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1 JOHDANTO 

Ihmisen luontosuhteen kehittymiseen vaaditaan havaintoja, kokemuksia ja toimimista 

luonnossa. Jokaisella ihmisellä on kehittynyt mieleen luonto sellaisena kuin sen itse näkee, 

mutta ilman kosketusta luontoon luontokuvaa ei synny. (Richardson, 2001, s. 80-81.) 

Ihmiset ilmaisevat luontokokemuksiaan kielen, tunneilmaisujen ja elämäntapojensa kautta. 

Kun ihminen elää luontoaan, niin se tarkoittaa, että ihminen on osa luontoa eläen luonnossa 

kehollaan ja nauttien luonnon antimista. Ihminen tarvitsee luontoa jokapäiväiseen 

elämäänsä. (Suopajärvi, 2003, s. 19-20; Willamo, 2004, s. 36.) 

Monesti ajatellaan, että luonto ja kulutus eivät mahdu samaan lauseeseen ja niitä 

tarkastellaan usein toisistaan erillisinä asioina. Kulutuskeskeinen elämäntapa nähdään 

usein itsekkäänä ja epäaitona sekä luonnosta vieraantuneena ilmiönä, eivätkä luonto ja 

kuluttaja voi olla yhtä aikaa tyytyväisiä. Moni ihminen haluaa nykyisin vapaaehtoisesti 

rajoittaa omaa kulutustaan, mitä pidetäänkin erittäin tervetulleena vaihtoehtona aina vain 

kulutuskeskeisemmässä yhteiskunnassa. (Timonen, 2009, s. 203.)  

Luonnon virkistyskäyttö on ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta, jossa luonto 

tarjoaa ihmiselle jotain sellaista, josta ihminen voi saada nautintoa ja hyvää oloa. Suomessa 

asutus keskittyy kiihtyvää tahtia suuriin kaupunkeihin, joissa urbaani ympäristö valloittaa 

maa-alaa yhä laajemmilta alueilta. Samaan aikaan on ilmestynyt tilastotietoa, että 

luontomatkoja, siis vähintään yön yli kestäviä luonnossa virkistymiseen toteutettavia 

matkoja, harrastaa 43 % suomalaisesta aikuisväestöstä. Suurin osa näistä matkaajista on 

nuoria keski-ikäisiä, korkeasti koulutettuja, ylempien toimihenkilöiden tittelin omaavia ja 

suurien kaupunkien asukkaita (Sievänen & Neuvonen, 2011, s. 126-127).  

Kaupungistuminen ei siis ole ainakaan vähentänyt luonnossa harrastamista. Mieleen tulee 

väkisin kysymys, voiko luontoa ja kulutusta enää jaotella erillisiksi asioiksi vailla yhteyttä, 

varsinkin kun mukaan astuvat yhä kasvavat harrastusmatkat sekä harrastustarvikkeiden 

tärkeys, jotka molemmat kuluttavat samalla luontoa. 

Vaikka luonnon virkistyskäyttö nähdään yleisesti vapaa-ajan huolettomana ajanvietteenä, 

on luonnossa liikkujalla kuitenkin paljon myös vastuuta tekemisistään ja valinnoistaan. 

Luonnon virkistyskäyttö pohjautuu pitkälti Suomessa voimassa oleviin jokamiehen 

oikeuksiin, jonka perusajatuksena on, että luonto jää käytön jälkeen ennalleen. Näin ollen 
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luonnossa virkistymistä ei voi ajatella pelkkänä vastuuttomana hauskanpitona, vaan 

jokaisella harrastajalla on omalta osaltaan vastuu ympäröivästä luonnostamme. Tässä 

yhteydessä ei pidä unohtaa koulun ja opettajien esimerkkiä lapsen vastuullisen 

luontosuhteen rakentamisessa.  

Kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muuttumisen seurauksena metsätalous on 

työllistänyt yhä vähemmän ihmisiä. Ihmisillä on tämän seurauksena ollut enemmän 

näkökulmia katsoa luontoa, kun metsässä ainoa toiminta ei olekaan enää työnteko. 

Yhdistettynä tähän vapaa-ajan ja harrastusten lisääntymisen on ihmisten luontosuhde 

muuttunut kohti luonnon virkistyskäyttöä. Samalla menneen ajan elinkeinot kuten keräily, 

metsästys ja kalastus ovat muuttaneet muotoaan harrastuksiksi, jotka tarjoavat virkistystä ja 

henkistä hyvinvointia. (Haikari, 2012, s. 347-349.) 

Ihminen on monessa suhteessa elämässään taipuvainen ylilyönteihin, niin myös luonnon 

suhteen. Perimmäinen tarkoitus ihmisellä on kuitenkin aina ollut olla tasapainossa luonnon 

kanssa. (Haikari, 2012, s. 350.) Luonnon ja ihmisen välisestä harmoniasta kertoo osittain 

luonnon virkistyskäyttö. Suomen ladun tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että ihmiset ovat 

yleisesti tyytyväisiä jokamiehen oikeuksien toimivuuteen (Viljanen & Rautiainen, 2007, s. 

7-8). Jokamiehen oikeuksilla on pitkät perinteet Suomessa ja edellä mainittu tutkimus 

osoittaa, että suomalaiset haluavat edelleen vaalia tätä ainutlaatuista mahdollisuutta liikkua 

luonnossa ja hyödyntää sitä. Vaikuttaa siltä, että kansalaisilla on olemassa jokin 

sisäsyntyinen halu päästä harmoniaan ja kanssakäymiseen luonnon kanssa.  

Jo ennen kuin aloitin tutkielmani teon, minulla oli ajatuksena, että luonnon virkistyskäyttö 

on ihmisille varsin tuttu käsite. Kaikilla suomalaisilla on todennäköisesti jotain kytköksiä 

luonnossa toimimiseen. Lapsi rakentaa voimakkaasti omaa suhdettaan luontoon kokemansa 

perusteella ja lapsen kanssa tekemisissä olevien aikuisten esimerkin vaikutus lapseen on 

suuri. Halusin selvittää, kuinka oppikirjat esittelevät oppilaille luonnon virkistyskäyttöä. 

Kiinnostukseni luonnon virkistyskäyttöä kohtaan juontaa juurensa jo varhaisesta 

lapsuudesta. Olen ollut aina hyvin kiinnostunut erilaisista luontoon liittyvistä harrastuksista 

ja ylipäätään luontoon meneminen on aina hieno kokemus. Opiskelen luokanopettajaksi, 

joten on luontevaa, että tutkimukseni sijoittuu koulumaailmaan ja alakoulun puolelle. On 

myös selvää, että oppikirjat ovat kouluissa todella vahvassa asemassa edelleen. Muistan 

myös omalta alakouluajaltani, että kun aiheena oli luontoon liittyvä vapaa-ajan toiminta, 
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seurasin opetusta ja kirjoja erityisen suurella mielenkiinnolla. Halusin ottaa tutkimukseeni 

nämä kaksi elementtiä, eli luonnon ja oppikirjat. Pohdintani seurauksena tutkielmani 

aiheeksi muodostui luonnon virkistyskäytön ilmeneminen 5.-6. luokkien oppikirjoissa.  

Tutkimusaineistoksi valikoituivat biologian oppikirjat siitä syystä, että luonnon 

virkistyskäytön sisällöt löytyvät oppiaineen biologia sisällöistä. Tätä väitettä tukee myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Olen toteuttanut tutkimuksen 

laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkin oppikirjoista, millaisista eri näkökulmista niissä 

puhutaan luonnon virkistyskäytöstä. Olen nostanut esille myös luonnon virkistyskäyttöön 

liittyvät oppikirjoista löytyvät jokamiehen oikeudet ja kasvien keruun. 

 



4  

 

  

2 LUONNON VIRKISTYSKÄYTTÖ JA JOKAMIEHENOIKEUDET 

Tämän pääluvun tarkoituksena on esitellä, kuinka luonnon käyttö on edennyt aikojen 

saatossa metsätyön suvereenista asemasta kohti luonnon virkistyskäyttöä. Tämän jälkeen 

pyrin selittämään, mitä luonnon virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet oikeastaan 

tarkoittavat. Tuon myös esille suomalaisten suosimia luonnon virkistyskäyttömuotoja. 

2.1 Ihmisen luontosuhteen kehittyminen Suomessa 

Yhteiskunta muuttui rajusti tultaessa 1800-luvun puolivälistä 1900-luvun puoliväliin. Tällä 

ajanjaksolla muuttui samalla voimakkaasti myös ihmisen ja luonnon välinen suhde. Tähän 

ajanjaksoon sisältyy laaja rakennemuutos, joka nähtiin yhteiskunnassa. 1800-luvun 

puolivälissä Suomi oli vielä korostuneesti maatalousyhteiskunta ja eli luontoistaloudessa. 

1900-luvun puoliväliin tultaessa maa oli teollistunut ja kaupungistunut. Uusia 

puuteollisuuden muotoja, esimerkiksi paperiteollisuus oli syntynyt. (Roiko-Jokela, 2012, s. 

7.) 

Samaan aikaan maaseudulla tapahtui suuria muutoksia ja uusia vaiheita sosiaalisen 

rakenteen osalta. Muutoksen päävaiheita olivat tilattomien määrän kasvu, torpparivapautus, 

tilaluvun kasvu, asutustoiminta ja Suomen pientilavaltaistuminen. Kun näistä muutoksista 

oli jotenkin selvitty, toisen maailmansodan jälkeisen siirtoväen ja rintamasotilaiden 

asuttaminen koitui uudeksi haasteeksi. Tästä huolimatta selvästi suurin osa väestöstä asui 

kuitenkin maaseudulla ja maaseutu tarjosi vielä toimeentulon suurimmalle osalle 

kansalaisista. 1950-luvulla väestöstä kaksi kolmasosaa asui maaseudulla. Samaan aikaan 

maa- ja metsätalous työllisti yhtä paljon kuin teollisuus, kauppa, liikenne ja 

rakennustoiminta yhteensä. (Roiko-Jokela, 2012, s. 7-8.) 

Sotien jälkeinen aika on muovannut ihmisen ja luonnon suhdetta voimakkaasti. 

Jokapäiväisessä arkielämässä yhä harvempi oli tekemisissä metsän kanssa. Sotien jälkeen 

väestön kaupungistuminen ja sitä myötä ammatillinen sijoittuminen muuttui. Suomessa 

väheni voimakkaasti metsätaloustyöt ja näin ollen metsän rooli alkoi muuttua suomalaisten 

elämässä. Metsän rooli alkoikin korostua vapaa-ajanvietossa esimerkiksi metsästyksen, 

luontomatkailun ja mökkiasutuksen myötä. Sotien jälkeisenä aikana ristiriitaa ja 



5 

 

 

keskustelua ovat aiheuttaneet metsien taloudellinen käyttö ja metsäteollisuuden 

ympäristövaikutukset. (Roiko-Jokela, 2012, s. 8.) 

Maaseudulta kaupunkiin siirtyminen säännöllisiin työaikoihin ja palkkatyöhön merkitsi 

monelle ihmiselle maaseudulta ja metsien seasta muuttamista television ääreen sohvaa 

kuluttamaan. Tämä muutos ei kuitenkaan johtanut ihmisten ja luonnon suhteen 

katoamiseen. Nykyisin ihminen voi tutustua ympärillä olevaan luontoonsa kirjallisuuden 

tai luonto-ohjelmien kautta. Tämän seurauksena suomalainen on oppinut uuden tavan 

katsoa ympäröivää luontoaan. (Haikari, 2012, s. 220.) 

1960-luvun muuttoliike maalta kaupunkeihin muutti samalla ihmisen ja luonnon välistä 

suhdetta. Ennen metsä tarkoitti ihmisille lähes yksinomaan paikkaa, jossa tehtiin 

monipuolista työtä. Sittemmin ihminen pystyi mielikuvituksensa avustuksella tekemään 

metsästä aiempaa vapaamman paikan. Työnteon vastapainoksi metsästä etsittiin 

voimakkaita elämyksiä eri aistein. Metsässä katseltiin, haisteltiin ja kuunneltiin 

kokonaisvaltaisesti kokemalla. (Haikari, 2012, s. 221-222.)  

Lisääntynyt vapaa-aika on mahdollistanut metsän ja luonnon muuttumista harrastus-, 

retkeily ja virkistymispaikaksi. (Vaara & Saastamoinen, 2006, s. 364.) Koneellistunut 

metsätyö on olennaisesti vähentänyt metsästä elantonsa saavien suomalaisten lukumäärää. 

On siis perusteltua sanoa, että raskain arjen työ sijoittui 1950-luvulla metsään, mutta 2000-

luvulla ihminen pakeni arjen ponnisteluja samaiseen paikkaan. (Haikari, 2012, s. 223.) 

Rannikko (2008, s. 50-54) on tehnyt kylätutkimusta Pohjois-Karjalan Rasinmäen ja 

Sivakan kylillä. Tutkimusten myötä Rannikko on huomannut yhteiskunnan suurten 

muutosten vaikuttaneen pohjoiskarjalaisilla kylillä seuraavalla tavalla: 1950-luvulla 

Rasinmäki ja Sivakka olivat niin sanottuja tuotantokyliä, jotka elivät pienviljelmien ja 

metsätöiden varassa. Teollistumisen ja maalta muuton myötä metsä- ja maatalous 

kuihtuivat kyliltä ja kylistä tuli hiljeneviä asumiskyliä. 2000-luvun vaihteessa kehityksen 

pääpisteessä kylistä oli muovautunut pistäytymiskyliä. Tutkimukset siis osoittavat, ettei 

kylistä tullut täysin asumattomia ja kuolleita, vaan pistäytymiskylä -nimi pohjautuu 

alueiden metsämaiden, järvien ja soiden käyttöön.  

2000-luvulle tultaessa oli yleisesti nähtävissä, että pienet maalaiskylät olivat muuttuneet 

asumuksen ja työpaikan tarjoajasta harrastamisen, turismin ja kuluttamisen paikoiksi. 
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Nykypäivän tiukka jaottelu työn ja vapaa-ajan suhteen on muuttanut asetelmia niin, että 

viikonloppu- ja loma-ajat kuluvat esimerkiksi maalla retkeillen, marjastaen, urheillen ja 

metsästäen. Maaseudun ja kaupungin välinen liikenne muodostuu yhä enemmän ja 

enemmän ihmisten vapaa-ajan tarpeista. (Vaara & Saastamoinen, 2006, s. 364) 

Lomailun ja retkeilyn ja sitä myötä matkailun esimakua saatiin jo vuonna 1917, jolloin 

säädettiin laki kahdeksan tunnin työpäivistä. Suuri harppaus ihmisten vapaa-ajan ja työn 

erottumiselle antoi vuosilomalaki, joka asetettiin voimaan 1939. Näiden lisäksi vapaa-ajan 

virkistäytymiseen antoi uuden sysäyksen vielä päätös, jonka seurauksena alettiin toteuttaa 

viisipäiväistä työviikkoa. Erityisesti nämä seikat pohjustivat yhä selvemmin vapaa-ajan ja 

työn erottumisen toisistaan. 1950-luvulta lähtien vuosikymmenien saatossa ihmisten 

erilaiset harrastukset, lomailu ja matkailu ovat muodostuneet kiinteäksi osaksi ihmisten 

vapaa-aikaa. (Heinonen, 2008, s. 111-112.) Suomalaisilla on siis pitkät perinteet lähteä 

esimerkiksi luontoon virkistäytymään, kun työt sen sallivat. Edellä mainitut lakiasetukset 

auttavat ymmärtämään, kuinka ihmisten metsäsuhde on aikojen kuluessa muovautunut ja 

kuinka luonnon virkistyskäyttötoiminnasta on kehittynyt niin tärkeä osa suomalaisten 

elämää. Tutkija Järviluoma (2006, s. 41-43) kuitenkin on selvittänyt, että aina luonnossa 

virkistäytymiseen ei tarvitse pakata tavaroita ja lähteä kauas matkustamaan hakeakseen 

luontoelämyksiä. Joskus kerrostalon parvekkeelta avautuvat maisemat voivat tuottaa saman 

mielihyvän kuin retkeilijälle tähystäessään vaaran päältä avautuvaa maisemaa.  

Kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutoksen seurauksena metsätalous on 

työllistänyt yhä pienemmän osan väestöstä. Tämän seurauksena ihminen on alkanut 

vieraantua metsästä ja toisaalta metsätaloudella on ollut enemmän vapauksia päättää omista 

menetelmistään ja kehitystoimistaan. Ihmisillä ei ole enää ollut tarvetta hyödyntää metsän 

antimia osana jokapäiväistä elämää, joten suhde ja katsontakanta metsää kohtaan ovat 

muuttuneet kohti esteettisyyttä, elämyksellisyyttä ja mystisyyttä. Metsää on alettu 

kokemaan käyttämisen sijaan. Metsätalouden ja metsän kokemisen välille on syntynyt 

aikojen saatossa kuilu, koska kumpikin näkökulma on saanut elää omaa elämäänsä ilman 

yhteistä ajoittaista vuoropuhelua. Kuilu on edelleen 2000-luvulla selvästi nähtävissä ja 

mielipiteet ovat kaukana toisistaan. Joillekin metsä tuo mieleen henkilökohtaisia muistoja, 

kokemuksia ja aistimuksia ja avautuu tätä kautta ihmisille. Toiset taas katselevat metsää eri 

tehtävin hyötynäkökulmasta ja metsä vaatii heidän mielestään aktiivista muokkausta.  

(Haikari, 2012, s. 347-348.) 
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Kesämökki on ollut suomalaiselle se tukikohta, josta on päässyt helposti toteuttamaan 

itseään luonnon äärelle. Mökkielämässä on selvästi nähtävissä yhteyksiä perinteisenä 

pidettyyn suomalaiseen asumismuotoon, jossa pieni talo on sijainnut metsän keskellä, 

vesien äärellä ja jossa luontosuhde on välitön ja konkreettinen. Metsästys, marjastus ja 

muut entisaikojen pyyntielinkeinot ovat olleet jo pitkään korostuneesti harrastuksia, jotka 

antavat syyn lähteä metsään retkeilemään ja liikkumaan. Näitä pyyntimuotoja ei pidetä 

enää elinkeinoina, vaan ne antavat ihmisille henkistä hyvinvointia. Metsä mahdollistaa 

ihmiselle siirtymisen toiseen mielentilaan ja luonnossa liikkumisen nautinto on seurausta 

oikeasta tavasta katsoa ja kokea luontoa. (Haikari, 2012, s. 349.) 

Ihmisen luontosuhde voi kehittyä monella tavalla ja saada monia erilaisia piirteitä. Mitä 

enemmän metsässä kulkee ja mitä enemmän luonnon kanssa on tekemisissä, sitä 

vahvemmaksi ihmisen luontosuhde yleensä kehittyy. Esimerkiksi luonnossa kulkeva ja 

katseleva ihminen voi kokea luonnontuntemuksensa yhtä syväksi kuin metsästävä ihminen. 

Mutta miten ihminen on oikeutettu käyttämään luontoa 2000-luvullaan hyväkseen? Onko 

esimerkiksi riistanhoito vain harhaanjohtava nimike, joka antaa ymmärtää metsästyksen 

olevan jotain muuta kuin se todellisuudessa on. Toiset voivat ajatella metsästyksen olevan 

vain miehisten jäänteisviettien toteuttamista eläimiä tappamalla. Toiset taas pitävät sitä 

välttämättömänä toimintana pitää ihmisen ja luonnon välinen tasapaino kohdallaan. Oli 

niin tai näin, metsästysharrastuksen suosio on lisääntynyt jatkuvasti. (Haikari, 2012, s. 

349.) 

Metsän käyttö, kokeminen, katsominen ja arvioiminen monesta eri näkökulmasta ovat 

jatkumoita, jotka tuskin häviävät ihmisen ja luonnon väliltä tulevaisuudessakaan. Ihminen 

pyrkii luonnostaan tasapainoiseen elämään luonnon kanssa, vaikka ylilyöntejäkin joskus 

tapahtuu. Metsän merkityksiä muokkaavat omalta osaltaan lainsäädäntö, tieteellinen opetus 

ja metsäteollisuuden kehityssuunnat. Käytännön arjessa nämä merkityssuunnat voivat 

kuitenkin saada uusia ulottuvuuksia. Metsän taloudellinen puoli voi korostua huimasti tai 

olla toisarvoista. Metsän merkitys voi olla arvaamattoman suuri tai metsä voi tuntua 

merkityksettömältä alueelta ympäristössä. (Haikari, 2012, s. 350.) 
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2.2 Luonnon virkistyskäyttö 

Ihmiset lähtevät luontoon yleensä ajattelemattaankin samanaikaisesti useasta eri syystä. He 

voivat hakea luonnosta liikuntaa, raitista ilmaa, ja itsensä ylittämisen tunteita. Samaan 

aikaan mukaan voi tarttua saalista tai keräilytuotteita, mutta myös luonnonelämyksiä ja 

rentoutumista. Luonnon virkistyskäyttö voidaan jakaa neljään pääryhmään, joita ovat 

liikuntaulkoilu, kuten hölkkä ja suunnistus. Harrasteulkoilu käsittää muun muassa 

luontokuvauksen ja lintujen tarkkailun. Hyötyulkoilua ovat sienestys, marjastus, 

virkistyskalastus ja – metsästys. Muuhun ulkoiluun ja luonnon virkistyskäyttöön kuuluvat 

vaikkapa luonnosta saatavat elämykset. Usein käytännöntasolla luontoon lähdettäessä 

pääryhmät toimivat yhtäaikaisesti esimerkiksi niin, että marjastuksen yhteydessä katsellaan 

maisemia, pidetään kuntoa yllä ja nautitaan luonnosta. (Hallikainen, 1990, s. 4.) Luonnon 

virkistyskäyttö perustuu perinteisiin jokamiehen oikeuksiin. Suomen luonnossa voi 

esimerkiksi marjastaa, sienestää ja retkeillä vapaasti ilman lupia jopa yksityismailla. (Maa- 

ja metsätalousministeriö, 2013.) 

Hallikainen (1990, s. 1) liittää luonnon virkistyskäyttöön vahvasti termin ulkoilu. 

Hallikaisen mukaan ulkoilun tarkoituksena on hyödyntää luontoa vapaa-ajan tarkoituksiin. 

Määritellessään luonnon virkistyskäyttöä Hallikainen ottaa myös esiin termin metsien 

virkistyskäyttö. Siinä hyödynnetään vapaa-ajan viettoon metsätalouden maata. Metsässä 

kulkemisesta ihminen kokee saavansa fyysistä ja psyykkistä tyydytystä.  

Sieväsen (2001, s. 40-43) mukaan ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö tarkoittavat samaa 

asiaa, mutta niissä on erilaisia painotuksia. Luonnon virkistyskäyttö tarkoittaa 

luonnonalueiden käyttöä virkistymiseen. Ulkoilu käsitteenä taas yhdistetään yleensä 

väestön vapaa-ajan käyttöön sekä eri ulkoilutoimintoihin. Luonnon virkistyskäyttöön 

kuuluu kaikki vapaa-ajalla tapahtuva luonnonympäristössä oleminen ja liikkuminen. 

Liikkumista voi harjoittaa tässä tapauksessa jalan, pyöräillen, hiihtäen tai 

moottoriajoneuvolla liikkuen liikuntatarkoituksessa. Luonnon virkistyskäyttöön kuuluvat 

myös luonnon harrastaminen, maisemien katselu, telttailu, retkeily, virkistyskalastus, 

metsästys, virkistystavoitteinen kotitarvemarjastus ja -sienestys sekä veneily. Luonnon 

virkistyskäytön piiriin voi yhdistää loma-asumisen ja matkailun, mikäli niihin liittyy edellä 

mainittua toimintaa. Myös maisemien katselu on luonnon virkistyskäyttötoimintaa. 
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Luonnon virkistyskäyttöön sisältyy siis kaikki luonnossa tapahtuva ulkoilu, joka on 

määritelty jokamiehen oikeudella. Jokamiehen oikeuksien ulkopuolelle jäävät metsästys ja 

luvanvarainen virkistyskalastus lasketaan lisäksi luonnon virkistyskäytöksi. 

Moottoriajoneuvolla liikkuminen vaikkapa moottorikelkalla tai moottoriveneellä ei 

myöskään kuulu jokamiehen oikeuksien piiriin, mutta ovat kuitenkin virkistysmuotoja. 

(Sievänen, 2001, s. 42.) 

Suomessa retkeilijä voi suunnata esimerkiksi kansallispuistoihin, joiden lukumäärä on 37 

ja yhteispinta-ala 9789 neliökilometriä, erämaa-alueille ja retkeilyalueille, jotka tarjoavat 

elämyksiä ja rauhallisuutta. Valtion mailla on retkeilyn lisäksi myös muita mahdollisuuksia 

luonnon virkistyskäyttöön. Lapin erämaa-alueet antavat haastetta kokeneemmallekin 

retkeilijälle laajoine asumattomine alueineen. Suomi on väkilukuun suhteutettuna 

Euroopan innokkainta metsästäjäkansaa. Suomessa metsästäjiä on noin 300 000. Myös 

virkistyskalastusta voidaan pitää koko kansan harrastuksena. (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2013.) 

Luonnon virkistyskäyttö vaikuttaa sekä ihmiseen yksilönä että laajemmin yhteiskuntaan. 

Luonnossa liikkumisesta nähdään olevan yksilölle fyysisen ja psyykkisen terveyden 

kannalta positiivisia vaikutuksia. Kun mieli ja ruumis voivat hyvin, ajatellaan, että myös 

työkyky paranee ja ihmisten väliset sosiaaliset suhteet paranevat. Luonnon virkistyskäytön 

seurausta voi olla henkinen ja fyysinen kasvu ihmisenä. Tähän kasvuun kuuluvat muun 

muassa fyysinen kunto, luonnon kunnioitus ja luonnontuntemus. Virkistyskäytön 

lisääntymisellä on myös työllistävä vaikutus joko välittömästi tai välillisesti. (Hallikainen, 

1990, s. 2.) 

Yhteiskunnan voidaan myös ajatella hyötyvän ihmisten luonnossa liikkumisesta. 

Ensimmäisenä voisi mainita fyysisen ja psyykkisen kansanterveyden kohenemisen. 

Yhteiskunnan taloudellisen paineen alla on tärkeää, että tuottavuus lisääntyy jatkuvasti. 

Tähän on paremmat mahdollisuudet, kun ihmisten työkyky paranee. Tällöin myös ihminen 

kokee sopeutuvansa paremmin yhteiskuntaan. Luonnon virkistyskäyttö luo työpaikkoja. 

Työssä käynnin nähdään vähentävän taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia varsinkin 

syrjäseuduilla. Työntekijöiden lisääntyessä myös kansantalouden tulot lisääntyvät. 

(Hallikainen, 1990, s. 2.) 
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Hallikainen (1990, s. 3) on listannut seikkoja, jotka voivat lisätä ihmisten luonnossa 

virkistäytymistä. Kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen muutos ovat omalta osaltaan 

lisänneet luonnossa liikkumista. Tärkeä seikka lienee vapaa-ajan lisääntyminen. 

Työttömyyden lisääntyminen voi vaikuttaa luonnossa virkistäytymisen lisääntymiseen, 

mutta toisaalta myös elintason kohoaminen. Luontoa hyödynnetään nykyisin tehokkaasti. 

Tällöin liikkuminen eri alueilla helpottuu ja tiedottaminen lisääntyvistä retkeilyalueista 

onnistuu nopeasti ja tehokkaasti. Liikkumisvälineiden, retkeilyvälineiden ja erilaisten 

tarvikkeiden tekninen kehitys voi myös saada osan ihmisistä lähtemään luontoon. Tähän 

asiaan kuuluu myös erilaiset muoti-ilmiöt, joita seurataan ihmisten keskuudessa yhä 

runsaammin. Monia ihmisiä kiinnostaa myös järjestetyt toiminnat luonnossa ja jopa 

aiheeseen liittyvät kilpailut. Suomalaisten taustalla vaikuttaa tiedostetusti tai tiedostamatta 

”metsäläisjuuret”. Pitkät ja voimakkaat perinteet ihmisen ja luonnon välillä ei varmasti 

ainakaan vähennä ihmisten hakeutumista luontoon virkistäytymään.  

