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1 Johdanto 
 

Ympäristön tilan heikkenemisen seurauksena ympäristökysymykset ovat nousseet yhä 

enemmän esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yleinen huoli ympäristön tilasta on 

vaikuttanut myös siihen, että ympäristökysymysten käsittelyä opetuksessa pidetään en-

tistä tärkeämpänä (Littledyke 2004: 218). Tämä näkyy myös parhaillaan käynnissä ole-

vassa valtakunnallisessa opetussuunnitelmauudistuksessa, jossa ajankohtaiset ympäristö-

kysymykset ovat aiempaa tärkeämmässä asemassa. Opetushallitus hyväksyi uudet perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet joulukuussa 2014, mutta opetusta toteutetaan 

vielä vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisesti (Opetushallitus 2015b). Tällä hetkellä 

eletään opetuksen kehittämisen kannalta tärkeää vaihetta, sillä uusien opetussuunnitel-

man perusteiden pohjalta kunnat ja edelleen koulut ovat juuri aloittamassa yksityiskoh-

taisempien paikallisten opetussuunnitelmien valmistelun. Niiden mukainen opetus käyn-

nistyy yläkouluissa porrastetusti 1.8.2017 alkaen (Opetushallitus 2015b).  

Ympäristökysymykset ovat keskeinen osa maantiedon ja biologian opetussisältöjä, 

joten ympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat aina olennaisesti näiden oppiainei-

den opetukseen (Cantell & Kaivola 2004: 1; Cantell 2011: 5; Uitto 2011: 167–168). Uu-

sissa opetussuunnitelman perusteissa ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyä 

maantiedon ja biologian opetuksessa korostetaankin aiempaa enemmän. Erityisesti maan-

tiedon opetuksessa tullaan jatkossa keskittymään yhä enemmän ajankohtaisiin tapahtu-

miin ja ympäristökysymyksiin. Maantiedon opetukseen tulee uutena sisältöalueena ”ajan-

kohtainen muuttuva maailma”, jonka myötä ajankohtaiset ympäristökysymykset tulevat 

osaksi kaikkia yläkoulun maantiedon kursseja (Perusopetuksen… 2014: 443).  

Opetussuunnitelman toteuttamisessa avainasemassa ovat opettajat, jotka toteuttavat 

opetussuunnitelman tavoitteita päivittäisessä työssään. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita nimenomaan opettajien näkökulmasta ajankohtaisten ympäristöky-

symysten opettamisesta. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna tämä tuo uutta näkökulmaa 

aiheeseen, sillä aiemmat tutkimukset lähestyvät ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ope-

tuksessa lähinnä oppilaiden näkökulmasta. Kaiken kaikkiaan ajankohtaisten ympäristö-

kysymysten opettamisesta on tehty tätä ennen vain vähän tutkimusta. 

Aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella nuoret ovat hyvin kiinnostuneita maailman ta-

pahtumista ja uutisista, sillä he kokevat ajankohtaisten asioiden seuraamisen tärkeänä ja 
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maailmankuvaa avartavana (Cantell 2011: 7). Toisaalta Uiton (2011: 181) tutkimuksen 

mukaan oppilaat eivät kuitenkaan ole yleisesti kovin kiinnostuneita ympäristökysymyk-

sistä, sillä he kokevat aiheet usein abstrakteina, pelottavina ja monimutkaisina. Lisäksi 

ympäristökysymykset ovat kaukana oppilaiden elämismaailmasta, joten niiden sitominen 

oppilaiden arkielämään on hankalaa, mikä vaikeuttaa myös niiden opettamista. Tämä 

asettaa pedagogisia haasteita opettajille: Miten ympäristökysymyksiä tulisi käsitellä ope-

tuksessa, jotta oppilaiden kiinnostus aihetta kohtaan lisääntyisi. Kiinnostuksen opetetta-

vaa aihetta kohtaan tiedetään nimittäin parantavan oppimista (Proulx 2004: 26; Uitto 

2011: 181).  

Samaan aikaan Tanin (2009) ja Cantellin (2011) tutkimusten tulokset antavat vah-

vaa näyttöä siitä, että oppilaiden mielestä ajankohtaisia aiheita käsitellään opetuksessa 

liian vähän. Oppilaat toivovat erityisesti maantiedon opetukseen lisää ajankohtaisia ai-

heita ja esimerkkejä sekä maailmankuvaa laajentavia näkökulmia. Cantellin (2011: 14) 

mukaan oppilaiden toive maantiedon opetuksen aiempaa ajankohtaisemmasta otteesta on 

yhteiskunnallisesti tärkeä ja motivoiva, joten maantiedon opettajien kannattaa vastata tä-

hän haasteeseen. Tämän tutkimuksen tulokset antavatkin hyödyllistä tietoa sekä uutta nä-

kökulmaa ajankohtaisten asioiden ja ympäristökysymysten asemasta tämän hetken maan-

tiedon ja biologian opetuksessa. 

Opetussuunnitelmauudistuksen myötä ajankohtaiset ympäristökysymykset koros-

tuvat entistä enemmän maantiedon ja biologian opetuksessa. Jatkuva tietomäärän lisään-

tyminen ja opetussisältöjen laajeneminen asettavat varmasti monia haasteita maantiedon 

ja biologian opetukseen niin opetussisältöjen kehitystyön kuin opettajien päivittäisen 

työnkin kannalta. Opettajat tarvitsevatkin selkeitä välineitä ja ohjeita sekä konkreettista 

näyttöä siitä, miten lisääntynyt tarve tuoda ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuk-

seen voidaan toteuttaa käytännön opetustyössä. Toisaalta ajankohtaisten asioiden lisään-

tyminen asettaa sekä haasteita että mahdollisuuksia myös opetussisältöjen suunnittelulle 

ja opetuksen ajankäytön resursoinnille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata näi-

hin haasteisiin tuottamalla informaatiota siitä, miten ajankohtaisten asioiden sisällyttämi-

nen opetukseen pystyttäisiin toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi opettajat voi-

vat hyödyntää tutkimuksen tuloksia oman opetuksensa suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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Tutkimuksen teema on muodostunut omasta mielenkiinnostani aihetta kohtaan. Tulevana 

maantiedon ja biologian opettajana koen, että ajankohtaisten esimerkkien ja ympäristö-

kysymysten käsittely on olennainen osa maantiedon ja biologian opetusta. Lisäksi näen, 

että erityisesti juuri maantiedon ja biologian opettajilla on tärkeä rooli nuorten kasvatta-

misessa ympäristötietoisiksi ja ympäristöä suojeleviksi kansalaisiksi. Tavoitteena on nuo-

riso, jolla on positiivinen asenne ympäristöasioita kohtaan sekä kiinnostus ja huoli ympä-

ristökysymyksistä. Nuoret ovat avainasemassa ympäristön tilan parantamisessa ja kestä-

vän tulevaisuuden rakentamisessa, joten heidän arvoillaan, asenteillaan ja tekemisillään 

on merkittävä vaikutus ympäristön tilaan ja sitä kautta maapallon tulevaisuuteen. Uskon, 

että tämä tutkimus antaa arvokasta tietoa sekä itselleni että muille maantiedon ja biologian 

opettajille ajankohtaisten ympäristökysymysten merkityksestä opetuksessa. Samalla ha-

luaisin kannustaa opettajia ajankohtaisten asioiden ja ympäristökysymysten käsittelyyn 

opetuksessa. 

Tutkimuksessa perehdytään ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin osana yläkoulun 

maantiedon ja biologian opetusta. Tarkoituksena on saada monipuolista tietoa ajankoh-

taisten ympäristökysymysten opettamisesta sekä selvittää, kuinka tärkeäksi opettajat ko-

kevat ajankohtaisten asioiden sisällyttämisen yläkoulun maantiedon ja biologian opetuk-

seen. Tutkimuksen tekoa ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Kuinka tärkeänä opettajat pitävät ajankohtaisten asioiden käsittelyä yläkoulun 

maantiedon ja biologian opetuksessa? Ja miksi? 

2. Mitä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä yläkoulun maantiedon ja biologian 

opettajat käsittelevät opetuksessaan? Ja kuinka paljon? 

- Vaikuttaako opettajan opetuskokemus ajankohtaisten ympäristökysymys-

ten käsittelyyn opetuksessa? 

- Vaikuttaako opettajan opetuspaikkakunnan sijainti ajankohtaisten ympä-

ristökysymysten käsittelyyn opetuksessa? 

3. Mitä opetusmenetelmiä yläkoulun maantiedon ja biologian opettajat käyttävät 

ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä? 

4. Millä perusteella yläkoulun maantiedon ja biologian opettajat nostavat ajankoh-

taisia ympäristökysymyksiä esille opetuksessaan? 
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Tutkimuksen kohderyhmänä ovat biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL ry:n) 

jäsenet. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi kvantitatiivisia mo-

nivalintakysymyksiä sekä kvalitatiivisia avoimia kysymyksiä. Tutkimusaineiston analy-

soinnissa on näin ollen käytetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. 

Kvantitatiiviset osiot on analysoitu tilastollisilla menetelmillä ja kvalitatiiviset osiot si-

sällönanalyysillä. 

Tutkimukselle ei ole asetettu hypoteeseja, sillä tutkimus on luonteeltaan kuvaileva, 

ei kokeellinen. Tarkoituksena ei siis ole testata jotakin ennalta oletettua yhteyttä, vaan 

pikemminkin tarkoituksena on saada tietoa ajankohtaisten ympäristökysymysten opetta-

misesta sekä siitä, miten tärkeänä opettajat kokevat ajankohtaisten asioiden käsittelyn 

yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa. Metsämuurosen (2006b: 40) mukaan 

tämä on yksi perustelu sille, ettei tutkimukselle aseteta hypoteeseja. 

Tutkimus rakentuu yhdeksälle pääluvulle. Johdannon jälkeisessä eli toisessa lu-

vussa esitellään ajankohtaisiin aiheisiin ja ympäristökysymyksiin liittyvä teoreettinen vii-

tekehys sekä tuodaan esille ympäristökysymyksiin liittyvää aiempaa tutkimusta ja tutki-

mustuloksia. Kolmannessa luvussa käsitellään Suomen opetussuunnitelmajärjestelmää, 

avataan käynnissä olevaa valtakunnallista opetussuunnitelmauudistusta ja esitellään ajan-

kohtaisten ympäristökysymysten asemaa sekä nykyisissä että uusissa opetussuunnitelman 

perusteissa. Neljännessä luvussa keskitytään tällä hetkellä vallitseviin oppimiskäsityksiin 

ja niiden heijastumiseen maantiedon ja biologian opetukseen. Viidennessä eli teoriaosuu-

den viimeisessä luvussa paneudutaan puolestaan opetusmenetelmiin ja esitellään opetus-

menetelmien luokittelutapoja. Erityisesti keskitytään maantiedon ja biologian opetuk-

sessa yleisesti käytettäviin opetusmenetelmiin. 

Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen aineisto ja sen hankinta sekä tutkimus-

aineiston analysointi. Seitsemännessä luvussa esitellään tutkimuksen keskeiset tulokset, 

joita tarkastellaan ja pohditaan teoriaan peilaten myöhemmin luvussa kahdeksan. Lopuksi 

kerrataan vielä tutkimuksen tarkoitus ja tehdään kokoavat johtopäätökset tutkimuksen 

keskeisimmistä tuloksista. Lisäksi johtopäätökset-luvussa tehdään varsinaisia tutkimus-

kysymyksiä pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä, joissa esitetään käytännön ratkaisuehdo-

tuksia siihen, miten lisääntynyt tarve tuoda ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuk-

seen voitaisiin toteuttaa käytännön opetustyössä. 
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2 Ympäristökysymykset  
 

Ympäristökysymyksillä tarkoitetaan kaikkia ympäristön tilaan liittyviä kysymyksiä ja uh-

katekijöitä sekä ympäristöongelmia. Braund ja Reiss (2006) kuitenkin korostavat, että 

ympäristökysymysten käsittelyssä sopivan lähestymistavan valinta on olennaista, sillä 

esimerkiksi ainoastaan ympäristöongelmista puhuminen antaa vääränlaisen kuvan ympä-

ristökysymyksistä. Vaikka ympäristökysymykset mielletään usein negatiivisiksi, niin 

siitä huolimatta niihin sisältyy myös näkökulmia ympäristön tilan parantamiseksi. Sitä 

vastoin ympäristöongelmat ovat sävyltään aina negatiivisia. Tämän vuoksi tässä tutki-

muksessa käytetään käsitettä ympäristökysymykset puhuttaessa ympäristön tilaan liitty-

vistä kysymyksistä ja ympäristöongelmista.  

Ympäristökysymykset ovat suuria ja vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka 

koskettavat ihmisiä ympäri maailman (Bybee 2008: 568; Esa 2010: 39; Weinberger & 

Dreyfus 2013: 627). Ne ovat usein keskustelua herättäviä ja kiisteltyjä aiheita, koska nii-

hin liittyy aina vastakkaisia näkökulmia ja arvoja, joilla kaikilla on kannattajansa (Strad-

ling 1985: 9; Hicks 2007: 175; Cotton 2006a: 70). Lisäksi ympäristökysymykset ovat 

hyvin monimutkaisia aiheita, sillä niihin sisältyy sekä sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia 

että ekologisia näkökulmia (Proulx 2004: 26; Uitto 2011: 181). 

Ympäristössä tapahtuneiden muutosten ja erityisesti ympäristön tilan heikkenemi-

sen seurauksena ympäristökysymysten käsittelyä opetuksessa pidetään yhä tärkeämpänä 

(Littledyke 2004: 218). Huoli ympäristön tilasta on lisännyt myös ihmisten kiinnostusta 

ympäristökysymyksiä kohtaan (Ko & Lee 2003: 187). Esimerkiksi ilmastonmuutos on 

ympäristökysymys, joka on ollut 1990–luvulta lähtien keskeisessä asemassa sekä tieteel-

lisissä että poliittisissa keskusteluissa niin paikallisella kuin globaalilla tasolla. Lisäksi 

ihmisen toiminnan seurauksena jätemäärät ovat lisääntyneet, ekosysteemejä on tuhoutu-

nut ja luonnonvarat ovat ehtyneet, mikä on olennaisesti vaikuttanut ympäristöön. Luon-

non tärkeimpien pääomien, kuten viljelykelpoisen maan, pohjaveden, metsien, kalavesien 

sekä öljyn rajallisuus ja nopea ehtyminen ovat myös yleisesti tiedossa (Carter 2000: 175; 

Wilson 2002: 149). Näiden seurauksena ympäristökysymykset, erityisesti ympäristöuhat 

ja -ongelmat ovat nousseet näkyvästi esille mediassa ympäri maailman. Myös kansalais-

ten tarve ymmärtää monimutkaisia ympäristökysymyksiä on lisääntynyt niiden saaman 
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mediahuomion myötä (Fox 1994: 309; Bybee 2008: 568). Bybee (2008: 580) sekä Robe-

lia ja Murphy (2012: 314) korostavatkin kansalaisten ympäristön lukutaidon merkitystä. 

Se pitää sisällään paitsi yksilön tiedot ja ymmärryksen ympäristökysymyksiä kohtaan, 

myös yksilön myönteisen asenteen ympäristön tilan edistämiseksi (Tikka ym. 2000: 12; 

Morrone ym. 2001: 33; Tuncer ym. 2009: 427; Trumper 2010: 218). 

Ympäristökysymyksiä on tutkittu paljon, mutta juuri ajankohtaisista ympäristöky-

symyksistä ja niiden opettamisesta on tehty aiemmin vain vähän tutkimusta. Aiempien 

tutkimusten perusteella ajankohtaisia ja paljon huomiota saaneita ympäristökysymyksiä 

ovat viime vuosina olleet erityisesti ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen, otso-

nikerroksen oheneminen ja happamat sateet (Michail ym. 2006: 244; Çakir ym. 2010: 21; 

Park ym. 2014: 244). Näiden ajankohtaisten ympäristökysymysten lisäksi tärkeitä tutki-

muksissa esiin nousseita ympäristökysymysten teemoja ovat olleet myös ilmansaasteet, 

makean veden puute, metsien hävittäminen ja maankäytön muutokset sekä ydinjäte- ja 

energiakysymykset (Bybee 2008: 574–575; Esa 2010: 42). 

