikin. 
Puolustusvoimien 1990-lu-

vulla alkaneen rakennemuutok-
sen positiivisena ilmiönä voi-
daan pitää sen toimintaa dyna-
misoivaa vaikutusta. Kun rauhan 
aikana asevoimilla on ollut tapa-
na passivoitua ja toiminta on 
muuttunut kaavamaiseksi, on ra-
kennemuutos henkisesti hyvä 
yritys osoittaa puolustusvoimien 
todellisen tehtävän dynaamisuus 
ja äkkiarvaamattomuus: sodassa 
ei ole rutiineita. 

Konservatismilla on myös 
hyvät puolensa. Puolustusvoimat 
nähdään oikeudenmukaisena ja 
perinteitä kunnioittavana viimei-
senä maatalous-ja teollisuusajan 
henkeä korostavana elämisen 
mallina. Huonot puolet koskevat 
nuoria ihmisiä, jotka työskennel-
lessään puolustusvoimissa eivät 
koe olevansa mukana suomalai-
sen informaatioajan hengessä. 
Rutiinien suuruus ja oman itsen-
sä kehittämisen mahdollisuus ty-
rehtyvät jäykkään ja ylihallinnoi-
tuun henkilöstöpolitiikkaan, esi-
miesten ja itseä koskevien pää-
tösten etäisyyteen. Ylisuojeltu 
työympäristö ei kannusta riskin-
ottamiseen ja taitojen hankkimi-
seen. Erityisesti virheiden teke-
mistä pelätään. 

Kuitenkaan taitojen oppimi-
nen ei synny ilman virheitä. Esi-
merkiksi Nokia on perustanut 
laitoksen, jossa palkattujen tutki-
joiden tehtävänä on tehdä kek-
sintöjä ja ns. uteliaisuustutki-
musta, joiden ei ole tarkoitus-
kaan toimia. Vapaa ja innovatii-
vinen ilmapiiri luo osaamista 
ympärilleen. 

Outi Kallioisen tuoreessa 
väitöskirjassa Kadettien pedago-
ginen asiantuntijuus. Hermeneut-
tinen toimintatutkimus (MpKK, 
koulutustaidon laitos, Helsinki, 
2001) korostetaan arvojen luo-
miprosessin olevan riippuvainen 
koulutettavan ja kouluttajan vuo-
rovaikutusprosessista. Ns. beha-
vioristinen koulutus, jossa kuka 
tahansa voi oppia mitä tahansa 
kunhan koulutus on riittävän yk-

sinkertaista, ei suhtaudu ihmi-
seen yksilönä vaan joukon osa-
na. 

Koska puolustusvoimissa 
palkatun henkilöstön tehtävät 
määritellään tarkasti ja koska jo-
kaisen hankkeen olisi onnistutta-
va, jäävät tulokset keskinkertai-
siksi ja ihmisten motivaatio ja 
suorituskyky uuden synnyttämi-
sessä matalaksi. 

Avautua vai sulkeutua? 

Internet ja matkapuhelimet koe-
taan uhkaksi nimenomaan polii-
sin ja puolustusvoimien suunnas-
ta. Vaikka poliisi ja puolustusvoi-
mat ovat käyttäneet vuosikym-
menet radioverkkoja operatiivis-
ten asioiden hoitamiseen, näh-
dään radiot virallisiksi laitteiksi. 
Internet ja matkapuhelin kulttuu-
ri edustaa anarkismia ja huole-
tonta elämään, jossa turvatto-
muus on enemmänkin asentei-
siin liittyvää pelkoa kuin todel-
lista teknistä turvattomuutta. 
Nuorison suosimat kommuni-
kointimenetelmät herättävät vi-
rallisten organisaatioiden epäi-
lykset. Viime sotien aikaisia 
asiakirjoja lukiessa kuvastuvat 
sieltä juuri inhimilliset pelkoa-
senteet uusia teknisiä laitteita 
kohtaan: vaikka esimerkiksi Tal-
visodassa Summan alueella tais-
telleen 5. Divisioonan puhelin-
yhteydet olivat vihollisen tykki-
en rikkijauhamia, jalkaväkisoti-
laat eivät luottaneet varajärjestel-
mänä olleisiin radioihin, vaan 
turvautuivat lähetteihin. 

Toisen maailmansodan aikana 
hyvin tunnettu saksalainen pans-
sarikenraali ja salamasodan ideoi-
ja Hans Guderian oli ensimmäi-
sessä maailmansodassa radioase-
man päällikkö, sittemmin Saksan 
viestijoukkojen komentaja, mikä 
ilmeisesti on vaikuttanut hänen 
johtamistapaansa.4 Teknologia ja 
informaatio eivät siis ole teknolo-
gisia ja informaation ongelmia, 
vaan kulttuurisia haasteita. Kysy-
mys on siis siitä, haluaako ihmi-
set irrottautua vanhasta ja lähteä 
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Kulta- ja kellosepänalan erikoisliike 

J.A.Tarkiainen Oy 
Perustettu 1918 Viipurissa 

Antiikkihopea sekä antiikkikorut 
Arviointipalvelu 

Yrityslahjat 
Yrityslahjojen suunnittelu ja valmistus 

Koru- ja hopeaesineet, kellot 
Palkinnot, mitalit 

Kaikki alan korjaukset 
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TARKIAINEN 
Mikonkatu 3, 00100 HELSINKI 

Puh. 686 0430 Fax 656 015 

kohti uuttaja tuntematonta. 

Perinteitä osallistuvassa 
hengessä 

Sotilaskulttuurin ylläpitäminen 
ei ole materiaalinen ongelma. 
Kulttuurin synnyttäminen on su-
kupolvia kestävä herkkä proses-
si, joka kuitenkin voidaan tuhota 
"yhdessä yössä". Juuri tästä on 
kyse sotilaillekin tutussa psyko-
logisissa operaatioissa. 

" Kun 1998 Keski-Suomen 
Viestipataljoona lakkasi olemas-
ta Keuruulla ja hajosi kahdeksi 
uudeksi joukkoyksiköksi Porin 
Prikaatiin ja Karjalan Prikaatiin, 
ilmeni kulttuurin tärkeä merki-
tys. Itä-Suomen Viestipataljoo-
nan viestiperinteet jäivät pääosin 
Keuruulle, koska suurin osa pe-
rinteeseen kasvaneista sotilaista 
joutui valitsemaan perheen ja 
kotisedun uusien viestillisten 

haasteiden sijasta. Vaikka nuor-
ten viestiupseerien lukumäärää 
peruskoulutuksessa on nostettu 
ja valmistuneiden sijoituspaikko-
ja kohdennettu henkilöstöpulaa 
poteviin joukkoihin, on nuorten 
sitoutuminen ilman vanhempien 
olemassaoloa heikkoa. Huomat-
tava pala valmistuneita upseerei-
ta ei sitoudu ja juurru järjestel-
mään, jossa kulttuuri on kadon-
nut. Kulttuuriton, mutta reilusti 
parempipalkkainen siviilityö vie 
voiton. 

Jatkuva henkilöstöpula ja eri-
tyisesti ylempien upseerien liian 
nopea kierto on vaarana romut-
taa perinteisen suomalaisen soti-
laskulttuurin. Uusien ihmisten 
sitoutuminen ei onnistu juuret-
tomaan maaperään. Onneksi 
maanpuolustuksella on vielä 
vahvat juuret. Mutta ne eivät 
kanna loputtomasti ilman yhteis-
tä hoitamista. • 

1 Ks. Kolumni, City-lehti, Jari 
Saariaho: "Tee työtä, jolla on 
tarkoitus". Kolumni, Iltasano-
mat, Seppo Ahti (Bisquit): 
"Arvoista kysymys" 
(12.4.2001). Kolumni (Torstai-
vieras) Pekka Visuri: "Alue-
puolustusta kannattaa kehittää". 
Aamulehti 18.4.2001. 

2 Lackman, Matti. (2001). 
Jääkärien tuntematon historia. 
Suomen vai Saksan puolesta?. 
Otava, Helsinki. S., 185. 

3 Snellman, Saksa. "Mutta 
missä he ovat nyt?". Helsingin 
Sanomat 22.4.2001 (D). 

4 Ks. Soila, A. J. (1969). "II 
maailmansodan viestitoimin-
nasta lähinnä eurooppalaisella 
sotanäyttämöillä". Viestimies 3/ 
1969. Viestiupseeriyhdistys. 
Riihimäki, s. 110. 
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AVoimen 
Oppimis- ja Työskentely-ympäristön 
tuomat uudet toimintamahdollisuudet 

Avoimen opiskelu- ja työsken-

tely-ympäristön (AVOT) 

kehittämisohjelma tehtävänä 

on kehittää ja rakentaa 

valtakunnallinen avoin 

oppimis- ja työskentely-

ympäristö puolustusvoimiin. 

Sen tavoitteena on mahdollis-

taa jokaiselle puolustusvoimi-

en henkilöstöön kuuluvalle 

ajasta ja paikasta riippumaton 

opiskelu ja työskentely. 

Kaikilla on pääsy yhteisen 

verkon kautta hakemaan 

tietoa ja toisaalta välittämään 

omaa tietoaan muille. 

Kirjoittaja työskentelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun 

koulutustaidon laitoksella 
tutkijaesiupseerina. Hän 

tekee sotatieteiden tohtorin 
koulutusohjelmaan liittyvää 

toimintatutkimusta Maanpuo-
lustuskorkeakoulun avoimen 

oppimis- ja työskentely-
ympäristön kehittämiseksi. 
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Oppimista tarvitseville 
tarjotaan opiskelumah-
dollisuuksia verkon 

avulla. Oppimiskeskukset tarjoa-
vat joukko-osastoissa mahdolli-
suuden rauhalliseen työskente-
lyyn ja opiskeluun sekä riittävän 
nykyaikaisen tietoteknisen ym-
päristön AVOT:n palvelujen hyö-
dyntämiseen. Opiskelijat ja opet-
tajat voidaan liittää oppimiskes-
kuksien kautta valtakunnalliseen 
järjestelmään. Liittyminen voi 
tapahtua joko oppimiskeskukses-
ta tai oppimiskeskuksen kautta 
palvelut voidaan välittää tarvitta-
essa suoraan käyttäjän työpis-
teelle. Tulevaisuudessa palvelut 
voitaneen välittää myös liikku-
ville käyttäjille ja ainakin tär-
keimmille harjoitusalueille. 

Henkilöstöesikunnan esityk-
sestä Pääesikunnan päällikkö 
käynnisti AVOT-kehittämisohjel-
man hankkeiden esivalmistelut 
3.5.2000. Hankkeiden esivalmis-
telu tuli toteuttaa 31.12.2000 
mennessä. Tällä määräyksellä 
aloitettiin puolustusvoimien kou-
lutus- ja työympäristön kehittä-
misohjelma virallisesti. Tavoit-
teena ohjelmalla on kehittää 
puolustusvoimien toimintaympä-
ristöä tietoyhteiskunnan kehityk-
sen mukaisesti. 

Virallisesti AVOT määritel-
lään seuraavasti: Avoin Oppimis-
ja Työskentely-ympäristö (AVOT) 
on fyysinen, psyykkinen, henki-
nen ja sosiaalinen ympäristö. Se 
motivoi, ohjaa sekä tukee oppi-
mista ja työntekoa antaen palau-
tetta. AVOT toteutetaan tietotek-
niikka-avusteisesti. Avoin oppi-
mis- ja työskentely-ympäristö 

perustuu avoimeen tietotekni-
seen infrastruktuuriin, jonka 
avulla tieto tuotetaan, hallitaan ja 
esitetään. Järjestelmä koostuu 
oppimiskeskusten AVOT-palveli-
mista, niissä toimivista sovelluk-
sista sekä palveluista. 

Kehittämisohjelman mukais-
ta oppimis- ja työskentely-ympä-
ristö ajatusta oli kehitelty puo-
lustusvoimissa jo muutaman 
vuoden. Järjestelmällinen moni-
muotokouluttajien kouluttami-
nen aloitettiin vuoden 1996 syk-
syllä. Jo tähän aikaan eripuolella 
puolustusvoimia kehitettiin pai-
kallisia yhteisöllisiä verkkopoh-
jaisia ympäristöjä. Varsinainen 
valtakunnallinen AVOT-ympäris-
tön kehittämisajatus muodostui 
asiakirjojen perusteella keväällä 
1998 Puolustusvoimien Koulutuk-
sen Kehittämiskeskuksen (PvKK) 
sisäisenä hanke-esityksenä. 

Alkuperäisen aikataulun mu-
kaan vuosina 2001-2003 saate-
taan sotilasopetuslaitokset AVOT-
ympäristön piiriin ja luodaan 
joukko-osastoihin valmius tieto-
koneavusteiseen opetuk-
seen. Vuosina 2003-2008 AVOT-
ympäristö laajennetaan katta-
maan kaikkien koulutusryhmien 
tarpeet. Vuonna 2008-2012 koko 
puolustusvoimissa hyödynnetään 
kehittyneen tietotekniikan mah-
dollisuuksia osana kansallista 
tietoyhteiskuntahanketta. 

Kehittämisohjelman johtaja-
na on puolustusvoimien henki-
löstöpäällikkö. AVOT-kehittä-
misohjelma on jaettu kolmeen 
hankkeeseen Pääesikunnan kou-
lutusosaston vastatessa kehittä-
misohjelman kokonaistoteutuk-
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sesta. Hankkeet ovat seuraavasti: 
1) Oppimis- ja työskentely-

ympäristöjen tekninen kehittä-
mishanke. Hankkeen vastuu on 
määrätty Puolustusvoimien Kou-
lutuksen Kehittämiskeskukselle, 

2) Verkko-oppimisympäris-
töjen opetusmenetelmien kehit-
tämishanke. Hankkeen vastuu on 
määrätty Maanpuolustuskorkea-
koululle ja 

3) Reservin koulutusjärjestel-
män kehittäminen avoimessa tie-
toverkoissa. Hankkeen vastuu on 
määrätty Pääesikunnan asevel-
vollisuusosastolle. 

Hankkeet on jaettu osahank-
keiksi ja niitä tukeviin projektei-
hin. Merkittävää kehittämisoh-
jelmassa on se, että tekniikkaa, 
pedagogiikkaa ja koulutusjärjes-
telmää kehitetään rinnakkain. 
Tällä pyritään varmistamaan lo-
pullisen käyttäjän näkökulman 
huomioiminen ja kehittämisoh-
jelman tasapainoinen etenemi-
nen. 

Suomalaisen yhteiskunnan 
näkökulmasta hankkeessa yhdis-
tyy mm. julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyön mahdolli-
suuksien hyödyntäminen sekä 
merkittävä osaamisen kokoami-
nen ja jalostaminen. AVOT:n tar-
joamien palvelujen kautta puo-
lustusvoimien toimintaympäris-
töön voidaan lisätä yhteiskunnan 
opetuspalvelut ja työskentelyn 
tukipalvelut. Toisaalta vastavuo-
roisesti avoimien ympäristöjen 
kautta voidaan kansalaisille tar-
jota puolustusvoimien asiointi-, 
asiakirja- ja muita palveluita. 

Maanpuolustuskorkeakou-
lussa (MpKK) AVOT: n kehittä-

minen nähdään kahdesta tärkeäs-
tä näkökulmasta. Ensinnäkin uu-
den koulutusjärjestelmän toteut-
taminen tarvitsee tuekseen avoi-
men oppimisympäristön. Upsee-
rien koulutus hajautuu jo perus-
tutkinnon aikana usealla paikka-
kunnalla olevan sotakoulun ja 
joukko-osaston vastuulle. Opis-
kelija vaihtaa opiskelupaikkaa 
useaan kertaan koulutusohjel-
man aikana. Opintojen seuraami-
nen ja hallinnointi vaatii hajaute-
tun yhteisöllisen toimintatavan ja 
järjestelmän. Maanpuolustuskor-
keakoulun tehtävänä on ohjeistaa 
ja ohjata puolustushaara- ja ase-
lajikoulujen AVOT:n kehittämi-
nen upseerien koulutusjärjestel-
mään liittyen. 

Toiseksi Maanpuolustuskor-
keakoulu näkee tärkeäksi kehit-
tyä muiden yliopistojen ja kor-
keakoulujen rinnalla suomalai-
sen yhteiskunnan osana. Konk-
reettisena toimintana voidaan to-
deta mm. virtuaaliyliopistokon-
sortioon kuuluminen sekä opis-
kelijavaihto korkeakoulujen vä-
lillä. Yhteistyöllä pyritään hyö-
dyntämään yhteiskunnan koulu-
tusjärjestelmän osa-alueilla ole-
vaa osaamista ja resursseja. 

AVOT -ympäristö tarkastel-
taessa huomio kiinnittyy sekä 
avoimuuteen että opiskelun ja 
työskentelyn yhdistämiseen. 
Oppimisen näkökulmasta avoi-
muutta voidaan tarkastella ku-
vassa esitettyjen muuttujien 
kautta. 

Opintokokonaisuus kohtai-
sesti voidaan määritellä oppimi-
selle parhaiten sopiva avoimuu-
den aste. Joissain opinnoissa 

avoimuus voidaan ja kannattaa 
määritellä jopa oppilaskohtaises-
ti. Opiskelumotivaatio ja -päätös 
voi esimerkiksi täydennyskoulu-
tuksessa olla oppilaan tekemä. 
Oppimisen tavoitteet ja sisällöt 
voidaan mukauttaa yleisistä ta-
voitteista kohderyhmälle sopi-
viksi ja tällä luoda ohjelmaan 
avoimuutta. Opiskeluajan, -pai-
kan ja -tavan vapaampi valinta 
on tyypillisimpiä avoimuudet li-
säämismahdollisuuksia. Myös 
oppimisen arviointiin voidaan 
liittää vertais- ja itsearvioinnin 
keinoja avoimuuden lisäämisek-
si. Niinikään ihmisten erilaisten 
oppimisen ominaisuuksien huo-
mioimisella voidaan kohderyh-
mä ja yksilö ottaa tarkemmin 
huomioon. 

Edellä on kuvattu muutamia 
oppimisen avoimuuteen liittyviä 
ulottuvuuksia. Koko ajan on kui-
tenkin muistettava, että avoi-
muus ei ole itseisarvo. Se ei 
myöskään ole suljettuja opinto-
ohjelmia parempi tai tehokkaam-
pi. Avoin opiskelumahdollisuus 
tulee nähdä menetelmävalikoi-
man lisäämisenä. Vanhaa ja hy-
vää ei saa heittää romukoppaan. 
Edellä olevaa avoimuuden tar-
kastelua on mielenkiintoista jat-
kaa työskentelyn avoimuuden 
kannalta. AVOT:n työskentely-
ympäristöä voidaan suunnitel-
mallisesti myös tiettyjen reuna-
ehtojen sisällä avata. Luonnolli-
set reunaehdot muodostuvat mm. 
käytännön toiminta ja luotta-
muksellisten asioiden käsittely. 

AVOT:n mahdollisuudet 
työskentelyn ja opiskelun yhdis-
tämisessä ovat merkittävät. 
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Tämä yhdistäminen voi tapahtua 
ainakin kahdella tavalla. Ensiksi 
opetusta voidaan liittää työelä-
män todellisuuteen entistä enem-
män. Toisaalta elinikäisen oppi-
misen periaatteen mukaan opin-
tomahdollisuuksia voidaan jakaa 
avoimesti kaikkien käyttöön. 
Tällöin jokainen voi virallisen 
koulutusjärjestelmän ulkopuolel-
la opiskella työssään tarvitsemi-
aan osaamisalueita esimerkiksi 
verkkotuetulla etäopiskelulla. 

Monimuoto-opetuksessa voi-
daan opinnot toteuttaa työskente-
lyn ohessa suunnitelmallisesti. 
Samoin mm. opiskeluun liitty-
vissä ongelmatarkasteluissa voi-
daan käsitellä suoraan oppilaiden 
työtä palvelevia käytännön on-
gelmia. 

AVOT -kehittämisohjelma 
tuo mukanaan mahdollisuuden 
hajauttaa opiskelua valtakunnal-
lisesti. Enää opiskelijan tai opet-
tajan ei tarvitse olla Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kampuksel-

la, vaan hän voi liittyä järjestel-
mään muista liittymäpisteistä -
oppimiskeskuksista tai kotoaan. 
Huomio kiinnittyisi tällöin sel-
keämmin läsnäolon sijasta tulok-
siin. 

Verkossa olevalla itseopiske-
lu- tai ohjatulla etäopiskelutar-
jonnalla voidaan tyydyttää työ-
elämän muutosten mukanaan 
tuomat uudet osaamistarpeet. 
Opetustarjontaa voidaan tuottaa 
puolustusvoimien koulutusorga-
nisaatioissa sekä yhteiskunnan 
opetuspalveluja hyödyntäen. 

Lopuksi voidaan todeta, että 
AVOT-kehittämisohjelmalla voi-
daan kehittää puolustusvoimien 

toimintaympäristöä ja toimintaa 
tietoyhteiskunnan kehityksen 
suuntaisesti. Tämä kehitys tulee 
toteuttaa puolustusvoimien tar-
peiden ja erityispiirteiden ohjaa-
mina. Pääesikunnan keskitetysti 
ohjaamana kehitysohjelmassa 
tulee luontevasti huomioida 
nämä reunaehdot. Kehittämisoh-
jelman hankevastuiden jakami-
nen tukee myös tätä linjaa. Orga-
nisatorisesti toimijoille jaettujen 
osavastuiden kautta jokainen voi 
liittää kehittämisohjelman omiin 
kehittämissuunnitelmiinsa ja 
toimintaansa luontevasti. • 
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AVOT-kehittämisohjelman toteuttaminen 
Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskuksen näkökannalta 

PvKK:n vastuulla AVOT-kehittä-

misohjelmassa on oppimis- ja 

työskentely-ympäristön tekni-

nen kehittämisen hanke. Hanke 

on jaettu kahteen osahankkee-

seen Visuaalinen viestintä ja 

Multimedian ja oppimateriaalin 

hallinta. 

Kirjoittaja toimii Teknisen 
kehittämisosaston päällikkönä 
Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskuksessa. 

Puolustusvoimien Koulutuk-
sen Kehittämiskeskuksen 
tavoitteena AVOT-kehittä-

misohjelman osahankkeiden to-
teuttamisessa on saada luotua 
yhteiskäyttöisiä, yhteensopivia ja 
standardeja tukevia teknisiä rat-
kaisuja ja toimintatapamalleja. 
Hanke on poikkeuksellisen edis-
tyksellinen sille asetettujen ta-
voitteiden osalta kansalliselta ja 
kansainvälisestä näkökulmasta 
tarkastellen. 

Kehitystyössä huomioidaan 
tietoyhteiskunnan vaatimukset ja 
tarjoamat mahdollisuudet. Hank-
keissa yhdistyy puolustusvoimi-
en, julkisen ja yksityisen sekto-
rin yhteistyön mahdollisuuksien 
hyödyntäminen sekä merkittävä 
osaamisen kokoaminen ja jalos-
taminen. 

Ratkaisut toteutetaan tieto-
tekniikka-avusteisesti ja ne pe-
rustuvat avoimeen tietotekniseen 
infrastruktuuriin, jonka avulla 
digitaalinen tietopääoma tuote-
taan, hallitaan ja esitetään. 

Visuaalinen viestintä AVOT 
oppimis- ja työskentely-
ympäristössä 

Hankkeen tavoitteena on kehit-
tää puolustusvoimien käyttöön 
toimiva visuaalinen viestintäjär-
jestelmä, jota voidaan hyödyntää 
monipuolisesti avoimessa oppi-
mis- ja työskentely-ympäristös-
sä. Hankkeen aikana tutkitaan ja 
testataan videoneuvottelulaittei-
den, informaatiojärjestelmien 

toiminnallisuutta, teknisiä ratkai-
suja ja soveltuvuutta opiskeluun, 
opetukseen ja työskentelyyn 
puolustusvoimissa. 

Kehityshanke toteutetaan yh-
teistoiminnassa Elisa Communi-
cations, Lapin yliopiston me-
diatieteidenlaitoksen ja Avidea 
Presentation Oy:n kanssa. 

Puolustusvoimien 
oppimiskeskukset 

Kehityshankkeen aikana tuote-
taan Pääesikunnan koulutusosas-
tolle perusteet, joilla ohjataan 
tulosyksiköitä (esim sotilasope-
tuslaitokset, joukko-osastot, esi-
kunnan ja laitokset) oppimiskes-
kuksien kehittämisessä. Laadit-
tujen perusteiden ohjaamana 
joukko-osastojen ja laitosten on 
kyettävä aloittamaan oppimis-
keskuksien edellyttämät valmis-
telut vuoden 2001 aikana. 

Puolustusvoimien henkilös-
tön koulutuksessa siirrytään 
käyttämään aiempaa enemmän 
nykyaikaisia monimuoto-opiske-
lun ja etätyöskentelyn menetel-
miä. 

Oppimiskeskus on sekä fyy-
sinen että tekninen ympäristö, 
joka sisältää oppimis- ja työs-
kentelyalustat. 

Ympäristö kokonaisuutena 
käsittää alustan lisäksi opiskelu-
ja työskentelymenetelmät, aihe-
sisällöt ja toiminnan tavoitteet. 

Oppimiskeskuksessa tarjo-
taan puolustusvoimien henkilös-
tölle, varusmiehille ja reserviläi-
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AVOT - oppimiskeskus 
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sille heidän käyttöoikeuksiensa 
mukaisesti työasemat, sovelluk-
set ja muut laitteet, joista käyttä-
jä saa AVOT -ympäristön palve-
lut. 

Oppimiskeskuksissa tarjo-
taan henkilöstölle mahdollisuus 
ryhmätyöskentelyyn, rauhalli-
seen yksilölliseen työskentelyyn 
sekä niissä tarvittavat välineet ja 
tekniset laitteet. 

Oppimiskeskuksia tarvitaan 
kun oma työasema ei tarjoa tar-
vittavia palvelua tai ohjelmia. 
Oppimiskeskuksissa tarjotaan 
palveluita myös virkamatkoilla 
oleville kun on tarve päästä 
omalle elektroniselle työpöydäl-
le tai omalle tallennuspaikalle. 
Oppimiskeskuksissa tuotetaan 
liikkuvalle käyttäjälle puolustus-
voimien tietoverkon palvelut. 
Oppimiskeskuksissa huomioi-
daan eri käyttäjäryhmien tarpeet 
ja vaatimukset. 

Vaatimuksena oppimiskes-
kuksille on että, ne ovat viihtyisä 
ja riittävän hyvin varustettuja. 
Oppimiskeskuksia perustetaan ja 
sijoitetaan joukko-osastoissa ti-
laresurssien puitteissa. Mahdolli-
sia sijoituspaikkoja voi olla kir-
jasto, oppimateriaalikeskus, atk-
tai lähiopetusluokka, sotilasko-
din kirjastot, varusmiestoimikun-
tien tilat, varuskuntakerhot sekä 
sotilasläänien asiakaspalvelupis-
teet. 

Joukko-osastoissa voi olla 

useampia erillisiä tiloja, joista 
muodostuu oppimiskeskuskoko-
naisuus. Tilat varustetaan käyttä-
jien tarpeiden mukaan. Oppimis-
keskukseen kuuluu aina käsikir-
jasto puolustusvoimien ohje-
säännöistä, oppaista ja opetuspa-
keteista sekä muita tarpeellisia 
julkaisuja. Digitaalisten julkai-
suiden tarjonta huomioidaan op-
pimiskeskuksienpalveluissa. 

Videoneuvottelujärjestelmien 
hyödyntäminen opetuksessa 
ja työnteossa 

Videoneuvottelun hyödyntämi-
nen opiskelussa ja työskentelys-
sä on ollut varsin vähäistä puo-
lustusvoimissa. Teknologia on 
ollut käytössä tois takymmentä 

3̂0 000 -J50 000 mk ] 

vuotta. Viime vuosien aikana 
laitteistojen hinnat ovat laskeneet 
ja tekniikka on tullut käyttäjäys-
täväll isemmäksi . Kehittämis-
hankkeen yhtenä tarkoituksena 
oli määritellä tekniset reunaeh-
dot videoneuvottelulaitteille, joi-
ta hankittaisiin oppimiskeskuk-
siin. 

Oppimiskeskuksien video-
neuvottelulaitteilla on tarkoitus 
hoitaa tulevaisuudessa opetuk-
sen, opiskelun j a työskentelyn 
tarpeet. Tulevaisuudessa etäope-
tus on mahdollista toteuttaa 
joukko-osaston omasta oppimis-
keskuksen studiosta. Monipiste-
neuvottelussa voi samaan ope-
tukseen tai keskusteluun osallis-
tua useampi oppimiskeskus sa-
manaikaisesti. Videoneuvottelu-
laitteiden tulee olla kaikkien 
työntekijöiden saatavilla, jotta 
niiden käytöstä saadaan riittäväs-
ti säästöä verrattuna virkamatko-
jen aiheuttamiin kustannuksiin. 
Video-opetusluokat ja auditoriot 
on myös varustettava videoneu-
vottelujärjestelmillä jotta opetus-
ta voidaan toteuttaa kyseistä tek-
niikkaa hyödyntäen. 

Puolustusvoimiin on hankittu 
jo useita kymmeniä videoneu-
vottelulaitteita. Yhteydet on to-
teutettu yhden tai kolmen isdn-
linjan ratkaisuilla. PvKK:n joh-
tamassa kehit tämishankkeessa 
testattiin mahdollisuutta toteut-
taa oppimiskeskusten väliset yh-
teydet TCP/IP-protokollaa käyt-
täen puolustusvoimien lähiver-

• j p 
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ien m u k a a n 

1 000:1?.?00 mk ] 

Videoneuvottelu] ärjestelmä 
E-gimerkki jpvestoinnjstg 
• Neuvottelutilaisuus 40 osallistujaa 

• paiväraha 157 m k 1 4 0 henkeä 
• matka 1900 m k 1 3 0 henkeä 
• majoitus 450 mk * 30 henkeä 
Y h t e e n s ä 76 000 mk 
lisäksi t e h o k a s työaika I työajan m e n e t y s 
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kossa. Kokeilulla saavutettiin 
hyviä tuloksia kuvan laadussa, 
yhteyden luotettavuudessa sekä 
käytön helppouden osalta. Puo-
lustusvoimille hankittavat video-
neuvottelujärjestelmät tukevat 
uusimpia standardeja. Yhteydet 
voidaan muodostaa samalla lait-
teella joko isdn-yhteytenä tai lä-
hiverkkoa pitkin. 

