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1. JOHDANTO 

Pro gradu -tutkielmani aihe liittyy Suomessa juuri käynnissä oleviin peruskoulun ja 

lukion opetussuunnitelmien uudistuksiin. Aiheesta käydyissä yhteiskunnallisissa 

keskusteluissa on noussut esille opetuksen ja oppimisen pohjaaminen 

ilmiöpohjaisuuteen ja sen nostaminen keskeiseksi osaksi opetussuunnitelmia. 

Tutkielmani tarkastelee ilmiöpohjaisen opetuksen erityispiirteitä ja sen soveltumista 

maantieteen opetukseen. Tarkastelen aihetta nimenomaan suomalaisessa koulutuksessa 

ja opetussuunnitelmissa. Tutkielmani on toteutettu syksyn 2013 aikana yhteistyössä 

Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden kanssa ja aihe sekä kulukorvaukset on saatu 

Raahen lukiolta. Empiirinen aineisto on koottu Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden 

yhteistyössä toteuttamalta maankohoamista käsittelevältä ilmiöpohjaiselta 

tiedeleirikoululta. Tutkielmani antaa uutta tietoa ilmiöpohjaisen opetuksen ja 

maantieteen opetuksen suhteesta sekä tarjoaa käytännön esimerkin ilmiöpohjaisen 

lähestymistavan hyödyntämisestä opetuksessa. Tutkielman avulla myös selvitetään 

opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia ja käsityksiä tiedeleirikoululta ja pyritään näin 

tarjoamaan kehittämisideoita jatkoa ajatellen Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden 

yhteistyölle tiedeleirikoulun merkeissä.  

1.1. Koulu muuttuvassa maailmassa 

Maailman muuttuminen on ollut viime vuosikymmeninä ennen kokemattoman nopeaa 

ja muutoksen suunta on ollut uudenlainen. Suomessa kannetaan huolta kilpailukyvystä 

ja mahdollisuuksista selviytyä globaalin talouden pyörteissä. Koulutuksen tehtäväksi 

onkin näin muotoutumassa osaavan työvoiman tuottaminen työmarkkinoille (Kiilakoski 

2012: 207). Vaikuttavuudeltaan yhteiskunnan suurin ja kattavin instituutio, koulu, on 

ollut mukana tässä muutoksessa. Koulu on kuitenkin muuttunut historiansa aikana 

yllättävän vähän (Korkeamäki ym. 2011a: 7). Myös Erja Vitikka (2009: 25) on 

havainnut, ettei koulu ole kyennyt seuraamaan maailman muutosta, mikä taas on hänen 

mukaansa alkanut näkyä opiskelijoiden erilaisina ongelmina esimerkiksi motivaatiossa 

ja sitoutumisessa. Hänen mukaansa koulun välittämät tiedot ja taidot perustuvat 
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pitkään perinteeseen ja sen vaalimiseen, joten koulumaailma ei vastaa ja välitä 

opiskelijoille nykymaailmassa tarvittavia tietoja ja taitoja. 

 Näitä tulevaisuuden maailmassa tarvittavia tietoja ja taitoja on pyritty 

määrittelemään monissa eri yhteyksissä. Keskeisin määrittely on OECD:n DeSeCo-

hankkeessa tehty määrittely kompetenssitaidoista (The Definiton and Selection… 

2005). Sitä voidaan pitää kompetenssiajattelun perustana ja sen vaikutukset näkyvät eri 

maiden opetussuunnitelmissa (Perusopetus 2020… 2010: 59). Hankkeessa määritellyt 

avainkompetenssit voidaan tiivistää kolmeen keskeiseen ryhmään, jota kutakin 

tarkennetaan muutamalla lauseella. Ensimmäinen ryhmä on työn välineiden hallinta, 

johon liittyy taito käyttää kieltä, symboleita ja tekstiä sekä tietoa, informaatiota ja 

teknologiaa interaktiivisesti. Toinen kompetenssiryhmä on yksilön vuorovaikutustaidot 

erilaisissa ryhmissä. Tähän kompetenssiin liittyy taito muodostaa suhteita toisiin 

ihmisiin, yhteistyötaidot muiden ihmisten kanssa sekä taito ratkaista ongelmia ja 

konflikteja. OECD:n kolmas kompetenssiryhmä on vastuullisesti toimiva yksilö, johon 

liittyy ihmisen kyky toimia yhteiskunnassa vastuullisesti, taito muodostaa persoonallisia 

elämänsuunnitelmia sekä taito puolustaa oikeuksia, tarpeita, omia intressejä sekä 

rajoituksia (The Definition and Selection… 2005: 10–15). 

 Euroopan Unioni (Redommedation of the… 2006: 13) on myös määritellyt omat 

kahdeksan avaintaitoa tulevaisuutta varten: kommunikaatio omalla äidinkielellä; 

kommunikaatio vierailla kielillä; matemaattiset, luonnontieteelliset ja teknologiset 

perustaidot; digitaalinen osaaminen; oppimaan oppiminen; sosiaaliset tiedot ja taidot; 

yrittäjyystaidot ja kulttuurinen ilmaisutaito. Suomessa nämä avaintaidot on otettu 

huomioon uusittaessa muun muassa ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmia 

vuosina 2008–2010. Avaintaidot ovat nähtävillä myös lukion opetussuunnitelman 

perusteissa 2003 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 (Perusopetus 

2020… 2010: 61).  

 Tulevaisuuden tietojen ja taitojen lisäksi työelämästä tulevat uudet vaatimukset 

esimerkiksi tiedon jakamisen ja itsenäisen päätöksenteon sekä tiimityöskentelyn, tiedon 

soveltamisen ja verkoissa toimimisen osaamisesta aiheuttavat uusia haasteita 

koululaitokselle ja opettamiselle.  Opettajakeskeinen opetus on väistymässä ja tilalle on 

tulossa oppilaslähtöinen ajatustapa (Kalliala & Toikkanen 2009: 9–13). Koulun 

kehittämiselle onkin mahdollista avata uusia mahdollisuuksia siirtymällä 
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oppikirjapainotteisesta ja opettajajohtoisesta opetuksesta kohti monipuolisia, 

oppilaskeskeisiä ja opiskelijoita motivoivia oppimisympäristöjä (Korkeamäki ym. 

2011b: 5). Nykyisessä maailmassa perinteiset opetusmenetelmät eivät enää toimi ja 

opettajat eivät voi opettaa samalla tavalla kuin heitä on opetettu. Opettajista tulee 

enemmänkin ohjaajia kuin tiedonsyöttäjiä ja näin he opastavat opiskelijoita tietojen ja 

taitojen hankinnassa. Myös perinteiset oppikirjat laajentuvat ja tietoa etsitään myös 

internetistä kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopivaksi (Pollari & Koppinen 2010: 

113). Aikuisten kasvatusvastuun ei kuitenkaan voida sanoa katoavan, vaikka opetus 

muuttuisikin verkkopainotteiseksi (Kiilakoski & Taiponen 2012: 237). 

 Ajatus oppimiskäsityksen muutoksesta on nähtävillä parhaillaan uusittavissa 

opetussuunnitelmissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa 

(Luonnos perusopetuksen… 2012: 6–7) on määritelty oppimiskäsitys, johon uudet 

perusteet tulevat nojaamaan. Käsityksen mukaan oppiminen pohjautuu opiskelijan 

aikaisempiin tietoihin ja taitoihin sekä tunteisiin ja kokemuksiin. Opiskelija 

määritellään aktiiviseksi toimijaksi, joka asettaa itselleen tavoitteita ja ratkoo ongelmia 

itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden kanssa. Oppiminen on käsityksen mukaan osa 

yksilön kokonaisvaltaista kehitystä ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Oppimiskäsitys korostaa siten myös yhdessä oppimista ja sen vaikutusta opiskelijan 

luovan ajattelun ja ongelmanratkaisukykyjen myönteiseen kehittämiseen. Luonnoksessa 

(2012: 10–11) todetaan myös, että tulevaisuuden kansalaisena toimiminen edellyttää 

laaja-alaista osaamista, joka kehittyy kaikissa kouluelämän tilanteissa unohtamatta 

koulun ulkopuolista maailmaa. Tulevaisuudessa tarvittavat tiedot syntyvät entistä 

enemmän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja verkostoissa eri ikäisten ihmisten kanssa.  

 Vitikka (2009: 23–24) toteaa, että tulevaisuuden koulua on kehitetty viime aikoina 

paljon erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, joissa tutkitaan esimerkiksi uusia 

opetusympäristöjä tai teknologisia innovaatioita. Hänen mukaansa kuitenkin tiedollinen 

kehittäminen on saanut hankkeissa vähän huomiota, vaikka opetussuunnitelmaa ei voida 

ohittaa koulua kehitettäessä. Vitikan mukaan opetussuunnitelma on keskeinen 

mahdollistaja tai rajoittava tekijä erilaisissa muutoksissa, mutta silti opetussuunnitelmia 

on suomalaisessa tutkimuskentässä tutkittu vähän verrattuna esimerkiksi 

amerikkalaiseen tutkimukseen.  
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 Tällä hetkellä voimassa olevat opetussuunnitelmat perusopetuksessa ovat vuodelta 

2004 ja lukioissa vuodelta 2003.  Uudet valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet 

ovatkin työn alla. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden on tarkoitus valmistua 

vuonna 2014. Paikallisten opetussuunnitelmien taas tulee olla hyväksyttyinä siten, että 

ne tulevat voimaan 2016–2017 lukuvuodelle. Myös lukion valtakunnallinen 

opetussuunnitelma on tarkoitus uudistaa siten, että se on voimassa samaan aikaan kuin 

perusopetuksen opetussuunnitelma eli 1.8.2016 alkaen. Peruskoulun 

opetussuunnitelmien uudistustyö on virallisesti lähtenyt käyntiin valtioneuvoston 

asetuksella peruskoulun tuntijaosta 28.6.2012 (Valtioneuvoston asetus…2012) ja 

samana vuonna, 21.12.2012, on perustettu työryhmä valmistelemaan esitys 

valtioneuvostolle lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta (Työryhmä ryhtyy.. 2012). 

Kyseinen työryhmä lopettaa toimintansa 2.12.2013, minkä jälkeen julkaistaan heidän 

esityksensä valtioneuvostolle lukion tavoitteista ja tuntijaosta. Varsinaisen 

tuntijakopäätöksen tekee kuitenkin vasta myöhemmin valtioneuvosto. 

1.2. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista sekä sen 

hyödyntämistä maantieteen opetuksessa peruskouluissa ja lukioissa. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

Pääkysymys: Miten ilmiöpohjainen opetus soveltuu maantieteen opetukseen ja 

oppimiseen? 

 Mitä on ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen?  

 Miten ilmiöpohjaisuutta voidaan toteuttaa tiedeleirikoulun 

merkeissä?  

 Millaisia käsityksiä ja kokemuksia opiskelijat ja opettajat saavat 

ilmiöpohjaisesta tiedeleirikoulusta? 

 Voiko ilmiöpohjaisuus vastata tulevaisuuden koululle tuomiin 

haasteisiin? 
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 Tutkielmani rakentuu kahdeksalle pääluvulle, joista ensimmäisessä eli 

johdannossa esittelen koulumaailman muutosta, tutkielmani rakennetta sekä aiheesta 

tehtyä muuta tutkimusta tai opetushankkeita. Tutkielman toisessa luvussa avaan 

opetussuunnitelmauudistuksesta Suomessa käytävää keskustelua. Koen tarpeelliseksi 

esitellä keskustelua laajasti ja eri lähteisiin viitaten, koska ilmiöpohjaisesta opetuksesta 

ei ole olemassa vielä kattavaa teoriapohjaista aineistoa, vaan aihetta käsitellään vasta 

opetuksen kehittäjien keskusteluiden tasolla erityisesti verkossa olevilla wiki-pohjaisilla 

sivustoilla ja blogeissa. Aihetta ei myöskään ole liiemmin tutkittu kansainvälisessä 

kirjallisuudessa. Viittaan paljon myös käynnissä oleviin opetussuunnitelmauudistuksiin 

liittyviin asiakirjoihin, joissa on pohdittu tulevaisuuden koulun suuntaa.  Tällä 

keskustelulla pyrin johdattelemaan lukijan siihen, mistä työni keskeinen käsite, 

ilmiöpohjaisuus, on noussut esille ja mitä käsitteitä siihen on mahdollista liittää. 

Ilmiöpohjaisesta opetuksesta on puhuttu ennenkin, mutta ei suoranaisesti tällä 

käsitteellä. Tätä varten esittelen toisessa luvussa myös opetussuunnitelmien muutosta 

viime vuosikymmeninä sekä erilaisia opetussuunnitelman rakenteita Suomessa ja 

lyhyesti muualla maailmassa. 

 Tutkielmani kolmannessa luvussa perehdyn ilmiöpohjaisen opetuksen ja 

oppimisen käsitteeseen ja pyrin vastaamaan siihen, mitä ilmiöpohjaisuus tarkoittaa. 

Nostan aiemmin esittelemistäni keskusteluista ja asiakirjoista keskeisiä 

ilmiöpohjaisuuteen liittyviä käsitteitä esille ja avaan niiden avulla ilmiöpohjaisuuden 

käsitettä. Esittelen myös millainen ilmiöpohjainen opetussuunnitelma voi olla. 

Tutkielmani neljännen luvun tarkoitus on johdatella lukija maantieteen opetuksen ja 

oppimisen pariin ja antaa käsitys maantieteen luonteesta oppiaineena.  Tarkoituksena ei 

ole esitellä koko maantieteen laajaa kenttää vaan avata ilmiöpohjaisen opetuksen ja 

oppimisen soveltumista maantieteen opetukseen. Erittelen myös maantieteen asemaa 

tulevissa opetussuunnitelmissa.  

 Tutkielmani viides, kuudes ja seitsemäs luku liittyvät tapausesimerkkiini eli 

ilmiöpohjaiseen tiedeleirikouluun. Näissä luvuissa esittelen tutkimukseni aineiston, sen 

keräämisessä ja analysoinnissa käytetyt menetelmät sekä tapausesimerkin tulokset. 

Tarkoituksenani on tarjota esimerkki ilmiöpohjaisen opetuksen käytöstä lukio-

opetuksessa tiedeleirikoulun merkeissä. Esittelen tiedeleirikoulun toteuttamista sekä 

opiskelijoiden ja opettajien käsityksiä ja kokemuksia havainnoinnin ja kyselyiden 
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avulla. Tarkoituksenani on myös arvioida tiedeleirikoulun onnistumista ja tarjota näin 

Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioille kehittämisehdotuksia tulevaisuutta varten. 

Toivon, että esimerkistä on hyötyä myös muille ilmiöpohjaisesta opetuksesta 

kiinnostuneille. Tutkielmani viimeisessä luvussa vedän vielä tutkimukseni tuloksia 

yhteen, vastaan tutkimuskysymyksiini sekä pohdin ilmiöpohjaisuuden roolia 

tulevaisuuden koulussa.  

1.3. Muita tutkimuksia ja hankkeita ilmiöpohjaisuudesta 

Ilmiöpohjaisesta opetuksesta ja oppimisesta on varsinaista tieteellistä tutkimusta tehty 

vähän johtuen aiheen uutuudesta. Tiedemaailma onkin vasta heräämässä tutkimaan ja 

teoretisoimaan aihetta. Ilmiöpohjaisuuden käsite ei ole vielä vakiintunut osaksi 

kielenkäyttöä ja monelle ihmiselle käsite on täysin uusi.  Esimerkiksi Nykysuomen 

sanakirja (ks. 1985) tai Uusi suomen kielen sanakirja (ks. Nurmi 1998) eivät tunne 

käsitettä ilmiöpohjainen.  Aiheesta on muutaman viime vuoden aikana kuitenkin 

opetuksen kehittäjien piirissä käyty keskustelua, jota tulen avaamaan enemmän työni 

toisessa osiossa. Myös esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi 11.11.2013 artikkelin 

”Lukioon voi tulla selvästi lisää valinnaisuutta” (Liiten 2013), jossa ilmiöpohjaisuuden 

mainitaan lisääntyvän lukioissa, mikäli valinnaisuutta tullaan lisäämään.  

 Ilmiöpohjaisuudesta on myös ollut erilaisia hankkeita ja opetuskokeiluja 

Suomessa viime vuosina. Tosin niissä aihetta ei ole niinkään teoretisoitu vaan hankkeet 

ovat keskittyneet kehittämään toimintamalleja sekä kokeilemaan ilmiöpohjaisen 

opetuksen toimimista kouluissa. Esittelen tässä yhteydessä lyhyesti kaksi 

ilmiöpohjaiseen opetukseen perustuvaa hanketta ja yhden opetuskokeilun. 

 Otavan Opisto on toteuttanut ilmiöpohjaista opetusta jo muutaman vuoden 

esimerkiksi aikuislukion puolella (Salminen 2013). Heillä on ollut vuoden 2012 lopulla 

päättynyt Opetushallituksen rahoittama jatkohanke ”Ilmiöpohjainen opettaminen ja 

oppiminen verkossa”, jonka puitteissa ilmiöpohjaiselle opetukselle ja oppimiselle on 

luotu vakiintunut malli. Kyseinen malli hahmottelee mitä ilmiöpohjainen 

opetussuunnitelma voisi olla. Hanketta on esitelty Ning-ympäristössä (Ilmiöpohjainen 

oppiminen ja opetus ning-ympäristö 2013) sekä aiheesta on aloitettu ilmiöoppaan 

kirjoittaminen erillisessä hankkeessa (Ilmiöopas-kirjoitusprojekti 2013). Käsittelen 
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työssäni tätä opetussuunnitelmamallia ja sen liittymistä nykyisiin opetussuunnitelmiin 

myöhemmin. 

 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on käynnissä Merja Meriläisen ja 

Maarika Piispasen johtama kolmivuotinen 2012–2014 hanke ”Learning as a 

Phenomenon – Manuscript of Phenomenon Based Learning” (Meriläinen & Piispanen 

2012). Hankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlaista opettajankoulutusta ja 

oppimista, joiden avulla kyettäisiin vastamaan 2000-luvun mukanaan tuomiin 

haasteisiin. Avaan myös tästä hankkeessa esiteltyjä asioita myöhemmin 

tutkimuksessani.  

 Seinäjoen lukio on toteuttanut vuonna 2010 ilmiöpohjaiseen opetukseen 

perustuvan opetuskokeilun, jonka tuloksena oli ”Maailma ulottuvillasi” -

opintokokonaisuus (Jääskeläinen & Repo: 2011: 48–55). Mukana kokeilussa oli viisi 

lukion opettajaa, jotka yhdistivät aineensa ja kokosivat yhdessä kuuden viikon ja viiden 

kurssin opintojakson. Suunniteltu opintojakso pohjautui ilmiöpohjaiselle pedagogiikalle 

ja yhteen kokoavana aiheena eli ilmiönä olivat globaalit kysymykset. Opintojakso 

hyödynsi lukion pakollisista kursseista maantieteen Yhteinen maailma, uskonnon 

Ihmisen elämä ja etiikka sekä yhteiskuntaopin Taloustieto -kursseja. Mukana 

koulukohtaisista soveltavista kursseista oli Uskonnon ajankohtaiset kysymykset ja Laita 

hyvä kiertämään – toiminnallista terveystietoa. Näiden viiden kurssin sisällöistä 

opettajat rakensivat seitsemän teemakokonaisuutta, joita hyödynnettiin aiheen 

käsittelyssä.  

2. OPETUSSUUNNITELMAKESKUSTELU SUOMESSA 

Opetusneuvos Irmeli Halinen kuvailee käynnissä olevaa opetussuunnitelmien 

muutostyötä Opettaja-lehden elokuun 2013 numerossa (Nissilä 2013: 6). Hänen 

mukaansa opetussuunnitelmien muutoksen tarkoituksena on vahvistaa perusopetuksen 

oppiaineiden välistä yhteistyötä ja opetuksen yhtenäisyyttä. Erityisesti Halinen korostaa 

oppiainerajat ylittävän yhteistyön määrittelyn keskeisyyttä uusissa 

opetussuunnitelmissa. Hänen mukaansa laaja-alainen osaaminen kattaa jo nyt tavoitteet, 

jotka sisältyvät nykyisiin aihekokonaisuuksiin, mutta tarkoituksena on määritellä uudet 
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pelisäännöt oppiaineiden väliselle yhteistyölle sekä antaa selkeitä ohjeita kouluille 

kokonaisuuksien toteuttamisesta. Tarkoituksena uudistustyössä on myös asettaa selkeät 

tavoitteet oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämiselle. Samaisessa lehdessä on 

haastateltu myös vuoden koulutusvaikuttajaa, Pasi Sahlbergiä (Tikkanen 2013: 12–15). 

Hänen mukaansa suomalaisessa koulumaailmassa on menossa tällä hetkellä paljon 

uudistuksia, mutta koulumaailma tarvitsisi kuitenkin vielä jonkin suuremman ja 

perusteellisemman uudistuksen.  Sahlbergin mukaan tuntijaolla ohjattu peruskoulu ei 

toimi enää nykymaailmassa, vaan opiskelijoiden motivoimiseksi tarvitaan intohimoa ja 

uteliaisuutta, jolloin koulutuksen päämääränä tulisi olla jokaisen oman intohimon 

löytäminen. 

 Mitä uudistuksia Suomen opetussuunnitelmat sitten kaipaisivat? Millaisia sisältöjä 

ja tavoitteita niihin pitäisi sisällyttää? Erittelen tässä luvussa Suomen perusopetuksen ja 

lukion opetussuunnitelmien piirteitä erinäisten mietintöjen, luonnosten ja kannanottojen 

avulla. Tarkoituksenani on esitellä lukijalle mistä keskusteluista käsite ilmiöpohjainen 

on noussut esille. Aloitan tarkastelun erilaisista opetussuunnitelmamalleista ja siitä, 

miten Suomessa opetussuunnitelmia on rakennettu eri vuosikymmeninä. Tällä 

tarkoitukseni on johdattaa lukija siihen, että opetussuunnitelmia on muutettu ennenkin 

ja niitä on mahdollista rakentaa eri tavoin. Nostan lyhyesti esille myös sen, että monissa 

muissa maissa opetussuunnitelman rakenne eroaa Suomen opetussuunnitelmista. Tämän 

jälkeen esittelen nykyisten opetussuunnitelmien kohtaamaa kritiikkiä sekä maantieteen 

asemaa opetussuunnitelmamuutoksessa. Lopuksi johdattelen lukijan visioihin 

tulevaisuuden koulusta. 

2.1. Erilaisia opetussuunnitelmamalleja 

Opetussuunnitelmauudistuksia tehdään Suomessa noin kymmenen vuoden välein, 

viimeisen opetussuunnitelman ollessa peruskoulussa vuodelta 2004 ja lukiossa vuodelta 

2003. Erja Vitikka on tutkinut kirjassaan Opetussuunnitelman mallin jäsennys – sisältö 

ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina (2009) sitä, miten suomalaiset 

opetussuunnitelmat ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa ja millaista 

pedagogiikkaa ja sisältöjä niihin on kuulunut sekä millaisia kehittämismahdollisuuksia 

opetussuunnitelmilla on tulevaisuudessa. Vitikka (2009: 29, 31–32) toteaa kirjassaan, 
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että suomalaista opetussuunnitelman mallia ei ole juurikaan arvioitu eikä kehitetty, vaan 

opetussuunnitelman rakenne on pysynyt samanlaisena vuosikymmenet. 

Opetussuunnitelmaa onkin kehitetty vain yksittäisistä osatekijöistä käsin hahmottamatta 

kokonaisuutta ja muuttuvia oppisisältöjä tai tavoitteita.  

 Suomen opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä käydyissä keskusteluissa on jo 

pitkään käyty rajanvetoa oppiainejakoisuuden ja oppiainerajat ylittävän opetuksen 

kesken. Oppiainejako perustuu jo vuonna 1866 tehtyyn kansakouluasetukseen, jossa 

määrättiin kouluissa opetettavat aineet. Myös maalaiskouluasetus vuodelta 1925 

perustui oppiaineille ja niiden sisällöllisille tavoitteille. Kuitenkin vuoden 1952 

kansakoulun opetussuunnitelmassa esiin nousi ainejakoisuuden huonot puolet ja 

opetussuunnitelmaa pyrittiin rakentamaan oppiaineita yhdistämällä. Mutta taas vuoden 

1970 peruskoulun opetussuunnitelmassa tavoitteet määriteltiin hyvin 

oppiainekohtaisesti ja sisällöt erotettiin toisistaan. Tosin Vitikan mukaan vuoden 1970 

opetussuunnitelmassa korostettiin kuitenkin eheyttämisen ja integraation keskeisyyttä 

opetuksessa, vaikka sen toteutukseen ei annettu opettajille välineitä (Vitikka 2009: 56–

70). 

 Vitikan (2009: 62) mukaan opetussuunnitelmat ovat rakentuneet Suomessa 1970-

luvulta lähtien kahden eri osan varaan, yleisiin tavoitteisiin ja oppiainesisältöihin. Tämä 

kahtiajako näkyy myös nykyisissä opetussuunnitelmissa (ks. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman... 2004; Lukion opetussuunnitelman... 2003). Suomalainen 

opetussuunnitelma on aina ollut akateemiseen orientaatioon pohjautuvat ainejakoinen 

malli, jolloin opetussuunnitelmat on rakennettu oppiaineiden sisältötietojen varaan. 

Malli perustuukin oppiaineiden välisiin eroihin ja tietyn tieteenalan omien käsitteiden 

korostamiseen (Vitikka 2009: 88, 92).  

 Kari Uusikylä ja Päivi Atjonen (2007: 89) kuvaavat kaksi eri tapaa rakentaa 

opetussuunnitelma: ainejakoinen ja eheytetty opetussuunnitelma. Vitikka (2009: 101–

105) käyttää näistä samoista asioista käsitteitä oppiainejakoinen ja ongelmalähtöinen 

opetussuunnitelma. Marcella L. Kysilka (1998) taas kuvaa artikkelissaan neljäportaisen 

jatkumon opetussuunnitelman sisällön hahmottamiselle. Jatkumon toisessa päässä on 

täysin eritelty, oppiainejakoinen sisältö ja toisessa täysin integroitu sisältö (taulukko 1). 

Jatkumon toisessa päässä oleva, oppiainejakoinen sisältö (eng. separate disciplines), 

edustaa perinteistä opetussuunnitelmamallia. Tässä mallissa ei nähdä oppiaineiden eikä 
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myöskään oppimisympäristöjen välillä yhteyksiä. Opettaja toimii tiedon välittäjänä ja 

opiskelija tiedon vastaanottajana. Jatkumon seuraava vaihe eli oppiaineperusteinen 

(eng. disciplined-based) näkee myös aineet erillisinä, mutta tässä vaiheessa opettaja 

yrittää yhdistää aineita esimerkiksi opiskelijoiden omaan elämään tai toisiin aineisiin 

liittyviksi teemoiksi. Jatkumon kolmas vaihe on nimeltään oppiaineita yhdistävä malli 

(eng. interdisciplinary) ja se rikkoo jo selvästi oppiainerajoja. Opetussuunnitelma 

keskittyy oppiainesisältöjen sijaan erilaisiin teemoihin tai käsitteisiin, jotka pohjautuvat 

opiskelijoiden kiinnostuksen kohteisiin. Oppiaineita siis yhdistellään keskenään uudella 

tavalla ja luodaan näin uudenlaisia sisältöjä opetukseen. Oppiaineet nähdään siten 

välineinä, joilla saavutetaan tiettyjä tietoja ja taitoja. Viimeinen ja samalla jatkumon 

toinen ääripää on täysin integroitu opetussuunnitelma (eng. total integration). Siinä 

kaikki viitteet oppiaineisiin on hävitetty ja opiskelun aiheet keskittyvät laajoihin 

teemoihin, jotka on määritelty opettajien ja opiskelijoiden toimesta. Keskeistä aiheiden 

määrittelyn lisäksi on opiskelustrategian ja -toiminnan määritteleminen. Tässä mallissa 

kuitenkaan mitään oppisisältöä ei ole jätetty pois, vaan opiskelijoille ja opettajille 

tarjotaan suurempi mahdollisuus päättää itse kulloinkin opiskeltavasta sisällöstä 

(Kysilka 1998: 204–205).  

 

Taulukko 1. Opetussuunnitelman sisällön jatkumo (Kysilka 1998: 204, kirjoittajan muokkaama 

ja suomentama). 
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 Kysilkan (1998: 204) kuvaaman opetussuunnitelman sisällön jatkumon 

molemmilla ääripäillä on sekä hyviä että huonoja puolia. Oppiainepainotteinen 

opetussuunnitelma pohjaa akateemiseen tieteenalajakoon, jolloin sellaiset aineet, joilla 

on vastaava akateeminen tieteenala, ovat muodostuneet vahvoiksi aineiksi myös 

kouluissa (Uusikylä & Atjonen 2007: 89; Vitikka 2009: 102). Toisaalta oppiainejaon on 

nähty rajoittavan opiskelua yksittäisten havaintojen ja faktojen ympärille, eikä tiedon 

käsittelyyn ole niinkään kiinnitetty huomiota. Oppiainejakoisuuden ympärille on 

muodostunut myös kattava oppikirjajärjestelmä, joka taas toisaalta toistaa oppiainejakoa 

ja vähentää oppiainerajat ylittävää opetusta (Vitikka 2009: 103–104). Myös täysin 

integroitu eli eheytetty opetussuunnitelma on saanut kritiikkiä osakseen. Kritiikki on 

kohdistunut erityisesti opettajien ja opiskelijoiden suureen vapauteen suunnitella 

opetusta, jolloin huonosti suunniteltu opetus voi olla toteutuessaan huono (Kysilka 

1998: 206). Vitikka (2009: 112) huomauttaa myös, että tämäntyyppinen 

opetussuunnitelma ei välttämättä sovi sellaisenaan peruskouluun, koska se vaatii 

opiskelijoilta jo paljon kypsyyttä ja oma-aloitteisuutta. 

 Opetussuunnitelmien muutos voi kuitenkin olla hankala toteuttaa, kuten Vitikka 

(2009: 260–265)  on tutkimuksessaan todennut. Opettajankoulutuksen ainedidaktinen 

jako sekä opetushallinnon virkarakenteen oppiainepohjaisuus osaltaan estävät 

opetussuunnitelmien muuttumista ainerajat ylittäviksi. Vitikka toteaa myös, että 

esimerkiksi nykyisissä opetussuunnitelmissa olevat aihekokonaisuudet eivät toimi 

eheyttämisen tai integroinnin apuna, jos ne ovat oppiaineille alisteisia. 