 

2.1 Ympäristökysymysten luokittelu 
 

Ympäristökysymykset ovat laaja ja monimuotoinen joukko ympäristön tilaan liittyviä ai-

heita. Niitä voidaan tarkastella monessa eri mittakaavassa aina globaalilta tasolta paikal-

liselle tasolle (Houtsonen 2012: 90). Ympäristökysymysten kokonaiskuvan hahmotta-

miseksi ne on järkevää luokitella teemoittain. Campbell ym. (2010: 11, 19–20) ovat jaka-

neet ympäristökysymykset kahdeksaan luokkaan: 

 

1) Konflikti- ja väkivaltakysymykset: Alueellinen epätasa-arvoisuus, biologiset-, 

kemialliset- ja ydinaseet, terrorismi ja demokratiaa uhkaavat ylikansalliset yh-

tiöt. 

2) Luonnonvarojen ehtyminen: Metsien hävittäminen, makean veden epätasainen 

jakautuminen, maaperän eroosio, aavikoituminen ja vaihtoehtoiset energiamuo-

dot. 

3) Ekosysteemien heikentyminen: Biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja  

kasvi- ja eläinlajien sukupuutot.  
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4) Ympäristön saastuminen: Ilmanlaatukysymykset, happamat sateet, ilmaston-

muutos, veden saastuminen, pohjaveden pilaantuminen ja jätteiden ”dump-

paus”. 

5) Ihmisen terveyteen liittyvät kysymykset: Sairaudet ja antibioottiresistanssi.  

6) Maankäyttökysymykset: Väestönkasvuun, ympäristön kantokykyyn ja maapal-

lon rajallisuuteen liittyvät kysymykset.  

7) Kestävän kehityksen kysymykset: Taloudelliset ja poliittiset kysymykset. 

8) Maailman ravintokysymykset ja nälänhätä: Viljelymaiden suojelu, ruoantuo-

tantomenetelmät ja geenimuunneltu ruoka. 

 

2.2 Ympäristökysymykset opetuksessa  
 

Ympäristökysymyksiä käsitellään erityisesti maantiedon ja biologian opetuksessa, mutta 

ne liittyvät läheisesti myös esimerkiksi kemian ja fysiikan opetukseen (Uitto 2011: 167–

168). Proulxin (2004: 26) mukaan erityisesti biologian opetuksen tulisi antaa oppilaille 

tarvittavia tietoja ja taitoja käsitellä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä. Suurin osa aiem-

mista ympäristökysymyksiä koskevista tutkimuksista on keskittynyt oppilaiden näkökul-

maan. Erityisesti oppilaiden asenteita ja kiinnostusta ympäristökysymyksiä kohtaan on 

tutkittu paljon, sillä kiinnostuksen opetettavaa aihetta kohtaan tiedetään parantavan oppi-

mista (Uitto 2011: 181). Tutkimusten mukaan oppilaat eivät ole yleisesti kovin kiinnos-

tuneita ympäristökysymyksistä. Syynä tähän ovat aiheiden abstraktius, pelottavuus ja mo-

nimutkaisuus. Lisäksi aiheet ovat kaukana oppilaiden elämismaailmasta, joten niiden si-

tominen oppilaiden arkielämään on hankalaa, mikä vaikeuttaa myös niiden opettamista 

(Uitto 2011: 181). Uiton (2011: 181) mukaan tämä haastaa opettajia pohtimaan, miten 

ympäristökysymyksiä tulisi käsitellä opetuksessa, jotta oppilaiden kiinnostus aihetta koh-

taan lisääntyisi. Esimerkiksi koulujen omien ympäristöprojektien sekä erilaisten ympä-

ristökasvatuksen ja kestävän kehityksen ohjelmien on tutkittu lisäävän oppilaiden kiin-

nostusta ympäristökysymyksiä kohtaan. 

Cottonin (2006b: 224) mukaan ympäristökysymykset ovat yleensä huonosti ym-

märrettyjä kansalaisten keskuudessa. Myös tiedeyhteisöissä käydään kiivasta keskustelua 
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niiden syistä, vaikutuksista ja jopa olemassaolosta. Tämä luo pedagogisia haasteita opet-

tajille: Kuinka opettaa oppilaille johdonmukaisesti ja puolueettomasti hyvin monimutkai-

sia ja tunteita herättäviä aiheita (Weinberger & Dreyfus 2013: 628)? Tutkimusten mukaan 

opettajia ei useinkaan ole riittävästi koulutettu johtamaan keskustelua vaikeista aiheista, 

kuten ympäristökysymyksistä. Opettajat kokevatkin usein, ettei heillä ole riittäviä taitoja 

käsitellä ympäristökysymyksiä oppilaiden kanssa (Harber & Serf 2006: 995; Weinberger 

& Dreyfus 2013: 628). Esan (2010: 39) mukaan tämä on suuri huolenaihe, johon täytyy 

myös puuttua, koska nimenomaan opettajilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten kasvat-

tamisessa ympäristötietoisiksi ja ympäristöä suojeleviksi kansalaisiksi.  

Myös Tuncer ym. (2009: 427) korostavat opettajien merkitystä oppilaiden ympä-

ristötietoisuuden lisäämisessä, ja nostavat esiin erityisesti opettajien roolin oppilaiden 

ympäristön lukutaidon edistämisessä. Ympäristön lukutaito sisältää ekologisen, taloudel-

lisen, poliittisen, sosiaalisen, esteettisen ja kulttuurisen näkökulman ympäristöä kohtaan. 

Ympäristön lukutaidon avulla oppilaat muodostavat kuvan ympäristön tilasta. Opettajien 

tulee kasvattaa ympäristötietoisia nuoria, joilla on positiivinen asenne ympäristöasioita 

kohtaan sekä kiinnostus ja huoli ympäristökysymyksistä (Morrone ym. 2001: 33; Tuncer 

ym. 2009: 433; Trumper 2010: 218). Cantell (2004: 12) kuitenkin huomauttaa, että vaikka 

ympäristökasvatuksen merkitys maantiedon ja biologian opetuksessa onkin suuri, niin 

siitä huolimatta ympäristökasvatus ja ympäristökysymyksistä keskusteleminen ovat usein 

vaarassa jäädä koulun arkisten ja käytännöllisten asioiden jalkoihin. Suurimpana syynä 

tähän on usein aikapula, sillä kurssit sisältävät paljon asiaa ja kurssisuunnitelmat ovat 

usein jo valmiiksi täynnä. 

Campbell ym. (2010: 11, 19–20) ovat tutkineet mitä ympäristökysymyksiä opettajat 

pitävät suurimpina uhkina ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Tutkimustulokset osoit-

tavat, että opettajien mielestä neljä uhkaavinta ympäristökysymystä ovat ympäristön saas-

tuminen, luonnonvarojen ehtyminen, ekosysteemien heikentyminen ja ihmisen tervey-

teen liittyvät kysymykset. Vastaavasti kestävään kehitykseen ja maankäyttöön liittyviä 

kysymyksiä opettajat pitävät vähemmän uhkaavina (Campbell ym. 2010: 29). 

Opettajat saavat tietoa ympäristökysymyksistä monista eri tietolähteistä, mutta eri-

tyisesti median merkitys korostuu usein (Michail ym. 2006: 248). Esimerkiksi Çakirin 

ym. (2010: 31) mukaan opettajien tiedot ajankohtaisista ympäristökysymyksistä perustu-

vat hyvin usein median välittämään tietoon, vaikka median kautta saatu tieto voi joskus 
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olla hyvin harhaanjohtavaa ja näkökulma aiheeseen yksipuolinen. Michail ym. (2006: 

257) puolestaan korostavat, että median kautta saatu tieto on ajankohtaista, mutta yleensä 

ympäristökysymykset esitetään siellä ympäristöongelmien muodossa. Tällöin opettajat 

saavat kyllä tietoa ilmiöistä, mutta tieto on maallikoille suunnattua, ei tieteellistä. Opet-

tajat hankkivat tietoa ympäristökysymyksistä erityisesti Internetistä, sillä Campbellin ym. 

(2010: 16) tutkimusten mukaan opettajat käyttävät Internetiä ympäristökysymyksiin liit-

tyvään tiedonhakuun selvästi eniten, mutta myös sanomalehdet ja oppikirjat ovat tärkeitä 

tietolähteitä. Internetin ja oppikirjojen käytön voi myös yhdistää esimerkiksi siten, että 

opettaja etsii oppikirjoissa käsiteltävistä ympäristökysymyksistä laajempaa ja syvällisem-

pää tietoa Internetistä. Kaiken kaikkiaan opettajat korostavat teknologian merkitystä ym-

päristökysymysten tiedonlähteenä (Campbell ym. 2010: 16). 

 

2.3 Ajankohtaiset asiat osana maantiedon ja biologian opetusta  
 

Tutkimuksen mukaan suomalaisnuoret ovat hyvin kiinnostuneita maailman tapahtumista 

ja uutisista, sillä he kokevat ajankohtaisten asioiden seuraamisen tärkeänä ja maailman-

kuvaa avartavana (Cantell 2011: 7). Maailman tapahtumat ja ympärillä tapahtuvat muu-

tokset vaikuttavat olennaisesti maantiedon ja biologian opetukseen. Hyvä maantiedon 

opetus on ajankohtaista ja siinä korostetaan opetuksen merkitystä ajankohtaisten ilmiöi-

den ja yhteiskunnallisten arvojen esittelijänä. Jotta opetuksella voidaan vastata ulkopuo-

lisiin odotuksiin on yhteiskunnallisten ja ekologisten muutosten huomioon ottaminen ja 

ajan seuraaminen välttämätöntä maantiedon opetuksessa. (Cantell & Kaivola 2004: 1; 

Cantell 2011: 5). Ajan seuraamisella Cantell ja Kaivola (2004: 1) tarkoittavat sitä, että 

maantiedon opetuksessa on huomioitava monipuolisesti esimerkiksi globalisaation alu-

eelliset vuorovaikutukset ja seuraukset. Näin maantiedon opetusta voidaan jatkuvasti ke-

hittää. Lisäksi ajankohtaisen tiedon saaminen maailmasta auttaa oppilaita ymmärtämään 

asioita laajemmin ja heille syntyy kokemus tiedon ja opitun hyödyllisyydestä maailman 

asioiden ymmärtämisessä (Cantell 2012: 101; Kärnä ym. 2012: 29). 

Ajankohtaisten asioiden ja globaalien kysymysten käsittelyssä on olennaista sitoa 

opetettavat asiat oppilaiden arkielämään ja elämismaailmaan. Tärkeää on myös ilmiöiden 

kokonaisvaltainen tarkastelu, jossa huomioidaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus. 
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Monitieteisenä oppiaineena maantieto antaa uutisissa esiintyville ilmiöille sekä ihmistie-

teellistä että luonnontieteellistä taustaa. Maantieteellinen tarkastelu auttaa oppilasta esi-

merkiksi ymmärtämään, miksi jossakin päin maailmaa tapahtuu jotakin ja miten nämä 

tapahtumat vaikuttavat alueen ihmisiin (Cantell 2012: 101). 

Ajankohtaisista ympäristökysymyksistä keskusteleminen on yksi maantiedon ja 

biologian opetuksen monista lähestymistavoista (Kärnä ym. 2012: 65). Tutkimusten mu-

kaan ajankohtaisia aiheita käsitellään oppilaiden mielestä opetuksessa liian vähän. Suurin 

osa oppilaista pitää maantietoa tärkeänä oppiaineena koulussa, mutta toivoo maantiedon 

opetukseen lisää ajankohtaisia aiheita, esimerkkejä ja maailmankuvaa laajentavia näkö-

kulmia, kuten globaalien kysymysten käsittelemistä (Tani 2009: 67–70; Cantell 2011: 

13–14). 

Ajankohtaisten aiheiden käsittelyä maantiedon ja biologian opetuksessa on tutkittu 

myös opettajien näkökulmasta. Esimerkiksi Kärnä ym. (2012) ovat tutkimuksissaan sel-

vittäneet kuinka usein maantiedon ja biologian opettajat keskustelevat oppilaidensa 

kanssa ajankohtaisista maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä. Opettajien mukaan 

ajankohtaisista ympäristökysymyksistä keskustellaan usein oppitunneilla (Kärnä ym. 

2012: 65). Lisäksi monet opettajat korostavat opetuksessaan ympäristökasvatusta ja sii-

hen liittyviä teemoja (Cantell & Hakonen 2012: 147). 

  

3 Opetussuunnitelma – tärkein opetusta ohjaava dokumentti 
 

Opetussuunnitelma luo kaikille opettajille yhteisen viitekehyksen, jonka puitteissa heidän 

tulee toimia (Lavonen ym. 2005). Se on keskeinen opetusta ohjaava dokumentti, jossa 

määritellään koulutyön kannalta keskeiset asiat, kuten opetuksen arvot ja tavoitteet, ope-

tuksen asiasisällöt, oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja työtavat sekä opetusta koskevat jär-

jestelyt ja oppilasarvioinnin perusteet (Kansanen 2004: 22–23; Perusopetuksen… 2004; 

Heinonen 2005: 65; Perusopetuksen… 2014). Opetussuunnitelma heijastelee aina yhteis-

kunnallisia olosuhteita ja yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, joten opetussuunnitelmaa uu-

distetaan säännöllisesti (Cantell 2001: 55; Cantell ym. 2007: 32). Opetussuunnitelman 

käsite ja merkitys ovat vaihdelleet historian aikana paljon. Jo antiikin aikana laadittiin 

erilaisia opetussuunnitelmia. Suomessa opetussuunnitelman käsite otettiin käyttöön 
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1900–luvun alussa, mutta varsinaiseen opetuskäyttöön opetussuunnitelma tuli ensimmäi-

sen kerran kansakouluissa vuonna 1925 (Aarnio ym. 1991: 105). Ensimmäinen valtakun-

nallinen peruskoulujen opetussuunnitelma julkaistiin kuitenkin vasta vuonna 1970 (Tani 

2014: 92).  

 

3.1 Opetussuunnitelmajärjestelmä Suomessa 
 

Opetussuunnitelman kuvaamiseksi ja hahmottamiseksi on mielekästä tarkastella sitä ope-

tussuunnitelmajärjestelmän näkökulmasta. Opetussuunnitelmajärjestelmällä tarkoitetaan 

opetussuunnitelman laadinnan ja toteuttamisen kokonaisuutta, joka ulottuu koulutuksen 

yleisistä tavoitteista aina opettajan opetukseen. Järjestelmä muodostaa kokonaisuuden, 

jonka tavoitteena on ohjata kasvatus- ja opetustyön suunnittelua sekä määritellä eri toi-

mijoiden välinen työnjako. Lopulta opetussuunnitelma syntyy monien eri hallintoelinten 

yhteistyönä (Vitikka 2002: 8). 

Suomessa perusopetuksen järjestämistä ohjaavat opetusta koskevan lainsäädännön 

lisäksi opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma.  

Opetushallituksen päättämät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat kaikkien 

koulujen toiminnan kannalta opetusta ohjaava normi (Opetushallitus 2015a). Ne laaditaan 

perusopetuslain ja -asetuksen sekä yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon määrit-

tävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laa-

ditaan yksityiskohtaisemmat kunta-, alue- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Kuvassa 

1 on esitetty Suomen opetussuunnitelmajärjestelmä. Siinä ylimmällä tasolla olevat perus-

opetuslaissa esitetyt tavoitteet konkretisoituvat lopulta hierarkian alimmalla tasolla kou-

lutyötä ohjaaviksi toimintaperiaatteiksi (Vitikka 2002: 10). 
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Kuva 1. Suomen opetussuunnitelmajärjestelmä Vitikan (2002: 10) mukaan, kirjoittajan muok-

kaamana. 

 

Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on edistää perusopetuksen yhdenvertaista to-

teutumista sekä ohjata ja tukea koulutyötä ja opetuksen järjestämistä (Perusopetuksen... 

2014: 7). Lisäksi opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu tarkasti oppiainekohtaiset 

opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä ne periaatteet, jotka koskevat opiskelun 

yleistä tukea, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta, oppilaan arviointia ja eri 

kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta (Vitikka 2002: 9). Vitikka (2002: 8) muistuttaakin, että 

opetussuunnitelman perusteet ovat määräys, jota jokaisen opetusta järjestävän on nouda-

tettava kaikilta osin. Näin varmistetaan, ettei opetuksen, oppimisen ja kasvatuksen tulok-

sissa ole suuria tasoeroja perusopetuksen järjestäjästä ja koulusta riippuen. Opetussuun-

nitelman perusteet toimivat siis tärkeänä kansallisena ohjeena ja kehyksenä opetussuun-

nitelman laatimiselle.  