Into-järjestelmällä 
parannetaan sisäistä 
tiedottamista ja omaa 
yrityskuvaa 

Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskus on testannut ja 
määritellyt informaatiojärjestel-
män hyödyntämistä visuaalisessa 
viestinnässä joukko-osastoissa. 
Info-järjestelmät ovat vain yksi 
keino tekniikan hyväksikäytössä 
sisäisessä tiedottamisessa. Info-
jär jes te lmien käytöllä voidaan 
tehostaa huomattavasti joukko-
osastojen sisäistä tiedottamista. 

Info-kanavien sisältöä voi-
daan hallita joukko-osaston esi-
kunnasta ja jokaisesta komppani-
asta erikseen. Koko joukko-osas-
toa koskevat tiedotteet laaditaan 
esikunnassa j a lähetetään pak-
koajona kaikkiin näyttöpäättei-
siin. Komppanioiden sisäisessä 
tiedottamisessa hallinnoinnista 
vastaa vääpelin toimisto. Käyttö-
liittymä on helppokäyttöinen 
eikä se vaadi erillistä koulutusta. 

Info-kanavien sisällös-
sä voidaan hyödyntää 
puolustusvoimissa tuo-
tetuilla työkaluohjel-
milla tuotettuja doku-
mentteja jo tka ovat 
palvelimille tallennet-
tu. Info-järjestelmissä 
voidaan esittää kuvia, 
tekstejä, videoita ja ää-
nitiedostoja. Tekniikka 
ei aseta rajoituksia tie-
dottamiselle. Hyvin 
suunnitellulla ja ylläpi-
detyllä info-järjestel-
mällä on mahdollista kehittää 
joukko-osaston omaa yritysku-
vaa. 

Visuaalinen viestintä 
sisällön tuotannossa 

PvKK:n johtamassa kehittämis-
hankkeessa haetaan kokemuksia 
kolmiulotteisten käyttötilojen 
yhdistämisestä oppimistilanteis-
sa. Hankkeessa tuotetaan reaali-
aikaisen 3D-grafiikan työkaluilla 
Linnoittamisen opetuspakettiin 
portaalikonseptin prototyyppi. 
Tuotettavalla 3D-oppimisympä-
ristöllä voidaan opiskella inter-
aktiivisesti opiskelijan ja tietoko-
neen välillä. Opiskelija voi vali-
ta itselleen erilaisia oppimispol-
kuja ja rooleja. Sovellus sisältää 
linnoittamisen ohjesäännön, ku-
via, animaatioita, äänitiedostoja 
ja videoita linnoittamisen erivai-

Lirnioittamisen opetuspaketti 
3D-mallinnettu simulaattoriohjelma 
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PC-tvoasemat näyttöpäätteenä 
- Esikunnan aulassa 
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- oppimiskeskuksessa 
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Hal l inta 
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mä - Esikunta 
- Komppaniat 
- Oppimiskeskus 

heistä. 
Tulevaisuudessa Puolustus-

voimissa annettavasta teoriapai-
notteisesta opetuksesta lähes 
puolet tulee olemaan tietokone-
avusteista, tietoverkkoja ja tieto-
pankkeja hyödyntävää. Audiovi-
suaalisten laitteiden ja tietoko-
neiden käyttö opetuksessa aset-
taa uusia haasteita myös opetus-
materiaalin ja sisällön tuottami-
selle. 

Puolustusvoimien Koulutuk-
sen Kehittämiskeskus käynnistää 
yhteistoiminnassa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun kanssa alueelli-
sen ja paikallisen oppimateriaa-
lin tuottamisen kouluttamisen 
vuoden 2002 alussa. Opetus to-
teutetaan monimuotokoulutukse-
na. Koulutuksessa on mahdollis-
ta hyödyntää eri osaajien ammat-
titaitoa pedagogiassa, tuotanto-
prosessin toteuttamisessa ja teki-
jänoikeuskysymyksissä. Yhteis-
toimintaa on suunniteltu myös 
ammattikorkeakoulujen sisältö-
tuotantopiirien kanssa. 

Koulutuksessa huomioidaan 
multimediaopetuksen, opetuspa-
kettien ja verkko-oppimisympä-
ristöjen sisällön tuotannossa tar-
vittavat erityispiirteet. Opetusoh-
jelman käsikirjoituksen laatimi-
nen, kuvaus ja tuotantosuunnitel-
mien tekeminen, tekijänoikeus-
asiat ja tuotantosopimuksien te-
keminen ovat uusia asioita joita 
ei aikaisemmin ole tarvinnut 
huomioida. Koulutettavien koh-
deryhmänä tulee alkuvaiheessa 
olemaan joukko-osastojen kou-
lutusalan henkilöt, tekniset kehit-
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tämisosastot ja henkilöt, jotka 
joutuvat tuottamaan uudenmuo-
toista koulutusaineistoa. Koulu-
tukseen on mahdollista ottaa 
mukaan myös vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kou-
lutuspäälliköltä ja sisällöntuotta-
jia. 

TATSi-sovelluksen 
kehittäminen 

Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskus tuottaa puo-
lustusvoimien koulutuskäyttöön 
tietokoneavusteista opetusta var-
ten oman sovelluksen. TATSI -
järjestelmän tavoitteena on puo-
lustusvoimien kantahenkilöstön 
ja varusmiesten sotilaskoulutuk-
sen kehittäminen uuden koulu-
tusteknologian avulla. Uusi jär-
jestelmä on koulutuskäytössä 
kesällä vuonna 2002. TATSI on 
yksi sovellus jota käytetään op-
pimiskeskuksissa. 

Tämän koulutustietojärjestel-

män avulla kouluttajat täydentä-
vät puolustusvoimien keskitetys-
ti ylläpitämää oppimateriaalia. 
Sovelluksella kyetään tuotta-
maan nykyaikaista oppimateri-
aalia tietokoneavusteiseen ope-
tukseen, verkko-oppimisympä-
ristöihin ja itseopiskelun tarpei-
siin. Paikallisiin koulutustarpei-
siin sovitettua materiaalia oppi-
laat käyttävät varuskuntien ja 
oppimiskeskuksien työasemilta. 
Järjestelmään on tulevaisuudessa 
mahdollista hyödyntää myös re-
serviläisten koulutuksessa. 

Oppilaina ovat varusmiehet, 
kantahenkilökunta ja reserviläiset. 
Tavoitteena on. että kouluttajat 
käyttävät ja tuottavat omaa mul-
timediamuotoista oppimateriaa-
lia puolustusvoimien keskitetysti 
ylläpitämien multimedia-ja ope-
tusohjelmatietovarastojen avulla. 
Oppimateriaalien kokoamisella 
ja uudelleenkäytöllä parannetaan 
oppimateriaalien laatua, nopeu-
tetaan tuotantoa ja vähennetään 

monikertaista työtä opetusohjel-
mien valmistuksessa. 

Järjestelmän kehittämiselle 
asetetuista tavoitteista korostuvat 
kouluttajan käyttöliittymän sel-
keä ja yksinkertainen rakenne 
myös multimediatiedon käsitte-
lyssä, opetusohjelma tehostaa 
oppimateriaalin tuotantoa ja pa-
rantaa oppimateriaalin laatua. 
Opetusohjelmia voidaan tuottaa 
ja käyttää verkkoympäristössä. 

TATSI-järjestelmää voidaan 
käyttää yksittäisellä työasemalla, 
joka ei ole kytkettynä verkkoon, 
yksittäisellä työasemalla, joka on 
kytketty puolustusvoimien sisäi-
seen verkkoon tai työasemalla, 
joka on yhdistetty julkiseen tie-
toverkkoon. Julkisen verkon 
käyttö korostuu reserviläisten 
kouluttamisessa kertausharjoi-
tuksiin liittyen tai vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen eri 
kursseilla ja koulutustapahtumis-
sa. • 

PV:n verkko 
Internet 

Reserviläiset 
Avoimet opiskelijat 

Oppimateriaalin / « 
tietopankki ' -

Kouluttaja laatii 
opetuspaketin 

Varusmiehet 
Henkilökunta 

Oppimateriaalin 
tietopankki 

Ulkoiset tietopankit 
(koulut/yliopistot/armeijat) 

TATSIN käyttöidea 
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Vientiautot: 
Bil ia O y A b , Tourist & Diplomat Sales 
Olar inluoma 8 ,02200 ESPOO 
puh. 09 - 5044 1580, fax 09 - 5044 5590 
sekä muut pi ir imyyjät kautta maan. www.bilia.fi 

V O L V O 

Uusi Volvo V70 Sportsvvagon on täysin erilainen ja yllättävä urheiluauto. Paitsi että se kiihtyy G - 100 km/h 7,1 
sekunnissa ja saavuttaa 250 km/h huippunopeuden (T5 versio), sen erikoisuutena on viisi ovea ja tavaratila, johon 
vaivatta mahtuvat kaikki urheiluun liittyvät välineet suksista golfbägiin. Sen urheilullisin ominaisuus on kuitenkin 
turvallisuus, johon kuuluu vakiona kaikki, niitä maailman turvallisimpk-n autojen valmistajalta voi odottaa; kuten 
kaksivaiheinen kuljettajan turvatyyny, ABS-jarrut, SlPS-sivutörmäyssuoja, SlPS-sivuturvatyynyt, VVHlPS-järjestelmä, 
IC-turvaverho ym Hyvin vääntävät, suorituskykyiset uuden sukupolven moottorit, edistyksellinen alusta jä 
takapyörien Multi-l.ink -jousitus luovat osaltaan kokemisen arvoisen ajoelamyksen ja täydellisen käsiteltävyyden 
Uusi Volvo V70 on urheiluauto, johon vain Volvo pystyy. Malliston hinta alkaen 219.900 mk. 

UUSI VOLVO V70 SP0RTSWAG0N 
A DIFFERENT KIND OF FAMILY CAR. 

www.volvocar8.fi 
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Milnet-oppimisportaali 

lmatorjuntakoulu on kehittä-
nyt ja ylläpitää internetissä 
www.milnet.fi -nimistä por-

taalia eli porttia tietokantoihin, 
etäopetukseen ja linkkeihin. Sitä 
käytetään tällä hetkellä henkilö-
kunnan etäopetusympäristönä 
mm. Maanpuolustuskorkeakou-
lussa. Keväällä sen avulla pidet-
tiin ensimmäinen kertausharjoi-
tus Reserviupseerikoulussa. II-
matorjuntakoulu avasi portaalin 
internettiin juhannuksena 2000. 
Tällä hetkellä käyttäjiä on n. 
2500. 

Miksi l lmatorjuntakoulu? 

Ilmatorjuntakoululla on 90-lu-
vun alusta lähtien ollut erilaisia 
sähköisessä muodossa olevia op-
pimateriaalipankkeja. Vuonna 
1998 perustettiin PV:n intranet-
verkkoon ITkonttori niminen tie-
topankki. Sinne on taltioitu lä-
hinnä Ilmatorjunta-aselajin ope-
tusmateriaalia html-muodossa. 

ITkonttori on nähtävissä kai-
kissa varuskunnissa. Siellä on 
myös etäopetusohjelmisto, jonka 
avulla pidettiin Ilmatorjuntapääl-
likkökurssin etävaihe vuonna 
2000. Koska ilmeni tarve saada 
myös reserviläiset valmiin mate-
riaalin pariin, hyödynnettiin int-
ranetpuolella saatua tietotaitoa 
rakentamalla vastaavan tyyppi-
nen palvelu internettiin. 

Milnet-portaalin palvelut 
ovat muokattavissa 

Milnetin palvelut annetaan käyt-
täjäprofiilin ja käyttäjän omien 
toiveiden mukaisesti. Etusivun 
sisältö on käyttäjän muokattavis-
sa. 

Milnetin tärkeimmät palvelut 
ovat etäoppimisympäristöjä säh-
köposti. Milnetin sähköposti on 
muotoa etunimi.sukunimi @mil-
net.fi. Sen pystyy lukemaan mil-
lä tahansa internettyöasemalla 
selaimen kautta tai halutessaan 
erillisellä sähköpostiohjelmalla 
tai esim. kämmentietokoneella 
gsm-puhelimen avulla! 

Muita palveluita ovat pika-
viestin lähetys, pelit, kalenteri, 
erilaiset linkkilistat sotilaallisiin 
sivustoihin ja mm. Puolustusvoi-
mien tiedotusosaston uutisten 
otsikot ja ingressit ovat luettavis-
sa siellä. 

Etäopiskeluun liittyvä palve-
lu on tietopankki. Tällä hetkellä 
siinä on lähinnä sotilaskoulutuk-
seen liittyviä kuvia, mutta lähitu-
levaisuudessa ohjesäännöt ja eri-
laiset oppaat saadaan sinne. Tie-
topankki integroidaan jatkossa 
etäoppimisympäristöön. 

Verkko-oppimisympäristö 
= Verkkosotakoulu 

Milnetportaalin kautta mennään 
etäopiskeluympäristöön. Tällä 
hetkellä Maanpuolustuskorkea-
koululla ja Ilmatorjuntakoululla 

on oma ympäristö. Ympäristöstä 
käytetään nimitystä Verkkosota-
koulu. Jatkossa on mahdollista, 
että kaikilla puolustushaaroilla ja 
aselajikouluilla on omannäköi-
sensä oppimisympäristö Milne-
tissä. Se edellyttää vain nykyis-
ten lisenssisopimusten uusimis-
ta. 

Ohjelmistona on R5 Vision 
OY:n Génération. Ohjelmisto on 
selainkäyttöinen eikä siten vaadi 
käyttäjältä ohjelmistoasennuksia, 
vain verkkoyhteys riittää. Verk-
kosotakoulussa on palveluina 
mm. dokumentin luontigeneraat-
tori, kurssilaisten hallinta/seu-
ranta, keskustelupalstat, ryhmä-
työalueet, testit jne. 

Eräs em. alustan valintaan 
vaikuttaneista tekijöistä on ollut 
sisällön uudelleen käytettävyys. 

Ratkaisu on toteutettu XML -
standardia käyttäen. Génération 
on lienee ainoa ratkaisu maail-
massa, joka on toteutettu 
XML:llä. Ohjelmaan voi tutus-
tua www.r5vision.com sivuilla 
olevan demon avulla. Syksyllä 
2001 ryhdytään testaamaan op-
pimateriaalin hallintaohjelmistoa 
nimeltä Evaluation. 

Tietoturva on huomioitu 

Mirnet-portaaliin pääsevät vain 
rekisteröityneet käyttäjät. Lisäksi 
oikeudet erilaisiin palveluihin 
annetaan käyttäjäryhmän mu-
kaan. Mm. sähköposti on lähin-
nä PV:n henkilökunnalle ja etä-
opiskeluun osallistuville reservi-
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Iäisille. 
Internetverkko Tuusulan va-

ruskunnassa ja Santahaminassa 
on rakennettu siten, että liikenne 
kulkee vain palomuurin kautta. 
Sitä ylläpitää Helsingin Ilmator-
juntarykmenttin tietotekniikka-
ala. 

Organisointi 

Milnetin ylläpitoa ja kehittämistä 
johtaa tällä hetkellä artikkelin 
kirjoittaja. Varsinaisen koodaa-
misen ja osin ideoimisen suorit-
taa 1+3 vahvuinen varusmies-
ryhmä eli "nörtit". Helsingin Il-
matorjuntarykmentin jokaisesta 
saapumiserästä valitaan komen-
nusmiehiksi koululle nämä atk-
suunnittelijat. Sanan kiiriessä on 
tehtävään saatu Suomen kärki-
pään atk-koodaajia. Työskentely-
tilaksi heille on varattu entinen 
oppilaskunnan huone, joka on 
sisustettu atk-pöydillä ja varus-
tettu internet-työasemilla. 

Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentin tietotekniikka-ala on an-
siokkaasti kapteeni Ilkka Jääske-
läisen johdolla suorittanut atk-
hankinnat ja rakentanut internet-
verkkoyhteydet. Koulun tiloihin 
on rakennettu langaton internet-
yhteys (WLAN). 

Milnetin ylläpitoa suorittavat 
työn ohessa nämä varusmiehet, 
mutta yhä enenevässä määrin 
piirtäjä Arja Tsupukka, jota on 
koulutettu Web-master tehtä-
vään. 

Tulevaisuus 

Milnetin kehittämistä on suori-
tettu yhteistyössä Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ja Puolustus-
voimien Koulutuksen kehittä-
miskeskuksen kanssa. Joukko-
osastojen ja aselajikoulujen hen-
kilöstöresurssien pienentyessä 
voitaisiin kehitystyö ja ylläpito 
mahdollisesti keskittää PvKK: 
lie. Tällöin sotakoulut keskittyi-
sivät sisällön ja kurssien tuotta-
miseen. Sisällöntuottamisen apu-
na kannattaa varuskuntien käyt-
tää pientä varusmiesryhmää. 

Mikäli henkilökunnan ja re-
serviläisten koulutuksessa ryh-
dytään hyödyntämään täysimää-
räisesti verkko-oppimisympäris-
tön mahdollisuuksia, lisääntynee 
käyttäjämäärät kymmeniin tu-
hansiin vuositasolla. Milnetistä 
voidaan edelleen kehittää AVOT-
määritysten mukainen oppimis-
keskus henkilökunnan ja reservi-
läisten tarpeisiin. • 

Kirjoittajan päätehtävänä on 
Ilmatorjuntakoulun talous- ja 
henkilöstöhallinto. Toiminut 
aikaisemmin mm. taktiikan 
opettajana Ilmatorjuntakou-
lulla. Käynyt Turun yliopiston 
ja PV:n yhdessä järjestämän 
ensimmäisen monimuotokou-
luttajakurssin vuonna 1997ja 
siten ollut mukana AVOT-
ohjelmassa Ilmatorjuntakou-
lun edustajana. 
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JARMO TOISKALLIO • PROFESSORI, MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

ADL soti laspedagogiikan näkökulmasta 

Advanced Distributed 

Learning (ADL) eli "edisty-

nyt hajautettu oppiminen" 

on kansainväliseen keskus-

teluun omaksuttu amerikka-

lainen käsite. Tämän 

verkkopohjaisen oppimisym-

päristön idea syntyi osana 

USA:n Joint Vision 2010 -

ohjelmaa. Nyt yhä useam-

min korostetaan ADL:n 

roolia PfP-maiden henkilös-

tön nopeassa ja tehokkaas-

sa kouluttamisessa NAT0-

johtoisiin operaatioihin. 

NATON organisaatioon on 

syntynyt myös uusi elin 

"TEEPADLand Simulation" 

(TEEP tulee sanoista 

Training and Education 

Enhancement Programme). 

Kirjoittaja työskentelee Maan-
puolustuskorkeakoulun Koulu-

tustaidon laitoksella. 

Koska sotilaspedagogiikan 
erityisen mielenkiinnon 
kohde on oppiminen ja 

toimintakyvyn kehittyminen, on 
ajatus "edistyneestä hajautetusta 
oppimisesta" tärkeä ajankohtai-
nen haaste. On syytä korostaa, 
että ADL:ssa ei ole kyse sotilas-
pedagogiikan tekemästä keksin-
nöstä. Eurooppalaisesta kulttuu-
riperinnöstä kasvanut sotilaspe-
dagogiikka pikemminkin tuo sen 
teknologiakeskeisyyteen kriittis-
tä näkökulmaa. ADL on tietoyh-
teiskunnan ilmiö, jolle tuskin 
löytyy yhtä keksijää tai syntype-
rustaa. Erilaisia etä- ja moni-
muoto-opetuksen sovelluksia on 
jo pitkään kehitelty etenkin ai-
kuiskoulutuksessa. Tietoteknii-
kan nopea kehitys ja verkottumi-
sen idea 1990-luvun jälkipuolis-
kolla nivoi näitä ADL:ksi. 

irti ajasta ja paikasta 

ADL-lyhenteellä on tavallaan 
kaksi merkitystä. Toinen viittaa 
yleisesti uudenlaiseen verkko-
pohjaiseen oppimisympäristöön. 
Toinen merkitys on vahvasti 
NATO-käsitteistöön liittyvä: "To 
help Partners train more in depth 
with NATO". Uutena kehittämis-
alueena on simulointien tuomi-
nen verkkoon. Aiempi DL (Dis-
tance Learning eli etäoppiminen/ 
etäopetus) on laajentunut ja tun-
nuslauseeksi on otettu "Anyti-
me-Anyplace", kun DL:n tun-
nuksena oli "oikea aika-oikea 
paikka". Oppiminen halutaan nyt 
täysin riippumattomaksi ajastaja 
paikasta: sotilas oppii aina ja 
kaikkialla. Perusideana ADL: ssa 
näyttää olevan, että kasvatus ja 

koulutus ovat avain menestyk-
seen tulevaisuuden sotilaallisissa 
operaatioissa. 

ADL:n vastine Suomen puo-
lustusvoimissa on AVOT (Avoin 
Oppimis- ja Työskentely-ympä-
ristö). Molemmissa pyritään tie-
totekniikkaa hyödyntämällä sekä 
oppimisen maksimointiin että 
kustannussäästöihin. Joustavuus 
sekä irtautuminen kurssi- ja 
luokkahuonekeskeisyydestä ovat 
kantavia ajatuksia kummassakin 
- esimerkiksi ei tarvitse matkus-
taa kurssipaikkakunnalle eikä 
siellä olemisesta tarvitse maksaa 
päivärahoja. Kyse on tyypillises-
tä tietoyhteiskunnan ilmiöstä -
jopa utopiasta, jossa työn, perhe-
elämän ja opiskelun uskotaan ni-
voutuvan harmoniseksi kokonai-
suudeksi. 

Sotilaspedagogiikka 

Mitä sitten on sotilaspedagogiik-
ka? Se on oppiaine ja tieteenala, 
joka on juuriltaan manner-eu-
rooppalainen (saks. Militärpäda-
gogik). Englantia puhuvalle 
maailmalle "Military pedagogy" 
ei ole ollut kovinkaan tuttu käsi-
te. Vuodesta 1999 alkaen sitä to-
sin on käsitelty NATOn koulu-
tustyöryhmässä (NTG WG 
IT&ED), jonka painoalueena on 
ollut ADL. Vuonna 2001 on ta-
voitteena julkaista englanninkie-
linen Military pedagogy -teos. 
Kirjoittajista monet ovat maini-
tun koulutustyöryhmän jäseniä. 
Kirjoittamisajatus on syntynyt 
NTG WG IT&ED:n puitteissa 
muotoutuneista eurooppalaisista 
kontakteista. Ensimmäinen tutki-
jatapaaminen oli Helsingissä ke-
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väällä 2000. Nyt kirjoittajaryh-
mässä on edustus myös USA:sta. 

Sotilaspedagogiikkaa on 
määritelty siten, että se on tutki-
mukseen, kokemukseen ja kriit-
tiseen ajatteluun perustuvaa tie-
toa ja toimintaa sotilaallisen 
maanpuolustuksen eri aloilla ja 
tasoilia tapahtuvan koulutuksen 
jatkuvaksi kehittämiseksi. Se on 
sotatieteisiin kuuluva tieteenala, 
joka luo teoriaperustaansa myös 
kasvatus-, yhteiskunta- ja liikun-
tatieteitä hyödyntämällä. Kogni-
t io- ja mediatieteillä on kasvava 
merkitys. Maanpuolustuskorkea-
koulussa upseeriksi opiskelevilla 
se on yksi laajimmista oppiai-
neista. Upseerien jatko-opinnois-
sa on viime aikoina valmistunut 
vuosittain 10-20 tutkielmaa ja 
diplomityötä. Sotilaspedagogii-
kan alalta voi väitellä myös sota-
tieteiden tohtoriksi. Tätä kirjoi-
tettaessa on käynnissä viisi väi-
töskirjatutkimusta. 

Sotilaspedagogisen tutki-
muksen ja opiskelun käytännölli-
nen päätavoite on luoda henkistä, 
tiedollista ja taidollista valmiutta 
sille, että opetuksen ja koulutuk-
sen toteutustapoja jatkuvasti ar-
vioidaan, kehitetään ja kokeil-
laan sekä sotilasopetuslaitoksissa 
että joukko-osastoissa. Peruste 
sotilaspedagogiikan kehittämi-
selle tieteenalana on tarve ym-
märtää seuraavia ilmiöitä ja pro-
sesseja suhteessa sotilaskoulu-
tukseen: 

- jatkuva muutos, joka kos-
kee yhteiskuntia, kulttuureja ja 
ihmisten identiteettejä 

- j a t k u v a muutos, joka kos-
kee kriisien, sotien, taistelujen ja 
ns. ei-sotilaallisten operaatioiden 
luonnetta sekä ylipäätään kansal-
lisia ja kansainvälisiä turvalli-
suus-ja puolustusjärjestelmiä 

- j a tkuvas t i kehittyvät ase-, 
tiedustelu- ja johtamisjärjestel-
mät. 

Pedagoginen näkökulma 

Pedagogisesti nähtynä ADL/ 

AVOT: ssa on kyse monien näke-
mysten ja suuntausten risteysalu-
eesta. Merkittävimpinä voi pitää 
seuraavia: 

- ajatus aikuisesta itseohjau-
tuvana oppijana 

- ajatus tutkivasta työotteesta 
(jossa oman työn kehittäminen ja 
oppiminen tapahtuvat asioita 
kriittisesti tutkimalla) 

- ajatus oppivista organisaa-
tioista 

- konstruktivistinen oppimis-
käsitys (ihminen ei opi vain vas-
taanottamalla 'valmista' tietoa, 
vaan me rakennamme oman tie-
tämyksemme). 

Kaikkia neljää ajatusta yh-
distää pyrkimys poistaa historian 
myötä syntynyttä, mutta perim-
miltään keinotekoista rajaa oppi-
misen ja muun elämäntoiminnan 
(esim. työn) väliltä. 

Sotilaspedagogiikalla on pe-
riaatteessa kolme päänäkökul-
maa, joista se tarkastelee oppi-
mista ja koulutusta. Strateginen 
näkökulma tarkoittaa esimerkik-
si koulutusdoktriinien tarkaste-
lua. Taktis-teknisessä näkökul-
massa keskitytään koulutuksen 
ja oppimisen ohjauksen toteutus-
tapoihin ja menetelmiin. Filoso-
finen näkökulma kohdistaa huo-
mion mm. sellaisiin peruskysy-
myksiin kuin "mitä on oppimi-
nen?", "mitä on sotilaan toimin-
takyky?". Samoin eettiset kysy-
mykset kuuluvat tälle alueelle. 

Mainitut kolme näkökulmaa 
eivät ole toisiaan poissulkevia. 
Ne muodostavat kolmion siten, 
että tutkijan näkökulma voi olla 
esimerkiksi strategis-filosofinen. 
ADL:n tapaisia ilmiöitä voi - ja 
tulisikin - tarkastella kaikista 
mahdollisista näkökulmista. 
ADL:stä laaditut tekstit ovat pää-
asiassa NATO-papereita eivätkä 
sellaisina pyrikään edustamaan 
kriittistä pedagogista ajattelua. 
Ne ovat varsin korkealla järjes-
telmätasolla liikkuvia tekstejä, 
joissa arjessa puurtavia oppijoita 
ei näy. Niissä toistuvat sanat 
"Learning", "Education" ja 

"Training", mutta näiden sanojen 
tarkoittamat ilmiöt otetaan pal-
jolti itsestäänselvyyksinä. 

On mielenkiintoista, että 
Saksan Bundeswehrin ADL-ke-
hittämistyöhön on liitetty ajatus 
mediatietoisuuden tärkeydestä. 
Mediatietoisuus on "tietoa medi-
asta ja mediateknologiasta sekä 
niiden järkevästä didaktisesta ja 
metodologisesta käytöstä". Suo-
malaisessa sotilaspedagogiikassa 
tämä voisi kääntyä kysymyksek-
si siitä, kuinka ADL:n tapainen 
mediaympäristö vaikuttaa soti-
laan toimintakykyyn, kun toi-
mintakyky ymmärretään moni-
mutkaisena fyysisten, psyykkis-
ten, sosiaalisten ja eettisten teki-
jöiden kokonaisjärjestelmänä. 

ADL ja tietoyhteiskunnan 
problematiikka 

Suomi on maailman kehitty-
neimpiä tietoyhteiskuntia. Tä-
män asemansa kehityksen etu-
rintamassa maamme pyrkii säi-
lyttämään. Suomen tietoyhteis-
kuntastrategian mukaan tietoyh-
teiskunassa tieto ja osaaminen 
ovat sivistyksen perus ta ja kes-
keisin tuotannontekijä; tieto- ja 
viestintätekniikka tukee laajasti 
yksilöiden, yritysten ja muiden 
yhteisöjen vuorovaikutusta, tie-
don välittämistä ja hyödyntämis-
tä sekä palvelujen tarjoamista ja 
niiden saavuttamista. Periaat-
teessa juuri tätä määrittelyä voi 
pitää myös AVOT-kehittämisoh-
jelman perusta. 

Toisaalta yllä todetun määrit-
telyn moniulotteisuutta ei ehkä 
huomata ajatella koko laajuudes-
sa. Esimerkiksi pari vuotta sitten 
tasavallan presidentti Martti Ah-
tisaari huomautti tietoyhteiskun-
nan suurimman muutoksen ta-
pahtuvan organisaatioiden raken-
teissa ja toimintatavoissa. Tieto-
yhteiskunnalla ei hänen mukaan-
sa ole arvoa, jos se ymmärretään 
vain tekniikan kautta. Se tulee 
tavoittelemisen arvoiseksi vasta 
kun vanhat, hierarkkiset raken-
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teet poistetaan j a ihmisten va-
pautta lisätään. Kyse ei siis ole 
sen vähemmästä kuin työ-, johta-
mis- ja koulutuskulttuurien muu-
toksesta. 

Tietoyhteiskunta eri osa-alu-
eineen - kuten esimerkiksi ADL 
- ymmärretään kuitenkin usein 
lähes yks inomaan teknologian 
tuomiksi muutoksiksi. Keskuste-
lu t ietoyhteiskunnasta rajoittuu 
teknologian asiantunti joiden j a 
suurien monikansallisten yhtiöi-
den tai liittoutumien teknologian 
pohtimiseen - ja myös sen kau-
pallistamisen edistämiseen. Tär-
keämpää olisi keskustella kehi-
tyksen sosiaalisista ja institutio-
naalisista vaikutuksista sekä sen 
kyvystä vastata olemassa oleviin 
inhimillisiin tarpeisiin. Tässä 
mielessä Suomen puolustusvoi-
missa harjoitet tu monimuoto-
opetuksen (MOMU) kehittämi-
nen saattaa olla a imo askeleen 
edellä ADL-ideologiaa. Vireillä 
oleva suomalaisen sotilaspeda-
gogiikan tutkijan työskentely 
yhdysvaltalaisessa ADL-labora-
toriossa vaikuttaakin hedelmälli-
seltä, koska siellä on juuri käyn-
nistymässä didaktisen tason ke-
hi t tämisohjelma, jossa aletaan 

pohtia opetuksen j a oppimisen 
kysymyksiä. 