Metsäntutkimuslaitoksen toteuttama Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi 

-tutkimus on seurantatutkimus, jonka ensimmäinen vaihe on toteutettu vuosina 1998–2000 

ja toinen vaihe vuosina 2009–2010. Tutkimus selvitti luonnon virkistyskäytön kysyntää 

päivittämällä ulkoilutilastoja. Ulkoilutilastoissa tarkastelussa oli sen keskeiset tulokset ja 

vertailu uusimpien ja vanhempien seurantajaksojen tulosten välillä. Uusimmassa 

tutkimuksessa oli mukana noin 9000 suomalaista arvioimassa omaa 

ulkoiluharrastuneisuuttaan ja sen määrää. Tutkimuksessa tuli esiin kaikkiaan 86 

ulkoiluharrastusta, joiden määrää tuotiin tutkimuksessa esiin vuositasolla. Tutkimuksessa 

perehdyttiin myös suomalaisten lähiulkoilutottumuksiin, jotka tarkoittavat alle 

vuorokauden mittaisia ulkoiluharrastuksia. Tarkasteltavana olivat sen lisäksi luontomatkat, 

jotka tässä tutkimuksessa tarkoittavat yön yli kestäviä ulkoilun vuoksi tehtäviä reissuja. 

(Sievänen & Neuvonen, 2011, s. 3.)  

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen mukaan suomalaisesta aikuisväestöstä 96 % harrastaa 

ulkoilua 2-3 kertaa viikossa ja 170 kertaa vuodessa. Lähiulkoiluun puolestaan ottaa osaa 95 

% aikuisista suomalaisista ja vuositasolla ulkoilukertoja kertyy henkilöä kohti keskimäärin 

156. Ahkerinta ulkoilukansaa on Pohjois- ja Itä-Suomessa ja ulkoilukertoja kertyy eniten 

maaseudulla asuville nuorille keski-ikäisille naisille ja vähiten nuorille miespuolisille 

kaupunkilaisille. Suosituimmat lähiulkoilumuodot ovat kävely tai sauvakävely, koiran 

ulkoilutus, pyöräily, hiihto tai juoksu, lasten kanssa ulkoilu ja kalastus. Muiden kuin edellä 
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mainituiden harrastusten prosenttiosuus kaikesta lähiulkoilusta on 27. Kuntien omistamat 

ja ylläpitämät ulkoiluverkostot ovat seurantatutkimuksen toisessa vaiheessa osoittautuneet 

suosituiksi ulkoilupaikoiksi. Lähiulkoilu painottuu tutkimuksen mukaan mieluiten 

metsäreiteille. (Sievänen & Neuvonen, 2011, s. 125-126.) 

Vuoteen 2010 tultaessa luontomatkojen suosio on noussut verrattuna kymmenen vuoden 

takaiseen. Kaikkein innostuneimpia luontomatkaajia ovat nuoret keski-ikäiset, korkeasti 

koulutetut, ylempien toimihenkilöiden tittelin omaavat ja suurien kaupunkien asukkaat. 

Vähiten luontomatkoja tekevät maalla asuvat, matalasti koulutetut ja maatalousyrittäjät. 

Vaikka alueelliset erot ovatkin pieniä luontomatkojen suhteen, pohjoissuomalainen 

harrastaa useammin luontomatkoja kuin länsisuomalainen. Luontomatkailijat lähtevät 

toteuttamaan reissuilleen omia luontoharrastuksiaan. Suurin osa luontomatkoista sisältää 

mökkeilyä, maastohiihtoa, laskettelua, retkeilyä, kalastusta, veneilyä, metsästystä, 

marjastusta tai jotain muuta luontoharrastusta. Luontomatkan tehneistä 27 % kohdisti 

matkansa kansallispuistoon. (Sievänen & Neuvonen, 2011, s. 126-127.) 

Suomen aikuisväestön ulkoiluharrastukset ja niiden harrastuskerrat keskiarvoineen on 

koottu seurantatutkimuksella ensin vuonna 2000 ja toinen vaihe vuonna 2010. Tämän 

kymmenen vuoden aikana ulkoiluharrastusten lukumäärä on kasvanut. Tutkimuksen 

mukaan ihmisillä on nykyään keskimäärin 13 ulkoiluharrastusta. Kymmenen vuoden 

aikana sauvakävely on ilmestynyt lajikirjoon ja suosiossa ovat yhä enemmän mökkeily, 

telttailu, pienpuiden keräily, lintuharrastus, luonnon nähtävyyksien katselu ja vapaa-ajan 

metsätyö. Juoksulenkkeily ja retkiluistelu ovat kasvattaneet suhteellisesti eniten suosiotaan. 

Näiden lisäksi suosiota on saavuttanut golf ja kalliokiipeily. Kalastusharrastus on lähtenyt 

hiljalleen laskemaan päin. (Sievänen & Neuvonen, 2011, s. 127.) 

2.3 Jokamiehen oikeudet 

Jokamiehen oikeus mielletään usein osaksi historiaa ja kansanperinnettä. Vaikka näin toki 

onkin, on sen lisäksi tärkeää tiedostaa, mitä jokamiehen oikeudet merkitsevät nykyisin 

ihmisille ja yhteiskunnalle. Jokamiehen oikeus on erittäin hyvä esimerkki 

kansanperinteestä, joka siirtyy sukupolvelta toiselle ja on pääosin suullista perimätietoa. 

Jokamiehen oikeudet elävät edelleen vahvasti Suomessa ja niiden merkitys voi olla 
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muuttunut, mutta ei ainakaan vähentynyt ihmisten elämässä. (Vuolle & Oittinen, 1994, s. 

21.) 

Jokamiehen oikeudella saa perinteisesti oleskella, liikkua ja leiriytyä väliaikaisesti toisen 

omistamilla mailla ilman maanomistajan lupaa. Pysyvä maankäytön harjoittaminen on 

kuitenkin kielletty. Lisäksi henkilöllä on lupa hyödyntää joitain luonnonantimia. Laajassa 

merkityksessä jokamiehen oikeus käsittää kaiken sen toisen alueella tapahtuvan toiminnan, 

mihin ei tarvitse maanomistajan tai viranomaisen lupaa, eikä ole muutoinkaan vastoin 

lakia. Laki ei ole määrittänyt jokamiehen oikeutta varsinaisesti oikeutena, mutta muutamia 

mainintoja asiasta kuitenkin löytyy. Rikoslaissa on maininta jokamiehen oikeudesta, kun 

puhutaan joidenkin luonnontuotteiden keräämisestä. Jokamiehen oikeuden sukulainen 

vesialueiden käyttöoikeus mainitaan myös rikoslaissa. Luonnonsuojelulain mukaan 

jokamiehen oikeuksia rajoittavia kylttejä ei ole lupa pystyttää, jos ne eivät perustu Suomen 

lakiin. (Tuunanen, Tarasti & Rautiainen, 2012, s. 9.) 

Jokamiehen oikeuden perusteella kansalaisen on mahdollisuus liikkua muilla alueilla, 

paitsi alueella, jonka maanomistaja on ottanut erityiseen käyttöön, joka on syrjäyttänyt 

jokamiehen oikeuden. Näitä alueita voivat olla viljelymaat ja asumusten pihapiirit. 

Käytännössä vain hyvin pieni osa Suomen pinta-alasta on jokamiehen oikeuksien 

ulkopuolella. Maanomistajalla ei ole mahdollisuutta rajoittaa tai kieltää kokonaan 

toimintaa maillaan, jos toiminta on laillista. Kulkuoikeuden rajoittaminen on paikallaan 

esimerkiksi luonnonsuojelualueilla, ampumaradalla ja puutarhassa. Jokamiehen oikeuksien 

käyttäminen on pääasiassa maksutonta, eikä vaadi suostumuksia tai lupia, lukuun ottamatta 

viehekalastusta. Luonnolle, maankäytölle tai maanomistajalle ei saa aiheutua vähäistä 

suurempaa haittaa toteuttaessaan jokamiehen oikeutta. Lainsäädäntö sisältää jokamiehen 

oikeuksien reunaehdot, mutta käytännössä sallitun, paheksuttavan ja kielletyn toiminnan 

rajat ovat todella usein hyvin häilyviä ja paikalliset olot ja tottumukset vaikuttavat eri 

tapauksien arviointiin. Jokamiehen oikeuksien käyttö on vaatinut aikojen kuluessa vain 

hyvin vähän oikeustoimia. Ympäristöministeriön teettämien tutkimusten mukaan 

jokamiehen oikeudet toimivat hyvin Suomessa niin maanomistajien, maankäyttäjien kuin 

viranomaistenkin näkökulmasta. (Tuunanen ym., 2012, s. 11-13.)  

Jokamiehen oikeudet kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville henkilöille. Tähän asiaan ei 

vaikuta ihmisen kansalaisuus. Ulkopuolisten tiedustellessa ei tarvitse kertoa toiminnan tai 
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oleskelun syytä, mikäli se on jokamiehen oikeuksien puitteissa sallittu. Noin 96 % Suomen 

maa-alasta on jokamiehen oikeudella käytettävissä. Ulkopuolelle jäävät alueet ovat muun 

muassa rakennusalueita, luonnonsuojelukohteita ja maanpuolustuksen käytössä. Vesistöjä 

käytetään sekä jokamiehen oikeudella että vesilain yleiskäyttöoikeudella.  (Tuunanen ym., 

2012, s. 12-13.) 

Suomen ympäristöministeriö (Tuunanen ym., 2012, s. 11) on koonnut tiivistetyn listan 

niistä asioista, joita jokamiehen oikeudella saa ja ei saa tehdä: 

”Jokamiehenoikeudella saa: 

- liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja 

vesistöissä, 

- ratsastaa, 

- oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua, 

- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja, 

- onkia ja pilkkiä sekä 

- veneillä, uida ja peseytyä vesistöissä ja kulkea jäällä. 

Jokamiehenoikeudella ei saa: 

- haitata maanomistajan maankäyttöä, 

- kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksissä olevilla pelloilla, 

- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, 

- ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, 

- ottaa sammalta tai jäkälää, 

- tehdä avotulta toisen maalle, 

- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla, 

- roskata ympäristöä, 

- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa, 

- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia, 

- häiritä eläimiä eikä 

- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.” 

Suomen lainsäädännöstä ei löydy yhtenäistä säädöstä jokamiehen oikeuksista. Ulkoilulain 

valmistelun yhteydessä 1960- ja 1970-lukujen taitteessa yritettiin tuoda jokamiehen 

oikeudet lainsäädäntöön siinä kuitenkaan onnistumatta. Ulkoilulaki sisältää edelleenkin 

vain säädökset, jotka koskevat ulkoilureittejä, valtion retkeilyalueita ja leirintäalueita. 

Eduskunta näki jokamiehen oikeudet hankalasti säädettävänä, mutta kertoi vaalivansa ja 

huolehtivansa jokamiehen oikeuksista. Jokamiehen oikeudet nähdään vakiintuneena 

käytäntönä, joka on hankalasti säädettävä. (Tuunanen ym., 2012, s. 130-131.) 
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Jokamiehen oikeus käsitteenä ei esiinny kuin muutamassa lain kohdassa, mutta sen 

taustalla vaikuttaa kattava lainsäädäntö. Jokamiehen oikeudesta on maininta rikoslaissa 

kohdassa, joka käsittelee luonnontuotteiden keräämistä. 

”Jokamiehen oikeuksista 

Tämän luvun säännökset eivät koske maassa olevien kuivien risujen, maahan pudonneiden 

käpyjen tai pähkinöiden taikka luonnonvaraisten marjojen, sienten, kukkien tai, jäkälää ja 

sammalta lukuun ottamatta, muiden sellaisten luonnontuotteiden keräämistä toisen 

maalta.” (Rikoslaki, 28, luku 14 §) 

Myös luonnonsuojelulaissa on maininta jokamiehen oikeudesta. Vesilaissa ei puhuta 

suoraan jokamiehen oikeudesta, mutta jokaisella on esimerkiksi oikeus kulkea vesistöissä 

ja käyttää vettä omiin tarpeisiin. Perustuslaki määrittää keskeisimmät jokamiehen oikeuden 

perusteet, jotka löytyvät perustuslain liikkumisvapautta, laillisuusperiaatetta ja 

yhdenvertaisuutta koskevissa oikeuksissa. Keskeinen jokamiehen oikeuden omaisuuden 

suojan turvaaminen tulee myös perustuslaista. Muu lainsäädäntö määrittää tarkemmin 

jokamiehen oikeuden rajat ja reunaehdot. (Tuunanen ym., 2012, s. 14.) 

Jokamiehen oikeuksiin suhtaudutaan pääsääntöisesti suomalaisten keskuudessa 

myönteisesti. Metsäntutkimuslaitoksen tekemän luonnon virkistyskäyttöä koskevan 

tutkimuksen (2010) mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista ulkoilee säännöllisesti 

yksityismailla ja suurin osa heistä käyttää ulkoillessaan myös jokamiehen oikeuksia. 

Jokamiehen oikeuksia pidetään ulkoilijoiden keskuudessa hyvänä asiana, joka ei aiheuta 

ongelmia. Omilla maillaan ulkoilevilla asenteet jokamiehen oikeuksia kohtaan ovat 

varauksellisempia. (Sievänen & Neuvonen, 2011, s. 3.)   

Suomen Ladun vuonna 2006 toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin jokamiehen 

oikeuksien toimivuutta ja siihen liittyviä ongelmia. Tutkimuksen toimeksiantaja oli 

ympäristöministeriö. Internetkyselyyn vastasi noin 300 henkilöä, jotka olivat 

maanomistajia, ulkoilijoita ja viranomaisia. 39 % vastaajista kertoi jokamiehen oikeuksien 

toimivan erittäin hyvin ja 58 % kertoi niiden toimivan melko hyvin. Vain yksi prosentti piti 

toimivuutta jokamiehen oikeuksien osalta huonona. Vastaajaryhmien välillä ei juurikaan 

huomattu eroja. Keskeisimmiksi ongelmiksi joka vastaajaryhmissä jokamiehen oikeuksien 

osalta nousivat roskaaminen, yksityisteiden käyttö, luvaton maastoliikenne ja koirien 
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irtipito. Tutkimukseen vastaajien mielestä olisi erittäin tärkeää tiedottaa aktiivisesti 

jokamiehen oikeuksien piiriin kuuluvista sisällöistä selkeästi. Samalla olisi tärkeää 

korostaa luonnossa liikkujan vastuuta ja vedota muutenkin ihmisten asenteisiin jokamiehen 

oikeutta kohtaan. (Viljanen & Rautiainen, 2007, s. 7-8.) 
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3 OPETUSSUUNNITELMAN NÄKÖKULMA LUONNON 

VIRKISTYSKÄYTTÖÖN JA JOKAMIEHEN OIKEUKSIIN 

Tämän luvun tarkoituksena on perehtyä ensin opetussuunnitelman määritelmään. 

Tarkastelussa on yksityiskohtaisemmin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2004, ja sieltä luokkien 5–6 biologian oppisisällöt. Tässä luvussa käsittelen myös lasten 

elämässä mukana olevien aikuisten roolia lasten luontosuhteen kehittymisessä. Lopuksi 

kerron oppikirjasta opetusmateriaalina sekä esittelen erilaisia jollain lailla tutkielmaani 

liittyviä oppikirjatutkimuksia. 

Opetussuunnitelmatyön ajattelu on siirtynyt kohti curriculum-mallia. Tässä ajatusmallissa 

on perustana paikallisuus ja oppilaskeskeisyys. Keskitetty, opettajajohtoinen ja 

oppiaineskeskeinen Lehrplan-malli on saanut väistyä curriculum-mallin tulon myötä. 

Lehrplan-mallisessa opetussuunnitelmassa korostetaan vahvasti mestari-oppipoika-

ajattelua ja oppiminen tapahtuu havainnoimalla ja jäljittelemällä. Tällaisen oppimisen ei 

kuitenkaan nähty palvelevan tarpeeksi tehokkaasti 1990-luvun alun nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Näihin aikoihin otettiin muun muassa käyttöön kunta- ja koulukohtaiset 

opetussuunnitelmat, jotka perustuivat valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. (Nevalainen, 

Kimonen & Hämäläinen, 2001, s. 137 -138.) Opettajat otettiin siis mukaan 

opetussuunnitelmatyöhön, koska opettajan rooli on kaksijakoinen. Opettajan täytyy miettiä 

sopivat didaktiset ratkaisut ainedidaktiikan, pedagogiikan sekä oppiaineen suhteen. Hänen 

täytyy myös aikaisempien kokemusten ja tietojensa avulla jäsentää ja tunnistaa tilanteita 

jouhevasti. (Lavonen, Juuti, Meisalo, Uitto & Byman, 2005, s. 29.) 

3.1 Opetussuunnitelman määritelmiä 

Suomalaisen yleissivistävän koulun virallisesti ensimmäinen opetussuunnitelma ilmestyi 

vuonna 1925. Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö ilmestyi sotien jälkeen 

vuonna 1952 ja vuonna 1970 ilmestyi peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö, 

joka oli kaksiosainen. Näiden jälkeen opetussuunnitelman perusteita on ilmestynyt vuosina 

1985, 1994 ja 2004. (Atjonen, 2005, s. 76.) 

Opetussuunnitelmalle on mahdotonta antaa yhtä ainoaa määritelmää. Yleisesti ajatellaan, 

että opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, mitä koulussa täytyy oppilaille opettaa. 
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Opetussuunnitelmaa pidetään myös ennakoivana kokonaissuunnitelmana niistä 

toimenpiteistä, joilla päästään koulukasvatuksen päämääriin. Tässä määritelmässä 

kasvatuksellinen toiminta nähdään korostuneempana kuin pelkkien oppiaineiden 

opettaminen. Olipa määritelmä kumpi hyvänsä molemmissa painottuu opetussuunnitelman 

ennakoiva tarkoitus.  (Atjonen, 2005, s. 76.) 

Opetussuunnitelma voidaan myös nähdä systemaattiseksi tuotantojärjestelmäksi erityisesti 

koulutuspoliitikkojen silmin. Filosofit ja oppimisen tutkijat voivat mieltää 

opetussuunnitelman ajattelutavoiksi ja opettajat voivat nähdä sen eri opetuksen tavoitteiden 

kuvauksena. Yhtä mieltä ollaan siitä, että opetussuunnitelmaa määrittäessä 

tietopankkiajatuksesta ollaan luopumassa ja oppilaslähtöisyys korostuu. Painotuksena ovat 

enemmänkin oppilaiden kokemukset ja ajattelu sekä niiden kehittäminen. Jos vuoden 1970 

opetussuunnitelmamietintö perustui pitkälti oppikirjoja mukailevaan oppimäärien 

kognitiiviseen pänttäämiseen, kehitys on kulkenut siitä eteenpäin niin, että oppilas on 

nostettu opiskeluprosessin keskiöön. 1980-luvulla keskustelu suuntautui usein 

eheyttämiseen, mutta myöhemmin keskustelu siitä on vähentynyt ja edennyt kohti 

kognitiivis-konstruktivistista opetuskeskustelua. (Atjonen, 2005, s. 76-77.) 

Opetussuunnitelma koostuu oppisisällöistä, tavoitteista, opetusmenetelmistä ja 

arvioinnista. Tasapainon löytäminen näiden asioiden kesken on haastavaa saavuttaa ja 

monesti sisältö jääkin pelkäksi sanojen helinäksi, vaikka tarkoitus olisi herättää pohtimaan 

arvoja, tavoitteita ja päämääriä. Oppiainekohtaisia luetteloita laadittaessa saattavat 

kasvatustavoitteet ja oppilaslähtöisyys jäädä hieman taka-alalle. Näihin asioihin on 

kuitenkin nähtävissä kehitystä ja suunnan muutoksia. Arviointi on saanut perinteisten 

kokeiden rinnalle uusia muotoja, kuten suullinen arviointi, portfolio ja käytännön näyttö. 

Työmuodoissa on edetty kohti oppilaskeskeisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta. (Atjonen, 

2005, s. 77.) 

Peruskoulun opetussuunnitelmille voi asettaa kuusi tehtävää, jotka ovat myös näkyneet ja 

pysyneet niissä koko ajan. Opetussuunnitelmaa pidetään koulujärjestelmän suunnittelun 

välineenä, yhteiskuntakehityksen suuntaajana, oppimateriaalien laadinnan ohjeena, 

tavoitteiden tarkentajana, arvioinnin perustana ja opettajan pedagogisen suunnittelun 

ohjeena. (Atjonen, 2005, s. 77.) 
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3.2 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2004 keskittyy arvopohjaltaan 

erilaisiin ihmisiin ja heidän välisiin suhteisiin. Esimerkiksi sellaiset arvot, kuten tasa-arvo, 

ihmisoikeudet monikulttuurisuuden hyväksyminen ja demokratia nostetaan vahvasti esille. 

Opetussuunnitelman perusteissa on otettu huomioon myös ihmisen ja luonnon väliset 

arvot. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristön elinkelpoisuuden 

vaaliminen kuuluvat vuoden 2004 opetussuunnitelman arvoperustaan. Lisäksi 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista löytyy maininta, että paikallisen 

opetussuunnitelman tulee tarkentaa arvopohjaa. Arvojen tulee välittyä koulun 

jokapäiväiseen toimintaan. Opetuksen sisällön ja tavoitteiden täytyy vastata arvopohjaa. 

(Opetushallitus, 2004, s. 14.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelma on biologian osalta jaettu kolmeen osaan. Alakoulun 

luokilla 1–4 biologian opetus on sisällytetty oppiaineeseen nimeltä ympäristö- ja 

luonnontieto, johon sisältyy biologian lisäksi maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto. 

Tavoitteena opetuksessa on oppilaan ymmärrys ja tuntemus ympärillä olevasta luonnosta ja 

rakennetusta ympäristöstä. Oppilaiden täytyy myös oppia ymmärtämään ihmisten 

erilaisuutta ja ottaa muut huomioon sekä tiedostaa terveys ja sairaus. Lähtökohtana 

opetukselle toimii oppilaan omat lähtökohdat ja lähiympäristö sekä oppilaan aikaisemmat 

kokemukset asioista. Tutkiva ja ongelmakeskeinen lähestyminen opeteltaviin asioihin 

nähdään opetussuunnitelmassa palvelevan parhaiten oppilaan tarpeita. Opetukseen 

yhdistetään myös kokemuksellisuus ja elämyksellisyys, joiden avulla arvellaan kehitettävän 

oppilaan myönteistä ympäristö- ja luontosuhdetta.  Opetus toteutetaan luokilla 1–4 

kestävän kehityksen näkökulmasta. (Opetushallitus, 2004, s. 170.) 

Vuosiluokat 5–6 jatkavat tutkivan oppimisen hengessä elämästä ja sen ilmiöistä. 

Oppimisen tärkeimpinä päämäärinä ovat tässä vaiheessa eliölajien tunnistus, eliölajien 

elinympäristöt ja niiden vuorovaikutus sekä luonnon monimuotoisuuden arvostus ja 

vaaliminen. Opetuksen tavoitteena on myös johdattaa oppilas tuntemaan itseään ihmisenä 

ja tiedostamaan itsensä osaksi luontoa. Opetukseen sisällytetään luonnollisesti ulkona 

tapahtuva opetus, jonka tarkoituksena on tuottaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja 

elämyksiä luonnosta. Tärkeää on myös oppia havainnoimaan luontoa.  (Opetushallitus, 

2004, s. 176.) 
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Biologian osalta 5-6 luokkien tavoitteena on, että oppilas oppii liikkumaan luonnossa sekä 

havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa. Opetuksen tuloksena oppilaan tulisi oppia 

kehittämään ympäristölukutaitoaan, huolehtimaan lähiympäristöstään, toimimaan 

ympäristöystävällisesti ja suojelemaan luontoa. Oppilaat tutustuvat biologian opetuksessa 

lähialueiden eliölajistoon ja opettelevat tunnistamaan eri lajeja. Myös ohjattu kasvien keruu 

kuuluu opetussisältöön. Oppilaiden tulee ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkitys 

ja tutustua jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. (Opetushallitus, 2004, s. 176-177.) 

Ihmisen ja ympäristön monipuolinen suhde tulee esiin esimerkiksi tarkasteltaessa erilaisia 

elinympäristöjä. Metsien kohdalla huomio voi kiinnittyä vaikkapa metsien 

monikäyttöisyyteen ja jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien tarkasteluun. 

(Opetushallitus, 2009.) Yksi hyvän osaamisen edellytys biologiassa oppilaan oppimisen 

arvioinnissa on luonnossa liikkumisen taitaminen. Tätä taitoa ei opi ellei luonnossa liiku. 

Luonnossa liikkumiseen ei tule varata mitään erillisiä tunteja, vaan se tulee sisällyttää 

jouhevasti eri aihesisältöihin. Esimerkiksi kasvien keruu tai lintulajien tunnistaminen 

voivat olla hyviä syitä lähteä opettelemaan samalla luonnossa liikkumisen taitoja. 

Kokemuksellisuus ja elämyksellisyys mielletään usein positiivisiksi oppimiskokemuksiksi. 

Luonnossa liikkuminen tarjoaa näihin seikkoihin todella hyvät mahdollisuudet. Maastossa 

opiskelu voi joissain tapauksissa olla pitkälti riippuvainen koulun sijainnista. On 

luonnollista, että luontoon lähdetään luokan kanssa useimmin, jos koulu sijaitsee lähellä 

tutkittavia elinympäristöjä. Tällöin luonto-opiskelun toteuttaminen ei usein tuota 

ylitsepääsemätöntä vaivaa. (Opetushallitus, 2010.) 

Biologian maasto-opetus tarkoittaa luokan ulkopuolella tapahtuvaa ekologiapainotteista 

opetusta. Maasto-opetuksen sisältö ja työtavat vaihtelevat muun muassa luokan, maaston ja 

aiheen mukaan. Maastotöillä voi auttaa saavuttamaan oppilaiden tiedollisia, taidollisia sekä 

asenteellisia tavoitteita. Ihminen tavoittelee luonnon kustannuksella usein omaa etuaan ja 

tällaiset asenteet voivat vahvistua myös lapsella. Koulun tarjoamat luontokokemukset 

voivat antaa aivan uusia ja tärkeitä näkökulmia luonnon suhteen lapselle sekä muokata 

lapsen asenteita ja persoonaa. Tämä seikka on huomioitu myös Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa, joka tukee maasto-opetusta ja luontosuhteen kehittämistä. 

(Uitto, 2005, s. 124-125.) Luonnon virkistyskäyttöön tukevien asenteiden kannalta 

maastotyöskentelyssä voisi herättää oppilaiden kiinnostuksen ylipäätään luontoa kohtaan. 
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Oppilaita voi myös tukea oman luontoharrastuksen löytämisessä ja luonnon 

havainnoimisessa unohtamatta ympäristövastuullisuutta.  

Alaluokkien opetuksessa painotetaan, että ihmisen elämä on riippuvainen 

luonnonantimista. Muun muassa luonnosta saatava ravinto on elinehto ihmiselle. Näitä 

asioita painotetaan myös 5. ja 6. luokan biologian opetuksessa. Esimerkiksi metsää 

käsiteltäessä korostetaan, kuinka vahvasti metsä on läsnä ihmisen elämässä. Myös 

opetussuunnitelma ottaa huomioon luonnon elintarvikkeiden alkulähteenä. Tämä on 

luonnollista, koska edelleen osa ravinnostamme kasvaa luonnonvaraisesti luonnossa. 

Metsistä saadaan sieniä ja marjoja ja vesistöistä saalistetaan kalaa sekä muita ravinnoksi 

käytettäviä veden eliöitä. (Opetushallitus, 2009.) Yhä edelleen monet ihmiset hyödyntävät 

luonnonantimia elämässään, mutta lähtökohdat tälle ovat muuttaneet ajan kuluessa 

muotoaan. Esimerkiksi marjastus, sienestys, kalastus ja metsästys mielletään yhä useammin 

luonnossa tapahtuviksi virkistystoiminnoiksi ja harrastuksiksi, joista voi samalla hyötyä 

muun muassa taloudellisesti. 5. ja 6. luokkien biologian oppikirjat esittävät edellä mainitut 

toiminnat sekä vapaa-ajan virkistystoimintana että tapana hankkia ravintoa. 

Luonnon monimuotoisuutta ei nähdä enää 5.-6. luokan opetuksessa erillisenä opetettavana 

aiheena, vaan tähän viittaavia asioita käsitellään eri aiheiden lomassa. Luonnon 

monimuotoisuuteen liitetään ajatus monimuotoisen luonnon suojelusta ja vaalimisesta. 

