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Koulutusosasto Puolustusvoimat kouluttajana

Koulutusryhmät
- henkilöstö

- siviilit 7900 300
- opistoupseerit 4000 400
- upseerit 2300 600
- väliaikaiset 900 50
- erikoisupseerit 800 50

- reserviläiset 490 000 55 000
- varusmiehet 30 000 30 000



AVOIN OPPIMIS- JA 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖ

Avoin Oppimis- ja Työskentely-ympäristö on fyysinen, 
henkinen ja sosiaalinen ympäristö. 

Se mahdollistaa avoimuuden määrästä riippuen 
opiskelijan ja työskentelijän vapauden valita 
toiminta-aika, -paikka ja -tapa sekä sisällöt ja 
päämäärät. Siinä mahdollistuu suunnitelmallinen 
palaute, arviointi ja ohjaus.

Koulutusosasto



AVOIN OPPIMIS- JA 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖ

- käynnistettiin 3.5.2000
- puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö johtaa
- tavoitteena on parantaa puolustusvoimien 
 antamaa koulutusta tietoyhteiskunnan vaatimusten
 ja tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti
- aikataulu

- 2001-2003 sotilasopetuslaitokset
- 2003-2008 kaikkien koulutusryhmien tarpeet
- 2008-2012 koko puolustusvoimat



AVOIN OPPIMIS- JA 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖN

KEHITTÄMISOHJELMA

Oppimis- ja 
työskentely-
ympäristö

Oppimis-  
menetelmät

Reservin
koulutus-
järjestelmä

PvKK MpKK PEasev-os



Tekninen oppimis- ja työskentely-
ympäristö (PvKK)

Koulutus-
portaali

Erilliset
projektit

Visuaalinen
viestintä

- käyttäjien
  hallinnointi
- oppimisympäristö
- oppimateriaalin
  hallinta
- erilliset palvelut

- oppimiskeskus
- videoneuvottelu-
   ja info -järjestelmä
- esitys- ja
  luokkatilat

- TATSI -sovellus
- oppimateriaalin 3D 
  käyttöliittymä
- simulointi sovellukset
- mobiilioppiminen
- kansainvälinen kehitys
- pelit ja virtuaalimallinnus



Oppimismenetelmät (MpKK)

Tutkimus Koulutus

Opinto- ja opetushallintojärjestelmä
Opetus- ja opintomateriaali
Verkkosotakoulu
Kirjasto
Tietotekninen toteutusPr
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Opetuksen
kehittäminen



Reservin koulutus-
järjestelmä

Reservin
koulutus

VMPK ry

- kertausharjoitukset
- laajat opinto-ohjelmat
- materiaalin tuotanto

- koulutusjärjestelmä
- kurssitarjonta



Oppimiskeskus

AVOT:



MOMU
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AVOT

VERKKO-OPETUS



Suunnitteluprosessi
Oppimis-
teoria

Opiskelija-
analyysi

Oppimis-
prosessi Oppimis-

ympäristö
Ohjaus-
järjestelmä Sisällön

tuottaminen

- avoimuus
- roolit
- tiedot
- valmiudet

- historia
- osaaminen
- työ
- sa -tarpeet

- kokonaisuus
- oppilaan osuus

- henkinen
- sosiaalinen
- fyysinen

- opettajat
- asiantuntijat
- oppilaat
- ohjeet
- verkko

- opetus
- itseopiskelu
- lähteet
- ohjeet



Opiskelun avoimuus 
Motiivi                                         
Opiskelupäätös
Tavoitteen määrittely
Sisällöt 
Opiskelutapa
Opiskelupaikka
Opiskeluaika
Oppimisenarviointi
Oppimisen tavat

avoin suljettu



Roolien jakaminen ohjauksessa

Etä 1 Etä 2Lähi 1 Lähi 2
Koulutusohjelma:

Kurssin johtaja:

Opintopiiri 1:n ohjaaja:

Opintopiiri 2:n ohjaaja:

Opintopiiri 3:n ohjaaja:

Sisältöjen ohjaaja:

yhteinen oppimisprosessi

yksilöllinen oppimisprosessi

yksilöllinen oppimisprosessi

yksilöllinen oppimisprosessi

sovellettu tehtävä

Koulutussuunnittelija:

Ohjaavamateriaali:

Oppimisalusta:
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