Huomiota täytyisi nyt kiin-
nittää sisältöihin ja siirtyä tekno-
logiavetoisuudesta käyttäjänäkö-
kulmaan. Tämä sama ongelma 
on hyvin näkyvissä niin ADL:ssa 
kuin kotimaisessa A V O T s s a . 
Esimerkiksi A V O T l l e tärkeitä 
varuskunnallisia oppimiskeskuk-
sia ollaan kehittämässä teknolo-
giavetoisesti nopealla aikataulul-
la ilman, että käyttäjä- ja peda-
gogianäkökulmaan olisi tutki-
mus- ja kehit tämisresursseja. 
Tässäkin on ennakoitavissa, että 
tekniset ratkaisut - ennen muuta 
väl inehankinnat - luovat puit-
teet, joihin käyttäjien on sopeu-
duttava. 

Rikkaat ja köyhät 

Syksyllä 2000 toimikautensa 
päättänyt NTG W G IT&ED:n 
hollantilainen puheenjohtaja tun-
nisti kulttuurisen kahtiajaon työ-
ryhmässä. Toisaalla ovat vahvas-
ti resurssoidut ADL-teknologit ja 
toisaalla "köyhemmät" pedago-
git. Nämä tosin työskentelevät 
lämpimässä yhteisymmärrykses-
sä ja toistensa a ja tusmaai lmoja 
rikastaen. 

NATO-asiakir joja lukiessa 
näkyy selvästi ADL-hankkeen 
massiivisuus samoin kuin se, että 
niistä puuttuu pedagoginen nä-
kökulma. Yhdysvaltain puolus-
tusministeriön ADL-hanket ta 
koskevassa perusasiakir jassa 
vuodelta 1999 vielä oli parilla 
rivillä todettuna erittäin hyviä 
pedagogisia linjauksia. Näitä oli-
vat seuraavat toteamukset: "Op-
piminen on silta informaatiosta 
ymmärrykseen", "Oppiminen on 
tehokkainta, kun se hankitaan 
kokemuksellisesti", "Oppiminen 
johtaa muutoksiin ajattelussa ja 
käyttäytymisessä", sekä "Oppi-
minen vaatii aikaa pohdintaan ja 
yhdistelyyn". Tällaiset perimmil-
tään syvälliset pedagogiset oival-
lukset jäävät kovin helposti julis-
tuksen ja teknologiapuheen jal-
koihin. • 

ADL-hankkeen aikana testataan mm. videoneuvottelutekniikan hyödyntämistä puolustusvoimis-
sa. SA-kuva. 
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PETRI PARVIAINEN • KOMENTAJAKAPTEENI, MERISOTAKOULU 

ADL - lääke parempaan koulutustasoon 

ADL (Advanced Distributed Learning) voitaneen 

kömpelösti kääntää suomeksi "edistynyt levitetty 

oppiminen" eli meikäläisittäin tutummin etäoppimi-

nen. ADL- hanke perustettiin Yhdysvaltojen Puolus-

tusministeriön ja Valkoisen talon tiede- ja teknolo-

giaosaston (OSTP) toimin marraskuussa vuonna 

1997. Hankkeen tavoitteena oli varmistaa eri 

alojen oppilaille pääsy korkeatasoiseen koulutus- ja 

opetusmateriaaliin, joka voidaan räätälöidä kunkin 

oppilaan tarpeen mukaisesti siten, että sen on 

oltava käytettävissä missä ja milloin tahansa. ADL-

hanke ei suinkaan syntynyt kokonaan puolustuslai-

toksen tarpeista, vaan jo tässä vaiheessa uskottiin 

koko yhteiskunnan olevan hankkeessa osallisena. 

A I - hankkeen tarve 
A A ) I aikoinaan syntyi 

mm. seuraavista 
syistä: 
- Tarve saada halvemmal la pa-
rempaa koulutustasoa 
- Oppilaat odottavat uusia ope-
tusmenetelmiä 
- Opiskelijoiden saaminen kou-
lupulpetteihin on vaikeutunut 
mm pitkien etäisyyksien ja aiko-
jen vuoksi 
- Koko eliniän kestävän opiske-
lun tarve on osoittautunut ilmei-
seksi 
- Taloudelliset säästötarpeet 
- Oppijat ovat hajallaan ympäri 
maapalloa (mm merijalkaväestä 
25.000 henkilöä on komennuk-
silla) 
- Uusien NATO- liittolaisten j a 
PfP- maiden henkilöstön koulu-
tustarpeet 
- Opettajien ja kouluttajien mää-
rän väheneminen 
- NATO- maiden uudet roolit j a 
tehtävät rauhanturva- ja rauhaan 
pakottamisoperaatioissa 
- Taistelukentän tai operaatioiden 
uudet ulottuvuudet ja vaatimuk-
set taistelijoille jne. 

Tarpeista päämääriin ja 
strategiaan 

Alkuinnostuksen ja varmaan 
myös sivupoluille eksyilyn jäi-
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keen puolustusministerin esityk-
sestä presidentti Bill Clinton lin-
jasi vuonna 1999 ADL- hank-
keelle lukuisia tällä kertaa jo hie-
man tarkempia päämääriä ja ta-
voitteita. Ensimmäinen ja samal-
la varsin keskeinen päämäärä oli 
kehittää linjaukset tulevalle laa-
ja-alaiselle kehitystyölle ja sen 
toteuttamiselle. Yhtenä tavoittee-
na oli bisnes-lähtöisyys siten, 
että myös alan kotimainen teolli-
suus pääsisi hyötymään hank-
keesta. Samalla luotiin yhteisö 
(ADL Co-Lab), joka alkoi kehit-
tämään alan standardeja, ohjel-
mistoja, opetusmateriaalia sekä 
infrastruktuuria, mistä hieman 
myöhempänä lisää. Keskeisenä 
tavoitteena oli myös pyrkiä nä-
kemään kokonaan uudet tulevai-
suuden mahdollisuudet (silta tu-
levaisuuteen). Lisäksi pyrkimyk-
senä oli avoin oppimisympäristö, 
joka todella tukee oppijaa ja sa-
malla opettajaa oppimistuloksien 
saavuttamisessa. Nämä päämää-
rät pätevät yhä tänäkin päivänä. 

ADL- strategian kulmakivik-
si muotoutui 

• Uusien verkkopohjaisten 
teknologioiden kehittäminen 
• Alan standardien kehittämi-
nen 
• Kehi t t ämiskus tannus ten 
alentaminen 
• Laajan yhteistyön edistämi-
nen 
• Uuden sukupolven opetus-
menetelmien tehokkuuden 
parantaminen 
• Kaupallisten ohjelmistojen 
(COTS) hyödyntäminen ja 
niiden edelleen kehittämisen 
tukeminen. 
ADL:n visio on kuvaan alla. 

Yksinkertaistettuna asian voisi 
ilmaista siten, että useisiin ser-
vereihin on asennettu valtaisia 
eri tieteen ja hallinnon alojen tie-
topankkeja ja niihin liittyviä ope-
tusohjelmia, joita pääsee eri alo-
jen oppijat käyttämään internetin 
välityksellä aikaan ja paikkaan 
riippumatta. Sinänsä tässä ei ole 
mitään mullistavaa, jos vaikka 

vertaa kotimaista AVOT-hanket-
ta. Hurjinta visiossa ovat potenti-
aaliset miljoonat käyttäjät, ta-
voitteina olevat standardit ja tek-
nologiat sekä tavattoman nopea 
rytmi, jolla hanketta viedään 
eteenpäin (ja varmasti myös käy-
tettävissä olevat huomattavan 
suuret budjetit). 

Ja edelleen toteutukseen ... 

ADL-hankkeen onnistumisen 
varmistamiseksi vuoden 1999 
lopulla puolustusministeriö pe-
rusti kolme tiedeyhteisöä, ADL 
Co-Lab:t (ADL Co-Laboratory) 
Floridassa, Virginiassa ja Wis-
consinissa. Näiden tehtävänä on 
hankkeen osaprojektien ohjaus ja 
osin myös kehitystyö. Työn tu-
loksena syntyi epäkaupalliseksi 
standardiksi tarkoitettu SCORM 
(Sharable Content Object Refe-
rence Model) jo vuoden 2000 
alussa (versio 1). Epäkaupalli-
suus tarkoittaa sitä, että 
SCORM:n linjauksia voi kaikki 

ESIKUNTA 

TYÖYHTEISÖ 

jne,jne 

...jotka voivat käyttää 
materiaalia koska tahansa 
kaikkialla 

SERVERI 

Tietomassa... ...siirretään ...josta edelleen 
serveriin oppijoille... 
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esimerkiksi oppilaitokset ja oh-
jelmistotalot käyttää maksutta 
hyväkseen. 

SCORM:lle asetetut keskei-
set teesit ovat: 

• Helppopääsyisyys (accessi-
bility): tieto on kyettävä toi-
mittamaan sellaisessa muo-
dossa, että oppija pääsee sii-
hen helposti käsiksi 
• Yhteensopivuus (interope-
rability): eri järjestelmien ja 
ohjelmistojen on oltava yh-
teensopivia toistensa kanssa 
• Kestävyys (durability): ko-
konaisjärjestelmä ei saa van-
heta teknologian mennessä 
eteenpäin siten, että joudut-
taisiin esimerkiksi koodaa-
maan ohjelmistoja kokonaan 
uudelleen 
• Uudelleen käytettävyys (re-
usability): ohjelmistoja, mal-
leja ja standardeja on kyettä-
vä käyttämään moninaisissa 
sovelluksissa ja yhteyksissä 
(esim. taulukkolaskenta- ja 
tekstinkäsittely ohj el mi ssa). 
SCORM:ssa on periaatteessa 

kaksi osaa: jatkuvasti täydentyvä 
tietomassa serverissä ja oppijan 
käyttöliittymä(t). SCORM ei ai-
nakaan tämän hetkisessä versios-
sa 1.2 (julkaistu lokakuussa 
2001) ole mikään varsinainen 
"näkyvä" tietokoneohjelma vaan 
pikemminkin kirjallisessa muo-
dossa oleva ohjenuora, jonka 
mukaan esimerkiksi mahdollisia 
kaupallisia tietokoneohjelmia 
kehitetään. ADL Co-Lab:ien yh-
teistyötahoina ja partnereina on 
tällä hetkellä teollisuudesta (in-
dustry) n. 130 yritystä, akateemi-
sesta (academic) maailmasta n. 
50 yliopistoa ja muualta julkis-
hallinnosta (government) n. 80 
tahoa, joista puolustushallintoon 
kuuluu karkeasti puolet. Itses-
tään selvää lienee näitä lukuja 
tarkasteltaessa, että kaikki puo-
lustushaarat sotakouluineen ovat 
vahvasti sitoutuneet ADL-hank-
keeseen. 

Tulevaisuuden tavoiteena 
tehokkuus 

Toivottavasti lukijalle on herän-
nyt kysymys mihin tätä ADL-
teknologiaa sitten oikein käyte-
tään. Vastaus on yksittäisestä 
"private Joesta" aina puolustus-
voimien ylimpään päällystöön 
kuuluvien päättäjien kouluttami-
seen. Opetettavina asioina voivat 
olla Kosovoon lähtevälle Joelle 
suunnattu Jugoslavian kielikurs-
si, kohdealueen tiestö tai vaikka-
pa ROE (voimankäytön sään-
nökset). Puolestaan hieman pi-
demmälle urallaan päässeet soti-
laat voivat opiskella ja harjoitel-
la esimerkiksi joint-esikunnan 
toimintaa ja sen suunnittelupro-
sesseja sekä vaikkapa NATOn 
poliittista päätöksentekojärjestel-
mää. Kirjo on siis valtava. Mutta 
niin on myös isossa valtiossa op-
pilasmassat. Esimerkiksi pelkäs-
tään Naval Learning Network:n 
tulevia oppilaita on arvioitu ole-
van kaikkiaan 1,2 miljoonaa so-
turia. 

Toki kun koulutusta ollaan 
suuntaamassa uusille urille voi-
taneen olettaa, että tällöin aikaan 
saadaan säästöjä tai ainakin te-
hokkuutta. Varsinaisia säästöjä 
amerikkalaiset uskovat aikaan-
saavan siitä, että oppijat ovat vä-
hemmän aikaa koulun penkillä 
eli pidempiä aikoja tuottavassa 
työssä eli "oikeassa" työssä. 
Näin varmasti on pitkähköllä ai-
kavälillä, mutta tuskinpa säästöt 
alkavat realisoitua ennen tämän 
vuosikymmenen päättymistä. 
Toki tavoitteet ovat hurjat ja puo-
lustusministeriön vuosittainen 
säästötavoite onkin 500 miljoo-
naa dollaria. Erään lehtiartikke-
lin mukaan ADL- pohjainen ope-
tus tuottaa 30-60 %:n rahalliset 
säästöt, 20-40 %:n aikasäästöt, 
lisää opetuksen tehokkuutta 30 
%, lisää oppilaiden tietotaitoa 
10-30 % ja lisää organisaation 
tehokkuutta ja tuottavuutta. Toki 
edellä esitettyihin arvoihin on 

suhtauduttava kriittisesti ainakin 
kehityksen tässä vaiheessa. 

Nyt kehitetään vankasti tule-
vaisuutta ja tällä tiellä ovat ame-
rikkalaiset olleet vasta muutamia 
vuosia. Välillä kannattaa myös 
katsoa aikaa taaksepäin. 10 vuot-
ta sitten tietokone oli varsinainen 
kummajainen ja sellainen henki-
lö, joka osasi esimerkiksi dos:n 
alkeet (vaikkapa levykkeelle tal-
lentamisen) oli jo varsinainen 
tietokonetaitaja. Viisi vuotta sit-
ten ei ollut juurikaan käytössä 
esim. internet-yhteyksiä puolus-
tusvoimissa. Kolme vuotta sitten 
alettiin jo pikku hiljaa päästä jat-
kuvasta kelmujen tulostamisesta 
videotykkien tullessa "operatiivi-
seen" opetuskäyttöön. Kymme-
nen vuoden päästä maailma voi 
olla hieman erilainen, joten pa-
himmista luutumista ainakin 
nuoremman kouluttajaportaan 
olisi syytä päästä irti. Tulevai-
suus on mahdollisuuksia täynnä: 
opintojakson suorittaminen esi-
merkiksi langattomalla kannetta-
valla tietokoneella, PDA:lla, 
kommunikaattorilla tai vaikkapa 
kolmannen sukupolven känny-
källä. • 

Ohessa on tutustumisen arvoisia 
www- osoitteita, joista löytyy 
runsaasti alan linkkejä: 
www.adlnet.org  
(ADL-järjestön kotisivut) 
www.navylearning.navy.mil  
(Yhdysvaltojen laivaston etäope-
tussivut) 
www.ict.usc.edu  
(Institute of Creative Technolo-
gies eli Hollywoodin elokuvate-
ollisuuden ja puolustusvoimien 
yhteistyön tuloksena syntyneen 
järjestön kotisivut) 
www.imsglobal.org  
(mm SCORM:n kehittämisessä 
mukana oleva yritys) 
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J-P SCHRODERUS • KOMENTAJAKAPTEENI 

Soti laspedagogiikan jaosto perustettu 

Suomen sotatieteellisen seu 
ran uusin jaosto eli sotilas 
pedagogiikan jaosto perus-

tettiin lokakuussa 2001. Sotatie-
teellisessä seurassa on nyt seitse-
män jaosta, joiden tarkoituksena 
on edistää ja tukea sotatieteellistä 
tutkimustyötä ja sotatieteiden har-
rastusta sekä seurata oman tie-
teenalansa (vast) kehitystä. Seuran 
puheenjohtajana toimii kenraali-
luutnantti Ilkka Ranta. Seurassa 
on jäseniä noin 1000. Sotatieteel-
linen seura julkaisee vuosittain 
Tiede ja Ase-julkaisun. 

Sotilaspedagogiikan jaoston 
(SPEDJ) säännöt tehtiin Suomen 
sotatieteellinen seura ry:n sääntö-
jen pohjalta. Jaoston ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi valittiin 
eversti (evp.) Kaj Wallander ja 
varapuheenjohtajaksi professori 
Jarmo Toiskallio (MpKK). Jaos-
ton hallituksessa on lisäksi majuri 
Pekka Halonen (MpKK), majuri 
Rainer Peltoniemi (PEhenk-os), 
majuri Mika Kalliomaa (MpKK) 
ja komentajakapteeni J-P Schro-
derus (PEturv-os). Jaosto piti en-
simmäisen esitelmätilaisuutensa 
22.10.2001 Tieteiden talolla. En-
simmäiset alustukset pitivät pro-
fessori Toiskallio ja majuri Pelto-
niemi. 

Kesusteluyhteisö ja 
yhteistyön lisääjä 

Jaoston tarkoituksena on luoda 
toimiva sotilaspedagogiikan kes-
kusteluyhteisö. 

Lisäksi tarkoituksena on tukea 
sotilaspedagogiikan tutkimusta, 
parantaa tieteenalan tunnettavuut-
ta ja lisätä kansallista sekä kan-
sainvälistä yhteistyötä. 

Kansallisen yhteistyön avulla 
pyritään aktivoimaan sotilaspeda-
gogiikasta kiinnostuneet henkilöt 

yliopistoissa, korkeakouluissa, 
muissa oppilaitoksissa, yhteisöis-
sä ja yrityksissä rakentavaan kriit-
tiseen keskusteluun. Kehittämisen 
ja arvioinnin kohteina olevia osaa-
misalueita voivat olla muun muas-
sa jatkuva oppimien ja ammatilli-
nen kasvu uusissa oppimisympä-
ristöissä, sotilaiden toimintakyky 
ja oppiminen erityisesti informaa-
tio-ja johtamissodankäynnin nä-
kökulmasta, toimintakyvyn fyysi-
nen ulottuvuus, toiminta- ja kou-
lutuskulttuurit sekä sotilaspedago-
giikan perusteet ja tutkimusmeto-
dologia. Puolustusvoimien piirissä 
mielenkiintoinen yhteistyökump-
pani voi olla johtamistaidon laitos 
ja vastaavasti sotatieteellisessä 
seurassa johtamistaidon jaosto. 

Kansainvälinen yhteistyö 
kasvussa 

Kansainvälinen yhteistyö sotilas-
pedagogiikan osalta on kehittynyt 
voimakkaasti viimeisinä vuosina. 
Euroopassa on useita erilaisia lä-
hestymistapoja kuvata sotilaspe-
dagogiikkaa. Euroopan ensim-
mäinen sotilaspedagogiikan semi-
naari pidettiin Maanpuolustuskor-
keakoulussa vuonna 2000 ja toi-
nen Ruotsissa tänä vuonna. Seu-
raavat kokoukset pidetään Sveit-
sissä 2002 ja Itävallassa 2003. 
Voimakkaimmin keskusteluun ja 
yhteistyöhön on osallistunut hol-
lantilaisia, tanskalaisia, ruotsalai-
sia, saksalaisia, itävaltalaisia, 
sveitsiläisiä ja suomalaisia tutki-
joita. Professori Toiskallio on toi-
minut yhteistyötä koossa pitävänä 
ja ohjaavana henkilönä. Tämän 
toiminnan ja yhteistyön tuloksena 
julkaistaan Euroopassa vallitsevia 
sotilaspedagogiikan lähestymista-
poja käsittelevä teos vuoden 2002 
alussa. 

Kansainvälisiä malleja 

Lisäksi sotilaspedagogiikkaa käsi-
tellään Naton Training Group 
Working Group on Individual 
Training and Education Develop-
ments (NTGWG) työryhmässä, 
Työryhmässä on edustajina Pää-
esikunnan koulutusosastolta joh-
tamisen alatyöryhmän puheenjoh-
tajana komentajakapteeni, Pasi 
Staff ja jäsenenä Maanpuolustus-
korkeakoululta professori Toiskal-
lio. Työryhmä kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa ja muun muassa 
sotilaspedagogiikka tutkiva ala-
työryhmä useammin. Yhteistyön 
avulla saadaan tietoa muun muas-
sa Yhdysvaltojen johtamasta mo-
nimuoto-opetuksen perustalle ra-
kennettavasta Advanced Distri-
buted Learning-kehittämismallis-
ta. Kansainvälinen toiminta pyri-
tään laajentamaan myös Partner-
ship for peace- yhteistyöhön. Pe-
rimmäisenä tarkoituksena on pitää 
kansainvälinen yhteistyö avoinna 
kaikille halukkaille osapuolille. 

Sotilaspedagogiikan jaosto pi-
tää kevätkaudella 3-4 kokousta eri 
osaamisalueilta. Kokousten pito-
paikat, ajat ja alustajat löytyvät 
Suomen sotatieteellisen jaoston 
internet kotisivuilta www.mpkk.fi/  
sotatiedeseura/jaostot.html. Jaos-
ton toimintaan voi osallistua kuka 
tahansa Suomen sotatieteellisen 
seuran säännöissä määritelty hen-
kilö sekä sotilaspedagogiikan ja-
oston hallituksen hyväksymä hen-
kilö. 

Lopuksi on huomioitava, että 
sotilaspedagogiikan jaoston sään-
nöissä painotetaan, että toiminnan 
kokonaistavoite on kehittää ja tu-
kea maanpuolustusta. • 
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SEIJA PIIPONNIEMI-LAHTI • KOULUTUSSUUNNITTELIJA, KOULUTUSKESKUS DIPOLI 

Esimerkki koulutusyhteistyöstä 
Koulutuskeskus Dipol in turvallisuuskoulutus, 

sotilaita mukana jo vuodesta 1 9 9 3 lähtien 

Teknillisen korkeakoulun 

täydennyskoulutusyksikkö 

Koulutuskeskus Dipoli on 

järjestänyt koulutusta turvalli-

suusjohdolle vuodesta 1991 

lähtien. Tuolloin käynnistettiin 

ensimmäinen Turvallisuusjohdon 

koulutusohjelma, joita keväällä 

2002 päättyvä ohjelma 

mukaan lukien on ollut kuusi. 

opintoviikon laa-
juisessa koulutus-
ohjelmassa nou-

datetaan Yritysturvallisuuden 
neuvottelukunnan suosittelemaa 
yritysturvallisuuden kokonais-
mallia. Toiseen Turvallisuusjoh-
don koulutusohjelmaan osallistui 
puolustusvoimista eversti Ari 
Uutinen, eversti Jan Laukka ja 
everstiluutnantti Erkki Otranen. 
Merivoimista Turvallisuusjoh-
don koulutusohjelman on käynyt 
komentajakapteeni (evp) Jyri 
Vikström. 

Turvallisuusjohdon koulutus-
ohjelma on itsenäinen täyden-
nyskoulutuskokonaisuus ja myös 
60 opintoviikon laajuisen Koulu-
tuskeskus Dipolin Master of Se-
curity pätevöitymisohjelman pe-
rusosa. Turvallisuusjohdon kou-
lutusohjelmaan jatkoksi raken-
nettuja vuonna 1996 käynnistet-
ty pätevöitymisohjelma koostuu 
pakollisista ja valinnaisista opin-
noista sekä lopputyöstä henkilö-
kohtaisen opintosuunnitelman 
mukaisesti. Opintosuunnitelmia 
tehtäessä käytetään hyväksi ole-
massa olevia opintosuoritusvaih-
toehtoja sekä opiskelumahdolli-
suuksia, jotka perustuvat Koulu-
tuskeskus Dipolin tekemiin eril-
lisiin sopimuksiin turvallisuus-
alan koulutusta tarjoavien taho-
jen kanssa. Ensimmäinen ja sa-
malla vanhin tehdyistä sopimuk-
sista on yhteistyösopimus Maan-

puolustuskorkeakoulun kanssa. 
Vuonna 1998 Koulutuskes-

kus Dipolin ja Maanpuolustus-
korkeakoulun välillä tehdyn so-
pimuksen mukaan Master of Se-
curity opiskelijoilla on ollut 
mahdollisuus hakeutua Maan-
puolustuskorkeakoulun kursseil-
le sopimuksessa määriteltyä me-
nettelyä noudattaen. Sopimus on 
tuonut Master of Security opis-
kelijoille selkeän lisän turvalli-
suusalan korkeakoulutasoisen 
koulutukseen ja niiltä osin lisän-
nyt heidän mahdollisuuksiaan 
laajentaa ja syventää omaa am-
matillista osaamistaan työtehtä-
vissä. 

Opiskelijoiden vaihtelevat 
työtehtävät turvallisuusalan joh-
totehtävissä ja yksilölliset kehit-
tymistarpeet merkitsevät tarvetta 
erilaisiin opintomahdollisuuk-
siin. Tämän vuoksi yhteistyö 
korkeakoulutasoisten turvalli-
suusalan koulutustahojen, kuten 
Maanpuo lus tuskorkeakou lun 
kanssa, on oleellinen ja arvostet-
tu osa Koulutuskeskus Dipolin 
Master of Security pätevöitymis-
ohjelmaa. Lähitulevaisuudessa 
koulutusyhteistyö voi merkittä-
vällä tavalla lisääntyä erityisesti 
Koulutuskeskus Dipolin ja 
Maanpuo lus tuskorkeakou lun 
täydennyskoulutusosaston kans-
sa. Tällöin se uudistuvan turval-
lisuuskoulutuksen kautta kosket-
taa myös Merivoimissa palvele-
via turvallisuusupseereita ja-
päälliköitä. • 
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Nyt Suomessakin on mahdollisuus rakentaa 

Internet-, data- ja puheliikenteen yhdistävä lähiverkko, 

johon voidaan liittää yrityksen kaikki toimipisteet. 

Olivatpa ne Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. Viestintä 

su juu niin nopeasti, ruuhkat tomast i ja edullisesti, että 

etäisyydet unohtuvat . Esimerkiksi verkon sisäisistä 

puheluista ei peritä eri maksua, käytiinpä keskustelut 

Helsingistä Hankoon tai Hangosta Göteborgiin. 

Utfors on pohjoismainen partneri 

korkealaatuisten kiinteiden ja mobiilien laajakaista-, 

Internet- ja puheliikennepalvelujen tuottajana. Utfors 

yhdistää Pohjoismaiden 75 suurinta kaupunkia 7250 

kilometriä pitkällä laajakaistaverkolla. Verkko on toteu-

tettu edistyksellisellä tekniikalla ja se taqoaa ainutlaatuisia 

kustannussäästöjä. Utforsin verkon avulla niin yritykset 

kuin julkinenkin sektori saavat uusia mahdollisuuksia 

toimintansa kehittämiseen. 

utfars 
www.utfors.fi, puh. 09-351 080 

am 
mmm 
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K ö ö p e n h a m i n a n 

PETER A M A T T S S O N • FILOSOFIE DOKTOR 

Mil i tärpedagogik 
som militär disciplinering 

Avsikten med denna artikel 
är att diskutera den mili-
tära disciplineringen av 

lärandet och belysa denna peda-
gogiska disciplinering utifrån 
kognitiva, normativa och auto-
noma aspekter. Artikeln avslutas 
med en diskussion om militärpe-
dagogik och postmodernitet. 

Professionell 
militärpedagogisk ideologi 

Pedagogik är vetenskapen om 
uppfostran i vidsträckt bemärkel-
se. Mil i tärpedagogiken har till 
uppgif t att f r ämja ett ändamål-
senligt och följdriktigt tillväga-
gångssätt såväl vid fostran till en 
god krigaranda som vid utbild-
ningsarbetet (Romdahl & Till-
berg 1927, s. 5). 

Den svenska reformationen 
är ett för t räff l igt pedagogiskt 
exempel på hur den polit iska 

Fil dr Peter A Mattsson, 
forskarassistent vid Ledarskap-
sinstitutionen, Försvarshögsko-

lan i Stockholm 

makten tog kontroll över män-
niskans liv och själ. Borell 
(1989) skriver i sitt avhand-
lingsarbete om disciplinära stra-
tegier hur de svenska officerarna 
disciplinerade soldaterna på 
exercisplatser och i krig. Denna 
immanenta pedagogik ändrades 
med den moderna krigsteorin. 
Då behövdes officerare och sol-
dater som i Clausewitz anda 
skulle kunna hantera osäkerheter 
och vara en central taktisk och 
strategisk resurs (Borell 1989, s. 
11). 

I slutet av 1800-talet sam-
manfördes de stora massorna av 
officerare och soldater till väldi-
ga arméer. I förberedelserna av 
det moderna kriget skulle solda-
ter tränas i disciplin och soldater 
skulle disciplineras i träning. 
Den byråkratiska hanteringen av 
detta krävde kontroll och stabili-
tet. På detta sätt uppstod anstal-
tens stabilitet och kaserninterna-
tet. Denna kasernmiljö i en strikt 
kontrollerad internatform över 
flera utbildningsperioder gav en 
god pedagogisk kontroll av indi-
viduellt lärande och en gemen-
sam social utveckling. 

Officerskårens starka kopp-
ling till statens våldsmonopol 
gav del" militära systemet en egen 
kontroll och genomförande av 
rekrytering, utbildning och bes-

tämning av kriterier för en fram-
gångsrik yrkesofficersutövning. 
Det fanns externt satta mål som 
begränsade off icerskårens pro-
fessionella autonomi men det 
militära systemet uppvisade 
långt in på slutet av 1960-talet en 
hög grad av autonomi, inte minst 
avseende utbildning av värnplik-
tiga och officerare (ibid., s. 15-
16). 

Social rutin reproducerar 
praktiken, skapar de välkända, 
vardagliga omständigheter som 
tas som givna och inte behöver 
förklaras. I den fredstida krigs-
makten kan rutinen sanktioneras 
av tradition, men rutinen i den 
moderna militära organisationen 
har inte minst en byråkratisk 
form. Officiella reglementen och 
anvisningar har t ex en avsevärd 
räckvidd och betydelse. Dessa 
formella, skrivna regler gör inte 
endast anspråk på att bestämma 
hierarkin av tjänsteposi t ioner 
och kompetensområden. Den 
anger också - ofta rigoröst - mål 
och medel för all militär verk-
samhet, inklusive bestämmelser 
för "kr igsmannens" personliga 
uppträdande, hans "st i l" och 
"hållning" (Borell 1989, s. 12). 