Luonnossa liikkuja on omalta osaltaan velvollinen toimimaan luonnon hyväksi. Opetuksen 

tulee ohjata oppilaita taitoihin, joita luonnossa liikkumiseen tarvitaan. Oppilaat täytyy 

myös perehdyttää lainsäädännöllisiin jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

(Opetushallitus, 2013.) 

Yläkoulun biologian opetus paneutuu elämään, sen ilmiöihin ja edellytyksiin. Huomio on 

kiinnitetty ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen sekä yksilön osuus ja vastuu luonnon 

monimuotoisuuden suojelussa. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia havainnointiin 

ja luonnon tutkimiseen ja sisällyttää tietotekniset mahdollisuudet opiskeluun. Päämääränä 

on oppilaan ympäristötietoisuuden kehittyminen ja halukkuus elinympäristöjen 

vaalimiseen. (Opetushallitus, 2004, s. 180.) 
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3.3 Lasten luonto-opetus ja luontosuhde 

Opettajien ajatuksia metsään liittyen selvitettiin taloustutkimuksessa, jonka taustalla oli 

Suomen Metsäyhdistys. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 466 lastentarhaopettajaa, 

luokanopettajaa ja maantiedon- ja biologianopettajaa. Tutkimus pyrki selvittämään 

opettajien metsätietoa ja asenteita metsiä kohtaan. Sama tutkimus on toteutettu myös 

vuosina 2002 ja 2004. Tuorein tutkimus ei tuonut suuria muutoksia aikaisempiin 

tutkimuksiin nähden. (Suomen Metsäyhdistys, 2007.) 

Opettajat arvioivat, kuinka eri aihealueet painottuvat heidän opetuksessaan. Metsäluonto, 

metsän antimet ja virkistyskäyttö, metsäluonnon suojelu, metsän hoito sekä käyttö, puista 

valmistettavat tuotteet ja metsäkulttuuri kuuluivat arvioitaviin aihealueisiin. Näistä 

aihealueista lastentarhan ja alakoulun osalta opetuksen painotus on metsäluonnossa. Myös 

virkistyskäyttöä, metsän antimia ja metsän suojelua painotetaan opetuksessa. 

Luokanopettajien vastausten mukaan 65 % metsäluonnon opetuksesta tapahtui 

luokkatiloissa ja metsänhoidon ja metsätalouden opetuksen prosenttiosuus oli 84 %. 

Aineenopettajat toteuttivat metsäopetuksessaan metsäkäyntejä hieman luokanopettajia 

harvemmin, kun taas lastentarhaopettajat käyttivät metsäasioissa metsää opetuspaikkana 

useammin kuin luokkatiloja. Taloustutkimuksen mukaan vierailut metsään ovat 

vähentyneet. (Suomen metsäyhdistys, 2007.)  

Luonnossa liikkuminen on monipuolinen ja kokonaisvaltainen kasvattaja ja kehittäjä. 

Luonnossa asiat opitaan monesti normaalia helpommin. Selityksenä tälle toimii niin 

sanottu luonnon transsitila, jonka seurauksena ihmisen tiedostamattoman ja tietoisen 

mielen yhteistyö tehostuu. Tehostuneen toiminnan hyödyt nähdään muun muassa taitoja, 

tietoja ja asenteita opittaessa. Luonnossa tapahtuva oppiminen on usein myös kuin itsestään 

positiivinen kokemus, koska liikuttaessa luonnossa elimistö alkaa tuottaa 

endorfiinihormoneja, jotka koetaan mielihyvänä. Monet pitävätkin luontoa perinteistä 

luokkatilaa parempana luokkahuoneena. (Jääskeläinen, 2003, s. 18.) 

Luonnossa arkiset ja tavallisesti hieman merkityksettömätkin asiat nousevat aivan uudelle 

tasolle. Luonnossa vietetty aika ja siihen tutustuminen ovat lapselle usein merkittävä 

seikkailu, jossa lapsella on valtavasti erilaisia virikkeitä ympärillään sekä mahdollisuus 

kasvaa. Nykypäivän kasvuolosuhteet eivät tarjoa monesti lapselle riittävästi fyysisiä 

koettelemuksia. Erityisen terveellistä luonnossa on kohdata fyysistä epämukavuutta, joka 
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tuntuu hetken pahalta, mutta tuo valtavasti voimaa ja turvallisuuden tunnetta ja tätä kautta 

luottamusta itseensä. Luonnossa retkeily on tutkimusmatka ihmisyyteen ja se antaa eväitä 

elämiseen. (Jääskeläinen, 2003, s. 18.) 

Parasta oppimista varsinkin lapsuusiässä on monesti elämykset ja itse koetut asiat. Lapset 

oppivat paljon tutkimisen, etsimisen ja kokeilun kautta ja lapsilla on näihin toimintoihin 

luontainen polte. Opetuksessa olisi hyvä pyrkiä vähentämään pelkän muistin varaista 

toimintaa ja lisäämään opetukseen toimintaa, jonka seurauksena lapselle syntyy mielikuvia 

ja erilaisia tunnetiloja. Esimerkiksi opettajalla on hieno tilaisuus ohjata lapsia sopiviin 

oppimisympäristöihin. Taitava opettaja pystyy yhdistämään oppimisympäristöön aiheeseen 

sopivia tehtäviä ja näin oppimista tapahtuu kuin itsestään sivutuotteena kaiken muun hyvän 

lisäksi. Lapset janoavat luonnollisia leikkejä, yhteistoimintaa ja fyysisiä haasteita. 

(Jääskeläinen, 2003, s. 18-19.) 

Suunnitellessa luontoa oppimisympäristöksi on tärkeää, että otetaan huomioon ympäristön 

turvallisuus ja virikkeellisyys. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on myös valttikortti ja 

edellytys oppimiselle. Opettajan rooli on toimia ohjaajana ja tarkkailijana taka-alalla. 

Tavoitteena on, että oppiminen olisi itseohjautuvaa. Hiihto-opetuksessa hyvä esimerkki 

tällaisesta itseohjautuvasta ja kokeilevasta oppimisesta on hiihtomaa, jossa lapsi yhä 

uudelleen ja uudelleen pyrkii erilaisten hiihtotehtävien kautta parantamaan omaa 

suoritustaan ja samalla arvioi tuloksiaan. Lasten kanssa lähdettäessä luontoon 

opiskelemaan opettajan on etukäteen määritettävä opetukselle tarkoitus ja tavoitteet sekä 

tulokset. Olisi myös pyrittävä siihen, että lapset pystyisivät arvioimaan itse omaa ja 

kavereiden oppimista. Luonto-opetuksessa tärkeäksi asiaksi nousee oppimaan oppiminen, 

eli lapset pyrkivät kehittämään ja omaksumaan omia oppimistaitojaan. Oppimaan 

oppimisessa informaatioita vastaanottava systeemi toimii hyvin aktiivisesti. Tähän 

systeemiin kuuluvat näkö-, kuulo-, tunto-, maku-, haju- ja tasapainoaisti. (Jääskeläinen, 

2003, s. 19-21.) 

Lapsen oppiessa ja lapselle opetettaessa mukaan astuu myös aina kasvatuksellinen 

näkökulma, vaikkei kasvatuksellisia tavoitteita ole etukäteen asetettukaan. Lapsi tarkkailee 

ja havainnoi jatkuvasti ohjaajaa. Lapsi tekee jatkuvasti johtopäätöksiä ja kenties samaistuu 

ohjaajaan. Lasten kanssa toimiessa on ymmärrettävä oman esimerkin vaikutus, joka on 

usein hyvin voimakas lapselle. Tämän takia on tiedostettava omat arvot ja välitettävä 
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sellaisia arvoja lapselle, jotka ovat hänelle ja ympäristölle hyödyksi. (Jääskeläinen, 2003, s. 

22.) 

Lapsuusajan myönteiset kokemukset luonnossa liikkumisesta antavat hyvän pohjan lapsen 

luontosuhteen kehittymiselle ja ohjaavat ulkoilulliseen ja ympäristövastuulliseen 

elämäntapaan. Näin ollen luontosuhteen luomisella on pitkälle ulottuvat tavoitteet. 

Retkeilytaitoihin johdattaminen on oma haasteensa, johon on hyvä tarttua jokaisen lapsen 

kasvatukseen osallistuvan henkilön omalta osaltaan. Virtuaalitodellisuuden ja 

teknologisoituneen yhteiskunnan vastapainoksi on terveellistä, että lapsi kokee luonnossa 

elämyksiä ja saa sitä kautta jo nuorena vastapainoa nykyajan kiireelliseen elämäntapaan. 

Nykyään stressi ei ole ainoastaan aikuisten ongelma, vaan myös lapset joutuvat osallisiksi 

kiireestä ja tulostavoitteisesta maailmasta. Tavoittelemisen arvoisina toimintaperiaatteina 

lähdettäessä lapsien kanssa retkelle kannattaa pitää luonnon kunnioittamista, 

kiireettömyyttä, tasavertaisuutta ja turvallisuutta. (Hirvonen, 2003, s. 8.) 

Alakoulun opettajalla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa opettamiensa lasten 

luontosuhteeseen omalla esimerkillään. Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan yhtenä 

tavoitteena, että oppilas oppii liikkumaan luonnossa ja havainnoimaan ympäristöään. Tämä 

tavoite toteutuu tietysti parhaiten lähtemällä luontoon sisällyttäen samalla opiskeltavia 

aiheita jouhevasti mukaan. Jo alakoulun puolella käytettävä aika ja resurssit eivät 

välttämättä tue parhaalla mahdollisella tavalla luonto-opetusta sen varsinaisessa 

ympäristössä. Tämä voi tuoda haasteita innokkaimmillekin opettajille. Lapsen 

luontosuhdetta voi kuitenkin kehittää jokapäiväisissä luokkatilanteissakin välittämällä 

puheissaan ja tekemisissään ympäristövastuullisia arvoja.  

Biologia tarkoittaa oppia elämästä ja se käsittelee luonnonympäristön asioita. 

Ympäristökasvatus kuuluu osaksi biologian opetusta, koska myös ympäristökasvatuksessa 

on tärkeää luonnonympäristölliset ja ekologiset näkökulmat asioihin.  

Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan nykyään laajemmin eri ympäristön osatekijöitä. Näitä 

ovat luontoympäristön lisäksi sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen, eettinen ja 

esteettinen ympäristö. Kun biologian opetukseen ottaa mukaan näitä osatekijöitä, voidaan 

asioita tarkastella laajemmin ja syvemmin kuin pelkän elävän luonnon kannalta. 

Esimerkiksi metsäopetuksessa voidaan tarkastella ihmisen osallistumista ja vaikutusta 
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metsää koskevissa asioissa. Ympäristökasvatuksen merkittävin tavoite on luoda ja 

vahvistaa ympäristövastuullista elämäntapaa. (Cantell, 2005, s. 254.)  

5. ja 6. luokkien biologian oppikirjat kannustavat oppilaita muun muassa maastoretkeilyyn, 

ympäristön havainnoimiseen ja lajien tutkimiseen sekä koulussa että kotona. Cantell ja 

Koskinen (2004, s. 78-79) ovat määritelleet ympäristökasvatuksen tavoitteita. He nostavat 

tavoitteiksi muun muassa luonnossa tapahtuvat havainnot, kokemukset ja henkilökohtaiset 

merkitykset. Näitä voidaan toteuttaa biologian tunneilla esimerkiksi maastoretkillä. Cantell 

ja Koskinen nostavat ympäristökasvatuksen tavoitteiksi myös ympäristöön liittyvät taidot 

ja halun toimia ympäristössä. Näitä tavoitteita voi lähteä toteuttamaan esimerkiksi 

ympäristössä liikkumalla erilaisia taitoja opetellen, kasveja ja eliöitä keräämällä ja 

tutkimalla sekä kannustamalla oppilaita ympäristössä toimimiseen ja vaikuttamiseen. Tässä 

yhteydessä ei pidä unohtaa myöskään opettajan omaa esimerkkiä, jolla voi olla tärkeä 

vaikutus oppilaisiin. Luonnon virkistyskäyttöön liittyvät sisällöt ovat osittain vahvasti 

yhteydessä ympäristökasvatuksen sisältöihin muun muassa edellä mainituin osin. 

Ympäristökasvatus tarkastelee ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon. Luonnon 

virkistyskäyttö perustuu ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen ja luonnossa toimiminen 

täytyy perustua kestävään käyttöön. Biologian oppikirjat tuovat selvästi esiin, että 

esimerkiksi retkeilijän täytyy liikkua luonnossa luontoa kunnioittaen. 

Hyvän luontosuhteen omaava henkilö ymmärtää, että luonnon hyvinvointi vaikuttaa 

vahvasti myös ihmisten hyvinvointiin ja jokaisen yksilön toiminta vaikuttavat ympäristöön. 

Ilman puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa ei elämää olisi maapallolla. Suomalaisille luonto 

tarkoittaa voimavaraa sekä ilon ja ymmärryksen lähdettä. Luonnonrakkaudesta nousee 

myös usein tarve suojella omalta osaltaan jollain tavoin luontoa. Erityisesti lapsuusiässä 

ympäristökasvatuksen tavoitteena on johdatella lasta toimimaan vastuullisesti ympäristön 

hyväksi ja tehdä siitä elämäntapa. Lapsuusiässä luotu pohja hyvälle luontosuhteelle voi 

helpottaa ympäristöä säästävien valintojen tekemistä myös aikuisiällä. Hyvän 

luontosuhteen omaavan henkilön on luonnollista toimia ympäristönsä hyväksi ilman 

pakotteita tai luopumista. Luontoa säästävä valinta arkielämässä voi olla vaikkapa 

kulkemalla työ- ja koulumatkat pyörällä. Ympäristövastuullinen ja luonnosta nauttiva 

henkilö voi myös olla huolissaan ilmaston muutoksesta, josta voi seurata talvien 

lämpenemistä ja muun muassa kevään hankikelien häviämistä. (Salminen, 2003, s. 10.) 
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Kaikki lapsen kasvatukseen omalta osaltaan vaikuttavat henkilöt voivat vaikuttaa lapsen 

luontosuhteen muotoutumiseen. Luontosuhde ei ole sellainen asia, jota tarjotaan valmiina 

pakettina, vaan jokainen henkilö rakentaa itse oman luontosuhteensa ja siihen vaikuttaa 

vahvasti muun muassa oma persoona, pohdinnat ja kokemukset. Peruskoulun opettajat ovat 

henkilöitä, jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän työnsä kautta lapsien kasvatukseen. 

Opettajat voivat tarjota opetuksessaan myönteisiä luontokokemuksia, jotka herättävät 

ajatuksia ja saavat lapset pohtimaan. Omasta elinympäristöstä voi tehdä kiintoisan 

tutkimuskohteen ja sen yhdessä tutkiminen kehittää monenlaisia taitoja lapsissa. Ei ole 

tarkoitus, että kaikista tulee lintubongareita tai hyönteistutkijoita, vaan tärkeintä on 

omaksua luontoa säästävä elämäntapa, joka sanelee, mikä on itselle ja ympäristölle parasta. 

Parhaiten tavoitteisiin päästään tietysti lähtemällä lasten kanssa luontoon ja välittämään 

heille omaa kiinnostusta luontoa kohtaan. Toisaalta täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen 

lapsi on yksilö ja näin ollen jokaisella lapsella on omat kiinnostuksen kohteensa, mutta 

myös asioita, jotka lapsi kokee vähemmän tärkeiksi. Tähän vaikuttavat persoonan lisäksi 

aiemmat kokemukset ja tekemiset. Lapsien kuunteleminen onkin muun muassa 

opetustyössä todella tärkeä taito. Lapsien kanssa luontoon lähdettäessä olisi tavoitteen 

mukaista, jos aikuinen voisi auttaa jokaista lasta löytämään oma tapansa luonnon 

nauttimiseen. (Salminen, 2003, s. 10-11.) 

Suomen Latu on kehittänyt 7–12-vuotiaille lapsille retkeilytoimintaa, joka toimii nimellä 

Metsävaeltajat. Metsävaeltajat retkeilevät lähiseudun luontokohteissa 1–2 kertaa 

kuukaudessa. Toimintamuodon tarkoituksena on kannustaa lapsia säilyttämään eräretkeily 

ja muut liikunnalliset luontoharrastukset osana heidän koko elämäänsä. Toimintaan kuuluu 

luonnon havainnointia vuodenaikojen mukaan ja retkeilyn perusteiden opettelua. Toiminta 

sopii myös hyvin osaksi iltapäiväkerhon tai koulun toimintaa. Metsävaeltajat-ryhmässä on 

havaintojen ja kokemusten avulla tarkoitus ymmärtää luonnon toimintaa ja kuinka ihminen 

kuuluu osaksi luontoa. Retkillä lapset kokevat muiden lasten sekä ohjaavien aikuisten 

kanssa seikkailuja. Usein yhteenkuuluvuuden tunne on ryhmässä vahva yhdessä tekemisen 

vuoksi. Retkien pituuteen vaikuttavat muun muassa ryhmään ikätaso ja retkikohde. Retkillä 

on oltava riittävästi ohjaajia, jotta turvallisuus ja sujuvuus olisivat retkillä taattua. 

Suositusmäärä on kolme tai neljä ohjaajaa kahtakymmentä lasta kohti. Retkillä voi myös 

vierailla ”asiantuntijoita”, jotka käyvät opettamassa lapsille erityistaitoja esimerkiksi 

lintujen havainnointia tai vuolemista. Luontoleireillä lapset oppivat monia 
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käytännöntaitoja, kuten tavaroiden pakkaamisen ja huoltamisen, retkiruoan valmistuksen, 

leirin rakentamisen ja tulenkäsittelytaidot. Kaikki retkeilijät saavat tutustua 

jokamiehenoikeuksiin ja eri ulkoilumuotoihin sekä omaksuvat ulkoilun elämäntapana. 

Nuorimmat retkeilijät pääsevät kokemaan lyhyitä retkiä ja seikkailuja. Vanhemmat 

mukanaolijat voivat vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja tutustuvat erilaisiin luonnon 

virkistysmuotoihin, kuten patikoimiseen, melontaan, retkiluisteluun, talvikalastukseen, 

suunnistukseen, lumikenkäilyyn, hiihtoon ja kiipeilyyn. (Hirvonen, 2003, s. 24.) 

3.4 Oppikirja opetusmateriaalina 

Lahdes (1997, s. 234) määrittelee oppimateriaalin oppiainesta sisältävänä tiedonlähteenä 

esimerkiksi kirjana. Oppimateriaali voi myös olla toiminnan kohde kuten muovailuvaha, 

dia tai kangas. Määttä (1984, s. 2) taas ryhmittelee oppimateriaalit useaan eri luokkaan. 

Kirjallinen oppimateriaali koostuu muun muassa oppi- ja tehtäväkirjoista sekä opettajan 

materiaalista. Visuaalinen oppimateriaali voi tarkoittaa piirtoheitinkalvoja ja opetustauluja. 

Auditiivinen oppimateriaali käsittää esimerkiksi äänitteet ja audiovisuaalinen videot ja 

elokuvat. Muu oppimateriaali tarkoittaa esimerkiksi oppimispelejä ja todellisia esineitä. 

Heinonen (2005, s. 30) määrittelee tutkimuksessaan oppimateriaaliksi sellaiset asiat, jotka 

sisältävät oppiainesta ja ne ovat tehty opetustarkoituksiin. Tällaisia ovat oppikirjat ja 

tehtäväkirjat, opettajan materiaali sekä muu oheismateriaali.  

Oppimateriaaleista erityisesti oppikirjat ovat monesti osa jokapäiväistä kouluarkea 

perusopetuksessa. Ne ovat vahva osa koulutusjärjestelmäämme. Oppikirjat tuovat esiin 

yhteiskunnassa kulloinkin valloillaan olevia arvoja. (Heinonen, 2005, s. 34.) Oppikirja 

nähdään itsestäänselvyytenä ja kiinteänä osana kouluopetusta. Poikkeuksena pidetäänkin 

niitä kouluja, joissa ei kirjoja käytetä ollenkaan. Oppikirjojen tyylipiirteitä ovat rajallinen 

laajuus ja niiden ulkonäkö on tunnistettava. Ne ovat myös kirjoitettua kieltä, jotka etenevät 

lineaarisesti ja ovat riippumattomia ajasta ja paikasta. Oppikirjoja on monia erilaisia, kuten 

oppikurssien tai aihealueiden mukaan laadittuja sekä käsikirjatyylisiä teoksia. Oppikirja voi 

olla yksi itsenäinen painos tai siihen voi kuulua laaja kokoelma tekstikirjan lisäksi tehtävä- 

ja harjoituskirjoja, opettajan oppaita ja erilaisia lukemistoja. (Karvonen, 1995, s. 11-12.)  

Oppikirjat ja sitä kautta tehtäväkirjat kumpuavat aina opetussuunnitelman perusteista. 

Kirjoissa tuodaan esille opetusmenetelmät, joihin kirjat nojaavat. Kirjoitettu teksti on tehty 
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ikäkauteen sopivaksi. Kirjat ovat edelleen hyvin tärkeitä työvälineitä opettajalle ja tärkeitä 

oppimisvälineitä oppilaille oli kyse sitten oppi-, kauno-, tai tietokirjasta. Erityisesti 

oppikirja välittää opittavasta asiasta tietoa. (Heinonen, 2005, s. 29.) Oppikirjaksi sanotaan 

teosta, joka on tehty nimenomaan opetustarkoituksiin. Oppimateriaaleista ajatellen 

oppikirjat ovat vanhimpia ja tärkeimpiä välineitä. Oppikirjan erottaminen tieto- tai 

kaunokirjasta ei ole aina yksiselitteistä. (Lappalainen, 1992, s. 11.) Oppikirjat kertovat 

tyypillisesti lukijalle, mitkä asiat ovat tärkeää oppia. Ne myös opettavat oppimaan muun 

muassa tekstien, tehtävien ja kuvien kautta. Kirjoissa faktat tuodaan esiin neutraalisti, eikä 

kirjoittajan ääntä kuule. (Mikkilä-Erdmann, Olkinuora & Mattila, 1999, s. 436-437.)  

Tyypillisesti oppikirjat ovat useiden tekijöiden muodostamien tekijäryhmien toimesta 

tehtyjä. Tämän lisäksi kustantamojen teksti- ja kuvatoimittajat osallistuvat kirjan tekoon. 

Ennen kirjojen käyttöönottoa seuraa usein myös kirjojen laatuarviointi, jolloin niitä 

testataan muutamassa koulussa.  Oppikirjaa laadittaessa on tyypillistä se, että teksti 

käsittelee opetettavan asian mahdollisimman yksinkertaisesti ja pelkistetysti. Asetelma on, 

että kirjoittaja on asiantuntija, joka esittää entuudestaan vierasta tietoa ja uutta asiaa 

tietämättömämmälle lukijalle. Lukijan tehtävä on hyväksyä ja omaksua tekstissä esitettyä 

tietoa. Oppikirjoihin kirjoitetaan vain todenperäistä tietoa. (Karvonen, 1995, s. 12, 21.) 

Tiedonvälityksen lisäksi oppikirjat antavat kuvaa valloillaan olevasta oppimiskäsityksestä. 

Tämä tulee oppikirjoissa esille siksi, koska ne opettavat aina myös oppimaan. On myös 

mahdollista, että oppikirja antaa virheellisesti kuvaa aiemmin pinnalla olleista 

oppimiskäsityksistä. (Mikkilä-Erdmann ym., 1999, s. 437.)  

Karvonen (1995, s. 20) mainitsee oppikirjatekstien tyypillisiksi piirteiksi erilaiset termit, 

asiakeskeisen kirjoitustyylin, kirjoittajan näkymättömyyden ja lauseiden tiiviyden. 

Oppikirjateksteissä on myös tyypillisesti paljon kursivointeja, kuvia ja tiivistelmiä. 

Karvonen (1995, s. 18) myös korostaa, että oppikirjojen tekstejä ei voi laatia ottamatta 

huomioon mikä on niiden tehtävä ja millaiseen yhteyteen ne laaditaan. Oppikirjatekstit 

eivät voi olla irrallisia ympärillä oleviin muihin teksteihin nähden.    

Oppikirjojen käytössä tulisi aina olla pohjana opetussuunnitelma sekä oppimisen 

psykologia. Olisi tärkeää ottaa huomioon opetuksen, oppimisen ja opiskelun luonteen 

edellyttämät asiat. Opettaja ei kaikissa tapauksissa voi vaikuttaa vapaasti oppikirjojen 

valintaan omalle luokalleen. Vastaan saattaa asettua säästösyyt tai kompromissitilaukset. 
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Mikäli valinta on vapaa, olisi tärkeää valita kirjat, jotka vahvasti tukeutuvat 

opetussuunnitelman henkeen ja toiminta-ajatukseen. Myös opettajan yksilölliset 

ominaisuudet tulisi huomioida ja valita opetustyyliin ja opetusjärjestelyihin sopivat kirjat. 

Erilaiset oppikirjasarjat rikastuttavat opetusta, mikäli niitä löytyy. Joissain tapauksissa 

kirjojen oppikirjojen rajallinen valinta saattaa luoda jopa positiivisia mahdollisuuksia 

opetukseen. Opettajat yhdessä oppilaiden kanssa päätyvät pähkäilemään, mitä muuta voisi 

opiskella kuin pelkän kirjan pohjalta.  (Uusikylä & Atjonen, 2002, s. 147.)  

Tuore oppikirja-ajattelu on kehittynyt siihen suuntaan, että oppilaita haastetaan yhä 

enemmän omaan ajatteluun. Oma tulkinta asioista nousee tärkeäksi osaksi oppimista. 

Kirjojen tavoitteena on haastaa oppija kriittiseen arviointiin, lisätiedon hankkimiseen, 

arviointiin. Tähän kaikkeen paineita luo konstruktivistinen oppimiskäsitys. (Uusikylä & 

Atjonen, 2002, s. 147.) 

Heinosen (2005, s. 228) tutkimuksen mukaan opettajat arvostavat opetuksessaan 

oppimateriaalia, joka on oppilaita innostavaa ja motivoivaa opiskelun kannalta. Arvostusta 

ilmenee myös niissä tapauksissa, joissa opetusmateriaali on pystynyt antamaan jotain uutta 

näkökulmaa tai ideaa muun muassa opetusmenetelmiin. Kaikkein suurin arvostus kohdistui 

materiaalin selkeyteen ja loogisuuteen. On myös tärkeää, että oppikirja keskittyy vain 

perusasioiden oppimiseen. 

Oppimateriaaliin kohdistuu paljon erilaisia odotuksia, jotka voivat myös osittain olla 

ristiriitaisia. Oppimateriaalin pitäisi vaalia yhteiskunnan perinteisiä arvoja, mutta samaan 

aikaan sen pitäisi olla edistyksellinen uusien asioiden luoja ja saada oppilaat mietteliäiksi. 

Opetusmateriaalin täytyisi olla ajaton, mutta ajankohtainen, faktapitoinen ja tunteita 

herättävä. Myös eriyttämisen mahdollisuus kuuluu odotuksiin, joita oppimateriaalilta 

odotetaan. Tarjolla pitäisi olla mahdollisuuksia nopeille sekä hitaille oppijoille ja samalla 

motivoida mahdollisimman useita oppilaita. Kaiken materiaalilaadinnan perustana tulisi 

olla kuitenkin se, että aineksen avulla pitäisi tapahtua oppimista. Myös opettajan 

vaatimukset painavat suuresti laadintaprosessissa. Materiaalin tulisi yhtä aikaa noudattaa 

vallitsevaa opetussuunnitelman perusteita ja vastata opettajien odotuksia. (Heinonen, 2005, 

s. 31.) 

Oppikirjat sekä niihin liittyvä oppimateriaali ovat edelleen usein korvaamattomia ja hyvin 

tarpeellisia, vaikkakin tutkimukset ovat esittäneet monia heikkouksia, jotka liittyvät 
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oppimateriaaleihin. Oppimateriaalit eivät pysty ihmetekoihin, eikä se ole tarkoituskaan. 

Tietotekniikan ja kirjallisen opetusmateriaalin välinen vuorovaikutus voi synnyttää 

mainioita opetustilanteita ja -menetelmiä. (Lahdes, 1997, s. 241.) Luokkakirjastojen 

vaatimattomuus voi myös selittää osaltaan sen, miksi oppikirjojen merkitys on niin suuri 

opiskelun tiedonlähteenä (Aho, Havu-Nuutinen & Järvinen, 2003, s. 175). 