Opetussuunnitelman perusteet ovat juuri uudistuneet, sillä Opetushallitus hyväksyi 

uudet valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Niiden 

mukaiset uudet opetussuunnitelmat otetaan kuitenkin käyttöön yläkouluissa porrastetusti 
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vasta 1.8.2017 alkaen, johon saakka noudatetaan vuoden 2004 opetussuunnitelman pe-

rusteita (Opetushallitus 2015b). 

Kunnat laativat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta omat paikalliset opetus-

suunnitelmansa. Paikallisella opetussuunnitelmalla on keskeinen merkitys valtakunnal-

listen tavoitteiden ja paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden sekä tehtävien ilmentä-

misessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma on pedagoginen työkalu, joka 

linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa, luo yhteisen perustan koulutyölle ja näyttää ope-

tuksen suuntaviivat. Tavoitteena on tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja op-

pimista, joten opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan myös muuhun paikalliseen 

toimintaan (Perusopetuksen... 2014: 7). Paikallisessa eli kuntakohtaisessa opetussuunni-

telmassa tehdään paikallisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon kunkin kunnan omalei-

maisuus (Vitikka 2002: 10). 

Kuntakohtainen opetussuunnitelma antaa perustan alue- ja koulukohtaisten opetus-

suunnitelmien laatimiselle. Alue- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa  huomioidaan 

kunkin alueen tai koulun luonne, erityispiirteet ja tarpeet. Tavoitteet ovat tällä tasolla jo 

selvästi konkreettisempia ja lähempänä opetuskäytäntöä, kuin mitä ne ovat opetusjärjes-

telmähierarkian ylemmillä tasoilla. Tästä johtuen koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat 

jo hyvin yksityiskohtaisia, vaikkakin ne pohjautuvat edelleen opetussuunnitelmajärjestel-

män yleisiin tavoitteisiin. Lopulta perusopetuslaissa esitetyt tavoitteet konkretisoituvat 

koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa koulutyötä ohjaaviksi toimintaperiaatteiksi (Vi-

tikka 2002: 10). 

 

3.2 Maantieto ja biologia opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 2014 
 

Tällä hetkellä maantiedon ja biologian opetus perustuu vielä vuoden 2004 opetussuunni-

telman perusteiden mukaisiin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin (Opetushallitus 

2015b). Joulukuussa 2014 hyväksyttyjen uusien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta 

kunnat ja edelleen koulut valmistelevat omat opetussuunnitelmansa niin, että uusien ope-

tussuunnitelmien mukainen opetus käynnistyy porrastetusti seitsemännen vuosiluokan 

osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 ja yhdeksännen vuosiluokan 

osalta 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1–12 mukaisesti laadittu ope-
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tussuunnitelma voidaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan ottaa käyttöön kaikilla vuo-

siluokilla 1.8.2016 alkaen lukuun ottamatta päättöarviointia, todistuksia sekä perusope-

tuksen valinnaisuutta koskevia määräyksiä. Niiden osalta käyttöönotto tapahtuu porras-

tetusti, kuten edellä todetaan (Opetushallitus 2015d). Uudet opetussuunnitelman perus-

teet korostavat oppilaiden omaa aktiivista roolia ja oppimisen iloa. Lisäksi tärkeitä tee-

moja ovat yhdessä tekeminen ja vuorovaikutustaidot sekä kestävään elämäntapaan kas-

vaminen. Uudet opetussuunnitelman perusteet vastaavat tulevaisuuden haasteisiin laaja-

alaista osaamista vahvistamalla (Opetushallitus 2015c). 

 

3.2.1 Ajankohtaiset ympäristökysymykset maantiedon opetuksessa  

 

Yläkoulussa maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan raken-

tumista, jota tuetaan erityisesti ajankohtaisen uutisseurannan avulla (Perusopetuksen… 

2014: 442, 444). Monitieteisenä oppiaineena maantieto integroi eri tieteenaloja, jolloin 

opetuksessa huomioidaan niin luonnontieteiden, ihmistieteiden kuin yhteiskuntatie-

teidenkin näkökulmat. Monitieteisyyden ansiosta maantiedon opetus auttaa rakentamaan 

kokonaiskuvaa maailmasta ja sen toiminnasta. Maantiedon opetussuunnitelmassa koros-

tetaan oppilaiden oman elämismaailman huomioimista opetuksessa (Perusopetuksen… 

2014: 441–442).  

Ajankohtaiset ympäristökysymykset ovat kirjattu osaksi maantiedon opetusta sekä 

vuoden 2004 että vuoden 2014 opetussuunnitelmien perusteissa. Taulukossa 1 on ver-

tailtu ajankohtaisten ympäristökysymysten laajuutta ja asemaa näissä opetussuunnitel-

missa maantiedon oppiaineen tehtävien, opetuksen tavoitteiden, keskeisten sisältöaluei-

den sekä päättöarvioinnin kriteereiden osalta.  
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Taulukko 1. Ajankohtaiset ympäristökysymykset yläkoulun maantiedon opetussuunnitelmissa 

vuosina 2004 ja 2014 (Perusopetuksen… 2004: 183–185; Perusopetuksen…2014: 441–446). 

YLÄKOULUN MAANTIEDON OPETUSSUUNNITELMAT 

2004 2014 
Oppiaineen tehtäviä 

- Ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia ta-

pahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vai-

kutusta luontoon ja ihmisen toimintaan                      

- Tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestä-

vään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi                      

- Ohjata oppilaita pohtimaan ilmiöiden syy-seu-

raussuhteita 

- Ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia ta-

pahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maa-

ilmassa                       

- Auttaa oppilasta sijoittamaan uutiset maailman 

tapahtumista alueelliseen kehikkoon                                                                                    

- Auttaa oppilasta ymmärtämään maantieteellisiä 

syy-seuraussuhteita                  

Opetuksen tavoitteita 

- Oppilas oppii ymmärtämään ja kriittisesti arvi-

oimaan uutistietoa maailmanlaajuisista ympä-

ristö- ja kehityskysymyksistä             

- Oppilas oppii toimimaan kestävän kehityksen 

mukaisesti 

- Harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympä-

ristössä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida op-

pilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia 

omassa lähiympäristössä, Suomessa ja maail-

massa                              

- Oppilas ymmärtää luonnonvarojen kestävän 

käytön merkityksen         

- Ohjata oppilasta vaalimaan luonnon monimuo-

toisuutta            

-Tukea oppilaan kasvua kestävään elämäntapaan 

sitoutuneeksi kansalaiseksi 

Ympäristökysymyksiin liittyviä keskeisiä sisältöalueita 

Yhteinen ympäristö:          

- Ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti 

ja maailmanlaajuisesti sekä ratkaisumahdolli-

suuksien pohtiminen                        

- Itämeren alueen ympäristökysymykset            

- Ihminen luonnonvarojen kuluttajana 

Ajankohtainen muuttuva maailma:                             

- Seurataan ajankohtaisia uutisia, sijoitetaan uu-

tiset kartalle                             

- Pohditaan kriittisesti uutisten taustoja ja alueel-

lisia merkityksiä            

Elämän perusedellytykset maapallolla:                            

- Tarkastellaan puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa 

sekä niiden esiintymistä ja kestävyyttä           

Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä 

käyttö:                                 

- Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti 

ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuu-

teen 

Ympäristökysymyksiin liittyviä kriteerejä päättöarvioinnin arvosanalle kahdeksan 

- Oppilas osaa soveltaa oppimaansa tietoa ajan-

kohtaisten uutistietojen analysointiin ja osaa si-

joittaa uutisten tapahtumapaikat kartalle              

- Oppilas osaa luetella keskeisiä maailmanlaa-

juisia ympäristö- ja kehitysongelmia                    

- Oppilas osaa kuvata Itämeren alueen ympäris-

töongelmia, niiden syitä ja parannuskeinoja                 

- Oppilas tietää keinoja maailmanlaajuisten ym-

päristökysymysten ratkaisemiseksi 

- Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muu-

toksia ja antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla 

maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista                               

- Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmi-

öihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa 

selittää ilmiöiden taustoja 
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Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa maantiedon opetuksessa oppilaita ohjataan seuraa-

maan ajankohtaisia tapahtumia niin Suomessa kuin maailmalla. Lisäksi ympäristökysy-

myksiä koskevaa uutisointia opetellaan arvioimaan kriittisesti (taulukko 1). Ajankohtaiset 

ympäristökysymykset ovat myös osa yläkoulun maantiedon keskeisiä sisältöjä, sillä nel-

jästä sen sisältöalueesta yksi, ”Yhteinen ympäristö”, käsittelee kokonaisuudessaan ympä-

ristökysymysten tematiikkaa. Tämän sisältöalueen yksityiskohtaisempi kuvaus ja teemat 

ovat esitetty taulukossa 1. 

Ajankohtaiset ympäristökysymykset korostuvat nykyistä enemmän vuoden 2014 

opetussuunnitelman perusteiden maantiedon osuudessa. Sen mukaan maantiedon opetuk-

sen tehtävänä on ohjata oppilaita seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiym-

päristössä ja koko maailmassa sekä auttaa oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapah-

tumista alueelliseen kehikkoon (taulukko 1) (Perusopetuksen… 2014: 441). Ajankohtai-

set ympäristökysymykset ovat huomioitu myös maantiedon opetuksen tavoitteissa: ”Ope-

tuksen tulee harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muu-

toksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympä-

ristössä, Suomessa ja koko maailmassa.” (Perusopetuksen… 2014: 442).  

Yhteiskunnassa ja koulua ympäröivässä maailmassa tapahtuvat muutokset vaikut-

tavat aina merkittävästi opetukseen, jonka vuoksi opetussuunnitelmaa täytyy uudistaa 

säännöllisesti (Halinen 2015). Uusissa opetussuunnitelman perusteissa maailmassa ta-

pahtuvat muutokset on otettu huomioon maantiedon tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä 

sisältöalueissa. Erityisesti ajankohtaiset ympäristökysymykset nousevat esiin uusissa 

opetussuunnitelman perusteissa, joissa uusi sisältöalue ”Ajankohtainen muuttuva maa-

ilma” sisällytetään kaikkiin yläkoulun maantiedon kursseihin. Ajankohtaiset ympäristö-

kysymykset ovat siis tulevaisuudessa jatkuvasti läsnä maantiedon opetuksessa (Perusope-

tuksen… 2014: 443). Taulukossa 1 on esitetty yksityiskohtaisempia tietoja tästä sisältö-

alueesta. Taulukkoon on koottu myös muut maantiedon opetuksen sisältöalueet, jotka kä-

sittelevät ajankohtaisten ympäristökysymysten tematiikkaa. 
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3.2.2 Ajankohtaiset ympäristökysymykset biologian opetuksessa 

 

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehitty-

mistä. Lisäksi biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten he voivat soveltaa 

biologian opetuksessa saatuja tietoja omassa elämässään ja ajankohtaisten biologiaan liit-

tyvien uutisten seurannassa. Samalla oppilaiden ympäristötietoisuus ja halu vaalia luon-

non monimuotoisuutta kehittyvät. Oppilaita ohjataan myös globaalin vastuun ymmärtä-

miseen ja kestävään elämäntapaan (Perusopetuksen… 2014: 436).  

Ajankohtaiset ympäristökysymykset ovat kirjattu osaksi biologian opetusta sekä 

vuoden 2004 että vuoden 2014 opetussuunnitelmien perusteissa. Taulukossa 2 on ver-

tailtu ajankohtaisten ympäristökysymysten laajuutta ja asemaa näissä opetussuunnitel-

missa biologian oppiaineen tehtävien, opetuksen tavoitteiden, keskeisten sisältöalueiden 

sekä päättöarvioinnin kriteereiden osalta.  
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Taulukko 2. Ajankohtaiset ympäristökysymykset yläkoulun biologian opetussuunnitelmissa 

vuosina 2004 ja 2014 (Perusopetuksen… 2004: 180–182; Perusopetuksen…2014: 436–439). 

 
Nykyisen opetussuunnitelman mukaan biologian opetuksessa oppilaita ohjataan kiinnit-

tämään huomiota ihmisen ja luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan 

ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa (Perusopetuksen… 2004: 180). 

Biologian opetussuunnitelma ei kuitenkaan sisällä suoranaisesti ajankohtaisten ympäris-

tökysymysten teemaa, kuten maantiedon opetussuunnitelma, vaan ympäristökysymykset 

on kirjattu opetuksen tavoitteisiin epäsuorasti: Tavoitteena on, että oppilaan ympäristö-

tietoisuus kehittyy ja oppilas oppii tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohti-

maan niiden syitä sekä ongelmien ratkaisumahdollisuuksia (Perusopetuksen… 2004: 

YLÄKOULUN BIOLOGIAN OPETUSSUUNNITELMAT 

2004 2014 
Oppiaineen tehtäviä 

- Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota ihmi-

sen ja luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin                     

- Korostaa ihmisen vastuuta luonnon monimuo-

toisuuden suojelussa 

- Kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja ha-

lua vaalia luonnon monimuotoisuutta            

- Auttaa oppilaita ymmärtämään miten biologian 

tietoja voidaan soveltaa ajankohtaisten biologi-

aan liittyvien uutisten seurannassa            

- Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja 

globaalin vastuun ymmärtämiseen 

Opetuksen tavoitteita 

- Oppilaan ympäristötietoisuus kehittyy                                

- Oppilas oppii tunnistamaan ympäristömuutok-

sia, pohtimaan niiden syitä ja ratkaisumahdolli-

suuksia    

- Oppilas ymmärtää luonnonvarojen kestävän 

käytön periaatteet 

- Ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäris-

tössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta 

ympäristöön                    

- Innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan 

kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi  

Ympäristökysymyksiin liittyviä keskeisiä sisältöalueita 

Luonto ja ekosysteemit:   

- Luonnon monimuotoisuus            

Yhteinen ympäristö:                 

- Oman elinympäristön tilan ja ympäristömuu-

tosten tutkiminen 

Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön:           

- Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioi-

daan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia 

sekä ihmisen vaikutusta näihin muutoksiin          

Kohti kestävää tulevaisuutta:                     

- Aiheina luonnon monimuotoisuus, ilmaston-

muutos, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä 

muutokset lähiympäristössä 

Ympäristökysymyksiin liittyviä kriteerejä päättöarvioinnin arvosanalle kahdeksan 

- Oppilas osaa kuvata esimerkein luonnon mo-

nimuotoisuutta            

- Oppilas osaa kertoa esimerkkejä kotiseutunsa 

luonnonympäristön muuttumisesta 

- Oppilas osaa perustella miten luonnossa toimi-

taan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säi-

lyttävällä tavalla 
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180). Ajankohtaisten ympäristökysymysten teema näkyy biologian opetussuunnitelmassa 

myös oppiaineen keskeisissä sisällöissä ja päättöarvioinnin kriteereissä, jotka on esitetty 

taulukossa 2.  

Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaan biologian opetuksen tavoitteena 

on ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen 

vaikutusta ympäristöön (Perusopetuksen… 2014: 437). Siinä biologian opetus on jaettu 

kuuteen sisältöalueeseen, joista yksi, ”Kohti kestävää tulevaisuutta”, sisältää useampia 

tärkeitä ajankohtaisten ympäristökysymysten aihealueita (Perusopetuksen… 2014: 438). 

Taulukossa 2 on esitetty tarkemmin tämän sisältöalueen aiheet. Myös ”Tutkimusretkiä 

luontoon ja lähiympäristöön” -sisältöalue liittyy osittain ajankohtaisten ympäristökysy-

mysten teemaan, sillä siinä maastotyöskentelyn avulla havainnoidaan ja arvioidaan ym-

päristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta näihin muutoksiin. Tämä 

keskeinen sisältöalue sisällytetään kaikkiin yläkoulun biologian kursseihin (Perusopetuk-

sen… 2014: 437). 

 

4 Oppimiskäsitykset ohjaavat opetusta  
 

Oppimiskäsityksiä voidaan lähestyä erilaisten oppimista käsittelevien teorioiden kautta. 