Militärpedagogiken hade un-
der perioden av militär paterna-
lism och kasernmekanisk discip-
lin (1901-1939) denna dubbla 
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funktion att skapa en god förban-
dsanda och förberedelse inför 
kriget, dvs. disciplinering och 
som en rationell metod i utbild-
ningsarbetet och i disciplinering 
av träning. Beredskapstiden in-
nebar att kasernlivets standardi-
sering och kontroll bröts upp och 
övergick till improviserade för-
läggningsformer och nya militä-
ra aktivitetsformer med ett bety-
dande antal värnpliktiga officera-
re och reservofficerare utgjorde 
den pedagogiska basen. Även 
den förändrade krigföringen avs-
peglades i en process av avrutini-
sering som påtagligt förändrade 
de formel la kasernrut inerna 
(Romdahl & Tillberg 1927, 
Sundbärg, G. 1913, Schneider & 
Wahlström 1921 och Borell 
1989 s. 25). 

Från 1950-talet inträder en 
återgång till kasernmeka-
nisk disciplin och till 

gruppstyrning i slutet av 1970-
talet. Under 1950-talet skedde en 
snabb militär tillväxt som också 
innebar pedagogiska problem 
och möjligheter. Denna moderni-
sering och ökade teknif ier ing 
medförde ett stort inflytande av 
utbi ldningsteknologi t i l lsam-
mans med centraliserade utbild-
ningsmetoder och utbi ldnings-
materiel f ram. I slutet av 1960-
talet ökade kraven på den militä-
ra systemtes anpassning till fö-
rändrade yttre krav och förhål-
landen. De värnpliktigas protes-
ter mot det kvardröjande meka-
nistiska disciplinära systemet 
ledde f ram till indirekta styrfor-
mer och en ökad gruppstyrning 
växte fram som en dominerande 
pedagogisk metod (ibid.). 

Under 1990-talet har den mi-
litära pedagogiken i den svenska 
försvarsmakten låsts till ett peda-
gogiskt förhållningssätt som be-
nämns helhetsbaserat lärande. 
Dock har den pedagogiska forsk-
ningen vid Försvarshögskolan en 
bredare inriktning mot flertalet 
pedagogiska teorier inom kogni-

tionspsykologi, utvecklingspsy-
kologi och den kulturhistoriska 
skolan. Den ideologiska utveck-
lingen av mili tärpedagogiken 
inom den svenska Försvarsmak-
ten har allt sedan den til lkom 
fortsatt och den kan därför med 
fördel analyseras utifrån kogniti-
va, normativa och autonoma syn-
sätt (Mattsson & Wijnbladh 
2000). 

En kognitiv militärpedagogik 
bör förstås som den särskilda 
pedagogik som utgår från det 
militära systemets strategiska 
doktriner, dess militära organisa-
tion och det operativa användan-
det av dess resurser och kapaci-
teter. En sådan militärpedagogik 
styrs och definieras utifrån det 
militära systemets rationellt ob-
jektiva mentalitet. Denna menta-
la objektivitet avgör vilka peda-
gogiska inflytelser som skall 
prövas, utvärderas och imple-
menteras. En mil i tärpedagogik 
skulle enligt kognitiv militäride-
ologi kunna svara upp mot det 
militära systemets förmåga att 
möta krigets krav genom bedriva 
militär fostran och utbi ldning 
mot doktrinära, operativa, taktis-
ka och stridstekniska mål. 

En normativ militärpedago-
gisk ideologi utgår från vad offi-
cerskåren eller inflytelserika de-
lar av den anger som pedago-
giskt relevant. Det blir således 
dessa officerares öppna eller dol-
da yrkes- och kunskapsintresse 
som styr det pedagogiska för-
hållningssättet, dess innehåll och 
metoder. En möjl ighet till nor-
mativ påverkan f inns indirekt i 
de tekniska och organisatoriska 
system som utformas för det mi-
litära systemet. Militärpedagogik 
skulle enligt normativ militäride-
ologi kunna vara ett uttryck för 
yrkes- och kunskapsintressen 
från officerskårens eller från in-
flytelserika officerare. Ambitio-
nen att kunna styra militär fost-
ran och utbildning mot normera-
de mål skulle kunna var ett ut-
ryck för en kontrollerande mili-

tärpedagogik utifrån dessa kuns-
kaps- och maktintressen. 

En autonom mili tärpedago-
gisk ideologi innebär att det mi-
litära systemet tillskriver sig en 
pedagogisk självständighet och 
en professionell pedagogisk han-
dlingsfr ihet . Denna ideologi 
tillskriver en pedagogik som for-
muleras inifrån systemets egna 
intressen och krav. En militärpe-
dagogik kan på detta sätt utveck-
las som mer eller mindre är helt 
oberoende av omvärldens peda-
gogiska teorier, metoder och 
synsätt. Militärpedagogik skulle 
enligt autonom militärideologi 
kunna var ett uttryck för det mi-
litära systemets pedagogiska 
självständighet och oberoende av 
omvärlden. Istället för att anv-
ända vedertagna och standardise-
rade pedagogiska begrepp och 
metoder så utvecklar det militära 
systemet en autonom modell för 
fostran och utbildning. 

Nya militärpedagogiska 
forskningsområden 

Dessa analyser pekar på faran av 
militära isolationism och skapan-
de av egna begrepp och normera-
de pedagogiska förhållningssätt. 
11 ex de nya asymmetriska kon-
flikterna behövs ett nytänkande 
lång utanför den militära sfären 
för att kunna hantera terrorister 
och den nya typ av krigföring de 
tillämpar. Detta innebär att en 
försvarsmakt inte enbart skall 
vara konventionell utan den ock-
så skall klara av att möta asym-
metriska hot och attacker. Nya 
krav som rimligtvis borde påver-
ka utbildning av soldater och of-
ficerare. Dessa förändring med-
för ett ökat behov av en bredare 
handl ingskompetens inom den 
framtida försvarsmakten. 

Denna handlingskompetens 
skall ses som förmågan att anv-
ända kunskaper och förståelse 
för effektiva handlingar rätt ut-
förda i tid och rum. Den etiska 
drivkraften i handl ingskompe-
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tensen påverkar reflektionen av 
handlingar och handlingsalterna-
tiv samt att utveckla förändrings-
strategier. Finsk handlingskom-
petens fokuserar inte primärt på 
utförandet och avslutandet av 
uppgifter utan istället f inns den 
pedagogiska tyngdpunkten i in-
dividens självkänsla och själv-
för troende, t i l lsammans med 
kunskapsförmåga och drivkraf-
ten att agera effektivt (Toiskallio 
2000). 

De postmoderna förbanden 
är mindre men effekt ivare än 
större konventionel la förband 
med högteknologisk och 
högpresterande utrustning. Indi-
viduella soldater blir vapen- och 
underrättelseplattformar. Den in-
dividuella soldaten utvecklas till 
s tr idssystem och ingår som en 
funktionell enhet i ett större sys-
tem samordnade med andra st-
ridssystem och vapenplattformar. 
Dessa system skall uppnå opti-
mal förmåga för överlevnad, rör-
lighet och hög bekämpningsrisk 
för motståndaren. 

Denna pos tmoderna bryt-
punkt ger nya spännande utma-
ningar åt mil i tärpedagogiken 
som skulle kunna sammanfattas 
som: 

Hur skedde den militärpo-
litiska hantering som 
ledde f ram till 1920-ta-

lets mil i tärpedagogiska kurser 
och anvisningar? Hur och av 
vem utvecklades argumenten för 
att införa militärpedagogik inom 
den svenska försvarsmakten kort 
efter första världskriget? 

Beredskapst iden (1940-
1945) utpekas av en del forskare 
som en pedagogisk mycket dy-
namisk period inom den svenska 
försvarsmakten och hur skulle 
denna pedagogiska dynamik 
kunna beskrivas och j ämföras 
med de mil i tärpedagogiska ut-
gångspunkterna från 1920-talet? 

Vilka mil i tärpedagogiska 
tankar fanns i försvarsmaktens 
sätt att möta ungdomskraven un-

der 1970-talet på ökad demokra-
tisering och inflytande i samhäl-
let? Inflytande från främst USA 
med indirekta s tyrformer och 
gruppstyrning av värnpliktiga 
f rämst under 1980-tal hur var 
detta kopplat till militärpedago-
giska utgångspunkter? 

Hur kan de nya militära re-
volutionerna, den neo-totala 
krigföringen och den postmoder-
na inf luensen rymmas och ut-
vecklas inom en förnyad militär-
pedagogik? Hur ser det moderna 
pedagogiska forskningsfältet ut 
internationellt och hur utvecklas 
mil i tärpedagogiken internatio-
nellt sedan 1989? • 
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VESA NISSINEN • AAAJURI 

Puolustusvoimien kehittyvä koulutus 
Puolustusvoimien uusi johtajakoulutusohjelma 
luo perustan kestävälle kehittämiselle 

Otsikossa esitetty väittä-
mä on tämän artikkelin 
pääteema. Käsittelen 

tässä vain lyhyesti puolustusvoi-
mien uuden johtajakoulutusoh-
jelman yksityiskohtia, koska ai-
hepiirissä on saatavilla useita 
tuoreita julkaisuja. Keskityn ku-
vaamaan niitä mahdollisia vaiku-
tuksia, joita uudella johtajakou-
lutusohjelmalla toteutuessaan 
on. Vaikutukset painottuvat puo-
lustusvoimiin, mutta ulottuvat 
myös muualle yhteiskuntaan. 

Johtajakoulutusohjelman 
periaatteet 

Ohjelma muodostaa kokonaisuu-
den, joka on lähemmin tarkastel-
tuna kokonainen kasvatusjärjes-
telmä. Ohjelman perusrakenteen 
muodostaa neljä kokonaisuutta, 
joista järjestelmä rakentuu: 1) 
ohjelman tieteelliset perusole-
tukset, 2) oppisisällöt ja viiteke-
hykset, 3) oppimiskäsitys ja ope-
tusmenetelmät sekä 4) työssä 
oppiminen ja palautejärjestel-
mät. Tieteelliset perusoletukset 
muodostuvat kahdesta pilarista. 
Johtamisen alueella on tukeudut-
tu johtamisen uuden paradigman 
tuottamaan tietoon. Kasvatuksen 
alueelta on tiivistetty menetelmi-
en tieteelliseksi pohjaksi kriitti-
nen, konstruktivismia painottava 
mutta myös muita oppimiskäsi-
tyksiä hyödyntävä oppimisen 
viitekehys. 

Sisältötiedon viitekehyksen 
muodostaa sotilasjohtamisen kä-

sitteen määrittely. Sisältötiedon 
painopiste on ihmisten johtami-
sen alueella, keskeisenä käsittee-
nä on johtamiskäyttäytyminen. 
Sisältötiedon ydin on syväjohta-
misen malli, joka rakentuu loogi-
sesti sotilasjohtamisen käsittees-
täjajohtamiskäyttäytymisen vii-
tekehyksestä. Menetelmätiedos-
sa hyödynnetään kriittistä, kon-
struktivismia painottavaa oppi-
miskäsitystä. Koulutettavia akti-
voivien ja kokemuksellisuutta 
hyödyntävien menetelmien käyt-
tö on vakioitu johtajien perus-
koulutuksessa, esimerkkeinään 
johtajuuskokemusten näytelmäl-
linen purkaminen, johtamiskäyt-
täytymisen videoanalyysit, joh-
tajatehtäväradat ja vaikkapa ve-
teraanien syvähaastattelut. 

Työssä oppiminen tunnuste-
taan johtajana kehittymisen vah-
vimmaksi elementiksi. Tätä ele-
menttiä tuetaan välittömällä ja 
systemaattisella palautteella sekä 
tiimityöskentelyllä. Kaikki pa-
lautejärjestelmät toteutetaan si-
ten, että ne samalla suuntaavat 
johtajaksi koulutettavan kehitty-
mistä itseohjautuvuuden suun-
taan. Syväjohtamisen kysymys-
sarjalla määrävälein toteutettava 
systemaattinen, "360-astetta" pa-
laute on tärkeä henkilökohtainen 
työkalu. Teoreettisesti syväjohta-
misen kysymyssarjalla tuotettava 
johtajaprofiili on yksilötasolla 
erittäin merkittävä sillanrakenta-
ja teorian ja käytännön välille; 
kursseilla käsitelty malli muut-
tuu johtajakokelaalle "lihaksi" 

silloin kun hän saa itselleen pa-
lautteen muilta ihmisiltä mallin 
mukaan tehdyllä työkalulla. 

Koko ohjelma toimii parhai-
ten silloin, kun se istutetaan kou-
lutusjärjestelmän rakenteisiin 
systemaattisen kasvatussuunnit-
telun periaattein. Tärkeintä on, 
että oppijayksilö ja hänen me-
nestymisensä asetetaan suunnit-
telun lähtökohdaksi. Jatkuvan 
kehittymisen takaa ohjelmaan si-
dottu evaluointi, joka tekee sys-
teemistä itseäänkorjaavan. Kaik-
ki edellä kuvatut elementit ovat 
valmiit ja myös käytössä puolus-
tusvoimien koulutusjärjestelmäs-
sä. 

Miten ohjelma 
vaikuttaa yksilöön? 

Johtajakoulutusohjelman tavoit-
teet yksilötasolla on määritetty 
seuraavasti: 1) ymmärtää, mitä 
ihmisten johtaminen ja koulutta-
minen sotilasjohtajalta vaatii, 2) 
kannustaa vastuun ottamiseen it-
sensä jatkuvasta kehittämisestä 
ja 3) kehittää valmiutta oman 
johtamiskäyttäytymisen kriitti-
seen arviointiin. Kaikki edellä 
mainitut tavoitteet yhdistävä ko-
konaistavoite on itseohjautuvuu-
den kehittäminen. Itseohjautu-
vuuden lähtökohtana on oman 
valmiuden arviointi. Tältä perus-
talta oman oppimisen ohjaami-
nen on mahdollista, mutta se 
edellyttää muun muassa kykyä 
määritellä omat oppimistarpeet, 
tahtoa pysyä oppimispäätöksissä 
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ja valmiutta ottaa vastuu omasta 
oppimisesta. 

Johtajakoulutusohjelman it-
seohjautuvuus -tavoitteen takaa 
löytyy siis välillisesti koko ihmi-
sen elämään vaikuttava kokonai-
suus: johtajana kehittymiseen 
väistämättä liittyvä ihmisenä 
kasvaminen (arvojen ja asentei-
den muokkautumisprosessi) sekä 
lisääntyvä oppimaan oppiminen 
luovat yksilölle kokonaisvaltaisia 
elämänhallinnan valmiuksia. 
Näillä valmiuksilla menestytään 
opiskeluissa ja työelämässä. 

Miten ohjelma 
vaikuttaa organisaatioon? 

Nimensä mukaisesti syväjohta-
minen vaikuttaa myös organisaa-
tion syvärakenteisiin, tässä tapa-
uksessa johtamis- ja koulutus-
kulttuuriin. Puolustusvoimien 
menestyksen ja kilpailukyvyn 
kannalta tärkeintä lienee se, että 
kokonaisuutena puolustusvoimat 
kehittyy oppivan organisaation 
suuntaan. Puhuttiinpa syväjohta-
misesta tai oppivan organisaation 
tunnusmerkeistä, tutkimusten 
mukaan seuraukset ovat samat: 
toiminnan tehokkuus ja laatu pa-
ranevat. Miten tällainen kehitys 
vaikuttaa puolustusvoimien toi-
mintaedellytyksiin? 

Konkreettisina esimerkkeinä 
voidaan mainita vaikkapa henki-
löstön rekrytointi ja sitoutumi-
nen sekä yleensä puolustusjärjes-
telmän uskottavuus. Erilaisista 
kampanjoista huolimatta henki-

löstön rekrytoinnin ratkaisee 
aina kohdattu sotilasyhteisö, oli-
pa kyse alokkaasta tai diplomi-
insinööristä. Alokas haluaa pääs-
tä johtajakoulutukseen (ja hy-
väksyä samalla 12 kuukauden 
palvelusajan), jos hän kokee toi-
mintaympäristönsä eli perusyksi-
kön haasteelliseksi ja kannusta-
vaksi sekä tulevat tehtävänsä 
mielekkäiksi. Hakeutumista 
edelleen edesauttaa tietojohtaja-
koulutuksen hyödynnettävyydes-
tä siviilielämässä. Maanpuolus-
tustahtoinen diplomi-insinööri ei 
välttämättä halua saada puolus-
tusvoimilta huippupalkkaa, mut-
ta haluaa toimia avoimessa toi-
mintaympäristössä tehtävissä, 
joissa saa tyydyttää omia kasvu-
tarpeitaan. 

Mihin perustui taannoin teh-
ty eurooppalainen arvio suoma-
laisen puolustuksen korkeasta ta-
sosta? Tuon arvioinnin ytimenä 
oli näkemys koulutusjärjestel-
mämme tuloksista ja mahdolli-
suuksista. Valistunut ajattelija 
tietää, että ihmiset ja tahto ovat 
sodankäynnissä aina vähintään 
yhtä tärkeitä elementtejä kuin 
aseet ja teknologia. Syväjohta-
minen voi tehdä puolustuksem-
me inhimillisestä komponentista 
niin vahvan kuin se ylipäänsä on 
mahdollista. Tästä asiasta meillä 
on itselläkin lähihistoriassa va-
kuuttava näyttö. 

Missä ohjelma etenee? 

En ole toistaiseksi kohdannut ai-

noatakaan sotilasta tai siviiliä, 
joka olisi kyennyt perustellusti 
kumoamaan edes osan edellä 
esitetyistä näkemyksistä. Taus-
talla oleva tieteellinen tutkimus 
on vankka. Silti ohjelman etene-
minen takkuilee koulutusjärjes-
telmässämme. Olen kuitenkin 
nähnyt varusmiesten ja kadettien 
parissa, miten johtajakoulutus 
käytännössäkin voi toimia. He 
kantavat uutta kulttuuria sekä 
ajatuksissaan että teoissaan. • 
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H A N N U H Y P P Ö N E N • EVERSTILUUTNANTTI, KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 

Päällystön koulutusuudistus 
ja täydennyskoulutus 

Päällystön koulutusjärjestel-
mä on uudistettu lakkautta-
malla opistoupseerien pe-

ruskoulutus ja kehittämällä ny-
kyistä upseerien koulutusjärjes-
telmää. Viimeinen opistoupseeri-
en peruskurssi alkoi Lappeenran-
nassa syksyllä 2000 ja päättyy 
tammikuussa 2003. Opistoup-
seerien perus- ja jatkokoulutuk-
sesta vastanneen Maanpuolus-
tusopiston tilalle perustettiin 
1.8.2001 Maasotakoulu. Viimei-
nen vanhamuotoinen kadetti-
kurssi alkoi Santahaminassa syk-
syllä 2000 ja päättyy kesäkuussa 
2004. Upseerien koulutuksessa 
on siirrytty yhtenäiseen akatee-
miseen koulutusohjelmaan. Kou-
lutusohjelma rakentuu upseerin 
perusopinnoista (60 ov), sotatie-
teiden kandidaatin tutkinnosta 
(120 ov) ja sotatieteiden maiste-
rin tutkinnosta (160 ov). Jatko-
tutkintoina säilyvät yleisesikun-
taupseerin tutkinto ja sotatietei-
den tohtorin tutkinto. Vuoden 
2001 loppuun mennessä Maan-
puolustuskorkeakoulu selvittää 
sotatieteiden lisensiaatin tutkin-
non käyttöönoton. 

Kirjoittaja palvelee Maaso-
takoulun koulutuspäällikkö-
nä. Hän on palvelut Uuden-
maan Rakuunapataljoonas-
sa, Maanpuolustusopistolla, 
Hämeen Rykmentissä, 
Maanpuolustuskorkeakou-
lussa ja Pääesikunnan 
koulutusosastolla. 

Täydennyskoulutus 

Upseerin perusopintojen, sotatie-
teiden kandidaatin tutkinnon ja 
sotatieteiden maisterin tutkinnon 
tarkoituksena on antaa upseereil-
le teoreettiset, tiedolliset ja tai-
dolliset valmiudet perus-ja jouk-
koyksikköpäällystön tehtäviin, 
itsensä kehittämiseen ja jatko-
opintoihin. 

Täydennyskoulutuksen tar-
koituksena on kehittää ja ylläpi-
tää upseerien valmiuksia sodan 
ja rauhan ajan tehtävissä tai an-
taa valmiuksia seuraaviin tehtä-
viin. Täydennyskoulutukseen si-
sältyvät aina perehtyminen ja 
harjoittelu omassa sodan ajan 
tehtävässä sekä lupien ja oikeuk-
sien edellyttämä taitojen ylläpito 
ja päivitys. 

Sodan ajan ammattitaidon 
säilyttäminen ja kehittäminen to-
teutetaan osallistumalla vuosit-
tain suunnittelu-, taistelu-, ampu-
ma- ja kertausharjoituksiin sekä 
kansainvälisiin harjoituksiin si-
joituksen mukaisessa sodan ajan 
tehtävässä. 

Koulutuskulttuurin muutos 
puolustusvoimissa 

Päällystön koulutusuudistuksella 
pyritään koulutusjärjestelmän 
kehittämisen lisäksi muuttamaan 
myös puolustusvoimien koulu-
tuskulttuuria. Koulutuskulttuurin 
muutosta on kuvattu kaaviossa 
seuraavalla sivulla. 

Koulutuskulttuurin muutok-
set kestävät vuosikymmeniä. 

Useat koulutusjärjestelmän jo 
käynnistetyt kehittämisohjelmat 
ja hankkeet osoittavat, että olem-
me muutoksen aallonharjalla. 

Sotatieteiden maisterin 
tutkinnon jälkeinen 
täydennyskoulutus 

Upseeri kehittää johtamiskäyt-
täytymistään ja harjaantuu rau-
han ajan yksikön päällikön tehtä-
viin toimimalla perusyksikkö-
päällystön tehtävissä. Upseeri 
opiskelee rauhan ajan yksikön 
päällikkökurssilla sekä puolus-
tushaaran ja aselajin tehtäväkoh-
taisilla kursseilla. 

Upseeri kehittää taktista ajat-
teluaan ja harjaantuu sodan ajan 
joukkoyksikön komentajan teh-
täviin toimimalla sodan ajan 
joukkoyksikköpäällystön tehtä-
vissä suunnittelu-, kartta-, maas-
to-, taistelu-ja kertausharjoituk-
sissa. Upseeri opiskelee puolus-
tushaaran ja aselajin sodan ajan 
joukkoyksikön komentajakurs-
silla. 

Perusyksikköpäällystön kan-
sainväliset tehtävät tukevat up-
seerin ammattitaidon kehittämis-
tä ja harjaantumista päällikkö-ja 
komentajatehtäviin. 

Sotatieteiden kandidaatin 
tutkinnon jälkeinen 
täydennyskoulutus 

Sotatieteiden kandidaatin tutkin-
to antaa kelpoisuuden aina mää-
räajaksi täytettävään nuoremman 
upseerin virkaan. Upseeri kehit-
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tää taktista ajatteluaan ja har-
jaantuu sodan ajan perusyksik-
köpäällystön tehtäviin toimimal-
la sodan ajan yksikön varapääl-
likkö- ja päällikkötehtävissä 
suunnittelu-, kartta-, maasto-, 
taistelu- ja kertausharjoituksissa. 
Upseeri kehittää johtamiskäyt-
täytymistään ja harjaantuu rau-
han ajan vaativiin kouluttajateh-
täviin toimimalla mm. perusyk-
sikön joukkueenjohtajan ja ali-
upseerikoulun kouluttajan tehtä-
vissä. Upseeri opiskelee puolus-
tushaaran ja aselajin tehtäväkoh-
taisilla kursseilla. 

Upseerilla on opintojen ja 
määräaikaisen palveluksen jäl-
keen useita eri vaihtoehtoja ja 
mahdollisuuksia. Hänellä on 
vuosittain mahdollisuus hakeu-
tua sotatieteiden maisterin tut-

kintoon johtaviin opintoihin. Li-
säksi upseeri voi suorittaa opin-
toja, joita voidaan lukea hyväksi 
ylempään tutkintoon sekä hakeu-
tumiseen lisäpisteitä tuottavia 
opintoja. 

Toinen vaihtoehto on määrä-
aikaisen palvelun jatkaminen vii-
dellä vuodella. Kolmantena vaih-
toehtona on hakeutuminen eri-
koishenkilön vakituiseen virkaan 
johtaviin jatko-opintoihin yli-
opistoihin, korkeakouluihin ja 
ammattikorkeakouluihin. Nel-
jäntenä vaihtoehtona on hakeutu-
minen reserviin ja uudelleenkou-
lutukseen erorahan tai koulutus-
tuen turvin. Tämä vaihtoehto si-
sältää myös esimerkiksi sivuai-
neopintojen suorittamisen Maan-
puolustuskorkeakoulun täyden-
nyskoulutusosastossa. 

Upseerin perusopintojen 
jälkeinen täydennyskoulutus 

Upseerin perusopinnot antavat 
kelpoisuuden määräaikaiseen re-
serviupseerin virkaan. Henkilö 
kehittää johtamiskäyttäytymis-
tään ja harjaantuu rauhan ajan 
kouluttajatehtäviin toimimalla 
perusyksikössä nuoremman kou-
luttajan, joukkueen varajohtajan 
ja järjestelmäkouluttajan tehtä-
vissä. 

Reserviupseeri kehittää tak-
tista ajatteluaan ja harjaantuu so-
dan ajan alueellisten joukkojen 
perusyksikköpäällystön tehtäviin 
toimimalla sodan ajan joukku-
eenjohtajan, yksikön varapäälli-
kön ja yksikön päällikön tehtä-
vissä suunnittelu-, kartta-, maas-
to-, taistelu-ja kertausharjoituk-
sissa. 

Koulutuskultuurin muutos puolustusvoimissa 

Behavioristinen oppimiskäsitys 
Lähiopetus 

Joukko-opetus 
Opettaminen 

Opetukseen osallistuminen 

Tietojen opettaminen 

Aine- ja kurssiopetus 
Teoria vs. käytäntö 

Opiskelu ja työ erillään 
Oppikirjat 

Opiskelija ja opetustietojen tilastointi 
Kielikurssit 
Tekeminen 

Koulut 

Henkilöstöryhmäpohjainen koulutus 
Perus- ja jatkokoulutus 

Jäykähkö, byrokraattinen 
Vähäinen kansainvälinen opetus 

TANAAN JA HUOMENNA 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys 
Monimuoto-opiskelu (MOMU) 
Henkilökohtainen opiskelu (HOPS) 
Oppimisen ohjaaminen 
Itseohjautuvuus, muiden oppimisen 
tukeminen 
Oppimaan oppiminen, analyyttinen 
ajattelu, ongelmien ratkaisutaitoja, vuoro-
vaikutus 
Opetusmodulit, pääaine, sivuaine 
Teorian ja käytännön yhdistäminen 
Työn ja opiskelun joustava yhdistäminen 
Oppikirjat ja verkko-opiskelumateriaali 
Opiskelijahallinnon tietojärjestelmä 
Kielipolku 
Tulokset, vaikuttavuus 
Avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö 
AVOT 
Pv:n koulutusjärjestelmän hyödyntäminen 
Jatkuva oppiminen 
Joustava, dynaaminen 
Kansainvälinen toiminta osa opiskelua 

Opettamisesta oppimiseen 
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Määräaikaisen palvelun jäl-
keen henkilön vaihtoehtoehtoina 
ovat: 

- hakeutuminen vuosittain 
sotatieteiden kandidaatin tutkin-
toon johtaviin opintoihin. Henki-
lö voi suorittaa myös seuraavan 
vaiheen opintoihin lisäpisteitä 
tuottavia opintoja 

- määräaikaisen palvelun jat-
kaminen viidellä vuodella 

- hakeutuminen reserviin ja 
uudelleenkoulutukseen koulutus-
tuen tai erorahan turvin ml. opin-
tojen suorittaminen MpKK:n tk-
os:ssa (esim. sivuaineopinnot) 

Täydennyskoulutuksen yleisiä 
ongelmia ja 
ratkaisumahdollisuuksia 

Henkilöstön täydennyskoulutuk-
seen liittyy myös ongelmia. On-
gelmien tunnistaminen antaa 
mahdollisuuksia niiden ehkäise-
miseen ennakolta. 

Täydennyskoulutusmahdolli-
suuksia ei tunneta ja henkilöitä 
esitetään "väärään" täydennys-
koulutukseen. Koulutusalan hen-
kilöiden on tunnettava koulutus-
järjestelmä ja sen opetustarjonta. 
Opetustarjontaan voi tutustua 
esikuntajärjestelmän puolustus-
voimien toiminta -sovelluksessa. 
Koulutustilaisuuksien tapahtu-
makortteja kehitetään siten, että 
ne antavat nykyistä täsmällisem-
pää tietoa opetustilaisuuksista. 
Koulutuksen perustana on oltava 
henkilöstösuunnittelu ja vuosit-
taisissa kehityskeskusteluissa to-
dettu koulutustarve. 

Henkilöitä ei esitetä täyden-
nyskoulutukseen työkiireiden ta-
kia. Tällöin ei nähdä täydennys-
koulutuksen mahdollisuuksia ke-
hittää henkilön ammattitaitoa ja 
tuoda lisäarvoa työpanokseen. 

Henkilöitä esitetään täyden-
nyskoulutukseen rutiininomai-
sesti vain virkaiän perusteella. 
Tarkoituksenmukaisempi menet-
tely on esitys, joka perustuu ura-
suunnitteluun, henkilöstösuun-
nitteluun ja kehityskeskusteluun. 

Paikallisella tasolla ei ole re-
sursseja eikä aikaa täydennys-

koulutuksen toteuttamiseen. Op-
piminen on osa kaikkien työtä ja 
oppivaa organisaatiota. Ennak-
kosuunnittelulla ja koulutuksen 
vakioinnilla sekä toteuttamalla 
koulutus kohderyhmittäin ja teh-
tävä- ja taitotasoittain voidaan 
kohdentaa voimavaroja suunnit-
telusta itse täydennyskoulutuk-
seen. 

Täydennyskoulutus koetaan 
poissaoloksi varsinaisista töistä. 
Oppiminen on nähtävä osaksi 
kaikkien normaalia työtä. Moni-
muoto-opiskelun laajeneva käyt-
töönotto tulee vähentämään ny-
kyiseen täydennyskoulutukseen 
liittyvää matkustusaikaa, joka 
voidaan suunnata työntekoon tai 
opiskeluun työpaikalla. 