Usein ajatellaan, että oppikirjat ovat sama asia kuin opetussuunnitelma opettajille. Tämä 

osoittautuu virheelliseksi ajattelutavaksi esimerkiksi siksi, koska oppikirjoissa ei tule esille 

yhteisiä kasvatustavoitteita. Oppikirjat pureutuvat oppiainekohtaisiin asioihin ja ne ovat 

tekijöiden tulkinta asioista. Liiallisella oppikirjojen tuijottamisella voi olla opettajalle 

haitallisia vaikutuksia, jotka voivat ilmetä pedagogisen ajattelutavan köyhyytenä ja 

kaavamaisena opetuksena. Opetussuunnitelmassa taas vaaditaan kouluissa käytettävän 

monipuolisia opiskelumenetelmiä muun muassa tiedonhankintaan kannustamisessa. 

(Uusikylä & Atjonen, 2002, s. 49.)  Nykyisin opettajan vastuulle jää varmistus siitä, kuinka 

hyvin oppikirja vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Opetushallitus, eivätkä mitkään 

muut laitokset enää tarkasta oppikirjoiksi aiottuja teoksia. Oppimisen ja opetuksen 

ajattelutavan muutosten seurauksena oppikirjan asema on monipuolistunut 

opiskeluprosessissa. Oppikirjan käyttö on edennyt siihen suuntaan, ettei sitä lueta 

välttämättä riviltä toiselle sivu kerrallaan. Opiskeltavien asioiden ymmärtäminen voi myös 

vaatia toisinaan oppikirjan tarkastelua eri kohdista, jolloin kirjalta vaaditaan kattavaa 

hakemistoa. Käsitemäärittelyt ovat myös oivallinen apu tietoa etsivälle oppilaalle. (Aho 

ym., 2003, s. 175-176.) 

Tutkimustiedon mukaan oppimateriaalit vastaavat kaiken kaikkiaan hyvin opettajien 

tarpeita ainakin sen mukaan, koska niitä käytetään todella yleisesti Suomessa ja muualla 

maailmassa. Oppimateriaaleihin kohdistuva tuotekehitys on korostunut entisestään. Tästä 

huolimatta oppimateriaaleja arvioitaessa materiaalien tuottamisesta ei tiedetä välttämättä 

riittävän paljon. Kouluhallitus poisti vuonna 1992 Suomessa menettelyn, jolla hyväksyttiin 

oppikirjat ennen niiden laajempaa levikkiä. Toimenpiteen poistamisen uskottiin lisäävän 

kustantajien määrää, mutta todellisuudessa määrä on vähentynyt. Heikko taloudellinen 

tilanne opetustoimissa selittää pitkälti tämän asian. Oppikirjojen käyttöikä onkin kasvanut 

kirjojen kierrätystoiminnan myötä. Peruskoulun kirjasarjat tarvitsevat suuria panostuksia 

taloudellisesti tuotekehittelyyn, markkinointiin ja tuotantoon. Näihin seikkoihin liittyy aina 
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omat riskinsä. Myös nämä asiat vaikuttavat kirjojen kustantajien vähyyteen. (Heinonen, 

2005, s. 58.) 

Heinonen (2005, s. 229) on perehtynyt tutkimuksessaan oppikirjojen ja opetussuunnitelman 

väliseen suhteeseen opetuksessa ja on pyrkinyt selvittämään, ovatko oppikirjat samaa 

tarkoittava asia opettajille kuin opetussuunnitelma. Tutkimuksessa käy ilmi, että 

yksiselitteistä vastausta tähän on mahdotonta antaa. Koulukohtaisien opetussuunnitelmien 

laadintaprosessissa oppikirjat näyttelevät suurta roolia. Kirjojen pohjalta laaditaan monien 

opettajien mukaan koulukohtainen opetussuunnitelma. Opettajat kokevat myös, että 

oppikirjat ovat konkreettinen tuki opetussuunnitelmia laadittaessa ja kirjat helpottavat 

tulkitsemaan opetussuunnitelman tavoitteita, joita pidetään joskus abstrakteina. Opettajien 

mukaan opetus etenee pitkälti kirjojen aihejärjestyksen mukaan, joten on luontevaa laatia 

sen järjestyksen pohjalta myös koulukohtainen opetussuunnitelma. Oppimateriaalit ja 

etenkin oppikirjat ovat näin ollen olleet tärkeässä asemassa koulukohtaisessa 

opetussuunnitelmatyössä. 

Opetushallitus voi vaikuttaa hyvinkin nopealla aikataululla oppimateriaaleihin 

sisällöllisesti muun muassa opetussuunnitelmauudistusten myötä. Uudistukset saattavat 

luoda uudenlaisia tarpeita ja vaatimuksia, jotka kumpuavat muuttuvasta yhteiskunnasta. 

Usein myös nähdään tarvetta pitää oppimateriaalia ajan tasalla esimerkiksi tutkimustyön 

seurauksena. Monipuoliset opetusmenetelmät ja uuden teknologia tarjoamat 

mahdollisuudet tulisi näkyä vahvasti oppimateriaalien tarjonnassa, koska koulutuksen 

tavoitteena on oppimisen ja opetuksen kaiken aikainen kehittäminen. (Heinonen, 2005, s. 

59.) 

3.5 Oppikirjatutkimuksia 

Tutustuessani oppikirjoihin kohdistuneisiin tutkimuksiin huomasin, että niitä on tehty 

melko runsaasti ja hyvin paljon erilaisista näkökulmista. Tämä on täysin ymmärrettävää, 

koska oppikirjat ovat nykyäänkin merkittävässä asemassa kouluopetuksessa. Seuraavassa 

esittelen pääajatuksia muutamista oppikirjatutkimuksista. Esittelen myös niitä keinoja, joita 

toteutan oman tutkielmani teossa.   

Hohti ja Lehto ovat perehtyneet tutkimuksessaan neljännen luokan ympäristö- ja 

luonnontiedon oppikirjojen tekstirakenteeseen virkkeitä ja tekstejä analysoimalla (Hohti & 
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Lehto, 2001, s. 145). Tutkimuksen mukaan metatekstuaalista ainesta ei oppikirjoista löydy, 

vaan oppikirjat esittävät runsaasti erilaisia käyttäytymis- ja toimintaohjeita oppilaille 

suoraan puhuttelemalla heitä. Tiedonhankintaan ja tekstin rakentumiseen liittyvää ainesta 

ei siis oppikirjoissa ole havaittavissa. (Hohti & Lehto, 2001, s. 149-150.) 

Hohdin ja Lehdon (2001, s. 151) tutkimuksessa selvisi, ettei oppikirjoissa esitettyjä faktoja 

kohtaan esiinny kritiikkiä. Kaikki kirjoitettu siis esitetään kirjoissa totena. Tällöin ei 

teksteistä löydy myöskään inhimillistä kertojaa. Lähtökohta on se, että oppilaat lukevat 

oppikirjoista tietoa ja he uskovat, mitä niissä sanotaan. Oletus on, että oppilaat myös 

sisäistävät lukemansa tekstin. Tutkimuksessa selvisi, ettei oppikirjojen teksteissä tuoda 

millään lailla esille tiedon muuttuvaa luonnetta.  

Oppikirjateksti on tutkimuksen mukaan hyvin päälausepainotteista. Tästä johtuu osaltaan 

se, että asiat on esitetty pirstaleisesti ja näin ollen asiakokonaisuuksia ja asioiden välisiä 

yhteyksiä on vaikea ymmärtää. Tutkituissa oppikirjoissa oli käytetty induktiivista 

lähestymistapaa asioiden esittämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisistä asioista 

edettiin kohti laajempia, yleisiä asioita. Tekstit vaikuttivat yleisesti helpoilta, mutta ne eivät 

antaneet mahdollisuutta oppilaiden omille ajatuksille, epäilyille, kysymyksille tai 

päätelmien muodostamiselle. Tekstit suorastaan vaativat opettelemaan asiat ulkoa. 

Tutkimuksen mukaan opettajalle jää suuri vastuu, kun oppilaat käyttävät oppikirjoja. 

Oppikirjat eivät tue opetussuunnitelman mukaista tiedonkäsityksen toteutumista. 

Tutkijoiden mukaan oppilaiden ei tule käyttää oppikirjoja itsenäisesti, koska kirjoja ei ole 

suunniteltu oppilaan itsenäiseen työskentelyyn. Oppilaat tarvitsevat oppikirjojen tueksi 

opettajaa tekemään täydentäviä selityksiä oppikirjojen asioista. Oppilaskeskeisessä 

opetuksessa voikin olla vaarana, että oppilaat jäävät ilman tätä tärkeää tukea. Tämä seikka 

voi aiheuttaa puutteitta rakennettaessa eri ilmiöiden kokonaiskuvaa ja niiden välisiä 

suhteita. Oppilaiden tiedonkäsityksen muodostumisessa maailmankuvan rakentumisessa on 

erityisen tärkeää, mitä oppikirja heille kertoo. Siksi tekstin laatu ja sisältö tulee olla 

tarkkaan mietittyä. (Hohti & Lehto, 2001, s. 152.) 

Hannus on tutkinut väitöskirjassaan oppikirjan kuvien vaikutusta 10-vuotiaiden lasten 

oppimiseen. Tutkimus perehtyi myös oppilaiden tiedonkeruuseen ja oppimisen laatuun. 

Tutkimustulosten mukaan kuvien vaikutus oppimiseen oli varsin rajallista ja koski 

ainoastaan kapea-alaista muistamista. Oppilaat olivat hyvin pitkälti tekstisuuntautuneita, 
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eivätkä he juurikaan katsoneet kuvia. Oppikirjan aukeamaa tutkiessaan oppilaat kuluttivat 

94 % ajastaan verbaaliseen ainekseen ja ainoastaan 6 % kuviin. Kirjojen runsas kuvitus ja 

siihen käytetty aika muodostavat suuren epäsuhteen. Hannus toteaakin tutkimuksessaan, 

että kuvituksen vaikutus oppimiseen on vähäistä. Kirjan aukeama tulisi muuttaa 

johdonmukaisen ja rikkaan tekstin hyväksi ja jättää kuvien painotus vähemmälle. (Hannus, 

1996, s. 104, 118-120.) 

Mikkilä-Erdmann ym. tekivät oppikirja-analyysin vuoden 1994 

opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen. Tutkimukseen valikoitui ympäristö- ja 

luonnontiedon, maantiedon ja biologian oppikirjoja, jotka kattoivat sekä alakoulun, 

yläkoulun että lukion materiaalia. Oppikirjatutkimuksessa selvisi, että alakoulun kirjoissa 

asiat esitetään toteamalla faktat, eikä lukijalle jää juurikaan oman ajatuksen rakentamisen 

mahdollisuutta. Oppikirjat eivät sisällä myöskään paljon ongelmakeskeistä lähestymistä 

asioihin. Kuvien ei juurikaan nähdä täydentävän tekstiä, koska kuvat nähtiin tutkimuksen 

mukaan lähinnä koristeina, palvelematta käsitteiden ymmärtämistä. Tutkimustulokset 

osoittivat, etteivät uudistuneet oppimateriaalit tue oppilaan omaa ajattelua ja tiedon 

jäsentelyä. Vaikka kattavia oppikirjoja tarvitaan edelleenkin, opetuksessa tulee näkyä 

opettajan oma pedagoginen ajattelu, eivätkä oppikirjat saa häiritä tai poistaa tätä 

opetuksesta. Oppikirjan tulisi palvella ajatusta, että oppilaan on itse kehitettävä 

tiedonetsintätaitojaan kriittisesti ja ongelmakeskeisesti ilman, että oppikirja siirtää valmiit 

vastaukset ja tiedot oppilaalle. (Mikkilä-Erdmann ym., 1999, s. 440-441, 443-446.) 

Omassa pro gradu –tutkielmassani tutkin, kuinka luonnon virkistyskäyttö ilmenee 5.-6. 

luokkien biologian oppikirjoissa. Tutkin aihetta laadullisen sisällönanalyysin keinoin. En 

ole perehtynyt tutkielmassani oppikirjatekstin rakenteisiin tai siihen, millaisia 

oppimiskäsityksiä kirjat toteuttavat. En myöskään aseta oppikirjoille minkäänlaisia 

ennakkokriteereitä, mitä luonnon virkistyskäytön sisältöjä kirjoista tulisi löytyä. Olen 

kiinnostunut tutkielmassani puhtaasti oppikirjatekstin ja -kuvien luonnon virkistyskäytön 

sisällöistä. Haluan tehdä aineiston perusteella päätelmiä, millaisista eri näkökulmista 

luonnon virkistyskäyttöä kirjoissa lähestytään ja millaisia eri painotuksia asian suhteen 

ilmenee. Tulen tekemään tutkielmassani oppikirjojen välillä vertailua liittyen 

asiasisältöihin, mutta tarkoitukseni ei ole asettaa oppikirjoja paremmuusjärjestykseen. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jossa tutkin luonnon virkistyskäytön ilmenemistä 

alakoulun 5.-6. luokkien biologian oppikirjoissa. Tämä luku sisältää tietoa laadullisesta 

tutkimuksesta ja sen tekemisestä. Kerron myös oman tutkimukseni toteutuksesta ja 

analysoinnista sisältäen tutkimuskysymyksen ja tutkimusaineiston.  

4.1 Tutkimuskysymys 

Työni tutkimuskysymys syntyi kiinnostuksesta selvittää, mitä erilaisia luonnon 

virkistyskäyttömuotoja biologian oppikirjoista löytyy. Ajatuksen jalostumisen myötä 

mielenkiintoni alkoi kohdistua siihen, miten luonnon virkistyskäyttöön liittyvät sisällöt on 

esitetty oppikirjoissa. Lopullisesta tutkimuskysymyksestäni muodostui seuraavanlainen: 

Miten luonnon virkistyskäyttö ilmenee alakoulun 5.-6. luokkien biologian 

oppikirjoissa?  

Ennen tutkimusaiheeni päättämistä oli selvää, että halusin tutkimukseni suuntautuvan 

alakoulun puolelle. Päättäessäni tehdä oppikirjatutkimuksen ajattelin alakoulun yläluokkien 

oppikirjojen olevan kaikista antoisinta tutkimusaineistoa, koska aineistoni koostuu 

pääasiassa juuri oppikirjatekstistä. Viides- ja kuudesluokkalaisilta vaaditaan jo koulussa 

enemmän kuin alempien luokkien oppilailta ja tämä näkyy myös oppikirjojen sisällöissä. 

Tutustuessani Piaget’n ajatuksen kehittymisen teoriaan päätös 5. ja 6. luokkien biologian 

oppikirjojen tutkimiselle sai sinetin.  

Piaget’n kehitysteorian mukaan lapsen ajattelun kehitys etenee käyden läpi eri vaiheet, 

jotka esiintyvät aina samassa järjestyksessä. Alemman kehitysvaiheen läpikäynti on aina 

edellytys seuraavalle vaiheelle. Se, missä iässä mikäkin kehitysvaihe esiintyy saattaa 

vaihdella lapsen sosiaalisen maailman ja aikaisempien kokemusten mukaan. Ajattelun 

kehittyminen on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii aikaa siirryttäessä tasolta toiselle. 

Piaget’n teoriaa mukaillen voidaan todeta, että viidennen ja kuudennen luokan oppilaat 

ovat formaalisten operaatioiden vaiheessa. Tämän ajattelun kehittymisvaiheen aikana 

lapsen konkreettinen ajattelu vähenee, abstrakti ajattelu lisääntyy ja hän pystyy tekemään 

loogisia päätelmiä eri aihealueista.  (Takala & Takala, 1988, s. 117, 128.) 
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4.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu 5. ja 6. luokkien biologian oppikirjatekstistä ja kuvista 

kuvateksteineen. Kuvien ja kuvatekstien mukaan ottaminen tutkimukseeni tuntui lopulta 

luonnolliselta, vaikka sitä moneen otteeseen tutkimuksen teon aikana epäröinkin. 

Mielestäni monet kuvat, jotka valikoituivat tutkimusaineistooni sopivat todella hyvin 

tutkimukseni tarkoitukseen selvittää, kuinka luonnon virkistyskäyttö on kuvattu biologian 

oppikirjoissa. Tutkimusaineiston ulkopuolelle jätin biologian tehtäväkirjat ja 

opettajanoppaat sekä muut lisämateriaalit. Oppikirjojen tehtäväosiot jätin myös aineiston 

ulkopuolelle, lukuun ottamatta kirjojen kasvien keruun sisältöjä, jotka olivat osittain 

esitetty tehtäväosioiden yhteydessä.  

Jokainen 5. ja 6. luokkien biologian oppikirja sisältää sekä biologian että maantiedon 

aihealueita. Tutkimusaiheeni johdosta tutkin vain biologian sisältöjä, koska luonnon 

virkistyskäyttöön liittyvät sisällöt löytyvät Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2004) mukaan juuri biologian aihealueista. Tutkimusaineistoa valitessani halusin ottaa 

mukaan mahdollisimman tuoreita oppikirjapainoksia mahdollisimman monelta eri 

kustantajalta. Kirjojen täytyi olla vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeisiä 

teoksia. Mukaan valikoitui neljän eri kustantajan oppikirjat ja ne ovat vuosien 2006–2013 

painoksia.  

Tutkielmani aineisto koostuu kirjasarjoista Biologian ja maantiedon Polku, Koulun 

biologia ja maantieto, Pisara ja Jäljillä. Aineistoni käsittää siis yhteensä kahdeksan 

oppikirjaa. Polku-kirjasarjasta tutkielmani kannalta sisältöjä löytyi ainoastaan kuudennen 

luokan oppikirjasta, joten tästä syystä viidennen luokan oppikirjaa ei löydy 

tutkimustuloksista. Oppikirja Koulun biologia ja maantieto 5 on myös tutkimustuloksissa 

taulukoiden ulkopuolella, koska sisältöjä ei aiheeni kannalta löytynyt kyseisestä kirjasta. 

Kirja on kuitenkin mukana, kun esitän tutkimustuloksia oppikirjojen kasvien keruu -

osiosta. Aineistoni koostuu siis seuraavista kirjoista, ja suluissa oleva nimi on 

tutkimustuloksissa käyttämäni kirjan lyhenne: 

Agge Kirsi, Ahonen Terhi, Heiskanen Sanna, Juuti Kalle, Kesler Merike, Purme Jorma & 

Uitto Anna 2008. Biologian ja maantiedon Polku 5. Helsinki: Edita Prima Oy. 
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Agge Kirsi, Ahonen Terhi, Heiskanen Sanna, Juuti Kalle, Kesler Merike, Purme Jorma & 

Uitto Anna 2009. Biologian ja maantiedon Polku 6. Helsinki: Edita Prima Oy. (Po 6) 

Jortikka Sanna, Maijala Outi, Nyberg Teuvo & Palosaari Matti 2013. Koulun biologian ja 

maantieto 5. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. (Kbm 5) 

Arjanne Satu, Leinonen Matti, Nyberg Teuvo, Palosaari Matti & Vehmas Päivi 2006. 

Koulun biologia ja maantieto 6. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. (Kbm 6) 

Cantell Hannele, Jutila Heikki, Laiho Harri, Lavonen Jari, Pekkala Erkki & Saari Heikki 

2011. Pisara 5. Biologia ja maantieto. Helsinki: WSOYpro Oy. (Pi 5) 

Cantell Hannele, Jutila Heikki, Laiho Harri, Lavonen Jari, Pekkala Erkki & Saari Heikki 

2009. Pisara 6. Biologia ja maantieto. Helsinki: WSOY. (Pi 6) 

Lindgren Anja, Marttinen Susanna, Paso Sirpa, Pudas Anu & Sukselainen Annukka 2007. 

Jäljillä 5 Biologia Maantieto. Vammala: Tammi. (J 5) 

Ertimo Minna, Laitakari Annika, Maskonen Terhi, Seppänen Katja & Tulivuori Jukka 

2008. Jäljillä 6 Biologia Maantieto. Vammala: Tammi. (J 6) 

4.3 Aineiston analyysi 

Olen toteuttanut tutkielmani laadullisin eli kvalitatiivisin keinoin. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohdat ovat todellisen elämän kuvauksessa. Todellisuus on ihmisen 

kokemusmaailmasta riippuvainen ja monimuotoinen asia. Kvalitatiivisella tutkimuksella 

on erilaisia käsittelytapoja ja nämä mahdollistavat sen, että tutkimusaineistosta saadaan 

mahdollisimman paljon tutkimuksen kannalta irti. Tutkimusaineistoa lähestytään 

kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksena on sitä kautta löytää ja tuottaa tosiasioita, eikä tyytyä jo 

olemassa oleviin väittämiin.  Tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on sen elävyys ja 

muotoutuvuus tutkimussuunnitelman suhteen työn edetessä. Tästä johtuen kvalitatiiviselle 

tutkimukselle on luonnollista muutettavuus ja joustavuus. Lisäksi tapaukset ovat aina 

ainutlaatuisia ja aineiston tulkinta luonnollisesti sen mukaista. (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara, 2009, s. 161, 164) 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus mielletään usein kahdeksi eri menetelmäksi. 

Kaksijakoisuus näyttää selkeältä, joka kuitenkin vastaa todellisuutta huonosti. 
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Ihmistieteellisessä tutkimuksessa on runsaasti yhteisiä piirteitä, kuten loogisen todistelun 

tavoittelu ja objektiivisuus, jonka periaatteita noudattaen tutkija perustelee havaintonsa 

aineistoon nojaten ilman omia mieltymyksiä ja arvolähtökohtia. Samassa tutkimuksessa voi 

olla myös sekä määrällisiä että laadullisia piirteitä ja niitä voidaan pitää jatkumona. Ne 

eivät ole vastakohtia, eivätkä sulje analyysimalleina toisiaan pois. (Alasuutari, 2011, s. 31-

32.)  

Tutkielmani metodiksi valikoitui laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysiä voi käyttää 

analyysimenetelmänä kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. Sisällön analyysi voi olla 

yksittäinen tutkimusmetodi tai väljä teoreettinen kehys ja se on käyttökelpoinen hyvin 

monenlaisessa tutkimuksessa. Monet laadulliset tutkimusmetodit kumpuavat jollain lailla 

sisällönanalyysistä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91.)  

Sisällönanalyysiä menettelytapana käyttäen voidaan systemaattisesti ja objektiivisesti 

analysoida dokumentteja. Dokumentilla on tässä tapauksessa melko laaja merkitys. 

Dokumentti voi olla melkein kaikki materiaali, joka on esitetty kirjallisessa muodossa, 

kuten kirja, päiväkirja, artikkeli, kirje, puhe, haastattelu, keskustelu, raportti tai dialogi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 103.) Omassa tutkielmassani dokumentteina toimivat 5. ja 6. 

luokkien biologian oppikirjat. Sisällönanalyysillä pyritään kuvaamaan sanallisesti 

dokumenttien sisältöä. (emt., s. 106). Sisällön analyysiä käytettäessä kiinnostus kohdistuu 

siihen, mitä dokumentissa sanotaan ja mitä aiheita siihen sisältyy sekä kuinka painotukset 

näkyy eri asioiden välillä. Toisaalta katsotaan myös sitä, mistä asioista mahdollisesti 

vaietaan. Sisällönanalyysin historiaan liittyy osaltaan aineiston kvantifiointi. Pääpaino 

sisällönanalyysissä on kuitenkin tulkinnallisella lähestymisellä. (Jussila, Montonen & 

Nurmi, 1993, s. 172-173.) 

Sisällönanalyysi laadullisessa tutkimuksessa voidaan toteuttaa aineistolähtöisesti eli 

induktiivisesti, teorialähtöisesti eli deduktiivisesti tai teoriaohjaavasti. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä yksittäisestä edetään yleiseen ja tarkoitus on lopulta luoda teoreettinen 

kokonaisuus. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto perustuu johonkin aiempaan 

viitekehykseen ja se etenee yleisestä yksittäiseen. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä 

kaikki pohjaa aikaisempaan tietoon asiasta. Aineiston hankinnassa voi käyttää vapaasti eri 

hankintatapoja ja teoriaosa ei sitä määrää. Tässä analyysitavassa käytettävä käsitteistö on jo 

tiedossa ennalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 96-99, 117.) 
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Olen toteuttanut tutkielmani aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Kyngäs ja 

Vanhanen (1999, s. 5) kertovat, että analyysin alkuvaiheessa tulee valita analyysiyksikkö, 

joka määrittää sen, millä tarkkuudella havainnot poimitaan aineistosta. He jatkavat, että 

analyysiyksikkö voi olla sana, sanayhdistelmä, lause, lauselma tai ajatuskokonaisuus. 

Omaan tutkielmaani analyysiyksiköksi valikoitui virke. Tämä tuntui kaikkein 

luontevimmalta tavalta alkaa toteuttaa oppikirja-analyysiä aiheeni kannalta. 

Analyysiyksikön valintaan mahtuu myös poikkeuksia työssäni. Joissain tapauksissa koin 

selkeimmäksi valita analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuuden, joka sisälsi enemmän kuin 

yhden virkkeen. Esimerkiksi seuraava oppikirjan lainaus selventää tätä valintaani: 

”Kun löydät hyvän ruokasienen, kierrä se kokonaan irti maasta. Leikkaa veitsellä jalan 

roskainen tyvi irti ja perkaa sienestä pois likaiset ja toukkaiset osat. Kerää sienet koriin tai 

ämpäriin, muovipussissa ne rikkoutuvat ja pilaantuvat.” (Koulun biologia ja maantieto 6, 

s. 33) 

Koin oppikirjan tekstin, kuvat sekä kuvatekstit tärkeimmiksi aiheeni kannalta. 

Aloittaessani käymään eri kirjoja läpi huomasin, että analyysiyksiköitä löytyi todella 

runsaasti jo näistä kirjan osioista. Kirjan kuvat ja niiden kuvatekstit olen käsitellyt yhtenä 

analyysiyksikkönä. Kaikissa aineistoni kuvissa ei ollut kuvatekstiä, joten näissä tapauksissa 

analyysiyksikkönä on pelkkä kuva. Otan esimerkiksi kirjan kuvan, jossa metsästäjä pitää 

kädessään saalista ja kuvassa on myös koira. Kuvateksti kuuluu seuraavasti: 

”Sorsastus on suosittu metsästysmuoto. Suomenpystykorva on hyvä apu ammutun saaliin 

haussa.” (Polku 6, s. 13) 

Olen kertonut aiemmin, että analyysiyksiköksi tutkielmassani valikoitui virke. Kolmas 

poikkeus tästä oli kuitenkin oppikirjojen otsikot ja väliotsikot, jotka eivät täytä virkkeen 

vaatimuksia. Otin myös ne mukaan analyysiyksiköiksi, mikäli ne vain liittyivät 

tutkimusaiheeseeni. Esimerkkinä tästä toimii seuraava oppikirjan väliotsikko: 

”Retkeily ja vaellus” (Polku 6, s. 158) 

Ensimmäisessä vaiheessa analyysiyksikön valinnan selkeytymisen jälkeen aloin käymään 

oppikirjoja läpi ja etsimään niistä tutkimukseeni sopivia virkkeitä. Poimin aluksi kaikki 

virkkeet, jotka vähänkin liittyivät luonnon virkistyskäyttöön. Kun olin tehnyt näin jokaisen 

tutkimusaineiston oppikirjan kohdalla, kirjoitin valitsemani analyysiyksiköt Word-
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ohjelmalla aluksi kirja kerrallaan näkyviin ja lopulta minulla oli kaikki aiheeni kannalta 

sopivat analyysiyksiköt kirjattu ylös. Tämän jälkeen aloin sijoittamaan analyysiyksiköitä eri 

pääluokkiin, jotka syntyivät vähitellen virkkeiden sisältöjä tulkitsemalla. Aluksi virkkeiden 

sijoittaminen tuntui vaikealta, koska moni virke olisi sopinut sisällöltään useampaankin 

pääluokkaan. Päätin tässä vaiheessa, että kukin virke esiintyy vain yhdessä pääluokassa, 

koska virkkeiden määrä osoittautui melko runsaaksi. Pyrin löytämään virkkeestä aina sen 

pääsanoman ja sitä kautta sijoittamaan sen sopivimpaan luokkaan. Esimerkkinä 

pääluokkiin sijoittamisesta seuraava retkeilykohteeseen liittyvä virke: 

”Metsät ovat erinomaisia paikkoja retkeilyyn, hiihtämiseen ja muuhun virkistäytymiseen.” 