Näitä ovat muun muassa behavioristinen, empiristinen, humanistinen, konstruktivistinen 

ja kontekstuaalinen teoria oppimisesta (Cantell ym. 2007: 29-31; Pruuki 2008: 9). Kuten 

oppimiskäsityksiä, myös niiden luokittelutapoja on monia. Tästä johtuen oppimiskäsitys-

ten luokitteluun ei ole yksiselitteistä mallia. Cantell ym. (2007: 29) muistuttavat, että op-

pimiskäsitykset ilmenevät vain harvoin ”puhtaina” ja toisistaan riippumattomina. Tämän 

vuoksi he suosittelevat oppimiskäsitysten rinnakkaista tarkastelua, vaikka eri aikoina tie-

tyt oppimiskäsitykset ovatkin olleet toisia vahvemmin esillä.  

Oppimiskäsitykset ovat opettajan käsityksiä siitä, mitä oppiminen on, miten oppi-

minen tapahtuu ja millaista on hyvä opetus. Oppimiskäsitysten avulla opettaja luo perus-

tan oman pedagogisen ajattelunsa kehittämiselle. Käsitykset hyvästä oppimisesta ovat 

vaihdelleet aikojen kuluessa. Oppimiskäsitykset ovat aina sidoksissa yhteiskunnassa val-

litseviin arvoihin ja asenteisiin, joten oppimiskäsitykset vaihtelevat myös alueellisesti ja 
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kulttuurisesti (Cantell 2001: 13; Cantell 2007: 29). Lisäksi yhteiskunnan kulloinkin aset-

tamat odotukset kasvatukselle ja koulutukselle vaikuttavat merkittävästi oppimiskäsityk-

siin (von Wright 1992: 1). Ei siis voida ajatella, että jokin tällä hetkellä toimivalta tuntuva 

oppimiskäsitys olisi soveltunut esimerkiksi 1980–luvun olosuhteisiin (Cantell 2001: 13). 

Opettajan oppimiskäsitykset vaikuttavat siihen, miten hän toteuttaa opetustaan, joten oli-

sikin tärkeää, että opettajat olisivat tietoisia siitä, mitkä oppimiskäsitykset ovat heidän 

opetuksensa taustalla. Näin oppimiskäsitykset voivat auttaa opettajaa opetuksen kehittä-

misessä. Toisaalta opettajan omat oppimiskäsitykset muuttuvat jatkuvasti opetuskoke-

muksen kautta (Cantell 2001:13).  

Oppimista käsittelevissä tutkimuksissa on 2000–luvulla esiintynyt jonkin verran 

eroja oppimiskäsitysten nimeämisessä ja luokittelussa. Erityisesti konstruktivismiin ja 

kontekstuaalisuuteen liittyy erilaisia luokitteluja, sillä kontekstuaalisesta oppimiskäsityk-

sestä käytetään myös nimeä sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys (Kauppila 2007). Täl-

löin konstruktivismiin on yhdistetty yhteisöllisiä sosiokulttuurisia ulottuvuuksia (Cantell 

2001: 14). Tässä tutkimuksessa on käytetty kontekstuaalisuuden käsitettä, koska ympä-

ristökysymysten opettamisen teoreettisena taustana voidaan Uiton ym. (2011: 181) mu-

kaan pitää kontekstuaalista oppimiskäsitystä. Kontekstuaalinen oppimiskäsitys korostaa 

oppimisessa tilannesidonnaisuutta ja opiskeltavan asian liittämistä todelliseen elämään, 

mikä sopii hyvin maantieteen oppimisen tavoitteisiin (Tynjälä 2004; Cantell 2011: 4). 

Lisäksi kontekstuaalisuuden käsite on saavuttanut Cantellin (2001: 14) mukaan melko 

vakiintuneen aseman alan tutkimuksissa. 

 

4.1 Konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppimiskäsitys – vallitsevia 

käsityksiä oppimisesta  
 

Konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppimiskäsitys ovat tällä hetkellä vallitsevia käsi-

tyksiä oppimisesta. Myös opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat näihin kahteen op-

pimisen lähtökohtaan (Perusopetuksen… 2004: 18; Houtsonen 2004: 190; Perusopetuk-

sen… 2014: 14; Tani 2014: 92). Opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitys koros-

taa jo lähtökohdissaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppiminen ta-

pahtuu oppilaan oman aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan seurauksena (Uitto 2012: 
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32; Perusopetuksen… 2014). Oppilas prosessoi vastaanotettua tietoa aktiivisesti vuoro-

vaikutuksessa opettajan, toisten oppilaiden sekä oppimisympäristön kanssa. Lisäksi op-

pilas käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta aina aiempien tietorakenteiden pohjalta 

(Houtsonen 2004: 190). Tätä kutsutaan tiedon konstruoimiseksi, jolla tarkoitetaan sitä, 

ettei tietoa voida siirtää sellaisenaan oppijalle, vaan oppija itse aktiivisesti konstruoi tietoa 

eli muodostaa tietorakenteita oppimisprosessissa (Cantell 2001: 19–21; Tani 2014: 92). 

Tanin (2014: 92) mukaan oppimiskäsitys muuttui konstruktivistisempaan suuntaan 

vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa. Oppimiskäsityksen muutos on vaikuttanut 

samalla myös opettajan rooliin sekä kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteisiin (Tani 2004: 

6). Muutoksen myötä opettajasta on tullut yhä enemmän oppimisen ”ohjaaja”, joka luo 

puitteet oppimisprosessille (Houtsonen 2004: 190). Von Glasersfeldin (1989: 162) mu-

kaan opettajan roolissa tapahtuneet muutokset noudattavat konstruktivismin pääperiaa-

tetta, jonka mukaan ihminen ei ota passiivisesti tietoa vastaan, vaan rakentaa sitä aktiivi-

sesti. Näin ollen oppilaalla itsellään on aktiivinen rooli oppimisprosessissa, jota opettaja 

ohjailee. Konstruktivistisessa oppimisajattelussa korostetaan uuden tiedon etsimistä, 

käyttämistä ja kriittistä tulkintaa sekä ajattelun taitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan 

etsimään itse aktiivisesti tietoa ja yhdistämään sitä aiemmin oppimaansa (Cantell 2011: 

4). Nämä konstruktivistisen oppimisen tavoitteet on kirjattu myös opetussuunnitelman 

perusteisiin (Perusopetuksen… 2004; Perusopetuksen… 2014). 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen rinnalle on noussut nykyään myös konteks-

tuaalinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen kehittyy kontekstuaalisesti eli johon-

kin asiayhteyteen ja situationaalisesti eli johonkin tilanteeseen liittyen (Tynjälä 2004; 

Cantell 2011: 4). Kontekstuaalisen oppimisen näkökulmassa korostuu erityisesti oppijan 

oma elämismaailma, sillä oppilaat tulkitsevat aina uusia opiskeltavia asioita oman arkisen 

elämismaailmansa kautta ja antavat näin opiskeltaville asioille omakohtaisia merkityksiä. 

Myös opetussuunnitelman perusteissa korostetaan oppilaiden elämismaailman huomioon 

ottamista opetuksessa (Perusopetuksen… 2014: 442, 444). Cantellin ym. (2007: 167) mu-

kaan elämismaailma käsittää nuoren elämänpiirin, harrastukset ja elämäntapaan liittyvät 

kysymykset. Nämä osatekijät vaikuttavat merkittävästi siihen, mihin opiskeltaviin asioi-

hin oppilas paneutuu.    
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4.2 Oppimiskäsitykset maantiedon ja biologian opetuksessa  
 

Oppimiskäsitykset ovat muuttuneet ajan kuluessa maantiedon ja biologian opetuksessa. 

Erityisesti tämä näkyy Tanin (2014: 93) mielestä oppilaskeskeisyyden lisääntymisenä. 

Aiemmin suosittiin enemmän opettajakeskeisiä opetusmenetelmiä, mutta konstruktivisti-

sen ja kontekstuaalisen oppimiskäsityksen myötä oppilaiden rooli oppimisprosessissa on 

korostunut. 

Cantellin ym. (2007: 31–32) mukaan kontekstuaalinen lähestymistapa sopii hyvin 

maantiedon opetukseen, sillä kontekstuaalisuus korostaa tietojen soveltamista, johon 

myös maantiedon opetuksessa aina pyritään. Maantiedon opetukselle on tyypillistä eri-

tyisesti tiedon alueellinen soveltaminen. Opiskeltavia asioita pyritään soveltamaan erilai-

siin tilanteisiin, eri paikoissa, eri aikoina ja erilaisten ihmisten kanssa (Cantell ym. 2007: 

32). Cantellin ja Hakosen (2012: 148) tutkimuksen mukaan luonnonmaantieteellisten il-

miöiden liittäminen ympäröivään maailmaan ja erilaisiin konteksteihin auttavat oppilasta 

ymmärtämään maantieteellisiä ilmiöitä ja edistävät oppimista. Kontekstuaalinen näkö-

kulma huomioi aina oppilaan henkilökohtaiset kokemukset sekä tavat, joilla oppilas antaa 

merkityksiä opiskeltaville asioille. Lisäksi kontekstuaalinen lähestymistapa näkyy maan-

tiedon opetuksessa muun muassa ajankohtaisten ilmiöiden ja uutisten tarkastelemisena. 

Esimerkiksi uutisaiheiden synnyttämien henkilökohtaisten tuntemusten pohtiminen ja 

oman arkielämän näkökulman liittäminen uutisaiheisiin ovat tyypillisiä kontekstuaalisen 

ajattelun piirteitä (Cantell 2011: 12–13).  

Kontekstuaalinen oppimiskäsitys on tärkeässä asemassa erityisesti kestävää kehi-

tystä edistävässä kasvatuksessa, koska se sitoo opetettavan aiheen oppilaiden arkielämään 

ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kontekstuaalinen lähestymistapa sopii myös ympäris-

tökasvatukseen, jossa tavoitellaan muun muassa aktiivista kansalaisuutta, arvojen ja asen-

teiden muutosta sekä kotien ja koulujen välistä yhteistyötä. Lopulta nämä tavoitteet konk-

retisoituvat esimerkiksi ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin liittyvässä yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa ja vaikuttamisessa (Cantell 2001: 32; Cantell & Koskinen 2004: 72; 

Uitto 2011: 181).  

Myös konstruktivistinen lähestymistapa näkyy vahvasti maantiedon opetuksessa. 

Tästä kertovat muun muassa lisääntyneet aineistopohjaiset ja soveltavat koetehtävät sekä 

ongelmakeskeisyyden korostuminen oppimateriaaleissa (Cantell 2011: 4). Kaivola ja 
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Rikkinen (2007: 324) toteavat, että konstruktivistinen lähestymistapa yleistyi maantiedon 

opetuksessa tietotekniikan kehityksen myötä 1990–luvulla. Tietotekniikka mahdollisti 

tiedonhaun Internetistä, joten myös kansainvälisten uutisten ja globaalien ympäristöky-

symysten käsittely lisääntyi opetuksessa konstruktivismin myötä. Nykyään globaalit ym-

päristökysymykset ovat tärkeässä asemassa maantiedon opetuksessa ja konstruktivistinen 

lähestymistapa näkyy opetuksessa erityisesti ympäristökysymysten syiden ja seurausten 

pohtimisena (Cantell 2011: 12).    

Cantellin ja Hakosen (2012: 148) näkemysten mukaan opetussuunnitelmaa tulee 

jatkossa kehittää niin, että se ohjaa maantiedon opetusta yhä konstruktivistisempaan 

suuntaan edistäen syvällisiä ajattelun taitoja, kuten ilmiöiden ymmärtämistä ja sovelta-

mista. Nämä taidot ovat maantieteellisten ilmiöiden ymmärtämisen kannalta tärkeitä. Toi-

saalta von Wright (1996: 12–13) ja Jeronen (2005: 52–53) huomauttavat, että vaikka ope-

tus perustuu nykyisin pääosin konstruktivistiseen ja kontekstuaaliseen oppimiskäsityk-

seen, niin siitä huolimatta näitä lähestymistapoja voi olla joissain tilanteissa vaikea sovel-

taa opetuksessa. Von Wrightin (1996: 12–13) ja Jerosen (2005: 52–53) mukaan konstruk-

tivistista näkökulmaa on sen monista hyvistä periaatteista huolimatta usein vaikea sovel-

taa biologian opetuksessa. Suurimpana syynä tähän he näkevät yksilöllisen opetuksen 

vaatiman suuren panostuksen opettajalta. Lisäksi monet biologiassa opetettavat asiat vaa-

tivat paljon aikaa, välineitä ja materiaaleja, joista kaikista on kuitenkin nykyisin pulaa. 

Myös oppilaiden erilaisuus vaikeuttaa konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisen 

opetuksen toteuttamista, sillä kaikki oppilaat eivät pysty samalla tavalla ottamaan vas-

tuuta omasta opiskelustaan ja oppimisestaan (von Wright 1996: 12–13). 

Sen sijaan kontekstuaalinen lähestymistapa sopii ainakin teoriassa hyvin biologian 

opetukseen, koska ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja ym-

päristövastuulliseen toimintaan tarvitaan ekologista tietoa, ympäristöherkkyyttä sekä ryh-

mätyötaitoja. Nämä tiedot ja taidot kehittyvät aina parhaiten aidoissa ympäristöissä ja 

tilanteissa (Hungerford & Volk 1990: 8–12). Todellisuudessa kontekstuaalinen oppimis-

käsitys sisältää kuitenkin myös piirteitä konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, mikä 

käy ilmi Wheaterin ja Dunleavyn (1995: 183) tutkimuksesta, jonka mukaan osa biologian 

opettajista suhtautuu kontekstuaalisen oppimiskäsityksen mukaiseen opetukseen epäile-

västi ja joissakin tapauksissa jopa kielteisesti. Suurimpana syynä tähän opettajat mainit-

sevat ajan puutteen, sillä aitojen opetustilanteiden ja -ympäristöjen järjestäminen vaativat 
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paljon aikaa ja energiaa. Myöskään kaikilla kouluilla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi 

rahoituksen puolesta järjestää luokan ulkopuolista toimintaa, vaikka se kuuluukin olen-

naisena osana biologian opetukseen ja edistäisi oppimista (Cantell 2001: 177). Konteks-

tuaalisen lähestymistavan mukaista opetusta rajoittavat siis osittain samat tekijät kuin 

konstruktivistista opetusta. Edellä mainituista vaikeuksista huolimatta Hungerford ja 

Volk (1990: 8–10) suosittelevat kontekstuaalista lähestymistapaa biologian opetukseen. 

 

5 Opetusmenetelmät 
 

Opetusmenetelmät eli työtavat ovat opettajan tekoja ja toimenpiteitä, jotka hän valitsee 

opetustilanteessa oppimisen keinoiksi ja opetuksen toteutustavoiksi. Opetusmenetelmät 

ovat vuorovaikutuksen muotoja, joiden avulla opettaja organisoi opiskelua, pyrkii edistä-

mään oppilaiden oppimista sekä aktivoi ja motivoi oppilaita (Aarnio ym. 1991: 157; Vuo-

rinen 2001: 63; Heinonen 2005: 50). Suomessa opetusmenetelmäkäsitteistö on laaja, sillä 

opetusmenetelmistä puhuttaessa käytetään usein myös käsitteitä työtapa ja opetuksen 

muoto (Heinonen 2005: 50). Tässä tutkimuksessa opetuksen järjestämistä koskevista ta-

voista ja menetelmistä puhuttaessa käytetään käsitettä opetusmenetelmä.   

Engeströmin (1982: 121) mukaan opetusmenetelmät koostuvat sisäisestä ja ulkoi-

sesta puolesta, jotka molemmat ovat havaittavissa jokaisessa opetustilanteessa. Opetus-

menetelmän ulkoinen puoli näkyy opetusmuodossa, jossa korostuu se, kuka viestittää tai 

toimii tilanteessa aktiivisesti (opettaja, oppilas vai molemmat yhdessä). Lisäksi ulkoinen 

puoli näkyy opetustilanteen sosiaalimuodossa, jolla tarkoitetaan sitä, kuinka opetustilan-

teen osanottajat on ryhmitelty (yksilöt, parit vai ryhmät). Opetusmenetelmän sisäinen 

puoli taas kuvastaa jokaisen opetusvaiheen opetuksellista tehtävää sekä sitä, millaista 

henkistä työskentelyä oppilailta tilanteessa edellytetään. 