Aihekokonaisuudet kuten myös tavoitteet tulisikin nostaa oppiaineiden yläpuolelle, 

jolloin oppiaineet kohtaisivat väistämättä ja sisällön osuus jäisi tavoitteiden 

toteutumisen alapuolelle. Mikäli opetussuunnitelma rakennettaisiin teemakohtaisista 

tavoitteisista myös opetussuunnitelman alkuosan eli yleisen osan tavoitteet ja päämäärät 

kohtaisivat paremmin oppiaineiden sisällöt ja kuilua opetussuunnitelman yleisen osan ja 

sisältöosan välille ei muodostuisi. Vitikka (2009: 269) toteaa myös, että mikäli 

opetuksessa halutaan korostaa jotain, kuten oppiainerajat ylittävää opetusta, kannattaa 

se tuoda esille jo opetussuunnitelmassa. 

 Opetussuunnitelmat muualla maailmassa eroavat osiltaan suomalaisista 

opetussuunnitelmista. Pohjoismaiset opetussuunnitelmat noudattelevat pääosin Suomen 

tapaan oppiainejakoisuutta, mutta monissa muissa maissa opetussuunnitelmat ovat 
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kehittyneet kohti laaja-alaisempia kokonaisuuksia eli tavoitteet on määritelty taitojen 

perusteella. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Skotlanti ja Uusi-Seelanti (Perusopetus 

2020… 2010: 62–63). Aihekokonaisuuksia ja oppimisalueita painottavia maita ovat 

myös esimerkiksi Englanti, Espanja ja Hollanti (Packalen 2009: 3–5). Myös Kysilka 

(1998: 197) kertoo, että Yhdysvalloissa on pohdittu jo 90-luvulla integroitua 

opetussuunnitelmaa. Oppiainerajoja ylittävä eheyttävä näkemys opetussuunnitelmissa 

on nähtävillä siis myös muiden maiden opetussuunnitelmissa jopa voimakkaammin kuin 

suomalaisissa opetussuunnitelmissa. Tosin käytännön toteutus eheyttämisen eteenpäin 

viemisessä eli esimerkiksi tapa ja laajuus vaihtelevat maiden välillä. Myöskään suoraa 

käännöstä Suomen aihekokonaisuuksille ei välttämättä löydy, vaikkakin samaa 

tarkoittavia sanoja voivat olla ruotsiksi temaområde, genomgående tema, ämnesområde 

ja englanniksi cross-curricular theme, interdisciplinary, multidisciplinary approach, 

cross-curricular competendes (Packalen 2009: 2). Petra Packalen (2009: 3) huomauttaa 

lisäksi, että monessa maassa käytössä olevat oppimisalueet eivät muistuta Suomen 

aihekokonaisuuksia vaan ne ovat pikemmin eri aineista koostuvia oppiaineryhmiä. 

2.2. Nykyiset opetussuunnitelmat muutoksessa 

Nykyisten opetussuunnitelmien uudistamista on pohdittu jo monta vuotta. Noin 

kymmenen vuoden välein julkaistavia opetussuunnitelmia varten selvitetään 

koulumaailmaan liittyviä uudistustarpeita ja kehittämiskohteita monipuolisesti. Opetus- 

ja kulttuuriministeriö julkaisi jo vuonna 2010 Perusopetus 2020 – yleiset 

valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -muistion sekä Lukiokoulutuksen kehittämisen 

toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistion, joissa perus- ja 

lukiokoulutuksen kehittämiseen on otettu laajasti kantaa. Näiden muistioiden ajatuksia 

on nähtävillä vielä tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa, joten nostan niitä 

myös tässä yhteydessä tarkemmin esille. Myös Opetushallitus on julkaissut vuonna 

2012 Luonnoksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014 (Luonnos 

perusopetuksen… 2012), jossa on hahmoteltu sisällysluetteloa uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman pohjalle. Myös uusi valtioneuvoston asettama perusopetuksen 

tuntijako (Valtioneuvoston asetus… 2012) on opetuksen järjestämisen kannalta erittäin 

tärkeä päätös, koska siinä määritellään yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tärkeä 
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tietoaines sekä sen eri osa-alueiden suhde kokonaisuudesta (Perusopetus 2020… 2010: 

21). Toisin sanoen, siinä määritellään mitä kouluissa opetetaan ja kuinka paljon.  

 Edellä mainituissa muistioissa on otettu laajalti kantaa nykyisiin 

opetussuunnitelmiin ja kritisoitu niiden sisältöjä ja tavoitteita (ks. Perusopetuksen 

2020… 2010; Lukiokoulutuksen kehittämisen… 2010). Nykyisten opetussuunnitelmien 

pohjalla olevaa valtioneuvoston asetusta perusopetuksen tuntijaosta vuodelta 2001 

moititaan sen liiallisesta yleistyksestä, varsinkin tavoitteiden osalta. Asetuksessa 

kuvatut yleissivistykseen liittyvät tiedot ja taidot on kuvattu liian laajasti, joten 

kokonaiskuvaa on hankala hahmottaa. Tiedot ja tavoitteet eivät myöskään vastaa 

tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja eikä tiedonalojen rajat ylittävää osaamista 

ole korostettu millään tavalla. Osaamista tarkastellaan siinä lähinnä sisältöpainotteisesti, 

jolloin oppiaineiden erillisyys korostuu entisestään (Perusopetus 2020.. 2010: 22). 

Perusopetus 2020 -muistiossa (2010: 37) todetaan myös, että nykyinen kouluopetus on 

liian sisältöpainotteista ja yksittäisten faktojen opettelua, koska tieto on pilkottu 

tiedonaloittain. Tällöin kouluissa ei jää tilaa monitieteiselle tarkastelulle tai autenttisten 

ongelmien ratkaisulle eikä myöskään tietojen ja taitojen prosessoimiselle.  

 Miten sitten uusia perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmia tulisi jäsentää, 

jotta ne vastaavat nykyisiä tiedollisia ja taidollisia vaatimuksia? Tiedon muotojen 

uudelleen organisoiminen sekä autenttisten opiskelukokonaisuuksien etsiminen tiedon 

eri osa-alueista nähdään keskeisenä haasteena opetussuunnitelmatyölle. Taidot nähdään 

tässä kehyksessä keskeisenä lähtökohtana. Niiden nostaminen opetussuunnitelmatyön 

keskiöön auttaa eri oppiaineiden yhdistämisessä kokonaisuuksiksi (Perusopetus 2020… 

2010: 38).  Myös lukiokoulutuksen kehittämistä pohtinut työryhmä esittää taitojen ja 

valmiuksien nostamista lukiokoulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen keskiöön. Työryhmä 

ehdottaa myös ylioppilastutkinnon muuttamista siten, että se mittaa yhä enenevissä 

määrin tutkinnon suorittajan kokonaisuuden hallintakykyä sekä taitoja 

(Lukiokoulutuksen kehittämisen… 2010: 43, 106). 

 Perusopetus 2020 -muistion (2010: 77–78, 96) koonnut työryhmä korostaa 

perusopetuksen sisällön kehittämistä niin, että opiskelija pystyy saamaan eheän 

oppimiskokemuksen opiskelemistaan aineista. Perusopetuksen tavoitteeksi tulee nostaa 

opiskelijan auttaminen tiedonalojen välisten yhteyksien löytämiseen ja siltojen 

rakentamiseen eri oppiaineiden välille. Opiskelijan tulee ymmärtää opiskelun 
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tarpeellisuus ja nähdä kaikkien oppiaineiden tarjoamat mahdollisuudet elämässä. 

Työryhmä ehdottikin oppiaineiden järjestämistä peruskouluissa 

oppiainekokonaisuuksiksi eli toisiinsa läheisesti liittyviin oppiaineisiin. Näille 

oppiainekokonaisuuksille ehdotettiin muodostettavan omat, tieteenaloista lähtöisin 

olevat tavoitteet.  Myös nykyiset aihekokonaisuudet oli tarkoitus yhdistää tuleviin 

oppiainekokonaisuuksiin, jolloin niiden tavoitteet ja sisällöt olisi saatu yhdistettyä 

suoraan oppiainekokonaisuuteen kuuluvien aineiden opetukseen. Työryhmän ehdotus 

tällaisenaan ei kuitenkaan täysin toteutunut, vaan oppiaineet pysyivät omina erillisinä 

aineinaan valtioneuvoston asetuksessa perusopetuksen tuntijaosta (ks. Valtioneuvoston 

asetus… 2012). Tosin oppiainekokonaisuudet voidaan nostaa esille vielä varsinaisissa 

opetussuunnitelman perusteissa ainakin eheyttävinä rakenteina. 

 Oppiaineiden järjestäminen entistä tiiviimmiksi kokonaisuuksiksi on nähty 

tarpeelliseksi myös lukiokoulutuksen osalta, jolloin tarjottavien kurssien määrää 

voitaisiin vähentää. Tämä mahdollistaa työryhmän mukaan sen, että opiskelija voi valita 

hallitumpia kokonaisuuksia ja keskittyä nykyistä harvempien oppiaineiden opiskeluun 

sekä rakentaa näin yhä yksilöllisemmän opintopolun. Työryhmän ehdotuksen mukaan 

tarkoitus on lisätä myös kokonaisuuksien hallintaan tähtäävää opetusta ja opiskelua sekä 

integroivaa opetusta kaikille yhteisinä opintoina. Myös yhteisöllisyyden ja opiskelijan 

osallisuuden lisääminen nähdään tärkeäksi uusissa opetussuunnitelmissa 

(Lukiokoulutuksen kehittämisen… 2010: 30).  Työryhmä kuitenkin toteaa, että opinnot 

rakentuva edelleen ainejakoisuudelle. Tosin muistiossa (Lukiokoulutuksen 

kehittämisen… 2010: 37, 69) mainitaan myös, että luokattomuus ja kurssimuotoinen 

opetussuunnitelma yhdessä nykyisten aihekokonaisuuksien kanssa tarjoavat hyvät 

lähtökohdat kehittää integroituneempia kokonaisuuksia opiskeluun. Nykyisellään 

aihekokonaisuudet eivät kuitenkaan ole riittävästi näkyvillä opetuksessa, joten 

työryhmän mukaan tarvitaan lisää toimia uuden pedagogiikan kehittämiseen. Tämä 

varmistetaan opettajien täydennyskoulutuksella, johon asetetaan painopisteeksi muun 

muassa uusien pedagogisten menetelmien tunteminen sekä oppiainerajat ylittävien 

kokonaisuuksien hallinta ja tutkivan oppimisen työtavat.  

 Perusopetuksen tuntijakoa suunniteltaessa järjestettiin myös kuulemistilaisuuksia 

vuosina 2009–2010 (Perusopetus 2020… 2010: 46). Näissä keskusteluissa nousi esille 

yhtenä tulevaisuuden haasteena oppiaineiden välinen integrointi. Useissa 
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puheenvuoroissa esille nousi ilmiöpohjaisuuden lisääminen kouluihin integroinnin 

aikaansaamiseksi. Niissä ilmiöpohjaisuutta ja oppiainejakoisuutta ei kuitenkaan nähty 

toisilleen vastakkaisina. Tällöin opeteltavat asiat voidaan rakentaa kokonaisuuksina 

oppiaineiden ympärille, kuitenkaan luopumatta oppiainejakoisuudesta (Perusopetus 

2020… 2010: 49). Perusopetuksen sisältö voidaankin työryhmän (Perusopetus 2020… 

2010: 85–86) mukaan määritellä oppiaineina tai niitä laajempina kokonaisuuksia. Myös 

erilaiset tiedonalakokonaisuudet ja oppiaineryhmät sekä eheyttävät teemat ovat 

mahdollisia sisällön rakennuskeinoja. Työryhmä muistuttaa lisäksi, että sisältöjä 

voidaan lähestyä myös ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. 

2.2.1. Maantiede opetussuunnitelmamuutoksessa 

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa ehdotettiin oppiaineiden 

ryhmittelemistä oppiainekokonaisuuksiksi, jolloin yksi kokonaisuus olisi ollut 

”Ympäristö, luonnontieto ja teknologia” ja siihen kuuluvat aineet maantieto, biologia, 

fysiikka ja kemia (Perusopetus 2020… 2010: 129). Valtioneuvoston asetuksessa 

uudeksi perusopetuksen tuntijaoksi oppiaineet pysyivät kuitenkin itsenäisinä aineina 

(ks. Valtioneuvoston asetus… 2012). Tuntijaon mukaan maantietoa opiskellaan 1–6 

luokilla ympäristö- ja luonnontietoaineena osana ympäristöoppia, johon kuuluu myös 

biologia, terveystieto, fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7–9 ainetta opiskellaan 

itsenäisenä aineena kuitenkin yhdessä biologian kanssa. Ehdotettuja 

oppiainekokonaisuuksia ei siis ole nähtävillä ainakaan perusopetuksen tuntijaossa, 

mutta toisaalta ne on mahdollista lisätä jollain tasolla vielä varsinaisen 

opetussuunnitelman perusteisiin. Luonnoksessa perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiksi (2012) mainitaan siten esimerkiksi opetuksen eheyttämistä tukevat teemat 

esimerkiksi vuosiluokilla 5–6 tai 7–9. Lukiokoulutuksen osalta tuntijaon valmistelu on 

parhaillaan käynnissä. 

 Uusien opetussuunnitelmien valmistelu on huomioitu myös maantieteen 

aineenopettajien piirissä ja esimerkiksi Natura-lehden pääkirjoituksissa (Arino 3/2010: 

3; Jeronen 4/2011: 3) on otettu kantaa opetuksen uudistamiseen sekä sen vaikutukseen 

maantieteen opetukseen. Kirsi Arinon (2010: 3) mukaan on hyvä asia, että 

opetussuunnitelmauudistuksessa ollaan herätty peruskoulun pirstaleisuuteen ja aineita 
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ollaan yhdistelemässä toisiinsa järkeviksi kokonaisuuksiksi. Tällöin opiskelusta voidaan 

tehdä opiskelijoiden ja opettajien kannalta mielekästä ja tarjota laadukasta 

luonnontieteiden opetusta. Toisaalta Arino näkee uudistuksessa myös uhkakuvia 

varsinkin biologian ja maantiedon opettajan kannalta. Hän kantaa huolen siitä, että 

miten maantieteen ja biologian opettajien käy, kun maantiede on samassa ryhmässä 

fysiikan ja kemian kanssa. Hieman samoilla linjoilla on myös Eila Jeronen (2011: 3), 

joka kirjoittaa maantieteen parissa työskentelevien joutuvan miettimään miten 

maantiede pidetään mukana oppiaineuudistuksessa ilman, että se jää muiden aineiden 

jalkoihin. Hän heittää ilmoille ajatuksen maantieteen opetuksen päämäärästä, jossa 

opiskelijat ymmärtäisivät maantiedon tarjoavan tavan nähdä maailmaa ja olla osa 

maailmaa.  

2.3. Visiot tulevaisuuden koulusta 

Tulevaisuuden koulun suuntaa on haettu myös monissa eri yhteyksissä ja hankkeissa. 

Yksi tällaisista hankkeista on Opetushallituksen ja Otavan opiston, Demos Helsingin 

sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteuttama Oppimisen 

tulevaisuus 2030 -barometri, joka valmistui ensimmäisen kerran 2011 (Linturi & Rubin 

2011: 9). Samaisella barometrilla on tutkittu myös lukiokoulutuksen tulevaisuutta 

(Linturi ym. 2011: 6). Lukiokoulutuksen tulevaisuus 2030 -barometrin (Linturi ym. 

2011: 11, 13) tarkoituksena on tuottaa tietoa asiantuntijoiden käsityksistä siitä, 

millainen lukion tulevaisuus on ja millaiseksi sen halutaan tulevan. Tavoitteena on ollut 

löytää mahdollisimman paljon erilaisia tulevaisuuksia ja aikaiseksi onkin saatu 12 

tulevaisuusteesiä, joista nostetaan tässä yhteydessä esiin kolme tämän tutkielman 

kannalta mielenkiintoisinta: lukion tarkoitus, arviointi ja opettajuus -teesit.  

 Barometrissä (Linturi ym. 2011: 20–29) lukion tarkoitus -teesi on määritelty siten, 

että tulevaisuuden lukiossa keskeistä on vastausten etsiminen ongelmiin, jotka koskevat 

Suomea ja maailmaa sekä autenttisten ongelmien pohdinta. Barometriin vastaajat pitivät 

tätä lukion tarkoitus -teesiä autenttisesta ongelmalähtöisyydestä toivottavana ja erittäin 

todennäköisenä tulevaisuuden vaihtoehtona. Vastaajat pitivät tätä toivottavana, koska se 

avaa paremmat mahdollisuudet oikean elämän tarkastelulle erityisesti lukiolaisten 

näkökulmasta. Myös tiedon soveltamisen osaamista ja yhteistoiminnallisuutta pidettiin 
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tärkeänä kokonaisvaltaisten systeemien ymmärtämisen ohella. Osa vastaajista mainitsi, 

että autenttiset aihekokonaisuudet mahdollistavat ilmiöpohjaisen pedagogiikan ja 

oppiaineiden uudenlaisen järjestämisen ja merkityksen. 

 Lukion arviointi -teesi määriteltiin barometrissa siten, että lukio-opinnoista 

saatavaa osaamista tullaan arvioimaan tulevaisuudessa opinnäytetöiden kautta (Linturi 

ym. 2011: 76–80). Vastaajat pitivät tätä teesiä barometrissa sekä todennäköisenä että 

epätodennäköisenä, mutta toivottavana. Oppiminen haluttaisiin viedä kohti laajempia 

kokonaisuuksia ja pois faktatiedon opettelusta. Tämä tarkoittaisi vastaajien mukaan 

myös irtaantumista oppikirjoista. Toisaalta vastaajat pitivät tätä teesiä 

epätodennäköisenä ainakin siihen asti, että ylioppilastutkinto muuttuu. Vastaajat 

kuitenkin totesivat, että oppimista tapahtuu muuallakin kuin kouluissa, joten 

arvioinnista olisi hyvä saada kokonaisvaltaisempaa. Lukion opettajuus -teesi taas 

tarkoittaa barometrin mukaan opettajan avaintaitojen muuttumista opiskelijan 

ohjaukseen, tiimityöhön ja erilaisten oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen rakentamiseen. 

Vastaajat pitivät muutosta todennäköisenä, mutta haasteena erityisesti 

opettajankoulutuslaitokselle ja opettajille (Linturi ym. 2011: 84–86). 

 Kokonaisuudessaan barometrin vastaajien todettiin haluavan muodostaa lukiosta 

kokonaisvaltaisempi ja kokonaisempi koulutus. Koulu ja oppiminen haluttaisiin sitoa 

osaksi yhteiskuntaa ja elämää. Vastaajat nostavat barometrissa ilmiöpohjaisuuden ja 

autenttisuuden keskeiseksi osaksi tätä muutosta (Linturi ym. 2011: 122). Barometrin 

teeseistä voidaan huomata siten myös piirteitä ilmiöpohjaisesta opetuksesta ja 

oppimisesta, kokonaisvaltaisesta oppimisesta sekä oppiainerajat ylittävästä oppimisesta 

(Airaksinen 2011). 

 Opetussuunnitelmien muutoksen suuntaa haetaan myös tänä vuonna 

käynnistyneissä Ops-hautomoissa. Hautomot ovat Opetushallituksen rahoittama 

pedagoginen täydennyshanke vuosille 2013–2014. Hautomoiden tehtävä on tukea 

opetussuunnitelmatyötä paikallisella ja alueellisella tasolla sekä tuottaa ajatuksia, 

näkökulmia ja keskustelua opetussuunnitelmatyöhön. Tavoitteena ops-hautomoilla on 

lisätä erityisesti tulevaisuusnäkökulmaa opetussuunnitelmakeskusteluun (Ops-hautomot 

2013). Keväällä järjestetyn ensimmäisen ops-hautomon tarkoituksena oli tarkastella 

marraskuussa 2012 julkaistun perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen osan 

luonnosta ja tutustua Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometriin sekä hakea näiden 
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kahden välisiä yhteyksiä (Airaksinen 2013a). Näiden pohjalta hautomoissa muotoiltiin 

40 tulevaisuusväitettä, jotka kuvaavat käynnissä olevan opetussuunnitelmauudistuksen 

jälkeistä toivottua tai ei-toivottua koulua. Väitteiden toivotaan toimivan virikkeinä ja 

keskustelun herättäjinä tulevissa hautomoissa (Airaksinen 2013b).  

 Ops-hautomoissa muotoilluista 40 väitteestä (40 teesiä ops-työskentelyn… 2013) 

voi nostaa esille muutaman tähän tutkielmaan keskeisesti liittyvän vision. Väitteissä 

mainitaan tulevaisuuden arvioinnin pohjautuvan osaamiselle oppiainekohtaisten 

sisältöjen lisäksi. Myös oppimaan oppimisen taitoja sekä oppimiseen liittyviä tunteita 

tullaan arvioimaan. Arviointi ei myöskään perustu enää kokeisiin, vaan opiskelijoiden 

tuotoksiin. Väitteiden mukaan oppiainesisältöjä tarkastellaan vuonna 2017 

ajankohtaisten maailmanlaajuisten tapahtumien läpi ja suurin osa kouluoppimisesta 

tapahtuu ryhmissä. Myös yhteisopettajuus koko henkilöstön kanssa on noussut 

keskeiseksi opetusmenetelmäksi sekä oppikirjat ovat hävinneet kouluista.  

 Opetussuunnitelmauudistukseen liittyen verkosta löytyy myös useita erilaisia 

wiki-pohjaisia sivustoja ja blogeja. Näillä sivustoilla on otettu kantaa siihen millainen 

uuden opetussuunnitelman tulisi olla (ks. Verkkopedagongi-blogi 2013, 

Ilmiöpohjaisuus-wikisivusto 2013). Sivustot nostavat keskeiseksi uusien 

opetussuunnitelmien kehittämissuunnaksi ilmiöpohjaisuuden ja sen lisäämisen 

opetussuunnitelmien kantavaksi voimaksi, samoin kuin esimerkiksi aiemmin mainitut 

Perusopetus 2020 -työryhmä ja Lukion tulevaisuus 2030 -barometrin vastaajat sekä ops-

hautomoiden tulevaisuusväitteidenkin tekijät. Ilmiöpohjaisesta oppimisesta kertovat 

verkkosivut tarjoavat myös kuvauksia ilmiöpohjaisesta pedagogiikasta sekä kehittelevät 

uusia ilmiöpohjaisuuden muotoja (ks. Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus ning-

ympäristö 2013, Ilmiöopas-kirjoitusprojekti 2013).  

 Kattavimman selityksen ilmiöpohjaiselle pedagogiikalle antaa Anne Rönkään ja 

Pasi Silanderin ylläpitämä wiki-pohjainen sivusto Ilmiöpohjaisuus. Anne Röngäs on 

myös mukana Ilmiöopas-kirjoitusprojektissa, jossa on tarkoitus tuottaa syksyllä 2013 

ilmiöopas kaikille asiasta kiinnostuneille. Tiina Airaksisen ylläpitämä 

Verkkopedagongi-blogi taas yhdistelee ops-hautomoita ja Oppimisen tulevaisuus 2030 -

barometrin sekä Otavan Opiston toimintaa ilmiöpohjaiseen opetukseen. Ilmiöpohjainen 

oppiminen ja opetus ning-ympäristö taas toimii foorumina erilaisille kokeiluille 



19 

 

ilmiöpohjaiseen oppimiseen liittyen ja toimii myös alustana Opetushallituksen 

rahoittamalle hankkeelle ”Ilmiöpohjainen opettaminen ja oppiminen verkossa”. 

3. JOHDATUS ILMIÖPOHJAISEEN OPETUKSEEN JA OPPIMISEEN 

Mitä tuo aiemmin esittelemäni opetussuunnitelmien uudistuksiin liittyvissä 

keskusteluissa esille noussut ilmiöpohjaisuus sitten tarkoittaa? Millaisiin työtapoihin 

ilmiöpohjaisuus liittyy? Millaisia oppimisympäristöjen tulisi olla? Entä millä tavalla 

ilmiöpohjaisuus tulisi nostaa opetussuunnitelmien keskiöön? Millaisia seurauksia tästä 

aiheutuisi koulumaailman käytännöille ja oppimisympäristöille? Tässä luvussa pyrin 

vastaamaan näihin kysymyksiin määrittelemällä ilmiöpohjaisuutta käsitteenä sekä 

esittelemään siihen liittyviä muita käsitteitä. Esittelen myös yhdenlaisen ilmiöpohjaisen 

opetussuunnitelman mallin sekä pohdin ilmiöpohjaisuuden mukanaan tuomia muutoksia 

opetukselle ja oppimiselle. 

3.1. Mitä ilmiöpohjaisuus on 

Uusi suomen kielen sanakirja (Nurmi 1998: 252) määrittelee sanan ilmiö seuraavasti: 

ihmeteltävä tapaus, nähtävyys; tärkeä seikka, tapahtuma tai tapahtumasarja, joka 

pystytään havaitsemaan. Liitettäessä ilmiö-käsite opetukseen, ilmiöpohjaisuuden 

voidaan siis ajatella tarkoittavan joidenkin havaittavien tai nähtävien tapahtumien, 

seikkojen tai asioiden opiskelua. Ilmiöpohjainen-käsite on kuitenkin melko tuntematon 

termi. Aiheesta on käytetty aiemmin myös suomenkielistä termiä ilmiökeskeinen opetus 

(ks. Rauste-von Wright ym. 2003: 206). Englanniksi ilmiöpohjainen oppiminen kääntyy 

esimerkiksi seuraavilla käännöksillä: phenomena-based learning (Korhonen 2010: 4), 

phenomenon based learning, phenomenon based approach (Meriläinen & Piispanen 

2012) tai learning as phenomenon (Rauste-von Wright 2001: 24).  

 Eija Kalliala ja Tarmo Toikkanen (2009:16) määrittelevät ilmiöpohjaisen 

oppimisen työnimeksi sosiaalisessa mediassa 2007–2008 esiinnousseelle uudelle 

ajattelutavalle, pedagogiselle muutosliikkeelle. Näiden sosiaalisessa mediassa 

esiintyvien aiemmin esittelemieni sivustojen (ks. esim. Verkkopedagongi-blogi 2013, 

Ilmiöpohjaisuus-wikisivusto 2013) mukaan ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja 



20 

 

oppimisessa on kyse opiskelusta, jonka lähtökohtana ovat maailman todelliset, 

kokonaisvaltaiset ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan oppiainerajat ylittäen niiden aidoissa ja 

todellisissa ympäristöissä, joten ilmiöpohjainen opetus poikkeaa tavallisesta 

oppiainerajat ylittävästä opetuksesta.  Sivustojen mukaan ilmiöpohjaiseen opetukseen 

liittyvät esimerkiksi tutkiva oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen, 

kokonaisvaltainen oppiminen, autenttinen ongelmalähtöisyys ja oppilaskeskeinen 

oppiminen. Näin ilmiöpohjaisuus mahdollistaa eri oppiaineiden yhdistämisen 

mielekkäällä tavalla ja oppiminen on merkityksellistä toimintaa, jossa opiskelija tietää 

oppimisen tavoitteet. Myös oppimisprosessi nähdään eheänä ja kokonaisvaltaisena. 

Keskeistä on erilaisten oppimisympäristöjen, esimerkiksi verkko-oppimisympäristöjen 

hyödyntäminen. Kalliala ja Toikkanen (2009: 16, 14) kirjoittavat ilmiöpohjaisen 

opetuksen tarkoittavan oppiainerajat ylittävää, todellisten ilmiöiden tutkimisen 

prosessia, jossa opiskelijat ovat keskeisessä osassa. Ilmiöpohjaisuuteen voidaan heidän 

mukaansa liittää myös ankkuroitu opetus, jossa keskeistä on juuri todellisen elämän 

ilmiöiden ja ongelmien tutkiminen (ks. myös Hakkarainen ym. 2005a: 287). Maijaliisa 

Rauste-von Wright, Johan von Wright ja Tiina Soini (2003: 209) huomauttavat, että 

ilmiöpohjainen pedagogiikka pohjautuu ajatukseen opiskelijoiden maailmankuvan 

monitieteisyydestä ja opetuksen etenemisestä opiskelijan maailmankuvaan liittyvistä 

laajoista ilmiöistä kohti pienempiä yksityiskohtia. Opetuksen tavoitteena on siis 

johdattaa opiskelija itse löytämään merkitykselliset ilmiöt. 

 Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen (2012: 5450) toteavat tutkimuksessaan, 

että ilmiöpohjaista lähestymistapaa opetukseen ei tulisi kuitenkaan käsittää varsinaisena 

pedagogisena metodina eli työtapana tai menetelmänä. Ilmiöpohjaisuus tulisi nähdä 

tapana tulkita opetussuunnitelmaa ottaen huomioon ympäröivä todellinen elämä. Tällöin 

koulujen tapa toimia alkaa muistuttaa yhä enenevissä määrin ympäröivää yhteiskuntaa, 

jolloin asioita pohditaan, mietitään ja tutkitaan. Lisäksi, jos opetussuunnitelmaa 

tulkitaan myös opiskelijan omien kiinnostusten ja elämismaailman perusteella, 

opiskelijat oppivat monenlaisia taitoja luonnollisesti (Meriläinen ym. 2013: 439). 

Oppimista ei nähdä yhden totuuden opiskeluna, vaan todellisen maailman ilmiötä 

pohditaan laajasti eri näkökulmista oppiainerajat ylittäen. Opettajan tehtäväksi jää 

vahvistaa opiskelijoiden omaehtoista opiskelua sekä muodostaa siltoja kouluopetuksen 

ja muiden oppimisympäristöjen välille. Tämä onnistuu, kun opettajat verkostoituvat 
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toistensa kanssa sekä myös eri alojen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden vanhempien 

kanssa (Meriläinen & Piispanen 2012: 5447, 5450). 