(Jäljillä 5, s. 67) 

Tämän virkkeen kohdalla pohdin, sijoitanko kyseisen virkkeen pääluokkaan Retkeily- ja 

liikuntaharrastukset vain pääluokkaan Virkistyskohteet. Virkkeessä puhutaan toisaalta 

luontoliikunnasta, mutta myös metsästä virkistyskohteena. Tulkitsin, että tämän virkkeen 

sanoma kohdistuu juuri metsään liikunta- ja virkistyspaikkana. Tämän vuoksi sijoitin 

virkkeen pääluokkaan Virkistyskohteet. Mielestäni onnistuin sijoittamaan virkkeet 

johdonmukaisesti eri pääluokkiin. Ensimmäisen analyysiyksiköiden pääluokkiin sijoittelun 

jälkeen aineiston perusteella oli muotoutunut yhteensä kymmenen eri pääluokkaa.  

Toisessa vaiheessa aloin kokoamaan pääluokka kerrallaan virkkeitä Excel-ohjelman avulla 

taulukoiksi. Mietin tässä vaiheessa, olisiko paikallaan esittää taulukossa erillään 5. ja 6. 

luokkien oppikirjasisällöt. Tutkiessani oppikirjojen sisältöjä huomasin, että samat asiat 

löytyivät oppikirjasta riippuen joko 5. luokan tai 6. luokan sisällöistä. Esimerkiksi oppikirja 

Jäljillä 5 sisälsi osion metsät ja suot, kun taas Pisara 6 sisälsi saman osion. Tämän vuoksi 

koin loogisimmaksi sijoittaa 5. ja 6.-luokkien oppikirjasisällöt samaan taulukkoon. 

Sijoittaessani analyysiyksiköitä taulukkomuotoon kohtasin melko paljon virkkeitä, jotka 

olin valinnut tutkimusaineistooni, mutta työn edetessä ne karsiutuivat vähitellen pois 

tutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkkinä tästä toimii seuraava oppikirjan väliotsikko: 

”Suomi on marjamaa” (Pisara 5, s. 28) 

Otsikosta käy ilmi, että Suomessa kasvaa erilaisia marjoja, mutta se ei kerro marjojen 

hyödyntämisestä luonnon virkistyskäyttötoimintana. Tämän takia esimerkiksi kyseinen 

analyysiyksikkö jäi aineiston ulkopuolelle. Kun olin sijoittanut kaikki analyysiyksiköt 
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Excel-ohjelmaan omien pääluokkiensa alle, huomasin yhden pääluokan olevan 

ylimääräinen ja kyseisen pääluokan analyysiyksiköt pystyin sijoittamaan muihin 

pääluokkiin. Tämän johdosta lopullinen pääluokkien lukumäärä asettui yhdeksään 

kappaleeseen.  

Jokaiseen pääluokkaan asettui melko runsaasti analyysiyksiköitä. Toki eri pääluokkien 

välillä oli suurtakin hajontaa analyysiyksiköiden lukumäärän suhteen. Virkkeiden 

lukumäärillä mitattuna pienin pääluokka sisälsi 16 analyysiyksikköä ja suurin pääluokka 86 

analyysiyksikköä. Tämän takia päätin, että selkeintä olisi lajitella pääluokkien sisällä 

virkkeet vielä alaluokkiin. Alaluokkiin jakaminen tapahtui myös täysin aineiston ehdoilla, 

eli tutkimusaineistoni virkkeet määräsivät, kuinka nimesin alaluokat.  

Luokitusrunko koostuu siis yhdeksästä pääluokasta ja niiden alaluokista. 

Kokonaisuudessaan luokitusrungosta muodostui seuraavanlainen: 

1 Elämykset 

1.1 Luonnon tarjoamat aineettomat elämykset 

1.2 Oikeus elämyksiin 

1.3 Elämyksiin kannustaminen 

1.4 Elämyksiä luonnonantimista 

2 Retkeily- ja liikuntaharrastukset 

2.1 Retkeily 

2.2 Liikunta ja urheilu 

3 Luontoharrastukset 

3.1 Marjastus ja sienestys 

3.2 Lintuharrastus 

3.3 Luonnon tutkiminen 

3.4 Kalastus 

3.5 Metsästys 

4 Ohjeet ja varustus 

4.1 Retkeilyvarustus 

4.2 Vinkkejä luonnossa liikkumiseen 

4.3 Sienestysohjeet 

4.4 Marjojen käsittelyohjeet 

4.5 Kalastus- ja ravustusohjeet 

5 Virkistyskohteet 

5.1 Kansallispuistot 

5.2 Retkeilykohteet 

5.3 Vapaa-aika ja liikunta 

5.4 Marjastus- ja sienestyskohteet 
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5.5 Virkistyspuitteet 

6 Eettisyys 

6.1 Suojelukohteet 

6.2 Luonnon kestävä käyttö 

6.3 Luonnon kunnioittaminen 

6.4 Muut 

7 Terveys 

7.1 Terveelliset marjat ja sienet 

7.2 Terveelliset ainesosat 

7.3 Muut 

8 Lainsäädäntö ja riistanhoito 

8.1 Luonnossa liikkumisen lainsäädäntö 

8.2 Kalastuslainsäädäntö 

8.3 Metsästyslainsäädäntö 

8.4 Riistanhoito 

9 Luonnonvarojen hyödyntäminen 

9.1 Luonnonvarojen hyödyntämiskeinoja 

9.2 Luonnonantimet 

9.3 Marjat 

9.4 Sienet 

9.5 Saaliskalat 

9.6 Riistaeläimet 

9.7 Teollisuus ja vienti 

Aineistoni laajuus on 368 analyysiyksikköä. Siksi on mielestäni perusteltua, että virkkeet 

ovat jakaantuneet näin moneen pääluokkaan ja niiden alaluokkiin. Mielestäni myös kattava 

virkkeiden luokittelu antaa selkeämmän kuvan tutkimustuloksista. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, s. 177) mainitaan, että 5.-6. luokan 

oppilaiden tulee perehtyä koulussa jokamiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Jokamiehen 

oikeudet antavat perustan myös luonnon virkistyskäytölle. Siksi tutkielmani aineistoon 

kuuluu biologian oppikirjoista löytyneet jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. 

Jokamiehen oikeudet olen esittänyt kuitenkin edellä esitetyn luokitusrungon ulkopuolella. 

Tutkimustulokset jokamiehenoikeuksista löytyvät kohdasta 5.2 Jokamiehen oikeudet 

biologian oppikirjoissa.  

Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004, s. 177) Mainitsee, että 5.-6. 

luokkien biologian keskeisiin sisältöihin kuuluu ohjattu kasvien keruu. Siksi olenkin 

poiminut biologian oppikirjoista kasvien keruuseen liittyvät osiot, koska ne kuuluvat 

osaltaan aiheeseeni eli luonnon virkistyskäyttöön liittyviin sisältöihin. Päätin kuitenkin 
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esittää kasvien keruun tutkimustuloksissa omana osiona, koska ne ovat biologian 

oppikirjoissakin hyvin selkeästi eroteltu omiksi kappaleiksi. Lisäksi koin, että 

luokitusrunko muiden luonnon virkistyskäyttöön liittyvien virkkeiden osalta on selkeä, eikä 

siihen kannata sisällyttää enää kasvien keruu –osiota. Ainoastaan alaluokka 3.3 Luonnon 

tutkiminen sisältää virkkeitä liittyen kasvien keräämiseen, mutta nämä virkkeet ovat 

löytyneet oppikirjojen muista kuin kasvien keruuseen suunnatuista kappaleista. Tutkin siis 

biologian oppikirjojen kasvien keruuseen liittyviä sisältöjä ajatuskokonaisuutena ja 

vertailen niitä kirja kerrallaan. Tutkimustuloksia aiheeseen liittyen käsittelen kohdassa 5.3 

Kasvien keruu biologian oppikirjoissa. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa käsittelen sitä, millaisista eri näkökulmista 5. ja 6. luokan biologian 

oppikirjoissa luonnon virkistyskäyttöä on esitelty. Esitän tämän luvun lopuksi myös 

tutkimustuloksia 5.-6. luokan biologian oppikirjojen jokamiehen oikeuksien ja kasvien 

keruun sisällöistä.  

5.1 Luonnon virkistyskäyttöä koskevien virkkeiden jakautuminen aihealueittain 

5.1.1 Elämykset 

Pääluokkaan 1 Elämykset kuuluu luonnossa tai luonnon olemassaolon myötä koettuja 

asioita tai ilmiöitä. Elämykset voivat olla monin eri aistein havaittuja kokemuksia, jotka 

ovat vaikuttaneet jollain tavalla yksittäiseen henkilöön. Hyvä esimerkki luonnosta 

saatavista elämyksistä kuvaa seuraava lainaus: 

”Aineettomia luonnonvaroja ovat esimerkiksi luonnon kauneus, maiseman 

monimuotoisuus ja ympäristön puhtaus. Näillä asioilla on merkitystä ihmisen 

hyvinvoinnille, eikä niiden arvoa voi mitata rahassa. Kaunis ja puhdas luonto on tärkeä 

aineeton luonnonvara, jota ihminen voi hyödyntää virkistykseen.” (Jäljillä 6, s. 62) 

Jo aiemmin olen selittänyt, että analyysiyksiköksi tutkimuksessani valikoitui virke. Olen 

kuitenkin tehnyt muutaman poikkeuksen ja ottanut tarvittaessa yhdeksi analyysiyksiköksi 

myös useamman virkkeen, mikäli asiayhteys on sen vaatinut. Yllä oleva lainaus on yksi 

esimerkki kyseisestä ratkaisusta. 
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Taulukko 1. Tutkimustulosten pääluokka 1 Elämykset. 

  

 

 

Oppikirjat 1.1 

Luonnon 

tarjoamat 

aineettomat 

elämykset 

1.2 Oikeus 

elämyksiin 

1.3 Elämyksiin 

kannustaminen 

1.4 Elämyksiä 

luonnonantimista 

Yhteensä 

Pi 5 1 2 3 2 8 

Pi 6 - - - - 0 

J 5 3 - - - 3 

J 6 1 - - - 1 

Po 6 4 - - 2 6 

Kbm 6 1 - - 1 2 

Yhteensä 10 2 3 5 20 

 

Viidennen ja kuudennen luokan oppikirjojen biologian sisällöistä löytyi yhteensä 20 

analyysiyksikköä, jotka sijoittuivat pääluokkaan Elämykset. Tämä pääluokka jakaantui 

neljään alaluokkaan. 1.1 Luonnon tarjoamat aineettomat elämykset kertoo luonnon 

tarjoamista elämyksistä ja kuinka ihminen kokee ne tunnetasolla. Tähän alaluokkaan 

sijoittui kymmenen analyysiyksikköä eli puolet koko pääluokan virkkeistä. Eniten virkkeitä 

löytyi Polku 6 oppikirjasta, kun taas Pisara 6 oppikirjasta ei löytynyt tähän kategoriaan 

ainuttakaan virkettä. Luontoympäristön vaikutuksista ihmiseen kertoo esimerkiksi 

seuraavat oppikirjojen lainaukset: 

”Tuskin missään muualla voi rentoutua ja rauhoittua samalla tavoin kuin luonnossa.” 

(Jäljillä 5, s. 67) 

”Ympäristön kauneus, turvallisuus ja puhtaus ovat tärkeitä asioita kaikille.” (Pisara 5, s. 

130) 

Toinen alaluokka, 1.2 Oikeus elämyksiin, korostaa sitä, että jokaisella ihmisellä täytyy olla 

mahdollisuus lähiympäristössään kokea luonnonelämyksiä. Tähän osioon päätyi kaksi 

virkettä, jotka kummatkin löytyivät oppikirjasta Pisara 5. Seuraava esimerkki kuvastaa sitä, 

1 Elämykset 
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että jokaisella ihmisellä tulisi olla arjen vastapainoksi mahdollisuus nauttia luonnon 

viihtyisästä ympäristöstä: 

”Jokaisella ihmisellä on oikeus viihtyisään lähiympäristöön.” (Pisara 5, s. 130)   

Alaluokka, 1.3 Elämyksiin kannustaminen, kehottaa luonnossa liikkuessa nauttimaan ja 

kokemaan eri aistein luonnon tarjoamia elämyksiä. Kolme virkettä keskittyi hakeutumaan 

elämyksien äärelle ja nämä löytyivät kirjasta Pisara 5. Esimerkkinä asiasta toimii virke, 

joka kehottaa avaamaan aistikanavat, jolloin luonnosta saa omien kokemuksien kautta irti 

paljon enemmän elämyksiä ja tietoa. 

”Ulkona liikkuessasi käytä eri aisteja ja tutki kasvien ja eläinten elämää.”  (Pisara 5, s. 

130) 

Neljäs alaluokka, 1.4 Elämyksiä luonnonantimista, sisältää yhteensä viisi virkettä, jossa 

luonnon antimien elämyksellisyys tuodaan esiin vetoamalla makuaistiin. Pisara 5 ja Polku 

6 kirjoissa todetaan vain luonnonantimien herkullisuus tai maukkaus. Esimerkkinä 

edellisestä toimii kirjan väliotsikko: 

”Ravut ovat alkusyksyn herkkua” (Pisara 5, s. 30)  

Tämän kategorian ainoa kuva ja kuvatekstin virke sijoittui myös alaluokkaan 1.4 

Elämyksiä luonnonantimista. Se herätteli oppilaita elämyksien hakemiseen mielikuvan 

kautta kysymyksellä. Kuvassa poika istuu nuotion äärellä.  

”Oletko huomannut, että retkellä eväät maistuvat hurjan hyviltä?” (Polku 6, s. 21) 

5.1.2 Retkeily- ja liikuntaharrastukset 

Toinen pääluokka, 2 Retkeily- ja liikuntaharrastukset, sisältää virkkeitä, jotka kertovat 

erilaisista tavoista retkeillä luonnossa, joten esimerkiksi retkeilykohteet löytyvät 

pääluokasta 5 Virkistyskohteet. Analyysiyksiköt tuovat esiin myös retkeilyn oheistoimintaa. 

Retkeilyharrastusten lisäksi virkkeissä esiintyy muita luonnossa tapahtuvia 

liikuntaharrastuksia.  Mukaan mahtuu myös kilpaurheilun näkökulmia.  
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Taulukko 2. Tutkimustulosten pääluokka 2 Retkeily- ja liikuntaharrastukset. 

 

 

 

Oppikirjat 2.1 Retkeily 2.2 Liikunta ja 

urheilu 

Yhteensä 

Pi 5 2 - 2 

Pi 6 6 - 6 

J 5 - 1 1 

J 6 - - 0 

Po 6 3 5 8 

Kbm 6 2 - 2 

Yhteensä 13 6 19 

 

5. ja 6. luokkien biologian oppikirjoista löytyi yhteensä 19 analyysiyksikköä kategoriaan 

Retkeily- ja liikuntaharrastukset. Jäljillä 6 oli ainoa oppikirja, josta ei löytynyt tähän 

kategoriaan yhtään virkettä. Eniten retkeily- ja liikuntaharrastuksia löytyi oppikirjasta 

Polku 6. Pääkategoria jakaantui kahteen eri alakategoriaan. Näistä ensimmäiseen, 2.1 

Retkeily, sijoittui yhteensä 13 analyysiyksikköä. Tämä alaluokka sisältää kaikki retkeilyyn 

viittaavat harrastukset, kuten patikoimisen, metsässä ulkoilun ja esimerkiksi retkeilyn 

lumikengillä. Esimerkkinä erilaisista tavoista retkeillä luonnossa toimii seuraava virke: 

”Suomessa retkeilyä voi harrastaa kaikkina vuodenaikoina pyöräillen, patikoiden, 

hiihtäen, kanootilla meloen tai vaikka lumikengillä.” (Polku 6, s. 158) 

Tähän alaluokkaan sijoittui myös kolme oppikirjan otsikkoa tai väliotsikkoa, joissa 

yksinkertaisesti mainitaan retkeily, vaellus tai patikointi. 

Tutkimusaineistooni kuuluvat oppikirjan tekstin ohella kuvat ja kuvatekstit. Oppikirjoista 

sijoittui kohtaan, 2.1 Retkeily, yhteensä kuusi kuvaa ja niiden kuvatekstiä. Oppikirjasta, 

Pisara 6, löytyi kuvasarja, joka sisälsi neljä kuvaa. Kuvat perehtyivät esittämään, mitä 

retkellä voi tehdä. Kuvissa esimerkiksi istutaan nuotiolla ja melotaan. 

2 Retkeily- ja liikuntaharrastukset 
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Toinen alaluokka, 2.2 Liikunta ja urheilu, sisältää virkkeitä luonnossa tapahtuvasta 

liikunnasta ja urheilusta. Kahdesta oppikirjasta löytyi yhteensä kuusi analyysiyksikköä 

tähän alaluokkaan. Polku 6 sisälsi näistä viisi virkettä. Esimerkiksi seuraava virke kuvastaa 

tätä alaluokkaa hyvin: 

”Luonnossa voi liikkua myös kohottaakseen kuntoa tai harrastaakseen jotain 

kilpaurheilulajia.” (Polku 6, s. 158) 

Tämän alaluokan kolme virkettä perehtyivät tarkemmin mainitsemaan erilaisia luonnossa 

tapahtuvia urheilulajeja. Esimerkkinä yksi virke tästä asiasta: 

”Liikunnan ilo on yhdistetty suourheilulajeissa, kuten suopotkupallossa, suosählyssä ja 

suolentopallossa.” (Jäljillä 5, s. 68) 

5.1.3 Luontoharrastukset 

Pääluokka 3 Luontoharrastukset sisältää luonnon virkistyskäyttömuotoja, joita 

harjoittamalla on mahdollista hyötyä luonnonantimista. Tällaisia virkistysmuotoja ovat 

marjastus ja sienestys sekä kalastus ja metsästys. Tähän kategoriaan sijoittui siis ainoastaan 

ne virkkeet, joissa puhutaan kyseisistä toiminnoista harrastuksina. Luonnonvarojen 

hyödyntämisnäkökulmat ja esimerkiksi maininnat marjastuskohteista löytyvät muista 

kategorioista. Lisäksi tähän pääluokkaan kuuluvat luonnon ilmiöiden ja eläinten 

tutkiminen.  
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Taulukko 3. Tutkimustulosten pääluokka 2 Luontoharrastukset. 

  

 

 

Oppikirjat 3.1 

Marjastus 

ja 

sienestys 

3.2 

Lintuharrastus 

3.3 

Luonnon 

tutkiminen 

3.4 

Kalastus 

3.5 

Metsästys 

Yhteensä 

Pi 5 2 3 2 3 2 12 

Pi 6 - - - - - 0 

J 5 - - 1 - - 1 

J 6 1 - - - - 1 

Po 6 - 7 12 4 3 26 

Kbm 6 2 1 - - 3 6 

Yhteensä 5 11 15 7 8 46 

 

Tutkimusaineistostani löytyi yhteensä 46 luontoharrastuksiin liittyvää virkettä. 

Ylivoimaisesti eniten luontoharrastuksia esittelee oppikirja Polku 6, josta löytyi 26 

analyysiyksikköä tähän pääluokkaan. Oppikirja, Pisara 6, ei esitellyt lainkaan 

luontoharrastuksia. Pääluokka jakaantui viiteen eri alaluokkaan. Alaluokka, 3.1 Marjastus 

ja sienestys, sisältää yhteensä viisi analyysiyksikköä.  Esimerkkinä tästä seuraava: 

”Mustikkametsään päästään jo kesällä, kun puolukkaan mennään vasta syksyllä.” (Koulun 

biologia ja maantieto 6, s. 21) 

Kaksi kyseisen alakategorian analyysiyksikköä käsitteli sienestystä ja marjastusta kuvien 

avulla. Kirjan, Jäljillä 6, kuvassa on erilaisia sieni- ja marjalajeja, sienikori, sieniveitsi, 

sienikirja, marjaämpäri ja –poimuri. Pisara 5 oppikirjasta taas löytyy kuva 

marjanpoimijasta.  

Alaluokka, 3.2 Lintuharrastus, sisältää virkkeitä monipuolisesti lintuharrastuksesta. 

Oppikirja Polku 6 erottui lintuharrastusta koskevissa virkkeissä selvästi. Yhteensä kirjasta 

löytyi seitsemän analyysiyksikköä tähän alaluokkaan. Tämän alakategorian virkkeet 

3 Luontoharrastukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48  

 

  

selittävät muun muassa lintuharrastuksen suosiosta ja sen haastavuutta. Seuraavat virkkeet 

kuvastavat hyvin näitä asioita: 

”Monia luontoharrastajia viehättää lintujen ja niiden elämän havainnointi.” (Polku 6, s. 

156) 

”Lintujen kovaäänistä laulua on vaikea olla huomaamatta, mutta niiden erottaminen 

runsaan lehvästön seasta vaatii tarkkaavaisuutta.” (Polku 6, s. 26) 

Tähän alaluokkaan sisältyy myös mainintoja lintuharrastuksen sesonkiajoista ja 

otollisimmista kuvauspaikoista. Seuraava virke selittää niitä ajankohtia, jolloin 

lintuharrastus on kiivaimmillaan: 

”Lintujen kevät- ja syysmuutto ovat erityisen kiireistä aikaa, koska samana päivänä voi 

nähdä useita lajeja tai tuhansittain tietyn lajin yksilöitä.” (Polku 6, s. 156) 

Merkittävä osa tämän alaluokan analyysiyksiköistä oli kuvia ja niiden kuvatekstejä. 

Yhteensä neljä oppikirjan kuvaa käsitteli lintuharrastusta. Kuvissa esiintyi muun muassa 

lintuharrastajia ja harrastusvälineitä. Yksi oppikirjan kuva ja kuvateksti perehtyi kuvaajan 

hyviin ominaisuuksiin. Kuvassa lintuharrastaja kuvaa lintua. 

”Luontokuvaus on kiehtova harrastus, joka vaatii nopeutta ja varmaa kättä kameran 

käsittelyssä. Luontokuvaaja saa tunturikihusta upean kuvan.” (Polku 6, s. 157) 

Alaluokka, 3.3 Luonnon tutkiminen, esittelee erilaisia luonnon tutkimustapoja ja –kohteita 

ja virkkeitä tähän alaluokkaan sijoittui yhteensä 15 kappaletta. Polku 6 kirjasta löytyi 

jälleen valtaosa, eli 12 analyysiyksikköä tähän alaluokkaan. Oppikirjojen virkkeistä löytyi 

mainintoja tutkimusretkestä, eläinten tarkkailusta sekä kasvien ja hyönteisten tutkimisesta. 

Näistä jälkimmäinen esiintyi yhteensä seitsemässä virkkeessä. Esimerkkinä tästä asiasta 

seuraava virke: 

”Kasvien ja hyönteisten tunnistaminen ja keräily on hauska kesäharrastus.” (Polku 6, s. 

157) 

Kaksi analyysiyksikköä esitteli valokuvaamisen mahdollisuutta luonnon tutkimisessa. 

Toinen näistä analyysiyksiköistä kertoi valokuvaamisen hyödystä. Kuvassa tyttö valokuvaa 

luontoa ja kuvateksti kertoo seuraavaa: 
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”Toisinaan kameran silmä tallentaa asioita, joita ei paikan päällä huomaa.” (Polku 6, s. 

20) 

Kolme virkettä toi esille eläinten jälkien tutkimista. Seuraava virke perehtyy eläimen 

jälkiin ja vuodenajan vaihtelun tuomaan muutokseen: 

”Lehtien syksyinen värinmuutos tai jäniksen jäljet hangella on helppo tunnistaa.” (Polku 

6, s. 20) 

Seuraava alaluokka, 3.4 Kalastus, sisältää virkkeitä kalastuksesta harrastuksena. Ainostaan 

oppikirjoista Pisara 5 ja Polku 6 löytyi mainintoja harrastuskalastuksesta. 

Analyysiyksiköitä löytyi yhteensä seitsemän kappaletta tähän alaluokkaan. Seuraava kirjan 

väliotsikko kuvastaa hyvin tätä alaluokkaa: 

”Kalastus voi olla jokaisen harrastus” (Polku 6, s. 47) 

Kaksi analyysiyksikköä toi esille kalastusharrastusta kuvien avulla. Kirjasta Pisara 5 löytyy 

kuva harrastuskalastajista. Kirjan, Polku 6, kuva käsittelee perhokalastusta ja tarkemmin 

perhonsidontaa. Kuvateksti kuuluu näin: 

”Perhokalastuksen harrastajat sitovat usein itse syöttinä käyttämänsä perhot.” (Polku 6, s. 

47) 

Alaluokka 3.5 Metsästys sisältää virkkeitä metsästyksestä harrastuksena. Tämä alakategoria 

sisältää yhteensä kahdeksan analyysiyksikköä. Kolme virkettä mainitsee metsästyksen 

harrastustoimintana. Niin ikään kolme analyysiyksikköä mainitsee, mitä voi metsästää, 

kuten seuraava kirjan väliotsikko: 

”Metsoa ja teeriä metsästetään” (Koulun biologia ja maantieto 6, s. 49)  

Kolme analyysiyksikköä kertoi kuvin metsästyksestä. Kuvien tarkoituksena on esittää 

erilaisia metsästysmuotoja ja kertoa koirasta metsästäjän apurina. Seuraava kuvateksti 

toimii hienosti tästä esimerkkinä. Kuvassa on sorsanmetsästäjä ja koira saaliin kanssa. 

”Sorsastus on suosittu metsästysmuoto. Suomenpystykorva on hyvä apu ammutun saaliin 

haussa.” Polku 6, s. 13) 

Nykyään metsästys nähdään yhä enemmän luonnon virkistysharrastuksena ja 

elämäntapana. Tutkimusaineistoni oppikirjat käsittelivät yhä kuitenkin metsästystä 
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enimmäkseen ravinnonsaannin kannalta. Aineistosta löytyi siitä huolimatta joitakin viitteitä 

metsästyksen harrastusnäkökulmasta, kuten edellä jo mainitsin. Luonnonvarojen 

hyödyntämisnäkökulma riistaeläinten osalta löytyy pääluokasta 9 Luonnonvarojen 

hyödyntäminen. Aineistosta löytyi yksi metsästyksen oheistoiminta, joka sai melko ison 

huomion oppikirjoissa metsästyksen saralla. Tämä on riistanhoito, josta löytyy tarkempia 

tutkimustuloksia pääluokassa 8 Lainsäädäntö ja riistanhoito. 

5.1.4 Ohjeet ja varustus 

Pääluokka 4 Ohjeet ja varustus sisältää retkeilyvarusteisiin liittyvää tietoa ja ohjeistusta. 

Pääluokka sisältää myös vinkkejä luonnossa liikkumiseen ja luonnon havainnointiin sekä 

retken suunnitteluun. Retkeilyyn liittyvien ohjeiden lisäksi tähän pääluokkaan kuuluu 

sienestykseen ja marjojen käsittelyyn liittyviä ohjeistuksia sekä ohjeita kalastukseen ja 

ravustukseen.  

Taulukko 4. Tutkimustulosten pääluokka 4 Ohjeet ja varustus. 

  

 

 

Oppikirj

at 

4.1 

Retkeilyvarust

us 

4.2 

Vinkkejä 

luonnossa 

liikkumisee
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4.3 

Sienestysohje

et 

4.4 Marjojen 

käsittelyohje

et 

4.5 

Kalastus- ja 

ravustusohje

et 

Yhteens

ä 

Pi 5 - - 5 1 2 8 

Pi 6 1 1 - 1 - 3 

J 5 2 3 - - - 5 

J 6 - - 1 1 1 3 

Po 6 13 8 7 2 4 34 

Kbm 6 1 2 22 - - 25 

Yhteens

ä 

17 14 35 5 7 78 

 

4 Ohjeet ja varustus 
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Tutkimusaineistosta löytyi yhteensä 78 analyysiyksikköä, jotka sijoittuivat pääluokkaan 

Ohjeet ja varustus. Kaikista aineistoni oppikirjoista löytyi virkkeitä tähän kategoriaan. 