Vuorisen (2001: 63) mielestä hyvä opetusmenetelmä luo hyvät edellytykset oppi-

miselle: Opiskelu on sopivan vaihtelevaa ja konkreettista, aktivoi oppilaita, kannustaa 

heitä yhteistoimintaan, huomioi yksilölliset erot ja antaa palautetta sekä opettajalle että 

oppilaille. Opetusmenetelmien onnistunut käyttö riippuu muun muassa kurssin tavoit-

teista sekä opettajan opetustaidoista ja -tyylistä. Myös oppilaiden oppimisen arvioinnin 

kannalta on tärkeää huomioida opetuksessa monipuoliset opetusmenetelmät (Vuorinen 
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2001: 63). Cantell ym. (2007: 87) korostavat kuitenkin, ettei opetusmenetelmän valinta 

tee opettamisesta automaattisesti laadukasta, vaan yleensä onnistuneessa opetuksessa yh-

distyvät opettajajohtoisuus ja oppilaskeskeisyys, jolloin opettaja ohjailee opetusta, mutta 

myös oppilaat ovat aktiivisia. Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat olennaisesti ope-

tettava aine sekä sen luonne. Esimerkiksi luonnontieteille hyvin soveltuvia opetusmene-

telmiä ovat kokeelliset ja muut empiiriset menetelmät (Aho ym. 2003: 172). 

Aikaisempien tutkimusten perusteella opettajat yleensä tuntevat erilaisia opetusme-

netelmiä hyvin ja pitävät suurinta osaa näistä opetusmenetelmistä periaatteessa hyvinä. 

Tästä huolimatta opettajat usein toteuttavat opetustaan rutiininomaisesti käyttäen hyväk-

seen jo tutuksi tulleita opetusmenetelmiä. Tutkimusten perusteella opettajat kaipaisivat 

käytännön vinkkejä ja uusia ideoita opetusmenetelmien käytön monipuolistamisen tueksi 

(Meisalo 1991: 13; Kärnä ym. 2012: 148). 

 

5.1 Oppimiskäsitykset ohjaavat opetusmenetelmien valintaa 
 

Opetusmenetelmän valinta on yksi opettajan keskeisistä tehtävistä opetus- ja oppimisti-

lanteiden näkökulmasta. Opetusmenetelmiä on valtavasti ja niiden valintaan vaikuttavat 

monet eri tekijät. Koska oppimiskäsitykset ovat kaiken opetuksen ja oppimisen perusta, 

ne ovat myös tärkein opetusmenetelmien valintaan vaikuttava tekijä. Opettajan käsitykset 

siitä, mitä oppiminen on, miten oppiminen tapahtuu ja millaista on hyvä opetus vaikutta-

vat siihen, miten opettaja opetustaan toteuttaa ja millaisia opetusmenetelmiä hän katsoo 

parhaaksi käyttää opetustilanteessa (Cantell 2001: 13; Cantell 2007: 29). Myös opetus-

suunnitelman perusteiden uudistamisen yhteydessä käy ilmi, että opetusmenetelmien va-

linnassa lähtökohtana pidetään ensisijaisesti oppimiskäsitystä sekä opiskelun tavoitteita 

(Halinen 2015). Esimerkiksi konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisessa opetuk-

sessa suositaan yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä, jotka edistävät sosiaalisuutta ja 

vuorovaikutuksellisuutta (Tynjälä 2004: 61–67).  

Oppimiskäsitysten lisäksi tärkeä opetusmenetelmien valintaa ohjaava tekijä on ope-

tussuunnitelma. Vaikka opetussuunnitelman perusteet ovat tärkein opetusta ohjaava do-

kumentti, se ei kuitenkaan velvoita opettajia tiettyjen opetusmenetelmien käyttöön, vaan 

pikemminkin se epäsuorasti ohjaa menetelmien käyttöön oppilaan osaamistavoitteiden 
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perusteella (Kupias 2001: 27; Vuorinen 2001: 71; Cantell & Hakonen 2012: 146). Ope-

tussuunnitelman perusteissa painotetaan erityisesti monipuolisten opetusmenetelmien 

käyttöä, koska näin tuetaan tasapuolisesti erilaisten oppijoiden oppimista. Lisäksi oppi-

laantuntemus on avainasemassa menetelmien valinnassa, sillä kun opettaja tuntee oppi-

laansa ja heidän osaamisensa, osaa hän valita oppimistilanteeseen parhaiten soveltuvat 

opetusmenetelmät tämän perusteella (Cantell ym. 2007: 88; Perusopetuksen… 2014: 28–

29). Kuvassa 2 on esitetty muut keskeiset opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät 

Vuorisen (2001:71) mukaan. 

 

 

Kuva 2. Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät Vuorisen (2001: 71) mukaan, kirjoitta-

jan tekemin muutoksin. 
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5.2 Opetusmenetelmien luokittelu 
 

Opetusmenetelmiä voidaan luokitella monin eri tavoin riippuen siitä, miten tarkasti niitä 

halutaan eritellä. Luokitteluun ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, vaan luokittelu riippuu 

aina luokitteluperusteista. Yksi luokittelutapa on jakaa opetusmenetelmät yksilökeskei-

siin ja vuorovaikutteisiin menetelmiin (Kärnä ym. 2012: 62). Yleisimmin opetusmenetel-

mät kuitenkin jaetaan kolmeen luokkaan: Opettajajohtoisiin, oppilaskeskeisiin eli yksilö-

keskeisiin ja yhteistoiminnallisiin opetusmenetelmiin. Luokittelu ei kuitenkaan ole yksi-

selitteinen, sillä sama opetusmenetelmä voi kuulua useampaan kuin yhteen luokkaan. Esi-

merkiksi tiedonhaku Internetistä voi olla opetustilanteesta riippuen joko oppilaskeskeistä 

tai yhteistoiminnallista (Aho & Havu-Nuutinen 2002: 43).  

Opettajajohtoisilla opetusmenetelmillä tarkoitetaan sellaisia menetelmiä, joissa 

opettaja ohjaa toimintaa ja toimii opetustilanteessa aktiivisemmin kuin oppilaat. Oppilai-

den roolin ei tarvitse kuitenkaan olla passiivinen, vaikka se voi siltä vaikuttaa. Opettajan 

välittämä tieto ja toiminta voivat käynnistää oppilaan mielessä aktiivista ajattelutoimintaa 

ja tiedon rakentumista (Aho & Havu-Nuutinen 2002: 45; Aho ym. 2003: 167). Ahon ja 

Havu-Nuutisen (2002: 45) mukaan opettajajohtoiset menetelmät sopivat erityisesti sellai-

siin opetustilanteisiin, joissa opiskellaan hankalasti havainnollistettavia tiedollisia perus-

asioita. Opettajajohtoisia opetusmenetelmiä ovat esimerkiksi opettajajohtoinen aiheen 

käsittely ja erilaiset opetusvideot. 

Oppilaskeskeisissä eli yksilökeskeisissä opetusmenetelmissä oppilaalla on aktiivi-

nen rooli oman opiskelun suunnittelussa ja etenemisessä. Opettajan tehtävänä on tarjota 

jokaiselle oppilaalle sopivan tasoisia tehtäviä ja tarvittaessa auttaa oppilaita yksilöllisesti 

tehtävien ymmärtämisessä (Aho ym. 2003: 164). Aho ja Havu-Nuutinen (2002: 44–45) 

korostavat, että opettajan tärkeä tehtävä on myös työskentelyä edeltävä suunnittelu ja 

työskentelyn jälkeinen oppimisen arviointi ja reflektointi. Oppilaskeskeisiä opetusmene-

telmiä ovat esimerkiksi yksilöllinen työskentely, tietokonetyöskentely sekä tiedonhaku 

Internetistä tai sanomalehdistä, esitelmät, esitykset, vierailut ja vierailijat. 

Yhteistoiminnallisissa opetusmenetelmissä kehittyvät ja korostuvat sosiaaliset tai-

dot ja toiminnallisuus. Oppilaat ovat vuorovaikutuksessa sekä opettajan että toisten oppi-

laiden kanssa, joten vuorovaikutus on kaksisuuntaista (Engeström 1982: 123). Yhteistoi-

minnallisten menetelmien perusajatuksena on, että oppilaat oppivat paremmin yhdessä 
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toisten oppilaiden kanssa, jolloin jokaisen luovuus ja vahvuudet pääsevät esille ja tulevat 

koko ryhmän voimavaraksi. Pienryhmissä toimiessaan oppilaat oppivat ottamaan ja jaka-

maan vastuuta niin omasta kuin toistenkin oppimisesta ja työskentelystä. Yhteistoimin-

nallisia opetusmenetelmiä ovat esimerkiksi opetuskeskustelu, kyselevä opetus, paneeli-

keskustelu, väittely ja erilaiset ryhmätyöt (Aho & Havu-Nuutinen 2002: 44). 

 

5.3 Opetusmenetelmät maantiedon ja biologian opetuksessa  

 

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan monipuolisten opetusmenetelmien käyttöä, 

joten sen sisällölliset painotukset ilmentävät osittain myös maantiedon ja biologian ope-

tuksessa käytettäviä menetelmiä (Cantell 2001: 53; Perusopetuksen… 2014). Kirjallisuu-

den perusteella maantiedon opetuksessa keskeisimpiä opetusmenetelmiä ovat yleensä 

opettajajohtoinen aiheen käsittely ja opetuskeskustelu. Lisäksi suosittuja menetelmiä ovat 

roolinottoon ja empatiakykyyn perustuvat menetelmät, jotka soveltuvat hyvin erityisesti 

kansainvälisyyskasvatukseen ja globaalien ympäristökysymysten käsittelyyn. Biologian 

opetusmenetelmiksi puolestaan mielletään yleensä erityisesti maasto-opetus, kenttätyöt 

ja erilaiset vierailut (Cantell 2001: 54–55). Lisäksi opetussuunnitelman perusteissa ko-

rostetaan, että biologian opetuksen tulisi perustua tutkivaan oppimiseen (Perusopetuk-

sen… 2004: 180). Maantiedon ja biologian opetuksessa käytettävistä menetelmistä saa 

kuitenkin paremman kuvan tutustumalla aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja niiden tulok-

siin.  

Maantiedon ja biologian oppitunneilla käytettävistä opetusmenetelmistä löytyy jon-

kin verran aiempaa tutkimusta. Esimerkiksi Kärnä ym. (2012) ovat tutkineet millaisia 

opetusmenetelmiä yläkoulun maantiedon ja biologian opettajat käyttävät opetuksessaan. 

Heidän tutkimustuloksensa perustuvat yli 3000 yhdeksäsluokkalaisen ja yli 300 opettajan 

vastauksiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajat käyttävät maantiedon ja bio-

logian oppitunneilla enemmän yksilökeskeisiä kuin yhteistoiminnallisia (vuorovaikuttei-

sia) opetusmenetelmiä. Tyypillistä opetuksessa on myös opetusmenetelmien yksipuoli-

suus, sillä uuden asian opettamisessa on yleistä, että opettaja tekee muistiinpanot, jotka 

oppilaat kirjoittavat vihkoon. Tutkimustulosten perusteella maantiedon oppitunneilla teh-

dään harvoin tai ei lainkaan kokeellisia tutkimuksia, vaikka esimerkiksi Ahteen (1991: 
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25) mukaan kokeellisina tieteinä maantiedon ja biologian lähtökohtana sekä kriittisenä 

pohjana ovat nimenomaan luonnossa tapahtuvat ilmiöt ja niistä tehtävät havainnot. Ryh-

missä ratkottavia ongelmanratkaisutehtäviä ja demonstraatioita käytetään maantiedon 

opetuksessa melko harvoin, vaikka erilaisten tulkintojen ja selitysmallien esittäminen liit-

tyvät olennaisesti luonnonilmiöiden kokeelliseen tutkimukseen (Lavonen & Meisalo 

2006). Kärnän ym. (2012: 9) mukaan kokeellisten opetusmenetelmien vähäinen käyttö 

maantiedon opetuksessa johtaa siihen, että oppilailla on vähemmän mahdollisuuksia har-

joitella ilmiöiden syitä ja seurauksia, joka voi osaltaan vaikuttaa oppilaiden vaikeuksiin 

selittää maantieteellisiä ilmiöitä. 

Yleisimpiä opetusmenetelmiä maantiedon ja biologian opetuksessa ovat tutkimuk-

sen tulosten perusteella muistiinpanojen tekeminen, opettajajohtoinen aiheen käsittely, 

oppikirjan ja lehtien käyttäminen, projekti- ja ryhmätyöt, tiedonhaku Internetistä sekä es-

seiden ja referaattien kirjoittaminen (Houtsonen 2004: 193; Kärnä ym. 2012: 66). Lisäksi 

yleisenä opiskelutapana mainitaan ajankohtaisista ympäristökysymyksistä keskustelemi-

nen ja niiden pohtiminen yhdessä. Vähiten käytettyjä opetusmenetelmiä ovat puolestaan 

erilaiset vierailut ja kokeelliset menetelmät (Kärnä ym. 2012: 66). Suurin osa maantiedon 

ja biologian opettajista haluaisi kuitenkin toteuttaa kokeellista tutkimusta ja tehdä enem-

män vierailuja, mutta esteenä tähän ovat usein suuret ryhmäkoot ja oppilasryhmien hete-

rogeenisuus. Lisäksi opettajat kokevat tarvitsevansa lisää koulutusta kokeellisiin työta-

poihin, kenttäopetukseen, tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen sekä uusien ope-

tusmenetelmien käyttöön (Meisalo 1991: 13; Cantell & Hakonen 2012: 148; Uitto 2012: 

45). 

Aiempien tutkimusten perusteella opettajat pyrkivät käyttämään ympäristökysy-

mysten opettamisessa sellaisia menetelmiä, joiden avulla he saavat rohkaistua oppilaita 

osallistumaan keskusteluun. Lisäksi oppituntien mielenkiintoisuutta pidetään tärkeänä te-

kijänä oppimisen kannalta (Cotton 2006b: 237). Proulxin (2004: 26) mukaan ympäristö-

kysymysten käsittelyyn sopii erityisen hyvin väittely. Yleensä väittely toteutetaan niin, 

että oppilaat jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen puolustaa annettua teemaa ja toinen 

taas vastakkaista näkemystä (Kupias 2001: 101). Kun oppilaiden täytyy asettua tarkaste-

lemaan ympäristökysymystä erilaisista näkökulmista, heidän täytyy ymmärtää myös vas-

takkainen näkökulma, jotta he voivat täysin ymmärtää ja perustella oman näkökulmansa 



30 

 

asiaan. Tämä syventää aiheen ymmärtämistä. Ympäristökysymyksistä väittely auttaa op-

pilaita myös ymmärtämään, että esimerkiksi ympäristökysymyksiin esitetyt ratkaisukei-

not ovat usein hyvin kiisteltyjä ja keskustelua herättäviä, koska usein kumpikaan puoli 

ratkaisusta ei ole täydellinen (Zipko 1991: 172). Väittely kehittää erityisesti kriittistä ajat-

telua ja ilmaisutaitoja, joita pidetään aktiivisen kansalaisen tärkeinä valmiuksina. Tästä 

syystä niitä harjoitellaan jo peruskoulussa (Kurki & Tomperi 2011: 13, Kupias 2001: 101; 

Proulx 2004: 26). 

 

5.3.1 Ilmiöpohjaisuus maantiedon ja biologian opetuksessa 

 

Perinteisesti oppiminen on nähty koulussa tapahtuvana toimintana, jossa eri oppiaineissa 

opiskellaan kuhunkin oppiaineeseen sisältyviä aiheita pieninä ja usein irrallisina palasina. 

Viime vuosina opetusta koskevaan keskusteluun on kuitenkin noussut uutena käsitteenä 

ilmiöpohjaisuus, joka haastaa tätä perinteistä oppiainejakoista opetusta. Sen avulla opet-

tamisessa ja oppimisessa irrottaudutaan täysin oppikirjasidonnaisuudesta, joka ainakin 

aiemmin oli hyvin yleistä opetuksessa (Ilmiöpohjaisuus-wikisivusto 2015). Sen sijaan il-

miöpohjaisuudessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti todellisen maailman ilmiöitä mo-

nesta eri näkökulmasta oppiainerajat ylittäen. Ilmiöpohjainen opetus eroaa tavallisesta 

oppiainerajat ylittävästä opetuksesta, sillä siinä opiskelun lähtökohtana ovat kokonaisval-

taiset todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan aina todellisissa ja aidoissa konteks-

teissa (Meriläinen & Piispanen 2012: 5447, 5450; Kalliala & Toikkanen 2009: 16). Ah-

teen (1991: 25) mukaan kokeellisina tieteinä maantiedon ja biologian lähtökohtana ovat 

nimenomaan luonnossa tapahtuvat ilmiöt, jonka vuoksi ilmiöpohjaisuus sopii näihin op-

piaineisiin erityisen hyvin. Ilmiöpohjainen opetus liitetään tutkivan ja ongelmaperustei-

sen oppimisen opetusmenetelmiin sekä kontekstuaaliseen oppimiskäsitykseen, joita ko-

rostetaan myös opetussuunnitelman perusteissa. Tavoitteena on tukea oppilasta löytä-

mään itse tärkeät ja oleelliset ilmiöt, joita tutkia (Rauste-von Wright ym. 2003: 209; Pe-

rusopetuksen… 2004: 180). 