Täydennyskoulutus ei ole 
tarpeellista, koska perus- ja jat-
kokoulutuksen on tuotettava val-
miita ammattilaisia. Tämä ei 
pidä paikkaansa. Ammattitaitoja 
asiantuntijuus syntyvät vain teh-
tävissä harjaantumisen ja jatku-
van oppimisen kautta. Ammatti-
taidon ylläpitämistä ja kehittä-
mistä tukevat suunnitelmallinen 
tehtäväkierto ja urasuunnittelu. 

Henkilöiden omaehtoista 
opiskelua ei tueta, koska "jos tu-
etaan yhtä on tuettava kaikkia". 
Omaehtoinen opiskelu on aina 
kannatettavaa ja sen tukeminen 
on yleensä halvinta osaamisen 
kehittämistä. 

Täydennyskoulutuksen 
kehittämismahdoll isuuksia 

Täydennyskoulutuksen lähtö-
kohtina tulee olla henkilön ura-
suunnittelu, potentiaalin tunnis-
taminen ja osaamisen kehittämi-
nen. Täydennyskoulutuksen lähi-
ajan kehittämismahdollisuuksia 
ovat oppimiskeskusten perusta-
minen joukkoihin sekä moni-
muoto-opiskelun nykyistä laa-
jempi käyttö. 

Opiskelijoiden opinnäytteet 
voidaan ottaa organisaatioiden 
kehittämisen apuvälineiksi. Tu-
losyksiköiden tarpeet voidaan 
tuoda esille esittämällä opinnäyt-
teiden aiheita. Opiskelun kautta 

syntyvää osaamista ja tutkimus-
raportteja voidaan käyttää tulos-
yksikön täydennyskoulutukses-
sa. Henkilön osaaminen voidaan 
hyödyntää organisaation toimin-
nan jatkuvassa parantamisessa. 

Sotilasopetuslaitoksissa käyt-
töön otettava opiskelijahallinnon 
tietojärjestelmä Winha Pro tulee 
tuottamaan henkilöiden "opiske-
luhistorian", johon on taltioitu 
henkilön koko osaaminen ja sen 
kehittyminen. 

Eri henkilöstöryhmien yh-
teistoiminnallista oppimista tul-
laan lisäämään. Lähiopiskelu 
työpisteittäin ja joukko-osastoit-
tain sekä etäopiskelu tietoverkon 
kautta luovat uusia opiskelijaryh-
miä, joissa voidaan jakaa osaa-
mista ja tukea muiden oppimista. 

Tulosyksiköt voivat myös 
vaikuttaa tutkintojen ja opinto-
kokonaisuuksien kehittämiseen 
viivästetyn arvioinnin kautta. 
Viivästetyssä arvioinnissa opis-
kelija ja hänen esimiehensä arvi-
oivat sotilasopetuslaitosten anta-
maa koulutusta kahdesta kol-
meen vuotta henkilön opiskelun 
jälkeen. 

Parhaiden käytäntöjen selvit-
tämisen (Benchmarking) avulla 
voidaan oppia uusia toimintata-
poja ja vaihtaa osaamista. Kokei-
lemisen arvoinen olisi myös hen-
kilöstön osaamisen syventämi-
nen ja laajentaminen "henkilö-
vaihdon" avulla. Henkilöt voisi-
vat työskennellä esimerkiksi 
muutaman kuukauden naapuri-
joukko-osastossa. 

Peruskoulutus antaa perustie-
dot ja taidot opiskelun jälkeisiin 
tehtäviin. Ammattitaito saavute-
taan vain jatkuvan kehittymisen 
ja elinikäisen oppimisen avulla. 
Kaikkien tulosyksiköiden - op-
pivien organisaatioiden - on tar-
jottava mahdollisuuksia henki-
löstönsä osaamisen kehittämi-
seen. • 
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MIKKO ELO • YLILUUTNANTTI, PIONEERIVARIKKO 

Opistoupseerista upseeriksi 
kokemuksia alkaneesta koulutuksesta 

Kesäkuussa 2 0 0 0 Pääesikunta 

antoi ensimmäiset viralliset 

tiedot uuden, opistoupseereille 

suunnatun jatkokoulutuksen 

aloittamisesta syksyllä. Tietoja 

opistoupseerien mahdollisesta 

jatkokoulutuksesta upseeriksi 

on tosin ollut liikkeellä koko 

1990-luvun ajan. Upseerikoulu-

tusjärjestelmän kokonaisuudis-

tuksen valmistelu siirsi kuiten-

kin koulutuksen aloittamisen 

vuoden 2001 puolelle. 

Kirjoittaja on rannikkotykistöpe-
ruskoulutettu yliluutnantti, jonka 

palveluspaikka on nykyisin 
Keuruun Pioneerivarikko. 

Koulutukseen pääsemisen 
ehtoina oli vähintään vii-
den vuoden palvelus opis-

toupseerin virassa ja jäljellä tuli 
olla vähintään kymmenen palve-
lusvuotta. Lisäksi hakijalla tuli 
olla korkeakoulututkinto tai up-
seerintutkintoon soveltuvia opin-
toja korkeakoulusta tai ammatti-
korkeakoulusta. 

Juhlava alku 

Puolustusvoimien henkilöstö-
päällikkö hyväksyi huhtikuun 
alussa 18 opistoupseeria Maan-
puolustuskorkeakoulun täyden-
nyskoulutusosaston oppilaiksi 
täydentämään tutkintoaan upsee-
rin tutkinnoksi (vanhamuotoinen 
160 ov tutkinto). Loppukevät 
kului henkilökohtaisten opinto-
suunnitelmien rakentamisessa 
koulutussuunnittelija Kaija Huh-
dankosken kärsivällisellä opas-
tuksella ja kesäkuussa opinnot 
alkoivat orientoivalla jaksolla 
Santahaminassa. Koulutettava 
joukko koostui kokeneemmista 
opistoupseereista, osalla oli taka-
naan koko koulutusputki luut-
nanttikursseineen, osalla toimi-
upseerin ylempi virkatutkinto. 
Kaikille oli kuitenkin yhteistä 
kokemus monimuoto-opiskelus-
ta korkeakoulutasolla. 

Työteliäs "yhden yön ihme" 

Opistoupseerin koulutuksesta lu-
ettiin hyväksi 50 opintoviikkoa 
(ov) ja luutnanttikurssin suoritta-
misesta 10 ov. Lisäksi työkoke-
muksesta korvattiin korkeintaan 
10 ov, mikäli takana oli kymme-
nen kokonaista työvuotta. Muis-
ta korkeakouluopinnoista oli 
mahdollista hakea korvaavuutta, 
mutta niiden soveltuminen up-
seerintutkintoon ei ollut itsestään 
selvää. Niinpä jatkokoulutukseen 
osallistuvalle opistoupseerille 
tuli keskimäärin 80-100 ov suo-
ritettavia opintoja. Opinnot koos-
tuvat upseerien koulutusohjel-
man mukaisesti taktiikasta, soti-
laspedagogiikasta, johtamisopis-
ta jne. Mistään yhden yön ih-
meestä on siis tässä yhteydessä 
turha puhua - opintojen suoritta-
minen vaatii todellista paneutu-
mista, kärsivällisyyttä ja ajan-
käytön hallitsemista. Toki moti-
vaatiostakin on apua. 

Opiskelijan arkea 

"Malta vielä muutama vuosi, 
niin voitte lähteä Eikan (vanhin 
poikamme) kanssa yhdessä Ka-
dettikouluun", totesi vaimoni 
rohkaisevasti. Näinhän se on, 
olemme kadetteihin verrattuna 
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keskimäärin 10-15 vuotta van-
hempia opiskelijoita. Samat 
kurssit on kuitenkin käytävä, 
tentit tentittävä ja harjoitukset 
juostava. Pelkällä kirjanselaami-
sella ei tutkintoa täydennetä. 

Yksi suurimmista eroista tie-
dekorkeakouluun verrattuna on 
opiskelun luonne, perinteisesti 
sotaväen koulutus perustuu kurs-
simuotoisuuteen j a aktiiviseen 
paikallaoloon. Tästä on seuran-
nut sotaväelle ominainen hyvä 
yhteishenki kurssin sisällä, mistä 
oppilasupseerit jäävät paitsi. Kir-
jatenttien suorit taminen ei ole 
osoittautunut niin helpoksi jär-
jestää, kuin me opiskelijat kuvit-
telimme. Ensimmäiset listat ten-
tittävistä kirjoista ovat vasta tu-
lossa ainelaitoksilta. 

Tutkintoaan täydentävällä ei 
kuitenkaan ole mahdollisuutta is-
tua päätoimisesti Kadettikoulus-
sa, vaan omat työt on hoidettava 
ja kouluttautumiseen saa käyttää 
enintään 2 työpäivää viikossa. 
Toki tämä tarkoittaa sitä, että 
opintososiaaliset edut ovat huip-
puluokkaa - koulutettava saa 
täyden palkan ja päivärahaa kou-
lutusjaksoilta. 

Työn ohella monimuoto-
opiskeluna suoritettava ylempi 
korkeakoulututkinto on varmuu-
della isotöinen. Opiskeluun kes-
kittymistä edesauttaa esimiehen 
sitoutuminen monen vuoden 
urakkaan ja ymmärrys runsaita 
poissaoloja kohtaan, toimivat si-
jaisjärjestelyt työpisteessä ja 
oman ajankäytön suunnittelu. 
Ensimmäinen, jää tä murtava 
kurssi joutuu käymään läpi kaik-
ki uusimuotoisen koulutuksen 
käynnistysvaikeudet. Uskoakse-
ni seuraavalla, keväällä 2002 
aloittavalla kurssilla on jo suun-
taviivat selvillä ja opiskelut alka-
vat ilman takkuamista. 

Käytännön ongelmia upsee-
rioppilaalle muodostavat opiske-

lun ja työn yhteensovittaminen, 
eri kadettikursseilta poimittavat 
opintoviikot, kirjatenttimahdolli-
suuksien puute ja selittäminen. 
Sillä aina, kun jatko-opiskeli ja 
aloittaa kurssia, on hänen selvi-
tettävä kurssinjohtajalle, miksi ja 
mitä varten hän on kurssille tu-
lossa. 

Opistoupseerien jatkokoulu-
tusta upseeriksi ei vielä tunneta 
kaikissa sotakouluissa, jotka an-
tavat upseerin tutkintoon johta-
vaa koulutusta. Näin opintojen 
alkuvaiheessa opintoviikot kart-
tuvat hitaasti, mutta Maanpuo-
lustuskorkeakoulun byrokratia 
käy kyllä tutuksi. 

Miksi? 

Niin palvelustovereille kuin it-
sellekin joutuu joskus selittä-
mään koulutuksen luonnetta j a 
omaa innokkuuttaan jatkokoulu-
tukseen. Kysymys on henkilö-
kohtainen, ja jokaisella upseeri-
oppilaalla lienee siihen oma vas-
tauksensa. Yleisiä vastauksia 
ovat itsensä kehittäminen, halu 
oppia uutta, virkauran vauhditta-
minen ja uusien tehtäväkenttien 
avautuminen. 

Henkilökohtaisesti tärkeim-
pänä pidän uusien tehtävien 
avautumista j a mahdollisuutta 
saada koulutusta ja sitä kautta 
näkemystä asioihin, joihin ei 
muuten tulisi tutustuttua. Kun 
jäljellä on lähes 20 palvelusvuot-
ta, merkitsee upseerikoulutus 
mahdollisuutta monipuolisen ja 
nousujohteisen palvelusuran 
suunnitteluun. Lisäksi on todet-
tava, että upseerikoulutuksen pe-
lisäännöt ovat reilut - valmistut-
tuamme maavoimalinjalta meillä 
on tiettyjen aikarajojen täyttyes-
sä mahdollisuus käydä koko pa-
ketti, aina Sotakorkeakoulua 
myöten. 

Koulutusuudistus etenee... 

Upseerikoulutuksen uudistumi-
nen on osa suurempaa muutosta 
koulutuksen kokonaiskentässä. 
Opistotasoisen koulutuksen lop-
puminen on tosiasia ja Maan-
puolustuskorkeakoulun sopeutu-
minen muuhun korkeakoulu-
kenttään on käynnissä. Tulevai-
suus tuo muutoksia niin erikoi-
supseerien kuin opistoupseerien-
kin virkarakenteeseen. Varmuu-
della voi sanoa, että jatkokoulut-
tautumisensa aloittavat eivät ole 
huonommassa asemassa kuin ne, 
jotka vielä empivät omien valin-
tojensa suhteen. 

Vuodesta 2003 alkaen tullaan 
opistoupseereille tar joamaan 
mahdollisuutta täydentää tutkin-
tonsa alemmaksi akateemiseksi 
loppututkinnoksi ja sen jälkeen 
ylemmäksi sotatieteiden maiste-
rin tutkinnoksi (uusimuotoinen 
upseerintutkinto). On suunnitel-
tu, että ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaminen tapah-
tuisi esimerkiksi osallistumalla 
neljännen vuosikurssin opiske-
luun täysipainoisesti, mikä tun-
tuu varsin perustellulta ja selke-
ältä ratkaisulta. 

Uskallan suositella. • 
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RS Hansa Auto Oy on Oy Sisu Auto Ab:n ja Renault V.l.:n omistama raskaan autokaluston myynti- ja huoltoyhtiö, jolla on kattava Renault ja Sisu kuorma-autojen 
valikoima 7.5 tonnin kokonaispainoluokasta alkaen. Moottori-, vaihteisto- ja alustavaihtoehtojen lisäksi autojen jousitus ja vetotapa voidaan suunnitella 

asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Hansa Autolla on 15 omaa toimintakeskusta ja 28 valtuutettua huoltokorjaamoa. 

Puolutusvoimietj tilaamissa Sisu HM TV 6x6:ssa on Cummins Ml t 380E 
dieselmooottori. jonka suurin teho on 278kW/380 hv. 
Vaihteistona 6-vaihteinen Allison-täysautomaattivaihteisto. 

w w w . r s h a n s a . f i 

Suomen Puolustusvoimat ja RS Hansa Auto Oy ovat sopineet 

Sisu HMTV 6x6 maastokuorma-autojen hankinnasta. 

Lähinnä kenttätykistön kuljetustarpeisiin tilatut autot valmis-

tetaan Oy Sisu Auto Ab:n Karjaan tehtaalla. Autojen suunnittelu 

on tapahtunut yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Keskeisin 

tavoite on yhdistää hyvä maasto- ja tieliikkuvuus suureen 

kuormankantokykyyn kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa. 

Autot toimitetaan täydellisesti varusteltuina. 

HANSA AUTO 
Renault ja Sisu kuorma-autot 
Ristipellontie 19, 00390 Helsinki, puh. 09-547 841, fax 09-5478 4391 
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VIRPI L E V O M A A B VALTIOTIETEIDEN MAISTERI, KASVATUSTIETEEN MAISTERI 

Puolustusvoimien 
siviilihenkilökunnan koulutus 

Puolustusvoimat tukee 

siviilihenkilöstönsä ammatti-

taidon ja osaamisen säilyttä-

mistä ja kehittämistä sekä 

omaehtoista kouluttautumis-

ta. Koulutustarvetta arvioi-

daan vuosittain käytävissä 

kehityskeskusteluissa. 

Kirjoittaja työskentelee 
Pääesikunnan koulutus-

osastolla. 

Tulevaisuudessa siviilihenki-
lölle laaditaan henkilökoh-
tainen koulutussuunnitelma 

ensimmäisen kerran jo perehdyt-
tämiskeskustelun yhteydessä. 
Puolustusvoimien siviilihenki-
löstön koulutuksella pyritäänkin 
henkilöstön laaja-alaisen ammat-
titaidon systemaattiseen kehittä-
miseen ja hyödyntämiseen, toi-
minnan laadun ja tehokkuuden 
parantamiseen sekä yksilöiden 
kehitysmahdollisuuksien hyö-
dyntämiseen. 

Puolustusvoimien 
"sivii l ihenkilöstön 
koulutusuudistus" 

Puolustusvoimien siviilihenki-
löstön koulutusjärjestelmä näyt-
tää toimivalta paperilla ja kuu-
lostaa hienolta juhlapuheissa. 
Viime vuosikymmenien kulues-
sa on pystytty hahmottelemaan 
hyvä siviilihenkilöstön koulutus-
järjestelmän perusratkaisu. Kaik-
kia annettuja lupauksia ei kuiten-

kaan ole vielä pystytty lunasta-
maan. Nyt päällystön koulutus-
järjestelmän uudistamisen yhtey-
dessä on otollinen aika realisoida 
siviilihenkilöstön kouluttautu-
mismahdollisuuksia koskeva vi-
rallisen diskurssi todelliseksi dis-
kurssiksi, ja samalla jalkauttaa 
laadittujen visioiden linjaukset 
strategiaksi ja konkreettiseksi 
toiminnaksi. 

Yksilön kannalta edellä esi-
tetty - ainakin pikkuisen kärjis-
tettynä - edellyttää arkipuheissa 
esitettyjen koulutusmahdolli-
suuksien ja urakehitysmahdolli-
suuksien puuttumisen kääntä-
mistä itseohjautuvuuteen ja jat-
kuvaan oppimiseen sekä oman 
työmarkkinakelpoisuuden jatku-
vaan kehittämiseen muun muas-
sa aktiivisella hakeutumisella 
uusiin tehtäviin puolustusvoimi-
en eri organisaatioissa. Paineita 
tämän suuntaisiin toimenpiteisiin 
tulee myös ulkoapäin, sillä suo-
malaisen yhteiskunnan, työ-
markkinoiden ja koululaitoksen 
muutos vaikuttaa aina myös puo-
lustusvoimiin. 

Puolustusvoimien henkilös-
töstrategiassa painotetaankin 
koko henkilöstön kehittymisen ja 
hyvinvoinnin tärkeyttä: myös si-
viilihenkilöstön työmarkkinakel-
poisuutta pidetään aikaisempaa 
selvemmin puolustusvoimien te-
hokkaan ja tuloksellisen toimin-
nan ehtona. Siviilihenkilöstön 
työmarkkinakelpoisuutta ja työ-
tyytyväisyyttä ylläpitävä koulu-
tus jakaantuu selkeästi kolmeen 
erilliseen ja erilaisiin tavoitteisiin 
tähtäävään toimintaan, joita ovat: 
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perehdyttämiskoulutus, toimiala-, 
tehtävätaso- ja puolustushaara-
kohtainen täydennyskoulutus 
sekä säännönmukaiset koulutus-
ja informaatiotapahtumat. Järjes-
telmää täydentävät pääsääntöi-
sesti omaehtoisena opiskeluna 
toteutettava, opintovapaalain ja 
valtion virkamiesasetuksen mu-
kaisesti tuettu kouluttautumis-
mahdollisuus sekä omaehtoisen 
opiskelun harkinnanvarainen ra-
hallinen tuki. 

Perehdyttämiskoulutus muo-
dostaa oman itsenäisen kokonai-
suutensa, jolla on keskeinen mer-
kitys puolustusvoimia ja maan-
puolustusta koskevien perustie-
tojen ja asenteiden juurruttajana. 
Perehdyttämiskoulutuksen aika-
na henkilö hankkii sellaiset pe-
rustiedot ja -taidot, että hän mo-
tivoituu työhönsä ja pystyy työs-
kentelemään tehokkaasti. Lisäksi 
hän saa valmiudet osallistua 
uransa myöhäisemmissä vaiheis-
sa muuhun henkilöstön täyden-
nys-ja lisäkoulutukseen. 

Siviilihenkilöstön koulutuk-
sen painopiste on puolustushaa-
rojen ja toimialojen järjestämäs-
sä toimiala- ja puolustushaara-
kohtaisessa sekä Maanpuolustus-
korkeakoulun ja muiden sotilas-
opetuslaitosten järjestämässä 
tehtävätasokohtaisessa täyden-
nyskoulutuksessa. 

Toimialakohtainen täyden-
nyskoulutus pitää sisällään paitsi 
toimialajohtoisen täydennyskou-
lutuksen myös siviilihenkilöstön 
kouluttautumisen puolustusvoi-
mien muiden henkilöstöryhmien 
koulutusjärjestelmässä sekä ko-

konaan puolustusvoimien ulko-
puolelta hankittavan koulutuk-
sen. Toimialat vastaavat koulu-
tuksen suunnittelusta, johtami-
sesta ja toteuttamisesta rauhan ja 
sodan ajan tarpeiden mukaisesti. 

Tehtävätasokohtainen täy-
dennyskoulutus keskittyy ylei-
siin eri toimintatasoilla tarvitta-
viin tietoihin ja taitoihin antaen 
erityisesti asiantuntija- ja esi-
miestehtävissä tarvittavia lisäval-
miuksia. 

Kaiken täydennyskoulutuk-
sen päämääränä on opettaa puo-
lustusvoimien palvelukseen tul-
leelle tehtävässä pohjakoulutuk-
sen lisäksi tarvittavat tiedot ja 
taidot. Lisäksi tavoitteena on 
ylläpitää ja kehittää henkilöstön 
ammattitaitoa siten, että heille 
syntyy valmiuksia muuttuneisiin 
ja vaihtoehtoisiin sekä entistä 
vaativampiin tehtäviin ja uusien 
työmenetelmien ja välineiden 
hallintaan. Myös sodan ajan teh-
tävien hoitamisessa tarvittavien 
tietojen ja taitojen parantaminen 
osallistumalla puolustusvoimien 
järjestämiin harjoituksiin omassa 
tehtävässä on täydennyskoulu-
tusta. 

Puolustusvoimien koko si-
viilihenkilöstölle tarkoitettujen 
1/2-1 päivän mittaisten koulu-
tus- ja informaatiotapahtumien 
tehtävänä on motivoida, toimia 
yhteishengen kohottajina, välit-
tää ajankohtaista informaatiota ja 
parantaa henkilöstön tietotek-
niikkataitoja. 

Puolustusvoimien henkilös-
töstrategiassa linjataan 
koulutuksen tavoitteet 

Puolustusvoimien henkilöstö-
strategian jo nimessä näkyvänä 
johtoajatuksena on siirtyminen 
perinteisestä henkilöstöhallin-
nosta henkilöstövoimavarojen 
johtamiseen. Kehityssuunta on 
seurausta toimintaympäristössä 
tapahtuneista muutoksista. Laa-
jassa mielessä muutoksia ovat 
puolustuspoliittisessa selonteos-
sa esitetyt turvallisuuspoliittisen 
ja sotilaallisen turvallisuusympä-

ristön muutokset. Suppeammas-
sa mitassa näitä ovat valtion hen-
kilöstöhallinnossa tapahtuneet 
muutokset kuten tulosjohtami-
nen, toimivaltuuksien delegointi 
ja henkilöstövähennykset. 

Visio määritellään henkilös-
töstrategiassa sloganilla "uudistu 
ja uudista". Tämä tarkoittaa uu-
denlaista, aikaisempaa parem-
min upseerit ja siviilihenkilöstön 
yhteensitovaa henkilöstö- ja kou-
lutuspolitiikkaa, jolla pyritään ta-
kaamaan puolustusvoimille riit-
tävän monitaitoinen, joustoky-
kyinen ja yleensäkin työmarkki-
nakelpoinen henkilöstö. Toimin-
tastrategiaa siis ohjaa ajatus siitä, 
että henkilöstö on puolustusvoi-
mien tärkein voimavara, jota tu-
lee kaikin keinoin pyrkiä kehittä-
mään. Kehittämiskeinoina käyte-
tään koulutusmahdollisuuksien 
parantamista sekä palkkaus- ja 
palkkiojärjestelmän kehittämistä. 

Henkilöstöstrategia yhdessä 
koulutusosaston laatimien pysy-
väisasiakirjojen kanssa määrittää 
puolustusvoimien siviilihenki-
löstön koulutukseen liittyvän vi-
sion sekä hahmottelee sen toteut-
tamiseksi käytettäviä strategioi-
ta. Siviilihenkilöstön koulutus-
järjestelmää ohjeistavat pysy-
väisasiakirjat uusitaan kuluvan 
vuoden aikana. 

Ympäröivä yhteiskunta 
vaikuttaa myös 
puolustusvoimien 
Koulutusjär jestelmään 

Nykymaailmalle leimallista on 
nopea muutos. Muutos edellyttää 
tulevaisuudessa yhä enemmän 
sopeutumista myös työntekijöil-
tä. Tämä puolestaan edellyttää 
koulutusjärjestelmän joustavoit-
tamista ja uudenaikaistamista: 
jatkuvaa ammattitaidon kohenta-
mista ja toistuvaa lisä- ja täyden-
nyskoulutusta. 

Elinikäisen oppimisen käsite 
kuvaa painopisteen muutosta 
koulutusjärj estelmän kehittämi -
sestä kohti elinikäisten oppimis-
mahdollisuuksien edistämistä. 
Tavoitteena on tehdä oppimisesta 
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luonnollinen osa kaikkien ihmis-
ten normaalia arkipäivää. Puo-
lustusvoimien avoin oppimis-ja 
työskentely-ympäristö -kehittä-
misohjelma eli AVOT on yksi 
konkreettisista keinoista, joilla 
tähän tavoitteeseen voidaan 
päästä. 

Elinikäisen oppimisen ilmen-
tymänä voidaan pitää myös orga-
nisaatioiden pyrkimystä muuttua 
itseään jatkuvasti kehittäviksi 
oppiviksi organisaatioiksi. Tähän 
liittyy kiinteästi tarve madaltaa 
rakenteita, vähentää johtajistoa 
ja lisätä asiantuntijatehtävien 
määrää. Näin pyritään jousta-
voittamaan ja nopeuttamaan toi-
mintaa. Edellä esitettyihin haas-
teisiin voidaan vastata vain tule-
vaisuuteen suuntautuvalla henki-
löstökoulutusstrategialla. Tällai-
sen strategian mukaan työvoi-
man laaja-alaisen ammattitaidon 
hyödyntäminen ja systemaatti-

nen kehittäminen on organisaati-
on toiminnan kehittymisen ehto. 
Henkilöstökoulutuksen tavoittee-
na on joustavan ammattitaidon 
strategia. Tämä edellyttää koulu-
tuksen ja kehittämisen käsittä-
mistä jatkuvana prosessina, joka 
niveltyy saumattomasti organi-
saation muihin strategioihin. 

Suunnitelmasta käytäntöön 

Siviilihenkilöstön koulutusjärjes-
telmän kehittäminen edellyttää 
yhteistyötä yli perinteisten toimi-
ala- ja -tasorajojen. Tulevaisuu-
dessa on syytä tiivistää vielä en-
tisestään yhteistyötä puolustus-
haaraesikuntien, sotilasopetuslai-
tosten, Puolustusvoimien Koulu-
tuksen Kehittämiskeskuksen, eri 
toimialojen sekä puolustusvoi-
mien ulkopuolisten koulutuksen 
tarjoajien kesken. Lisäksi koulu-
tustarpeiden ja -tavoitteiden 

määrittely tulisi tehdä yhteis-
suunnitteluna niin, että kaikki 
asiantuntijat - myös opiskelija 
itse ja hänen esimiehensä - olisi-
vat alusta asti mukana suunnitte-
lussa. 

Yhteistoiminnan ohella visi-
on ja strategian siirtäminen juh-
lapuheista todelliseen toimintaan 
edellyttää resurssointia. Ilman 
määrärahojen ja henkilöresurssi-
en osoittamista käy helposti niin, 
että siviilihenkilöstön kouluttau-
tumismahdollisuuksien lisäämi-
nen nähdään pelkästään ylimää-
räisenä taakkana ja lisätyönä, 
josta pyritään kaikin keinoin 
laistamaan. 

Siviilihenkilöstön koulutus-
järjestelmän uudistamisen lisäksi 
tarvitaan myös kannustavia esi-
miehiä ja onnistumisen esimerk-
kejä sekä oikeudenmukaisesti 
ponnistelut palkitseva henkilös-
töjärjestelmä. • 
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J-P SCHRODERUS • KOMENTAJAKAPTEENI 

Työn ja opiskelun yhdistäminen 

Työn ja opiskelun yhdistäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska puolustusvoimissa kehitetään 

henkilöstön täydennyskoulutusta muun yhteiskunnan suuntaan antamalla henkilökunnalle 

mahdollisuuden opiskella ajasta ja paikasta riippumattomissa oppimisympäristöissä. 

Monimuoto-opetuksen 
teorian ja käytännön 
kehittämisen tarve 

puolustusvoimissa syntyi 1990-
luvun puolivälissä. Tällöin aloi-
tettiin monimuotoistamaan en-
simmäisiä henkilökunnalle pidet-
täviä kursseja. Kurssin rakentei-
den ja sisältöjen suunnittelupro-
sessien aikana todettiin, että oh-
jaajat tarvitsevat lisäkoulutusta. 

Eri kehitysvaiheiden jälkeen 
päädyttiin Turun yliopiston täy-
dennyskoulutuskeskuksen ja 
Maanpuo lus tuskorkeakou lun 
koulutustaidon laitoksen väli-
seen yhteistoimintaan. Tämän 
yhteistoiminnan tuloksena syn-
tyivät "Monimuoto-opetus puo-
lustusvoimissa" -kurssit. Kurssi-
en laajuus oli 14 opintoviikkoa. 
Kurssit pidettiin vuosina 1996— 
1997 ja 1998-1999. Kurssit 
muodostuivat neljästä itse- ja lä-
hiopiskelujaksosta, jotka kukin 
olivat kahden vuorokauden pitui-
sia. Molemmille kursseille osal-
listui noin kymmenen oppijaa. 

Tässä artikkelissa kuvataan 
kahdelle puolustusvoimissa pi-
detylle monimuoto-opetus puo-
lustusvoimissa- kurssin oppijoil-
le tehdyn kyselytutkimuksen 
eräitä tuloksia. Kysymyssarjan 
suljetussa osiossa oli viisi tausta-
muuttujakysymystä ja tutkimus-

asetelmaa kuvaavia kysymyksiä 
45. Kysymyssarjaan vastasi 17 
oppijaa. 

Teorian ja käytännön yhdistä-
minen 

Vastaajista noin 58 % koki 
työtehtävien tekemisen vaikeutu-
neen etätehtävien tekemisen ta-
kia itseopiskeluvaiheessa. Sa-
malla kuitenkin noin 40 % totesi 
haitan olleen vähäinen. Oppijoi-
den kohdatessa työ- ja opiskelu-
tehtävien välisen ristiriitatilan-
teen, he tekivät ensin työtehtä-
vät. Työtä ei ollut siis uudelleen 
organisoituja oppijan työmäärää 
ei ollut vähennetty. 