3.2. Pedagoginen malli ja oppimiskäsitykset ilmiöpohjaisuuden taustalla 

Ilmiöpohjaisen opettamisen ja oppimisen taustalla vaikuttavana pedagogisena mallina 

voidaan pitää Meriläisen ja Piispasen (2012: 5451–5454) kuvaamaa kontekstuaalis-

pedagogista lähestymistapaa (contextual-pedagogical approach) oppimiseen ja 

opiskeluun (kuva 1). Siinä esitetään yhteydet oppimisen kontekstin, 

opetussuunnitelman, pedagogiikan ja todellisen elämän ilmiöiden välillä. Malli 

muodostuu kolmesta eri kehästä. Mallin sisäkehä, jossa on opiskelija, opettaja, 

yhteiskunta, asiantuntija ja opetussuunnitelma, muodostaa lähtökohdan opetuksen 

suunnittelulle. Opetuksen suunnittelu lähtee mallin mukaan liikkeelle opiskelijan 

taidoista, tiedoista ja kiinnostuksen kohteista, eikä niinkään kirjoista tai oppituntien 

pituudesta. Opettajan tehtävänä on yhdistää opetussuunnitelma, todellisen elämän ilmiöt 

sekä opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet toisiinsa.   

 Mallin toiselta kehältä löytyy opetuksen mahdollistavia tekijöitä sekä tekijöitä, 

jotka muovaavat opetusympäristöä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arviointi, 

tehtävät, taidot, ajoitus ja työvälineet. Keskeistä mallissa on ajatus opiskelijoiden roolin 

muuttumisesta tiedon rakentajiksi, jolloin heiltä edellytetään enemmän yhteistyötä ja 

taitojen opettelua. Tällöin opiskeltavat tehtävät ja ilmiöt täytyy olla opiskelijoiden 

kiinnostuksen kohteita. Näin opiskelijat voivat käyttää taitoja ja luovuutta hyväkseen. 

Meriläinen ja Piispanen huomauttavat, että kun oppiminen nähdään prosessina, myös 

arviointikriteerejä täytyy muuttaa. Arvioitavat asiat täytyy tuoda opiskelijoiden tietoon 

hyvissä ajoin, jotta he voivat itse vaikuttaa arviointiin toimimalla tietyllä tavalla. Myös 

tämä mahdollistaa osaltaan opiskelijoiden taitojen kehittymisen.  

 Mallin ulommainen kehä muodostuu yksilöllisen opetusprosessin mahdollistavista 

tekijöistä kuten oppimistyyleistä, luovuudesta, aisteista ja temperamentista. 

Kontekstuaalis-pedagogisessa lähestymistavassa on keskeistä ottaa huomioon 

opiskelijoiden yksilöllisyys, jolloin mahdollistuu myös erilaiset tulkinnat ilmiöistä. 

Jokainen voi siis tämän ajatuksen mukaan tulkita ilmiöitä eri tavalla ja omien aistiensa 
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kautta sekä muodostaa omia tavoitteita ja oppimispolkuja. Opettajan tehtävä on auttaa 

opiskelijoita tunnistamaan omat vahvuutensa ja taitonsa.  

 Oppimiskäsitykset, jotka vaikuttavat ilmiöpohjaisuuden taustalla, ovat 

konstruktivistinen ja sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys (Ilmiöpohjaisuus-

wikisivusto 2013). Hannele Cantell (2001: 22–23) huomauttaa, että konstruktivistinen 

lähestymistapa on voitu nähdä viime vuosina eräänlaisena muoti-ilmiönä 

kasvatustieteiden parissa. Kuitenkin konstruktivistisen oppimiskäsityksen suuntaus, 

yksilökonstruktivistinen lähestymistapa, on saanut kritiikkiä, että siitä puuttuu ulkoisen 

maailman ja sosiaalisten suhteiden huomioiminen. Näin on syntynyt 

sosiokonstruktiivinen eli kontekstuaalinen suuntaus, joka pohjautuu sosiokulttuurisiin 

teorioihin ja pragmatistiseen ajatteluun. Sosiokonstruktiivinen oppimis- ja tiedonkäsitys 

on myös pohjalla tällä hetkellä voimassa olevissa lukion opetussuunnitelman perusteissa 

(Lukiokoulutuksen kehittämisen… 2010: 33). 

 

 

Kuva 1. Kontekstuaalis-pedagoginen lähestymistapa oppimiseen ja opiskeluun (Meriläinen & 

Piispanen 2012: 5452, kirjoittajan muokkaama ja suomentama). 
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 Sosiokonstruktivistinen eli kontekstuaalinen oppimiskäsitys painottaa ajattelun 

taitojen kehittymistä, samoin kuin konstruktivistinenkin. Kontekstuaalisessa 

oppimiskäsityksessä kuitenkin korostuu lisäksi oppimisen sosiaaliset ja 

yhteiskunnalliset painotukset sekä opittujen asioiden soveltaminen opiskelijoiden 

jokapäiväiseen elämään (Cantell ym. 2007: 31). Hannele Cantell (2001: 26) on koonnut 

eri lähteistä kontekstuaaliseen oppimiskäsitykseen liitettyjä asioita yhteen. 

Kontekstuaalisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on aktiivista, voimakkaasti 

tilanne- ja kontekstisidonnaista toimintaa, jossa oppiminen perustuu tiedon aktiiviseen 

konstruointiin. Oppiminen nähdään myös vuorovaikutteisena toimintana, jossa 

merkittävässä osassa on ymmärtäminen sekä siirtovaikutus, transfer. Olennaista on siis 

opitun tiedon käyttö ja sen siirtäminen osaksi arkielämän tilanteita, jolloin opittuja 

asioita osataan hyödyntää ja soveltaa oppimistilanteiden ulkopuolella. 

Kontekstuaaliseen oppimiseen liitetään myös asiantuntijuus ja opiskelijoiden erilaiset 

roolit oppimisen sosiaalisessa prosessissa.  

 Oppiminen vaikuttaakin opiskelijan lisäksi koko sosiaaliseen 

toimintaympäristöön. Tämä liittyy osaltaan myös yhteisökeskeisyyden uuteen 

korostumiseen kouluissa yksilökeskeisyyden sijaan (Pollari & Koppinen 2010: 183). 

Yhteisökeskeisyyteen voidaan liittää yhteistoiminnallinen oppiminen, jonka 

olettamuksiin kuuluu vuorovaikutus toisten kanssa. Tällöin opiskelijan yksilölliset 

ajatteluprosessit on mahdollista tuoda esille esimerkiksi keskusteluissa muiden kanssa. 

Tämä taas mahdollistaa muilta oppimisen sekä oman ajattelun kehittämisen (Rauste-von 

Wright ym. 2003: 61). Kontekstuaalinen oppiminen tarkoittaa myös oppimista siinä 

ympäristössä, jossa sitä koskeva tieto on syntynyt (Uitto 2005a: 196), eli autenttisessa 

oppimisympäristössä 

3.3. Tutkiva ja ongelmalähtöinen oppiminen sekä oppimisympäristöt osana ilmiö-

pohjaisuutta 

Kuten edellä on todettu, ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen ei ole itsessään suora 

työtapa, vaan tapa tulkita opetussuunnitelmaa ja opetusta. Avaan nyt hieman tarkemmin 

keskusteluissa ilmiöpohjaiseen opetukseen ja oppimiseen liitettyjä tutkivan ja 

ongelmaperusteisten työtapojen käsitteitä. Kuvaan tässä osiossa lyhyesti näitä 
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menetelmiä ja työtapoja sekä esitän muutamia teoksia, joissa menetelmiä on tutkittu 

enemmän, jotta lukija voi hahmottaa paremmin ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen 

taustalla olevia käsitteitä. Tarkastelen myös oppimisympäristön käsitettä ja muutosta 

ilmiöpohjaisuuden valossa. 

 Tutkivan oppimisen lisääntyminen kouluissa liittyy konstruktivistisen ja 

sosiokonstruktivistisen lähestymistavan lisääntymiseen kouluissa (Yli-Panula & 

Matikainen 2009:115). Tutkiva oppiminen voidaan myös liittää ilmiöpohjaiseen 

opetukseen ja oppimiseen (Rauste-von Wright ym. 2003: 209). Kai Hakkarainen, Kirsti 

Lonka ja Lasse Lipponen (2005a) esittelevät teoksessaan tutkivan oppimisen mallin, 

jolle on ominaista organisoida opetus esimerkiksi tiedeyhteisön tapaan. Tällöin opetus 

järjestetään niin, että oppimisen kohteena on esimerkiksi jokin tieteellinen ilmiö, jota 

pyritään selittämään ja ymmärtämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti yhteisöllisen 

työskentelyn avulla. Tutkiva oppiminen rakentuu heidän esittelemän mallin mukaan 

seuraavista vaiheista: opetuksen ankkuroiminen ja kontekstin luominen, ongelman 

asettelu, omien työskentelyteorioiden luominen, kriittinen arvioiminen, uuden tiedon 

hankkiminen ja tietämyksen syventäminen sekä asiantuntijuuden jakaminen ja uuden 

teorian luominen (ks. tarkemmin Hakkarainen ym. 2005a: 297–303; Hakkarainen ym. 

2005b: 38).  

 Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2005a: 288–290) esittelevät teoksessaan myös 

ongelmalähtöisen oppimisen (OLO, problem based learning PBL), jonka he kertovat 

olevan tutkivan oppimisen edeltäjä. Keskeistä tällaisessa työskentelyssä on ohjata 

oppimista ongelmia asettamalla. Teoksessa esitellään myös ongelmalähtöisen 

oppimisen eri vaiheet, jotka ovat tapaukseen liittyvien termien selvittäminen, ongelman 

määrittely, aivoriihi, ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, oppimistavoitteiden 

muotoilu, itsenäinen opiskelu ja opitun tiedon soveltaminen ja arviointi (ks. tarkemmin 

Rauste-von Wright ym. 2003: 206–208; Hakkarainen ym. 2005a: 288–292; Yli-Panula 

2005: 102–107). Ongelmalähtöinen oppiminen liittyy oppiainerajat ylittävään 

oppimiseen, mutta siinä korostuu vahvemmin toiminnallinen ja tilannekohtainen 

näkökulma (Näkökulmia perusopetuksen… 2009: 20).  Ongelmalähtöinen oppiminen 

sitoo opiskeltavat teoriat konkreettiseen ongelmaan, jolloin myös oppimisen 

siirtovaikutus lisääntyy eli opittu asia on mahdollista siirtää muihin yhteyksiin (Kalliala 

& Toikkanen 2009: 14). 
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 Ilmiöpohjaiseen opetukseen liittyvät keskeisesti myös erilaiset oppimisympäristöt. 

Marko Kuuskorpi on tutkinut teoksessaan ”Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö – 

Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila” (2012) tulevaisuuden 

oppimisympäristön rakentumista. Hän huomauttaa teoksessaan, että uudenlaisten 

pedagogisten menetelmien ja yhteiskunnan nopean muutoksen takia myös fyysisen 

oppimisympäristön tulee muuttua joustavammaksi ja muunneltavammaksi tilaksi. 

Kuuskorven mukaan kehitys tulee johtamaan perinteisen luokkahuoneajattelun 

laajentumiseen kohti laajempia oppimisympäristöjä, joissa on mahdollista opiskella niin 

yksilö- kuin yhteisökeskeisestikin (Kuuskorpi 2012: 16, 22). Lukiokoulutuksen 

kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiossa (2010: 34) 

todetaan, että lukion oppimisympäristö-ajattelussa korostuu ongelmalähtöinen 

tutkivaoppiminen, oppilaskeskeiset työtavat, yhteistoiminnallinen oppiminen sekä 

opiskelijan oma aktiivisuus ja eheyttävä opetustapa oppiainejakoisuuden sijaan. 

 Tulevaisuuden oppimisympäristön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa 

opiskelijan omien kysymyksien heräämisen (Rauste-von Wright ym. 2003: 210). 

Tällainen oppimisympäristö voi olla esimerkiksi autenttinen oppimisympäristö. Tällöin 

opetuksessa tarkasteltavat kysymykset liittyvät johonkin opiskelijalle läheiseen asiaan, 

jolloin oppimisessa tehtävät päätelmät ja ajatukset vaikuttavat opiskelijan ajatteluun 

(Tan & Kim 2012: 39). Nykysuomen sanakirja (1985: 139) määrittelee autenttisuuden 

oikeaperäiseksi, varmaksi, väärentämättömäksi ja luotettavaksi. Tässä merkityksessä 

autenttinen oppimisympäristö voidaan siis mieltää alkuperäiseksi ja oikeaksi eli 

todelliseksi ympäristöksi, jossa tutkittavaa ilmiötä todellisuudessa esiintyy. 

 Kuuskorpi (2012: 62–65) määrittelee oppimisympäristön hyvin tiivistäen 

koskemaan toimintaympäristöä, joka muodostuu paikasta ja yhteisöstä. Hän kuvaa 

kirjassaan myös muutosta, jossa ollaan siirtymässä pois perinteisestä 

luokkahuoneajattelusta eli formaalista oppimisesta kohti informaalista oppimista eli 

koulun ulkopuolista oppimista. Tällöin mukaan tulee myös koulun ulkopuolinen 

ympäristö ja esimerkiksi virtuaaliset oppimisympäristöt, jolloin formaalin ja informaalin 

oppimisympäristön raja hämärtyy. Virtuaaliset oppimisympäristöt käsittävät esimerkiksi 

blogit ja wikit sekä muut sosiaaliset ohjelmistot ja verkkopohjaiset yhteiset tilat, kuten 

MySpace ja YouTube (Vitikka 2009: 135). Kuuskorpi (2012: 65, 67) huomauttaa myös, 

että mikäli koulu kykenee hyödyntämään myös informaaleja oppimisympäristöjä, 



26 

 

mahdollistuu avoimen oppimisympäristön hyödyntäminen sekä uusien pedagogisten 

menetelmien käyttöönotto. Tämä edellyttää kuitenkin koulun fyysisen ympäristön 

muokkaamista opetustilan koon, muodon, laitteiden ja välineiden myötä. 

 Kuuskorven (2012) tekemässä tutkimuksessa nousi esille, että koulujen 

oppimisympäristöjen odotetaan muokkaantuvan entistä yhteisöllisimmiksi, 

muuntokykyisemmiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi. Tällöin kouluihin on tulossa 

entistä enemmän yhteistoiminnallisia ja sosiaalisia työmuotoja, aihepiirityöskentelyä, 

samanaikaisopetusta sekä monipuolisempia laiteratkaisuja (Kuuskorpi 2012: 130, 132, 

134, 149). Kuuskorven (2012: 143, 158) aineistosta kävi ilmi, että erityisesti opiskelijat 

painottivat toiminnallisuutta ja sosiaalisuutta korostavia opetusmuotoja sekä kalusteiden 

entistä vapaampaa sijoittelua sekä yksilötyöskentelypisteisiin että 

ryhmätyöskentelypisteisiin. Opiskelijat myös irtautuisivat mielellään opettajajohtoisesta 

työskentelystä, jolloin opettajan työpiste sijoitettaisiin luokan keskelle. Kuuskorven 

(2012: 166) tutkimuksen tulokset kyseenalaistavat perinteisen ainejakoisen 

luokkahuoneajattelun. Hänen mukaan tulevaisuuden koulutila on enemmänkin 

hybriditila, jossa tiloja voidaan muunnella tarpeen mukaan käyttämällä esimerkiksi 

verkkosovelluksia ja laiteratkaisuja. Tämä mahdollistaa aihepiirityöskentelyn, jolloin 

esimerkiksi ympäristö- ja luonnontieteellisiä aihepiirejä voidaan opettaa samaan aikaan 

taito- ja taideaineiden kanssa.  

3.4. Ilmiöpohjainen opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma voidaan määritellä samaan tapaan kuin oppimisympäristö, 

formaaliksi ja informaaliksi. Yleensä opetussuunnitelma nähdään formaalina, jolloin 

huomiota kiinnitetään opetuksen sisältöön, jaksottamiseen ja arviointikriteereihin. 

Oppimisympäristöihin, opiskelumuotoihin tai oppimateriaaleihin ei tällöin kiinnitetä 

huomiota. Opetussuunnitelma voidaan kuitenkin nähdä myös informaalina, jolloin 

opetussuunnitelman määrittely laajentuu. Opetussuunnitelma perustuu silloin teemoihin 

tai käsitteisiin, joista käsin sisältöä määritellään ongelmalähtöisesti. Opiskeltavat 

sisällöt ovat siten laajoja kokonaisuuksia ja ongelmia, joiden taustalla vaikuttaa monia 

eri oppiaineita ja tiedonaloja. Opiskeltavia aiheita voivat olla esimerkiksi ajankohtaiset 

asiat, omaan kaupunkiin tai kuntaan liittyvät asiat, persoonalliset kysymykset tai 



27 

 

historialliset tapahtumat. Tällöin oppiaineet hajotetaan käsiteltävän asian, ilmiön 

ympärille. Olennaista informaalissa opetussuunnitelmassa on ohjata opettajaa 

käyttämään monipuolisia materiaaleja ja oppimisympäristöjä, erityisesti lähiympäristöä 

opetuksessa (Vitikka 2009: 138–139, 141). Informaali opetussuunnitelma voidaankin 

mieltää ilmiöpohjaiseksi opetussuunnitelmaksi, jossa opetussuunnitelman rakenne 

muodostuu laajojen oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien ympärille 

(Ilmiöpohjaisuus-wikisivusto 2013). 

 Otavan Opiston jatkohankkeessa ”Ilmiöpohjainen opettaminen ja oppiminen 

verkossa” on kehitetty aikuislukioon malli, jossa valtakunnallinen opetussuunnitelma on 

pyritty jäsentämään lukion pakollisten opintojen osalta ilmiöpohjaiseksi (Salminen 

2013). Mallin taustalla vaikuttavat tekijät ovat olleet esimerkiksi OECD:n 

avainkompetenssit ja EU:n tulevaisuustaidot, joiden avulla valtakunnallista 

opetussuunnitelmaa on järjestetty uudestaan kehämalliksi. Otavan Opisto on 

hyödyntänyt mallia jo kaksi lukuvuotta omassa opetuksessaan. Malli voidaan nähdä 

hyvänä pohjana ilmiöpohjaisen opetussuunnitelman kehittelylle ja siitä voidaan ottaa 

mallia esimerkiksi uudistettaessa valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Esittelen tästä 

syystä hankkeen (Salminen 2013; Ilmiöt lv…) mukaisen ilmiöpohjaisen 

opetussuunnitelman tässä yhteydessä tarkemmin. 

 Otavan Opiston ilmiöpohjaisen opetussuunnitelman pohjana on hahmotelma 

opetussuunnitelmasta, kehämalli, jonka kehiltä tutkittavat ilmiöt valitaan. Kehiä eli 

jaksoja eli tutkittavia ilmiöitä on yhteensä kuusi, joista sisimpänä on minä ja uloimpana 

teoriat, käsitteet ja luonnonlait sekä maailmankaikkeus. Näiden väliin jäävät kehät ovat 

lähiympäristö, yhteiskunta, kulttuuri sekä luonto ja ympäristö. Nämä kaikki tukevat 

toisiaan, mutta ilmiöt painottuvat myös aina yhdelle kyseisistä kehistä. Lukuvuonna 

2012–2013 ilmiöt ovat liittyneet osallisuuteen omaan elämään, johon liittyy vastuu 

omista valinnoista, aktiivinen kansalaisuus, oma kulttuuri-identiteetti ja globaali 

vastuuntunto. Lukuvuoden ilmiöt ovat olleet seuraavat: Kuka minä olen?, kaupungit ja 

maisemat, hiljaisia vaikuttajia ja suuria ajattelijoita, kulttuurit ja kielet, löytöretkikunta! 

sekä tieto ja totuus. Lukion pakolliset kurssit on sisällytetty niiden sisältöjen perusteella 

kyseisille ilmiöille eli kehille. Esimerkiksi mallin sisimmäisellä kehällä on minä, johon 

liittyy Kuka minä olen? -ilmiö. Tämä ilmiö sisältää aikuislukion kursseista seuraavat 

kurssit ET1, BI2, ENA1, RUB1, RUB4, ÄI4, ÄI5. Kyseisen ilmiön alla on tarkoitus 
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tarkastella elämänhallintaan ja itsetuntemukseen liitettyjä teemoja. Keskeistä on oma suhde 

lähiympäristöön ja luonnonympäristöön sekä itsensä tiedostaminen osana yhteiskuntaa ja 

oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen. Myös kaikkien muiden kehien ja ilmiöiden 

sisältöihin on liitetty vastaavalla tavalla lukion kurssit niiden vastaavuuksien perusteella. 

Tällä tavalla on myös muodostettu jatkumo, jossa ilmiövuosi muodostaa kokonaisuuden, 

jossa ilmiöt asettuvat loogisesti peräkkäin suhteessa toisiinsa. Ilmiön vetäjänä toimii 

moniammatillinen opettajatiimi (Ilmiö lv…).  

 Suurin osa näistä ilmiöjaksoista pohjautuu tutkivan oppimisen ja 

ongelmalähtöisen oppimisen periaatteille. Kaikki jaksot aloitetaan aloitusviikolla, jossa 

orientoidutaan ilmiöön aivoriihityyppisellä työskentelyllä ideoiden ja kartoittaen 

opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita. Ideana on siis se, että jokainen opiskelija 

tarkastelee ilmiötä itse haluamastaan näkökulmasta. Opiskelijan täytyy 

kurssisuorituksen saamiseksi suunnitella ja toteuttaa ilmiötuotos yhdessä muiden kanssa 

sekä osallistua keskusteluun verkkopohjaisilla alustoilla ja antaa ilmiön lopussa 

palautetta muiden tuotoksista (Salminen 2013). Kysilkan (1998: 204) tekemällä 

opetussuunnitelman jatkumolla tällainen opetussuunnitelma sijoittuu täysin integroituun 

päähän, jolloin oppiaineiden välillä ei ole rajoja vaan aiheet lähtevät opiskelijoiden 

kiinnostuksen kohteista. 

4. ILMIÖPOHJAISUUS MAANTIETEEN OPETUKSESSA JA OPETUSSUUN-

NITELMISSA 

Luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen suurimmiksi haasteiksi voidaan lukea se, että 

opiskelijat opettelevat aineita ulkoa, ymmärtämättä niiden loogista sisältöä tai 

rakennetta sekä yhteyksiä käytäntöön. Puutteita on myös kokeellisen ja tutkivan 

oppimisen toteuttamisessa (LUMA-Suomen menestystekijät.. 2009: 5). Erityisesti 

luonnontieteissä tietosisällöt saattavat vanhentua suhteellisen nopeasti, jolloin 

koulutuksen tulisi kyetä korostamaan taitoja ja valmiuksia, kuten kokonaisuuksien 

ymmärtämistä (Lukiokoulutuksen kehittämisen… 2010: 22). Uusiin perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin ollaan määrittelemässä osaamisen painopisteitä, joista 

kolmas painopiste esitetään liittyväksi luonnontieteelliseen, teknologiseen ja 
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matemaattiseen osaamiseen. Huoli ilmastonmuutoksesta, kestävästä tulevaisuudesta 

sekä luonnonvarojen riittävyydestä sekä kestävän elämäntavan omaksumisesta 

edellyttää, että luonnontieteellinen ymmärrys ja osaaminen kasvavat. Tulevaisuudessa 

vaaditaan yhä enemmän systeemistä ajattelua, kokonaisuuksien hahmottamista sekä 

syy-seuraus-suhteiden ymmärtämistä (Perusopetus 2020... 2010: 80). Tiina Nevanpää 

(2005: 144) huomauttaa, että monitieteiset, haasteelliset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, 

tulisi kyetä näkemään positiivisena luonnontieteelliselle opetukselle. Tällaisia asioita 

käsiteltäessä on mahdollista tarkastella ilmiöitä kokonaisuuksina, sellaisina kuin ne 

luonnossa ovat. Esimerkiksi ilmastonmuutos on mahdollista liittää myös 

luonnontieteellisten aineiden ulkopuolelle, jolloin myös yhteiskunnallinen osaaminen 

voidaan yhdistää luonnontieteelliseen osaamiseen. 

 Opetussuunnitelmien uudistuksiin liittyen esillä on ollut myös oppiaineiden 

ryhmittely kokonaisuuksiksi, jolloin maantiede olisi samassa ryhmässä biologian, 

kemian ja fysiikan kanssa (ks. Perusopetus 2020… 2010: 129). Liisa Tainio ja Kalle 

Juuti (2011: 6) liittävät aiheeseen kysymyksen siitä, millainen jaottelu sopisi kunkin 

aineen didaktiikkaan parhaiten. He huomauttavat, että mietinnöissä on jätetty kokonaan 

huomiotta se, että useat aineet ovat jo monen tieteenalan yhdistelmiä. He nostavat 

esimerkiksi maantieteen, jossa keskeistä on humanistinen ja luonnontieteellinen 

näkökulma.  

 Tainion ja Juutin ajatukseen liittyen pyrin tässä luvussa tarkastelemaan 

ilmiöpohjaisen opetuksen sopimista maantieteen opetukseen. Tarkoituksenani ei ole 

tarkastella koko maantieteen opetuksen laajaa kenttää, vaan pyrin erittelemään 

maantieteen luonnetta oppiaineena ja maantieteen asemaa opetussuunnitelmissa 

ottamalla huomioon ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen painotukset. Pyrin 

löytämään yhtymäkohtia maantieteellisistä sisällöistä, oppimiskäsityksistä ja työtavoista 

sekä opetusmenetelmistä ilmiöpohjaiseen opetukseen. Keskeinen tarkasteltava kysymys 

siis on, miten ilmiöpohjaisuus sopii maantieteen opetukseen. 
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4.1. Maantieteen opetuksen luonteesta ja oppimiskäsityksistä 

Ihminen toimii aina jossain paikassa ja tilassa, jolloin kaikki tapahtumat paikallistuvat 

aina johonkin alueeseen maapallolla. Maantieteellistä tietoa ja ajattelua tarvitaan siis 

ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Ihmisten voidaankin ajatella olevan maantieteilijöitä 

heti, kun he aloittavat lapsena oman elinympäristönsä tutkimisen (Cantell ym. 2007: 3–

4, 27).  Maantieteellisiä taitoja tarvitaan myös arkielämässä selviämiseen. Sirpa Tani 

(2009: 69) nostaa esille sanomalehden sivuilla olevat kartat, diagrammit, taulukot 

valokuvat ja erityisesti juttujen aiheet, kuten luonnonilmiöt, katastrofit, kehitysmaat tai 

aluesuunnittelu – kaikki liittyvät jollain tavalla maantieteellisiin asioihin ja myös 

nuorten omaan arkielämään. Monilla ihmisillä on kuitenkin kuva maantieteestä 

oppiaineena, jossa opetellaan vain maantieteellistä nimistöä, kuten kaupunkien, jokien 

ja järvien nimiä. Maantieteelle tyypillinen ajattelu rakentuukin vasta maantieteellisen 

opetuksen myötä. Tällöin opiskelijat oppivat pitämään maantiedettä aineena, joka 

kertoo syy-seuraussuhteista, keskenään vaikuttavista prosesseista ja spatiaalisista 

suhteista (Sternberg 2004: 287). Maantieteen avulla on mahdollista ymmärtää myös, 

että faktat voivat muuttua ajan kuluessa ja ne voivat saada eri merkityksiä eri 

asiayhteyksissä (Scoffham 2011: 127). Graham Butt (2002: 208) huomauttaa myös, että 

maantieteellä on kykyä luoda syvää ja kriittistä ymmärrystä paikoista, tiloista ja 

ympäristöistä. 

 Maantieteessä keskeisiä kysymyksiä ovat Missä?, Miksi?, Mikä?, Millaista?, 

Miten liittyy muihin alueisiin? ja Mihin suuntaan ilmiö on kehittymässä? (Cantell ym. 

2007: 26). Maantieteelle on siis tyypillistä asettaa kysymyksiä tutkittaessa jotakin 

ilmiötä tai asiaa. Margaret Roberts (2010: 6) huomauttaa, että maantieteellistä tietoa ei 

voi vain poimia, vaan se täytyy etsiä ja muodostaa kysymysten avulla. Tieto on siis 

riippuvaista siitä mitä kysymme ja miten vastaamme. Hän käyttää tästä termiä 

”enquiry” (suom. kysely, tiedustelu) (ks. myös Roberts 2013). Myös James Cameron 

(2005: 79–80) nostaa esille maantieteen kyselevän luonteen. Hän huomauttaa, että 

maantiede on asioiden ymmärtämistä, kysymysten esittämistä sekä samanlaisuuksien ja 

erilaisuuksien tunnistamista. Keskeistä on auttaa opiskelijoita muodostamaan kyselevä 
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mieli, jolloin faktatiedon opettelu voidaan jättää sivummalle ja keskittyä 

kokonaisuuksien opettamiseen. 

 Stephen Scoffham (2011: 128–129) liittää maantieteellisen ajattelun kolmeen 

käsitteeseen, tietoon (faktatieto, soveltaminen ja ymmärrys eri tasoilla), taitoon 

(karttatyöskentely, kenttätyöskentely, kysely ja tietotekniikka) ja pedagogiaan (miten 

oppiminen tapahtuu). Hän on rakentanut näiden varaan mallin, jossa maantieteellinen 

ajattelu on keskellä kolmiota ja muut käsitteet sijaitsevat kolmion eri päissä. Kolmion 

ympärille muodostuu siten myös tärkeitä maantieteelliseen ajatteluun liittyvä käsitteitä, 

joita ovat motivaatio, sitoutuminen, uteliaisuus, kuvitteellisuus, luovuus, identiteetti ja 

itsetietoisuus. Scoffhamin mukaan keskeistä on se, että opiskelijat alkavat liittää uutta 

tietoa jo opittuun tietoonsa, jolloin opiskelijat alkavat oppia enemmän ulkoisesta 

maailmasta, mutta myös itsestään. Tällöin voidaan puhua kokonaisvaltaisesta 

oppimisesta, jossa yhdistyvät tieto, taidot, sisältö ja pedagogiikka. 

 Maantiede on oppiaineena varsin monitieteellinen, jolloin se yhdistää eri 

tieteenalojen aiheita toisiinsa. Maantiede käsittelee kokonaisvaltaisesti maapalloon, 

alueellisuuteen, yhteiskuntiin ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä sekä prosesseja (LUMA-

Suomen... 2009: 25). Maantieteen voidaan ajatella tuovan yhteen humanistiset ja 

luonnontieteelliset sekä sosiaaliset ja ympäristölliset asiat kuten myös ihmiset ja paikat. 