Ilmiöpohjainen lähestymistapa tukee tutkivan ja ongelmaperusteisen oppimisen li-

säksi kokonaisvaltaista ja oppilaskeskeistä oppimista, joissa oppilaan rooli nähdään ak-

tiivisena ja opetus pyritään rakentamaan aina oppilaan omien mielenkiinnon kohteiden 
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pohjalta. Näiden menetelmien avulla eri oppiaineita voidaan yhdistää opetuksessa ja il-

miöihin liittyviä tietoja voidaan opetella oppiainerajat ylittäen. Ilmiöpohjaisessa opetuk-

sessa hyödynnetään lisäksi paljon sähköisiä oppimateriaaleja ja verkko-oppimisympäris-

töjä, jotka ovat viime vuosina yleistyneet opetuksessa huomattavasti (Rauste-von Wright 

ym. 2003: 209).  

Ilmiöpohjaisuus on ollut erityisen paljon esillä opetusta koskevassa keskustelussa 

viime aikoina juuri meneillään olevan opetussuunnitelmauudistuksen vuoksi. Röngäksen 

ja Silanderin (2015) mukaan opetuksen ilmiöpohjaisuus vastaa yhteiskunnassa tapahtu-

vien muutosten luomiin haasteisiin, joten ilmiöpohjaisuudella on keskeinen merkitys ope-

tus- ja oppimiskulttuurin uudistamisessa nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Ilmiöpohjai-

suus edistää esimerkiksi oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja kehittää sosiaalisia taitoja, 

joita tarvitaan kaikissa oppiaineissa ja arkielämässä yleisesti (Rauste-von Wright ym. 

2003: 209).  

Ilmiöpohjaisuus luo paremmat mahdollisuudet käyttää opetuksessa tilanteen kan-

nalta pedagogisesti sopivimpia opetusmenetelmiä. Lisäksi se luo paremmat mahdollisuu-

det eri oppiaineiden ja -aiheiden integroimiselle. Esimerkiksi Itämerta ja Itämeren maita 

voidaan opettaa ilmiöpohjaisuuteen perustuen siten, että kontekstuaalisena kokonaisuu-

tena integroidaan eri oppiaineita, kuten maantietoa, biologiaa, historiaa, uskontoa, äidin-

kieltä ja kirjallisuutta, kuvaamataitoa sekä musiikkia. Tällöin opetusmenetelmänä voi-

daan  käyttää esimerkiksi projektioppimista tai yhteisöllistä tutkivaa oppimista (Il-

miöpohjaisuus-wikisivusto 2015). 

 

6 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusaineistoa ja -menetelmiä. Aluksi käydään läpi tutki-

muksen menetelmällistä perustaa, joka käsittää sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen 

lähestymistavan. Tämän jälkeen kuvaillaan tutkimusaineisto ja sen hankinta sekä tutki-

musaineiston analysoinnin vaiheet.  
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6.1 Tutkimusmenetelmät 
 

Tieteellinen tutkimus voi olla kvantitatiivista eli määrällistä tai kvalitatiivista eli laadul-

lista. Ennen varsinaisen tutkimuksen tekoa tulee valita millä tavalla tutkimusta lähdetään 

tekemään. Tällöin voidaan puhua tutkimusotteen tai lähestymistavan valinnasta. Se 

kumpi tutkimusote sopii tutkimukseen paremmin, riippuu yleensä tutkimusongelmasta 

sekä tutkimuksen tarkoituksesta (Heikkilä 2001: 16–17). Tutkimusote vaikuttaa esimer-

kiksi siihen, miten tutkimuksen aineistoa lähdetään keräämään ja analysoimaan (Hirsjärvi 

ym. 2006: 138). Kvantitatiivinen tutkimusote pyrkii yleistyksiin ja ilmiön kuvaamiseen 

numeerisen tiedon pohjalta, kun taas kvalitatiivisen tutkimusotteen tarkoituksena on il-

miön kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja selittäminen (Heikkilä 2001: 16–17; Hirsjärvi 

ym. 2009: 224). Hirsjärvi ym. (2009: 138) korostavat, että tutkimusotteet eivät kuitenkaan 

ole tosiaan poissulkevia, vaan usein samassa tutkimuksessa voidaan käyttää kvantitatii-

vista ja kvalitatiivista tutkimusotetta rinnakkain, jolloin ne täydentävät toinen toistaan. 

Myös Alasuutarin (2011: 32) mukaan tutkimusotteiden yhdistäminen samassa tutkimuk-

sessa on mahdollista, jolloin ne muodostavat eräänlaisen jatkumon tutkimuksessa. Åhl-

berg (2005: 22–32) puolestaan puhuu eheyttävästä tutkimuksesta, jonka mukaan tutki-

musotteiden yhdistäminen on jopa suotavaa erityisesti opetukseen liittyvissä tutkimuk-

sissa. Tässä tutkimuksessa aineiston analysoinnissa on käytetty sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista tutkimusotetta. 

 

6.1.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta kutsutaan myös tilastolliseksi tutkimukseksi 

(Heikkilä 2001: 16). Sen alkujuuret ovat luonnontieteissä, joista myös sen monet tutki-

mukselliset  menettelytavat ovat lähtöisin (Hirsjärvi ym. 2009: 139). Kvantitatiivinen tut-

kimus perustuu prosenttiosuuksiin ja lukumääriin. Siinä tarkastellaan tutkittavana olevan 

ilmiön kannalta keskeisiä syy-seuraussuhteita sekä riippuvuuksia ja ilmiössä tapahtuneita 

muutoksia (Heikkilä 2001: 16). 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kerätään yleensä standardoiduilla tutki-

muslomakkeilla, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot. Näin vastaukset saadaan helposti 
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numeeriseen muotoon ja niitä voidaan analysoida tilastollisten menetelmien avulla. Li-

säksi kvantitatiivisesta analyysista saatuja tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoiden 

ja erilaisten kuvien avulla. Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyy kuitenkin joitakin edel-

lytyksiä ja haasteita. Esimerkiksi kvantitatiivista tutkimusta arvostellaan usein liian pin-

nalliseksi, koska lomakekyselyn ja sen valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla tutkija ei 

pääse riittävän syvälle tutkittavien maailmaan. Lisäksi kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

on edellytyksenä riittävän suuri ja edustava otos, joka voi olla hankala saavuttaa esimer-

kiksi kyselyllä (Heikkilä 2001: 16).  

Tämä tutkimus on osittain kvantitatiivinen, sillä osa aineistosta on kerätty struktu-

roidun kyselylomakkeen avulla ja vastausten analysoinnissa on käytetty tilastollisia tes-

tejä. Tutkimuksen pääpaino on kuitenkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 

  

6.1.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tavoitteena on mahdollisimman tarkka ja ko-

konaisvaltainen tutkimuskohteen ymmärtäminen (Hirsjärvi ym. 2009: 161). Kvalitatiivi-

selle tutkimusotteelle on tyypillistä se, että siinä rajoitutaan yleensä pieneen määrään ta-

pauksia, jotka pyritään analysoimaan mahdollisimman tarkasti. Tutkimuksessa ei pyritä 

tekemään tilastollisia yleistyksiä, joten aineiston koolla ei ole suurta merkitystä (Heikkilä 

2001: 16–17; Tuomi & Sarajärvi 2013: 85). Yleensä kohderyhmä valitaan tarkoituksen-

mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009: 164), kuten myös tässä tutkimuksessa on tehty. Hirsjär-

ven ym. (2009: 161) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään pikemminkin löy-

tämään tai paljastamaan tosiasioita kuin todentamaan jo olemassa olevia totuusväittämiä. 

Kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmiä ovat esimerkiksi kysely, haastattelu 

ja ryhmäkeskustelu (Tuomi & Sarajärvi 2013: 72). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineis-

toa kerätään vähemmän strukturoidusti kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, joten ai-

neisto on usein tekstimuotoista (Heikkilä 2001: 17). Alasuutari (2011: 33) kuitenkin ko-

rostaa, että pelkkä tekstimuotoinen aineisto ei tee tutkimuksesta suoraan kvalitatiivista, 

vaan aineiston analysointitapa vaikuttaa siihen, pyritäänkö tutkimuksella muodostamaan 

tutkittavasta ilmiöstä syy-seuraussuhteita vai ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä mahdolli-
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simman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivista aineistoa voidaan analysoida monin eri ta-

voin, mutta yleisimmät analyysimenetelmät ovat teemoittelu, tyypittely, sisällönanalyysi 

sekä diskurssianalyysi. Lisäksi tilastollisia menetelmiä voidaan käyttää apuna aineiston 

kvantifioinnissa (Hirsjärvi ym. 2009: 224; Tuomi & Sarajärvi 2013: 74). 

Tässä tutkimuksessa on yhdistetty kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmene-

telmiä. Åhlberg (2004: 23) korostaa näiden molempien tutkimusotteiden tarpeellisuutta 

juuri kasvatuksen tutkimisessa: Kvalitatiivisilla menetelmillä tutkittavasta ilmiöstä saa-

daan hyvä kokonaiskuva ja kvantitatiivisilla menetelmillä voidaan tehdä tarkempaa tut-

kimuksen analyysiä. Tässä tutkimuksessa pääpaino on kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 

Kvalitatiivisuus on mukana kyselylomakkeen avointen kysymysten analysoinnissa, joka 

on suoritettu sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysin avulla kyselystä saaduista vastauk-

sista on pyritty löytämään yhtäläisyyksiä, joiden perusteella niitä on voitu yhdistää ja si-

ten esittää tiiviimmin ja selkeämmin (Tuomi & Sarajärvi 2013: 92–93). 

 

6.2 Tutkimusaineiston hankinta 
 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimusaineiston hankinnasta, käydään läpi kyselytutkimuksen 

teoriaa ja käytäntöjä sekä esitellään tutkimuksen kohderyhmä. Lisäksi käydään läpi ky-

selylomakkeen sisältö ja rakenne sekä niiden yhteys tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen 

aineisto on kerätty Internetissä Google Drivella tehdyn sähköisen kyselylomakkeen 

avulla. Kysely valittiin aineiston keruumenetelmäksi, koska se sopii sekä kvantitatiivisen 

että kvalitatiivisen aineiston keräämiseen (Tuomi & Sarajärvi 2013: 71). Lisäksi haluttiin 

selvittää yläkoulun maantiedon ja biologian opettajien käsityksiä ja kokemuksia ajankoh-

taisten ympäristökysymysten opettamisesta, jolloin kyselyn avulla ajateltiin saatavan 

hyvä kokonaiskuva aiheesta. Aineistosta haluttiin myös mahdollisimman kattava, koska 

sitä haluttiin analysoida sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisen menetelmin. Kysely va-

likoitui parhaaksi menetelmäksi kerätä tietoa yhtä aikaa mahdollisimman monelta opet-

tajalta ympäri Suomen. 
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6.2.1 Kyselytutkimus 

 

Etukäteen hyvin suunniteltua kyselytutkimusta, jossa aineisto kerätään kyselylomakkeen 

avulla kutsutaan survey-tutkimukseksi (Heikkilä 2001: 19). Survey-tutkimukselle on tyy-

pillistä, että aineisto kerätään standardoidusti eli kaikilta vastaajilta kysytään täysin samat 

asiat täsmälleen samalla tavalla (Hirsjärvi ym. 2009: 193). Kysely on hyvä, tehokas ja 

taloudellinen tapa kerätä aineistoa silloin kun tutkittavia on paljon. Lisäksi kyselyn etuna 

on se, ettei tutkijan läsnäolo vaikuta vastauksiin. Näin ollen kyselyllä saadut vastaukset 

ovat objektiivisempia kuin esimerkiksi haastattelemalla saadut vastaukset (Heikkilä 

2001: 19–20; Hirsjärvi ym. 2009: 195). Toisaalta kyselytutkimukseen liittyy myös heik-

kouksia, joista Hirsjärvi ym. (2009: 195) ja Tuomi ja Sarajärvi (2013: 74) nostavat esiin 

esimerkiksi tulosten pinnallisuuden ja vastauskadon. Tutkija ei voi myöskään tietää miten 

rehellisesti ja huolellisesti vastaajat ovat vastanneet kyselyyn, tai ovatko he ylipäätään 

ymmärtäneet kysymykset ja vastausvaihtoehdot oikein.  

Ennen kyselylomakkeen tekemistä täytyy tutkimuksen tavoite olla täysin selvillä. 

Tutkijan tulee tietää mihin kysymyksiin hän etsii vastauksia. Lisäksi on varmistettava, 

että juuri näihin kysymyksiin saadaan vastaukset tutkimuslomakkeen kysymysten avulla 

(Heikkilä 2001: 47). Kyselylomakkeen kysymystyypit vaikuttavat siihen saadaanko ai-

neistoksi kvantitatiivista, kvalitatiivista vai sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa. 

Yleisimmät kysymystyypit ovat avoimet kysymykset, monivalintakysymykset sekä as-

teikkoihin perustuvat kysymykset (Hirsjärvi ym. 2009: 198–200).   

  

6.2.2 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2013: 85) korostavat laadullisessa tutkimuksessa olevan tärkeää, että 

henkilöt joilta tietoa kerätään ovat aiheen asiantuntijoita, tai heillä on muutoin kokemusta 

tutkittavasta asiasta. Koska tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä, miten, 

miksi ja minkä verran yläkoulun maantiedon ja biologian opettajat käsittelevät opetuk-

sessaan ajankohtaisia ympäristökysymyksiä, oli luonnollista valita kyselytutkimuksen 

kohderyhmäksi biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL ry) jäsenet. Tutkimuk-
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sen aineisto kerättiin itse laaditulla sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn pääsi vas-

taamaan Internet-osoitteen kautta, jonka linkki lähetettiin BMOL ry:n jäsenille tammi-

kuussa 2015. 

Tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaikki yläkoulun maantiedon ja biologian 

opettajat, joista kyselyn kohderyhmäksi valikoituivat BMOL ry:n jäsenet. Tutkimuksen 

kohderyhmää rajattiin edelleen tarkasti niin, että kyselyyn vastanneen täytyi olla yläkou-

lun maantiedon ja/tai biologian opettaja, joka oli työskennellyt täysipäiväisesti vuonna 

2014. Tämän rajauksen perusteella esimerkiksi maantiedon ja biologian opettajan sijai-

suuksia vuonna 2014 tehneet opettajat rajautuivat kokonaan tutkimuksen kohderyhmän 

ulkopuolelle. Näin tarkka kohderyhmän rajaaminen mahdollisti vastausten luotettavan 

vertailun, sillä ajankohtaiset ympäristökysymykset, jotka ovat tässä tutkimuksessa mie-

lenkiinnon ja tutkimuksen kohteena, ovat joko tapahtuneet vuonna 2014 tai olleet silloin 

näkyvästi esillä. Tämän vuoksi vain osan aikaa vuodesta 2014 opettajana toimineet olisi-

vat vastauksillaan saattaneet vääristäneet tuloksia, joten heidät päätettiin rajata pois tut-

kimuksen kohderyhmästä.  

Koska BMOL ry:n voivat kuulua kaikki yläkoulun ja lukion maantiedon ja biolo-

gian opettajat sekä maantiedon ja biologian aineenopettajaopiskelijat, on hyvin vaikeaa 

arvioida kuinka monta juuri tutkimuksen kohderyhmään kuuluvaa henkilöä kysely ta-

voitti. Joka tapauksessa vastauksia saatiin 42, joista kaikki vastaajat olivat tarkasti tutki-

muksen kohderyhmään kuuluvia yläkoulun maantiedon ja biologian opettajia. Noin nel-

jäsosa (10) vastaajista opetti maantietoa ja biologiaa myös lukiossa, mutta heitä ohjeis-

tettiin vastaamaan kyselyyn ainoastaan yläkoulussa toteuttamansa opetuksen perusteella. 

Taulukossa 3 on esitetty kyselyyn vastaajien ikäjakauma ja taulukossa 4 sukupuolija-

kauma. 