Oppikirjojen välillä oli kuitenkin ohjeisiin ja varusteisiin liittyvien virkkeiden suhteen 

suurta hajontaa. Polku 6 oppikirja sisälsi 34 analyysiyksikköä, kun taas Jäljillä 6 sekä 

Pisara 6 molemmat kolme analyysiyksikköä. Pääluokka Ohjeet ja varustus jakaantui 

viiteen eri alaluokkaan. Alaluokka 4.1 Retkeilyvarustus kertoo, mitä varusteita retkelle 

tarvitsee. Tähän alaluokkaan sijoittui yhteensä 17 analyysiyksikköä. Ylivoimaisesti eniten 

retkeilyvarustukseen liittyviä virkkeitä löytyi oppikirjasta Polku 6, joita oli yhteensä 13 

virkettä. Oppikirja Pisara 6 taas sisältää kattavan listan siitä, mitä tarvitset mukaan 

päiväretkelle: 

”Päiväretken varusteita kesällä: 

- säätilaan sopiva ulkoilu- ja retkeilyasu, päähine, sopivat sukat, lenkkitossut, 

vaellusjalkineet tai kumisaappaat, päiväreppu, kello ja matkapuhelin, uimapuku ja pyyhe, 

istuinalusta, juomapullo ja ruokailuvälineet, eväät (esim. voileipiä, suklaata, rusinoita, 

makkaraa), tulitikut, puukko, kartta tai retkeilyalueen esite, kompassi, WC-paperia tai 

nenäliinoja, aurinkolasit ja aurinkovoide, kiikari ja kamera, eläin- ja kasvikirja, laastaria, 

hyttysmyrkkyä, kyypakkaus.” (Pisara 6, s. 107) 

Polku 6 oppikirjan virkkeet liittyivät kerrospukeutumiseen, retkeilyjalkineisiin ja muihin 

retkeilyvarusteisiin, joita olivat lumikenkien lisäksi selkäreppu ja retkikeitin. Seuraavassa 

esimerkkivirkkeet oppikirjasta. 

”Kerrospukeutumisessa iholla syntyvä kosteus ja lämpö siirtyvät vaatekerroksesta toiseen, 

jolloin iho pysyy kuivana.” (Polku 6, s. 21) 

”Parhaat jalkineet ovat mukavat retkikengät tai lenkkarit.” (Polku 6, s. 21) 

”Talvisessa metsässä lumikengät ovat suksia parempi kulkuväline.” (Polku 6, s. 158) 

Toinen alaluokka 4.2 Vinkkejä luonnossa liikkumiseen sisältää tietoa retken suunnittelusta, 

retkellä huomioon otettavista asioista ja aktiviteeteistä retken aikana. Tähän alakategoriaan 

sisältyy myös mainintoja siitä, että luontoa täytyy tarkkailla ajan kanssa ja kaikki 

luontokokemukset ovat arvokkaita tulevaisuutta ajatellen. Tämä alaluokka sisältää 14 

analyysiyksikköä. Usea tämän alaluokan virke keskittyi kertomaan retken suunnittelun 

tärkeydestä, kuten seuraava esimerkki: 
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”Sää, maasto, retken pituus ja sovitut tutkimukset määräävät retkivarustuksen.” (Polku 6, 

s. 21) 

Pisara 6 oppikirjasta löytyi jälleen kattava tiivistetty lista retkeilyasioita. Tällä kertaa lista 

sisälsi niitä asioita, joita vaaditaan onnistuneeseen retkeen. Seuraavassa on lainaus edellä 

mainitusta asiasta: 

”Retki onnistuu, kun: 

- se on hyvin suunniteltu, osallistujien kunto on otettu huomioon, se on osallistujien 

taitojen ja toiveiden mukainen, siihen on riittävästi aikaa, turvallisuus on otettu huomioon, 

mukana ovat toimivat ja vuodenaikaan sopivat varusteet, sään muutoksiin on varauduttu, 

mukana on riittävästi eväitä ja juomaa, sinulla on suunnistustaitoa ja mukana on 

ajanmukainen kartta, sinulla on sopivat retkeilykaverit.” (Pisara 6, s. 107) 

Seuraava alaluokka 4.3 Sienestysohjeet erottui monista muista alaluokista virkkeiden 

runsaudellaan. Yhteensä tähän alaluokkaan sijoittui 35 analyysiyksikköä. Nämä 

analyysiyksiköt olivat pitkälti yhden kirjan varassa, joka oli Koulun biologia ja maantieto 

6. Kirjasta löytyi yhteensä 22 virkettä sienestysohjeisiin. Alakategoria Sienestysohjeet 

sisältää monipuolisesti tietoa sienten tunnistamisesta ja poimimisesta aina ruokapöytään 

saattamiseksi. Sienestyskohteita käsittelevät virkkeet löytyvät pääluokasta Virkistyskohteet. 

Sienten poimimiseen löytyi tarkat ohjeet Koulun biologia ja maantieto 6 oppikirjasta. 

Seuraavassa esimerkissä analyysiyksiköksi valikoitui useampi virke, koska kyseiset kolme 

virkettä täydentävät toisiaan ja tarvitsevat toisiaan asian ymmärtämiseksi. 

”Kun löydät hyvän ruokasienen, kierrä se kokonaan irti maasta. Leikkaa veitsellä jalan 

roskainen tyvi irti ja perkaa sienestä pois likaiset ja toukkaiset osat. Kerää sienet koriin tai 

ämpäriin, muovipussissa ne rikkoutuvat ja pilaantuvat.” (Koulun biologia ja maantieto 6, 

s. 33) 

Yhdeksän virkettä keskittyi kertomaan eri sienilajien ruuanlaitto-ominaisuuksista tai 

sienten säilömisestä. Seuraavassa esimerkit näistä: 

”Lampaankääpä on hauska leikata ohuiksi siivuiksi ja paistaa pannussa sellaisenaan 

sienipihviksi.” (Koulun biologia ja maantieto 6, s. 34) 

"Paras tapa säilöä sienten terveelliset aineet on kuivaus." (Polku 6, s. 47)  
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Suuren huomion tämän alaluokan virkkeissä sai sienten myrkyllisyys ja ryöppääminen. 

Näitä asioita käsitteli yhteensä 12 virkettä. Oppikirjoissa painotettiin, ettei myrkyllisiin 

sieniin pidä mennä koskemaan. Sieni täytyy tunnistaa huolellisesti ja olla tunnistamisesta 

varma ennen poimimista. Pisara 5 oppikirja kertoo kuvatekstissä yksiselitteisesti ohjeet 

myrkyllisten sienien varalle. Kuvassa on myrkyllisiä sieniä. 

”Älä poimi myrkyllisiä sieniä!” (Pisara 5, s. 28) 

Ristiriitaisuutta eri kirjasarjojen välillä löytyi myrkyllisten sienten kohdalla. Myrkyllisten 

ruokasienen kohdalla Koulun biologia ja maantieto 6 oppikirjasta löytyi ainoana aineiston 

oppikirjana ohjeet sienten ryöppäämiseen. Oppikirja ei siis kiellä myrkyllisten ruokasienien 

käyttämistä, mutta kertoo, ettei tuntemattomia lajeja saa käyttää ravinnoksi. 

”Ryöpätessä sieniä keitetään runsaassa vedessä viiden minuutin ajan ja huuhdellaan sitten 

pari kertaa kylmässä vedessä.” (Koulun biologia ja maantieto 6, s. 34) 

Alaluokka 4.4 Marjojen käsittelyohjeet sisältää tietoa marjojen säilömisestä ja marjojen 

käyttökelpoisuudesta ravintona, raaka-aineena ja lisukkeena. Yhteensä alaluokkaan sijoittui 

viisi virkettä, joista kaksi virkettä käsitteli marjojen säilömistä ja kolme virkettä perehtyi 

marjoihin ravintona. 

Alaluokka 4.5 Kalastus- ja ravustusohjeet sisältää seitsemän analyysiyksikköä, joista kuusi 

käsittelee kalastusohjeita. Neljä virkettä käsitteli kalan käsittelyä heti pyydystämisen 

jälkeen, jotka kaikki löytyivät Polku 6 oppikirjasta. Yksi virke käsitteli, mitä kalaa 

peratessa tulee ottaa huomioon. 

”Peratessa kannattaa varoa puhkaisemasta kalan sappirakkoa, jotta kitkerä sapen maku ei 

pääse pilaamaan kalan lihaa.” (Polku 6, s. 47) 

Kaksi virkettä perehtyi kalojen pyyntivälineisiin. Toinen virke vain toteaa, että pyydyksiä 

on olemassa useita, mutta toinen virke mainitsee pyyntivälineiksi verkon, nuotan troolin ja 

siiman. Ravustukseen liittyviä virkkeitä löytyi ainoastaan yksi kappale. Se käsittelee 

rapupyydystä. 

”Rapuja pyydetään rapumerralla, jossa on syöttinä kalan- tai lihanpaloja.” (Pisara 5, s. 

30) 
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5.1.5 Virkistyskohteet 

Pääluokka 5 Virkistyskohteet sisältää luonnon virkistyskäyttökohteita retkeilyn, 

luontoliikunnan sekä marjastuksen ja sienestyksen osalta. Tähän pääluokkaan valikoitui 

myös kansallispuistoon liittyvät analyysiyksiköt, koska kansallispuistot ovat suosittuja 

retkikohteita. Pääluokka Virkistyskohteet sisältää lisäksi niitä ihmisen luomia puitteita, 

jotka on tehty luontoon helpottamaan ja kannustamaan ihmisiä luonnossa liikkumiseen. 

Yhteensä kyseiseen pääluokkaan valikoitui 34 analyysiyksikköä. Jokainen kirjasarja sisälsi 

ainakin yhden virkkeen, ja eniten luonnon virkistyskohteita käsittelivät kirjat Polku 6, 

Jäljillä 5 ja Koulun biologia ja maantieto 6.  

Taulukko 5. Tutkimustulosten pääluokka 5 Virkistyskohteet. 

  

 

  

Oppikirjat 5.1 

Kansallispuistot 

5.2 

Retkeilykohteet 

5.3 

Vapaa-

aika ja 

liikunta 

5.4 Marjastus- 

ja 

sienestyskohteet 

5.5 

Virkistyspuitteet 

Yhteensä 

Pi 5 - - 2 - - 2 

Pi 6 - 1 - 1 - 2 

J 5 2 2 4 2 - 10 

J 6 - - - 1 - 1 

Po 6 1 5 2 1 2 11 

Kbm 6 3 1 - 1 3 8 

Yhteensä 6 9 8 6 5 34 

 

Alaluokka 5.1 Kansallispuistot sisältää analyysiyksiköitä, jotka määrittelevät 

kansallispuistoa. Mukana on myös analyysiyksiköitä, joissa on tuotu eri kansallispuistoja 

tutuksi kartan avulla. Kirjoista Polku 6 sekä Koulun biologia ja maantieto 6 löytyi 

molemmista kartta Suomen kansallispuistoista. Oppikirja Jäljillä 5 taas määrittelee 

kansallispuistot seuraavalla tavalla: 

”Kansallispuistot ovat suojelualueita, jotka ovat yleisölle avoimia.” (Jäljillä 5, s. 47) 

5 Virkistyskohteet 
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Alaluokkaan Kansallispuistot sijoittui yhteensä kuusi analyysiyksikköä. Ne virkkeet, joissa 

puhuttiin suoraan retkeilystä kansallispuistoissa eri tavoin, sijoittuivat seuraavaan 

alaluokkaan 5.2 Retkeilykohteet. 

Alaluokka 5.2 Retkeilykohteet sisältää virkkeitä, jotka kertovat retkeilykohteista, joissa voi 

retkeillä jalan, hiihtäen tai vesiteitse. Tähän alaluokkaan sijoittui yhteensä yhdeksän 

virkettä. Mainittuja retkeilykohteita olivat muun muassa metsät, suot, joka mainittiin 

kolmessa virkkeessä, järvet ja joet, Pohjois-Suomi, kansallispuistot sekä viihtyisät 

puistoalueet. Seuraavana esimerkkivirke suositusta retkeilykohteesta: 

”Suosittuja alueita useamman päivän eräretkeilyä eli vaellusta varten on Pohjois-

Suomessa.” (Polku 6, s. 158) 

Alaluokka 5.3 Vapaa-aika ja liikunta käsittelee oppikirjoista ilmi tulleita luonnon 

tarjoamia paikkoja vapaa-aikaan, liikuntaan ja urheiluun. Tähän alakategoriaan sijoittui 

kahdeksan virkettä. Kolmessa virkkeessä mainittiin harrastuspaikkana metsä, suo tai 

molemmat. Seuraavassa esimerkki edellisestä: 

”Ne (metsät ja suot) tarjoavat ihmisille ympäristön vapaa-ajan viettoon ja liikuntaan.” 

(Jäljillä 5, s. 64) 

Muita oppikirjoissa mainittuja vapaa-ajanviettokohteita olivat viihtyisä ympäristö, 

lähiympäristö ja etenkin kaupunkilaisille puistot ja rantakalliot. Alaluokka Vapaa-aika ja 

liikunta sisälsi myös kaksi virkettä, joissa kerrottiin luonnon harjoittelukohteita 

urheilijoille. Kummatkin virkkeet löytyivät oppikirjasta Jäljillä 5 ja mainittuja paikkoja 

olivat metsät ja suot. Seuraavassa esimerkissä kohde on metsä. 

”Monille urheilijoille metsät tarjoavat myös erinomaisia paikkoja harjoitteluun.” (Jäljillä 

5, s. 67) 

Alaluokka 5.4 Virkistyspuitteet sisältää tutkimusaineistosta virkkeitä, joissa kerrotaan 

ihmisen tekemistä toimista, joilla edistetään ja luodaan erilaisia mahdollisuuksia luonnon 

virkistyskäyttötoimintaan. Virkkeistä löytyneitä virkistyspuitteita olivat muun muassa 

pitkospuut, retkeilypolut, nuotio- ja yöpymispaikat, hiihtoladut ja opastuskeskukset. Kaksi 

virkettä kertoi rakennettujen virkistyspuitteiden mahdollistavan myös aloittelevien 

henkilöiden retkeilyn, kuten seuraavassa esimerkissä: 
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”Vähemmän kokeneita retkeilijöitä varten puistoihin on rakennettu retkeilypolkujen 

verkosto, jonka varrella on nuotio- ja yöpymispaikkoja.” (Koulun biologia ja maantieto 6, 

s. 14) 

Yhteensä alaluokkaan Virkistyspuitteet sijoittui viisi analyysiyksikköä. Aineiston 

oppikirjoista ainoastaan Polku 6 sekä Koulun biologia ja maantieto 6 sisälsivät virkkeitä 

tähän alakategoriaan, joka jäi koko pääluokan Virkistyskohteet suppeimmaksi alaluokaksi 

virkkeiden lukumäärän osalta. 

5.1.6 Eettisyys 

Pääluokka 6 Eettisyys tarkoittaa tutkielmassani ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, jossa 

ihminen voi nauttia esimerkiksi luonnon kauneudesta, mutta ihmisellä on myös 

velvollisuus tehdä oikeita asioita luonnon hyväksi, jotta luonnosta nauttiminen olisi 

tulevaisuudessakin mahdollista. Tutkielmassani eettisyys käsittää myös eläin- ja kasvilajien 

kunnioittamisen ja suojelemisen, jotta ihminen pääsisi nauttimaan muun muassa 

metsästyksestä, kalastuksesta ja lintujen kuvaamisesta. 

Taulukko 6. Tutkimustulosten pääluokka 6 Eettisyys. 

 

 

 

Oppikirjat 6.1 

Suojelukohteet 

6.2 

Luonnon 

kestävä 

käyttö 

6.3 Luonnon 

kunnioittaminen 

6.4 Muut Yhteensä 

Pi 5 - - 1 - 1 

Pi 6 1 - 1 1 3 

J 5 - 1 - - 1 

J 6 - - - - 0 

Po 6 2 2 4 - 8 

Kbm 6 2 10 - - 12 

Yhteensä 5 13 6 1 25 

 

6 Eettisyys 
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5. ja 6. luokkien oppikirjoista löytyi yhteensä 25 analyysiyksikköä, jotka kertovat luonnon 

virkistyskäytön eettisestä näkökulmasta. Oppikirja Jäljillä 6 ei sisältänyt ainoatakaan 

virkettä kyseiseen pääluokkaan. Eniten luonnon virkistyskäytön eettistä puolta käsitteli 

oppikirja Koulun biologia ja maantieto 6, joka sisälsi 12 virkettä tähän kategoriaan. 

Alaluokka 6.1 Suojelukohteet kertoo suojelluista alueista ja näiden alueiden tehtävistä. 

Tähän alaluokkaan sijoittui viisi virkettä. Kolme virkettä kuvasi kansallispuistojen 

tarkoitusta pitää metsät luonnontilassa sekä suojella arvokkaita luontokohteita. Seuraavassa 

virkkeessä on kuvattu kansallispuiston päätarkoitus: 

”Kansallispuistojen päätarkoitus on säilyttää alkuperäisen luontomme peruspiirteitä.” 

(Koulun biologia ja maantieto 6, s. 14) 

Kansallispuiston ja luonnonpuiston ero selviää seuraavasta kuvatekstistä. Kuvassa on 

kartta kansallispuistoista ja luonnonpuistoista. 

”Luonnonpuistoissa sen sijaan ei saa retkeillä, sillä niiden luonto pyritään säilyttämään 

mahdollisimman koskemattomana.” (Pisara 6, s. 106) 

Muita luonnonsuojelukohteita, joita oppikirjoissa mainittiin, olivat monet suot, lintuvedet, 

harjut, lehdot, rannat ja hylkeidensuojelualueet. Lisäksi mainittiin, että tällaisissa paikoissa 

retkeily on yleensä sallittua. 

Suurin osa tämän pääluokan virkkeistä keskittyi siihen, että luonnossa täytyy liikkua 

kunnioittaen ja säästäen luontoa ja jättää luonto käytön jälkeen ennalleen. Alaluokka 6.2 

Luonnon kestävä käyttö sisältää analyysiyksiköitä, jotka pureutuvat edellä mainittuihin 

asioihin. Tähän alaluokkaan sijoittui 13 virkettä yhteensä kolmesta eri kirjasarjasta. Suurin 

osa virkkeistä löytyi oppikirjasta Koulun biologia ja maantieto 6, jonka osuus oli 10. 

Seuraavassa esimerkki eettisestä retkeilystä: 

”Pidä periaatteenasi, että leiriytymisestäsi ei jää jälkeäkään luontoon.” (Koulun biologia 

ja maantieto 6, s. 15) 

Kaksi tämän kategorian virkettä nosti jokamiehenoikeudet esiin puhuttaessa luonnon 

kestävästä käytöstä. Esimerkkivirke kertoo jokamiehenoikeuksien perustan. 

”Jokamiehen oikeuksien perustana on ajatus siitä, että luonto jää käyttäjän jäljiltä 

ennalleen.” (Jäljillä 5, s. 69) 
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Luonnon kestävä käyttö alakategoriaan kuului myös kaksi virkettä joissa kehotetaan 

luonnossa liikkuessa ja luonnonvaroja hyödyntäessä tekemään valintoja, joissa energian 

kulutus on mahdollisimman pieni. Seuraavassa on esimerkki retkikohteen valinnasta: 

”Retkeile lähialueilla, niin retkikohteeseen matkaaminen ei kuluta paljon energiaa.” 

(Koulun biologia ja maantieto 6, s. 15) 

Pääluokan Eettisyys kolmas alaluokka 6.3 Luonnon kunnioittaminen sisältää yhteensä kuusi 

analyysiyksikköä. Virkkeiden sanoma on se, että luonnossa liikkuminen ja luonnon 

tuntemus lisää sen kunnioittamista ja arvostusta. 5.-6. luokkien biologian oppikirjoissa 

kolme virkettä kuvasti tätä sanomaa, josta seuraavassa yksi esimerkki:  

”Mitä paremmin lähiympäristön tuntee, sitä arvokkaammaksi sen kokee.” (Polku 6, s. 20) 

Yksi virke kuvastaa metsästäjän eettistä vastuuta, joka liittyy siihen, että metsästäjä omaa 

hyvät metsästystaidot ja tekee varmoja ja harkittuja valintoja metsästystilanteissa sekä 

kunnioittaa luontoa ja riistaeläimiä. 

”Metsästäjien täytyy myös huolehtia siitä, etteivät eläimet joudu turhaan kärsimään.” 

(Pisara 5, s. 30) 

Biologian Polku 6 kirjassa tuodaan esille myös hyvät kalastus- ja metsästystavat. Ne 

kehottavat kalastajaa ja metsästäjää toimimaan saalista ja luontoa kunnioittaen ja muut 

huomioon ottaen. Esimerkkinä tästä seuraavassa hyvät kalastustavat: 

”Hyvät kalastustavat  

- kunnioita luontoa 

- opettele kalastustietoja ja –taitoja 

- huolehdi turvallisuudesta 

- ota muut kalastajat huomioon¨ 

- huolehdi lupamaksuista 

- älä aiheuta saaliille turhaa kärsimystä 

- käsittele saaliisi oikein" (Polku 6, s. 48)     
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Alaluokkaan 6.4 Muut sijoittui ainoastaan yksi analyysiyksikkö oppikirjasta Pisara 6. Tämä 

analyysiyksikkö kertoo globaalista ympäristöongelmasta, ilmastonmuutoksesta, ja sen 

vaikutuksesta luonnon virkistyskäyttöön. Kuvassa on laskettelurinne ja kuvateksti kertoo 

seuraavaa: 

”Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa siihen, että talvella on vähemmän lunta. Silloin 

laskettelu- ja hiihtomahdollisuuksia on vähemmän.” (Pisara 6, s. 100) 

5.1.7 Terveys 

Pääluokkaan 7 Terveys kuuluu kaikki sellaiset analyysiyksiköt, joissa mainitaan, että 

esimerkiksi marjat ja sienet ovat terveellisiä ihmiselle. Pääluokka sisältää myös virkkeitä, 

joissa kerrotaan mikä tekee edellä mainituista luonnonantimista terveellisiä ja kuinka 

marjojen terveyshyödyt säilytetään parhaiten. 

Taulukko 7. Tutkimustulosten pääluokka 7 Terveys. 

 

 

 

Oppikirjat 7.1 Terveelliset 

marjat ja sienet 

7.2 Terveelliset 

ainesosat 

7.3 Muut Yhteensä 

Pi 5 3 1 - 4 

Pi 6 1 - - 1 

J 5 - - - 0 

J 6 - 2 - 2 

Po 6 2 4 2 8 

Kbm 6 1 - - 1 

Yhteensä 7 7 2 16 

 

Tähän pääluokkaan sijoittui yhteensä 16 analyysiyksikköä. Kahdeksan näistä löytyi 

oppikrijasta Polku 6. Oppikirjasta Jäljillä 5 ei löytynyt tähän pääluokkaan ainuttakaan 

virkettä. Alaluokan, 7.1 Terveelliset marjat ja sienet, kaikki virkkeet tyytyivät vain 

alaluokan nimenkin mukaan mainitsemaan, että marjat ja sienet ovat terveellistä ravintoa, 

ilman mitään selitystä. Esimerkiksi seuraava virke kuvastaa tätä asiaa: 

7 Terveys 
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”Marjat ja sienet ovat terveellistä ravintoa.” (Pisara 5, s. 29) 

Alaluokka 7.2 Terveelliset ainesosat sisältää niin ikään seitsemän virkettä marjojen ja 

sienten terveellisyydestä vedoten vitamiineihin, kuituihin ja kivennäisaineisiin, kuten 

rautaan. Seuraava virke toimii esimerkkinä tästä: 

”Marjoissa on myös runsaasti kivennäisaineita ja kuituja.” (Polku 6, s. 46) 

Kahden alaluokan virkkeen välillä vallitsi ristiriita. Nämä virkkeet kertoivat sienten 

terveellisistä ainesosista.  

”Sienissä on erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita, esimerkiksi rautaa, jota tarvitaan 

veren hemoglobiinin rakennusaineeksi.” (Polku 6, s. 47) 

Niissä (sienissä) on paljon kivennäisaineita, muttei käytännössä lainkaan vitamiineja.” 

(Jäljillä 6, s. 15) 

Kirjassa Polku 6 mainitaan, että sienissä on erilaisia vitamiineja, mutta Jäljillä 6 kirja 

toteaa, etteivät sienet sisällä vitamiineja käytännössä lainkaan.   

Alaluokka 7.3 Muut sisältää kaksi virkettä, joista toinen virke ohjeisti, kuinka puolukoista 

ja karpaloista saa terveellisimmän hillon, kun keittää ne ilman sokeria. Tämän virkkeen 

tarkoittama terveyshyöty on siis hillon sokerittomuus. Toisessa virkkeessä ohjeistettiin, 

miten marjoista ja sienistä saadaan terveelliset aineet parhaiten hyödynnettyä. Tästä asiasta 

esimerkkinä seuraava: 

”Kuivatuissa ja pakastetuissa marjoissa hyödylliset aineet säilyvät parhaiten.” (Polku 6, s. 

46) 

Huomioitavaa tässä osiossa on se, että kaikki terveyteen liittyvät virkkeet sisälsivät 

maininnan marjoista tai sienistä. Virkkeet liittyvät luonnon virkistyskäyttöön siten, että 

marjastuksen ja sienestyksen avulla voi edistää ja ylläpitää terveyttä syömällä poimimiaan 

luonnontuotteita. Oppikirjoista ei löytynyt yhtään virkettä selittämään esimerkiksi retkeily- 

ja liikuntaharrastuksista ja vaikkapa ulkoilmasta saatavia terveysvaikutteita. 
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5.1.8 Lainsäädäntö ja riistanhoito 

Pääluokka 8 Lainsäädäntö ja riistanhoito sisältää tutkimusaineistostani analyysiyksiköitä, 

jotka selittävät lainsäädäntöä luonnossa liikkumisen, kalastuksen ja metsästyksen osalta. 

Luonnossa liikkumista ja luonnon käyttämistä säätelevät Suomessa jokamiehenoikeudet, 

jotka ovat mainittu ainakin käsitteenä monessa tämän pääluokan virkkeessä. Olen jo edellä 

maininnut kohdassa aineiston analyysi, että jokamiehenoikeudet ovat esitetty tiiviisti 

listaamalla oppikirjoissa Koulun biologia ja maantieto 6, Polku 6 ja Pisara 5. Ainoastaan 

oppikirja jäljillä 5 on esittänyt jokamiehenoikeudet upottamalla ne osaksi oppikirjan 

tekstiä. Tämän pääluokan virkkeet, joissa on mainintaa tai viittauksia 

jokamiehenoikeuksiin eivät löydy edellä mainituista oppikirjojen kohdista, vaan kuuluvat 

osaksi muuta oppikirjan tekstiä. Pääluokkaan kahdeksan kuuluu myös riistanhoitoon 

liittyvät asiat. 

Taulukko 8. Tutkimustulosten pääluokka 8 Lainsäädäntö ja riistanhoito. 

 

 

 

Oppikirj

at 

8.1 

Luonnossa 

liikkumise

n 

lainsäädänt

ö 

8.2 

Kalastuslainsäädän

tö 

8.3 

Metsästyslainsäädän

tö 

8.4 

Riistanhoit

o 

Yhteens

ä 

Pi 5 7 2 2 1 12 

Pi 6 - - - - 0 

J 5 - - 2 3 5 

J 6 1 2 - 1 4 

Po 6 2 1 - 2 5 

Kbm 6 6 - 3 9 18 

Yhteensä 16 5 7 16 44 

 

Pääluokkaan Lainsäädäntö ja riistanhoito sijoittui yhteensä 44 analyysiyksikköä 5.-6. 

luokkien oppikirjoista. Oppikirja Koulun biologia ja maantieto 6 erottui analyysiyksiköiden 

8 Lainsäädäntö ja riistanhoito 
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runsaudellaan tässä kategoriassa. Kirjasta löytyi 12 analyysiyksikköä, kun taas oppikirjasta 

Pisara 6 ei löytynyt yhtään virkettä kuvastamaan tämän pääluokan sisältöä. Alaluokka 8.1 

Luonnossa liikkumisen lainsäädäntö sisältää virkkeitä jokamiehenoikeudella tapahtuvasta 

luonnossa liikkumisesta ja luonnonvarojen hyödyntämisestä, kuten retkeilystä, luonnon 

tarkkailusta, marjastuksesta ja sienestyksestä. Yhteensä tähän alaluokkaan valikoitui 16 

analyysiyksikköä ja näistä yhdeksässä viitataan suoraan jokamiehenoikeuksiin. 

Esimerkkivirkkeessä kerrotaan mahdollisuudesta luonnon käyttöön. 

”Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta 

käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen.” (Pisara 5, s. 130) 

Myös muut tämän alaluokan virkkeet viittasivat jokamiehenoikeuksiin mainitsematta asiaa 

erikseen. Seuraavassa esimerkki siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos aikoo lähteä 

retkeilemään ja leiriytymään: 

”Jos haluat lähteä perheesi kanssa retkelle luontoon, tarvitset tietoa siitä, minne saa 

pystyttää teltan tai nuotion.” (Pisara 5, s. 130) 

Alaluokka 8.2 Kalastuslainsäädäntö sisältää viisi analyysiyksikköä. 

Kalastuslainsäädäntöön liittyvät virkkeet löytyivät oppikirjoista Pisara 5, Jäljillä 6 ja Polku 

6. Kolme virkettä kertoi kalastuksesta ja kaksi virkettä ravustuksesta. Yksi kalastusta 

koskeva virke kertoi, että kalastusluvat tulee hankkia iästä ja kalastusmuodosta riippuen. 

Kaksi muuta kalastusta koskevaa virkettä liittyi jokamiehenoikeudella sallittuun 

onkimiseen ja pilkkimiseen. Seuraavassa esimerkki tästä asiasta: 

”Jokamiehenoikeuden mukaan mato-ongella ja pilkillä saa kalastaa ilman lupaa.” (Jäljillä 

6, s. 14) 

Oppikirjan Pisara 5 ravustusaiheiset virkkeet koskivat ravustuskautta, joka alkaa heinäkuun 

lopussa ja päättyy lokakuun loppuun. Oppikirjassa mainittiin, että ainoastaan kauden 

aikana ravunpyynti on sallittu.  

Alaluokka 8.3 Metsästyslainsäädäntö sisältää yhteensä seitsemän virkettä. Nämä virkkeet 

löytyivät oppikirjoista Pisara 5, Jäljillä 5 ja Koulun biologia ja maantieto 6. Viisi virkettä 

käsitteli riistaeläinten metsästysaikoja. Kolme virkettä käsitteli hirvenmetsästysaikaa ja 

vain yhdessä näistä se määriteltiin tarkemmin syyskuun lopusta joulukuun puoleen väliin. 
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Hirven lisäksi mainittiin, että jäniksen metsästystä rajoitetaan, mutta tarkempaa rajausta 

tähän ei annettu. Tästä esimerkki seuraavassa: 

”Riistaeläimiä, kuten hirveä tai jänistä, saa metsästää tiettynä aikana vuodesta, muulloin 

nekin on rauhoitettu.” (Koulun biologia ja maantieto 6, s. 155) 

Metsästyslainsäädäntöön liittyvä yksi virke käsitteli metsästykseen tarvittavia lupia, josta 

seuraavaksi esimerkki: 

”Metsästykseen tarvitaan aina pyyntilupa ja aseenkantolupa.” (Pisara 5, s. 30) 

Virkemäärältään suurin alaluokka 8.4 Riistanhoito yhdessä alaluokan Luonnossa 

liikkumisen lainsäädäntö kanssa sisältää oppikirjoista esiin noussutta kolmea osa-aluetta, 

joilla on tarkoitus säilyttää tai lisätä riistaeläinkantaa sekä parantaa eri eläinlajien välistä 

tasapainoa. Näitä riistanhoidollisia keinoja oppikirjan mukaan olivat eläinten ruokkiminen, 

riistakannan säätely ja pienpetojen pyytäminen. Yhteensä analyysiyksiköitä tähän 

kategoriaan sijoittui 16, joista Koulun biologia ja maantieto oppikirja sisälsi yhdeksän. 

Riistaruokinnasta mainittiin kauriiden ruokkiminen muun muassa heinillä, perunoilla, 

porkkanoilla ja kaalilla sekä hirvien houkutteleminen nuolukivillä. Seuraava 

esimerkkivirke kertoo kauriiden ruokkimisesta osana riistanhoitoa: 

"Kaikki tämä (kauriiden eri ruokintatavat) on metsästykseen kuuluvaa riistanhoitoa, jota 

ilman monet kauriit menehtyisivät." (Koulun biologia ja maantieto 6, s. 41) 

Ruokinnan lisäksi 5.-6.-luokkien biologian oppikirjoissa tuotiin riistanhoitona esiin 

riistakannan säätely metsästämällä. Virkkeissä tuli esille, että eläinten määrää säädellään, 

jottei kanta pääse kasvamaan liian suureksi. Kaksi analyysiyksikköä toi esille, että liian 

suuri valkohäntäkauriskanta ja hirvikanta ovat uhka liikenteelle. Toinen virke näistä sisälsi 

myös maininnan hirvistä taimikkotuholaisena, josta lainaus seuraavassa: 

”Hirvien määrää säädellään myös kolarien ja taimikkotuhojen vähentämiseksi.” (Jäljillä 

5, s. 66) 

Kaksi virkettä toi esille riistan pyyntilupien harkinnanvaraisuuden ja riistalaskennan 

merkityksen pyyntilupien määrään. Seuraava analyysiyksikkö käsittelee edellä mainittua 

seikkaa ja on poikkeuksellisesti kahden virkkeen mittainen, koska asiayhteys sen vaatii. 
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”Nykyään luonnossa elävän riistan määrä lasketaan, ja sen perusteella annetaan tietty 

määrä pyyntilupia. Tällä tavoin eläinten lukumäärä pysyy haluttuna.” (Jäljillä 6, s. 13) 

Kolme alaluokan virkkeistä perehtyi pienpetojen metsästämiseen ja syihin, miksi niitä 

ylipäätään metsästetään. Seuraavat kaksi esimerkkivirkettä toimivat perusteluna 

pienpetojen metsästyksen tärkeydestä osana riistanhoitotyötä: 

”Joitakin petoeläimiä, kuten kettua ja minkkiä, metsästetään sen vuoksi, että ne syövät 

riistaeläimiä ja aiheuttavat haittaa muullekin luonnolle.” (Koulun biologia ja maantieto 6, 

s. 156) 

”Esimerkiksi supikoiralla ei ole luonnollisia vihollisia Suomessa, ja sen määrää 

säädellään metsästämällä.” (Jäljillä 5, s. 66) 

Lisäksi kaksi riistanhoitoon kuuluvaa virkettä kertoi eläinlajien mahdollisesta 

rauhoittamisesta, mikäli se on paikallaan. Esimerkkinä tästä mainittiin ahma, koska se on 

vaarassa hävitä Suomesta. 

5.1.9 Luonnonvarojen hyödyntäminen 

Suurin pääluokka analyysiyksiköiden lukumäärässä mitattuna on 9 Luonnonvarojen 

hyödyntäminen. Pääluokka sisältää analyysiyksiköitä, jotka kertovat luonnon 

virkistyskäytön, kuten marjastuksen ja sienestyksen sekä metsästyksen ja kalastuksen 

tuloksena saatavista luonnonantimista, joita hyödynnetään ravintona omassa kotitaloudessa 

tai myydään pienimuotoisesti vaikkapa toreille tai teollisuuteen. 
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Taulukko 9. Tutkimustulosten pääluokka 9 Luonnonvarojen hyödyntäminen. 

 

 

 

Oppikirj

at 

9.1 

Luonnonvarojen 

hyödyntämiskein

oja 

9.2 

Luonnonanti

met 

9.3 

Marj

at 

9.4 

Sien

et 

9.5 

Saaliskal

at 

9.6 

Riistaeläi

met 

9.7 

Teollisu

us ja 

vienti 

Yhteen

sä 

Pi 5 2 5 1 2 8 4 2 24 

Pi 6 - - - - - - - 0 

J 5 - 2 - - - 2 1 5 

J 6 5 - 4 4 3 1 8 25 

Po6 4 2 3 - - 2 - 11 

Kbm 6 - - 2 11 - 6 2 21 

Yhteen

sä 

11 9 10 17 11 15 13 86 

 

Kyseiseen pääluokkaan sijoittui yhteensä 86 analyysiyksikköä. Kirjasarjoista suurimman 

panoksen luonnonvarojen hyödyntämiseen antoi Jäljillä 6, Pisara 5 sekä Koulun biologia ja 

maantieto 6. Pisara 6 oppikirja ei sisältänyt ainuttakaan virkettä tähän pääkategoriaan. 

Virkkeiden runsaudesta johtuen pääluokka jakaantui seitsemään eri alaluokkaan, jotta 

tutkimustulokset olisi helpommin selitettävissä. Virkkeet jakaantuivatkin eri alaluokkien 

kesken melko tasaisesti. Alaluokka 9.1 Luonnonvarojen hyödyntämiskeinoja sisältää niitä 

luonnon virkistyskäyttömuotoja, joita harjoittamalla on mahdollista hyötyä 

luonnonantimista. Yhteensä tämä alaluokka sisältää 11 analyysiyksikköä. Oppikirjoista 

esiin nousseita luonnonantimien hyödyntämiskeinoja olivat marjastus, sienestys, metsästys 

ja kalastus. Kuusi tämän alaluokan virkettä viittasi menneeseen aikaan, jolloin nämä 

luonnonvarojen hankintatavat olivat puhtaasti keinoja ravinnon hankintaan, ja 

luonnonantimet olivat jopa elinehto monelle perheelle. Tästä esimerkki seuraavassa: 

”Aikaisemmin on ollut luonnollista hankkia ravintoa metsästämällä, kalastamalla ja 

keräilemällä luonnon antimia, kuten marjoja ja sieniä.” (Jäljillä 6, s. 13) 

9 Luonnonvarojen hyödyntäminen 
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Kaksi virkettä mainitsee, että vanhoja ”elinkeinoja” harjoitetaan edelleen ja niistä on myös 

hyötyä nykyään. Yksi esimerkki tästä: 

”Näistä taidoista (marjastus ja sienestys, metsästys ja kalastus) on hyötyä nykyisinkin.” 

(Polku 6, s. 46) 

Kaksi alaluokan virkettä mainitsee marjastuksen ja sienestyksen hyödyksi ravinnon saannin 

ohella myynnin, jonka avulla voi tienata rahaa. Tästä esimerkki seuraavassa: 

”Marjoja ja sieniä voi kerätä ravinnoksi tai myyntiin.” (Polku 6, s. 46) 

Alaluokka 9.2 Luonnonantimet sisältää yhteensä yhdeksän 5.-6. luokkien biologian 

oppikirjojen virkettä. Kolmessa virkkeessä on vain mainittu, että metsä tarjoaa 

luonnonantimia, joita ei kuitenkaan ole tarkemmin eritelty. Lisäksi tämä alaluokka sisältää 

virkkeitä, joissa mainitaan useampia luonnonantimia yhdessä virkkeessä, kuten seuraava 

esimerkki osoittaa: 

”Niistä (metsistä) saadaan ravintoa, kuten marjoja, sieniä ja riistaeläinten lihaa.” (Jäljillä 

5, s. 64) 

Alempana on omat kategoriansa niille virkkeille, joissa puhutaan pelkästään yhdestä 

luonnonantimesta. Näitä ovat marjat, sienet, saaliskalat ja riistaeläimet. 

Yksi virke sisälsi maininnan, että keräily voi kohdistua myös luonnonyrtteihin, joka sai 

kuitenkin hyvin niukasti huomiota oppikirjoissa. 

”Marjojen ja sienten lisäksi luonnosta voi kerätä myös monenlaisia luonnonyrttejä.” 

(Pisara 5, s. 28) 

Yksi analyysiyksikkö kertoi kuvan avulla eri luonnonantimien hyödyntämisestä. Kuvassa 

siis hyödynnetään eri tavoin luonnonantimia. Kuvatekstissä viitataan metsien ja sitä kautta 

luonnonantimien tärkeyteen ihmisten elämässä.  

”Suomessa on paljon metsiä ja ne ovat aina olleet tärkeitä suomalaisille” (Polku 6, s. 6-7) 

Alaluokka 9.3 Marjat sisältää 10 analyysiyksikköä. Kuusi alaluokan virkettä mainitsee 

tunnetuimpia poimittavia luonnonvaraisia marjoja. Seuraavassa analyysiyksikössä, joka 

koostuu kahdesta virkkeestä, kerrotaan Suomen tunnetuimmat ruokamarjat: 
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”Suomessa kasvaa noin 20 erilaista syötävää luonnonvaraista marjaa. Tunnetuimmat 

marjat ovat puolukka, mustikka, vadelma, lakka, karpalo, tyrni ja variksenmarja.” (Pisara 

5, s. 28) 

Marjasatoja käsitteleviä virkkeitä löytyi neljä, joista kaksi käsittelee lakkasatoa ja kaksi 

marjoja ylipäänsä. Seuraava lainaus kertoo, kuinka paljon marjoja poimitaan vuosittain 

jokaista suomalaista kohti keskimäärin. 

 ”Marjoja kerätään suomalaista kohti noin 40 kg vuodessa.” (Jäljillä 6, s. 14) 

Seuraava alaluokka 9.4 Sienet esittelee virkkeissään suosituimpia poimittavia sienilajeja. 

Esille nousevat myös sienten ravintoarvot, sienten monipuolinen käyttöhistoria, sienisadot 

ja sienten käyttö ravintona kodeissa. Alaluokka Sienet sisältää 17 analyysiyksikköä ja on 

pääluokan Luonnonvarojen hyödyntäminen suurin alakategoria. Oppikirjasta Koulun 

biologia ja maantieto 6 löytyi valtaosa tämän alaluokan virkkeistä. Niitä löytyi yhteensä 11 

kappaletta. 12 sieniaiheista virkettä sisälsivät mainintoja eri sienilajeista. Eniten huomiota 

saivat kantarelli, suppilovahvero ja erilaiset tatit. Seuraavassa on esimerkkivirke, joka 

kertoo houkuttelevasta ruokasienestä, kantarellista: 

”Monien suomalaisten mielestä kauniin keltainen, koivumetsissä viihtyvä kantarelli eli 

keltavahvero on ylivoimaisesti houkuttelevin sieni.” (Koulun biologia ja maantieto 6, s. 35) 

Kaksi alaluokan virkettä kertoi sienistä ravintona. Toisessa analyysiyksikössä vain 

mainitaan, että sienet ovat hyvää ravintoa, mutta toinen virke menee hieman pintaa 

syvemmälle ja vertaa sieniä lihaan ja kalaan, kuten seuraava lainaus osoittaa: 

”Sienet ovat erinomaista syötävää, sillä ravintona ne vastaavat kalaa tai lihaa.” (Koulun 

biologia ja maantieto 6, s. 33) 

Yksi virke kertoo sienien käyttötarkoituksista aikojen saatossa, josta esimerkki 

seuraavassa: 

”Sieniä on käytetty ravinnoksi, lääkkeeksi, värjäykseen ja tulentekoon jo tuhansia vuosia.” 

(Jäljillä 6, s. 14) 

Lisäksi yhdessä virkkeessä mainitaan, että sienisadosta kerätään talteen vain noin kaksi 

prosenttia ja toinen virke toteaa, että suurin osa poimittavista sienistä käytetään ravintona 

kotitalouksissa. 
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Alaluokka 9.5 Saaliskalat sisältää 11 analyysiyksikköä, joista kahdeksan virkettä löytyi 

oppikirjasta Pisara 5 ja kolme virkettä oppikirjasta Jäljillä 6. Osa oppikirjojen virkkeistä 

liittyi ainoastaan ammattikalastukseen, joten ne virkkeet karsiutuivat tutkimusaineistostani 

kokonaan pois. Tämä alaluokka sisältää siis sellaiset virkkeet, jotka voi yhdistää ainakin 

osittain virkistyskalastukseen. Saaliskaloista eniten eri virkkeissä sai mainintoja silakka, 

joka esiintyi viidessä virkkeessä ja joissa kerrottiin sen olevan suomen tärkein saaliskala. 

Seuraava esimerkki valaisee enemmän tätä asiaa: 

”Koko Suomen vuosittaisesta kalansaaliista silakkaa on kaksi kolmasosaa.” (Pisara 5, s. 

30) 

Toiseksi eniten saaliskaloista mainintoja sai lohi, joka esiintyi kolmessa tämän osion 

virkkeessä. Virkkeissä kävi ilmi, että lohta pyydetään sekä mereltä että sisävesistä. 

Saaliskaloista muikku esiintyi kahdessa virkkeessä. Muikun kerrottiin olevan Suomen 

sisävesien tärkein kalansaalis. Tästä lainaus seuraavassa: 

”Sisävesien tärkein saaliskala on muikku.” (Jäljillä 6, s. 14) 

Muita tärkeitä saaliskaloja kerrottiin olevan siika, ahven ja hauki. Yksi analyysiyksikkö 

esitteli myös kuvan avulla Suomen yleisimpiä saaliskaloja. Kaksi virkettä esitti saaliiden 

kannalta tärkeimpiä kalastusalueita olevan avomeri, meren rannikko, järvet ja joet. Nämä 

ovat siis niitä alueita, joista kaloja voi ylipäätään pyydystää. 

Alaluokka 9.6 Riistaeläimet sisältää 15 analyysiyksikköä ja ne jakautuivat melko tasaisesti 

eri kirjasarjojen kesken. Oppikirjoista voisi nostaa kuitenkin esille kirjat Koulun biologia ja 

maantieto 6 sekä Pisara 5 riista-aiheisten virkkeiden lukumäärää ajatellen. Pisara 5 

oppikirja määrittelee riistaeläimen seuraavalla tavalla: 

”Riistaeläimet ovat eläimiä, jotka elävät vapaana luonnossa ja joita metsästetään 

ravinnoksi.” (Pisara 5, s. 30) 

Alaluokka Riistaeläimet sisältää virkkeitä, joissa mainitaan Suomen yleisimpiä 

riistaeläimiä. Hirvi mainittiin kahdeksassa analyysiyksikössä joko yksinään tai muiden 

riistaeläinten ohessa. Hirvi mainittiin riistaeläimenä Suomen tärkeimmäksi kolmessa 

virkkeessä, kuten oppikirja Koulun biologia ja maantieto sen osoittaa: 
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”Metsästyksellä saadun lihan perusteella hirvi on maamme tärkein riistaeläin.” (Koulun 

biologia ja maantieto 6, s. 39) 

Muita tärkeitä tutkimusaineistostani löytyneitä riistaeläimiä olivat metsäjänis, 

metsäkanalinnut, kuten metso, teeri, riekko ja pyy, sorsalinnut, rusakko valkohäntäkauris ja 

metsäkauris. Yhdessä virkkeessä tärkeäksi riistaeläimeksi mainittiin jopa majava. Yksi 

virke mainitsi jäniksen olevan yksi tärkeimmistä riistaeläimistä. Lisäksi virke antaa 

ymmärtää, että jänispaistin saantia helpottaa koiran apu. 

”Metsäjänis on tärkeimpiä riistaeläimiämme, jota talvella metsästetään ajokoiran avulla.” 

(Koulun biologia ja maantieto 6, s. 43) 

Pääluokan 9 Luonnonvarojen hyödyntäminen viimeinen alaluokka 9.7 Teollisuus ja vienti 

sisältää 13 analyysiyksikköä. Tämän alaluokan tarkoituksena on tuoda esiin virkkeitä, jotka 

kertovat luonnon virkistyskäytön myötä saatavista luonnonantimista, joita ei käytetä 

kotitalouksissa, vaan myydään esimerkiksi toreille ja teollisuuden raaka-aineiksi. Oppikirja 

Jäljillä 6 sisälsi huomattavan osan tämän alaluokan analyysiyksiköitä, yhteensä kahdeksan 

kappaletta. Kaksi virkettä mainitsi, että luonnonantimia voi käyttää 

elintarviketeollisuudessa. Edellä mainitusta asiasta esimerkki seuraavassa: 

”Luonnosta saatavia tuotteita voidaan käyttää elintarviketeollisuuden raaka-aineina.” 

(Jäljillä 6, s. 16) 

Neljä virkettä perehtyi sienien myyntiin, teollisuuteen ja vientiin. Kaksi analyysiyksikköä 

näistä keskittyi sinien vientiin ulkomaille. Esimerkkinä toimii kuva herkkutateista, jonka 

kuvatekstissä kerrotaan seuraavaa: 

”Suomalaisesta herkkutattisadosta suurin osa menee hyvinä sienivuosina vientiin, 

erityisesti Italiaan.” (Jäljillä 6, s. 15) 

Kaksi virkettä perehtyi sienien myyntiin. Yksi virke mainitsee, että Suomessa on 20 

hyväksyttyä kauppasientä. Toisessa oppikirjan virkkeessä kerrotaan, minne kaikkialle 

kerättyjä sieniä voi myydä. 

”Osa ruokasienistä kerätään myyntiin toreille, kauppoihin ja teollisuudelle.” (Jäljillä 6, s. 

15) 
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Kolme alaluokan, Teollisuus ja vienti, virkettä keskittyi marjojen hyödyntämiseen 

taloudellisesti. Kaksi virkettä näistä perehtyi marjojen myyntiin. Näistä toinen virke 

mainitsi soiden taloudellisimman marjan olevan lakka eli hilla. Toinen virke keskittyi 

yleisesti marjojen myyntiin, josta seuraavassa: 

”Osa ihmisistä poimii marjoja myös myyntiin, jolloin niitä voi ostaa tuoreena toreilta tai 

kaupoista.” (Jäljillä 6, s. 14) 

Kolme alaluokan virkettä perehtyi kasvien ja luonnonyrttien käyttöön teollisuudessa. Yksi 

virke kertoi luonnonyrttien käyttökelpoisuudesta mausteissa, lääkkeissä ja 

kauneudenhoitotuotteissa. Kaksi virkettä kertoi kasvien olevan tärkeitä lääketeollisuudessa 

raaka-aineina. Lääketeollisuuden ohella kasvien käyttökelpoisuudesta on osoitus myös 

seuraavassa virkkeessä: 

”Joitakin luonnonkasveja voidaan käyttää myös mausteina sekä kosmetiikka- ja 

lääketeollisuuden raaka-aineena.” (Jäljillä 5, s. 66) 

Yksi virke kertoi riistan käytöstä kotitalouksien lisäksi. 

”Riistaa metsästetään ravinnoksi kotitalouksien käyttöön sekä ravintoloiden ja 

teollisuuden raaka-aineiksi.” (Jäljillä 6, s. 13) 

5.2 Jokamiehen oikeudet biologian oppikirjoissa 

Oppikirjat, joista löytyi sisältöä liittyen jokamiehen oikeuksiin, olivat Jäljillä 5, Pisara 5, 

Polku 6 sekä Koulun biologia ja maantieto 6. Jokamiehen oikeudet jakautuivat siis tasan 

viidennen ja kuudennen luokan sisältöihin tutkimissani kirjasarjoissa. Oppikirjat Pisara 5, 

Polku 6 sekä Koulun biologia ja maantieto 6 esittävät jokamiehen oikeudet tiivistetysti 

listaamalla ne. Näistä kirjoista löytyvät erikseen listat, mitä jokamiehen oikeuksien nojalla 

saa ja ei saa tehdä. Ainoastaan oppikirja Jäljillä 5 on esittänyt jokamiehen oikeudet ja 

velvollisuudet sisällyttämällä ne kappaleen tekstiin. Kyseinen kappale on oppikirjan 

ensimmäisen osion viimeinen kappale ja nimeltään luonnon retkeily- ja virkistyskäyttö. 

Oppikirja erittelee kappaleen tekstissä, mitä jokamiehen oikeuksien nojalla on luvallista 

tehdä ja mikä on kiellettyä. 
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Jokamiehen oikeuksien sisällöt eivät poikkea eri kirjasarjojen välillä juurikaan toisistaan. 

Maininnan arvoinen seikka on juuri jokamiehen oikeuksien esitystapa, joka poikkeaa 

oppikirjassa Jäljillä 5 muista oppikirjoista. Kaikki oppikirjat mukailevat Suomen 

ympäristöministeriön laatimaa tiivistettyä listaa jokamiehen oikeudella sallituista ja 

kielletyistä asioista. Tämä tiivistetty listaus löytyy tutkielmani kohdasta 2.2 Jokamiehen 

oikeudet. 

5.3 Kasvien keruu biologian oppikirjoissa 

Kasvien keruuseen liittyvää aineistoa löytyi oppikirjoista Koulun biologia ja maantieto 5, 

Jäljillä 5, Pisara 5 sekä Polku 6. Huomioitava seikka on se, että vain oppikirjasarjassa 

Polku kasvien keruu sijaitsee kuudennen luokan sisällössä. Oppikirjojen sisältöjä 

tarkasteltaessa voi siis päätellä, että kasvien keruu on painottunut viidennen luokan 

oppisisältöihin. Kuten edellä olen maininnut, käsittelen oppikirjojen kasvien keruun 

sisältöjä ajatuskokonaisuutena ja teen vertailua eri kirjojen välillä. Kirjoista nousseita 

pääaiheita kasvien keruuseen liittyen ovat kasvion määritelmä, kasvien tunnistus, kasvien 

keruu ja kasvion teko. Pyrin tekemään kirjojen välistä vertailua näiden 

aihekokonaisuuksien kautta. 

Koulun biologia ja maantieto 5 oppikirjassa kasvien keräämiseen liittyvä aineisto sijaitsee 

kirjan viimeisillä sivuilla osiossa Puutarhan kevät ja kesä. Kasvien kerääminen sijaitsee 

osiossa tutkijan sivu ja koko aineisto on saatu mahdutettua yhdelle sivulle. Tutkijan sivu on 

oppikirjan tehtäväosio, joka on poikkeuksena mukana, koska halusin kaikkien aineistoni 

oppikirjojen kasvien keruuseen liittyvän sisällön mukaan tutkielmaani. Kasvien keruuseen 

liittyvä aineisto vaikuttaa oppikirjassa niukalta, eikä oppikirjan tekstissä ole itsessään 

mainintoja kyseisestä aiheesta.  

Oppikirjassa Jäljillä 5 Kasvien keruu sijaitsee niin ikään kirjan viimeisessä osiossa, joka on 

nimeltään kasvit ja kasvikunta. Yhteensä kirja sisältää kaksi kappaletta liittyen kasvien 

keräämiseen. Ensimmäinen kappale perehtyy kasvilajien tunnistamiseen ja toinen itse 

kasvien keräämiseen ja kasvion tekemiseen. Oppikirjan teksti on perehtynyt kattavasti ja 

monipuolisesti aiheeseen. 

Pisara 5 oppikirja sisältää myös kaksi kirjan kappaletta liittyen kasvien keruuseen. 

Ensimmäinen kasvienkeruukappale sijaitsee aivan kirjan alussa osiossa kasvien kasvu ja 
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lisääntyminen. Toinen kasvien keruusta kertova kappale on samalla kirjan viimeinen 

kappale ja se löytyy osiosta lähiympäristön kevät. Tässä kappaleessa on vain niukasti 

tekstiä ja pääpaino on pyrkiä esittämään tiivistettynä ohjeet kasvion tekemiseen. Kirja 

esittää kasvien keruuseen liittyvät asiat listaamalla ja numeroimalla ne tiivistetyksi 

tietoiskuksi. Oppikirjassa kehotetaan tutustumaan kasvien keräämiseen luontoretken 

kautta.  

Oppikirja Polku 6 perehtyy kasvien keruuseen kirjan ensimmäisessä osiossa, joka on 

nimeltään metsän elämää. Kaksi kirjan kappaletta sisältää aineistoa kasvien keruuseen, 

joista ensimmäinen perehtyy kasvion tekoon. Tähän kappaleeseen kuuluu myös osio 

tutkimuksia, jossa on ohjeet kasvion ja digikasvion tekoon. Tämän takia kyseinen osio on 

poikkeuksellisesti mukana aineistossa. Toinen kasvien keruuseen liittyvät kappale perehtyy 

kasvien tunnistamiseen. Polku 6 perehtyy oppikirjan tekstin osalta kattavasti aiheeseen ja 

sisältää siitä runsaasti ja monipuolisesti tietoa. 

5.3.1 Kasvion määritelmiä 

Tutkimusaineistoni oppikirjoista neljä sisälsi aineistoa liittyen kasvien keruuseen. Kolme 

kirjaa näistä kertoi kasviolle jonkinlaisen määritelmän. Ainoastaan oppikirja Koulun 

biologia ja maantieto 5 eivät esittäneet minkäänlaista määritelmää kasviolle. Jäljillä 5 

oppikirja kertoo kasvion olevan herbaario, mutta tarkempaa selitystä se ei tästä asiasta 

anna. Pisara 5 mainitsee, että kasvio on kasvikokoelma, joka on koottu tunnistetuista ja 

kerätyistä kasveista. Polku 6 antaa tarkimman selityksen kasvioon liittyen. Se kertoo, että 

perinteisin kasvio on herbaario eli kuivattujen kasvien kokoelma. Kirja jatkaa, että 

kasviossa on aitoja kasveja, piirroksia tai valokuvia, joiden avulla on helppo oppia 

tuntemaan niitä. Polku 6 antaa määritelmän myös digikasviolle ja sanoo sen olevan 

valokuvakokoelma kasveista. 