Maantieteellinen ajattelu on siis monia eri asioita yhdistelevää, jolloin se auttaa 

ratkaisemaan monimutkaisiakin ilmiöitä (Whalley ym. 2011: 386). Maantieteen luonne 

eri näkökulmia yhdistelevänä tieteenalana on myös erinomainen luomaan erilaisia 

oppimisympäristöjä, joissa voidaan toteuttaa eri tieteenalat ylittävää opetusta (Conway-

Cómez ym. 2011: 410–411). 

 Alaric Maude (2010: 21) on tiivistänyt hyvin maantieteellisen ajatteluun ja 

ymmärtämiseen liittyviä asioita tutkiessaan australialaisten opiskelijoiden käsityksiä 

maantieteestä. Hänen tiivistyksensä mukaan maantieteelliseen ajatteluun liittyy 

paikkojen samankaltaisuuden sekä erilaisuuden ymmärtäminen kuin myös paikkojen 

riippuvuussuhteidenkin ymmärtäminen. Keskeistä on ymmärtää myös, että ihmisen 

toiminta on sidoksissa ympäristöön, jolloin ympäristölliset ja sosioekonomiset asiat ovat 

toisistaan riippuvaisia. Maantieteelliseen ajatteluun liittyy myös sijainnin, etäisyyden, 

läheisyyden ja spatiaalisuuden käsitteet. Keskeistä maantieteellisessä ajattelussa on 

myös kokonaisvaltaisen ajattelun ymmärtäminen ja sisäistäminen. Peter Jackson (2006: 
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199) nostaa myös keskeisiksi maantieteellisiksi käsitteiksi tilan ja paikan, skaalan ja 

suhteet sekä läheisyyden ja etäisyyden kuin myös suhteellisen ajattelutavan. 

 Keskeinen näkökulma maantieteessä on myös alueellisuus, jolloin kaikkia ilmiöitä 

tarkastellaan jostakin alueesta, globaalista tai paikallisesta käsin (Cantell ym. 2007: 43). 

Maantieteen kouluopetuksessa tulisi pyrkiä kokonaiskuvan muodostamiseen, jolloin 

opiskelijoiden tulisi ymmärtää ja tuntea maapallo kokonaisena paikkana – planeettana ja 

kotina. Opetukseen liittyy myös maapallon pinnalla toimivien prosessien ja 

järjestelmien sekä niiden välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen. Yhtä tärkeää 

on tuntea omaan kotiseutu- ja alueidentiteettiin vaikuttavat tekijät eli oman 

elinympäristön erityispiirteet. Oman asuinalueen ja maapallolla toimivien järjestelmien 

tunteminen auttaa muovaamaan omaa paikkatietoisuutta (Kaivola & Rikkinen 2003: 

261, 264). Maantieteen opetukselle on keskeistä myös maantieteellisen maailmankuvan 

rakentaminen, jolloin erilaiset yksittäiset karttatiedot ja kulttuurien mosaiikki on 

mahdollista järjestää kokonaiseksi ja laaja-alaiseksi käsitykseksi maapallosta (Cantell 

ym. 2007: 43). 

 Maantieteen opetuksen luonteeseen liittyy vahvasti kontekstuaalinen 

oppimiskäsitys, jossa opiskeltava aines sidotaan opiskelijoiden arkeen ja 

yhteiskunnallisiin ilmiöihin Tällöin huomioidaan opiskelijoiden aikaisemmat tiedot ja 

taidot sekä humanistisen maantieteen hengessä myös opiskelijoiden kokemukset ja omat 

kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon. Keskeistä on myös opiskelijan kasvattaminen 

aktiiviseksi, omiin asioihinsa vaikuttavaksi kansalaiseksi. Maantieteellistä tietoa 

käsitellessä keskeistä kontekstuaalisessa oppimiskäsityksessä on liittää alueellisuus 

opiskelijan omaan elämismaailmaan (Cantell 2001: 193–194). Esimerkkinä tällaisesta 

maantieteellisestä työstä ovat erilaiset aluesuunnittelutehtävät, ympäristökasvatus sekä 

omaan elinympäristöön vaikuttaminen (Cantell ym. 2007: 89).  

4.2. Maantieteen nykyiset opetussuunnitelmat ja oppisisällöt  

Maantiede kuuluu suomalaisessa yliopisto- ja koulumaailmassa luonnontieteiden 

yhteyteen, erityisesti biologiaan. Toisaalta maantieteen laaja-alaisuuden takia sille 

löytyy hyviä rinnakkaisia aineita myös yhteiskuntatieteiden piiristä. Monissa maissa 

maantiede kuuluukin yhteiskunnallisten tai humanististen aineiden opetuksen piiriin. 
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Tällaisia yhteiskunnallisia aineita ovat esimerkiksi historia, sosiologia ja 

yhteiskuntaoppi (Cantell ym. 2007: 33). Maantiede voidaan joustavasti liittää myös 

kemian ja fysiikan oppiaineisiin sekä luonnontieteellistä soveltamista vaativiin 

oppialoihin, kuten maa- ja metsätalouteen, meteorologiaan, geologiaan tai 

ympäristötieteeseen. Maantieteeseen voidaan liittää muiden aineiden oppisisältöjä ja 

opittuja tietoja sekä taitoja, jolloin voidaan mahdollisesti järjestää myös yhteisiä tunteja 

maantieteen ja muiden oppiaineiden välillä (LUMA-Suomen… 2009: 25, 27). 

 Maantiede kuuluu Suomessa pakollisiin oppiaineisiin sekä peruskoulussa että 

lukiossa. Vuosiluokilla 1–4 maantiede kuuluu tällä hetkellä osaksi ympäristö- ja 

luonnontietoa ja vuosiluokalta 5 alkaen maantiede on oma oppiaineensa. Vuosiluokilla 

1–4 maantieteen opetuksen tavoitteisiin kuuluu ympäristösuhteen rakentaminen omaan 

ympäröivään ympäristöönsä. Vuosiluokilla 5–6 tavoitteena on laajentaa tämä 

ympäristösuhde muualle maailmaan ja opettaa opiskelijoille tietoa monipuolisista 

luonnonympäristöistä ja kulttuuriympäristöistä. Vuosiluokilla 7–9 maantieteen on 

tarkoitus toimia siltana yhteiskunta- ja luonnontieteellisen ajattelun välillä. 

Opiskelijoiden tulisi ymmärtää syy-seuraussuhteita luonnontieteellisten, kulttuuristen, 

taloudellisten ja sosiaalisten ilmiöiden välillä. Opiskelijoiden on myös tarkoitus kyetä 

seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa sekä arvioimaan niiden vaikutusta 

ihmisen ja luonnon toimintaan (ks. tarkemmin Perusopetuksen opetussuunnitelman… 

2004: 170–179, 183–185). 

 Lukion maantieteen opetuksen tavoitteena taas on ohjata opiskelija tiedostamaan 

ihmistoiminnan ja luonnon vuorovaikutussuhteita ja tarkastelemaan maailmaa moni-

muotoisena ja muuttuvana luonnon- ja kulttuuriympäristönä. Maantieteen opetukseen 

liittyvät sekä yhteiskuntatieteelliset että luonnontieteelliset aiheet. Opiskelijoiden tulisi 

pystyä tuottamaan perusteltuja mielipiteitä muuttuvasta maailmasta ja toimimaan 

vastuullisina ja aktiivisina maailmankansalaisina. Heidän tulisi myös ymmärtää 

globaalit, alueelliset ja paikalliset ilmiöt ja ympäristökysymykset sekä oppia arvioimaan 

kriittisesti maailman tapahtumia. Heidän täytyisi pystyä tarjoamaan ratkaisuja näihin 

aiheisiin kestävä kehitys huomioon ottaen sekä ymmärtämään omat 

vaikutusmahdollisuutensa (ks. tarkemmin Lukion opetussuunnitelman… 2003: 137–

142).  
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Maantieteen opetussuunnitelmiin on koottu erittäin laaja-alaiset tavoitteet, joita 

toteutetaan maantieteen opetuksessa osittain sisältöjen kautta. Taulukkoon 2 on koottu 

maantieteen opetuksen keskeiset sisällöt peruskoulussa ja lukiossa valtakunnallisten 

opetussuunnitelmien perusteella. Jokainen kunta voi lisäksi painottaa omissa, 

kuntakohtaisissa opetussuunnitelmissa erilaisia näkökulmia. Myös koulut tekevät omat, 

koulukohtaiset opetussuunnitelmansa, jolloin painotus voi taas olla tietyissä 

näkökulmissa (Cantell ym. 2007: 46–47).  

 Taulukosta on nähtävillä maantieteen oppiaineen monipuolisuus ja sen liittyminen 

sekä humanistisiin että luonnontieteellisiin sisältöalueisiin. Myös alueellisuus korostuu 

maantieteen sisällöissä. Maantieteen oppisisällöissä käsiteltäviä alueita ovat esimerkiksi 

Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa. Myös koko maailma on esillä eri vuosiluokilla. 

Alueita käsitellään monista eri näkökulmista. Esimerkkinä yläkoulun puolella 

käsiteltäessä Eurooppaa maanosana tarkastellaan sekä ihmisen toimintaa ja sen 

vaikutuksia luontoon kuin myös Euroopan luonnonoloja ja ilmastollisia tekijöitä. 

Näiden välille pyritään löytämään yhteisiä vaikuttavia tekijöitä ja siten jäsentämään 

opiskelijoiden Eurooppakuvaa. Myös lukiossa Riskien maailma -kurssilla käsitellään 

hyvinkin laajoja kokonaisuuksia ja kysymyksiä esimerkiksi luonnon tai ihmistoiminnan 

riskeistä. Tällöin keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi nälkä, globalisaatio, väestönkasvu 

ja myrskyt, joita on mahdollista käsitellä hyvinkin eri näkökulmista ja eri aineista käsin. 

James Cameron (2005: 80) nostaa esimerkiksi Bangladeshin tulvat. Hänen mukaansa on 

keskeistä tietää, että tulvia esiintyy siellä, mutta se, että ymmärtää miksi niitä tapahtuu 

ja miksi ne johtavat joskus suuriinkin tuhoihin, on paljon tärkeämpää ja 

mielenkiintoisempaa. Sen käsittäminen auttaa opiskelijoita myös ymmärtämään 

sosiaalisia ja taloudellisia sekä ympäristöllisiä kysymyksiä.  

 Verrattaessa maantieteen oppiainesisältöjä aiemmin esiteltyyn Otavan opiston 

ilmiöpohjaiseen opetussuunnitelmamalliin, voidaan sisältöjen osalta huomata 

yhteneväisyyksiä. Otavan Opiston opetussuunnitelmassa kehiä on kuusi: minä, 

lähiympäristö, yhteiskunta, kulttuuri sekä luonto ja ympäristö ja maailmankaikkeus. 

Näihin liittyvät lukuvuoden 2012–2013 olleet ilmiöt ovat Kuka minä olen?, kaupungit 

ja maisemat, hiljaisia vaikuttajia ja suuria ajattelijoita, kulttuurit ja kielet, 

löytöretkikunta! sekä tieto ja totuus. Aihepiireinä nämä ovat kaikki liitettävissä  
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Taulukko 2. Maantieteen opetuksen keskeiset sisällöt peruskoulussa ja lukiossa (mukaillen 

Cantell yms. 2007: 46; ks. tarkemmin Peruskoulun opetussuunnitelman… 2004: 171–172, 177, 

184 ja Lukion opetussuunnitelman… 2003: 137–142) 

 

Oppiaine ja 

vuosiluokat 

Keskeiset sisällöt ja tarkempia esimerkkejä sisällöstä 

Ympäristö- ja 

luonnontieto 

1–4 vuosiluokat  

 

(huom. sisällöt osa 

ympäristö- ja 

luonnontieto 

kokonaisuutta) 

Eliöt ja elinympäristöt: esim. kasvi-, sieni- ja eläinlajit, luonto eri 

vuodenaikoina, ruoan alkuperä ja tuottaminen 

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana: 

esim. kotiseutu ja maakunta, Suomi ja Pohjoismaat sekä maapallo 

ihmisen elinpaikkana, maaston keskeiset piirteet ja kartta 

Ympäristön ilmiöitä: esim. ääneen, valoon, sähköön liittyvät ilmiöt 

Ympäristön aineita: esim. veden ja ilman ominaisuudet, arkielämän 

aineet ja materiaalit, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa 

Ihminen ja terveys: esim. omasta terveydestä huolehtiminen, perhe 

ja ystävät, toimiminen hätätilanteissa, ensiaputoimet 

Turvallisuus: esim. kiusaaminen, liikenne, tapaturmatilanteet 

Biologia ja maantieto 

vuosiluokat 5–6 

 

(huom. sisällöt osa 

biologia ja maantieto 

kokonaisuutta) 

Eliöt ja elinympäristöt: esim. kasvien kasvu ja kokeellinen 

tutkiminen, elintarvikkeiden alkuperä 

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys: esim. 

elintoiminnot, oma keho, ihmissuhteet 

Luonnon monimuotoisuus: esim. jokamiehen oikeudet ja 

velvollisuudet 

Eurooppa osana maailmaa: esim. Euroopan karttakuva, ilmasto ja 

kasvillisuus, ihmisen toiminta 

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus 

maapallolla: esim. maailmankartta, monimuotoinen elämä eri 

elinympäristöissä 

Maantieto 

vuosiluokat 7–9 

Maa – ihmisen kotiplaneetta: esim. maailman alueellinen 

jäsentäminen, kulttuurit 

Eurooppa: esim. ihmisen toiminnan peruspiirteet, luonnonolot 

Suomi maailmassa: esim. Suomen karttakuva ja maisema, väestö, 

vaikuttamismahdollisuudet, oma lähiympäristö 

Yhteinen ympäristö: esim. ympäristö- ja kehityskysymykset, Itämeri 

Maantiede 

Lukio 

Sininen planeetta: esim. maantieteellinen tutkimus, planetaariset 

ilmiöt, vesi- ja ilmakehä, sää ja ilmasto, pinnanmuodot ja kasvillisuus 

Yhteinen maailma: esim. väestö ja asutus, luonnonvarat, 

alkutuotanto, teollisuus ja liikenne, ihmistoiminta ja kehityksen 

ohjailu 

Riskien maailma: esim. luonnon toimintaan liittyvät riskit (myrskyt, 

tulvat), ympäristöriskit (luonnonvarat, pohjavesi, ilmastonmuutos), 

ihmiskunnan riskit (väestönkasvu, nälkä, pakolaisuus), tekniset riskit 

Aluetutkimus: esim. kartografia, paikkatietojärjestelmä, oma 

aluetutkimus 
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maantieteen opetussisältöihin, jolloin maantiede olisi mahdollista oppiaineena liittää 

näihin kaikkiin Otavan Opistossa käytettyihin ilmiöpohjaisiin jaksoaiheisiin. 

 Sirpa Tani (2009: 67–70) on koonnut yhteen kymmenen hyvää syytä opiskella 

maantiedettä. Tanin mukaan tärkeitä maantieteellisiä aiheita ovat ilmastonmuutos, 

ympäristökasvatus ja kestävä kehitys, globalisaatio, monikulttuurisuus, kaupungistuva 

maailma sekä tunteiden maantiede, median kriittinen lukutaito, maantieteellisen 

työkalupakin haltuunotto, arjen maantieteen ymmärrys ja yleissivistys. Listalle 

valikoituneita aiheita hän on perustellut sillä, että ne tuovat esille hänen mielestään 

maantieteen luonteen luonnon- ja ihmistieteellisiä lähestymistapoja yhdistelevänä 

aineena. Tani korostaa aiheilla myös sitä, että maantiede voi oppiaineena auttaa 

opiskelijoita hahmottamaan omaa arkista maailmaansa paremmin. Hänen mukaansa 

maantiede on oppiaine, jonka avulla on mahdollista tarkastella ilmiöitä monista eri 

näkökulmista. Myös Rachel Lofthouse (2011: 20–21) esittää maantieteellisiä 

sisältöaiheita, joita hän kutsuu suuriksi maantieteellisiksi kysymyksiksi (BGQ, big 

geographical questions). Tällaisia maantieteessä käsiteltäviä kysymyksiä voivat olla 

esimerkiksi miksi ihmiset elävät siellä missä elävät?, Miksi sää ja ilmasto vaihtelee 

paikkojen välillä?, Miksi ihmisillä on erilaisia elämäntyylejä? tai Onko ihmisillä 

samanlaisia arvoja ympäri maailmaa?  

4.3. Maantieteellisistä työtavoista, opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä 

Erilaisten opetusmuotojen ohella voidaan puhua myös erilaisista työtavoista, koska 

opetusmuotoihin eli opettajan suorittamiin opetuksen järjestelyihin liittyy aina 

opiskelijan ja opettajan välinen työnjako. Opetusmuotojen ja työtapojen valinta on 

opettajan vastuulla, mutta opetussuunnitelma antaa joitain viitteitä aineelle tyypillisistä 

työtavoista (Palmberg 2005: 93). Maantieteen opetussuunnitelmissa peruskouluissa ja 

lukioissa korostetaan tutkivaa ja ongelmakeskeistä lähestymistapaa sekä karttataitoja ja 

tilastojen sekä tietotekniikan hyödyntämistaitoja (ks. tarkemmin Perusopetuksen 

opetussuunnitelman… 2004: 170, 177, 184; Lukion opetussuunnitelman… 2003: 138). 

Myös uudessa valtakunnallisessa perusopetuksen tavoitteet ja tuntijako muistiossa 

(Perusopetus 2020… 2010: 129, 135, 137) on korostettu maantieteen sekä fysiikan, 

kemian ja biologian aiempaa vahvempaa painotusta kokeellisiin, tutkimuksellisiin ja 
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toiminnallisiin työtapoihin. Muistiossa todetaan, että näitä aineita yhdistävänä tekijänä 

pidetään juuri niiden kokeellisia ja tutkimuksellisia työtapoja. Muistio painottaa 

maantieteen opiskelussa myös karttojen ja paikkatiedon hyödyntämistaitoja sekä 

kulttuurista lukutaitoa. 

 Maantieteelliset kysymykset Missä? ja Miksi? viittaavat maantieteen luonteeseen 

tutkivana oppiaineena. Maantieteen opetuksessa asioita ja ilmiöitä tulisikin lähestyä 

tutkimalla, eikä vain faktoja kertomalla. Tutkiva ote ei tarkoita tässä tapauksessa vain 

työtapaa, vaan tieteellistä lähestymistapaa opetukseen. Luonnontieteellisissä aineissa, 

kuten luonnonmaantieteessä taustalla tulisi siis vaikuttaa luonnontieteellinen ajattelu 

(Yli-Panula & Matikainen 2009: 117–122). 

 Maantieteelle tyypillisiä tiedonlähteitä ovat esimerkiksi omat kokemukset ja 

havainnot, graafiset esitykset kuten kartat ja diagrammit, tilastot, valokuvat ja 

kertomukset tai kuvaukset (Cantell ym. 2007: 26). Graham Butt (2002: 43–67) lisää 

maantieteellisiksi tiedonlähteiksi myös muut tekstit, kuten sanomalehdet, sarjakuvat tai 

kirjat, roolipelit ja muut pelit sekä visuaaliset kuvat, kuten satelliittikuvat ja ilmakuvat 

sekä kenttätyöt. Maantieteeseen liittyviä ajattelun taitoja edistäviä työtapoja taas ovat 

esimerkiksi vertailu, yhteenveto, luokittelu ja käsitekartat, tulkinta, arviointi, 

olettaminen ja kuvitteleminen, hypoteesin esittäminen, tietojen soveltaminen ja 

sääntöjen laatiminen, seurausten pohtiminen, suunnittelu, päätöksenteko sekä tutkielmat 

ja projektityöskentely (ks. tarkemmin Cantell ym. 2007: 158–164). Näin ollen 

maantieteen opetuksessa opettajalla on käytössään paljon erilaisia tietolähteitä ja 

työtapoja, jotka mahdollistavat asioiden ja ilmiöiden monipuolisen tarkastelun monesta 

eri näkökulmasta. 

 Maantieteellisen aineksen monipuolisella käytöllä on mahdollista luoda 

monipuolisia oppimisympäristöjä ja rakentaa siten myös opiskelijoiden 

ympäristösuhdetta. Maantieteen opetuksen avulla voidaan opettaa opiskelijoita 

kriittisiksi, oman lähiympäristönsä ja muun maailman tulkitsijoiksi (Tammilehto & 

Hilli-Tammilehto 1998: 251–252). Lähiympäristön hyödyntäminen nähdään tärkeäksi 

myös uusia opetussuunnitelmia tehdessä. Oman lähiympäristön hyödyntäminen 

opetuksessa korostaa myös opetuksen kokemuksellisuutta (Perusopetus 2020… 2010: 

135). Maantieteen opetuksessa ei saisi keskittyä siis pelkästään maailman 

havainnointiin, vaan mukaan tulisi ottaa myös opiskelijoiden omat kokemukset (Tani 
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2005: 100). Ihminen oppiikin parhaiten juuri omien kokemuksiensa kautta, jolloin niitä 

tulisi käyttää mahdollisimman paljon opetuksessa. Maantieteen opettajalla onkin 

mahdollisuus tarjota opiskelijoille elämyksiä niin luonnossa kuin kulttuurissakin, koska 

maantieteessä opiskelun kohteena on lähiympäristö sekä muu maailma, joista kaikilla 

on jonkinlaisia kokemuksia. Kokemukselliseen opetukseen liittyy vahvasti myös 

havainnointi ja aistiminen, erilaiset kysymykset sekä kenttätyöskentely (Cantell ym. 

2007: 151–159).  

4.3.1. Kenttätyöskentely ja leirikoulu maantieteessä 

Kenttätyöskentely työtapana on taas pitkän tauon jälkeen nousemassa uuteen suosioon 

(Phillips 2012: 78). Victoria Ann Cook (2011: 74) nostaa syyksi oppilaslähtöisen 

opiskelun nousemisen opetusmenetelmien keskeisyyteen, jolloin opetuksessa otetaan 

huomioon myös opiskelijoiden omat tunteet ja kokemukset. Myös uuden tekniikan 

kehittyminen on osaltaan auttanut kenttätyöskentelyn suosion kasvua. Internetin avulla 

kentältä saadut tulokset on helppo esittää ja laittaa myös muiden saataville. Tuloksia voi 

tarkastella ja päivittää myös reaaliajassa suoraan kentältä (Phillips 2012: 81).  

Kenttätyöskentelyn toteuttamista voidaan esittää esimerkiksi blogin avulla, jolloin 

oppiminen saadaan myös muille näkyväksi. Tämä edistää osaltaan myös omaa 

oppimista ja kehityksen seuraamista sekä ajattelun jäsentämistä (Knuutila ja Vallivaara 

2006: 23).  

 Kenttätyöskentely liittyy tutkivaan oppimiseen, jossa keskeistä on tutkia ilmiöitä 

sekä niiden aidoissa ympäristöissä että luokkahuoneessa (Palmgren 2005: 97). 

Kenttätyöskentely voidaan liittää myös ongelmakeskeiseen oppimiseen, jossa keskeistä 

on kysymysten esittäminen. Kenttätyöskentely voi siis tarjota opiskelijoille 

mahdollisuuden esittää omakohtaisia kysymyksiä aidossa ympäristössä (Phillips 2012: 

79). Kenttätyöskentely tarkoittaa pääsääntöisesti koulun ulkopuolella tehtävää 

ympäristön tutkimista ja havainnointia. Luonnonmaantieteessä kenttätyöskentelyn 

voidaan ajatella tarkoittavan maasto-opetusta ja luontoretkeilyjä liittyen esimerkiksi 

maa- ja kallioperään, säähän ja ilmastoon, geomorfologisiin muodostumiin tai 

kasvillisuuteen. Menetelminä ovat yleensä havainnot, mittaukset, karttojen laatimiset ja 

näytteiden otto. Kulttuurimaantieteessä kenttätyöskentelyä voidaan toteuttaa 
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kenttätutkimuksilla esimerkiksi kaupungin keskustan rakenteesta, liikekeskuksen 

sijoittamisesta, aistiympäristöjen kartoittamisesta tai ympäristön miellyttävyyden 

arvioinnista. Tällöin menetelminä käytetään yleensä haastatteluita, kyselyitä tai 

dokumentointia. Kenttätyöskentely on erityisen tärkeää, kun opiskellaan omaa 

lähiympäristöä. Tällöin opiskelijoille mahdollistuu hankkia tietoja ja havaintoja sekä 

elämyksiä omista ympäristökokemuksista sekä ympäristön piirteistä ja ominaisuuksista 

(Cantell ym. 2007: 156–157). 

 Kenttätyöskentelyä voidaan toteuttaa myös pidempikestoisilla opintoretkillä ja 

leirikouluilla. Leirikoulu on ennalta suunniteltu muutaman päivän pituinen opintoretki 

koulun ulkopuolelle. Leirikouluissa keskeistä on etukäteen tehtävä suunnittelu ja 

valmistelu ja yleensä leirikoulun aiheet liittyvät jollain tavalla opetussuunnitelmaan. 

Opintoretki voidaan suunnitella myös oppiaineita integroivaksi kokonaisuudeksi (Uitto 

2005b: 132–134). Kenttätyöskentelyä toteutettaessa keskeistä on huomioida myös 

aiheen sitominen muuhun opetukseen, motivointi ja sitouttaminen sekä aiheeseen 

perehdyttäminen riittävän aikaisessa vaiheessa (ks. tarkemmin esim. Rikkinen 1998: 

200). 

5. ILMIÖPOHJAINEN TIEDELEIRIKOULU MAANKOHOAMISESTA 

Tutkielman empiirisessä osiossa esittelen tapausesimerkin ilmiöpohjaisen opetuksen 

hyödyntämisestä lukion tiedeleirikoululla käsiteltäessä maantieteellistä ilmiötä, 

maankohoamista. Tiedeleirikoulu on koulukohtainen lukion soveltava kurssi Raahen, 

Pyhäjoen ja Vihannin lukioissa. Raahen lukion opetussuunnitelma (2013: 119) 

määrittelee tiedeleirikoulun tiedekurssiksi, jossa lähtökohtana opetukselle on 

ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen. Tiedeleirikoulu järjestetään vuosittain ja 

käsiteltävä ilmiö myös vaihtuu vuosittain. Ilmiötä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, 

aidoissa ympäristöissä oppiainerajat ylittäen. Keskeisiä opetusmenetelmiä ovat tutkiva 

ja oivaltava oppiminen. Tarkoituksena tiedeleirikoululla on tutustuttaa opiskelijoita 

seutukunnan luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä toteuttaa yhteistyötä eri lukioiden kanssa 

(ks. myös Pyhäjoen lukion… 2013 ja Vihannin lukion… 2013).  
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 Tiedeleirikoulu järjestettiin lukuvuonna 2013–2014 ensimmäistä kertaa ja 

käsiteltävä ilmiö oli maankohoaminen. Aihetta on käsitelty maantieteen, biologian, 

historian ja kuvataiteen näkökulmista. Aiheesta on toteutettu lopputuotos virtuaaliseen 

oppimisympäristöön Peda.nettiin (ks. Tiedeleirikoulu 2013), jota käytettiin ahkerasti 

myös koko tiedeleirikoulun ajan tiedottamisessa ja ennakkovalmisteluissa. 

Tiedeleirikoulu on toteutettu Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden yhteistyöllä. 

Ensitapaaminen järjestettiin 19.8.2013 ja varsinainen leiriviikonloppu oli 23.–

25.8.2013. 

 Ensitapaamisessa 19.8.2013 tiedeleirikoululle osallistujat kokoontuivat Vihannin 

lukiolla, jossa käytiin läpi osallistujat, kurssin aikataulu ja käytänteet sekä kurssin 

virtuaalinen oppimisympäristö ja kurssia varten tehtävät ennakkotehtävät 

maankohoamisesta. Tällöin kerättiin myös tämän tutkimuksen ensimmäinen 

kyselyaineisto. Ensitapaamisessa käsiteltiin myös jo itse aihetta historian näkökulmasta 

ja heräteltiin opiskelijoiden mielenkiintoa aiheeseen. Varsinaisen tiedeleirikoulun 

ohjelmassa oli perjantaina 23.8.2013 vierailu Kastellin Jätinkirkolle, Hyytämän 

nimikallioille sekä Parhalahden alueen maankohoamisrannikon metsänkorjuukohteen 

tarkastelu, jossa Metsä Groupin asiantuntija kertoi puunkorjuusta rannikolla. 

Lauantaipäivä 24.8.2013 alkoi kokoontumisella yöpymispaikassa, Lohenpyrstössä. 

Varsinainen ohjelma lauantaina liittyi Iso-Kraaselin saareen, johon mentiin 

Meripelastusseuran Mursu-aluksella. Lauantai-iltana Lohenpyrstössä oli ohjelmassa 

päivän töiden purkua sekä yökkösten keräilyä ja kävelyretkeä maankohoamisrannikon 

maisemissa. Lauantain ja sunnuntain välinen yö yövyttiin Lohenpyrstössä. Sunnuntaina 

25.8.2013 ohjelmassa oli Raahen keskustan tutkiminen, mikä aloitettiin Raahen museon 

edustalta Rantakadulta. Päivän aikana tehtiin keskustan kävelykierros, jossa 

mielenkiintoista olivat esimerkiksi Pekkatorin arkeologiset kaivaukset. Päivän aikana 

vierailtiin myös Kruununmakasiinissa tutkimassa Raahea esittelevää näyttelyä. 

Tiedeleirikoulu päätettiin Kruununmakasiiniin.  