 

    Taulukko 4. Vastaajien sukupuolijakauma. 

 

 

 

Sukupuoli Lkm % 

Nainen 34 81,0 

Mies 8 19,0 

Yhteensä 42 100,0 

Taulukko 3. Vastaajien ikäjakauma. 

Ikä Lkm % Kum. % 

< 30 vuotta 1 2,4 2,4 

30–39 vuotta 9 21,4 23,8 

40–49 vuotta 16 38,1 61,9 

50–59 vuotta 15 35,7 97,6 

≥ 60 vuotta  1 2,4 100,0 

Yhteensä 42 100,0 100,0 
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6.2.3 Kyselyn rakenne 

 

Ennen varsinaisen kyselyn lähettämistä kyselylomakkeen kysymysten ymmärrettävyyttä 

testattiin pilottitutkimuksen eli esitestauksen avulla. Hoggart ym. (2002: 181) ja Metsä-

muuronen (2006a: 114) korostavat, että pilottitutkimuksessa tutkimusjoukoksi tulee va-

lita sellaisia henkilöitä, jotka vastaavat varsinaisen tutkimuksen kohderyhmää. Mikäli pi-

lottitutkimuksen osallistujat ymmärtävät kysymykset ja vastausvaihtoehdot, niin silloin 

myös varsinaisen tutkimuksen kohderyhmä ymmärtää ne suurella todennäköisyydellä, 

mikä lisää vastausten luotettavuutta. Tämän vuoksi pilottitutkimukseen osallistui kolme 

viidennen vuoden maantiedon ja biologian aineenopettajaopiskelijaa. Lisäksi tutkimuk-

sen ohjaajat antoivat palautetta ja korjausehdotuksia kyselylomakkeesta, minkä ansiosta 

lomakkeen rakenne ja käsitteet selkeytyivät entisestään. Kyselyn yhteyteen liitettiin myös 

saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja sen tarpeellisuudesta. Vastausajan umpeudut-

tua järjestettiin muistutuskierros ja kyselystä muistuteltiin myös BMOL ry:n Facebook- 

sivuilla. 

Tutkimuksessa käytettiin sähköistä kyselylomaketta, jossa oli 41 kysymystä (LIITE 

1). Kysely sisälsi avoimia kysymyksiä, strukturoituja monivalintakysymyksiä, 5-portai-

seen asteikkoon perustuvan kysymyksen (Likert-asteikko) sekä strukturoitujen ja avoin-

ten kysymysten välimuotoja, joissa valmiiden vastausvaihtoehtojen jälkeen esitettiin 

avoin kysymys. Tässä tutkimuksessa nämä kysymystyypit edistivät parhaiten tutkimuk-

sen tavoitetta eli sitä mitä kysymysten avulla haluttiin saada selville. Avoimet kysymyk-

set palvelivat kvalitatiivista tutkimusta, joten kysymykset joihin haluttiin syvällisempiä 

vastaajien omin sanoin kirjoitettuja vastauksia, muotoiltiin avoimiksi. Lisäksi vastaajien 

perustietoja koskevat kysymykset ja muut kysymykset, joita haluttiin tarkastella tilastol-

lisilla menetelmillä, muotoiltiin strukturoiduiksi kysymyksiksi (Hirsjärvi ym. 2009: 201). 

Kysymyksillä 1–7 selvitettiin opettajien perustietoja, kuten ikää, sukupuolta, ope-

tuskokemusvuosia, opetusmaakuntaa sekä sitä opettiko opettaja vuonna 2014 ainoastaan 

yläkoulussa vai yläkoulussa ja lukiossa, ja opettiko hän biologiaa, maantietoa vai molem-

pia. Kysymyksessä 8 kartoitettiin sitä, kuinka tärkeänä opettajat kokevat ajankohtaisten 

asioiden käsittelyn yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa. Lisäksi tähän halut-

tiin perustelut avoimessa kysymyksessä numero 9. Näiden kysymysten jälkeen kysely 
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jaettiin kahteen osioon, joista ensimmäinen käsitteli ajankohtaisia ympäristökysymyksiä 

Suomessa ja toinen ajankohtaisia ympäristökysymyksiä maailmalla. Molemmat osiot si-

sälsivät viisi ajankohtaista ympäristökysymysesimerkkiä vuodelta 2014. Valintaperusteet 

kyselyyn valituille ajankohtaisille ympäristökysymyksille olivat seuraavat: Ympäristöky-

symykset olivat sellaisia ympäristön tilaan vaikuttavia tapahtumia, jotka esiintyivät vuo-

den 2014 aikana tai niistä uutisoitiin vuonna 2014 näkyvästi. Kriteerinä riittävälle me-

dianäkyvyydelle pidettiin sitä, että aiheesta löytyi sekä Helsingin Sanomien että Ylen In-

ternet-sivuilta vähintään kolme erillistä uutista. Näiden valintaperusteiden pohjalta kyse-

lyn ajankohtaisiksi ympäristökysymyksiksi valikoituivat: 

 

- Suomesta: Talvivaaran kaivos, Itämeren suolapulssi, Pyhäjoen ydinvoimala-

hanke, Raahen öljyonnettomuus sekä Kokemäenjoen nikkelipäästö. 

 

- Maailmalta: Perun ilmastokokous, Kiinan ilmanlaatuongelmat, biodiversiteetin 

kiihtyvä väheneminen - lajien häviäminen, väestönkasvu uhkaa maapallon tule-

vaisuutta - uudet ennusteet väestönkasvusta sekä valtamerten muoviongelma ja 

jätepyörteet. 

 

Kyselyyn pyrittiin valitsemaan paljon medianäkyvyyttä vuonna 2014 saaneita ajankoh-

taisia ympäristökysymyksiä. Ympäristökysymysten valinnassa pyrittiin myös tarkoituk-

sellisesti melko spesifeihin aiherajauksiin, jotta löydettäisiin eroja käsiteltyjen aiheiden 

yleisyydessä. Esimerkiksi ilmastonmuutosta ja Itämerta ovat käsitelleet opetuksessaan 

varmasti kaikki opettajat, joten näitä ei kysytty sellaisenaan. Sen sijaan aiheita tarkennet-

tiin, jolloin kyselyyn valikoituivat näiden sijaan Perun ilmastokokous ja Itämeren suola-

pulssi. Kaiken kaikkiaan kyselyyn valikoitui kymmenen ajankohtaista ympäristökysy-

mystä maantieteen ja biologian eri aloilta. 

Kysymyksillä 10–24 ja 26–40 selvitettiin näiden kymmenen ajankohtaisen ympä-

ristökysymyksen opetukseen liittyviä asioita. Jokaisen ajankohtaisen ympäristökysymyk-

sen kohdalla kysyttiin sama kolmen kysymyksen sarja: Kuinka monta kertaa opettaja kä-

sitteli aihetta opetuksessaan yhtä opetettavaa luokkaa kohden, mitä opetusmenetelmiä 

opettaja käytti aiheen käsittelyssä ja millä perusteella opettaja otti aiheen esille opetuk-
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sessaan. Näiden lisäksi kysymyksissä 25 ja 41 selvitettiin, mitä muita kuin kyselyssä mai-

nittuja Suomen ja maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opettajat olivat käsitel-

leet opetuksessaan vuonna 2014. Kysymyksissä ohjeistettiin mainitsemaan korkeintaan 

kolme opettajan mielestä tärkeintä aihetta. Kyselylomakkeen loppuun sijoitettiin vielä 

palautelaatikko, johon opettajat saivat jättää vapaasti palautetta ja kommentteja tutkimuk-

sen aiheeseen liittyen. 

Kyselylomakkeen opetusmenetelmiä koskevissa kysymyksissä annettiin valmiiksi 

vastausvaihtoehdoiksi kymmenen yleisintä opetusmenetelmää. Lista koottiin Kupiaksen 

(2001), Vuorisen (2001), Hyppösen ja Lindénin (2009), Healeyn (2010) sekä Lavosen ja 

Meisalon (2015) mukaan. Nämä opetusmenetelmät valikoituivat kyselyyn, koska ne 

esiintyvät kirjallisuudessa yleisesti. Lisäksi ne ovat myös tutkijan kokemuksen perus-

teella yläkoulussa yleisesti tunnettuja ja käytettyjä menetelmiä. Erilaisia opetusmenetel-

miä on olemassa runsaasti, mutta vastausvaihtoehtojen lisäämistä yli kymmeneen ei nähty 

tarpeellisena, koska valmiiden vaihtoehtojen lisäksi opettajilla oli mahdollisuus valita 

vastausvaihtoehto ”jokin muu menetelmä, mikä?” Tällä tavoin jokainen opetusmene-

telmä tuli huomioiduksi, vaikka se ei olisikaan ollut valmiiden vastausvaihtoehtojen lis-

talla.   

Myös kysymyksiin, joissa kysyttiin millä perusteilla opettajat olivat käsitelleet jo-

takin tiettyä ajankohtaista ympäristökysymystä opetuksessaan, annettiin valmiit vastaus-

vaihtoehdot. Tässäkin tapauksessa vastausvaihtoehtojen lista koottiin kirjallisuuden sekä 

tutkijan omien kokemusten perusteella. Esimerkiksi median vaikutuksesta ajankohtaisten 

ympäristökysymysten opetukseen puhutaan monissa tutkimuksissa (esim. Michail ym. 

2006; Çakir ym. 2010). Myös näissä kysymyksissä opettajilla oli mahdollisuus valita ”jo-

kin muu syy, mikä?”-vastausvaihtoehto ja kirjoittaa vastaus omin sanoin. 

Taulukossa 5 on esitetty tutkimuksen tekoa ohjaavat tutkimuskysymykset sekä niitä 

vastaavat kyselylomakkeen kysymykset. 
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Taulukko 5. Tutkimuskysymykset ja niitä vastaavat kyselylomakkeen kysymykset. 
  

Tutkimuskysymys Kyselylomakkeen kysymys 

1. Kuinka tärkeänä opettajat pitävät ajankohtaisten asioi-

den käsittelyä yläkoulun maantiedon ja biologian opetuk-

sessa? Ja miksi? 

Kysymykset 8–9 

2. Mitä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä yläkoulun 

maantiedon ja biologian opettajat käsittelevät opetukses-

saan? Ja kuinka paljon? 

- Vaikuttaako opettajan opetuskokemus ajankohtaisten ym-

päristökysymysten käsittelyyn opetuksessa? 

- Vaikuttaako opettajan opetuspaikkakunnan sijainti ajan-

kohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn opetuksessa? 

Kysymykset 5, 6, 10, 13, 16, 19, 

22, 25, 26, 29, 32, 35, 38 ja 41  

  

3. Mitä opetusmenetelmiä yläkoulun maantiedon ja biolo-

gian opettajat käyttävät ajankohtaisten ympäristökysymys-

ten käsittelyssä? 

Kysymykset 11, 14, 17, 20, 23, 

27, 30, 33, 36 ja 39  

4. Millä perusteella yläkoulun maantiedon ja biologian 

opettajat nostavat ajankohtaisia ympäristökysymyksiä 

esille opetuksessaan? 

Kysymykset 12, 15, 18, 21, 24, 

28, 31, 34, 37 ja 40. 

 

 

6.3 Tutkimusaineiston analysointi 
 

Tässä tutkimuksessa aineiston analysoinnissa käytettiin sekä kvantitatiivisia että kvalita-

tiivisia menetelmiä siten, että kvantitatiivisen aineiston analysointi suoritettiin tilastolli-

sen testaamisen avulla ja kvalitatiivinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. 

 

6.3.1 Tilastollinen testaaminen 

 

Kvantitatiivisia lähestymistapoja aineiston analysointiin ovat erilaiset tilastolliset testit. 

Tässä tutkimuksessa tilastollisessa testaamisessa käytettiin IBM SPSS Statistics version 

22 -ohjelmaa. Lisäksi Excel -taulukkolaskentaohjelmaa hyödynnettiin runsaasti. Aluksi 

aineistoon tutustuttiin tarkastelemalla sen perustunnuslukuja (moodi, mediaani, kes-

kiarvo), sekä jakaumaa kuvaavia kuvioita (box-plot, histogrammi). Tämän jälkeen muut-
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tujia testattiin tilastollisesti kullekin muuttujalle soveltuvalla tilastollisella testillä (Hirs-

järvi ym. 2009: 221).  Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset ohjasivat melko tiukasti 

menetelmien ja analyysin valintaa, mikä Hirsjärven ym. (2009: 221) mukaan on melko 

yleistä. Tutkimusaineiston analysoinnissa pääpaino oli aineiston kvalitatiivisessa analy-

soinnissa, mutta myös tilastollista testaamista käytettiin. 

Usein tilastolliset testit asettavat tutkittaville muuttujille monia alkuoletuksia, jotka 

tulee ottaa huomioon testin valinnassa. Esimerkiksi testin valintaan vaikuttavat muuttujan 

mitta-asteikko, muuttujan jatkuvuus tai epäjatkuvuus, muuttujan normaalijakautuneisuus 

sekä otoskoko (Heikkilä 2001: 193). Usein testin ehtojen täyttyminen on kuitenkin lähes 

mahdotonta, jolloin tilastollisessa testaamisessa on käytettävä parametrittomia eli vakaita 

menetelmiä. Parametrittomat menetelmät eivät vaadi muuttujalta normaalijakautunei-

suutta ja ne soveltuvat myös luokittelu- ja välimatka-asteikollisille muuttujille. Esimer-

kiksi kyselytutkimuksissa usein käytetty Likert-asteikko edellyttää lähes aina paramet-

rittomien menetelmien käyttöä, koska siitä saatu tieto ei ole välimatka-asteikollista, vaan 

järjestysasteikollista (Metsämuuronen 2007: 215). Metsämuurosen (2007: 216) mukaan 

parametrittomat menetelmät ovat myös ainoa todellinen vaihtoehto, jos otoskoko on 

pieni. Pienestä otoskoosta puhutaan, jos havaintoja on 20–30 ryhmää kohden.  

Tämän tutkimuksen kyselylomakkeen vastaukset olivat joko luokitteluasteikollisia 

(esim. sukupuoli ja opetusmaakunta), järjestysasteikollisia (esim. Likert-asteikko) tai 

avoimia. Likert-asteikollista muuttujaa voidaan tässä tapauksessa kuitenkin käsitellä vä-

limatka-asteikollisen muuttujan tavoin, jolloin siitä voidaan laskea keskiarvo paremman 

yleiskuvan saamiseksi tutkittavasta asiasta (Heikkilä 2008: 81).  

Muuttujien välisiä yhteyksiä tutkitaan yleensä kahden muuttujan välillä pareittain. 

Tavallisimpia riippuvuutta kuvaavia tunnuslukuja ovat korrelaatiokertoimet, joista 

useimmin käytetty on Pearsonin korrelaatiokerroin. Se vaatii kuitenkin vähintään väli-

matka-asteikolliset muuttujat ja osoittaa vain lineaarisen riippuvuuden suuruutta. Mikäli 

muuttujat ovat järjestysasteikollisia, voidaan käyttää Spearmanin tai Kendallin järjestys-

korrelaatiokertoimia. Kaikki korrelaatiokertoimet saavat arvoja välillä -1 – +1. Mitä kau-

empana nollasta kerroin on, sitä vahvemmasta korrelaatiosta on kyse. Korrelaatiokerroin 

0 tarkoittaa puolestaan, ettei riippuvuutta ole. Usein korrelaation rajana pidetään korre-

laatiokerrointa +/- 0,3, eli kertoimen ollessa alle tämän ei riippuvuudella ole merkitystä. 

Korrelaatiokertoimen tilastollinen merkitsevyys tulkitaan p-arvosta, jonka tulee alittaa 
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asetettu merkitsevyystaso. Otoskoko vaikuttaa merkittävästi siihen, minkä suuruiset kor-

relaatiokertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä (Heikkilä 2001: 203–205). 

