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SOTILASASIANTUNTIJAKURSSIN OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 
Hyvät herrat  
 
Olen kapteeniluutnantti Ilkka Tohmo ja suoritan parhaillaan esiupseerikurssia 
Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Suoritettavaan opintokokonaisuuteen 
kuuluu osana tutkimustyö. Olette valikoituneet tutkimustyöni otokseksi ja pyydän teitä 
käyttämään hieman aikaa tutkimuksen kyselyyn vastaamiseen. Pyydän palauttamaan 
kysymyssarjan vastauksineen sähköpostiosoitteeseen ilkka.tohmo@fincent.fi 9. 
helmikuuta 2014 mennessä. 
 
Tutkimuskohteena on Puolustusvoimien Kansainvälisen keskuksen järjestämän 
sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristö. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä sotilasasiantuntijakurssin oppimisympäristön 
osa-aluetta (tekijöitä) tulisi ensisijaisesti kehittää, jotta oppimisympäristö tukisi paremmin 
oppimista. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on opettaja- ja oppilaskyselyn perusteella tunnistaa keskeisimmät 
kehittämistä vaativat oppimisympäristön osa-alueet opetuksen laadun parantamiseksi.  
 
Oppimisympäristö voidaan määritellä sellaiseksi paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai 
toimintakäytännöksi, missä pyritään edistämään oppimista, ja missä ihmisillä on käytössä 
erilaisia resursseja ongelmien ratkaisemiseksi ja asioiden ymmärtämiseksi. Oikeanlainen 
oppimisympäristö tukee opettamista. Opettamisen päämääränä on aina yksilön sisäisellä 
tasolla tapahtunut oppiminen. Oppimiseen vaikuttava oppimisympäristö on muokattava ja 
valittava opetettavien osaamis- ja taitotason mukaan. Oppimisympäristö tukee siis 
oppimista ja oppiminen sidottu aikaan ja paikkaan. 
 
Tässä tutkimuksessa oppimisympäristö jaetaan: Fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja 
henkiseen oppimisympäristön osaan. Oppimisympäristönkuvaus lyhyt kuvaus on esitetty 
aina ennen osa-aluetta koskevia kysymyksiä. 
  

 
 
 
  Etukäteen kiittäen,  
  Kapteeniluutnantti  Ilkka Tohmo 
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KYSYMYKSET 
 
Arvoisa vastaanottaja.  
 
Kysymykset on jaettu oppimisympäristön osa-alueiden mukaan. Osa-aluetta koskevia 
kysymyksiä on aina kolme ja yhteensä kysymyksiä on siten 12. Kirjoita vastauksesi 
kysymyksen perään. Kun olet vastannut ja tallentanut tiedoston, niin lähetä se (9. 
helmikuuta mennessä) osoitteeseen ilkka.tohmo@fincent.fi. Kyselyyn vastanneiden tietoja 
ei julkaista, eli tutkimuksen vastausaineisto analysoidaan anonyymisti.  
 

 
FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ  

Fyysisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan kiinteää ja olemassa olevaa materiaalia. 
Olennaisena osana nähdään rakennettu ympäristö, luonnon ympäristö, opetustilat- 
ja välineet. Osa pitää sisällään kaiken kurssin aikaisen materiaalin: opetustilat, 
harjoitusalueet, harjoitustukikohdat, koulutuskaluston (ajoneuvot, oppilaille jaettava 
materiaali), av-välineet, Moodle, simulaattoriluokka yms. 

Mitä vahvuuksia näet kurssin fyysisessä oppimisympäristössä? 

Mitä heikkouksia näet kurssin fyysisessä oppimisympäristössä? 

Miten kehittäisit kurssin fyysistä oppimisympäristöä? 

  

PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Psyykkisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan tunnelmiin ja tunteisiin pohjautuvaa 
oppimisen edistämistä (ilmapiiri, henki, dynamiikka). Olennaisena osana nähdään 
havaintojen tekeminen oppimisen aikana, uuden tiedon rakentaminen vanhan tiedon 
päälle, opettajan ja oppilaan kohtaaminen, valitut työtavat, opetusmenetelmät, 
turvallisuus ja avoimuus.  

Mitä vahvuuksia näet kurssin psyykkisessä oppimisympäristössä? 

Mitä heikkouksia näet kurssin psyykkisessä oppimisympäristössä? 

Miten kehittäisit kurssin psyykkistä oppimisympäristöä? 

 

 

HENKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Henkisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan ilmapiiriä ja kannustavuutta. 
Olennaisena osana nähdään opetusmenetelmät, opettajan rooli ja toimintakulttuuri.  

Mitä vahvuuksia näet kurssin henkisessä oppimisympäristössä? 

Mitä heikkouksia näet kurssin henkisessä oppimisympäristössä? 
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Miten kehittäisit kurssin henkistä oppimisympäristöä? 

  

 

SOSIAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Sosiaalisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan vuorovaikutteisuutta, ihmissuhteita, 
yhteistyötä ja toimintakulttuuria. Olennaisena osana nähdään vuorovaikutuksen 
merkitys osana oppimista, yhteisöllisyys, yhteishenki, verkottuminen ja avoin 
ilmapiiri. 

Mitä vahvuuksia näet kurssin sosiaalisessa oppimisympäristössä? 

Mitä heikkouksia näet kurssin sosiaalisessa oppimisympäristössä? 

Miten kehittäisit kurssin sosiaalista oppimisympäristöä? 

        

 

Kiitos vastauksistasi! 

Pyydän vielä lähettämään vastaukset osoitteeseen: ilkka.tohmo@fincent.fi 
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