5.1. Tiedeleirikoulun vierailupaikat 

Tiedeleirikoulun aikana vierailtavat paikat sijaitsevat kaikki Perämeren rannikon 

läheisyydessä, maankohoamisrannalla. Kastellin Jätinkirkko tai Kastellin linnanrauniot 
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on Pohjanmaan suurin kivimuodostelma. Se sijaitsee Pattijoen Ylipäässä Linnakangas-

harjanteella. Kyseessä on luonnonkivistä ladottu, suokaiteen muotoinen muinaisjäännös 

(Kastellin linnanrauniot). Hyytämän nimikalliot sijaitsevat Pyhäjoella. Nimikalliot ovat 

saaneet nimensä kallioon hakatuista nimistä, jotka kertovat kyseisen ajan historiasta ja 

myös antavat viitteitä maankohoamisesta. Parhalahden metsänkorjuualue sijaitsee 

Pyhäjoella ja se on maankohoamisrannikkoa, jossa on nähtävillä esimerkiksi metsän 

sukkessio. Iso-Kraaseli taas on toiseksi suurin saari Raahen seudun edustalla ja se 

kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Iso-Kraaselissa sijaitsevat myös tunnetut majakka 

pooki ja luotsitupa. Saaressa on myös 2,3 kilometrin pituinen luontopolku, jonka 

varrella olevat 15 opastaulua kertovat saaren kasveista ja linnuista. Iso-Kraaselista 

löytyy myös maankohoamisrannikon lehti-, havu- ja sekapuustopensaikkoja ja metsiä 

sekä maankohoamiseen liittyvä kluuvijärvi (Raahen saaristo). Kruununmakasiini toimii 

nykyään museona, jossa esitellään Raahen historiaa esihistoriasta nykypäivään 

(Kruununmakasiini). 

5.2. Maankohoaminen käsitteenä 

Maankohoaminen on geologinen ilmiö, jota tapahtuu alueilla, jotka olivat aikoinaan 

mannerjäätikön peitossa viimeisimmän jäätikkövaiheen aikaan. Jäätikkö painoi maata 

vuosituhansien ajan lommolle ja mannerjäätikön sulaessa käynnistyi maankohoaminen 

eli maankuoren hidas palautuminen isostaattiseen tasapainotilaan. Nykyisellään maa 

kohoaa Perämeren rannikolla noin 7–9 millimetriä vuodessa. Maankohoaminen on 

jäätikön jälkeen Pohjanlahden alueen merkittävin maisemaa muokkaava tekijä. 

Kaikkein ylimmät Itämeren rannat sijaitsevat yli 210 metriä nykyisen merenpinnan 

yläpuolella Kemijokilaaksossa, Rovaniemen ja Tervolan seuduilla. Vanhoille 

muinaisrannoille on jäänyt muistoksi esimerkiksi rantavalleja ja -kivikkoja, joita 

kutsutaan myös pirunpelloiksi. Maankohoaminen muuttaa rantaviivaa jo yhden ihmisiän 

aikana havaittavasti. Seurauksia maankohoamisesta on niin luonnolle kuin ihmisillekin. 

Esimerkiksi asutusta on jouduttu siirtämään rannikon kohoamisen mukaan ja 

rannikkokuntien pinta-alat ovat kasvaneet useita hehtaareja vuodessa. Myös 

Pohjanmaan ja Peräpohjolan joet kasvavat joka vuosi pituutta suistojen siirtyessä 

kauemmas merelle, tällöin myös jokien virtaus on hidastunut ja tulvien uhkat kasvaneet. 
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Maankohoaminen jatkuu vielä vuosituhansia ja noin 2000 vuoden kuluessa Perämerestä 

muodostuu sisäjärvi (Johansson 2009). Maankohoaminen on siis ilmiö, jota on 

mahdollista käsitellä monesta eri näkökulmasta, niin luonnontieteellisesti kuin 

yhteiskunnallisestikin, jolloin se sopii erittäin hyvin ilmiöpohjaiseen opetukseen. 

6. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

6.1. Aineisto 

6.1.1. Aineiston kuvaus 

Tutkimusaineisto koostuu sekä havainnointi- että kyselyaineistosta. 

Havainnointiaineistona on kahdeksan A4-sivun mittainen puhtaaksi kirjoitettu teksti. 

Kyselyaineisto taas koostuu ennen ja jälkeen tiedeleirikoulun opiskelijoille ja opettajille 

erikseen kerätyistä kyselyistä. Yhteensä puhtaaksi kirjoitettua tekstiä on 

kyselyaineistossa 25 A4-sivua. Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa erityisesti tutkimusprosessia, joka noudattelee laadulliselle tutkimukselle 

tyypillisiä piirteitä. Aineiston keräämisessä ja analysoinnissa on käytetty myös 

kvantitatiivisia piirteitä, kuten kyselyä ja kvantifiointia. Toisaalta Pertti Alasuutari 

(2011: 31–34) myös huomauttaa, että laadullista ja määrällistä analyysiä voidaan pitää 

toistensa jatkumona ja siten niitä voidaan soveltaa myös samassa tutkimuksessa 

rinnakkain.  

 Tutkimus on kuitenkin pääosin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa 

tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ja selittämään ihmisten käsityksiä ja kokemuksia 

ilmiöpohjaisesta tiedeleirikoulusta. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä kuvata 

todellista elämää, jolloin otetaan myös huomioon, että todellisuus on monimuotoinen ja 

sitä ei voi pirstoa palasiksi. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on kuvailla ilmiötä 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2006: 152). 

 Laadulliselle tutkimukselle keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat havainnointi, 

haastattelut ja kyselyt. Toisaalta näillä menetelmillä voidaan kerätä myös 
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kvantitatiivista aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 2012: 71). Ongelmallisin 

aineistonkeruumenetelmä näistä on kysely, joka voidaan luokitella myös täysin 

kvantitatiiviseksi menetelmäksi ja siten sopimattomaksi kvalitatiiviseen tutkimukseen 

(Hirsjärvi ym. 2006: 182). Tässä tutkimuksessa on käytetty yhtenä 

aineistonkeruumenetelmänä kyselyä, joten voidaan ajatella, että aineisto ei ole täysin 

kvalitatiivinen. Toisaalta kyselyssä, kuten edellä tullaan esittelemään, on annettu 

vastaajien vastata hyvin vapaasti, ilman liiallista vastausvaihtojen antamista. Tällöin 

analysoinnissa käytettävä aineisto on tekstimuotoista, kuten esimerkiksi strukturoidussa 

haastattelussa (Hirsjärvi ym. 2006: 197). Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2012: 72, 74) 

huomauttavat myös, että kysely ei välttämättä eroa haastattelusta paljoakaan. Kyselyn 

eduksi voidaan nähdä siihen kuluva vähäisempi aika. Kyselyn voidaan myös ajatella 

olevan paljon subjektiivisempi kuin monet kvalitatiiviset menetelmät, koska kyselyn on 

tehnyt joku henkilö, jolla on jo jotain käsitystä aiheesta. Kyselyn ei siis voida ajatella 

olevan vain objektiivinen (Eskola & Suoranta 2008: 22). 

 Jari Eskola ja Juha Suoranta (2008: 15–22) ovat kuvanneet teoksessaan 

laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkejä, joista suurin osa koskee myös tätä tutkimusta. 

Laadulliselle tutkimukselle on keskeistä tutkimussuunnitelman eläminen tutkimuksen 

mukana, kuten myös tässä tutkimuksessa on käynyt. Tutkimustulokset eivät myöskään 

ole ajattomia ja paikattomia, vaan ne koskevat tiettyä ihmisjoukkoa tiettynä hetkenä. 

Tutkimusta toteutettaessa on jouduttu koko ajan pohtimaan myös omaa suhtautumista 

aiheeseen sekä omaa vaikutusta tutkittaviin erityisesti havainnoinnin osalta. Tässä 

tutkimuksessa on käytetty hyväksi myös harkinnanvaraista otantaa, jolloin tutkimuksen 

kohteeksi ovat valikoituneet tapauksessa mukana olleet henkilöt, eli ne joita tutkittava 

ilmiö koskettaa tiettynä hetkenä.  Keskeistä tutkimuksessa on ollut myös 

hypoteesittomuus, eli tutkielman tekijällä ei ole ollut ennakolta lukkoon lyötyjä 

oletuksia tutkittavasta ilmiöstä, vaan tutkija on myös pyrkinyt oppimaan tutkimuksen 

kuluessa. Aineiston kvalitatiivisuutta tukee myös se, että aineistossa on myös 

havainnointiaineisto, joka taas on täysin kvalitatiivista ja subjektiivista. 

  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole mitään tiettyä määritelmää aineiston koolle 

ja sillä ei ole välitöntä merkitystä tutkimuksen onnistumiselle. Keskeistä 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkiä kuvaamaan ja ymmärtämään jotakin tiettyä 

tapahtumaa tai ilmiötä, joten suuret yleistykset eivät ole tarpeen (Eskola & Suoranta 
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2008: 61). Tällöin on kuitenkin keskeistä, että aineisto koostuu sellaisista henkilöistä, 

joilla on jotain tekemistä tutkittavan ilmiön kanssa. Henkilöiden tulee tietää ilmiöstä 

mahdollisimman paljon tai heillä tulee olla kokemusta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2012: 

85). Tässä tutkimuksessa tutkittaviksi henkilöiksi ovat valikoituneet tiedeleirikoulun 

osallistujat juuri tämän periaatteen mukaisesti ja siten aineisto koostuu heidän 

vastauksistaan. Aineiston koko siis määrittyy sen ryhmän perusteella, jota on tutkittu 

(Hirsjärvi ym. 2006: 171), jolloin myös aineiston rajaus on ollut helppoa, vaikka usein 

kvalitatiivisissa aineistoissa rajaaminen voi olla vaikeaa (Eskola & Suoranta 2008: 64).  

 Tutkimus voidaan määritellä myös tapaustutkimukseksi (ks. Metsämuuronen 

2006: 90–92). Tällöin ollaan kiinnostuneita tietystä ihmisjoukosta, tässä tapauksessa 

tiedeleirikoululle osallistuneista opiskelijoista ja opettajista. Tapaustutkimusta voidaan 

pitää luontevana lähestymistapana oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa, koska yleensä 

tutkittaessa opetusta ja oppimista halutaan tutkia ilmiötä kokonaisvaltaisesti tarkastellen 

ja kuvaillen. Tapaustutkimus mahdollistaa myös induktiivisen päättelyn, jolloin 

tutkijalla on alussa vain esiymmärrys aiheesta ja tämä esiymmärrys muuttuu 

tutkimuksen edetessä (Syrjälä ym. 1995: 11, 16). 

6.1.2. Aineiston keruu 

Tämän tutkimuksen informantteina toimivat tiedeleirikoulun opiskelijat sekä opettajat ja 

tutkimuskohteena on heidän käsityksensä ja kokemuksensa ilmiöpohjaisesta 

tiedeleirikoulusta (ks. käsitteet Kuuskorpi 2012: 35). Tutkimuksen alussa tiedossa oli, 

että kurssille osallistuu 24 opiskelijaa ja neljä opettajaa. Kuitenkin tutkimuksen edetessä 

useampia opiskelija ja yksi opettaja jäi pois tiedeleirikoululta, joten myös aineisto 

pieneni tutkimuksen loppua kohti. Tutkimusaineisto on rakennettu siten, että seuraava 

osio aineistossa rakentuu aina edellisen osion pohjalle. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tiedeleirikoulun alkuun toteutetun kyselyn pohjalta on tehty havainnointilomake 

varsinaiselle leirikoululle. Näiden kahden pohjalta on sitten rakennettu varsinaiset 

kyselyt, jotka on toteutettu tiedeleirikoulun jälkeen. Opiskelijoiden ja opettajien 

ennakkokäsitykset ja -odotukset siis vaikuttivat tiedeleirikoululla tehtävään 

havainnointiin ja nämä yhdessä vaikuttivat varsinaisen kyselyn muodostamiseen. 

Tarkoituksena kyselyillä ennen ja jälkeen tiedeleirikoulun on ollut tarkastella myös 
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opiskelijoiden oppimista käsiteltävästä ilmiöstä. Heiltä on siten kysytty käsityksiä 

maankohoamisesta molemmissa kyselyissä. Muuten ennakkokysely on toiminut lähinnä 

alkukartoituksena ja taustoittavana tietona havainnointia ja leirikoulun jälkeen tehtyä 

kyselyä varten. 

 Ensimmäinen alkukysely toteutettiin opiskelijoille 19.8.2013 tiedeleirikoulun 

alkutapaamisessa Vihannin lukiolla (LIITE 1). Alkukysely opettajille toteutettiin 

sähköisessä muodossa sähköpostin välityksellä viikolla 34, siten että vastaukset tulivat 

ennen tiedeleirikoulun alkua (LIITE 2). Alkukyselyn avulla oli tarkoitus selvittää 

opiskelijoiden ja opettajien ennakkokäsityksiä ja -odotuksia tiedeleirikoulusta. 

Opiskelijoilta kysyttiin heidän tietojaan maankohoamisesta, odotuksia tiedeleirikoululle 

sekä mieluisia tiedeleirikoulun aikana opittavia tai kehitettäviä tietoja ja taitoja. 

Alkukyselyyn vastasi 20 opiskelijaa ja aikaa heillä meni noin 15 minuuttia kyselyyn 

vastaamiseen. Opiskelijoille kerrottiin tästä tutkimuksesta ennen kyselyyn vastaamista 

selvittäen, että mihin tarkoitukseen heidän vastauksensa tulevat. Heille myös 

korostettiin vastaamisen vapaaehtoisuutta sekä tutkimuksen anonymiteettia. Opettajilta 

kysyttiin alkukyselyssä heidän tavoitteitaan, odotuksiaan sekä opettajan roolia 

tiedeleirikoululla. Opettajilta kartoitettiin tietoa myös ilmiöpohjaisen opetuksen 

käytöstä tiedeleirikoululla sekä mukana olevista oppiaineista. Myös mielipiteitä 

ilmiöpohjaisuudesta kysyttiin heidän kyselylomakkeessaan. Kaikki opettajat vastasivat 

tähän kyselyyn. 

 Ensimmäisen kyselyaineiston pohjalta muodostettiin havainnointilomake 

varsinaiselle tiedeleirikouluviikonlopulle (LIITE 3). Havainnointi suoritettiin 23.–

25.8.2013 siten, että tutkielman tekijä oli koko ajan tutkittavan joukon mukana. 

Havainnoinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota viiteen seikkaan: 1) oppimistilanteisiin, 

2) opetuksen ja oppimisen ulkoisiin tekijöihin, 3) sosiaalisiin tekijöihin ja puoliin sekä 

4) opiskelijoiden asenteisiin, kokemuksiin ja elämyksiin. 5) Viimeisenä kohtana 

tarkasteltiin opettajien asettamien tavoitteiden toteutumista ennakkokyselyssä 

mainittujen seikkojen perusteella. Havainnointilomakkeeseen koottiin siis keskeiset 

havainnoitavat asiat, joita pyrittiin havaitsemaan jokaisesta vierailtavasta kohteesta 

erikseen. Ylös kirjattiin toki myös matkoilla ja muualla kuin varsinaisissa 

vierailukohteissa havaittuja asioita. Havainnointilomake toimi eräänlaisena runkona ja 

tutkielman tekijän muistiinpanojen apuna tiedeleirikoulun aikana. Valmiit keskeiset 
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kysymykset toimivat myös hyvänä havainnointiaineistoa rajaavana tekijänä, koska usein 

on vaara, että havainnointiaineistoa tulee paljon (Cotton ym. 2010: 466). 

 Tutkimuksen toinen kysely (LIITTEET 4 ja 5)  muodostettiin alkukyselyiden ja 

havainnoinnin pohjalta. Tästä syystä sitä ei pidetty heti tiedeleirikoulun viimeisenä 

päivänä. Toisaalta ajateltiin myös, että opiskelijat ja opettajat saavat rauhassa 

prosessoida oppimaansa ja saamiaan kokemuksia. Kyselyyn vastasi 13 opiskelijaa ja 

kolme opettajaa. Kysely toteutettiin viikkojen 37–39 aikana siten, että tutkimuspaperit 

postitettiin tutkielman tekijälle takaisin 10.9., 20.9., 24.9. ja 25.9. Tällöin tutkielman 

tekijä ei ollut itse keräämässä aineistoa vaan jokainen lukio järjesti kyselyn itsenäisesti 

tutkielman tekijän antamien ohjeiden mukaan. Ennen kyselyihin vastaamista kussakin 

lukiossa luettiin tutkielman tekijän laatima saatekirje, jonka avulla oli tarkoitus saada 

motivoitua opiskelijoita vastaamaan kyselyyn rehellisesti ja kunnolla tiedeleirikoulun 

jälkeen (LIITE 6). Tarkoituksena saatekirjeessä oli kerrata, miksi tutkimusta tehdään ja 

mitä siinä tutkitaan, mikäli jotkut olivat jo ehtineet unohtaa tutkimuksen tarkoituksen. 

Saatekirjeen avulla saatiin myös jokaiselle lukiolle samanlaiset ohjeet kyselyä varten 

sekä korostettiin vielä tutkimuksen anonyymiutta. Kunkin lukion mukana ollut opettaja 

hoiti kyselyn tulostamisen ja pitämisen omassa lukiossaan sekä vastausten postittamisen 

tutkielman tekijälle. Tämä tehtiin siksi näin, että kouluille oli haasteellista löytää 

yhteistä aikaa kyselyn toteuttamiseen ja samaan paikkaan kerääntyminen ei myöskään 

ollut järkevää lukioiden sijaitessa suhteellisen kaukana toisistaan. Kysely tehtiin 

paperiversiona, koska myös tietokoneluokan varaaminen olisi voinut muodostua 

haasteelliseksi lukioissa, koska kurssille ei ollut varattu lukujärjestykseen enää yhtään 

yhteistä kokoontumisaikaa.  

 Kyselylomakkeet pyrittiin toteuttamaan siten, että opiskelijoiden ja opettajien 

kyselylomakkeet keskustelevat mahdollisimman paljon keskenään, jolloin niitä on 

mahdollista käyttää rinnakkain aineiston analysoinnissa. Kyselylomakkeet rakennettiin 

myös havainnointilomakkeiden pohjalta, jolloin niistä kahdesta löytyy keskenään 

yhteneväisyyksiä ja näin aineistoon saadaan luotettavuutta aineistotriangulaation 

perusteella (ks. esim. Hirsjärvi ym. 2006: 186). Kyselylomakkeissa on selvitetty myös 

mukana olleiden lukioiden toiveita kuunnellen opiskelijoiden oppimista ja palautetta 

kurssista sekä kehitysideoita tulevaisuutta varten. 
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6.2. Menetelmät  

Erilaisista tutkimusmenetelmistä on tarjolla kattavaa lähdekirjallisuutta paljonkin (ks. 

esim. Syrjälä ym. 1995; Hirsjärvi ym. 2006; Metsämuuronen 2006; Eskola & Suoranta 

2008; Tuomi & Sarajärvi 2012), joten tässä yhteydessä esitellään vain tässä 

tutkimuksessa tehdyt keskeiset menetelmälliset valinnat ja niihin liittyvät asiat ja 

käsitteet lyhyesti eikä niinkään paneuduta tarkemmin menetelmiin liittyviin teorioihin. 

6.2.1. Havainnointi 

Havainnointi valikoitui tutkimusmenetelmäksi, koska se koettiin luonnolliseksi tavaksi 

kerätä aineistoa tiedeleirikoululta, johon myös tutkielman tekijä osallistui. Tutkittaessa 

maantieteen opetusta havainnointia ei ole käytetty paljonkaan menetelmänä, vaan 

enemmän on suosittu haastatteluita ja kyselyitä (Cotton ym. 2010: 464–465), jolloin 

ajateltiin havainnoinnin olevan myös mielenkiintoinen lisä tutkimukseen. 

Havainnoinnin etuna voidaan pitää myös sitä, että sen avulla saadaan yleensä välitöntä 

tietoa yksilöiden tai ryhmien toiminnasta ja käyttäytymisestä. Toisin sanoen sitä 

voidaan pitää tosielämän tutkimisena. Toisaalta havainnointimenetelmää on kritisoitu 

siitä, että se saattaa häiritä tutkittavaa tilannetta ja se vie aikaa paljon (Hirsjärvi ym. 

2006: 202–203). Tässä tutkimuksessa havainnointi toteutettiin vain viikonlopun 

mittaisella leirikoululla, joten sen ei koettu vievän liian paljon aikaa. Havainnoinnista 

kerrottiin myös etukäteen tiedeleirikoululaisille, joten he tiesivät havainnoitsijan 

suorittavan tarkkailua leirikoulun aikana. Tämä on erityisen tärkeää mietittäessä 

havainnoinnin eettisiä kysymyksiä (Eskola & Suoranta 2008: 101). 

 Tässä tutkimuksessa on toteutettu sekä systemaattista havainnointia että 

osallistuvaa havainnointia (Hirsjärvi ym. 2006: 203), jolloin systemaattista 

havainnoinnissa on ollut pohjana olevat keskeiset kysymykset ja osallistuvaa 

havainnoinnissa on ollut se, että tutkielman tekijä osallistuu ryhmänsä toimintaan. 

Osallistuvaan havainnointiin liittyy myös tutkijan aktiivinen vuorovaikutus 

tiedonantajiensa kanssa. Siitä kuinka paljon tätä vuorovaikutusta tulee olla, ollaan 

montaa mieltä (Tuomi & Sarajärvi 2012: 82). Osallistuva havainnointi tapahtuu pitkälti 

tutkittavien ehdoilla ja jossain tapauksissa tutkijalle on annettu ennalta myös jokin rooli 

esimerkiksi hänen koulutuksensa takia (Eskola & Suoranta 2008: 100). Tässä 
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tutkimuksessa tutkielman tekijä pyrki pääsemään sisälle tutkittavaan yhteisöön, mutta 

jättäytyi silti suuremmaksi osaksi aikaa taka-alalle tarkkailijan rooliin. Toisaalta 

tutkielman tekijä osallistui myös joissain tilanteissa toimintaan apuopettajan roolissa.  

 Osallistuvaan havainnointiin liittyy myös havainnoinnin subjektiivisuus. Tutkijan 

ennakko-oletukset, aiempi elämänkokemus ja myöskin mieliala ja aktiivitaso 

vaikuttavat havainnointiin. Havainnoitsija tekee myös joitakin tiettyjä havaintoja ja 

joitakin taas jää puuttumaan. Havainnoitsijalta voi myös puuttua kyky havainnoida 

jotakin ilmiön kannalta oleellista ja näin häneltä voi jäädä huomaamatta merkityksellisiä 

seikkoja (Eskola & Suoranta 2008: 102). Myös tässä tutkimuksessa on huomioitu 

havainnoinnin subjektiivisuus aineistonkeruuvaiheessa pyrkimällä jättämään ennakko-

oletukset pois ja havainnoimaan kaikkea mahdollista. Tosin tämän huomattiin 

tutkimuksen kuluessa olevan lähes mahdotonta. 

6.2.2. Kyselyt 

Yleensä kysely liitetään hyvinkin standardoituihin menetelmiin, joissa jokainen vastaaja 

vastaa samoihin kysymyksiin. Yleensä kyselyitä hyödynnetäänkin kvantitatiivisessa 

aineistossa ja niitä analysoidaan tilastollisesti aikaa ja vaivaa säästäen. Kyselyllä on 

kuitenkin myös monia haittoja, joista yleisempinä voidaan pitää sitä, ettei tiedetä kuinka 

vakavasti vastaajat vastaavat kyselyyn sekä sitä, että hyvän lomakkeen laatiminen vie 

myös aikaa (Hirsjärvi ym. 2006: 182–184).  

 Tässä tutkimuksessa kysely valittiin menetelmäksi, koska haluttiin tarkastella 

kaikkien tiedeleirikoululle osallistuvien käsityksiä ja kokemuksia, jolloin kyselyiden 

avulla ajateltiin saatavan hyvä kuva kokonaisuudesta. Toisaalta myös kaikkien alun 

perin 24 henkilön haastatteleminen nähtiin liian aikaa vieväksi ja ei siten tahdottu tehdä 

enää pienestä joukosta vielä pienempää. Myös havainnoinnin ja kyselyn ajateltiin 

tukevan hyvin toisiaan. Tärkeää oli myös tapahtuneen oppimisen selvittäminen, joten 

oli loogista kerätä tieto kaikilta tiedeleirikouluun osallistuneilta. Myös palautteen 

kysyminen osana kyselyä johti kyselylomakkeen tekoon, koska tämä mahdollisti 

anonymiteetin. 

 Tässä tutkimuksessa käytetyssä kyselyssä suosittiin avoimia kysymyksiä, jotta 

saatiin selvitettyä vastaajien omakohtaisia käsityksiä ja kokemuksia mahdollisimman 
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hyvin. Kyselyllä onkin mahdollista selvittää juuri asenteita, käsityksiä ja mielipiteitä 

sekä tietoja. Avoimet kysymykset ovat myös olleet jo monia vuosia suosiossa tehtäessä 

kvalitatiivista tutkimusta (Hirsjärvi ym. 2006: 186, 189).  Kyselyssä oli avoimien 

kysymyksien lisäksi myös kolme monivalintakysymystä, joilla selvitettiin 

mielenkiintoisinta vierailupaikkaa sekä vastaajien mielipidettä opiskelumuotojen ja 

muiden käytännön asioiden toteutumisesta tiedeleirikoululla. Näiden avulla ajateltiin 

saatavan konkreettista tietoa tiedeleirikoulun onnistumisesta suhteessa sen tavoitteisiin 

sekä selkeää palautetta vierailupaikoista ja käytännön toteutuksesta, mikä oli yksi 

tutkimuksen keskeisistä tavoitteista.  

6.2.3. Aineiston analysointi 

Laadullisen tutkimuksen vaikeimpana vaiheena voidaan pitää aineiston analysointia, 

koska siihen ei ole olemassa mitään yhtä teoreettista ohjetta. Erilaiset analysointitavat 

voivat laadullisessa tutkimuksessa kietoutua toisiinsa ja niiden rajat eivät ole välttämättä 

selviä (Eskola & Suoranta 2008: 145, 161). Sisällönanalyysiä voidaan kuitenkin pitää 

perusanalyysimenetelmänä kaikessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja se voidaan 

ymmärtää joko metodina tai suhteellisen väljänä teoreettisena kehyksenä (Tuomi & 

Sarajävi 2012: 91). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi on toiminut enemmänkin 

teoreettisena kehyksenä aineiston analysoinnin taustalla.  

 Aineistoa on lähestytty osin aineistolähtöisesti ja osin teoriaohjaavasti (ks. Tuomi 

& Sarajärvi 2012: 95–97). Aineistolähtöisyys korostuu aineiston analyysissä siinä, että 

tutkielman tekijällä ei ole ollut ennakko-oletuksia siitä, mitä aineistosta tullaan 

löytämään. Tämä johtuu osaltaan myös siitä, että aikaisempaa tutkimusta opiskelijoiden 

ja opettajien kokemuksista ilmiöpohjaisesta tiedeleirikoulusta ei ole saatavilla, joten 

aiempaan teoriaan ei ole ollut mahdollista tukeutua aineiston analysoinnissa. 

Aineistolähtöinen analyysi on kuitenkin haastava menetelmä, koska analysointiin 

vaikuttaa aina käytetyt käsitteet, menetelmät ja tutkimusasetelma (Tuomi & Sarajärvi 

2012: 96). Myös tässä tutkimuksessa aineisto koostuu kyselyistä ja havainnoinnista, 

joiden pohjalla ovat vaikuttaneet tutkielman tekijän omat intressit. Tällöin voidaan 

myös ajatella puhuttavan teoriaohjaavasta aineiston analysoinnista. Tutkielman tekijällä 

on siis ollut aineiston analysoinnissa pohjalla tietyt tutkimuskysymykset ja -ajatukset, 
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joiden mukaan aineistoa on lähdetty analysoimaan. Täysin teoriaohjaavaa analysointi ei 

kuitenkaan ole ollut, koska valmiita oletuksia opiskelijoiden ja opettajien kokemuksista 

ei ole voitu olettaa taustalle. Hyvä ja realistinen tapa analysoida aineistoa onkin 

sellainen, jossa jokin ennakko-oletus ohjaa aineiston analysointia, mutta varsinainen 

tulkinta ja aineiston käsittely elää koko ajan aineiston mukaan (Eskola & Suoranta 

2008: 156).  

 Aineiston analysoinnissa on tässä tutkimuksessa hyödynnetty teemoittelua ja 

tyypittelyä (ks. Eskola & Suoranta 2008: 174–185; Tuomi & Sarajärvi 2012: 93). 

Tutkimuksessa on pyritty antamaan käytännön esimerkki ilmiöpohjaisen opetuksen 

toteuttamisesta, jolloin teemoittelu voidaan nähdä sopivana menetelmänä. Teemoittelua 

on jatkettu tyypittelyn avulla pidemmälle, jolloin aineistoa on voitu tiivistää ryhmiksi 

samanlaisia vastauksia (Eskola & Suoranta 2008: 178, 181).  

 Aineistoa on tässä tutkimuksessa lähestytty pitäen mielessä tutkimuksen tarkoitus 

tuottaa lukijalle esimerkki ilmiöpohjaisen opetuksen hyödyntämisestä tiedeleirikoululla. 

Tutkimuksella on haluttu selvittää opiskelijoiden oppimista ja opettajien onnistumista 

ilmiöpohjaisen opetuksen tarjoamisessa. Keskeistä on ollut selvittää myös mikä 

vierailukohteista onnistui parhaiten oppimismielessä. Tarkoituksena on myös ollut 

saada selville miten tiedeleirikoulun koettiin onnistuneen eli millaisia kokemuksia ja 

käsityksiä tiedeleirikoulusta nousi esille. Myös tulevaisuuden kehittämisideat ovat olleet 

tutkimuksen keskiössä. Näiden perusteella tutkimukselle on muodostunut kolme 

teemaa: oppiminen ja opetus, kokemukset ja käsitykset sekä kehittämisideat, joiden 

varaan tutkimuksen analysointi on rakennettu.  

 Analysointi on aloitettu laittamalla jokaisen opiskelijan ja opettajan 

jälkimmäiseen kyselyyn antamat vastaukset kunkin kyselyssä esitetyn kysymyksen alle, 

jolloin on saatu aikaiseksi kaksi kyselylomaketta, opettajien ja opiskelijoiden. Tämän 

jälkeen analysointia on jatkettu ryhmittelemällä kyselylomakkeen kysymykset 

teemoittelun mukaisten ryhmien alle. Tähän vaiheeseen on vaikuttanut myös 

kyselylomakkeen tekemisvaiheessa tehdyt valinnat siitä, mihin kysymyksiin 

kysymyksillä haetaan vastausta. Tällöin aineistosta on saatu kolme erillistä, teemojen 

mukaista tiedostoa. Näitä teemoittelun mukaisia aineistoja on sitten lähdetty 

analysoimaan edelleen tyypittelyn avulla, jolloin teemojen alta on pyritty löytämään 

vastauksista samankaltaisuuksia sekä eroja, joita esitellään tuloksissa. Myös 
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ensimmäinen kysely ja havaintoaineisto on teemoiteltu saman teemoittelun mukaisesti. 