Kurssien kokonaistavoitteet 
olivat selkeästi määritelty. Etä-
opintojaksojen tavoitteet tuntui-
vat oppijoista osin sekavilta. Etä-
tehtävien tavoitteet oli kirjoitettu 
opinto-oppaisiin ja tarkennettu 
opintokirjeissä. Oppijoiden puut-
teellinen kokonaiskäsitys etä-
opintojaksojen osatavoitteista on 
voinut johtaa näennäisoppimi-
seen syväoppimisen sijasta. 
Kurssien kokonaistavoitteet saa-
vutettiin kuitenkin hyvin. Vastaa-
jista vähintään jokseenkin samaa 
mieltä oli 16. 

Etätehtävien ratkaisemisen 
yhteydessä oppijat olivat joutu-

neet ajattelemaan paljon syvälli-
semmin kuin aikaisemmin noin 
60 % mielestä. Tulos voisi olla 
parempi jos oppijoilla olisi 
enemmän aikaa paneutua etäteh-
tävien ratkaisemiseen. Etätehtä-
vät olivat oppimista edistävästi 
laadittu noin 95 % mielestä. 75 % 
oppijoista kokivat oppineensa 
etäopintojaksoilla niin paljon 
kuin halusivatkin. 

Aineiston perusteella voi-
daan todeta, että etäopiskelulla 
saataneen vähintäänkin yhtä laa-
dullinen oppimistulos (noin 
78 %) kuin lähiopetuksessa hen-
kilökunnan täydennyskoulutus-
kursseilla. Kursseilla oppijat (16 
oppijaa 17:sta) olivat tyytyväisiä 
kursseilla oppimiinsa taitoihin, 
mikä tukee edellistä johtopäätös-
tä. 

Vuorovaikutuksen merkitys 

Aineiston perusteella kouluttajat 
tukivat hyvin opiskelua etäopin-
tojaksojen aikana vain noin 36 % 
mielestä. Kysymykseen miten 
lähin esimies/tutor auttoi ja ohja-
si oppijaa etätehtävien tekemi-
sessä myönteisesti vastasi noin 
3 4 % . 

Ohjaajat olivat oppijoiden 
näkemysten mukaisesti kokonai-
suudessa onnistuneet huomioi-
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maan oppijoiden ideat. Vuoro-
vaikutuksen määrään olivat kaik-
ki oppijat tyytyväisiä ja ohjaajiin 
sai helposti yhteyden noin 70 % 
mielestä. 

Yhteydenottovelvollisuus on 
molemmilla osapuolilla sekä op-
pijalla että ohjaajilla. Laiminlyö-
mällä yhteydenpitovelvoitteen 
ohjaaja ei ehkä kykene vahvista-
maan oppijan opiskelumotivaa-
tiota. Oppijan kannalta voi olla 
tärkeää, että häntä houkutellaan 
ajattelemaan, lukemaan ja suorit-
tamaan etätehtäviä. Vajavainen 
yhteydenpito ei myöskään vah-
vista oppijan saamista emotio-
naalisesti mukaan etäopiskeluun. 
Yhteydenottotarpeet ovat kuiten-
kin yksilöllisiä. 

Kaikki tutkimukset osoittavat 
niin suullisten kuin kirjallisten 
kommunikaatiotaitojen merki-
tyksen työssä selviytymisen kan-
nalta. Tämän tutkimuksen ai-
neisto tukenee osittain erästä etä-
opetuksen päätelmää, että tär-
kein etäopiskelukurssin viestivä-
line on edelleenkin painettu teks-
ti. Toisaalta suullista ohjausta ei 
vielä myös hyödynnetä riittäväs-
ti. 

Aineiston perusteella voi-
daan päätellä, että monimuoto-
opetuskurssin ohjaajat ovat tottu-
neet käyttämään puhelinta ope-
tus- ja ohjausvälineenä. Aineis-
ton perusteella tehtynä johtopää-
töksenä sotilaskouluttajat tarvit-
sevat lisää puhelinopetuksen ja 
sen erilaisen pedagogiikan opet-
tamista ja harjoittelemista. Vain 
omakohtaisten kokemusten kaut-
ta valmiudet puhelinopetustilai-
suuksien onnistumiselle parane-
vat. 

Oppimista edistävä palaute 

Oppijoiden saamalla yksilö- ja 
ryhmäpalautteella on tärkeä mer-
kitys oppijalle ainakin kahdesta 
syystä: 1) hän pystyy seuraa-
maan oman oppimisprosessinsa 
etenemistä ja 2) pystyy vertaa-
maan kehitystään kanssaoppijoi-
hin. Palautteen merkitys moti-
vaatiota vahvistavana tekijänä on 
merkittävä, koska etäopintojak-
soilla oppijoilta vaaditaan enem-
män motivaatiota kuin lähiopin-
tojaksoilla. Palaute motivoi eri-
tyisesti heikkoja oppijoita. 

Oppimista edistävää palau-
tetta riittävästi tuntui saaneen 14 
vastaajaa. Oppijat kokivat, että 
he eivät saaneet ryhmäpalautetta 
niin paljon kuin yksilöpalautetta. 
Vähintään lievän positiivisesti 
saamaansa ryhmäpalautteeseen 
suhtautui noin 55 % oppijoista. 
Oppimista edistävän vähintään 
positiivisesti vastanneiden yksi-
lö- ja ryhmäpalautteen kysymys-
ten välinen ero noin 25 %. Eroa 
voidaan pitää suurena. 

Johtopäätöksenä voidaan to-
deta, että kiinnittämällä huomio-
ta ja kehittämällä ryhmäpalautet-
ta voidaan etäopiskelua edistää 
nykyisestä tasosta. Ryhmäpalau-
tetta on pyrittävä antamaan 
enemmän etäohjauksen aikana. 
Eräänä keinona voi olla a jastaja 
paikasta riippumattomien väli-
neiden käyttäminen ryhmäpa-
lautteen jakamiseen. Tavoitetta-
vuuden parantamiseksi voidaan 
käyttää muun muassa puheposti-
laatikkoa, sähköpostia tai esi-
kuntajärjestelmässä olevia ilmoi-
tustauluja. Lisäksi on suunnitel-
tava palautteen antamisajankoh-
dat opiskelun suhteen ennen 

kurssien alkamista. AVOT-jär-
jestelmä luo tähän hyviä mah-
dollisuuksia. 

Johdon tuki 

Esimiehet ja johto voivat tukea 
oppijoita antamalla heille aikaa 
etäopintotehtävien tekemiseen. 
Oppijoiden vastausaineiston pe-
rusteella esimiehiltä tukea sai 
vain kolmasosa (5 kpl) oppijois-
ta. 

Oppijoista pääosa joutui te-
kemään etätehtävät pääosin 
omalla ajallaan. Esimiehen työ-
aika resurssien antamisen puute 
voi olla työympäristöön negatii-
vinen signaali siitä, että opiskelu 
työaikana ei ole oikeutettua 
työnantajan näkökulmasta kat-
sottuna. Tällöin myöskään muut 
työyhteisössä työskentelevät ei-
vät tue työpaikalla opiskelevaa 
henkilöä. 

Pohdinta 

Monimuotoistettujen kurssien 
suunnitteluvaiheessa pyritään ra-
kentamaan etätehtävät siten, että 
työntekijä pystyy yhdistämään 
teorian ja käytännön ja näin 
mahdollistetaan työntekijän työ-
prosessien tieteellinen kehittämi-
nen. Tässä työntekijän ajatus -
toiminta mallin käytössä työnte-
kijä kokee oppimisen ilon ja 
työnantaja eli työyhteisö saa 
nauttiakseen oppimisen hedel-
mät - laadukkaammin tehdyt 
työtehtävät. Tässä aineiston pe-
rusteella oli onnistuttu hyvin. 

Monimuoto-opetuksen pide-
tyt kurssit tukevat yksilön ajatte-
lu- ja toimintaprosessia sekä op-
pilaskeskeistä opiskelutapaa. 
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PÄIVI SCHRODERUS • OPISKELIJAN PUOLISO 

Elämää 
opiskelijan 
rinnalla 

Kun mieheni (vuodesta 1997 työn ohella opiskellut) 

pyysi minua kirjoittamaan jutun opiskelijan vaimon ja 

perheen näkökulmasta ja kertomaan, millaista elämä 

opiskelevan puolison rinnalla on, niin ensimmäinen 

reaktioni oli: no sehän on melko raskasta. 

Oppija joutuu ajattelemaan entis-
tä kriittisemmin esimerkiksi etä-
tehtäviä ratkaistaessaan, oppi-
mispäiväkirjaa kirjoittaessaan ja 
kuunnellessaan vertaisoppijoi-
den antamaa palautetta. Oppija 
joutuu siirtämään ajatuksensa 
käytäntöön esimerkiksi tehdes-
sään tai dokumentoidessaan käy-
tännön etätehtävää. Tällainen 
aktiivinen, vuorovaikutteinen ja 
mielekäs oppimisasenne on py-
rittävä siirtämään työpisteen työ-
ja oppimisilmapiiriin. Oppijoi-
den on kuitenkin vaikeaa löytää 
etä- ja itseopiskeluun työ- ja va-
paa-aika. 

Tutkimusaineiston perusteel-
la kehitys etäopetuksen suhteen 
joukko-osastoissa on vasta alka-
massa. Positiivisen ja rauhallisen 
oppimisilmapiirin luomiseen 
työpisteessä ei riitä se, että lähin 
esimies ja etäopiskelija sopivat 
keskenään etäopiskeluperiaat-
teet. Tapahtuvasta etäopiskelusta 
on tiedotettava koko työpisteen 
henkilökunnalle, kuka siihen 
osallistuu, missä ja milloin etä-
opiskelua tapahtuu. Tällä tavoin 
pyritään vaikuttamaan oppimisil-
mapiiriin. Kanssatyöntekijöiden 
on kunnioitettava etäopiskeluai-
kaa ja -paikkaa. Tämä vaatii 
työntekijöiltä ajatustapojen ke-
hittämistä. Opiskelu on ymmär-
rettävä osana henkilöiden työteh-
täviä. • 

Pysähdyin ihan miettimään, 
miten niin raskasta, miksei 
se ole helppoa? No, mie-

leen tulee esimerkiksi se, että 
usein miehellä soi herätyskello 
aamulla 04.00 ja tuolloin alkava 
tietokoneen energinen naputus 
tuudittelee minut takaisin unten 
maille vielä pariksi tunniksi. Tai 
usein iltaisin nukahdan samaan 
rytmikkääseen naputteluun ja 
havahdun, kun puoliso kömpii 
vihdoin klo 01.00 aikoihin tai 
myöhemmin itse nukkumaan. 

Hieman raskasta tai pikem-
minkin rajoittavaa on myös se, 
että sukulaisten tai tuttavien vie-
railut viikonloppuisin eivät ole 
opiskelijan mielestä virkistäviä, 
vaan hänen opiskelurytmiään ja 
-tavoitteitaan häiritseviä tekijöi-
tä. Puhumattakaan siitä, että tuh-
laisimme aikaa käymällä eloku-
vissa tai teatterissa! 

Omissa ajatuksissaan vaeltele-
va opiskelija saattaa joskus olla 
myös hieman ärsyttävä asuin-
kumppani, sillä postmodernin 
yhteiskunnan kiemuroita pohti-
essaan tämä hajamielinen otus ei 
huomaa täytenä pullistelevaa 
roskapussia tai tyhjyyttään am-
mottavaa jääkaappia. Ajatusten 
kiitäessä muissa sfääreissä kes-
kittynyt opiskelijamme on kerran 
onnistunut viemään uimakamp-
peemme roskalaatikkoon ja sa-
malla nakannut roskapussin au-
ton takakonttiin, kun olimme 
lähdössä uimahalliin.. . mutta 
sattuuhan sitä. Luonnollisesti 
opiskelevan puolison kotiavai-
met, kännykkä, lompakko, bussi-
lippu, silmälasit ym. ovat aina 
kadoksissa, eihän hän tuhlaa aja-
tuskapasiteettiaan moisten trivi-
aalien asioiden muistamiseen! 
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Tuttavien kanssa tehdyn ver-
tailevan tutkimuksen perusteella 
kävi tosin ilmi, että näitä samoja 
piirteitä esiintyy laajalti myös ei-
opiskelevissa puolisoissa. Voita-
neen siis tehdä positiivinen joh-
topäätös, että vaikka poissaole-
vaa käytöstä arkielämässä ilme-
neekin, niin opiskelevalla puoli-
solla, sen johdosta tai siitä huoli-
matta, syntyy kuitenkin tulosta 
opintojen parissa toisin kuin ei-
opiskelevilla, muuten vain haja-
mielisillä puolisoilla. 

Positiivista 011 myös se, että 
opiskelijan puolisolla on erin-
omainen mahdollisuus parantaa 
omia tietojaan meneillään olevan 
opiskeluaihepiirin tiimoilta yrit-
täessään kommentoida opiskeli-
jan kirjoituksia ja pohtiessaan, 
onko aihetta lähestytty oikealta 
näkökulmalta. Samoin oikoluku-
taito pysyy vetreänä, sillä per-
heessämme oikoluku kuuluu 
miltei päivittäisiin tehtäviini. 

Välillä on mukava myös 
edustaa kadunmiestä tai Matti 
Meikäläistä ja välittää heidän 
mielipiteenään, että "tätä en nyt 
kerta kaikkiaan ymmärrä, mitä 
mahdat tarkoittaa tällä?" Suo-
men kielen kieliopin kiemuroilla 
pääsee tämän tästä hieromaan 
älynystyröitään, kun tekstiä kor-
jatessaan yrittää taivuttaa kaikki 
subjektit, predikaatit ja adjektii-
vit samaan muotoon joko yksi-
kössä tai monikossa. Ja kaikesta 
tästä avustavasta, itseä kehittä-
västä toiminnasta opiskeleva 
puoliso on aina erittäin iloinen ja 
kiitollinen. 

Täytynee paljastaa, että joitain 
todellisiakin etuja opiskelusta 
perhe-elämälle on. Kotitietoko-
neen ja kannettavan ansiosta 
opiskeleva puoliso viettää kotona 
paljon enemmän aikaa kuin 
esim. urheileva, ei-opiskeleva 
puoliso (jollainen oma puolisoni 
ennen oli). 

Näin häntä voi kätevästi 
käyttää lapsenvahtina, jos itsellä 
on tarvetta kipaista lenkillä tai 
kaupungilla. Hän ei yleensä huo-
maa vaimon uusia vaatteita eikä 
uutta kampausta, joten mitään 
utelevia kysymyksiä rahankäy-
tön järkevyydestä ei tarvitse pe-
lätä. Lapsista tulee kaveripiirissä 
hyvin suosittuja, sillä opiskele-
van puolison toimiessa lapsen-
vahtina on lapsilla kavereineen 
hyvin vapaat ja rajoi t tamatto-
mat olosuhteet harrastaa uusia ja 
sotkuisia leikkejä. Eikä opiskele-
va puoliso koskaan inhottavasti 
vaadi keräämään leluja paikoil-
leen kaverin lähtiessä kotiin, sillä 
epäjärjestyksessä oleva koti ei 
häntä haittaa (hän ei huomaa 
sitä). Tämäkin on pelkästään po-
sitiivista, sillä jos siivoustyöt ei-
vät joskus vaimoakaan inspiroi, 
niin minkäänlaista huomauttelua 
asiasta ei tule. 

Myönnettäköön myös, että 
opiskelevan puolison rinnalla 
saattaa jonkun ohimenevän het-
ken ajan tuntea itsensä huonoksi 
ja aikaansaamattomaksi ihmi-
seksi, kun täyden työpäivän jäl-
keen ei itse intoa pursuten heit-
täydy tietokoneen ääreen teke-
mään opiskelutehtäviä, vaan 

sohvannurkka kutsuu vastusta-
mattomasti puoleensa. Mistä 
nämä työn ohella opiskelevat 
energiapommit löytävät sen mo-
tivaation ja innostuksen ilta illal-
ta, vuosi vuodelta, tehdä kaksin-
kertaista työpäivää (yksi töissä ja 
toinen opiskellen) ja pakertaa 
teorioiden parissa sekä puristaa 
itsestään jatkuvasti uusia ajatuk-
sia ja ideoita? 

Olisiko vaikutuksensa kan-
nustavilla esimiehillä ja työtove-
reilla? Kiinnostavilla työtehtävil-
lä ja niihin linkittyvillä opinnoil-
la? Mahdollisuudella edistää 
omaa urakehitystä? Onko työn ja 
opiskelun yhdistämistä siis pys-
tytty edistämään? .. .Ja ehkä ihan 
pikkuisen opiskeluun keskitty-
mistä helpottanee sekin, että 
täällä kotirintamalla kaapista 
löytyy aina puhtaita vaatteita ja 
jääkaapista jotakin ruokaa, vaik-
ka se roskapussi olisikin täyn-
nä... 

Loppujen lopuksi minun lienee 
syötävä sanani ja todettava, että 
itse asiassa elämä opiskelevan 
puolison rinnalla ei niin raskasta 
olekaan, vaan pikemminkin va-
pauttavaa ja virkistävää. Ainakin 
meidän perheessämme luulen 
kaikkien osapuolien elävän on-
nellisempina ja tyytyväisempinä 
nyt kun isäkin oleskelee kotona 
harva se ilta ja on (ainakin fyysi-
sesti) läsnä! • 

Kirjoittaja on HSO-sihteeri ja 
työskentelee hallinnollisena 
avustajana Valtioneuvoston 
kansliassa EU- sihteeristössä. 

6 6 RANNIKON PUOLUSTAJA 5 / 0 1 

MIKKO VIITASALO • TUTKIMUSJOHTAJA, PROFESSORI MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

Sotatieteiden tohtorin 
koulutusohjelma 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 

Vuonna 1990 avattiin 

silloisessa Sotakorkeakoulus-

sa tieteellinen jatkokoulutus-

ohjelma, johon hyväksyttiin 

neljä yleisesikuntaupseeria 

opiskelemaan kokopäivätoi-

misesti tohtorin tutkintoja 

eräissä opetusministeriön 

hallinnonalan yliopistoissa. 

Jo tuolloin asetettiin tavoit-

teeksi myöhemmin aikaan-

saada puolustusvoimiin oma 

tohtorikoulutusjärjestelmä. 

Tohtorinkoulutus on sidok-
sissa käytettävissä oleviin 
ylimpiin tieteellisiin opetta-

jan virkoihin. Professorin virko-
ja saatiinkin Maanpuolustuskor-
keakouluun siten, että vuonna 
1998 täytettiin kolme professorin 
virkaa ja myöhemmin vuoden 
2000 alusta yhteisprofessuuri 
Teknillisen korkeakoulun kans-
sa. 

Sotatieteiden tohtorin tutkin-
to lisättiin Maanpuolustuskor-
keakoulussa suoritettavien tut-
kintojen joukkoon asetuksen 
muutoksella vuonna 1997. Toh-
torikoulutusohjelmat kolmella 
tieteenalalla valmisteltiin vuonna 
1998, ja korkeakoulun rehtori 
hyväksyi tutkintovaatimukset 
keväällä 1999. Tutkintovaati-
muksiin kuuluvat tieteelliset jat-
kokoulutusseminaarit aloitettiin 
korkeakoulussa syksyllä 1999. 

Tohtorikoulutuksen nykytila 

Tällä hetkellä Maanpuolustus-
korkeakoulussa on tohtorinkou-
lutusohjelmat kolmella tieteen-
alalla, joita ovat strategia, sota-
historia ja sotilaspedagogiikka. 
Maanpuolustuskorkeakoululla 
on mainituilla aloilla myös pro-

fessorit, jotka ohjaavat oman 
alansa väitöskirjatöitä. 

Tohtorin opintojen rakenne 
on kaikilla tieteenaloilla sama ja 
noudattelee varsin tarkasti mui-
den yliopistojen tohtorinkoulu-
tusohjelmia. Opintoihin kuuluu 
väitöskirjan lisäksi 30 opinto-
viikkoa (ov) muita koulutusoh-
jelman opintoja. Viime mainit-
tuihin kuuluvat jatkokoulutusse-
minaarit (5 ov), tieteenalan teoria 
opinnot n. 5 ov, metodiopinnot 
tieteenalasta riippuen 5 - 1 0 ov 
sekä tieteenalan muut opinnot 
pääaineesta riippuen 10-15 ov. 

Tohtorinkoulutusohjelmiin 
hyväksyminen on harkinnanva-
raista, joskin yhtään hakemusta 
ei ole vielä hylätty. Korkea-
koulun rehtori hyväksyy tohtori-
opiskelijan ohjelmaan tutkimus-
johtajan esityksestä. Tätä ennen 
hakemus on käsitelty korkea-
koulun tutkimusneuvostossa. 
Pohjatutkintona ohjelmaan pää-
sylle on yleisesikuntaupseerin 
tutkinto. Sotatieteiden tohtorin 
tutkinto on siten upseereiden tut-
kintojärjestelmän ylin jatkotut-
kinto. 

Sotatieteiden tohtorin koulu-
tusohjelmassa opiskelee tällä 
hetkellä 11 yleisesikuntaupsee-
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ria, joista yhdeksän on aktiivipal-
veluksessa ja kaksi reservissä. 
Tieteenaloittain tohtoriopiskelijat 
jakautuvat siten, että kaksi opis-
kelee strategian, neljä sotahistori-
an ja viisi sotilaspedagogiikan 
koulutusohjelmissa. Opiskelijois-
ta kaksi on päätoimista eli opis-
kelee täysipäiväisesti määrättynä 
tutkijaupseerin tehtävään Maan-
puolustuskorkeakoulussa. En-
simmäisen sotatieteiden tohtorin 
odotetaan väittelevän vuoden 
2001 lopulla, mikäli väitöskirjan 
viimeistely etenee suunnitelmien 
mukaan. 

Tieteellisen jatkokoulutuksen 
keskeinen idea on, että tohtorin-
koulutusta järjestetään omilla re-
sursseilla Maanpuolustuskorkea-
koulussa vain niillä aloilla, joilla 
koulutusta ei siviilisektorilta voi 
saada. Tämän vuoksi Maanpuo-
lustuskorkeakoulu lähettää jatko-
opiskelijoita vähäisessä määrin 
myös siviiliyliopistojen tohtori-
opintoihin koulutusaloilla, joita 
ei taloudellisesti kannata omaan 
korkeakouluun perustaa. Tällä 
hetkellä opiskelee kolme yleis-
esikuntaupseeria tutkijatehtäviin 
määrättyinä myös eräissä muissa 
Helsingin alueen yliopistoissa. 

Tulevaisuuden näkymiä 

Tohtorinkoulutus on erottamatto-
masti sidottu siihen, että ko tie-
teenalalla on korkeakoulussa 

professuuri. Korkeakoulun ta-
voitteena on, että korkeakoulun 
jokaisen ainelaitoksen edusta-
malle tieteenalalle saadaan pro-
fessuuri. Toistaiseksi sellainen 
on puuttunut taktiikan laitoksen 
ja johtamisen laitoksen opinto-
alueilla. 

Kuluvan vuoden keväällä pe-
rustettiin korkeakouluun yksi 
uusi professorin virka. Virantäyt-
töprosessi on tätä kirjoittaessa 
käynnistymässä. Professorin vir-
kaan nimittämisen jälkeen voi-
daan valmistella tieteenalan toh-
torinkoulutusohjelma, joka näil-
lä näkymillä voitaisiin avata 
opiskelemaan hakemisia varten 
ehkä vuoden 2002 alusta. 

Korkeakoulussa on jo pidem-
pään pohdittu tulevien sotatietei-
den tohtorien urakehitystä. Sa-
maan asiaan kiinnitti huomiota 
myös Maanpuolustuskorkea-
koulun arvioinnin suorittanut ul-
koinen arviointiryhmä. Korkea-
koulussa onkin päädytty esittä-
mään Pääesikunnalle työryhmän 
asettamista kuvattua asiaa val-
mistelemaan. 

Korkeakouluyhteisöä on 
myös jonkin verran puhuttanut 
sotatieteiden tohtorin ohjelmaan 
hyväksymisen edellytys eli yleis-
esikuntaupseerin tutkinto. On 
kuitenkin muistettava, että sota-
tieteiden tohtorin ohjelmia val-
misteltaessa vuonna 1998 vasta 
kolme kadettikurssia oli valmis-

tunut neljän vuoden tutkinnon 
pohjalta omaten ylemmän kor-
keakoulututkinnon. Vallitsevassa 
tilanteessa käytännössä kaikilla 
potentiaalisilla hakijoilla oli pe-
rustana alempi korkeakoulutut-
kinto ja ylempi saavutettiin vasta 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon 
kautta. Siten sotatieteiden tohto-
rin tutkinnoin pohjaaminen 
yleisesikuntaupseerin tutkinnolle 
on perusteltua. 

Yliopistoyhteisössä vallitseva 
suuntaus on tohtorin tutkinnon 
suorittaminen maisterin tutkin-
non pohjalta lisensiaatti tutkintoa 
välillä suorittamatta. Kehitystä 
seurataan tarkasti Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa. Toisaalta ny-
kyinen tohtorinkoulutusjärjestel-
mä on aktiivisena ollut toimin-
nassa vasta vajaat kaksi vuotta, 
eikä koulutusjärjestelmien tar-
peettoman nopea muuttaminen 
myöskään ole järkevää. Koko-
naan uusi ulottuvuus olisi myös 
sotatieteen tohtorin tutkinnon 
suorittaminen muun kuin soti-
laallisen tutkinnon pohjalta so-
veltuvilla tieteenaloilla, esim. so-
tahistoriassa tai strategiassa. 
Näin voitaisiin tarjota korkea-
koulussa toimiville siviilimaiste-
reille jatko-opintomahdollisuus, 
ettei asianomaisen tarvitsisi pyr-
kiä vieraaseen yliopistoon. Tois-
taiseksi ei järjestelmän muutok-
selle ole kuitenkaan tarvetta. • 
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Edelläkävijä. 

Land Cruiser 95 

Huippuvarustellut Toyota Land Cruiser 95 & 100. 

Määränpää mikä tahansa, olosuhteet mitkä hyvänsä - perille on päästävä. Siinä syy 

tutustua maasturiluokan tiennäyttäjään. Autoon, jossa voima ja kestävyys sekä mukavuus 

ja turvallisuus yhdistyvät ennenkokemattomalla tavalla. Valittavana Land Cruiser 95 -

voimanlähteenä 3.0 litran turbodiesel ja 3.4 litran V6-rnoottori. 

Tai Land Cruiser 100 - voimanlähteenä 4.2 litran 24V suoraruiskutus-

turbodiesel. Molemmissa jatkuva neliveto seka maastoon sovitetut 

vaantöominaisuudet, jotka takaavat perillepääsyn myös aaritilanteissa. 

Mukavasti, turvallisesti ja tyylikkäästi. 

Tervetuloa koeajolle palvelevaan Toyota-liikkeeseen. 

Land Cruiser 100 



OVE ENQVIST • KOMENTAJA, PAAESIKUNTA 

Tohtoriksiko? 

Toimiessani Mäkiluodon 

linnakkeen päällikkönä 1970-

luvulla satuin veneretken 

aikana käymään eräässä 

linnakkeen naapurisaaressa, 

jossa tapasin iäkkään rouvan. 

Osoittautui että rouva oli 

lapsuudessaan asunut Mäkiluo-

dossa jo Venäjän vallan aikana 

niin kuin myös hänen veljensä, 

johon tutustuin myöhemmin. 

Kutsuin molemmat henkilöt 

käymään Mäkiluotoon, ja 

käynnillä he kertoivat minulle 

linnakkeen elämästä vuosisa-

dan alussa. Sinä päivänä 

minulla heräsi kiinnostus oman 

palveluspaikan historiaan niin 

voimakkaana, että kirjoitin ja 

julkaisin siitä lyhyen historiikin. 

Kirjoittaja palvelee Pääesi-
kunnan teknisellä tarkastus-
osastolla. 

Tämän jälkeen kirjoitin usei-
ta eritasoisia historiikkeja 
pääosin omista palveluspai-

koistani sekä muita rannikkoty-
kistöaiheisia teoksia. Vaikka 
paikkojen ja tapahtumien kuvaa-
minen usein oli teosten päätee-
mana, tuli yhä useammin mie-
leeni kysymyksiä, jotka liittyvät 
kuvattujen paikkojen ja tapahtu-
mien taustoihin; miksi jokin lin-
nake oli rakennettu juuri valit-
tuun paikkaan, mihin aluetta oli 
käytetty aikaisemmin, miten se 
oli siirtynyt puolustusvoimien 
käyttöön, miksi ja miten se oli 
mahdollisesti siirtynyt pois puo-
lustusvoimien käytöstä ja oliko 
muilla viranomaisilla, yhteisöillä 
tai yksityishenkilöillä eriäviä 
mielipiteitä alueiden käytöstä. 

1990-luvun lopulla valmistui 
kaksi siihen asti suuritöisintä te-
ostani, ja aloin miettiä mahdol-
lista uutta aihetta tutkittavaksi. 
Minulle oli usein todettu, että 
tarvittaisiin koottu teos rannik-
kopuolustuksen linnakkeista esi-
merkiksi veneilijöille, joten sel-
laisen tekeminen kävi mielessä. 
Toisaalta Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen rannikkotykis-
tön joukko-osastohistoriikkisarja 
oli juuri valmistunut, ja se poisti 
osittain mainitun puutteen. En 
myöskään halunnut ryhtyä tutki-
maan mitään vain tutkimisen ta-
kia, halusin että tutkimuksella 
olisi jokin merkitys ja päämäärä. 
Kävi mielessä opinnäytteen teke-
minen esimerkiksi siviilikorkea-
koululle. 

Tiesin, että Maanpuolustus-
korkeakoulussa oli keskusteltu 

tohtorinkoulutuksesta ja jopa 
eräällä tavalla kokeiltukin. Saa-
mieni tietojen perusteella ei toh-
torinkoulutuksesta ollut kuiten-
kaan selviä jatkosuunnitelmia. 

Jonkin aikaa mietittyäni asi-
aa sain eräältä tuttavalta tietää, 
että tohtorinkoulutusohjelma sit-
tenkin oli alkamassa Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. Sain sel-
ville, että asia todella oli näin. En 
oikeastaan ollut ajatellut väitös-
kirjan tekemistä, esimerkiksi li-
sensiaattityön kirjoittaminen oli-
si hyvin riittänyt, mutta muita 
vaihtoehtoja Maanpuolustuskor-
keakoulussa ei näyttänyt olevan. 