5.3.2 Kasvien tunnistus 

Kaikki neljä oppikirjaa mainitsevat, että kasvit voi parhaiten tunnistaa niiden kukinta-

aikaan, joten kasveja on paras kerätä silloin.  Kaikissa oppikirjoissa lukuun ottamatta 

Koulun biologia ja maantieto 5 kerrotaan, että kasvikirjat ovat hyvä apu kasvien 

tunnistamisessa. Sen lisäksi Pisara 5 mainitsee, että kasvien tunnistuksessa voi auttaa myös 
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kokenut asiantuntija. Oppikirjat Jäljillä 5 ja Pisara 5 ottavat esille termit kasvillisuuskartta 

ja kasviruutu osana kasvien tunnistusta. Nämä termit tarkoittavat sitä, että maastosta 

rajataan narulla alue, jonka sisällä olevat kasvit tunnistetaan. Oppikirjat Jäljillä 5 ja Polku 6 

kertovat, että kasvien kerääminen ja valokuvaaminen ja sitä kautta kasvion teko on hyvä 

tapa oppia tunnistamaan erilaisia kasveja. 

Lisäksi Jäljillä 5 oppikirja kertoo, että kasvintunnistuksessa kannattaa kiinnittää huomiota 

myös kasvin lehtiin, varteen, juureen ja joissain tapauksissa myös hedelmään. Pisara 5 

oppikirja kehottaa kasveja tarkastellessa käyttämään eri aisteja ja mittaamaan kasvien 

runkoja, lehtiä juuria ja kukkia. Polku 6 oppikirja kertoo kasvintunnistuksen alkavan 

kasvupaikan tarkastelulla, josta siirrytään kasvin ulkonäön, kuten varren, lehtien ja kukkien 

tutkimiseen. Oppikirja neuvoo, että tärkeintä on oppia tunnistamaan myrkylliset ja 

rauhoitetut kasvit. 

5.3.3 Kasvien keruu 

Oppikirjat Koulun biologia ja maantieto 5, Jäljillä 5 ja Polku 6 kehottavat keräämään 

kasveja niiden kukinta aikaan, koska silloin kasvien tunnistaminen on helpointa. Kyseiset 

oppikirjat myös neuvovat keräämään kasveista ainoastaan välttämättömimmät osat. 

Esimerkiksi juurineen irrotetaan vain sellaiset kasvit, joiden kohdalla juuret helpottavat 

lajitunnistusta. Oppikirjat jäljillä 5 ja Polku 6 suosittelevat kirjoittamaan kasvin tietoja ylös 

jo keruupaikalla, kuten kasvupaikan ja keruupäivämäärän. Oppikirjat Pisara 5 ja Polku 6 

painottavat lisäksi, että rauhoitettuja kasveja ei saa kerätä.  

Oppikirja Pisara 5 kehottaa kasvien keruuseen luontoretken lomassa. Tässä yhteydessä 

kirja myös käskee suojella luontoa ilman turhaa kasvien repimistä, maan mylläämistä sekä 

ympäristön roskaamista. Varusteiksi retkelle oppikirja neuvoo kasvikirjan, vihon, luupin, 

muovi- tai paperipusseja, mitan ja digikameran kuvaamista varten. Oppikirja Polku 6 

neuvoo välineiksi kasvien keruuseen muovipussin ja muistiinpanovälineet. 

5.3.4 Kasvion teko 

Jokainen aineistoni oppikirja antaa ohjeet, kuinka kasvit saatetaan siististi kuivattuna 

kasvioon poimimisen jälkeen. Kasvion tekoon liittyvät ohjeet mukailivat kaikissa 
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oppikirjoissa samaa kaavaa. Kasvit laitetaan siististi sanomalehtien väliin. Sanomalehden 

päälle laitetaan painoksi esimerkiksi kirjoja tai sitten sanomalehti kasveineen asetetaan 

kasviprässiin ja annetaan kuivia viikon. Kuivauksen jälkeen kasvi asetetaan liimapaperilla, 

kontaktimuovilla, teipillä tai paperiliuskoilla paperiarkille. Lopuksi vielä paperiarkin 

alareunaan kirjoitetaan kasvin tiedot, joita ovat kasvin nimi, keruupaikka, 

keruupaikkakunta, keruupäivämäärä ja kerääjä. Tämän jälkeen kasvin voi asettaa kansioon, 

josta muodostuu kasvio. 

Kaikissa oppikirjoissa tuodaan esille myös kameran käyttö kasvien tutkimisessa.  Pisara 5 

oppikirja vain mainitsee, että kasveja voi myös kuvata keräämisen ohella. Muut kolme 

oppikirjaa tuovat esille, että kasvion voi toteuttaa myös digikasviona, jolloin keräämisen 

sijaan kuvataan kasveja. Oppikirjasta riippuen digikasvion toteutustavoissa löytyy eroja. 

Koulun biologia ja maantieto 5 oppikirja neuvoo tekemään nimikortin, joka sisältää 

kuvaajan nimen, luokan ja päivämäärän. Tämä kortti asetetaan aina kuvattavan kasvin 

viereen, jolloin tiedot näkyvät aina kuvan yhteydessä. Lisäksi oppikirja neuvoo 

tallentamaan kuvat lopuksi cd-levylle ja liittämään mukaan sisällysluettelon kasveista. 

Oppikirja Jäljillä 5 kertoo digikasvion olevan hyvä vaihtoehto varsinkin silloin, jos mukana 

on rauhoitettuja kasveja. Kirja myös painottaa, että rauhoitettujen kasvien kerääminen on 

kiellettyä. Käytännön toteutuksesta puhuessa oppikirja neuvoo viemään kuvat 

digikameralta nettikasvioon, jolloin siitä muodostuu virtuaalinen kasvio. Polku 6 oppikirja 

kertoo digikasvion olevan valokuvakokoelma kasveista. Ennen kuvan ottoa oppikirja 

kehottaa asettaman mittatikun kuvattavan kasvin viereen. 

5.4 Yhteenveto tutkielman tuloksista 

Luonnon virkistyskäyttöön liittyviä virkkeitä löytyi 5.-6. luokkien biologian oppikirjoista 

yhteensä 368 kappaletta. Tutkimusaineistoni oppikirjoista huomattava osa 

virkistyskäyttöön liittyvistä virkkeistä löytyi oppikirjasta Polku 6, yhteensä 117 kappaletta. 

Toiseksi eniten virkkeitä sisälsi oppikirja Koulun biologia ja maantieto 6, yhteensä 95 

kappaletta. Luonnon virkistyskäyttöön liittyvien virkkeiden runsaudellaan erottui myös 

oppikirja Pisara 5, josta löytyi 73 virkettä tutkielmani aiheeseen liittyen. Näitä lukuja voi 

verrata vaikkapa Jäljillä kirjasarjaan. Oppikirjoista Jäljillä 5 ja Jäljillä 6 löytyi yhteensä 68 

virkettä kuvaamaan luonnon virkistyskäyttöä.  
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Luokittelin aineistoni yhdeksään pääluokkaan oppikirjoista kumpuavia teemoja mukaillen. 

Kaksi pääluokkaa erottui analyysiyksiköiden runsaudellaan selvästi muista ja nämä olivat 

luokat 9 Luonnonvarojen hyödyntäminen, johon sijoittui 86 virkettä sekä 4 Ohjeet ja 

varustus, johon sijoittui 78 virkettä. Oppikirjoissa paljon huomiota saivat myös sisällöt, 

jotka sijoittuivat pääluokkiin 3 Luontoharrastukset, johon sijoittui 46 virkettä ja 8 

Lainsäädäntö ja riistanhoito, joka keräsi 44 virkettä.  

Tutkielmani tulokset osoittavat, että luonnon virkistyskäyttö ilmenee 5.-6. luokkien 

biologian oppikirjoissa vahvasti luonnosta saatavien hyödykkeiden näkökulmasta. Kirjat 

painottavat, että marjastus, sienestys, kalastus ja metsästys ovat luontoharrastuksia, joita 

harjoitetaan niistä saatavien hyödykkeiden takia. Lisäksi oppikirjat ilmentävät luonnon 

virkistyskäyttöä runsaasti ohjeistuksen kautta. Oppikirjat keskittyvät antamaan ohjeita 

liittyen luonnossa liikkumiseen, sienestykseen, marjastukseen ja kalastukseen sekä 

retkeilyvarustuksiin. Virkkeiden lukumäärässä mitattuna oppikirjat lähestyivät luonnon 

virkistyskäyttöä ohjeiden ja varusteiden näkökulmasta 78 virkkeen voimin, josta muodostui 

samalla toiseksi suurin pääluokka heti luonnonvarojen hyödyntämisen jälkeen.  

Oppikirjat esittävät myös luonnon virkistyskäyttöä melko suurella määrällä virkkeitä 

luontoharrastuksista kertomalla. Oppikirjoista esiin nousseita luontoharrastuksia olivat 

marjastus ja sienestys, lintuharrastus, luonnon tutkiminen sekä kalastus ja metsästys. 

Tutkielmani sisältää myös pääluokan 2 Retkeily- ja liikuntaharrastukset, johon sijoittui 

yhteensä 19 virkettä. Luontoharrastuksista sekä retkeily- ja liikuntaharrastuksista 

puhuttaessa kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että oppikirjat perehtyivät usein näihin 

harrastuksiin esimerkiksi ohjeiden ja varustusten, virkistyskohteiden, lainsäädännön sekä 

luonnonvarojen hyödyntämisen kautta. Retkeily- ja luontoharrastuksista kertovia virkkeitä 

löytyy siis suurimmasta osasta eri pääluokkia, mutta virkkeiden pääsanoma on ratkaissut, 

mihin pääluokkaan ne ovat lopulta sijoitettu. 

Oppikirjat toivat myös runsaasti esiin luonnonvirkistyskäyttöön liittyvää lainsäädäntöä ja 

riistanhoitoa. Lainsäädännölliset virkkeet liittyivät luonnossa liikkumiseen, kalastukseen ja 

metsästykseen. Riistanhoitoon liittyvät virkkeet yllättivät runsaudellaan. Aineistoni 

oppikirjoista löytyi yhteensä 16 virkettä riistanhoitoon liittyen. Pääluokasta 8 Lainsäädäntö 

ja riistanhoito muodostui neljänneksi suurin pääluokka virkkeiden lukumäärässä mitattuna.  
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Oppikirjojen välillä on nähtävissä erilaisia painotuksia luonnon virkistyskäytön sisältöjen 

suhteen. Oppikirja Polku 6 sisälsi kaikkein eniten analyysiyksiköitä luonnon 

virkistyskäyttöön liittyen. Valtaosa kirjan analyysiyksiköistä keskittyi pääluokkiin 4 Ohjeet 

ja varustus sekä 3 Luontoharrastukset. Koulun biologia ja maantieto 6 oppikirja keskittyi 

valtaosalla virkkeistään esittämään luonnon virkistyskäyttöä ohjeiden ja varustuksen, 

luonnonvarojen hyödyntämisen sekä lainsäädännön ja riistanhoidon kautta. Oppikirjat 

Pisara 5 ja Jäljillä 6 keskittyvät suurimmaksi osaksi luonnonvarojen hyödyntämisen 

näkökulmaan esitellessään luonnon virkistyskäytös sisältöjä. Oppikirja Jäljillä 5 taas sisälsi 

virkkeitä eniten liittyen virkistyskohteisiin ja oppikirja Pisara 6 perehtyi huomattavalla 

osalla virkkeistään retkeily- ja liikuntaharrastuksiin. Alla olevasta taulukosta käy ilmi 

luonnon virkistyskäyttöön liittyvien virkkeiden jakaantuminen oppikirjojen ja pääluokkien 

kesken. 

Taulukko 10. Luonnon virkistyskäyttöön liittyvien virkkeiden jakaantuminen eri 

oppikirjojen välillä. 

Oppikirjat Pi 5 Pi 6 J 5 J 6 Po 6 Kbm 

6 

Yhteensä 

Elämykset 8 - 3 1 6 2 20 

Retkeily- ja 

liikuntaharrastukset 

2 6 1 - 8 2 19 

Luontoharrastukset 12 - 1 1 26 6 46 

Ohjeet ja varustus 8 3 5 3 34 25 78 

Virkistyskohteet 2 2 10 1 11 8 34 

Eettisyys 1 3 1 - 8 12 25 

Terveys 4 1 - 2 8 1 16 

Lainsäädäntö ja 

riistanhoito 

12 0 5 4 5 18 44 

Luonnonvarojen 

hyödyntäminen 

24 0 5 25 11 21 86 

Yhteensä 73 15 31 37 117 95 368 
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Tutkimusaineistostani löytyneitä jokamiehen oikeuksia sisälsivät oppikirjat Jäljillä 5, 

Pisara 5, Polku 6 sekä Koulun biologia ja maantieto 6. Oppikirjoista löytyneet jokamiehen 

oikeudet olivat keskenään hyvin samansisältöisiä ja ne mukailivat pitkälti Suomen 

ympäristöministeriön laatimaa listausta jokamiehen oikeuksista. Selkeä ero löytyi 

oppikirjojen jokamiehen oikeuksien esitystavassa. Jäljillä 5 oppikirja on esittänyt 

jokamiehenoikeudet sisällyttämällä ne kappaleen tekstiin, kun taas kolme muuta oppikirjaa 

tuo jokamiehen oikeudet esille tiiviisti listaamalla ne.  

Tutkin työssäni myös oppikirjojen sisältöjä liittyen kasvien keruuseen, joka on samalla yksi 

tapa virkistyä luonnossa. Aineistoni oppikirjoista neljä, eli yksi kultakin kustantajalta, 

sisälsi kasvien keruuseen liittyvää materiaalia. Kirjojen kasvien keruun esitystavoissa oli 

näkyvissä selviä eroavaisuuksia. Koulun biologia ja maantieto 5 oppikirjassa kasvien keruu 

oli esitetty ainoastaan oppikirjatekstin ulkopuolella niin sanotulla tutkijan sivulla. 

Tutkittavista oppikirjoista kyseinen teos sisälsi kaikista vähiten aineistoa kasvien 

keruuseen liittyen. Oppikirjat Jäljillä 5 ja Pisara 5 tarjoaa kasvien keruuseen liittyen 

luettavaa kahden kirjan kappaleen verran. Jälkimmäinen teos kehottaa kasvien keruuseen 

luontoretken varjolla. Oppikirja Polku 6 sisältää niin ikään kaksi kasvien keruu -aiheista 

kappaletta, mutta myös yhden tehtäväosion, joka on nimeltään tutkimuksia. Polku 6 siis 

tarjoaa kaikkein eniten oppikirja-aineistoa kasvien keruuseen liittyen.  

Oppikirjojen kasvien keruuseen liittyvät sisällöt muistuttivat paljon toisiaan, mutta niiden 

esitystavassa ja aineiston laajuudessa oli eroja. Oppikirjojen yhteisiä teemoja, jotka 

löytyivät jokaisesta kirjasta, olivat kasvion määritelmä, kasvien tunnistus, kasvien keruu ja 

kasvion teko. Ainoastaan oppikirja Koulun biologia ja maantieto 5 ei kertonut kasviolle 

minkäänlaista määritelmää. 

5.5 Tulosten luotettavuus 

Sekä määrällisessä että laadullisessa tutkimuksessa totuuskäsityksen perusta nähdään 

pitkälti samanlaisena, vaikka luotettavuuskriteereitä sovelletaan tutkimuksien välillä usein 

hieman eri tavoin (Puolimatka, 2002, s. 467). Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet 

mielletään usein määrällisen tutkimuksen piiriin ja laadullisessa tutkimuksessa näitä 

käsitteitä usein kritisoidaan. Olen kuitenkin tarkastellut osaltaan tutkielmani luotettavuutta 

näiden käsitteiden avulla, koska koen niiden tuovan lisää luotettavuutta tutkielmaani. 
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Validiteetti toteutuu, mikäli tutkimuksessa tutkitaan sitä, mitä on luvattu. Omassa 

tutkielmassani tämä vaatimus toteutuu, koska olen tutkinut luonnon virkistyskäytön 

ilmenemistä 5.-6. luokkien biologian oppikirjoissa. Reliabiliteetin kannalta tarkasteltuna 

tutkimus on mahdollista toteuttaa uudelleen jonkun muun tutkijan toimesta, koska 

tutkimusaineisto, eli biologian oppikirjat ovat jokaisen ulottuvilla. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 136.)  

Tutkimuksen toistamisen myötä on kuitenkin mahdollista, että tutkimustuloksien suhteen 

ilmenee poikkeavuuksia, johtuen esimerkiksi tutkijan omista luonnon virkistyskäyttöön 

liittyvistä käsityksistä ja mieltymyksistä sekä aineiston rajaamisesta. Sieväsen (2001, s. 42) 

mukaan luonnon virkistyskäyttö tarkoittaa kaikkea ulkoilua, joka on määritelty jokamiehen 

oikeudella, mutta myös metsästystä ja luvanvaraista virkistyskalastusta sekä 

moottoriajoneuvoilla liikkumista, muun muassa moottorikelkalla tai moottoriveneellä. 

Luonnon virkistyskäyttö on siis laaja käsite, ja tästä johtuen tutkimustulokset voivat 

vaihdella tutkijan mukaan. Itse koen, että omaan tutkielmaani on saattanut hieman 

vaikuttaa henkilökohtaiset näkemykset ja kiinnostukset luonnon virkistyskäyttöä kohtaan.  

Kaikkosen (1999, s. 433-434) mukaan tutkimusta tehdessä on kyettävä valintoihin, mutta 

yhtä tärkeää on perustella tekemänsä valinnat. Tutkielmani luotettavuutta vahvistava asia 

on se, että olen pyrkinyt kertomaan tarkasti vaihe vaiheelta tutkielmani tekemisestä ja 

etenemisestä. Tästä syystä lukijan on mahdollista saada hyvä käsitys tutkielmani 

toteutuksesta ja tehdä omia johtopäätöksiä tutkielman luotettavuudesta. Olen tuonut esiin 

tutkimustukoksia esitellessäni runsaasti esimerkkejä kunkin pääluokan sisältämistä 

virkkeistä. Tämä lisää omalta osaltaan tutkielman luotettavuutta. Luotettavuutta 

parantavaksi seikaksi nostaisin myös sen, että olen lajitellut tutkimusaineistosta nousseita 

virkkeitä useaan kertaan ja olen käyttänyt virkkeiden sisällöntulkintaan paljon aikaa. Tästä 

syystä analyysiyksiköitä on karsiintunut pois matkan varrella ja jäljelle on jäänyt 

tutkielman kannalta oleelliset virkkeet.  

Mielestäni tutkimusaineistoa voidaan pitää luotettavana ja kattavana, koska mukana on 

neljän suuren kustantamon oppikirjoja. Tutkielman tuloksia olisi voinut syventää ja 

laajentaa, jos tutkimusaineistossa olisi lisäksi mukana opettajanoppaita ja tehtäväkirjoja, 

mutta koin tärkeimmäksi ottaa tarkasteluun juuri oppilaalle tarjottavan lukuaineiston. 
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6 POHDINTA 

Luonnon käyttö on edennyt vuosien saatossa kohti luonnon virkistyskäyttöä, jolla haetaan 

yhä enemmän arjen vastapainoa, elämyksiä ja hyvää oloa. Metsätyön lähes yksinvaltaisen 

aseman rappeutuminen yhteiskunnassamme mahdollisti ajattelutavan muuttumisen luontoa 

kohtaan. Enää luonnossa liikkuminen ei tarkoittanut pelkkää työntekoa, vaan lisääntynyt 

vapaa-aika ja ajattelutavan muutos saivat ihmisen lähtemään luontoon aivan eri syistä kuin 

ennen. (Roiko-Jokela, 2012, s. 8.) 

Luonnon virkistyskäyttö on laaja käsite, johon kuuluu kaikki vapaa-ajan luonnossa 

oleskelu ja liikkuminen. Ihmisille luonnossa virkistyminen tarkoittaa näin ollen hyvin 

erilaisia asioita. Jotkut saavat nautintoa samoilemalla tai maisemia katsellen, kun taas 

toiset kokevat hyvän olon tunteita vaikkapa metsästäen ja kalastaen. Luonnon monipuoliset 

käyttömahdollisuudet tarjoavat jokaiselle jotakin, jos vain halua ja mielenkiintoa on 

tarpeeksi. On selvää, että luonnon virkistyskäyttö on tärkeä osa suomalaista perinnettä ja 

sellaisena se tulee todennäköisesti myös tulevaisuudessa säilymään.  

Ihmisen luontosuhteen kehittymisen otollinen ajankohta on lapsuus, jolloin lapsi imee 

näkemäänsä ja kokemaansa runsaasti itseensä. Lasten kanssa tekemisissä olevien aikuisten 

vaikutusta lapsen asenteiden kehittymiselle ei pidä väheksyä. Aikuisten tulisi siis aina 

miettiä, minkälaisen esimerkin he haluavat lapselle välittää, jotta lapsi voi kehittää omaa 

suhdettaan luontoon toivotulla tavalla. (Hirvonen, 2003, s. 8.) Erityisesti kouluilla on hyvät 

mahdollisuudet olla osana lapsen luontosuhteen kehittymistä. Opettajan oman esimerkin 

lisäksi oppikirjoilla on suuri rooli osana kouluopetusta. Ei siis ole samantekevää, mitä 

asioita oppikirjateksti painottaa ja miten eri asioista on kirjoitettu. On myös hyvin 

todennäköistä, että mitä enemmän luonnossa liikkuu, sitä tärkeämpi ja syvempi suhde 

ihmisen ja luonnon välille muodostuu. Luonnon kunnioitus heijastuu parhaimmillaan 

jokapäiväiseen elämään, jossa arjen toimia ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet. Kun 

luonnon ja ihmisen välille syntyy side, on myös suuret mahdollisuudet, että ihminen haluaa 

kantaa omalta osaltaan vastuuta ympäröivästä luonnosta.  

Tehdessäni tutkielmaa pysähdyin väistämättä miettimään omaa suhdettani luontoon. 

Luonnossa oleminen ja liikkuminen on ollut minulle aina hyvin luonnollinen asia. Olen 

elämäni aikana päätynyt erilaisiin harrastuksiin, jota ei ole mahdollista harrastaa ilman 
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luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Samalla olen huomannut, että oma luontosuhteeni on 

syventynyt ja kehittynyt. Tunnen esimerkiksi paljon hyvää mieltä ja vapauden tunnetta, kun 

näen puhdasta luontoa. Näin työn loppuvaiheessa mietittynä on hyvin selvää, miksi päädyin 

valitsemaan luontoaiheen tutkielmaani. 

Pro gradu –tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, kuinka luonnon virkistyskäyttö ilmenee 

oppikirja-aineistossa. Tutkimusaineistooni kuului oppikirjoja neljältä eri kustantajalta eli 

kaiken kaikkiaan tutkimuksessa oli mukana kahdeksan oppikirjaa. Yksi kirja ei sisältänyt 

ainoatakaan luonnon virkistyskäyttöön liittyvää virkettä. Lisäksi yksi oppikirja sisälsi 

ainoastaan aiheeni kannalta kasvien keruuseen liittyvää sisältöä. Olen esittänyt kasvien 

keruuseen liittyvät tutkimustulokset erillään muista kohdassa 5.3 Kasvien keruu biologian 

oppikirjoissa. Tekemääni luokitusrunkoon, joka sisältää yhdeksän pääluokkaa ja niiden 

alaluokkia, on sijoittunut virkkeitä kaiken kaikkiaan kuudesta biologian oppikirjasta. 

Luokitusrunko on näkyvissä kohdassa 4.3 Aineiston analyysi.  

Tutkimusaineistosta löytyi melko runsaasti luonnon virkistyskäyttöön liittyviä 

analyysiyksiköitä. Kaiken kaikkiaan virkkeitä kertyi 368 kappaletta. Virkkeiden 

runsaudesta johtuen myös erilaisia näkökulmia lähestyä luonnon virkistyskäyttöä ilmeni 

paljon. Oppikirjojen virkkeistä nousseet näkökulmat luonnon virkistyskäyttöön liittyen 

ilmenevät tutkimustuloksissa yhdeksänä eri pääluokkana. Tutkimustulokset osoittavat, että 

oppikirjat esittävät luonnon virkistyskäytön suurelta osin luonnonvarojen hyödyntämisen 

näkökulmasta. Vanhat elinkeinot, kuten keräily, metsästys ja kalastus esitetään edelleen 

oppikirjatekstissä pitkälti niistä saatavia hyödykkeitä silmällä pitäen. Samalla kuitenkin on 

osoitettu, että nämä harrastukset ovat yhä enemmän ihmisille vapaa-ajan virkistymiseen 

tähtääviä toimintoja, jotka tarjoavat paljon muutakin kuin niistä saatavia hyödykkeitä. 

Tutkimustuloksistani käy kuitenkin ilmi, että luontoelämyksiin viittaavia virkkeitä löytyy 

tutkimusaineistosta ainoastaan 20 kappaletta. Nähtävillä on siis selkeä ristiriita nykyajan 

ajattelutavan kehityksen ja oppikirjatekstin välillä.  

Oppikirjoista on myös selkeästi nähtävissä käytännönläheinen lähestymistapa luonnon 

virkistyskäytön suhteen. Oppikirjat pyrkivät neuvomaan aloittelevaa luonnossa harrastajaa 

erilaisin ohjein. Tämä voi olla mielestäni kannustava toimintatapa, joka rohkaisee oppilaita 

myös vapaa-ajallaan kokeilemaan erilaisia luontoharrastuksia. Oppikirjoista löytyi 
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runsaasti esimerkiksi sienestysohjeita, jotka voivat parhaassa tapauksessa johdattaa lapsia 

sienestyksen pariin.  

Pro gradu –työssäni toteuttamani oppikirjatutkimus voisi toimia hyvänä pohjana ajatellen 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. Oppikirjoista voisi siirtyä koululuokkaan tutkimaan 

oppilaiden omaa suhdetta luontoon liittyen. Tarkastelussa voisi olla oppilaiden 

luontosuhteen kehittyminen ja siihen vaikuttavat tekijät. Mahdollista olisi myös selvittää 

oppilaiden luonnon virkistyskäyttötottumuksia. 
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LIITE 1 

Taulukko 11.  Esimerkki aineiston luokittelusta. 

Ilmaisu  alaluokka  pääluokka  

Retkellä voi ihailla luonnon kauneutta, ja 

on tärkeää liikkua luonnon ehdoilla sitä 

häiritsemättä. Po 6, 158 

Luonnon tarjoamat 

aineettomat 

elämykset 

Elämykset 

Suomessa retkeilyä voi harrastaa kaikkina 

vuodenaikoina pyöräillen, patikoiden, 

hiihtäen, kanootilla meloen tai vaikka 

lumikengillä. Po 6, 158 

Retkeily Retkeily- ja 

liikuntaharrastukset 

Kalastus on mukava harrastus, jossa oppii 

myös kalalajeja ja oikeita tapoja käsitellä 

saalista. Po 6, 47 

Kalastus Luontoharrastukset 

Retkellä on hyvä olla mukana retkikeitin 

ruuanlaittoa varten. J 5, 70 

Retkeilyvarustus Ohjeet ja varustus 

Suosittuja alueita useamman päivän 

eräretkeilyä eli vaellusta varten on 

Pohjois-Suomessa. Po 6, 158 

Retkeilykohteet Virkistyskohteet 

Pidä periaatteenasi, että leiriytymisestäsi ei 

jää jälkeäkään luontoon. Kbm 6, 15 

Luonnon kestävä 

käyttö 

Eettisyys 

Marjat ovat terveellistä ja vitamiinipitoista 

ravintoa. J 6, 14 

Terveelliset 

ainesosat 

Terveys 

Joitakin petoeläimiä, kuten kettua ja 

minkkiä, metsästetään sen vuoksi, että ne 

syövät riistaeläimiä ja aiheuttavat haittaa 

muullekin luonnolle. Kbm 6, 156 

Riistanhoito Lainsäädäntö ja 

riistanhoito 

Niistä (metsistä ja soista) saadaan 

ravintoa, kuten marjoja, sieniä ja 

riistaeläinten lihaa. J5, 64 

Luonnonantimet Luonnonvarojen 

hyödyntäminen 
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