Ensimmäisestä kyselyaineistosta on myös etsitty samalla tavalla tyypittelyn avulla 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, joita tuodaan tulokset osiossa esille kunkin osion 

alussa. Havainnointiaineistoa on käytetty lähinnä analyysin tukena, joten sen 

analysoinnissa on hyödynnetty vain teemoittelua. Aineiston analysoinnissa on käytetty 

hyödyksi Microsoft Office Word 2010 -ohjelmaa ja yliviivaustyökaluja. 

 Aineiston analysoinnissa on hyödynnetty myös kvantifiointia (Eskola & Suoranta 

2008: 164–174; Tuomi & Sarajärvi 2012: 120–122), jolloin on mahdollista tuoda esille 

määrällisiä seikkoja aineistosta. Erityisesti tätä on käytetty apuna, kun on tarkasteltu 

parhaita vierailupaikkoja sekä tiettyjen asioiden toteutumista tiedeleirikoululla. Näin on 

ollut mahdollista erotella opiskelijoiden antamaa palautetta tiiviimmin aineistosta. 

Aineiston analysoinnissa on huomioitu tutkittavien anonyymius, joten analysoinnissa ei 

ole otettu huomioon yksityiskohtaisia tietoja opiskelijoiden iästä, sukupuolesta tai 

lukiosta. Vastaajia mukana tiedeleirikoululla oli vähimmillään vain kolmetoista, joten 

yksittäisten vastausten tunnistaminen voisi muuten tulla liian selväksi. Myös opettajien 

vastauksista on häivytetty viitteet opetettavaan aineeseen tai lukioon pois, jotta heidän 

tunnistaminen vastauksista ei olisi mahdollista. 

7. TULOKSET 

Tutkimuksen tulokset osiossa nostan esille tutkimusaineistostani mielenkiintoisia, 

tutkimuskysymyksiini liittyviä asioita. Tarkoituksenani on avata lukijalle 

ilmiöpohjaisen tiedeleirikoulun toteuttamisesta saatuja kokemuksia ja käsityksiä ja siten 

antaa mielikuva ilmiöpohjaisen opetuksen hyödyntämisestä tiedeleirikoululla. Esitän 

tekstissäni paikoitellen katkelmia tutkimusaineistosta havainnollistaakseni tutkimuksen 

tuloksia. Tämän voidaan myös ajatella lisäävän tutkimuksen luotettavuutta, koska lukija 

näkee mistä olen päätelmäni tehnyt (Hirsjärvi ym. 2006: 218). Katkelmat on esitetty 

alkuperäisessä kirjoitusmuodossa, eikä niistä siten ole korjattu esimerkiksi 

kirjoitusvirheitä. Anonymiteetin vuoksi ne esitetään ilman minkäänlaisia 

tunnistemerkkejä. Vertaan tuloksiani myös kenttätyöskentelystä tehtyihin tutkimuksiin, 
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vaikka niissä ei ilmiöpohjaisuutta ole painotettukaan. Kenttätyöskentely on kuitenkin 

ollut tärkeä osa tätä tiedeleirikoulua, jolloin tuloksia voidaan tarkastella myös yhteisesti.  

 Olen jakanut aineiston analyysin neljään osioon. Ensimmäisessä osiossa, 

oppiminen ja opetus, tarkastelen tiedeleirikoululla opiskelijoiden kokemaa oppimista ja 

opetusta. Vertaan niitä myös opettajien saamiin kokemuksiin sekä havainnoituihin 

tuloksiin. Tarkastelen myös opiskelijoiden oppimista opiskeltavasta ilmiöstä, 

maankohoamisesta. Toisessa osiossa tarkastelen tiedeleirikoululta saatuja kokemuksia 

ja asenteita eli sitä, mikä tiedeleirikoulussa onnistui ja mikä ei. Tästä osiosta nostan 

myös viitteitä kolmanteen osioon, kehittämisehdotuksiin. Kyseisessä osiossa 

tarkoituksena on nostaa esille aineiston perusteella tiedeleirikoulun kehittämisen 

kannalta keskeisiä asioita tulevaisuutta varten.  Tulosten viimeisessä osiossa vedän 

yhteen tiedeleirikoulun tuloksia ja pohdin tiedeleirikoulun yhteyttä ilmiöpohjaiseen 

teoreettiseen viitekehykseeni. 

7.1. Oppiminen ja opetus  

7.1.1. Oppimiselle ja opetukselle asetetut tavoitteet ja odotukset 

Opiskelijat ja opettajat asettivat itselleen monipuolisia tavoitteita ja odotuksia liittyen 

tiedeleirikoulun opetukseen ja oppimiseen. Suurin osa opiskelijoista odotti 

tiedeleirikoululta uuden oppimista, jossakin muussa ympäristössä kuin perinteisessä 

koululuokassa. Tietoa haluttiin niin tutkittavasta ilmiöstä eli maankohoamisesta kuin 

myös lähiseudun historiasta ja maantiedosta. Suurin osa opiskelijoista ei kuitenkaan 

eritellyt mitä haluavat oppia. Opiskelijat odottivat myös sitä, että pääsevät itse tekemään 

ja kokeilemaan asioita. Omien sosiaalisten taitojen sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen 

nostettiin myös yhdeksi tavoitteista. Yksi vastaajista toivoi myös, että saisi 

muistinvirkistystä yläasteella opituista asioista. Tällä hän viittaa siihen, että 

maankohoamista on viimeksi käsitelty yhdeksännen luokan maantiedon opetuksessa. 

Osassa opiskelijoiden vastauksista myös ilmeni epätietoisuus tulevaa tiedeleiriä 

kohtaan, jolloin tavoitteita ei ollut osattu sanoa ollenkaan.  
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”Monipuolista ohjelmaa ja normaalikoulupäivästä poikkeavaa 

opetusta […] ja uuden oppimista.” 

”Mielenkiintoista viikonloppua. Pääsee itse tekemään kaikenlaista.” 

”Odotan oppivani asioista lisää, tekemistä yhdessä” 

”Kaikkea mukavaa ja uutta. En oikeastaan ole varma.” 

 

 Opettajien asettamat tavoitteet ja odotukset olivat hyvin samansuuntaisia kuin 

opiskelijoidenkin. Opettajat toivoivat myös opiskelua luokkahuoneen ulkopuolella, 

jolloin saataisiin opiskeltavasta aiheesta enemmän irti ja opiskelijoille mahdollistuisi 

monipuolisempi käsitys tutkittavasta ilmiöstä. Opettajat nostivat tavoitteeksi aktivoida 

opiskelijat tekemään ja ajattelemaan itse maastossa sekä kyseenalaistamaan ja 

ihmettelemään havaittuja asioita. Opettajat toivoivat myös itse oppivansa leirikoulun 

aikana uutta sekä aiheesta että työskentelytavasta ja opettamisesta. 

 

”Toiminnallisuus, konkreettinen tekeminen ja ympäristön 

tulkinta sekä tutkiva oppiminen kurssilla ovat myös keskeisiä 

tavoitteita. Tovottavasti myös ryhmässä työskentelyn taidot heillä 

karttuvat.” 

”Ja että itsekin oppisin faktaa esim historiaan liittyen ja pölyttelisin 

omia tapojani opettaa.” 

 

 Opettajat määrittelivät ennen tiedeleirikoulua myös opettajan roolin ohjaajaksi, 

jolloin opettajakeskeisyydestä haluttiin pyrkiä pois. Opiskelijoilta toivottiin myös 

aktiivista osallistumista kurssille. Tätä edistettiin antamalla opiskelijoille 

ennakkotehtävät maankohoamisesta. Tosin hyvin pieni osa palautti ennakkotehtävät 

ennen tiedeleirikoulun alkua. Havainnointiaineiston mukaan opettajat myös toivoivat 

opiskelijoilta ihmettelyä ja mielikuvitusta tiedeleirikoululle. Opettajat olivat lähteneet 

tiedeleirikouluun mukaan uteliaisuudesta kokeilla uudenlaista opetustapaa, jonka 

hyödyntämisestä opetuksessa heillä oli varsin positiivisia mielikuvia ja ajatuksia. 

Opettajien innokas asenne näkyikin tiedeleirikoulun toiminnassa koko ajan. Kaiken 

kaikkiaan opettajat ja opiskelijat lähtivät tiedeleirikoululle hyvin positiivisella asenteella 

uutta oppimaan. 
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7.1.2. Ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen toteutuminen  

Opiskelijat ja opettajat kokivat ilmiöpohjaisen opetuksen toteutuneen hyvin 

tiedeleirikoululla. Erityisen hyvin tämä käy ilmi taulukoista 3 ja 4. Opiskelijoita ja 

opettajia pyydettiin tässä yhteydessä arvioimaan miten taulukossa olevat asiat 

toteutuivat tiedeleirikoulun aikana. Opiskelijat kuvailivat ilmiöpohjaiseen opetukseen 

liittyvät asiat kuten, oppiainerajat ylittävän opetuksen, mahdollisuuden itse tekemiseen 

ja tutkivaan otteeseen sekä elämyksellisyyteen ja ilmiön kokonaisuuden ymmärtämiseen 

keskimäärin hyvin toteutuneeksi. Osa opiskelijoista oli luokitellut nämä asiat erittäin 

hyvin toteutuneeksi. Muutama opiskelija oli myös valinnut vastausvaihtoehdon ”ei 

kumpaakaan”. Myös opettajat olivat luokitelleet heiltä kysytyt ilmiöpohjaiseen 

opetukseen liittyvät asiat pääosin hyvin toteutuneeksi. Opiskelijoiden ja opettajien 

vastaukset vastaavat hyvin toisiaan, joten saadut kokemukset ilmiöpohjaisen opetuksen 

toteutuksesta ovat varsin samanlaisia. 

 
Taulukko 3. Opiskelijoiden mielipiteet kysyttyjen asioiden toteutumisesta tiedeleirikoululla 

(numeroina vastausten lukumäärä). 

 

 

erittäin 

huonosti huonosti 

ei  

kumpaakaan hyvin 

erittäin  

hyvin 

Oppiainerajat ylittävä opetus   1 9 3 

Mahdollisuus itse tekemiseen   2 9 2 

Mahdollisuus tutkivaan 

otteeseen   1 11 1 

Elämyksellisyys    9 4 

Ilmiön kokonaisuuden 

ymmärtäminen   1 6 6 

 
Taulukko 4. Opettajien mielipiteet kysyttyjen asioiden toteutumisesta tiedeleirikoululla 

(numeroina vastausten lukumäärä). 

 

 

erittäin 

huonosti huonosti 

ei  

kumpaakaan hyvin 

erittäin  

hyvin 

Oppiainerajat ylittävä opetus    3  

Ilmiöpohjainen opetus    2 1 

Kokonaisvaltainen oppiminen    3  

Tutkiva oppiminen   1 2   

Opiskelijoiden kokemat 

elämykset    3  
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 Kysyttäessä ilmiöpohjaisen opetuksen toteutumista myös avoimilla kysymyksillä, 

vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Ilmiöpohjaisesta lähestymistavasta koettiin 

olleen hyötyä oppimisen kannalta verrattuna tavalliseen luokkahuoneopetukseen. 

Opiskelijat nostivat esille ilmiöpohjaiseen opetukseen liittyen todellisen 

oppimisympäristön, itse tekemisen ja sosiaalisuuden. He kokivat, että oppiminen oli 

ollut paljon helpompaa ja tehokkaampaa todellisessa ympäristössä. Useista vastauksista 

kävi ilmi, että itse näkemällä ja tekemällä asiat muistaa paljon paremmin ja myös 

opetukseen keskittyminen on helpompaa. Myös ryhmissä oppiminen ja kavereiden 

saaminen koettiin mielekkääksi. Todellinen oppimisympäristö ja koulukirjoista 

irrottautuminen on nähty myös muissa tutkimuksissa mielekkääksi tavaksi opiskella (ks. 

esim. Boyle 2007: 309). Myös Seinäjoen lukiossa Maailma ulottuvillasi -ilmiöpohjaisen 

opintokokonaisuuden  suorittaneet nuoret kokivat tärkeäksi juuri itse tekemisen sekä 

luokkahuoneesta poistumisen todelliseen oppimisympäristöön (Jääskeläinen & Repo: 

2011: 55). 

 

”Juu-u. Maankohoaminen ja rantaviivan siirtyminen kiinnostivat 

huomattavasti enemmän, kun ei tarvinnut vain istua, kuunnella ja 

kirjoittaa asioita ylös. Oli paljon opettavaisempaa nähdä kaikki omin 

silmin.” 

”Siinä tajuaa, että miten asiat ovat oikeasti muuttuneet. Se ei vain ole 

tunnilla nukkumista, vaan asioita on pakko pähkätä itse. Kun kaiken 

myös näki konkreettisesti, niin se toi valoa asiaan.” 

”Tiedeleirikoulussa pääsi itse tutkimaan asioita jos niitä ei heti 

ymmärtänyt. Suurin ero mielestäni oli että luonnossa sai selkeämmän 

kuvan maankohoamisen mittakaavasta.” 

 

 Opettajat kuvailivat oman opetuksensa onnistuneen ilmiöpohjaisesti. Asioita 

tarkasteltiin opettajien mukaan monesta eri näkökulmasta nimenomaan aidossa 

ympäristössä, jolloin opiskeltava asia oli aina kytketty ympärillä olevaan havaittuun 

ympäristöön. Opettajien vastauksista on kuitenkin havaittavissa jonkin verran myös 

epäilevää suhtautumista esimerkiksi opettajien välisessä yhteistyössä ja ilmiön 

kokonaiskuvan tarjoamisessa. Toisaalta, kuten aiemmin todettiin, opiskelijoiden 

vastauksista kävi ilmi, että he kokivat kokonaisuuden hahmottamisen olleen 

onnistunutta. Opettajat kokivat onnistuneensa erityisen hyvin myös siinä, että opiskelijat 

oli saatu vietyä ulos luokkahuoneesta, jolloin heille avautui mahdollisuus elämyksiin 

sekä ympäristön laaja-alaiseen tarkasteluun. Opettajien vastauksista kävi ilmi myös 
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usko siihen, että tämän jälkeen opiskelijat osaavat tarkastella asioita useasta eri 

näkökulmasta yhden, oikean vastauksen sijaan. Tämä koettiin onnistuneen esimerkiksi 

usean opettajan läsnäolon takia. 

 

”Ilmiöpohjaisuus onnistui hyvin, koska kaikissa vierailukohteissa 

maankohoaminen tuli esille eli kaikissa oltiin ilmiön äärellä.” 

”Ehkä nuoret osaavat sitten myös jatkossa tarkastella ympäristöä 

laaja-alaisesti uusin silmin.” 

”Ajatuksen siitä, että yhden vastaamisen sijaan asioita voi tarkastella 

eri tieteen ja taiteenalojen näkökulmasta.” 

7.1.3. Käsitykset maankohoamisesta ennen ja jälkeen tiedeleirikoulun  

Opiskelijoita pyydettiin ennen ja jälkeen tiedeleirikoulun kirjoittamaan mitä he tietävät 

maankohoamisesta ilmiönä. Tarkoituksena oli tarkastella opiskelijoiden oppimista ja 

asioiden sisäistämistä tiedeleirikoulun aikana. Vastauksien vertailussa ei ole käytetty 

lukumääriä, koska vastaajia oli eri määrä ennen ja jälkeen kyselyissä. Tämä vaikeuttaa 

myös vastauksien tulkintaa, koska pois jääneiden opiskelijoiden vastauksia ei ole voitu 

erotella erikseen ensimmäisestä kyselystä anonymiteetin takia. Tällöin oppimista on 

arvioitu keskimääräisesti kaikkien saatavilla olevien vastauksien perusteella. 

 Opiskelijoiden käsitykset maankohoamisesta ennen tiedeleirikoulua olivat oikean 

suuntaisia, mutta mukana oli myös paljon väärää tietoa.  Osa vastaajista liitti 

maankohoamisen mannerlaattojen liikkeisiin ja osa ei ollut osannut määritellä ollenkaan 

maankohoamista. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin osannut kertoa maankohoamisen 

johtuvan viimeisimmästä jääkaudesta. Joskin mukana oli myös vastauksia, joissa oli 

mainittu vain, että maa kohoaa merestä. Osa vastaajista oli osannut myös määritellä 

maankohoamisen nopeudeksi noin yhden senttimetrin vuodessa. Ennen tiedeleirikoulua 

maankohoamisen seurauksista oli mainittu rantaviivan vetäytyminen ja sen seurauksena 

tapahtuva maan pinta-alan kasvu. Muutamassa vastauksessa oli maininta satama-

alueiden tai mökkilaiturin siirtämisestä. Näistä vastauksista sai vaikutelman, että 

opiskelijoilla on henkilökohtaista kokemusta maankohoamisen vaikutuksista 

esimerkiksi mökkeilyn seurauksena. Maankohoamisen vaikutuksista luontoon ei ollut 

mainintaa yhdessäkään vastauksessa. 
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”Enpä juuri mitään, tuleepahan viikonlopun aikana opittua.” 

”Jos muistini palvelee minua oikein, maankohoaminen johtuu 

mannerlaattojen liikkeistä. Suomessa tätä liikettä ei ole paljoa, joten 

kohoaminenkin on vähäistä, mutta kuvittelisin, että maissa joissa 

mannerlaattojen liike on tavanomaisempaa, maankohoaminenkin on 

suurempaa ja huomattavampaa.” 

”Jääkaudella valtavat jäämassat painoivat maata ja se vajosi. Jään 

sulettua maaperä on hiljalleen alkanut kohota. Kohoamisvauhti on 

noin 1cm vuotta kohden.” 

 

 Tiedeleirikoulu vaikutti selvästi opiskelijoiden oppimiseen, jolloin käsitykset 

maankohoamisesta muuttuivat paljon selkeämmiksi ja totuudenmukaisemmiksi. Suurin 

osa osasi kertoa tiedeleirikoulun jälkeen maankohoamisen liittyvän viimeisimpään 

jääkauteen sekä kohoamisnopeus ja maankohoamisen alue oli mainittu melkein kaikissa 

papereissa. Vääriä käsityksiä oli enää yhdellä opiskelijalla. Tietämyksen parantumisessa 

ei sinällään ole mitään yllättävää. Mielenkiintoista opiskelijoiden vastauksissa on 

kuitenkin se, että heidän tietämys maankohoamisen seurauksista luontoon kasvoi 

suuresti, mutta maankohoamisen vaikutukset ihmistoimintaan taas eivät nousseet 

vastauksissa selvästi esille. Tämä voi selittyä havainnointiaineiston perusteella sillä, että 

tiedeleirikoulun aikana keskityttiin enemmän luontoon ja luontoon kohdistuviin 

vaikutuksiin, jolloin ihmistoimintaan kohdistuvat vaikutukset jäivät vähäisemmälle. 

Toisaalta mielenkiintoista on kuitenkin se, että tiedeleirikoulun sunnuntaipäivä vietettiin 

Raahen keskustassa, jossa opiskelijoille havainnollistettiin asutuksen siirtyminen 

maankohoamisen mukana. Opiskelijoille näyttää kuitenkin jääneen mieleen kaikkein 

parhaiten opiskelu Iso-Kraaselin saaressa, jossa opiskelijat pääsivät itse mittaamaan ja 

pohtimaan kasvillisuusvyöhykkeitä. Tässä voidaan tehdä huomio myös siitä, että 

jälkimmäinen kysely toteutettiin noin kolme viikkoa tiedeleirikoulun jälkeen, jolloin 

opiskelijat vastasivat kyselyyn oman muistinsa varassa. Opiskelijoille on siis jäänyt 

pitkäaikaiseen muistiin erityisesti itse koetut ja tehdyt asiat paremmin. 

 

”Maa kohoaa, koska jääkauden aikana 3 kilometsin paksuinen 

jäämassa painoi maata kokoon, ja nyt maanpinta pyrkii oikaistumaan. 

Jään kohoaminen näkyy edelleen perämerellä, sillä vain sata vuotta 

sitten merenpinta oli korkeammalla. Perämeren pohjoisseuduilla 

kohoaminen on nopeinta, n. 0,8 cm vuodessa. Noin 2000 vuoden 

kuluttua Perämeri saattaa olla maankohoamisen seurauksena 

Peräjärvi. Maankohoaminen aiheuttaa myös sukkessiota. Tämän 

vuoksi rannoilla on monia eri kasvistovyöhykkeitä.” 
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”Maankohoamisella käsitetään ilmiötä, jossa maankuori kohoaa 

painuttuaan alemmas viime jääkauden ja mahdollisesti myös 

aikaisempien jääkausien seurauksena. Sen seurauksena 

kohoamisalueille syntyy erilaisia vyöhykkeitä joilla on kullakin 

omanlainen kasvillisuus. Maankohoaminen jättää jälkeensä myös 

lampia, esimerkiksi kluuvijärviä sekä fladoja. Vesialueiden sekä 

kasvivyöhykkeiden hahmottaminen oli kurssilla helppoa, koska 

saimme käydä konkreettisesti näillä nimenomaisilla kohteilla.” 

 

7.1.4. Mielenkiintoisimmat ja opettavaisimmat vierailukohteet  

Tiedeleirikoulun vierailukohteista mielenkiintoisimmaksi opiskelijat valitsivat juuri Iso-

Kraaselin luontopolun, mikä mainittiin yhdeksässä vastauksessa. Hyytämän nimikalliot 

mainittiin kolmessa vastauksessa ja Kruununmakasiinin vanhaa Raahea esittelevä 

näyttely yhdessä vastauksessa. Opettajien vastaukset taas hajautuivat tasaisemmin siten, 

että Kastellin jätinkirkko, Hyytämän nimikalliot ja Iso-Kraaselin luontopolku saivat 

kukin yhden maininnan. Opettajat olivat valinneet myös useampia vaihtoehtoja, mutta 

tässä on otettu huomioon vain ne vastaukset, joihin opettajat olivat laittaneet perustelut 

valinnalleen. 

 Iso-Kraaselin luontopolku oli tehnyt selvästi vaikutuksen opiskelijoihin 

mielenkiintoisimpana vierailukohteena. Opiskelijat perustelivat valintaansa pääosin 

sillä, että tässä kohteessa sai tehdä eniten itse ja tietoa eri asioista tuli hyvässä suhteessa 

hauskuuteen nähden. Iso-Kraaselissa oli myös luonto lähellä, jolloin ilmiön 

konkreettinen hahmottaminen koettiin helpoksi. Myös Iso-Kraaselin valinnut opettaja 

perusteli valintaansa sillä, että toiminnallisuus onnistui kohteessa kaikkein parhaiten ja 

opiskelijat pääsivät käyttämään myös erilaisia tutkimuslaitteita.  

 

”Iso-Kraaselin saarella meno oli rentoa ja erilaisista asioista tuli 

hyvin tietoa katselun lomassa. Ei olisi uskonut nuin luontorikkaita 

saaria olevan Raahessa.” 

”Iso-Kraaselissa oli monenlaista nähtävää ja siellä tavallaan monet 

käsitellyistä aiheista kohtasivat. Viihtyisä paikka muutenkin.” 

”Oli hyvä ilma, oli kiva kun sai kuljeskella metsässä ja kivaku pysty 

aina kysymään ”mikä kasvi tämä on”, koska oli elävät kasvikirjat 

mukana! Eväät oli hyvät! Ja lauantaina oli lepposampi ilmapiiri jo 

nuiden ihmisten kans.” 
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”Iso-kraaselissa onnistuttiin toiminnallisuudessa parhaiten 

tutkailtaessa kasvillisuuden sukkessiota rannalta saaren keskiosiin. 

Luontopolun opastaulujen ympäristöä havainnoitiin myös 

onnistuneesti.”  

  

 Havainnointiaineisto tukee myös tätä huomiota Iso-Kraaselista 

mielenkiintoisimpana vierailukohteena. Iso-Kraaselissa opiskelijoilla oli eniten 

tekemistä ja ilmiötä tarkasteltiin autenttisessa ympäristössä monista eri näkökulmista. 

Toisaalta myös hyvällä säällä oli varmasti vaikutusta vierailukohteen onnistumiseen. 

Iso-Kraaselin vierailukohde oli myös tiedeleirin toisena päivänä, jolloin opiskelijat 

olivat jo ehtineet hieman tutustua toisiinsa ja näin päivästä muodostui myös 

yhteisöllinen. Myös opiskelijat ja opettajat pääsivät tutustumaan toisiinsa päivän aikana 

paremmin. Päivä sisälsikin paljon vapaata keskustelua opettajien ja opiskelijoiden 

välillä esimerkiksi ammatinvalinnasta. Opettajat olivat myös jättäneet päivän aikana 

tilaa opiskelijoiden ihmettelylle, jolloin opiskelijat pääsivät nauttimaan luonnosta ja 

saaresta. Iso-Kraaselista vierailukohteena tehtiin myös huomio sisällön painottumisesta 

luontoon liittyviin asioihin. Mukaan olisi voinut ottaa enemmän myös 

kulttuuripainotteisia asioita, jolloin opiskelijat olisivat voineet yhdistää 

maankohoamisen paremmin myös kulttuuriin tiedeleirikoulun jälkeenkin. 

  Kysyttäessä opiskelijoilta missä kohteista he oppivat eniten, vastauksena oli Iso-

Kraaseli ja Hyytämän nimikalliot. Myös näissä paikoissa opetus oli opiskelijoiden 

mielestä järjestetty parhaiten, joskin mukaan mahtui myös Raahen kaupunkikierros. 

Toisaalta yllättäen myös Parhalahden puunkorjuukohde ja Kastellin jätinkirkko saivat 

myös muutaman maininnan. Osa opiskelijoista oli vastannut monta kohdetta samaan 

vastaukseen, joten niitä ei ole tässä eroteltu toisistaan, vaan kaikki maininnat on otettu 

huomioon.    Vierailukohteissa, joissa opiskelijat kokivat oppineensa eniten, korostui 

itse tekeminen, asiantunteva ohjaaja tai opas sekä ilmiön konkreettinen hahmottaminen. 

Samat asiat korostuivat myös siellä, missä opiskelijoiden mielestä opetus oli parhaiten 

järjestetty. Myös muissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että opiskelijat oppivat 

parhaiten, kun he saavat itse osallistua opetukseen itse tekemällä, opetuksen rakenne on 

selkeä ja opettaja on oman alansa innostunut asiantuntija (ks. esim. Revell & 

Wainwright 2009). 
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”Nimikallioista, puunkorjuukohteesssa sukkessiosta ja Raahen 

kaupungissa olleista kohteista. Nämä olivat jo itsessään 

mielenkiintoisia ja kun asiaa oli vielä selittämässä sen 

henkilökohtaisesti hyvin hallitseva ja siitä kiinnostunut henkilö, se 

tuntui ajankohtaiselta ja kiehtovalta.” 

”Iso-Kraaselissa, sai konkreettista tuntumaa asioihin.” 

"Jätinkirkolla, jossa meille oli varattu omaa tutkimusaikaa ja siihen 

lisäksi asiaa selventävät monisteet; nimikallioilla, jolla saimme kuulla 

aiheesta siihen henkilökohtaisesti perehtyneeltä henkilöltä ja 

kaupunkikierroksella Raahessa, jossa tutkiminen oli jälleen itsenäistä 

mutta myös ohjattua opetusta oli.” 

  

 Vastauksien perusteella opiskelijat arvostavat ohjaajan asiantuntemusta ja siten 

esimerkiksi Hyytämän nimikallioilla ollut opas mainittiin monissa vastauksissa. 

Havainnointiaineiston perusteella Hyytämän nimikallioita ei olisi luokiteltu 

opettavaisimmaksi kohteeksi. Havainnointiaineistosta käy ilmi, että opiskelijat olivat 

väsyneitä ja vaikuttivat hyvin passiivisilta. Myöskin opettajat totesivat 

havainnointiaineiston mukaan Hyytämän nimikallioiden vierailun jälkeen, että 

ilmiöpohjaisuus oli kaukana heidän opetuksestaan ja opetus meni enemmän yksin 

puheluksi. Opiskelijat kokivat kuitenkin oppineensa parhaiten, kun joku asiansaosaava 

ihminen kertoi heille aiheesta ja he saivat sen jälkeen itse tehdä jotakin asiaan liittyvää. 

Myös Kastellin jätinkirkoilla jaetut monisteet oli mainittu positiivisina asioina 

opetusmielessä. Ilmiöpohjainen opiskelu saattaa joissakin tapauksissa ja joillekin 

opiskelijoille tuntua siten myös raskaalta, jolloin perinteisempi, opettajajohtoinen 

opettaminen voi olla parempi tapa oppia. Sama asia on huomattu myös Otavan Opiston 

ilmiöpohjaisen hankkeen aikana (Salminen 2013).  

7.2. Kokemukset ja asenteet  

7.2.1. Kokemuksille asetetut tavoitteet ja odotukset  

Opiskelijat ja opettajat asettivat tavoitteita ja odotuksia myös opetuksen ja oppimisen 

lisäksi uusille kokemuksille liittyen tiedeleirikouluun. Eniten mainintoja odotuksiin 

liittyen sai yhdessäolo ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Monet odottivat myös hauskaa 

viikonloppua ja mukavaa olemista. Yhdessä opiskelijoiden vastauksista oli myös epäilty 

omaa osallistumista ja toivottu, ettei olo ole samanlainen tiedeleirin jälkeenkin. Useissa 
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opiskelijoiden vastauksissa oli mainittu, että he ovat valmiina kaikkeen mahdolliseen, 

kunhan vain on mielenkiintoista. Myös opettajat asettivat odotuksia ja tavoitteita 

yhteistyölle eri opiskelijoiden ja lukioiden välillä. Opettajat korostivat tavoitteissaan 

myös käytännön järjestelyjen toimivuutta, opiskelijoiden viihtyvyyttä tiedeleirikoululla 

sekä hyvää säätä ja onnistuneita retkiä. 

 

”Toivon, että saisin ihan uusia kokemuksia kyseisestä 

tiedeleirikoulusta. […] Toivon, että tulee mukava leiri.” 

”Odotan mukavaa reissua ja hyvää porukkaa sekä uusia ystäviä ja 

hauskoja tehtäviä”.  

”Valmiina kaikkeen mitä vain on tarjolla.” 