Otin yhteyttä professori Ohto 
Manniseen, jonka kanssa kes-
kustelimme mahdollisesta väi-
töskirjan aiheesta. Tein joukon 
ehdotuksia Manniselle, mutta 
hän piti ehdotuksiani liian sup-
peina. Yhteistyöllä päädyimme 
aiheeseen "Rannikkopuolustuk-
seen tarvittavien alueiden hallin-
ta Suomessa vuodesta 1809". 

Väitöskirjatutkimuksella on 
tarkoitus selvittää, miten kyseisiä 
alueita todellisuudessa on hallit-
tu, ovatko sotilasviranomaisten 
aluevaatimukset olleet perustel-
tuja ja mitkä ovat olleet muiden 
osapuolien kuten eri viranomais-
ten ja yhteisöjen, alueiden entis-
ten omistajien sekä tavallisten 
kansalaisten suhtautuminen asi-
aan. 

Jo otsikkoon liittyy monta 
ongelmaa; mitä tarkoittaa alueen 
hallinta, miten määritellä rannik-
kopuolustukseen tarvittava alue 
ja mitä rannikkopuolustus oikein 
oli 1800-luvulla verrattuna 1900-
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lukuun? Kun olimme päässeet 
yhteisymmärrykseen aiheesta, 
anoin opiskeluoikeutta Maan-
puolustuskorkeakoululta, ja se 
myönnettiin. 

Vasta nyt, noin kahden vuo-
den opiskelun jälkeen, pystyn 
oikeastaan hahmottamaan min-
kälaista opiskelu sotatieteiden 
tohtoriksi on. Opiskelulla on 
sekä hyvät että huonot puolensa. 
Jokaiselle opiskelijalla on toden-
näköisesti hieman erilaiset mieli-
piteet opiskelusta, koska opiske-
iijatkin ovat erilaisia. Joukossa 
on sekä eläkkeellä olevia ye-up-
seereja, hieman varttuneempia 
vielä palveluksessa olevia ye-
upseereja sekä hyvin nuoria ye-
upseereja. 

Maanpuolustuskorkeakoulu 
ei ole pystynyt vastaamaan opis-
kelijoille siihen, mikä on eri 
opiskelijaryhmien opiskelun ta-
voite, miten se vaikuttaa uraan 
niillä, jotka vielä ovat palveluk-
sessa ja mikä on opiskelijoiden 
asema verrattuna muihin Maan-
puolustuskorkeakoulun opiskeli-
joihin. Erityisesti niitä upseereja, 
joilla on niin sanotut laskenta-
vuodet meneillään, kiinnostaa 
vaikutus uraan ja sitä myöten 
palkkaan ja mahdollisesti eläk-
keeseen. Varsinkin, jos vaikutus 
on negatiivinen, se ei motivoi 
opiskelemaan. 

Se, voiko opiskeluun käyttää 
virka-aikaa näyttää pääosin riip-
puvan opiskelijoiden esimiehis-
tä. Helsingissä palvelevilla opis-
kelijoilla on tässä etulyöntiasema 
kauempaa tuleviin opiskelijoihin 
nähden. Pääsääntöisesti noin 

kaksi tuntia kestäviin, Santaha-
minassa järjestettäviin seminaa-
reihin on helppo tulla Helsingis-
tä, kun taas muualta päin Suo-
mesta tulevilla seminaarimat-
kaan voi mennä toista vuoro-
kautta. Itse maksettuna pitkät 
matkat saattavat käydä kalliiksi. 

Taloudellisesti opiskelijat 
ovatkin kovin eriarvoisessa ase-
massa. Evp-upseerit joutuvat 
maksamaan kaiken itse. Palve-
luksessa olevat voinevat ainakin 
jonkin verran käyttää "talon anti-
mia" kuten kopiointipalvelujaja 
virkapostia hyväkseen. Myös eri 
aineet ovat taloudellisesti eriar-
voisia. Eräät opiskelijat tekevät 
väitöskirjaa virkatyöhönsä liitty-
västä aiheesta ja voivat tehdä sitä 
ainakin jonkin verran virka-aika-
nakin. Sotahistorian alasta väi-
töskirjaa tekevä joutuu istumaan 
pitkiä aikoja arkistoissa eri puo-
lilla maata ja jopa ulkomailla, 
maksamaan arkistoissa ottamis-
taan valokopioista jne. 

Myös virkaikä vaikuttaa 
opiskelun talouteen ainakin opis-
keluvapaata käytettäessä. Itsellä-
ni on niin sanotut eläkkeen las-
kentavuodet menossa. Jos pitäi-
sin palkatonta virkavapaata, se 
vaikuttaisi heikentävästi eläkkee-
seeni. Ainoa mahdollisuus on pi-
tää niin pitkä virkavapaa, että 
ansaitsee vähemmän kuin puolet 
normaalista, jolloin koko vuosi 
jätetään huomiotta eläkettä mää-
ritettäessä. Valtiokonttorin neu-
von mukaan on syytä pitää vä-
hintään kahdeksan kuukautta 
palkatonta virkavapaa ettei an-
saitsisi liikaa. Harvalla opiskeli-

jalla lienee varaa ilman apuraho-
ja pitää niin pitkiä vapaita. Itsel-
läni oli onni saada apurahoja sen 
verran että pystyn eiättämään it-
seäni ja perhettäni kahdeksan 
kuukauden virkavapaan aikana. 

Opiskelussa on, kuten edellä 
kuvatusta lienee käynyt ilmi, 
monta huomioon otettavaa seik-
kaa. Jokainen opiskelija joutuu 
selvittämään ne itselleen ennen 
opiskelun alkamista tai heti sen 
alettua. Itse opiskelu Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa on ainakin 
omasta mielestäni erittäin antoi-
saa ja tehokasta. Yksi syy siihen 
on oppilasryhmien ainakin tällä 
hetkellä pieni koko yhdistettynä 
alansa parhaimpiin kuuluviin oh-
jaajiin ja asiantuntijoihin. Jos 
vain innostusta riittää ja talous 
kestää, voin ainakin opiskelun 
tässä vaiheessa suositella sitä 
muillekin. • 
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JARMO NIEMINEN • EVERSTILUUTNANTTI, PÄÄESIKUNTA 

Monimuoto-opiskelun 
käyttäminen reserviläiskoulutuksessa 

Päätyöni on organisoida 

puolustusvoimien ohjaus ja tuki 

vapaaehtoiselle maanpuolustus-

koulutukselle. Tähän työhön 

liittyen toimin AVOT-kehittämis-

ohjelman "reservin aika" -

hankkeen päällikkönä. Hank-

keen päämääränä on mahdollis-

taa reservin kouluttaminen 

internetin välityksellä. Päämää-

rä sisältää sekä reserviläisten 

itseopiskelun mahdollistamisen 

että verkon hyödyntämisen 

kertausharjoituskoulutuksessa. 

Kirjoittaja palvelee pääesikun-
nan asevelvollisuusosastolla 

vapaaehtoisen maanpuolustus-
sektorin toimialajohtajana. 

Puolustusvoimat valmensi 
ensimmäiset reserviläiset 
1.12.2000-17.3.2001 tule-

vaan kertausharjoitukseen inter-
netin läpi. Pilottiryhmä, 50 reser-
viupseeria ja reservin aliupsee-
ria, valmistautuivat verkossa teh-
täväkohtaiseen kertausharjoituk-
seen, jonka aiheena oli koulutta-
jakoulutus. 

Reserviupseerikoulu järjesti 
kaksi valtakunnallista kouluttaja-
koulutuskurssia, joiden teoria-
osuudet toteutettiin verkon läpi 
etäopetuksena ja käytännön har-
joitukset pidettiin viikoilla 12 ja 
13 kouluttajakursseilla 3 ja 4. 
Reserviläiset kertasivat etäope-
tuksena verkossa muun muassa 
joukkueen, komppanian ja vihol-
lisen taktiikkaa sekä koulutta-
mistaidon perusteita ja valmiste-
livat maastovaiheen koulutusta-
pahtumia ennen varsinaisen ker-
tausharjoituksen alkua. 

Kouluttajakurssin 
etäopetusvaiheen rakenne 

Verkko-opetusmateriaalin tuotta-
misesta ja päätuutoroinnista vas-
tasi Reserviupseerikoulussa pal-
veleva sotilasmestari Olli Parkki-
nen yhteistyössä Ilmatorjunta-
koulun henkilöstön kanssa. He 
tuottivat verkkoon noin 180 
www-sivua opetusmateriaalia. 

Verkko-oppimisalustaksi oli va-
littu Ilmatorjuntakoulun ylläpitä-
mä opetusportaali, milnet.fi, 
Verkkosotakoulu. 

Reservin johtajien 
valmentamisessa on ideaa 

Syksyllä 2000 valittiin satunnai-
sesti operatiivisin perustein tietty 
joukko pilotiksi. Etukäteen oli 
päätetty, että verkossa tapahtu-
van pilottiryhmän vahvuus on 50 
reserviläistä. Kyseisen joukon 
johtaja lähetti asevelvollisuusre-
kisteristä saamiensa tietojen pe-
rusteella satunnaisesti valituille 
120:lle joukkueen johtajalle ja 
varajohtajalle kirjeen, jossa ky-
syttiin ao. henkilön halua, kykyä 
ja mahdollisuutta osallistua ver-
kossa tapahtuvaan valmentami-
seen ennen varsinaista kertaus-
harjoitusta. Tästä joukosta 87 re-
serviläistä ilmaisivat, että tämä 
on mahdollista. Heistä 50 otettiin 
pilottijoukkoon. 

Pilottiryhmän oppimistulok-
set näkyivät jo kertausharjoituk-
sen lähtötasotestin tuloksissa. 
Mitä enemmän aikaa reserviläi-
set olivat käyttäneet verkko-opis-
keluun, sitä parempia olivat hei-
dän tuloksensa testissä. Parhaat 
pisteet sai pilottiryhmä. Heistä 
80 prosenttia oli suorittanut etä-
opetukseen kuuluneet harjoituk-
set, mikä merkitsi yli kymmenen 
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tunnin opiskeluaikaa verkossa. 
Pilottiryhmään kuuluvista reser-
viläisestä vain yksi ei osallistu-
nut etäopetukseen. 

Etäopetuksen merkitys 
näkyi maastossakin 

Pilottiryhmä oli tarkassa seuran-
nassa varsinaisessa kertaushar-
joituksessa. Reserviläisten koke-
mukset verkko-opiskelusta ja 
myöskin saavutukset maastohar-
joituksessa kartoitettiin Pääesi-
kunnan asevelvollisuusosaston 
asettaman tutkimusryhmän voi-
min. Niin määrälliset kuin laa-
dullisetkin oppimistulokset 
osoittautuivat paremmiksi kuin 
muilla kertausharjoitukseen osal-
listuneilla. Kun teoria oli opis-
keltu etukäteen, käytännön har-
joitteluun jäi selvästi enemmän 
aikaa kuin muilla. 

Etäopiskelun oppimistulok-
set mahdollistivat panostamisen 
soveltavaan ja syventävään toi-
mintaan heti harjoituksen alkaes-
sa. Pilottiryhmä pystyi käyttä-
mään harjoituspäivät tehok-
kaammin niin määrässä kuin laa-
dussa mitattuna. Käytännön har-
joitteluun jäi huomattavasti 
enemmän aikaa kuin muilla. 

Pilottiryhmästä oli harjoituk-
sen alkaessa muodostunut tii-
viiksi hitsautunut joukko. Tähän 
vaikutti ilmeisesti osaltaan se, 

että etäopetuksessa olleet reser-
viläiset tutustuivat verkkovai-
heessa toisiinsa ja harjoittelivat 
tiimityöskentelyä. Heille oli ver-
kossa muodostunut "me-henki". 
He olivat hyvin motivoituneita 
sekä sitoutuneita harjoitukseen 
ennen kuin se oli edes alkanut. 
Pilottiryhmän jäsenistä kukaan ei 
hakenut lykkäystä. Vain yhden 
reserviläisen kertausharjoitus 
jouduttiin peruuttamaan ja hä-
nenkin osalta kyseessä oli sairas-
tuminen. 

Merkittävänä havaintona voi-
daan pitää myöskin sitä, että re-
serviläisten aktiivisuutta ja opin-
halua kuvasi itseopiskelumah-
dollisuuksien käyttäminen, riip-
pumatta siitä kuuluivatko he pi-
lottiryhmään vai eivät. Koulutta-
jakursseille osallistui kaiken 
kaikkiaan 500 reserviläistä ja 
heistä noin 80 prosenttia haki 
verkosta itseopiskelumateriaalia 
ja tutustui tulevaan kertaushar-
joitukseen. 

Tätä halutaan l i sää - teo r ian 
kautta tiedon soveltamiseen 

Etäopiskelu ei lyhentänyt harjoi-
tusaikaa, eikä tehnyt sitä tarpeet-
tomaksi. Parhaimmillaan se an-
toi kouluttajille ja koulutettaville 
mahdollisuuden keskittyä siihen, 
mikä oli harjoituksen varsinai-

nen päätavoite; tässä tapauksessa 
kouluttajavalmiuksien paranta-
minen. 

Tutkimusryhmän raportin 
keskeisin sanoma oli verkko-op-
pimisympäristön liittämisessä 
varsinaiseen kertausharjoituk-
seen: "Tällaista koulutusta tarvi-
taan, se on onnistunutta, ja koska 
se antaa paljon, siihen halutaan 
osallistua". 

Pääesikunnan asevelvolli-
suusosaston johtama pilotointi 
avoimissa tietoverkoissa jatkuu 
tämän ja ensivuoden useisiin eri 
kertausharjoituksiin liittyen. Ta-
voitteena on mahdollistaa reser-
viläisten itseopiskelu sekä kerta-
usharjoituksiin liittyvä moni-
muoto-opetus julkisissa tietover-
koissa vuodesta 2004 alkaen. • 
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ASKO KILPINEN • PRIKAATIKENRAALI 

Maanpuolustuskorkeakoulu 
arviointiryhmän tarkastelussa 

Kaikissa opetusministeriön 
alaisissa suomalaisissa 
yliopistoissa on toteutettu 

kokonaisarviointi. Korkeakoulu-
jen arviointineuvosto on ollut 
mukana organisoimassa arvioin-
teja vuodesta 1996 lähtien. Arvi-
oinnin tavoitteena on arvioida 
korkeakoulujen vahvuuksia ja 
heikkouksia ja antaa tämän kaut-
ta osviittoja oppilaitosten kehit-
tämiselle. Kokonaisuus koostuu 
itsearvioinnista, ulkoisen arvi-
ointiryhmän vierailusta arvioita-
vassa kohteessa sekä ryhmän 
laatimasta loppuraportista. 
Maanpuolustuskorkeakoulu esit-
ti vuonna 1998 Korkeakoulujen 
arviointineuvostolle arvioinnin 
toimeenpanoa myös Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. 

Arvioint iryhmä ja 
arvioinnin toimeenpano 

Maanpuo lus tuskorkeakou lun 
(MPKK) arviointiryhmään pu-
heenjohtajaksi nimitettiin profes-
sori Ilpo Laine Joensuun yliopis-
tosta ja jäseniksi rehtori Lauri 
Lajunen Oulun Yliopistosta, reh-
tori Marianne Stenius Svenska 
Handelshögskolanista, rehtori 
Paavo Uronen Teknillisestä kor-
keakoulusta, prikaatikenraali 
Asko Kilpinen sekä Läntisen 
Maanpuolustusalueen Esikun-
nasta eversti Jukka Pennanen. 
Sihteeriksi määrättiin tohtori 
Tauno Kekäle Vaasan yliopistos-
ta. Sotilasjäseniltä edellytettiin 
kokemusta opetustehtävistä 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tai sitä edeltäneissä sotakouluis-
sa, kokemusta vastaavan tasoi-
sesta opetuksesta ulkomaisessa 
sotakoulussa sekä vankkaa jouk-
ko-osastokokemusta. Arvioinnin 

tavoitteeksi asetettiin Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kehittämi-
nen ja koulun yliopistollisen 
luonteen arviointi. Arviointi toi-
meenpantiin kahdessa jaksossa 
ajalla 31.8.2000 ja 10-12.10. 
2000. Loppuraportti julkistettiin 
Santahaminassa 25.1.2001. 

Elokuussa arviointiryhmä sai 
perustiedot MPKK:sta. Koulun 
johto esitteli koulun lähihistorian 
avainkohdat, aseman Puolustus-
voimien hierarkiassa, tehtävät ja 
organisaation sekä toiminnan ra-
halliset kehykset. Osastojen ja 
laitosten johtajat esittelivät oman 
toimialansa tehtävät ja toiminta-
edellytykset. Arviointiryhmän 
jäsenet olivat etukäteen saaneet 
runsaasti Maanpuolustuskorkea-
koulua koskevaa kirjallista ai-
neistoa. Ensimmäisen käynnin 
perusteella ryhmän jäsenet yksi-
löivät heitä erityisesti kiinnosta-
vat tarkastelukohteet. Ryhmän 
sihteeri yhdisti esitykset ja koko-
si puheenjohtajan kanssa pääpiir-
teisen ohjelmaluonnoksen loka-
kuun päiviä varten. 

Varsinainen arviointi tapahtui 
lokakuussa kolmen päivän aika-
na. MPKK oli laatinut päivittäi-
sen ohjelman. Työpäivä alkoi klo 
08.00 ja päättyi noin klo 20.00. 
Päivän viimeiset tunnit oli varat-
tu ryhmän sisäisille keskusteluil-
le sekä nähdyn ja koetun linjaa-
miselle. Arviointiryhmä haastat-
teli osastojen ja laitosten johtajia 
ja henkilökuntaa, eri kurssien 
oppilaita sekä puolustushaara- ja 
aselajikoulujen edustajia. Sota-
museoon, Sota-arkistoon ja 
MPKK:n kirjastoon perehdyttiin 
niiden omissa tiloissa. Ryhmä 
kuuli sekä Puolustusministeriön 
että Pääesikunnan näkemykset 
upseerikoulutuksen nykypäiväs-

tä ja suunnitellusta tulevaisuu-
desta. Nähty, koettuja päivittäin 
linjattu kokonaisuus koottiin ar-
viointiraportiksi. Sihteeri lähetti 
raportin luonnoksen ryhmän jä-
senille luettavaksi. Jokainen jä-
sen sai täten vielä mahdollisuu-
den vaikuttaa loppuraportin si-
sältöön. 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
tehtävästä, luonteesta ja 
koulun visioista 

"Maanpuolustuskorkeakoululla 
on tiedeyliopistoista poikkeava 
kaksijakoinen tehtävä. Normaa-
lin yliopistollisen opetus- ja tut-
kimustehtävän ohella MPKK 
kouluttaa henkilöstöä Puolustus-
voimien tehtäviin ja ylläpitää 
korkeakoululle käskettyjä kriisi-
ajan valmiustehtäviä" 

Teksti on lainaus loppurapor-
tin sivulta 7. Arviointiryhmä to-
teaa, että MPKK Pääesikunnan 
alaisena, ensisijaisesti upseereita 
joukko-osastoihin kouluttavana 
laitoksena, poikkeaa tiedeyli-
opistojen toiminnan lähtökohdis-
ta. MPKK:n perustutkinto-osasto 
(kadettikurssit) toimii paljolti 
ammattikorkeakouluun verratta-
valla tavalla, kun taas jatkokou-
lutusosasto (yleisesikuntaupsee-
rikurssi), sen tutkimustoimintaja 
mahdollisuus tohtorikoulutuk-
seen edustavat tiedeyliopistojen 
luonteista toimintaa. Tästä syystä 
tiedeyliopistojen arviointimalle-
ja ei sellaisenaan voitu soveltaa 
MPKK:n arvioinnissa. Koulun 
primääritehtävä on kouluttaa 
Puolustusvoimille ammattinsa 
hallitsevia upseereita. Mainitut 
erityispiirteet on huomioitu arvi-
ointiraporttia laadittaessa. 

Puolustusministeriön, Pää-
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esikunnan ja MPKK:n johdon 
tulevaisuuden visiot MPKK:ssa 
annettavan koulutuksen sisällös-
tä olivat varsin varovaisia. Pitkän 
aikavälin tavoitteen ilmoitettiin 
olevan "MPKK:n yliopistollisen 
korkeakouluaseman vahvistami-
nen edelleen, kuitenkin vaaranta-
matta sotilasjohtajana ammatti-
taitoisen upseerin koulutusta". 
Tavoitteeseen pyritään tutkimus-
suunnitelman ja -tehtävien aika-
jänteen pidentämisellä, ulkopuo-
lisille tarkoitettujen opintokoko-
naisuuksien valmistelulla ja kan-
sainvälisen tutkimustoiminnan 
kehittämisellä. 

Visio-tarkastelunsa lopuksi 
arviointiryhmä toteaa, että vaik-
ka upseerin perustutkinto on 
luonteeltaan käytännöllinen ja 
ammattiin valmistava, tulee jat-
kokoulutusta, tohtorikoulutusta 
ja tutkimustoimintaa kehittää 
kaikin soveltuvin osin tiedeyli-
opistojen tapaan. 

Koulutuksesta ja opetuksesta 

Opetuksen tasosta muodostettiin 
kuva haastattelemalla ja kuule-
malla sekä kurssien että laitosten 
johtajia, opettajia ja eri kurssien 
oppilaita. Tässä vaiheessa kuul-
tiin myös puolustushaara-ja ase-
lajikoulujen edustajia. Oli mie-
lenkiintoista todeta, että nuorem-
pien kadettikurssien edustajat 
painottivat upseerikoulutuksen 
käytännön koulutuksen merki-
tystä, kun taas opinnoissaan pi-
temmälle edistyneet kadetit toi-
vat esiin teoreettiseen opetuk-
seen ja tutkielmien ohjaukseen 
liittyviä murheitaan. Puolustus-
haarakoulujen ja aselajien edus-
tajat korostivat yksimielisesti 
nuorten upseerien taktisen osaa-
misen, asejärjestelmien teknisen 
hallinnan ja kouluttajatahojen 
merkitystä. Periaatteella mie-
lummin "ammattisotilaan maan-
läheiset tehtävät hyvin hallitseva 
upseeri kuin täydellisen tutkija-
koulutuksen saanut teoreetikko". 
Oulun Yliopiston rehtori Lauri 
Lajunen kuvasi osuvasti tätä teo-
rian ja käytännön kaksijakoisuu-

den periaatetta vertaamalla up-
seerikoulutusta lääketieteellisen 
tiedekunnan kirurgikoulutuk-
seen: "Kirurgin on tiedettävä 
teoriat ja taustat, mutta leikkaa-
minen on hallittava myös käy-
tännössä - ei vain teoriassa!" 

Opetuksen osakokonaisuuk-
sia tarkasteltaessa arviointiryh-
mä kiinnitti mm. huomiota tek-
niikan opetuksen ja tekniikan lai-
toksen asemaan muiden laitosten 
rinnalla. Mielenkiinto tekniikan 
opiskeluun on heikkenemässä. 
"Koska arvostelujärjestelmä ei 
painota tekniikan arvosanoja sa-
malla tavalla kuin muita aineita" 
tämä lainattuna eräältä haastatel-
lulta oppilaalta. Havaittu kehi-
tyssuunta on huolestuttava ny-
kyisenä alati teknistyvänä aika-
kautena. Arviointiryhmän mie-
lestä on varmistettava riittävän 
teknisen perusosaamisen omaa-
van upseerikunnan kouluttami-
nen ja täten mahdollistaa korkea-
tasoinen tutkimus Puolustusvoi-
missa ja kyky johtaa asejärjestel-
mien kehittämiseen liittyviä pro-
jekteja. 

Yhtenä suurempana kokonai-
suutena arviointiryhmä tarkasteli 
tohtorikoulutusta. Tohtorin tut-
kintoon johtava tutkimustyö suo-
ritetaan johtosäännön mukaan 
ainelaitoksen professorin ohja-
uksessa. Tällä hetkellä johtami-
sen ja taktiikan ainelaitoksilla ei 
ole professoria. MPKK:n tutki-
muskoulutus tulisi varmistaa 
kiinnittämällä kaikkiin laitoksiin 
oma professori, kuten MPKK on 
esittänyt. Sotatieteen tohtorin 
tutkintoon vievä koulutus edel-
lyttää ensin yleisesikuntaupsee-
rin tutkinnon (ye-tutkinto) suo-
rittamista. Tämä vaatimus poik-
keaa tiedeyliopistojen käytän-
nöstä. Tästä syystä ovat 
MPKK:n tohtoriopiskelijat - ja 
tulevat myös olemaan yliopisto-
jen opiskelijoihin verrattuina sel-
västi iäkkäämpiä. Käytäntö on 
Puolustusvoimien edut huomi-
oon ottaen perusteltavissa. Kou-
lun esittämän vision mukaan so-
tatieteen tohtoreita tarvitaan tule-
vaisuudessa n. 20-30. Tohtori-

koulutusta suunniteltaessa on 
myös syytä pohtia tohtorien teh-
täviä ja uraa Puolustusvoimissa. 
Tohtorin tutkinto ei saisi myös-
kään muodostua esteeksi tiellä 
kohti Puolustusvoimien ylimpiä 
virkoja. 

Professoreiden ja tuntiopetta-
jien mielestä MPKK:n opiskeli-
joiden ei sotilaallisten aineiden 
opetus - esimerkiksi tutkimus-
menetelmäkoulutus, matemaatti-
set aineet ja kielet - on varsin 
hyvin verrattavissa tyypilliseen 
tiedeyliopistoon. Jotkut kurssit 
vastaavat suoraan Helsingin Yli-
opiston kursseja. Opetusmene-
telmien, opetustilojen ja laittei-
den katsottiin olevaan "varsin 
modernilla tasolla yliopistolai-
toksen keskitasoon verrattuna"! 

Tutkimus ja julkaisutoiminta 

Arviointiryhmä esittää lop-
puraportissaan MPKK:n tutki-
musjohtajan aseman selkiyttä-
mistä. Tutkimusjohtaja tulisi olla 
korkein tutkimuksesta vastaava 
viranomainen MPKK:ssa. Täl-
löin rehtorin ohella olisi "tieteel-
listen asiain rehtori". Apunaan -
"esikuntana" - tutkimusjohtajal-
la olisi tutkimusneuvosto. Tutki-
musneuvosto olisi ylin päättävä 
elin tutkielmien arvosanojen 
vahvistamisessa. Tutkimusjohta-
ja vastaisi tutkimuksen koordi-
noinnista MPKK:ssa ja yhtey-
denpidosta tiedeyliopistoihin 
sekä osallistuisi Puolustusvoimi-
en tutkimuksen koordinoimi-
seen. Arviointiryhmä suosittelee, 
että tulevaisuudessa myöskin 
MPKK:n rehtorilla tulisi olla 
tohtorin tutkinto. Tämä suositus 
voidaan käytännössä toteuttaa, 
kun MPKK:n tohtorien koulu-
tusohjelma on saatu kunnolla 
käyntiin. 

Ottaen huomioon MPKK:n 
erikoisaseman osana Puolustus-
voimia arviointiryhmä ei suosit-
tele yliopistollista tai siihen ver-
rattavaa tiedekuntahallintoa 
Maanpuolustuskorkeakouluun. 
Ryhmä rajaa realistisella tavalla 
tutkimustoiminnan kehittämisen 
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ja tutkimuksen tavoitteet palvele-
maan ensisijaisesti Puolustusvoi-
mien etuja. Ryhmä perehtyi sa-
tunnaisotannalla tutkielmiin j a 
ye-kurssin diplomitöihin. Työt 
noudattivat tiedeyliopistojen lin-
jaa töiden laajuuden, tieteellisen 
metodin j a arvostelun osalta. 
Useilla laitoksilla oli erittäin 
hyvä ohjeistus myös tutkielmien 
ohjaaj i l le . Tästä voisivat myös 
tiedeyliopistot ottaa oppia. Tutki-
mustyöhön liittyvä julkaisutoi-
minta ei MPKK:ssa noudata täy-
sin yhtenäistä linjaa. Tämän toi-
minnan yhdenmukais taminen 
voisi olla tu tkimusneuvoston 
tehtävä. Erityisesti strategian lai-
toksen ja sotahistorian laitoksen 
laaja julkaisutoiminta saa arvi-
oint iryhmältä kiitosta. "Näke-
m ä m m e perusteella voidaan 
huoletta todeta opetuksen perus-
tuvan tieteellisesti korkeatasoi-
seen tutkimukseen tiedeyliopis-
tojen periaatteen mukaisest i -
useimmiten laitokset käyttävät 
omia julkaisujaan oppikirjoina". 
Tieteellisten menetelmien käy-
tännön valmiuksien katsottiin 
olevan upseerin valmistuessa hy-
vin yliopistojen tu tkimusnäke-
mysten tasolla. Upseeri t olivat 
myös saaneet perusannoksen 
kansainvälistä toimintaa varten. 
MPKK:n tieteell isyys j a tutki-
mus pyrkivät käytännön sovellu-
tuksiin eikä pyyteettömään tietä-
misen intressiin, joka tiedeyli-
opistoissa perinteisesti nähdään 
oleellisena tutkimuksen tavoit-
teena. Havait tu maanläheinen 
näkemys sopii hyvin MPKK:n 
tehtäväkuvaan. 

Hyväksi todettua -
parannettavaksi esitettyä 

Sotilasaikakausilehdessä Helmi-
kuu 2/2001 on sekä Upseeriliiton 
puheenjohta jan kir joi tuksessa 
että Päällystön koulutusjärjestel-
män uudistusta "keltaisil la si-
vuilla" käsittelevässä kirjoituk-
sessa listattu arvioint i ryhmän 
MPKK:l le antamat plussat j a 
miinukset . Arviointiraport ista 
otetut lainaukset antavat selkeäs-

ti myönteisen kuvan MPKK:ssa 
annettavan t iedeyliopistoihin 
verrattavissa olevan opetuksen ja 
koulutuksen tasosta. Sotilasai-
neiden koulutusta j a opetusta ei 
arviointiryhmä käsitellyt muuten 
kuin sisäisissä keskusteluissaan 
luotaessa käsitystä MPKK:n 
henkilökunnan koko tehtäväken-
tästä ja oppilaiden opintoviikko-
jen sisällöstä. 