 

”Toivon että opiskelijat nauttivat valittuaan vapaaehtoisesti 

viikonlopulle sijoittuvan kurssin. […] Tavoitteena olisi tarjota 

elämyksiä opiskelijoille ja yrittää kannustaa yhteiseen 

tiedontuottamiseen - yhteistyö ei ole kiellettyä! 

7.2.2. Kokemukset ilmiöpohjaisesta tiedeleirikoulusta 

Opettajat ja opiskelijat kokivat ilmiöpohjaisen tiedeleirikoulun onnistuneen 

pääpiirteissään hyvin (taulukot 5 ja 6). Opetuksen ja käytännön järjestelyt katsottiin 

onnistuneiksi sekä opiskelijoiden että opettajien toimesta. Tosin yksi opiskelija oli 

vastannut käytännönjärjestelyjen toimineen huonosti. Suurin osa opiskelijoista oli sitä 

mieltä, että tietotekniikan hyödyntäminen toimi erittäin hyvin tiedeleirikoululla, kun 

taas opettajat epäilivät hieman tietotekniikan toimivuutta. Heistä yksi olikin vastannut ei 

kumpaakaan -vaihtoehdon. Tämä voi johtua siitä, että opettajilla oli alun perin tarkoitus 

hyödyntää tietotekniikka enemmänkin tiedeleirikoululla. Mutta toisaalta opiskelijoiden 

mielestä sitä hyödynnettiin nyt jo erittäin hyvin. Myös havaintoaineisto tukee tekniikan 

hyödyntämistä tarpeellisissa määrin. Nyt tekniset apuvälineet olivat luonnollisessa 

käytössä ja siten hyvin mukana tiedeleirikoululla. Yhteistyö eri opiskelijoiden, eri 

lukioiden ja eri opettajien välillä koettiin molempien suunnalta onnistuneeksi ja kurssin 

ilmapiiri koettiin siten myös hyväksi. Opettajista kahden ja opiskelijoista kolmen 

mielestä jopa erittäin hyväksi. Tosin ryhmäytymisen ei koettu onnistuneen kovin hyvin 

tiedeleirikoululla. 
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Taulukko 5. Opiskelijoiden mielipiteet kysyttyjen asioiden onnistumisesta tiedeleirikoululla 

(numeroina vastausten lukumäärä). 

 

 

erittäin 

huonosti huonosti 

ei 

kumpaakaan hyvin 

erittäin 

hyvin 

Omat odotukset ja tavoitteet   2 8 3 

Opetuksen järjestelyt   2 8 3 

Käytännön järjestelyt  1 1 6 5 

Tietotekniikan hyödyntäminen   3 3 7 

Yhteistyö eri lukioiden välillä   4 8 1 

Yhteistyö opiskelijoiden välillä   1 12  

Yhteistyö opettajien välillä    9 4 

Kurssin ilmapiiri    10 3 

Ryhmäytyminen  1 5 5 2 

 
Taulukko 6. Opettajien mielipiteet kysyttyjen asioiden onnistumisesta tiedeleirikoululla 

(numeroina vastausten lukumäärä). 

 

 

erittäin 

huonosti huonosti 

ei  

kumpaakaan hyvin 

erittäin  

hyvin 

Opetuksen järjestelyt    2 1 

Käytännön järjestelyt    2 1 

Tietotekniikan hyödyntäminen   1 2  

Yhteistyö eri lukioiden välillä    2 1 

Yhteistyö opiskelijoiden välillä   1 1 1 

Yhteistyö opettajien välillä    2 1 

Kurssin ilmapiiri    1 2 

Ryhmäytyminen  1 2   

 

 Samansuuntaisia vastauksia on näkyvillä myös avoimissa kysymyksissä 

tiedeleirikoulun onnistumisesta, kun opiskelijoilta ja opettajilta kysyttiin mikä 

tiedeleirikoulussa oli parasta ja mikä huonointa. Parhaiksi asioiksi tiedeleirikoulussa 

opiskelijat nostivat luokkahuoneesta ulos menemisen ja sosiaalisuuden. Myös uusien 

asioiden opettelu ja erilaisen, oppilaskeskeisen opetusmallin kokeminen koettiin 

hyväksi asiaksi. Hyvä ruoka oli myös mainittu useassa paperissa. Havaintoaineistossa 

tätä tukevana ajatuksena pidettiin sitä, että monet opiskelijat totesivat ruoan maistuvan 
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luonnossa paremmalta, jolloin ruokailu ulkoilmassa on saattanut olla monelle 

opiskelijalle elämys. Muutama opiskelija mainitsi parhaaksi kokemuksekseen myös 

lauantaisen yhteisen iltalenkin Lohenpyrstön lähistöllä. Havainnointiaineiston mukaan 

tuo kokemus oli opiskelijoille todella mielenkiintoinen, koska se oli opiskelijoiden oma 

ajatus. Opettajat siis antoivat tilaa opiskelijoidenkin ehdotuksille ja tiedeleirikoululla 

tehtiin yhdessä myös opiskelijoiden ehdotuksen mukaisia asioita. Myös opettajat 

nostivat parhaista asioista esille aidot oppimisympäristöt ja yhteistyön opiskelijoiden ja 

opettajien kesken. Opettajatkin totesivat oppineensa uutta. Havaintoaineistosta voi 

nostaa esille myös aistien merkityksen kokemusten luonnissa, vaikka tätä ei ollutkaan 

havaittavissa opiskelijoiden tai opettajien vastauksista. Monissa paikoissa ilmiötä 

tarkasteltiin myös kuuntelemalla, haistelemalla ja koskettamalla. 

 

”Luultavasti se, että sai hyvää ruokaa ja valmiina naaman eteen. 

Myös uusien ihmisten tapaaminen ja uusien asioiden oppiminen. Sitä 

ei tapahdu hirveä usein, että pääsisi luontoon oppimaan.” 

”Yhdessäoleminen ja erilaisen opetusmallin kokeileminen, koska sai 

olla osallisena uudentyyppisessä opetusleirikoulussa.” 

”Parasta oli iltalenkki silloin lauantaina kun käytiin lintutornissa ja 

rannalla ja niillä UPEILLA KALLIOILLA. Ei varmaan unohdu 

koskaan.” 

 

”Luokkahuoneesta pois meneminen, aitoihin ympäristöihin oli 

arvokasta. Yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden kesken oli 

onnistunutta.” 

”Parasta oli ulkona ilmiön äärellä ihmettely. Juuri se, että asiaa ei 

opiskeltu kirjoista vaan ilmiön äärelä.” 

 

 Opiskelijat kertoivat osallistuneensa tiedeleirikouluun, koska halusivat tutustua 

uusiin ihmisiin sekä aihe ja uusi opetustapa vaikuttivat mielenkiintoisilta. Osa 

opiskelijoista kertoi myös osallistuneensa tiedeleirikoululle pelkän kurssimerkinnän 

takia. Tosin monet totesivat, että se oli ollut alkuperäinen syy, mutta itse tiedeleirikoulu 

oli kuitenkin ollut mielenkiintoisempi kuin he olivat odottaneet. Osalle opiskelijoista 

myös se, että kaverit olivat lähdössä, oli syy osallistua. Yhdelle opiskelijoista myös tieto 

mukavien opettajien mukanaolosta sai tiedeleirikoulun kuulostamaan mukavalta tavalta 

oppia. Muissa tutkimuksissa onkin todettu, että kenttätyöskentelyn avulla voidaan 

kehittää sosiaalisia suhteita eri opiskelijoiden välillä ja erityisesti opettajien ja 

opiskelijoiden välillä (ks. esim. Fuller ym. 2006 :94; Boyle ym. 2007: 302). 



64 

 

 

”Ei tarvitsisi tylsillä luokan tunneille istua. Ja tiesin, että tosi kivat 

opet lähössä mukaan niin ei voi olla kovin tylsää! Ja koska 

kavereitakin meni niin minäkin halusin. Kuulosti erilaiselta ja 

sellaiselta josta saisi myös ”kokemusta”.” 

  

 Opiskelijat ja opettajat löysivät myös puutteita tiedeleirikoulun onnistumisessa 

sitä kysyttäessä. Opiskelijoista huonoja asioita tiedeleirikoululla oli ajoittainen 

tekemisen puute, odottelu ja liikkumisen huono järjestely. Tästä löytyy yhtymäkohtia 

myös siihen, että mielenkiintoisimmat vierailukohteet olivat nimenomaan sellaisia, 

joissa opiskelijoille riitti tekemistä. Liikkuminen paikasta toiseen olisi osan mielestä 

tullut järjestää paremmin. Havainnoinnin perusteella siirtymiset paikasta toiseen 

sujuivat kuitenkin pääosin mallikkaasti, mutta Iso-Kraaseliin mentäessä veneellä, vain 

puolet mahtui kerrallaan veneeseen. Kyseiset kommentit liikkumisen helpottamisesta 

liittyvät siis todennäköisesti tuohon hetkeen. Myös ryhmäytyminen koettiin sekä 

opiskelijoiden että opettajien ja myös havainnointiaineiston perusteella puutteelliseksi. 

Opiskelijat työskentelivät pääosin omien tuttujen kavereidensa kanssa. Opettajat 

lisäsivät puutteeksi myös opiskelijoiden liiallisen passiivisuuden osalla 

vierailukohteista. Mikä taas toisaalta ei opiskelijoiden mielestä ollut aina huono asia, 

kuten Hyytämän nimikallioiden kohdalla huomattiin. 

 

”Huonointa tiedeleirikoulussa oli korkeintaan AJOITTAINEN 

tekemisen puute, ellei ollut kyseessä vapaa-aika.” 

”Paremmin olisi voinut informoida liikkumiset, että millä mennään ja 

minne tarkkaan ottaen. Ja nimenomaan ennen leirikoulua.” 

 

”Opiskelijoiden rooli oli loppujen lopuksi melko passiivinen. Aika 

paljon kuuntelua. Ja eri koulujen välillä ryhmäytyminen olisi voinut 

onnistua paremmin.” 

 

 

7.3. Opiskelijoilta ja opettajilta saadut kehittämisehdotukset 

Opiskelijoilta ja opettajilta kerättiin myös kehittämisehdotuksia tiedeleirikoulua varten, 

jotta Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukiot voivat kehittää tiedeleirikoulutoimintaa myös 

tulevaisuudessa. Opettajat nostivat ilmiöpohjaisen opetuksen haasteiksi ajankäytön, 

ilmiön valinnan, oppiainerajat ja opettajat. Opettajien vastauksista voi huomata, että 
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koulumaailmassa vallitsee rajoja eri aineiden välillä ja siten eri aineiden opettajien 

välillä. Haasteena nähtiin opettajien saaminen mukaan ilmiöpohjaisen opetuksen 

suunnitteluun, jolloin kysymykseen tulee myös ajalliset resurssit. Ilmiön suunnitteluun 

täytyisi saada enemmän aikaa ja myöskin toteutukseen mielellään yksi lukion jakso. 

Tällöin tietenkin ilmiö tulisi valita siten, että siitä riittäisi opiskeltavaa pidemmäksi 

aikaa. Ilmiöpohjaisen opetuksen kehittämismahdollisuuksiksi opettajat nostivat erilaiset 

oppiaineyhdistelmät, joita on opettajien mukaan lähes rajattomasti. Ilmiöpohjaisessa 

opetuksessa ei myöskään tarvitse pitäytyä vain koulun rajojen sisällä, vaan myös 

ulkopuoliset tahot, kuten yritykset ja yliopistot, nähtiin ilmiöpohjaisen opetuksen 

mahdollisuutena. Yksi tulevaisuuden mahdollisuus opettajien mukaan on myös nostaa 

opiskelijat suurempaan rooliin ilmiöprosessissa. Tällöin opiskelijoista saadaan aktiivisia 

asiantuntijoita, jolloin he voisivat kantaa suurempaa vastuuta omasta oppimisestaan.  

 

”Haasteena on se, että saataisiin riittävästi aikaa, esimerkiksi yksi 

jakso toteuttaa ilmiöpohjaista opetusta. Ilmiö pitäisi olla riittävän 

laaja yhden jakson toteutettavaksi. Pitäisi olla myös riittävästi aikaa 

suunnitteluun. Asiasta kiinnostavia opettajia pitäisi saada mukaan.” 

”Avoin tiedon rakentaminen ja dialogin osallistaa oppimaan  ehkä 

pidemmällä aikavälillä myös oppilaat tottuisivat aktiivisempaan 

rooliinsa kantaen vastuuta oppimisestaan” 

 

 Opettajien mukaan heidän roolinsa tällä tiedeleirikoululla oli paikoin liian 

opettajakeskeinen. Opettajat kertovat, etteivät olleet pystyneet irtautumaan täysin 

perinteisestä opettajan roolista, jolloin luennointi jäi helpoimmaksi tieksi aina jossain 

paikoissa. Toisaalta oma rooli nähtiin joissain paikoissa myös ohjaajana ja innostajana. 

Myös Otavan Opiston hankkeessa opettajan kohtaamat haasteet ovat tulleet esille. 

Opettajallakin on siis oppimista uudenlaisen työskentelytavan edessä, jolloin opettajien 

tulisi kyetä heittäytymään ja muuttamaan toimintaansa. Opettajan tulisi pystyä ottamaan 

enemmän prosessin ohjaajan rooli, jolloin oma aineenosaaminen saattaa jäädä taka-

alalle (Salminen 2013). 

 

”Olimme vielä melko perinteisessä roolissa, usein luennointi on 

helpoin tie… tavoitteena oli antaa tilaa oppiladen omille 

kokemuksille, havainnoille ja tiedon rakentamiselle sekä elämyksille.” 
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 Tulevaisuuden kehittämisehdotuksiksi opettajat ja opiskelijat nostivat paljon 

samoja asioita. Molempien vastauksista painottuu ryhmäytymisen ja itse tekemisen 

tärkeys. Ryhmäytyminen koettiin jääneen heikoksi, mikä tuli esille monissa 

aiemmissakin vastauksissa sekä havaintoaineistossa. Tiedeleirikoulu olisi kaivannut 

esimerkiksi yhden tapaamisen lisää, jossa opiskelijoita olisi ryhmäytetty uudella tavalla. 

Tällöin varsinainen tiedeleirikoulu olisi päässyt heti vauhtiin. Itse tekemisen tärkeys 

korostuu myös kehittämisideoissa, kuten myös kaikissa aiemmissa vastauksissa. Itse 

tekemistä kaivattiin leirikoululle kuitenkin vielä lisää, jolloin myös vastuuta opiskelusta 

voisi opettajien mielestä siirtää enemmän opiskelijoille. Opettajat korostivat siis myös 

ennakkotehtävän merkitystä. Nyt ennakkotehtävä jäi usealta tekemättä ja siten ajatus 

siitä, että opiskelijat tulevat tiedeleirikouluun paljon tietoa mukanaan, ei toteutunut 

odotetulla tavalla. Myös uudet vierailukohteet ja ilmiön aiheet nähtiin 

kehittämistarpeiksi.  

 

”Parantamalla oppilaiden ryhmääntymistä. Nyt se jäi ehkä vähän 

kylmäksi.” 

”Enemmän tehdään itse.” 

”Mielenkiintoisia paikkoja ja semmoisia aiheita mitä ei kirjoista opi. 

Jollekin huokuttimena voisi toimia eksoottisempi paikka.” 

 

”Etukäteistehtävistä ainakin osa voisi olla sellaisia, jotka opiskelijat 

pääsevät selittämään ilmiön äärellä. Siis opettaja ei olisi asiantuntija 

vaan opiskelija olisi eli enemmän vastuuta opiskelijoille. Nyt 

opiskelijat aika paljon vain olivat mukana, seurasivat johtajaa jossain 

kohteissa.” 

 

 Kysyttäessä opiskelijoilta uusia ideoita tiedeleirikoulun ilmiöiksi tulevaisuudessa 

esille nousi hyvin monenlaisia asioita. Suurin osa toivoi ilmiöitä, jotka olisivat 

ajankohtaisia ja liittyisivät heidän omaan toimintaansa ja elämäänsä. Erityisesti 

historialliset ja luonnontieteelliset aiheet nähtiin kiinnostavina. Myös muissa 

tutkimuksissa on nähty tärkeäksi se, että opiskeltavat aiheet liittyvät jollain tasolla 

opiskelijoiden omaan elämään, jolloin työskentelystä on mahdollista tehdä 

merkityksellistä opiskelijoille (ks. esim. Hovorka & Wolf 2009: 99–100). Opettajat 

totesivat, että nyt käytetty aineyhdistelmä toimi hyvin, mutta myös kaikki muut aineet 

ovat hyviä toteutettaessa ilmiöpohjaista opetusta.  
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”AVARUUSLEIRI. Ja noin tuhat muuta aihetta: lintujen bongausta, 

metsän/soiden kasveista, vesistöjen ekosysteemistä..” 

”No jostakin ajankohtaisesta. Pelastakaa Itämeri, luonnonsuojelu, 

ydinvoima & Hanhikivi. Vaikea sitä on sanoa. Varmaan jotakin mikä 

tapahtuu lähellä ja vaikuttaa meihin.” 

”Ilmastonmuutos, tuuli- ja vesivoima projektit, sodat tai esim. 

Isovihan aika.” 

 

 Tiedeleirikoulu nähtiin opettajien puolelta vaivan arvoiseksi. Kaikki opettajat 

korostivat kokeilun merkitystä sekä itselleen että opiskelijoille, mutta myös muillekin 

kokeilunhaluisille. Opettajat kertoivat saaneensa kehittämisideoita ja positiivisia 

kokemuksia ilmiöpohjaisesta opetuksesta ja vastauksista pystyi selkeästi huomaamaan, 

että ilmiöpohjaista opetusta tullaan toteuttamaan myös tulevaisuudessa. Myös 

opiskelijat, yhtä lukuun ottamatta, osallistuisivat kurssille uudestaan, mikäli se olisi 

mahdollista. Opiskelijoiden vastauksista käy ilmi, että halukkuuteen osallistua kurssille 

vaikuttaa eniten opiskeltava ilmiö. Pääosin opiskelijat kiittelivät tiedeleirikoulun 

järjestämisestä ja olivat erittäin tyytyväisiä mukavaan ja erilaiseen viikonloppuun. 

Opiskelijoiden vastauksista kävi myös ilmi, että he totesivat oppineensa paljon ja heillä 

oli mielenkiintoinen sekä erilainen opiskeluviikonloppu kuin normaalisti.  

 

”Mukavan rentoa ja käytännönläheistä, näki uusia paikkoja ja 

luontoa. Porukka oli mukavaa ja maisemat upeita.” 

”En joutunut pettymään: kurssi oli mielenkiintoinen ja hauska, 

erinomaisen kokemus, joka oli toteutettu hyvin.” 

”Mahdollisesti, jos aihe on mieluinen ja on sille aikaa. Oppimistyyli 

kuitenkin erinomainen.” 

”Monet kaverit naureskeli että: ”hah hah teillä on se tiedeleirikoulu”, 

mutta siellä oli kivaa vaikka ei heti nimestä niin päättelisi, taikka 

aiheesta.” 

”Kouluvuoden paras kurssi! :)” 

 

 

”Kyllä! Kokonaisuus avarsi opettajan näkemystä oppiaineiden 

yhteistyöstä – toivottavasti oppilaidenkin. Kehittämisideoita ja 

kokemuksia rikkaampana.” 
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7.4. Ilmiöpohjaisuus tiedeleirikoululla 

Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden yhteistyössä toteuttama ilmiöpohjainen 

tiedeleirikoulu piti sisällään monia ilmiöpohjaiselle opetukselle tyypillisiä piirteitä. 

Oppiainerajat ylittävä opetus, tutkiva oppiminen, kokonaisvaltainen oppiminen, 

oppilaskeskeisyys ja todellinen oppimisympäristö toteutuivat onnistuneesti 

tiedeleiriviikonlopun aikana opiskelijoiden ja opettajien kokemuksien perusteella. Myös 

havaintoaineisto tukee tätä käsitystä ilmiöpohjaisuuden toteutumisesta. Edellä 

esitettyjen tulosten perusteella päällimmäisiksi asioiksi ilmiöpohjaisesta 

tiedeleirikoulusta voidaan nostaa autenttinen oppimisympäristö, itse tekeminen ja 

sosiaalisuus. Nämä kolme seikkaa korostuivat melkein kaikissa tarkastelun kohteena 

olleissa asioissa, niin opettamisessa ja oppimisessakin kuin saaduissa kokemuksissakin. 

Samat asiat kävivät ilmi myös kehittämisehdotuksista, joten niissä voidaan ajatella 

olevan myös kehittämisen varaa. Kokemus oli ainutlaatuinen sekä opiskelijoille että 

opettajille. Erityisesti opettajat tahtoivat saada uusia ajatuksia ja ideoita opetustavoista 

ja opiskelijat taas tahtoivat vaihtelua normaaliin kouluopetukseen. Molemmat olivat siis 

lähteneet mukaan mielenkiinnosta uutta opetusmenetelmää kohtaan.  

 Tiedeleirikoululla käsiteltävää ilmiötä, maankohoamista pohdittiin monen eri 

aineen näkökulmista, kuten ilmiöpohjaiselle opetukselle onkin tyypillistä (Meriläinen & 

Piispanen 2012: 5450). Mukana olleet aineet olivat maantieto, biologia, kuvataide ja 

historia, jolloin ilmiön tarkasteluun yhdistettiin niin luonnontieteellisiä kuin 

yhteiskuntatieteellisiäkin näkökulmia. Mukana tiedeleirikoululla oli myös eri alojen 

asiantuntijoita esittelemässä tietämystään maankohoamisen erikoispiirteisiin liittyen. 

Esimerkiksi Hyytämän nimikallioilla toiminut esittelijä liitti maankohoamisen 

kalliokaiverrusten myötä historiaan ja Parhalahden puunkorjuukohteessa ollut esittelijä 

taas liitti maankohoamisen metsäteollisuuteen. Tällöin oppimiseen liittyy myös 

kontekstuaalinen oppimiskäsitys, jossa keskeistä on sitoa oppimiseen myös 

asiantuntijuus, oppimisen sosiaalisuus sekä konkteksti yhdessä aktiivisen 

tiedonrakentamisen kanssa (Cantell 2001: 26).  

 Tiedeleirikoululla rakennettiin siis siltoja eri aineiden, mutta myös esimerkiksi 

työpaikkojen ja koulun välille. Oppimisympäristön voidaan siis ajatella laajentuneen 
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informaaliksi oppimisympäristöksi, jossa opetusta tapahtuu muuallakin kuin koulussa 

(Kuuskorpi 2012: 63–65). Tiedeleirikoulu toteutettiinkin käytännössä kokonaan 

kouluympäristön ulkopuolella, autenttisessa oppimisympäristössä, jossa 

maankohoaminen oli mahdollista havaita monella eri tavalla. Mukana oli myös 

virtuaalinen oppimisympäristö, johon tallennettiin kerättyä tietoa opiskelijoiden ja 

opettajien toimesta sekä sanoin että kuvin.  

 Opettajat olivat pyrkineet soveltamaan ilmiöpohjaista opetussuunnitelmaa 

rakentaen opetuksensa ilmiön ympärille ilman oppiainerajoja. Tällöin puhutaan myös 

informaalista opetussuunnitelmasta (Vitikka 2009: 138) informaalin oppimisympäristön 

tapaan. Teoreettisessa viitekehyksessä esitellyn opetussuunnitelmajaon (ks. Kysilka 

1998: 204–205) mukaan tiedeleirikoulun opetussuunnitelma asettuisi oppiaineita 

yhdistävään opetussuunnitelmamalliin eli ei ihan täysin integroituun 

opetussuunnitelmaan Täysin integroitu opetussuunnitelma lähtisi opetuksessa liikkeelle 

opiskelijoiden omasta mielenkiinnosta ja ilmiön tarkastelu rakentuisi opiskelijoiden 

oman mielenkiinnon varaan. Nyt tiedeleirikoulu oli pääpiirteissään kuitenkin rakennettu 

opettajien suunnitelman mukaan, jolloin opiskelijoiden omat intressit jäivät vähäiseksi. 

Myös ilmiöpohjaisen opetuksen suunnittelun taustalla olevan pedagogisen mallin (ks. 

Meriläinen & Piispanen 2012: 5451–5454) mukaan tiedeleirikoulun suunnittelussa olisi 

voinut kiinnittää enemmän huomiota opiskelijoiden omiin intresseihin. Tällöin 

ilmiöpohjaisuus olisi toiminut tiedeleirikoululla monipuolisemmin. Muuten opettajat 

olivat onnistuneet toteuttamaan mallia suunnittelussaan, jolloin opetussuunnitelma ja 

opetus oli yhdistetty ilmiöön ja se oli suunniteltu käyttäen esimerkiksi erilaisia tehtäviä, 

ajoitusta ja työskentelytapoja. Ainoastaan uloimman kehän eli opiskelijan 

yksilöllisyyden huomioiminen jäi tiedeleirikoululla vähäiseksi. 

 Miten tiedeleirikoulua sitten voitaisiin kehittää eteenpäin ilmiöpohjaisen 

tarkastelun valossa? Keskeisin seikka on kehittää tiedeleirikoululle jokin lopputehtävä 

tai -tutkielma, jolloin voidaan vastata yhtä aikaa monista eri näkökulmista 

esiinnousseeseen ongelmaan. Nyt tiedeleirikoululla käytössä ollut virtuaalinen 

oppimisympäristö toimii hyvänä pohjana kehittämiselle, mutta opiskelijan omat 

ajatukset tulisi saada prosessiin enemmän mukaan. Lopputehtävän tai -tutkielman avulla 

opiskelijoita voidaan myös sitouttaa oppimisprosessiin paremmin. Opiskelijoiden 

sitoutuminen nähtiin ongelmana esimerkiksi opettajien vastauksissa. Tällöin myös 
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opiskelijat saisivat enemmän itse tekemistä ja joutuisivat ottamaan vastuuta omasta 

opiskelustaan. Lopputehtävä voidaan sitoa myös alkutehtävään, jolloin ne sopisivat 

toisiinsa loogisena jatkumona. Tällöin toteutettaisiin myös ilmiöpohjaisen opetuksen 

mallia, jossa taustalla vaikuttaa jokaisen opiskelijan omat intressit ja kiinnostuksen 

kohteet. Jokainen opiskelija voisi siis tarkastella ilmiötä omista lähtökohdistaan ja tehdä 

aiheeseen liittyen jonkin työn. Tällöin opiskelija nousisi myös enemmän opiskelun 

keskiöön.  

 Hanna Muukkonen (2012: 112–114) on esittänyt ilmiöprosessin ohjaukseen hyvän 

mallin, jota voitaisiin soveltaa myös tiedeleirikoulun tulevaisuuden suunnittelussa 

erityisesti lopputuotoksen osalta. Muuten tiedeleirikoulu noudattelikin jo nyt pääosin 

Muukkosen kuvailemaa mallia. Ilmiöprosessin ohjaus lähtee Muukkosen mukaan 

liikkeelle ilmiön aihepiirin valinnasta joko opettajajohtoisesti tai yhdessä opiskelijoiden 

kanssa. Seuraavaksi on keskeistä selvittää osallistujat ja esimerkiksi myös 

vierailukohteet ja mahdolliset asiantuntijat. Kolmanneksi tulee asettaa prosessille 

tavoitteet, jotka sisältävät myös opetussuunnitelman tavoitteet ja oppimistavoitteet. 

Tähän vaiheeseen on hyvä ottaa myös opiskelijoita mukaan.  

 Varsinainen ilmiön prosessointi aloitetaan luomalla konteksti ja herättelemällä 

kysymyksiä ilmiöstä, sen luonteesta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Prosessin etenemisen 

vaiheessa voi hyödyntää tutkivan oppimisen mallia. Muukkosen mukaan kannattaa 

hyödyntää myös uutta teknologiaa ja tehdä prosessille jokin yhteinen oppimisympäristö 

tai sovellus, johon osallistujat voivat tallentaa omat tuotoksensa. Tällöin voidaan oppia 

myös muiden tekemisistä. Prosessin etenemisen aikana ohjaajan tulee tukea laaja-alaista 

ilmiön hahmottamista ja haastaa osallistuja kyselemään, kyseenalaistamaan ja 

ideoimaan sekä keksimään selityksiä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Keskeistä on myös 

auttaa vuorovaikutuksen kehittymisessä ja hyvien aineistojen sekä lähteiden etsimisessä. 

Muukkanen huomauttaa myös, että tärkeää on tehdä lopullisen tuotoksen esittelystä 

jokin tapahtuma, esimerkiksi töiden esittely naapuriluokalle, jolloin tehtävien rima 

asettuu korkealle.  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

8.1. Ilmiöpohjaisuuden soveltaminen maantieteen opetuksessa ja oppimisessa 

Tutkielman alussa olen avannut Suomessa käynnissä olevaa 

opetussuunnitelmakeskustelua ja antanut näin lukijalle viitteitä siitä, millaisia muutoksia 

uusiin valtakunnallisiin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin on mahdollisesti 

tulossa.  Yksi esille nousseista seikoista opetussuunnitelmakeskustelussa on ollut 

tutkielmani tarkastelukohde, ilmiöpohjaisuus. Tältä pohjalta olen tutkielmassani 

selvittänyt ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen soveltumista maantieteen opetukseen 

ja oppimiseen. Olen tarkastellut aihetta monesta eri näkökulmasta selvittäen näin mitä 

ilmiöpohjaisuus tarkoittaa, miten sitä voidaan hyödyntää tiedeleirikoululla ja millaisia 

kokemuksia opiskelijat ja opettajat saavat ilmiöpohjaisesta tiedeleirikoulusta. 

 Ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen ymmärretään tämän tutkielman teoreettisen 

viitekehyksen valossa opetukseksi, jossa tarkastellaan todellisen elämän ilmiöitä 

oppiainerajat ylittäen, aidoissa oppimisympäristössä. Ilmiöpohjaisuuteen liitetään 

kiinteästi tutkivan ja ongelmaperusteisen oppimisen työtavat sekä kontekstuaalinen 

oppimiskäsitys. Ilmiöpohjainen opetus lähtee myös aina opiskelijan omista 

mielenkiinnon kohteista ja siten jokainen voi tulkita tutkittavaa ilmiötä haluamastaan 

näkökulmasta. Näin myös arviointi tulee suorittaa eri perustein kuin perinteisemmässä 

opetuksessa. 