MPKK:n erikoisluonne mah-
dollistaa tiedeyliopistoihin näh-
den kadehdittavan hyvän valmis-
tumisajan ja valmistumisprosen-
tin. Opintojen keskeyttämispro-
sentti on erittäin alhainen. Oppi-
misprosessin laadunvarmistus on 
myös hyvin korkealla - lähes 
esimerkillisellä tasolla. Kurssi-
muotoinen ja tiukkaan aikatau-
luun sidottu opiskelu ei juur i 
mahdollista kokeiden tai tenttien 
uusimista kuin kerran tai ei ol-
lenkaan. Samoin tiukka opiske-
lurytmi ei mahdollista oppilaiden 
itseohjautuvaa opiskelua samalla 
tavalla kuin t iedeyliopistoissa. 
Opintojen tiukka ohjaus on kui-
tenkin MPKK:n opetustehtävien 
tavoitteet ja kurssien määräaikai-
suus huomioon ottaen toimiva ja 
hyväksyttävä ratkaisu. 

Palautteen keruu eri opetus-
ja harjoitustilanteissa sai arvioin-
t iryhmältä korkean arvosanan. 
Palautteen käsittely on erittäin 
systemaattista ja tiedeyliopistoil-
le esimerkiksi kelpaavaa. Palaut-
teesta pystyttiin etsimään poik-
keamien syyt ja toteuttamaan tar-
vittavat parannukset. Tutkielmi-
en ohjaaminen ja eräiden suori-
tusten arvostelun laadunvarmen-
nus ja arvosteluasteikkojen ver-
rannollisuus kaipaavat kuitenkin 
ehostamista. Esimerkiksi teknii-
kan alalla on i lmeisen vaikea 
saada todella hyviä muihin ainei-
siin rinnastettavia arvosanoja. 

Opintoihin liittyvä opetus-
materiaali todettiin tasokkaaksi. 
Samoin käytössä olevat laitteet 
ja tilat. MPKK:n itse tuottamat 
kurssikir jat matemati ikan, tek-
niikan ja strategian aloilta olivat 
korkeatasoisia. Opinto-opasta 
tulisi edelleen kehittää ja se tulisi 

olla oppilaiden saatavilla hyvissä 
ajoin ennen kurssien alkua. Esi-
merkiksi Ruotsin Sotakorkea-
koulussa opinto-opas ja kurssin 
ohjelmat ja aikataulut olivat op-
pilaiden käytet tävissä hyvissä 
ajoin ennen kurssin alkua. 

Arvioint i ryhmä suhtautuu 
kriittisesti MPKK:n upseereiden 
nopeaan ja nykivään henkilökier-
toon. Tavoitteeksi asetetaan noin 
viiden vuoden määräys opettaja-
tehtävään. Tällä hetkellä opetta-
jatehtävän keskimääräinen kes-
toaika on reilusti alle 3 vuotta! 
Samassa yhteydessä esitetään, 
että MPKKrn rehtorin päätöksel-
lä voitaisiin tarvittaessa koulun 
sisällä joustavasti muuttaa henki-
löresurssien painotusta. 

Arviointiryhmä ei esitä muu-
toksia tai tarkistuksia MPKK:n 
asemaan Puolustusvoimien orga-
nisaatiossa, joskin asia oli esillä 
arviointityön yhteydessä. Sota-
arkisto ja Sotamuseo istuvat ryh-
män kannanoton mukaan huo-
nosti M P K K m organisaatioon. 
Mahdollista siirtoa Pääesikunnan 
tai jopa Puolustusminister iön 
suoraan alaisuuteen tulisi harki-
ta. MPKK:n kirjastosta todetaan, 
että kirjasto ei ole tiedeyliopis-
toissa hallinnollinen kustannus-
paikka, vaan paikka, jossa tutki-
mus tapahtuu ja kehittyy. Kirjas-
to voi tällöin olla suoraan rehto-
rin alainen erillisyksikkö. 

Tulevaisuudesta -
säilyykö saavutettu taso 

Työn alla olevan päällystön uu-
den koulutus jär jes te lmän arvi-
ointi ei sisältynyt arviointiryh-
män tehtävään. Asiaa esiteltiin ja 
käsiteltiin kuitenkin useamassa 
yhteydessä arviointityön edetes-
sä. Pekka Kling on lainannut 
ryhmän kannanoton yhden 
avainkohdan sellaisenaan j o 
edellä mainitun Sotilasaikakausi-
lehden sivulle 33. Kannanot to 
koskee varusmiespalveluksen 
opintoviikkojen hyvittämistä rin-
nastettaessa niitä tiedeyliopisto-
jen opintoviikkoihin. Toinen 
opintoviikko-ongelma on piilo-
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tettuna "Maasotakoulun" ensim-
mäisen vuoden käytännön opin-
tojen luokitteluun. Ongelma ei 
ratkea Puolustusvoimien yksi-
suuntaisella päätöksellä, vaan se 
vaatii omat keskustelunsa tiede-
yliopistojen kanssa. Kysymys-
merkki on liitetty myös ye-kurs-
sin opinnäytetöiden j a metodi-
opintojen edellyttämien opinto-
viikkojen rinnastettavuuteen, 
kun niitä verrataan tiedeyliopis-
tojen lisenssiaatti tason opinto-
viikkoihin ja opinnäytteisiin. 
Myöskin "sotatieteiden kandi-
daatti" ja "sotatieteiden maisteri" 
nimityksiä vierastettiin. Upseerin 
tutkinto ja ye-upseerin tutkinto 
ovat läpi historian koeteltuja tut-
kintonimikkeitä. Rinnastetta-
koon nämä tulevaisuudessa la-
kiin ja asetukseen sidottuina tie-
deyliopistojen tutkintoihin -
edellyttäen, että uusi koulutusjär-
jes telmä rakennetaan siten, että 
tämä on mahdollista ilman yksi-
puolisia tulkintaongelmia. Uu-
distuksen todettiin tukevan 
MPKK:n maanpuolustuksellisia 
tehtäviä. Saatesanoiksi liitettiin 
toivomus, että uudistus ei vaa-
rantaisi nykyisellä järjestelmällä 
saavutettua opetuksen korkeaa 
tasoa. 

Lopuksi 

Maanpuolustuskorkeakoulun en-
sisijainen tehtävä on kouluttaa 
Puolustusvoimil le sodanajan 
joukkojen joh ta j ia ja eri johto-
portaiden ja esikuntien tehtävät 
hallitsevia upseereita. Heidän on 
saamansa koulutuksen perusteel-
la selvittävä hyvin rauhanajan 
Puolustusvoimien koulutustehtä-
vistä ja hallittava eri hallinnollis-
ten tasojen asettamat vaatimuk-
set ja Puolustusvoimien kehittä-
miseen tarvittavat kokonaisuu-
det. Näihin koulutustavoitteisiin 
liittyen MPKK antaa upseereille 
tarvittavan tiedeyliopistotasoisen 
ylempään korkeakoulututkintoon 
rinnastettavan koulutuksen, joka 
mahdoll istaa korkeatasoisen 
Puolustusvoimien sisäisen tutki-
m u s - j a julkaisutoiminnan siinä 
laajuudessa kuin se nähdään 
Puolustusvoimien kannalta tar-
peelliseksi. 

Tämä yllä muotoi lemani 
"päämäärä" syntyi arviointiryh-
män työn myötä. Upseerikoulu-
tuksen primääri tavoite on Puo-
lustusvoimien tarve. Ei opetus, 
koulutus j a tutkimus kokonai-
suudesta irrotettuna tavoitteena, 
vaan Puolustusvoimien tarpeen 
mukaan tasapainotettuna. Tämä 

tuntui loppukeskustelussa eräissä 
puheenvuoroissa unohtuneen. 
Arvioint iryhmä palautti nämä 
maanläheiset tavoitteet mieleen-
sä jokail tais issa l injakeskuste-
luissa. Myöskin ryhmän loppura-
portti pitäytyy selkeästi MPKK:n 
kaksijakoisessa tehtävässä - am-
mattikorkeakoulun piirteitä sisäl-
tävä upseerien peruskoulutus ja 
selkeästi t iedeyliopistomainen 
jatkokoulutus. Tämän kaksi ja-
koisuuden kanssa on elettävä 
myös tulevaisuudessa vaaranta-
matta vuoden 1993 uudistuksilla 
saavutettua koulutuksen korkeaa 
tasoa. Maanpuolustuskorkea-
koulun henkilökunta voi syystä 
olla ylpeä työnsä tuloksista. Pe-
ninkulman mittaisia loikkia 
eteenpäin on otettu sekä kadet-
tien koulutuksessa että yleisesi-
kuntakoulutuksessa edellisen 
vuosikymmenen aikana. Tulok-
sena on kenttäkelpoinen ja tarvit-
taessa myös kansainvälisissä teh-
tävissä menestyvä upseeri. Up-
seeri, jolle on luotu vahvat edel-
lytykset tieteelliseen jatko-opis-
keluun - mikäli hän henkilökoh-
taisesti tämän tavoit teekseen 
asettaa. 

Olkoon tuuli tulevina uudis-
tusten vuosina Maanpuolustus-
korkeakoululle myötäinen! • 

SA-KUVA 
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Upseereiden uusi koulutusjärjestelmä 

Puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmä on uudistettu kolmen vuoden mittavan työn jälkeen. 

Koulutuksen sisällön uudistuksena muutos ei ole erityisen suuri, koska upseerin ylemmän korkea-

opetusohjelma on ollut käytössä jo pitkään. 

Sitävastoin uudistus liikutte-
lee puolustusvoimien hen-
kilöstön sisäisiä rakenteita 

ja vaatii siten myös kulttuurista 
kehittymistä. Uudistusta suunni-
teltaessa vaikutusarviointi on 
ulottunut yli vuoden 2030. Inves-
tointi henkilöstöön ei ole lyhyt-
näköinen asia! 

Osa suomalaista 
koulutusjärjestelmää 

Puolustusvoimien antama koulu-
tus on osa suomalaista koulutus-
jär jestelmää. Yhteiskunnan re-
surssien tehokas käyttö edellyt-
tää puolustusvoimissa annetta-
van koulutuksen kehittämistä 
yhteensopivaksi yleisen koulu-
tusjärjestelmän kanssa. 

Sotilaallinen koulutus on hy-
vin mukautettavissa yleisen kou-
lutusjärjestelmän asettamiin laa-
tuvaatimuksiin. Yhteensopivuu-
desta huolimatta sen vahvuudet, 
kuten sotilaallisesti jär jestetyn 
opiskelun tehokas ajankäyttö 
sekä teorian j a käytännön sau-
maton yhteys voidaan säilyttää. 

Valmiiksi saadussa päällys-
tön koulutusuudistuksessa luo-
vutaan kannattavuussyistä pitä-
mästä yllä kahta, osittain pääl-
lekkäistä koulutusjärjestelmää: 
akateemista ja toisaalta opisto-
tai nyttemmin ammattikorkekou-
lutasoiseksi kehittyvää järjestel-
mää. Upseerin tehtävä vaativuu-
dessaan edellyttää akateemista 
koulutuspohjaa, joten tulevai-
suus rakennetaan sen varaan. 

Uudistuksessa pyritään yhte-

näiseen päällystöön, jossa henki-
lö voi edetä omien, todellisten 
kykyjensä ja osaamisensa mu-
kaan henkilöstöryhmärajojen 
asettamatta sille esteitä. Toteu-
tuessaan uudistus saattaa lop-
puun 1960-luvulla alkaneen pro-
sessin puolustusvoimien henki-
löstöhierarkian nykyaikaistami-
seksi. 

Maanpuolustuskorkeakoulua 
kehitetään tiedekorkeakouluna. 
Upseereiden uudessa akateemi-
sessa koulutusohjelmassa ote-
taan käyttöön sotatieteelliset op-
piarvot ja selvitetään lisensiaatti-
koulutusohjelma siten, että jär-
jestelmä on yhteensopiva kansal-
lisen yleisen koulutusjärjestel-
män ja Euroopan unionin koulu-
tusluokitusjärjestelmän kanssa. 

Tavoitteena on saada Maan-
puolustuskorkeakoulun opiskeli-
jat täysin samanarvoiseen ase-
maan kuin muissa yliopistoissa 
opiskelevat j a varmistaa, että 
suomalaisilla upseereilla on 
mahdollisuus täyttää Euroopan 
unionin yhtenäistyvät pätevyys-
vaatimukset. 

Varusmiesaikaisista 
opinnoista on iso hyöty 
upseerikoulutuksessa 

Puolustusvoimien koulutus muo-
dostaa yhtenäisen ketjun alok-
kaasta kenraaliin. Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa saadaan lukea 
varusmiesaikana suoritetuista 
johtaja- ja kouluttajakoulutuksen 
sekä aselajikoulutuksen opin-
noista hyväksi enintään 20 opin-

toviikkoa. 
Varusmiespalveluksen aikai-

nen johtaja- ja kouluttajakoulu-
tus perustuu käyttäytymistietei-
den ja sotilaspedagogiikan tutki-
mustuloksiin. Arvioitaessa hy-
väksiluettavuutta varusmiespal-
veluksen aikaisista opinnoista 
upseerien koulutusjärjestelmään 
niitä verrataan lähinnä saman 
alan ammatill isen opistoasteen 
tai ammatil l isen korkea-asteen 
koulutuksen hyväksiluettavuu-
teen yliopisto-opinnoissa. 

Varusmiesaikaisten opintojen 
laatua on kehitetty viime vuosina 
nopeasti . Kouluttaja- j a johta-
miskoulutus ovat olleet varus-
mieskoulutusuudistuksen paino-
pistealueita. Palvelustodistuksen 
tiedot opintoviikoista ovat arvo-
paperi Maanpuolustuskorkea-
koulussa, mutta samalla lailla 
myös yleisessä koulutusjärjestel-
mässä. Yhteiskunnan ei kannata 
maksaa kaksinkertaisia opintoja. 

Aina määräajaksi täytettävät 
virat eivät ole pätkätöitä 

Uudistukseen liittyen puolustus-
voimissa otetaan käyttöön aina 
määräajaksi täytettäviä virkoja. 
Termi tarkoittaa, ettei itse virka 
lakkaa määräajan jälkeen, mutta 
se täytetään määräajaksi. Menet-
tely antaa mahdollisuuden mak-
saa siinä oleville koulutustukea 
tai kansankielellä erorahana tun-
nettu palvelusaikakorvaus. 

Puolustusvoimien tarjoamat 
määräaikaiset tehtävät eivät ole 
pätkätöitä. Palvelussuhteet ovat 
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pitkiä ja omista pidetään huolta 
ja tkokoulutuksen, vakinaisten 
tehtävien ja erorahojen avulla. 
Henkilö saa puolustusvoimien 
vakinaisen viran, kun hän opis-
kelee siihen vaadittavan kelpoi-
suuden. 

Aina määräajaksi täytettä-
vien virkojen avulla tehtävät, 
ikärakenne ja koulutus kohtaavat 
sekä ennustamaton lähtöpoistu-
ma ja muut poissaolot pystytään 
korvaamaan aiempaa nopeam-
min. Virkojen pääasiallisena tar-
koituksena on kuitenkin tuottaa 
reserviin jatkokoulutettuja reser-
viupseereita j a evp-henkilöstöä 
siten, että heidän kokonaisvah-
vuutensa olisi noin 2% puolustus-
voimien sodan ajan kokonaisvah-
vuudesta eli noin 9000 henkilöä. 

Ammattikoulutetun ja ikära-
kenteeltaan hallitun reservin 
päällystön lisääminen on tar-
peen, jotta operatiivisesti tär-
keimpien joukko jemme henki-
löstön suorituskyky vastaisi jou-
kon varustuksen ja joukol le 
suunnitellun tehtävän asettamia 
vaatimuksia. 

Määräaikaisissa viroissa pal-
velevat upseerit eivät todellakaan 
ole määräaikaisia upseereina ja 
reserviupseereina. Heidän upsee-
rivaltakirjansa on tietysti pysyvä, 
vaikka rauhan ajan virka voikin 
olla määräaikainen. Kriisiajan 
tehtävän hoitaminen luo heille 
pysyvän kiinnityksen puolustus-
voimiin, vaikka he eivät hakeu-
tuisikaan vakinaisiin virkoihin. 

Reserviupseereiden 
koulutus kehittyy 

Reserviupseereiden koulutus ja-
kautuu peruskoulutukseen, täy-
dennyskoulutukseen ja jatkokou-
lutukseen. Reserviupseereiden 
peruskoulutus annetaan varus-
miespalveluksessa. Reserviup-
seereiden täydennyskoulutus an-
netaan kertausharjoituksissa ja 
vapaaehtoisena harrastustoimin-
tana. 

Maanpuolus tuskorkeakou-
lussa annettava upseerin koulu-
tusohjelma avataan uudistukses-

sa myös reserviupseereille. En-
simmäisen opintovuoden opin-
not muodostavat samalla reser-
viupseereiden jatkokoulutuksen. 
Reserviupseereiden jatkokoulu-
tus kuuluu kaikille kadeteille up-
seerin akateemisen koulutusoh-
jelman perusopintoina. 

Reserviupseereiden jatkokou-
lutus vastaa kolmen yliopistolu-
kukauden täysiaikaista opiskelua 
j a siihen liittyy palvelu virassa. 
Koulutusaika ylittää kolmikertai-
sesti kertausharjoitusmaksimin. 
Täydennyskoulutus ei siten voi 
korvata j atkokoulutusta. 

Maanpuolus tuskorkeakou-
lussa opiskeluun ei liity palve-
lu s i toumus ta , ellei ole ottanut 
vastaan opiskeluoikeutta ylem-
pään tai aiempaan korkeakoulu-
tutkintoon. Opiskelun laatu j a 
taso ovat kuitenkin täsmälleen 
samat kaikilla opiskelijoilla. 

Oleellinen osa määräaikais-
ten reserviupseerien virassa pal-
velevien työtehtäviä tulee ole-
maan harjoittelu ja harjaantumi-
nen sodan ajan johtamistehtä-
vään. Palvelusaika joukko-osas-
toissa muodostaa varusmiesaikaa 
paremman koulutus- ja harjaan-
tumisjakson, jossa upseeri voi 
soveltaa saamaansa opetusta 
käytännön johtamistilanteissa. 

Täysiaikainen opiskelumah-
dollisuus Maanpuolustuskorkea-
koulussa ja haluttaessa useiden 
vuosien toimiminen määräaikai-
sessa virassa on merkittävä lisä-
ys reserviupseereiden koulutus-
jär jes telmään. Silti on syytä 
muistaa, että osaan reserviupsee-
reiden tehtävistä pätevöidytään 
parhaiten täydennyskoulutuksen 
ja siviilitöiden kautta. 

Työt ja koulutus kohtaavat -
etenemistie on auki 

Koulutusuudistusta valmistelta-
essa on eräissä puheenvuoroissa 
kaivattu puolustusvoimien hen-
kilöstöön "kapea-alaisiin tehtä-
viin tarvittavaa kouluttaja- ja 
avustajahenkilökuntaa". 

Niissä mietteissä tarkoitetun 
"kanta-aliupseeriston" tehtäviä 

hoitavat sotilasammattihenkilöt, 
jotka käyttävät aliupseeriarvoja. 
Entisestä kanta-aliupseerikun-
nasta puolustusvoimissa on luo-
vuttu jo 30-vuotta sitten, kun tuli 
mahdolliseksi edellyttää henki-
löstöltä kansakoulua pidempiä 
opintoja. Nykyinen sotilasam-
mattihenkilöstö on nykyaikaises-
ti koulutettua ja osaavaa väkeä, 
jonka koulutus voidaan kohden-
taa oman tehtävän syvälliseen 
osaamiseen. He pystyvät erin-
omaisesti myös kouluttaja- j a 
johtajatehtäviin omalla alallaan. 
Oleellista on, että työt ja osaami-
nen kohtaavat ja henkilöstöllä on 
mahdollisuus kehittää osaamis-
taan. 

Upseerin perusopinnot suo-
rittaneiden kouluttajien osaami-
nen kohdistuu joukkueen tai ja-
oksen kouluttajan tehtäviin j a 
sodan ajan perusyksikköpäällys-
tön korkeaan ammatti taitoon. 
Uutta järjestelmäämme vastaava 
vaiheittainen upseerikoulutusjär-
jestelmä on käytössä muun mu-
assa Norjassa, jossa eri vaiheiden 
jälkeen seuraa pakollinen palve-
lus joukko-osastossa. Ruotsin 
Kadettikoulussa taas on jo pit-
kään jatkokoulutettu upseereita 
myös reserviin - Ruotsin Kunin-
gas eräänä esimerkkinä. 

Sotatieteiden kandidaatin tut-
kinto antaa valmiudet koko käy-
tännössä eteen tulevaksi sotilas-
kouluttaja-ajaksi . Siirtyminen 
sen kuluessa jatko-opintoihin up-
seerin vakinaista virkaa varten, 
täydennys- tai muuntokoulutuk-
seen puolustusvoimien erikois-
henkilöstöön tai kouluttautu-
maan siviilitehtäviin ja reserviin 
tarjoaa upseerille monia järkeviä 
ja houkuttelevia uravaihtoehtoja. 

Vakinaisten upseereiden ura-
j a tehtäväkehitys pysyy uudis-
tuksessa kokolailla entisellään. 
Pätevyysvaatimuksena vakinai-
sen upseerin virkaan on edelleen 
ylempi korkeakoulututkinto ja 
sotatieteiden maisterin oppiarvo. 
Siirtovelvollisuus tuo laaja-alais-
ta kokemusta puolustusvoimien 
tuleville kehittäjille ja eri urapo-
lut auttavat etsimään haluttua eri-
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koiskoulutusta. Tulevaisuudessa 
laajaa kokemusta on osattava ar-
vostaa, mutta on osattava myös 
antaa arvo niille - ennenkaikkea 
määräaikaisen viran valinneille, 
joille pysyminen samalla paikka-
kunnalla on tärkeää. 

Vakinaisten upseereiden kou-
lutusjär jes te lmä tar joaa erin-
omaisen tuen puolustusvoimien 
korkeakoulutet tujen erikoisup-
seereiden j a sivii l ihenkilöstön 
opiskelulle, jolle uusi järjestelmä 
antaa paljon lisää. 

Opistoupseereiden 
koulutus ei lopu 

Opistoupseereilla säilyy kelpoi-
suus nykyisiin tehtäviinsä. Uusi-
en tai vaatimustasoltaan muuttu-
vien tehtävien osalta noudatetaan 
niitä koskevia kelpoisuusehtoja. 

Opistoupseerei ta siirretään 
upseerin virkoihin pätevyysvaa-
timusten täyttyessä. Opistoup-
seereille on vuonna 2001 avattu 
mahdoll isuus täydentää tutkin-
tonsa upseerin tutkinnoksi. Ylei-
sestä koulutusjärjestelmästä poi-
keten opiskelu tapahtuu täysin 
viran suomin eduin, pääosin työ-
ajalla. Tämä mahdollisuus säilyy 
ja osin lisääntyy uudessa koulu-
tusjärjestelmässä, kun alempaan 
korkeakoulututkintoon joh tava 
koulu tusohje lma käynnistyy 
Maanpuolus tuskorkeakoulussa 
2002. 

Koulutuksen aloituspaikat 
mitoitetaan avoimena olevien 
virkojen mukaan. Opistoupsee-
rin virkoja on tarkoitus muuttaa 
myös erikoishenkilöstön viroik-
si, joiden suhteellista määrää li-
sätään. Tämä menettely antaa 
mahdol l isuuden kehit tää nyt 
opistoupseerin virassa olevien 
henkilöiden tehtäväkuvaa ja pal-
velussuhdetta. 

Koulutuksen sisältö 
nykyaikaistuu 

Koulutusuudistuksessa on raken-
nettu opintojen sisältöä siten, 
että niiden korvaavuus on hel-
posti todennettavissa niin Maan-

puolustuskorkeakoulusta muiden 
yliopistojen suuntaan kuin päin-
vastoinkin. Osaltaan tätä auttaa 
käyttöön otettu opiskelijatietojen 
hallintajärjestelmä. 

Samalla on pitänyt normittaa 
opintoviikko, jolla tarkoitetaan 
opiskelijan noin 40 tunnin työpa-
nosta asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi . Maanpuolus-
tuskorkeakoulun opiskelijan ka-
lenteriviikkoon sisällytetään kes-
kimäärin 25 tuntia ohjattua ope-
tusta ja loppu 15 tuntia on oma-
toimista opiskelua. 

Opiskelussa tärkeintä on saa-
vutettava tieto, ymmärrys ja 
osaaminen. Paras metodi voi tu-
loksen kannalta vaihdella paljon-
kin. Simulaattoreiden, tietotek-
niikan ja monimuoto-opiskelun 
erilaisten sovellusten käyttöönot-
to tuo suuria mahdol l isuuksia 
sekä tehokkuuden että laadun 
parantamiseen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
opetuksen avainsana onkin laatu. 
Puolustusvoimien koulutusjärjes-

telmässä kyetään kouluttamaan 
maistereita neljässä vuodessa ja 
kandidaatteja kolmessa vuodessa. 
Kolmen lukukauden käyttö ka-
lenterivuodessa selittää osan te-
hokkuudesta, opetusmenetelmät 
ja sotilaallinen järjestys osan, 
mutta ilman opiskelijoiden innos-
tusta ja kurinalaisuutta ei olisi laa-
tua niinkuin sitä nyt on. 

Puolustusvoimien tulevaisuus 
rakentuu tehokkaan paikallispuo-
lustuskentän ja siinä liikkuvien, 
operatiiviseen ratkaisuun kykene-
vien asejärjestelmien varaan. 
Meripuolustuksen piirissä on aina 
ymmärretty kokonaisuus ja pyrit-
ty löytämään tarvittava osaami-
nen kaikille tasoille. Upseereiden 
uusi koulutusjärjestelmä, yhteis-
kuntamme kehittynyt peruskoulu-
tus ja innovatiivinen suomalainen 
tuotanto-ja talouselämä ovat tule-
vaisuuden osaamisen perusta. 
Suomen puolustus on hyvällä 
pohjalla; haasteisiin pystytään 
vastaamaan, niin maalla, merellä 
kuin ilmassakin. • 

m M A G - L I T E 
LUOTTOKELPOINEN. 

Käsivalaisimissa tärkeintä on luotettavuus 
ja juuri siinä Mag-Lite on ylivoimainen. 

^ V A N D E R N E T 
Puh. (09) 7 7 4 2 2 1 0 
vvww.vandernet.com 
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Vuokrausta Urakointia Kuivausta 

Soita Pohjolan Siniselle 
karhulle niin ei nouse 
turha haloo. 

Rakennuskoneet, henki-
lönostimet, tel ineet pie-
neen ja suureen rakentami-
seen. Myös tapahtumatel-
ta t ja varastohallit. 

Timanttisahaus ja -poraus, 
sekä betonin murtaminen 
huippuluokan kalustolla. 

Kosteusmittaukset, -kartoi-
tukset, lämpökuvaukset se-
kä kuivauspalvelu. 24 tun-
nin katastrofipäivystys. 

Rakentajain Konevuokraamo Oyj 
Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa, puh. (09) 89 481, fax (09) 890 303 
Maanlaajuinen toimipisteverkosto • www.rakentajainkonevuokraamo.f i 

i tr^ 
9 1 v r 7 * 

www. po li jola.fi 
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Kun autosi on vakuutettu Pohjolassa, saat asiantuntevaa 
apua kellonajasta riippumatta, sillä hätäpalvelunumeromme 
010 55 88 112 palvelee sinua vaikka yöllä. Annamme neuvoja 
ja järjestämme tarvittaessa hinausauton paikalle. Niin ja tietysti 
korvaamme sinulle aiheutuneen vahingon. Kun sinulla on 
SupcrKasko. saat uuden auton jo yli 30 % vahingosta. 

Ota autollesi vakuutukset Pohjolasta. Soita OIO 55 88 00 
tai poikkea lähimpään konttoriimme. 

O L E M M E J A L K E I L L A . 
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Nordea® 

Haluatko mukavuutta elämääsi? 
Henkilökohtaisilla Solo-tunnuksilla saat päivittäiset pankkipalvelut 
käden ulottuville useilla eri välineillä. 

Merita Pankin Sololla teet lisäksi kortti- ja lainahakemukset , hoidat 
sijoituksesi, avaat tilit ja maksat verkko-ostoksia ym. 

^ o l o Lisätietoja ja Solo-tunnushakemus osoitteesta www.merita.fi tai 

^ f 0200 3000 (pvm) ma-pe 8-21. 

Merita 

i n k i t 
Tälle sivulle on koottu muutamia internet- osoitteita, joiden avulla lukija voi läh-
teä tarkemmin tutustumaan kotimaassa ja ulkomailla käynnissä oleviin elinikäi-
sen oppimisen kehittämisprojekteihin. Näiden osoitteiden avulla pääsee liikkeel-
le... 

http://avoin.helsinki.fi/index.html  
Helsingin yliopiston avoin yliopisto: 
Osoitteesta löytyy muun muassa ennakkotietoa keväällä 2002 alkavista opinnoista 

http://www.cisnet.com/~cattales/Deducation.html  
Linkkejä Monimuoto-opetusta käsitteleville kotisivuille 

http://www.open.ac.uk/frames.html 

Esimerkki yhdestä linkistä Englantilaisesta The Open University:n kotisivuista 

http://www.edu.fi/projektit/opinnet/ 
Opetushallituksen käynnistämä aikuiskoulutuksen kehittämishanke, jossa työs-
kennellään näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen joustavuuden ja avoimuu-
den lisäämiseksi. Tämä hanke liittyy kansalliseen tietoyhteiskuntaohjelmaan, 
joten tietoverkkojen hyödyntäminen on siinä tärkeässä osassa. 
http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/index.html  
Yhden virtuaalikirjaston kotisivu 

http://www.info.uta.fi/winsoc/index.htm  
Tampereen yliopisto tietoyhteiskunnan liittyvä-kotisivu 

http://www.knowledge.hut.fi/projects/learningorganisation/  
Teknillisen korkeakoulun oppivaan organisaatioon liittyvä-kotisivu 

http://www.milnet.fi/ 
Ilmatorjuntakoulun ylläpitämän verkkosotakoulun kotisivu 

http://www.tadlp.monroe.army.mil/ 
The Army Distance Learning Program-kotisivu 

http://adlnet.org/ 
Advanced Distributed Learning- kotisivut 

http://www.mpkk.fi/sotatiedeseura/  
Suomen Sotatieteellisen Seuran ry:n kotisivu 

http://www.cs.uta.fi/~ak60389/IPOPP2000/  
Käytettävyyden merkitys verkko-oppimisessa 

http://karkiverkosto.sitra.fi  
Suomalaisen tietoyhteiskunnan tietopalvelu 
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