 Miten ilmiöpohjaisuutta on sitten tarkasteltu yhden aineen näkökulmasta, jos se 

määritellään oppiainerajat ylittäväksi opetukseksi? Tutkielmassa on pohdittu 

ilmiöpohjaisuuden soveltuvuutta maantieteen opetukseen ja oppimiseen, jolloin 

tarkoituksena on ollut avata lukijalle maantieteen luonnetta oppiaineena, jossa jo 

itsessään yhdistyy luonnontieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen näkökulma 

luonnonmaantieteen ja kulttuurimaantieteen yhdistelmänä. Tutkielmassa on myös avattu 

maantieteen oppiainesisältöjä ja aiheita, joissa keskeistä on tarkastella maailmaa 

kokonaisuutena. Tällöin tutkielmassa on pyritty avaamaan lukijalle näkökulma, jossa 

ilmiöpohjaisuus on mahdollista liittää maantieteeseen sen luonteen vuoksi ja näin 

maantieteen opettajalla on mahdollista hyödyntää ilmiöpohjaista opetusta oman 
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oppiaineensa sisällä monipuolisesti. Toisaalta maantiedettä voidaan hyödyntää myös 

ilmiöpohjaisessa opetuksessa monella eri tavalla. 

 Tässä tutkielmassa on esitetty, että maantiede on luonteeltaan kyselevä tiede, jossa 

on mahdollista kysymysten avulla herätellä opiskelijoiden omia ajatuksia ja pohdintaa, 

jolloin vahvistetaan myös opiskelijoiden ajattelutaitoja. Näiden kysymysten avulla 

maantieteeseen on myös mahdollista liittää eri oppiaineita, ja johdatella siten 

käsiteltävää aihetta ilmiöpohjaiseksi. Myös maantieteen oppisisällöt ovat laajoja ja 

niistä löytyy ilmiöitä, joita on mahdollista käsitellä monipuolisesti. Jokaiseen ilmiöön 

liittyy myös aina paikka, alue tai tila, jotka ovat maantieteen peruskäsitteitä. Näin 

voidaan ajatella, että kaikki ilmiöt tapahtuvat aina jossakin ja siten niihin voidaan liittää 

maantieteellinen ulottuvuus. Maantieteelle on keskeistä myös erilaiset 

oppimisympäristöt, joiden avulla voidaan toteuttaa autenttisuutta tarkasteltaessa 

ilmiöitä. Oppimisympäristöistä keskeisin on maantieteessä opiskelijan oma 

elinympäristö, jolloin opetukseen on mahdollista liittää opiskelijan omat kokemukset ja 

mielenkiinnon kohteet. Myös ilmiöpohjaisuuteen läheisesti liittyvät tutkiva ja 

ongelmaperusteinen oppiminen kuuluvat maantieteen oppiaineen luonteeseen tutkivana 

tieteenä. 

 Tutkielman empiirisessä osassa on tarkasteltu ilmiöpohjaisuuden hyödyntämistä 

lukion tiedeleirikoululla tarkasteltaessa maantieteellistä ilmiötä, maankohoamista. 

Tutkimuksen mukaan tiedeleirikoulu koettiin opiskelijoiden ja opettajien vastausten 

perusteella onnistuneeksi. Ilmiöpohjaisuuden todettiin toteutuneen opetuksessa ja 

oppimisessa hyvin, jolloin oppiainerajat ylittävä opetus, ilmiön kokonaisuuden 

ymmärtäminen, itse tekeminen ja tutkiva oppiminen sekä elämyksellisyys toteutuivat 

hyvin. Opiskelijoiden käsitykset tutkittavasta ilmiöstä, maankohoamisesta kehittyivät 

tiedeleirikoulun aikana parempaan suuntaan ja monet opiskelijoista saivat 

monipuolisemman käsityksen ilmiöstä. Tosin luonnontieteelliset seikat painottuivat 

vastauksissa yhteiskunnallisia seikkoja enemmän. Tämän tulkittiin johtuvan siitä, että 

vierailukohteista erityisesti Iso-Kraaselin luontopolku oli jäänyt opiskelijoiden mieleen 

mieluisimpana kohteena. Kyseisessä kohteessa ilmiötä tutkittiin enemmän 

luonnontieteellisestä näkökulmasta erityisesti itse tekemällä ja opiskelemalla. 

Opiskelijat muistivatkin kolme viikkoa tiedeleirikoulun jälkeen juuri itse tehdyt ja 

koetut asiat hyvin. Toisaalta opiskelijat kertoivat oppineensa hyvin kohteissa, joissa oli 
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asiantunteva ohjaaja tai opas. Tämä kuvaa sitä käsitystä, että ilmiöpohjainen opiskelu 

voi olla myös opiskelijoille hankalaa sen oppilaskeskeisten painotusten vuoksi. 

Opiskelijat voivat jossain vaiheissa prosessia kaivata myös opettajan antamia ohjeita ja 

suoria vastauksia, jolloin aiheesta ei haluta etsiä itse tietoa.  

 Tiedeleirikoulun käytännön järjestelyt olivat myös opiskelijoiden ja opettajien 

mukaan onnistuneita. Kehittämisehdotuksia käytäntöihin liittyen nostettiin esille 

ainoastaan liikkumisen sujuvoittamisesta ja ajoittaisesta tekemisen puutteesta. 

Parhaimpia asioina tiedeleirikoululla pidettiin oppimista autenttisessa ympäristössä ja 

sosiaalisuutta. Myös uusien asioiden ja uuden opetusmallin kokeileminen todettiin 

mielenkiintoiseksi. Keskeisimpiä haasteita ilmiöpohjaisen tiedeleirikoulun 

toteuttamisessa koettiin olevan ajalliset resurssit, opettajat ja oppiainerajat. 

Tulevaisuuden kehittämisehdotuksiksi aineiston perusteella nousee ryhmäytymisen 

parantaminen, itse tekemisen lisääminen, mielenkiintoisen ilmiön valinta sekä 

opiskelijoiden suuremman roolin korostaminen. 

 Tutkielman empiirisen osan perusteella on pyritty antamaan lukijalle esimerkki 

siitä, miten ilmiöpohjaisuutta voidaan hyödyntää opetuksessa. Tarkoituksena on ollut 

myös tarkastella tiedeleirikoulun onnistumista ja siten tuottaa palautetta ja 

kehittämisideoita Raahen, Pyhäjoen ja Vihannin lukioille tulevaisuutta varten. 

Esimerkin tuloksia ei voida suoraan yleistää sopimaan muihin vastaaviin kokeiluihin, 

mutta niistä toivotaan olevan hyötyä vastaavia ilmiöpohjaisia opetuskokeiluja 

miettiville. Tuloksista voi poimia omiin suunnitelmiin sopivia asioita ja erityisesti 

kehittämisehdotuksia voivat hyödyntää kaikki ilmiöpohjaista opetusta suunnittelevat. 

Tutkimuksen tulosten perusteella ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen koettiin 

positiiviseksi asiaksi sekä opiskelijoiden että opettajien vastauksissa. Molemmat saivat 

hyviä kokemuksia ilmiöpohjaisuudesta, joten tutkimuksen tulosten toivotaan myös 

rohkaisevan muita opettajia kokeilemaan ilmiöpohjaista opetusta omassa työssään.  

8.2. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimusta tehdessä tutkijan on syytä pohtia myös tutkimuksen eettisyyttä ja 

luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa eettisyys on otettu huomioon tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa, vaikka eettisten ongelmien tunnistaminen ja välttäminen saattaa olla hankalaa 
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(Eskola & Suoranta 2008: 59). Tutkimuksen eettisyyttä pohdittaessa on käytetty hyväksi 

Päivikki Suojasen (ks. 1982: 70–72) laatimaa luetteloa huomioon otettavista seikoista. 

Tutkimuksen eettisten asioiden pohtiminen on tärkeää, varsinkin kun tutkimuksen 

aineistossa käsitellään alaikäisten vastauksia. Tästä syystä tutkimuksen teolle on 

ensinnäkin hankittu tutkimuslupa Raahen kaupungin opetuslautakunnalta ja lupa on 

saatu 22.8.2013 (LIITE 7). Tutkimuksesta on myös tiedotettu tiedeleirikoulun 

osallistujille ja heidän vanhemmilleen tiedeleirikouluun liittyvän infokirjeen yhteydessä. 

Tiedottamisesta ovat huolehtineet tiedeleirikoululle osallistuvat lukiot. Tutkimuksesta 

on myös ollut maininta tiedeleirikouluun liittyvällä virtuaalisella oppimisympäristöllä. 

Tutkimusaineistoa kerättäessä on myös eettiset kysymykset otettu huomioon 

varmistamalla vastaajien vapaaehtoisuus ja anonymiteetti sekä havainnoinnin julkisuus. 

Vastaajilla on siis ollut mahdollisuus jättää vastaamatta kyselyihin ja he ovat olleet 

koko ajan tietoisia tutkielman tekijän tekemästä havainnoinnista tiedeleirikoulun aikana. 

Kyselyiden aikana vastaajien oli mahdollista esittää kysymyksiä mikäli heille niitä tuli 

mieleen. Ensimmäisen kyselyn aikaan tutkielman tekijä oli itse paikan päällä ja toisen 

kyselyn aikaan puhelimen päässä, jolloin vastaajilla olisi ollut mahdollisuus ottaa 

yhteyttä tarvittaessa. Anonymiteetti on otettu huomioon myös aineiston tulkinnassa ja 

tulosten esittämisessä. Tutkielman tekijä on myös tiedostanut tutkimusta tehdessään 

voivansa vaikuttaa tutkittavaan yhteisöön. Tätä on pohdittu tarkemmin menetelmien 

yhteydessä.  Myös tutkielmaa kirjoitettaessa ja tutkimustulokset julkaistaessa on 

noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä välttäen epärehellisyyttä kaikissa tutkielman teon 

vaiheissa. Esimerkiksi tutkielmaa kirjoitettaessa on noudatettu viittauskäytäntöjä ja 

raportoinnissa on pyritty totuuteen (ks. Hirsjärvi ym. 2006: 27–28). 

 Tutkimuksen teossa pyritään välttämään myös virheitä, joten tutkimuksen 

luotettavuutta on myös syytä arvioida erilaisilla tavoilla. Tässä tutkimuksessa 

tutkimuksen luotettavuutta on pyritty avaamaan lukijalle kuvaamalla tutkimusprosessi 

mahdollisimman tarkkaan. Näin on menetelty esimerkiksi aineistonkeruun 

kuvaamisessa ja aineiston analysoinnin selittämisessä (Hirsjärvi ym. 2006: 217–218). 

Tässä tutkimuksessa on myös myönnetty tutkijan subjektiivisuus ja siten eri vaiheet 

onkin pyritty raportissa kirjoittamaan otsikoiden alle selkeästi auki lukijan arviointia 

varten (ks. Syrjälä 1995: 165; Eskola & Suoranta 2008: 210). Näin tutkielman tekijä on 
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pyrkinyt tekemään tutkimustaan mahdollisimman avoimesti, jotta lukijoilla on 

mahdollisuus arvioida tutkimusprosessin onnistumista ja luotettavuutta.  

 Erityistä huomiota tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on kiinnitetty 

kvalitatiivisen aineiston analysointiin, jolloin tässä tutkimuksessa on tiedostettu 

analyysin subjektiivisuus. Analysoinnissa on pyritty jättämään omat odotukset ja 

aiemmat tiedot pois, mutta aineistosta on silti voitu tiedostamattomalla tasolla etsiä juuri 

tutkijan haluamia vastauksia. Toisaalta tekstejä voidaan tulkita myös loputtomiin 

(Eskola & Suoranta 2008: 144), jolloin niistä voidaan tehdä aina yhä uusia tulkintoja. 

Esimerkiksi tämän tutkimuksen tulokset voisivat olla erilaiset, mikäli analysointi olisi 

tehty jonakin muuna hetkenä tai jonkun muun henkilön toimesta.  

8.3. Ilmiöpohjaisuus, maantiede ja tulevaisuuden koulu 

Tutkielmaa tehdessä on herännyt myös monia vastausta vailla olevia kysymyksiä 

liittyen ilmiöpohjaisuuteen. Tarkastelen nyt lyhyesti näitä mieleen nousseita 

kysymyksiä erityisesti maantieteen opetuksen valossa. Pohdin samalla voiko 

ilmiöpohjainen opetus vastata tulevaisuuden tuomiin haasteisiin. Joihinkin kysymyksiin 

ei ole suoraa vastausta eikä sellaista ole myöskään tarkoitus antaa, vaan tarkoituksenani 

on herätellä myös lukijan omia ajatuksia aiheeseen liittyen sekä esittää mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 

 Tutkielmassa on tarkasteltu ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista Suomessa ja 

siten erityisesti suomalaisessa opetuskontekstissa sekä suomalaisissa 

opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmia ja opetussuunnitelmamallia on käytetty tässä 

tutkielmassa johdattelevana tarkasteluna siihen, mistä ilmiöpohjaisuuden käsite nousee 

esille. Varsinainen fokus on kuitenkin ollut opetuksessa ja oppimisessa eikä niinkään 

opetussuunnitelmissa. Mielenkiintoista olisi tulevaisuudessa kääntää katse myös itse 

opetussuunnitelmaan ja sen rakenteeseen. Muualla maailmassa opetussuunnitelmat ovat 

kuitenkin jo joissain paikoissa integroituja, kuten olen aiemmin viitannut. Myös 

opetussuunnitelmat muuttuvat muissakin maissa ja esimerkiksi Englannissa on 

käynnissä opetussuunnitelmamuutos, jossa uudistus on tarkoitus saada valmiiksi 

vuosien 2014–2015 aikana (ks. esim. Hopkin 2013; Kinder 2013). Uudistuksessa on 

nostettu opetussuunnitelmakeskiöön taidot, jolloin sisällöt ovat jääneet vähemmälle 
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tarkastelulle (Kinder 2013: 56). Tästä syystä Englannissa onkin herännyt keskustelua 

siitä, mitä opetussuunnitelmissa pitäisi olla mainittu ja mitä ei. Tämä keskustelu on 

nähtävillä esimerkiksi maantieteen opetukseen liittyvissä julkaisuissa kuten Teaching 

Geography ja Geography, erityisesti vuoden 2011 artikkeleissa, joissa pyritään 

perustelemaan maantieteen opetuksen paikkaa opetussuunnitelmissa. Myös uusimmissa 

artikkeleissa keskustellaan maantieteen sisältöjen katoamista opetussuunnitelmista (ks. 

esim. Lambert 2013). Aiheesta on kirjoitettu paljon kannanottoja siitä, että maantieteen 

opetuksessa olisi kuitenkin keskeistä muistaa myös sisällöt taitojen ohella (ks. esim. 

Harries 2013).  

 Ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista on tässä tutkielmassa tutkittu vain yhdestä 

näkökulmasta, joten tutkittavaa riittää myös tulevaisuudessa. Erityistä huomiota 

ilmiöpohjaista opiskelua ja oppimista tutkittaessa voidaan tulevaisuudessa kiinnittää 

myös kansainvälisiin opetussuunnitelmiin, kuten esimerkiksi Englannin 

opetussuunnitelmamuutokseen. Miten maantieteen opetus on siellä järjestetty? 

Huomiota voi kiinnittää myös seuraaviin kysymyksiin, joita on noussut esille muiden 

ihmisten kanssa käymissä keskusteluissani: Mitä tarkoitetaan todellisen elämän 

ilmiöillä? Miten opettaja rooli muuttuu ilmiöpohjaisuuden myötä? Miten käy 

koulutuksen, ja erityisesti lukion, yleissivistävän roolin ilmiöpohjaisen opetuksen 

myötä? Voidaanko opetuksessa painottaa vain taitoja? Miten todellisia ovat EU:n ja 

OECD:n määrittelemät tulevaisuuden avaintaidot ja kompetenssit? Miten ne sopivat 

opetussuunnitelman tavoitteiksi? Miten maantieteelle käy uusissa 

opetussuunnitelmissa? Entä hukkuvatko maantieteen sisällöt ilmiöihin? 

 Kuten olen tutkielmassani esittänyt, ilmiöpohjainen opetus voi opettaa sekä 

sisältöjä että taitoja, mikäli sitä käytetään taitaen hyödyksi. Tästä syystä 

opetussuunnitelmiin olisi hyvä saada viitteitä ilmiöpohjaisen opetuksen käytöstä, jotta 

jokaisella opettajalla olisi mahdollisuus käyttää ilmiöpohjaista opetusta niin halutessaan. 

Tällöin varmistettaisiin resurssit sille, että opettajien olisi mahdollista toteuttaa 

samankaltaisia kokeiluja kuin tässä tutkimuksessakin on esitetty. Tutkimuksen 

tuloksissa saatiin hyviä viitteitä siitä, että ilmiöpohjainen opetus toimii hyvänä 

vaihtoehtona perinteisemmälle kouluopetukselle ja sitä on mahdollista toteuttaa myös 

pieninä opetustuokioina. Olen yrittänyt tutkielmani lopuksi tuoda esille myös ajatuksen 

siitä, että jokainen opettaja voi toteuttaa omaa opetustaan aineen sisällä ilmiöpohjaisesti. 
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Erityisen hyvin tämä sopii maantieteen oppiainesisältöihin ja siten maantieteen 

opettajalla on hyvät mahdollisuudet muodostaa omasta opetuksestaan ilmiöpohjaiseen 

opetukseen perustuvaa. Ilmiöpohjainen opetus ja oppiminen ei kuitenkaan sovi kaikille, 

joten se ei siten saisi tulla ylhäältä annettuna ohjeistuksena. Ilmiöpohjainen opetus ja 

oppiminen pitäisi nähdä enemmänkin mahdollisuutena tuottaa erilaisia opetus- ja 

oppimiskokemuksia sekä elämyksiä kouluissa.  

 Tähän ajatukseen viitaten, haluan lopuksi jättää kaikille kasvatustyötä tekeville 

pohdittavaksi erään tiedeleirikoulun opiskelijan lausahduksen: ”On kivempi istua vaikka 

sammaleisella kivellä kuuntelemassa asioita, kuin kovalla tuolilla koulunpenkillä.” 
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LIITTEET 

Liite 1. Ensimmäinen kyselylomake opiskelijoille. 

Taustatiedot 

Ikä: ____ vuotta 

Sukupuoli: ___ tyttö ___poika  

 

Maankohoaminen ilmiönä 

1) Kirjoita mitä tiedät maankohoamisesta. Voit kirjoittaa vapaasti mieleen tulevia asioita. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



 

 

2)  

a) Mitä odotat tulevalta tiedeleirikoululta? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

b) Mitä tietoja ja taitoja haluat oppia ja/tai kehittää tiedeleirikoulun aikana? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitoksia vastauksistasi! 



 

 

Liite 2. Ensimmäisessä opettajille sähköpostitse tehdyssä kyselyssä esitetyt kysymykset. 

 

Tiedeleirikoulu maankohoamisesta 23.–25.8.2013 

1. Millaisia tavoitteita sinulla on tiedeleirikoululle? 

2. Mitä odotat tiedeleirikoululta? 

3. Millainen rooli opettajalla mielestäsi on tiedeleirikoulun aikana? 

4. a) Miksi tiedeleirikoulu on päätetty toteuttaa käyttäen ilmiöpohjaista  

 opetusta?  

 b) Miksi juuri kyseiset aineet (maantieto, biologia, historia ja kuvataide)  

 ovat valikoituneet aineiksi? 

5. a) Mitä mieltä olet ilmiöpohjaisesta opetuksesta?  

 b) Mitä lisäarvoa se tuo mielestäsi opetukseen verrattuna esimerkiksi  

 tavalliseen luokkaopetukseen? 

 

 



 

 

Liite 3. Havainnoinnin apuna käytetty havainnointirunko. 

HAVAINNOINTI TIEDELEIRIKOULULLA 23.–25.8.2013 

1. Oppimistilanteet (jokaisessa vierailtavassa paikassa erikseen tarkasteltuna) 

a. Tutkivan ja kokeellisen otteen/opetuksen toteutuminen 

b. Ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen toteutuminen 

c. Ilmiön kokonaisvaltaisen ja oppiainerajat ylittävän tarkastelun 

toteutuminen 

d. Opettajan rooli oppimistilanteissa 

2. Opetuksen ja oppimisen ulkoiset tekijät 

a. Sää, materiaalit, ulkoiset puitteet, opetuksen ennakkovalmistelut 

3. Sosiaaliset tekijät/puolet 

a. Ryhmätyöskentely ja sen sujuvuus 

b. Sosiaaliset suhteet opetuksen aikana ja sen ulkopuolella 

4. Oppilaiden asenteet, kokemukset ja elämykset 

a. Oppilaiden asenne eri aineita kohtaan 

b. Oppilaiden kokemat elämykset ja oivallukset opetuksen aikana ja sen 

ulkopuolella 

5. Opettajien asettamien tavoitteiden toteutuminen 

a. ”Sirpaletiedosta” pois pääsemisen ja kokonaisuuksien hahmottamisen 

toteutuminen 

b. Opiskelijoiden mielenkiinnon ja oman ajattelun herättämisen sekä 

elämyksien tarjoamisen onnistuminen 

c. Oman tietämyksen kasvattaminen sekä aiheesta että opettamisesta ja 

erilaisista työtavoista 

 

 



 

 

Liite 4. Toinen kyselylomake opiskelijoille. 

KYSELYLOMAKE OPISKELIJOILLE  

Taustatiedot 

Ikä: ____ vuotta 
Sukupuoli: ___ tyttö ___poika  

 

OPPIMINEN JA OPETUS 

1. Kirjoita mitä tiedät maankohoamisesta. Voit kirjoittaa vapaasti mieleen tulevia asioita.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. Mikä vierailukohteista oli mielestäsi mielenkiintoisin?  

Kastellin jätinkirkko ____ 
Parhalahden puunkorjuukohde ____ 
Hyytämän nimikalliot ____ 
Iso-Kraaselin luontopolku ____ 
Kaupunkikuvan muutos Raahen kaupungissa ____ 
Kruunumakasiinin vanhaa Raahea esittelevä näyttely ____ 
 

Perustele vastauksesi: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 

 

3. Missä kohteista opit eniten? Miksi? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Missä kohteista opetus oli parhaiten järjestetty? Perustele. 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

5. Arvioi miten seuraavat asiat toteutuivat tiedeleirikoulun aikana. 

 erittäin 
huonosti 

huonosti ei  
kumpaakaan 

hyvin erittäin  
hyvin 

Oppiainerajat ylittävä opetus      

Mahdollisuus itse tekemiseen      

Mahdollisuus tutkivaan 
otteeseen 

     

Elämyksellisyys      

Ilmiön kokonaisuuden 
ymmärtäminen 

     

  

6. Oliko ilmiöpohjaisesta lähestymistavasta hyötyä tiedeleirikoulussa? Voit verrata 
kokemuksiasi esimerkiksi tavalliseen luokkaopetukseen. Perustele vastauksesi. 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

KOKEMUKSET JA ASENTEET 

7. Arvioi miten seuraavat asiat onnistuivat tiedeleirikoulun aikana.  

 erittäin 
huonosti 

huonosti ei  
kumpaakaan 

hyvin erittäin  
hyvin 

Omat odotukset ja tavoitteet      

Opetuksen järjestelyt      

Käytännön järjestelyt      

Tietotekniikan hyödyntäminen      

Yhteistyö eri lukioiden välillä      

Yhteistyö oppilaiden välillä      

Yhteistyö opettajien välillä      

Kurssin ilmapiiri      

Ryhmäytyminen      

 

8. Mikä oli mielestäsi parasta tiedeleirikoulussa? Perustele. 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

9. Mikä oli mielestäsi huonointa tiedeleirikoulussa? Perustele. 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

10. Olisitko omalla suhtautumisella/asenteellasi voinut vaikuttaa leirikoulun toteutumiseen? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 

 

11. Miksi osallistuit kurssille? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

12. Osallistuisitko vastaavalle kurssille uudestaan? 

Kyllä ____ 
En ____ 
 
Perustele vastauksesi. 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

13. Miten tiedeleirikoulua voidaan kehittää tulevaisuudessa?  

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

14. Mistä aiheesta tiedeleirikouluja voitaisiin järjestää tulevaisuudessa? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

15. Tähän voit kirjoittaa vielä vapaasti ajatuksia tiedeleirikoulusta. 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kiitoksia vastauksistasi! 

 



 

 

Liite 5. Toinen kyselylomake opettajille. 

KYSELYLOMAKE OPETTAJILLE  

OPETUS JA OPPIMINEN 

1. Miten kurssille asettamasi tavoitteet toteutuivat? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. Mikä vierailukohteista onnistui mielestäsi parhaiten?  

Kastellin jätinkirkko ____ 
Parhalahden puunkorjuukohde ____ 
Hyytämän nimikalliot ____ 
Iso-Kraaselin luontopolku ____ 
Raahen kaupunkikuvan muutos Raahen kaupungissa ____ 
Kruunumakasiinin vanhaa Raahea esittelevä näyttely ____ 
 
Perustele vastauksesi: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Arvioi miten seuraavat asiat toteutuivat tiedeleirikoulun aikana.  

 erittäin 
huonosti 

huonosti ei  
kumpaakaan 

hyvin erittäin  
hyvin 

Oppiainerajat ylittävä opetus      

Ilmiöpohjainen opetus      

Kokonaisvaltainen oppiminen      

Tutkiva oppiminen      

Oppilaiden kokemat elämykset      



 

 

4. Miten ilmiöpohjaisuus onnistui tiedeleirikoulussa? Onnistuitko toteuttamaan omaa 
opetustasi ilmiöpohjaisesti? 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

5. Oliko ilmiöpohjaisesta lähestymistavasta hyötyä tiedeleirikoulussa? Arvioi, vaikuttiko 
ilmiöpohjaisuus oppilaiden oppimiseen verrattuna esimerkiksi tavalliseen 
luokkaopetukseen.  
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

6. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia liittäisit tiedeleirikoulun jälkeen ilmiöpohjaiseen 
opetukseen ja oppimiseen? 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 

 

7. Toimiko aineyhdistelmä (maantieto, biologia, historia, kuvataide) tiedeleirikoulun aikana? 
Perustele. 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

8. Millainen rooli opettajalla oli tiedeleirikoulun aikana? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

KOKEMUKSET JA ASENTEET 

9. Arvioi miten seuraavat asiat onnistuivat tiedeleirikoulun aikana. 

 erittäin 
huonosti 

huonosti ei  
kumpaakaan 

hyvin erittäin  
hyvin 

Opetuksen järjestelyt      

Käytännön järjestelyt      

Tietotekniikan hyödyntäminen      

Yhteistyö eri lukioiden välillä      

Yhteistyö oppilaiden välillä      

Yhteistyö opettajien välillä      

Kurssin ilmapiiri      

Ryhmäytyminen      

 



 

 

10. Mikä oli mielestäsi parasta tiedeleirikoulussa? Perustele. 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

11. Mikä oli mielestäsi huonointa tiedeleirikoulussa? Perustele. 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

12. Oliko ilmiöpohjainen tiedeleirikoulu vaivan arvoinen? Arvioi tiedeleirikoulun 
kokonaisuuden onnistumista. 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

13. Mitä opit a) muilta opettajilta ja b) oppilailta? 

a)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
b)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

14. Miten tiedeleirikoulua voidaan kehittää tulevaisuudessa? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

15. Heräsikö sinulle uusia ajatuksia tai ideoita a) aineyhdistelmiksi, b) aiheiksi, joita olisi 
mahdollista toteuttaa ilmiöpohjaisesti? 
a)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
b)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

16. Tähän voit kirjoittaa vielä vapaasti ajatuksia tiedeleirikoulusta. 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Kiitoksia vastauksistasi! 



 

 

Liite 6. Saatekirje opiskelijoille ja opettajille toiseen kyselylomakkeeseen. 

SAATEKIRJE KYSELYÄ VARTEN 

Hei kaikille tiedeleirikoululaisille! 

Tiedeleiri on nyt ohi ja siitä on vierähtänyt jo jonkin aikaa. Olette saaneet hieman 

mietiskellä ja pohtia asioita itseksenne, joten toivottavasti olette käyttäneet ajan 

hyödyksi ja teillä on vielä käsitellyt asiat ja muistikuvat tiedeleirikoulusta kirkkaina 

mielessä. Vielä on nimittäin yhden suorituksen aika – gradukyselyyn vastaaminen 

tiedeleirikoulun jälkeen.  

Kuten teille tiedeleirikoulun aikana kerrottiin, teen maantieteen pro gradu -tutkielman 

yhteistyössä Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden kanssa tämän leirikoulun 

yhteydessä. Tarkoituksenani on tutkia ilmiöpohjaisen opetuksen ja oppimisen 

soveltuvuutta maantieteen opetukseen ja oppimiseen. Esimerkkinä tällaisesta 

opetuksesta käytän tiedeleirikoulua ja sen aikana toteutettua opetusta ja oppimista. 

Tutkimukseni aineiston koostan tiedeleirikoulun ajalta ja tämä kysely edellisen kyselyn 

ja havainnoinnin ohella on yksi erittäin tärkeä osa aineistoani. 

Tutkimuksella on merkitystä Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen lukioiden opetuksen 

kehittämiselle ja parantamiselle. Kyselyn tuloksista on mahdollista saada tietoa siitä, 

miten tiedeleirikoulu onnistui ja millaisia kokemuksia oppilaat ja opettajat leirikoulusta 

saivat. Tulokset tarjoavat myös kehittämisideoita jatkoa ajatellen sekä mahdollisesti 

uusia ideoita ilmiöpohjaisen opetuksen toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Jokaisen 

vastaus on siis arvokas, joten vastaathan kysymyksiin huolellisesti, omien kokemuksiesi 

ja tuntemuksiesi mukaan.  

Kyselyyn vastaamiseen on varattuna aikaa noin 45 minuuttia. Kysely tehdään täysin 

anonyymisti, joten kyselyn tuloksista ei pystytä selvittämään vastaajan henkilöllisyyttä. 

Mikäli teillä on kyselystä kysyttävää, voitte soittaa minulle kyselyn aikana. 

 

Kiitoksia kaikille vastauksista ja mukavasta leiristä! 

Terveisin  

Eerika Virranmäki 

Oulun yliopisto, maantieteen laitos 

puh. XXX XXXXXXX 

 



 

 

Liite 7. Hyväksytty tutkimuslupapäätös. 

 