Muuttujien välistä yhteyttä voidaan tutkia myös ristiintaulukoinnilla ja χ²-testillä, 

joiden avulla voidaan selvittää millä tavalla kaksi luokiteltua muuttujaa vaikuttavat toi-

siinsa. χ²-testi tapahtuu ristiintaulukoimalla tutkittavat muuttujat keskenään. Testin tulos-

ten perusteella saadaan selvitettyä, onko muuttujien välillä olemassa riippuvuutta, mutta 

riippuvuuden suuntaa ei tämän perusteella kuitenkaan voida tietää. χ²-testin etuna korre-

laatioanalyysiin verrattuna on se, että sen avulla voidaan tunnistaa hyvin myös muuttujien 

välinen ei-lineaarinen riippuvuus. Korrelaatioanalyysi sitä vastoin osoittaa vain lineaari-

sen riippuvuuden, mikä usein estää korrelaatioanalyysin käytön, sillä muuttujien välinen 

riippuvuus ei useinkaan ole vain lineaarista. Toinen χ²-testin etu on se, että testi voidaan 

suorittaa myös pienillä aineistoilla, jolloin testin tulos tulkitaan pienille aineistoille tar-

koitetun exact p-arvon avulla. Yksi χ²-testin suurimmista eduista on myös se, että ei-pa-

rametrisena se ei ole herkkä poikkeamille normaalijakaumaoletuksesta, joten sitä voidaan 

käyttää myös luokitteluasteikollisten muuttujien testaamiseen (Heikkilä 2001: 210–223). 

 Tässä tutkimuksessa muuttujien välisten yhteyksien tutkimiseen käytettiin ensisi-

jaisesti ristiintaulukointia ja χ²-testiä, jonka jälkeen muuttujien välisiä korrelaatioita tar-

kasteltiin vielä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien avulla. Tässä aineistossa muut-

tujien välinen riippuvuus ei todennäköisesti ole lineaarista, joten korrelaatioiden tarkas-

teluun valittiin ensisijaisesti χ²-testi. Myös Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa käy-

tettiin, koska se sopii Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa paremmin pienille ai-

neistolle, eikä se edellytä muuttujien yhteisjakaumalta normaalijakautuneisuutta. Lisäksi 

tutkittavat muuttujat olivat järjestysasteikollisia, joten ainoat tilanteeseen sopivat vaihto-

ehdot olivat Spermanin ja Kendallin korrelaatiot. Heikkilän (2008: 205) mukaan Spear-

manin korrelaatiokerrointa käytetään Kendallin korrelaatiokerrointa enemmän erityisesti 

järjestysasteikollisille muuttujille, joten muuttujien välisten riippuvuuksien tutkimiseen 

valittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin.  

 

 

 



43 

 

6.3.2 Kvalitatiivinen sisällönanalyysi 

 

Kvalitatiivisen aineiston analyysi voidaan pelkistää nelivaiheiseksi prosessiksi, jonka 

mukaan kaikki laadullisen tutkimuksen analysointi yleisimmin etenee (Tuomi & Sara-

järvi 2013: 92). Kuvassa 3 on esitetty tämä prosessi ja sen vaiheet:  

 

Kuva 3. Kvalitatiivisen analyysin eteneminen Tuomen ja Sarajärven (2013: 92) mukaan, kirjoit-

tajan tekemin muutoksin.  

 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan Tuomen ja Sarajärven (2013: 

91) mukaan käyttää kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. Useimmat laadullisen tutki-

muksen analyysimenetelmät perustuvat tavalla tai toisella juuri sisällönanalyysiin, joka 

voidaan ymmärtää yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä. Tiivistetysti 

voidaan sanoa, että sisällönanalyysi on tekstin analysointia, jossa etsitään tekstin merki-

tyksiä luokittelemalla, teemoittelemalla ja tyypittelemällä aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 

2013: 91). 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöi-

seen analyysiin (Eskola 2007: 159; Tuomi & Sarajärvi 2013: 95). Tässä tutkimuksessa 

aineistoa lähestyttiin osittain aineistolähtöisesti ja osittain teoriaohjaavasti (ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2013: 95–97). Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käytettiin, kun haluttiin sel-

vittää syitä siihen, miksi opettajat pitävät ajankohtaisten asioiden käsittelyä maantiedon 

ja biologian opetuksessa tärkeänä (kysymys 9). Aineistolähtöisyys korostui siinä, että tut-

kimuksen tekijällä ei ollut ennakko-oletuksia siitä, mitä aineistosta tullaan löytämään. 
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Tämä johtui siitä, ettei aikaisempaa tutkimusta vastaavasta aiheesta ollut saatavilla, joten 

aineiston analysoinnissa ei ollut mahdollista tukeutua aiempaan teoriaan.  

Tuomen ja Sarajärven (2013: 96) mukaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi on 

haastava menetelmä, koska tutkimuksessa käytetyt käsitteet, tutkimusasetelma sekä me-

netelmät vaikuttavat aina aineiston analysointiin. Näitä tutkijasta johtuvia inhimillisiä ra-

joitteita pidetäänkin aineistolähtöisen tutkimuksen yleisenä ongelmana. Myös tässä tutki-

muksessa aineisto koostui kyselyn avulla saaduista vastauksista, jolloin aineiston taus-

talla vaikuttivat tutkimuksen tekijän omat intressit. Voidaan myös puhua teoriaohjaavasta 

aineiston analysoinnista, koska tutkimuksen tekijällä oli aineiston analysoinnin pohjalla 

tietyt tutkimuskysymykset, joiden perusteella hän analysoi aineistoa. 

Teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käytettiin tässä tutkimuksessa, kun haluttiin sel-

vittää, mitkä olivat opettajien mielestä tärkeimpiä Suomen ja maailman ajankohtaisia ym-

päristökysymyksiä, joita he olivat käsitelleet opetuksessaan (kysymykset 25 ja 41). Vas-

tausten analysoinnista teki teoriaohjaavaa se, että siinä käytettiin apuna aiempaa Camp-

bellin ym. (2010) luomaa teoriaa ympäristökysymysten teemoittelusta ja luokittelusta (ks. 

s. 6–7). Tuomen ja Sarajärven (2013: 96) mukaan teoriaohjaavassa analyysissä on teo-

reettisia kytkentöjä, mutta ne eivät kuitenkaan pohjaudu suoraan teoriaan. Teoria voi 

myös toimia apuna analyysin etenemisessä. Tässä tutkimuksessa ajankohtaisten ympäris-

tökysymysten teemoittelussa käytettiin apuna aikaisempaa teoriaa ympäristökysymysten 

luokittelusta, mutta tähän luokitteluun ei kuitenkaan tukeuduttu tiukasti, vaan pikemmin-

kin teemoittelua ja luokittelua työstettiin edelleen aineistosta nousevan tiedon perusteella. 

Eskolan ja Suorannan (2008:156) mukaan hyvä aineiston analysointitapa onkin sellainen, 

jossa on joitakin aineiston analysointia ohjaavia ennakko-oletuksia, mutta muuten aineis-

ton käsittely ja tulkinta elävät aineiston mukana.  

Tässä tutkimuksessa analysoitiin kvalitatiivisesti kyselylomakkeen avoimet kysy-

mykset. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi (kysymys 9) suoritettiin niin, että samankal-

taiset vastaukset koodattiin keskenään samalla värillä, jolloin vastauksista muodostui yh-

teensä kuusi teemoiteltua luokkaa, jotka kvantifioitiin. Kvantifioinnin avulla esitettiin 

määrällisiä tietoja muodostuneista luokista (Eskola & Suoranta 2008: 164). Luokat kuva-

sivat opettajien erilaisia näkökulmia ajankohtaisten asioiden tärkeydestä maantiedon ja 

biologian opetuksessa.  
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Teoriaohjaava sisällönanalyysi (kysymykset 25 ja 41) toteutettiin puolestaan Tuomen ja 

Sarajärven (2013: 92) esittämän nelivaiheisen prosessin mukaan (ks. kuva 3, s. 43) siten, 

että ensin vastauksista muodostettiin pelkistettyjä ilmiasuja, jotka yhdistettiin alakatego-

rioiksi. Tämän jälkeen alakategorioista muodostettiin yläkategorioita, jotka yhdisteltiin 

vielä pääluokiksi. Näin opettajien mainitsemat tärkeät Suomen ja maailman ajankohtaiset 

ympäristökysymykset, joita he olivat käsitelleet opetuksessaan, saatiin esitettyä havain-

nollisesti luokittain. 

 

7 Tulokset 
 

Tässä luvussa esitellään kyselyn vastausten analysoinnin avulla saadut tulokset. Erityi-

sesti tuloksista nostetaan esiin keskeisiä tutkimuskysymyksiin liittyviä asioita. Lisäksi 

tutkimusaineistosta esitetään joitakin suoria lainauksia, jotka auttavat lukijaa hahmotta-

maan aineiston perusteella tehtyjen päätelmien taustoja. Esimerkiksi Hirsjärven ym. 

(2006: 218) mukaan juuri suorat lainaukset tutkimusaineistosta lisäävät tutkimuksen luo-

tettavuutta. Ne esitetään alkuperäisessä kirjoitusmuodossa, joten niistä ei ole esimerkiksi 

korjattu kirjoitusvirheitä. Lisäksi anonymiteetin säilyttämiseksi vastaukset esitetään il-

man mitään tunnistemerkintöjä. Tässä luvussa esitetään tiivistetysti keskeiset tutkimustu-

lokset ja luvussa kahdeksan tuloksia tarkastellaan syvällisemmin teoriaan peilaten.  

 

7.1 Ajankohtaisten asioiden tärkeys opetuksessa 
 

Kysymyksessä kahdeksan selvitettiin, kuinka tärkeänä opettajat pitivät ajankohtaisten 

asioiden käsittelyä yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa. Vastausvaihtoehdot 

olivat Likert-asteikolla 1–5, jossa 1= en lainkaan tärkeänä, 2= vain vähän tärkeänä, 3= en 

tärkeänä enkä tarpeettomana, 4= melko tärkeänä ja 5= erittäin tärkeänä. Vastaajista 45,2 

% eli 19 opettajaa ilmoitti pitävänsä ajankohtaisten asioiden käsittelyä opetuksessa melko 

tärkeänä. Erittäin tärkeänä ajankohtaisten asioiden käsittelyä piti puolestaan 54,8 % eli 

23 opettajaa (kuva 4). Yksikään opettajista ei vastannut kysymykseen en lainkaan tär-
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keänä, vain vähän tärkeänä tai en tärkeänä enkä tarpeettomana, joten kaikki opettajat pi-

tävät ajankohtaisten asioiden käsittelyä yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa 

vähintään melko tärkeänä. 

 

 

Kuva 4. Kuinka tärkeänä pidät ajankohtaisten asioiden käsittelyä yläkoulun maantiedon ja bio-

logian opetuksessa (kysymys 8)? 

 

7.1.1 Miksi ajankohtaiset asiat koetaan tärkeinä? 

 

Kysymyksessä yhdeksän opettajia pyydettiin omin sanoin perustelemaan vastaus kysy-

mykseen: ”Kuinka tärkeänä pidät ajankohtaisten asioiden käsittelyä yläkoulun maantie-

don ja biologian opetuksessa”. Tähän kysymykseen vastasi 81 % (n=34) opettajista. Eri-

laisia perusteluja ajankohtaisten asioiden käsittelyn tärkeydelle opetuksessa saatiin kui-

tenkin yhteensä 41, koska samassa vastauksessa saattoi olla mainittu useampi perustelu. 

Vastaukset teemoiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla perustelujen mukaan. 

Teemoja muodostui yhteensä kuusi: Asioiden sitominen arkielämään, oppilaiden moti-

voiminen, yhteiskunnallisten asioiden ja uutisten seuraamaan opettaminen, tietojen, käsi-

tysten ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, asioiden kiinnostavuus ja keskustelun he-

rättäminen sekä ajankohtaisuus olennaisena osana GE/BI (maantieto/biologia) aineita. 

Teemoittelun jälkeen aineisto kvantifioitiin laskemalla kuhunkin teemaan kuuluvien vas-

tausten lukumäärät ja prosenttiosuudet. Kvantifioinnin tulokset on esitetty taulukossa 6.  
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Taulukko 6. Opettajien perusteluita siihen, miksi he pitävät ajankohtaisten asioiden sisällyttä-

mistä maantiedon ja biologian opetukseen tärkeänä (kysymys 9). Sisällönanalyysin avulla tee-

moiteltujen vastausten kvantifiointi. 

 

 

 

Taulukosta 6 nähdään, että yleisin perustelu sille, miksi opettajat pitivät ajankohtaisten 

asioiden käsittelyä opetuksessa tärkeänä, liittyi asioiden sitomiseen arkielämään (31,7 %). 

Toiseksi eniten opettajat perustelivat ajankohtaisten asioiden tärkeyttä opetuksessa yh-

teiskunnallisten asioiden ja uutisten seuraamaan opettamiseen liittyvillä seikoilla (19,5 

%). Kolmanneksi eniten mainittu perustelu liittyi oppilaiden motivoimiseen (17,1 %). Li-

säksi opettajat perustelivat ajankohtaisten asioiden tärkeyttä opetuksessa sillä, että ajan-

kohtaisuus on olennainen osa maantiedon ja biologian oppiaineita (14,6 %). Myös asioi-

den kiinnostavuus ja keskustelun herättäminen (9,8 %), sekä tietojen, käsitysten ja vaiku-

tusmahdollisuuksien lisääminen (7,3 %) nähtiin syinä siihen, miksi ajankohtaisten asioi-

den sisällyttäminen opetukseen koetaan tärkeänä. 

Vastausten teemoittelun havainnollistamiseksi ja tutkimuksen luotettavuuden lisää-

miseksi taulukkoon 7 on koottu teemoiteltuja opettajien esimerkkivastauksia kysymyk-

seen: Miksi pidät ajankohtaisten asioiden sisällyttämistä maantiedon ja biologian opetuk-

seen tärkeänä? Esimerkkivastaukset ovat suoria lainauksia opettajien vastauksista ja ne 

on esitetty teemoittain (1–6) suuruusjärjestyksessä. 

 

 

 

 

Ajankohtaisten asioiden tärkeyden perustelu Lkm % 

Asioiden sitominen arkielämään 13 31,7 

Yhteiskunnallisten asioiden ja uutisten seuraamaan opettaminen 8 19,5 

Oppilaiden motivoiminen 7 17,1 

Ajankohtaisuus olennaisena osana GE/BI aineita 6 14,6 

Asioiden kiinnostavuus ja keskustelun herättäminen  4 9,8 

Tietojen, käsitysten ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 3 7,3 

Yhteensä 41 100,0 
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Taulukko 7. Teemoiteltuja opettajien vastauksia kysymykseen: Miksi pidät ajankohtaisen asioi-

den sisällyttämistä maantiedon ja biologian opetukseen tärkeänä? 

1. Asioiden sitominen arkielämään (31,7 %) 

”Ajankohtaisten asioiden seuraamisella opetettavia asioita saadaan linkitettyä arkimaail-

maan.” 

”Koulun tehtävä on opettaa oppilaita elämää varten, joten tärkeää on, että koulutiedot eivät jää 

irralliseksi elämästä.” 

”Ajankohtaisuus sitoo teorian elämään.” 

2. Yhteiskunnallisten asioiden ja uutisten seuraamaan opettaminen (19,5 %) 

"Ajankohtaisten asioiden seuraamisella nuoria kasvatetaan seuraamaan yhteiskunnassa ja ym-

päristössä tapahtuvia ilmiöitä." 

"Oppilaiden silmä pitää avata ympäröivään maailmaan mitä siellä tapahtuu juuri nyt." 

"Opettaa oppilaat seuraamaan tiedotusvälineitä ja samalla opitaan medialukutaitoa." 

3. Oppilaiden motivoiminen (17,1 %) 

"Biologiassa ja maantiedossa toki ajankohtaisilla asioilla saadaan opiskeluun mielekkyyttä, 

jolla saadaan innostusta asiaan." 

"Ajankohtaisten asioiden tuominen opetukseen tekee oppitunneista ajankohtaisia, kiinnostavia 

ja motivaatio opiskeluun usein lisääntyy." 

"Jos ajankohtaiset, paljon uutisissa olleet asiat liittyvät tunnin asiaan, niin se motivoi hyvin op-

pilaita." 

4 Ajankohtaisuus olennaisena osana GE/BI aineita (14,6 %) 

"BG-aineethan perustuvat myös ajankohtaisuuteen. Perusrunko ja ajankohtaisuus!" 

"Ajankohtaisten asioiden käsittely osoittaa, että bima-asiat ovat osa jokapäiväistä arkea ja 

maailmanluokan uutiskynnyksen ylittäviä asioita." 

"Perusasiat ovat keskeisiä, joihin tuodaan mukaan jatkuva ajankohtaisuus. Ajankohtaisuus ei 

ole kuitenkaan itseisarvo." 

5. Asioiden kiinnostavuus ja keskustelun herättäminen (9,8 %) 

"Ajankohtaiset asiat kiinnostavat oppilaita, kyselevät ja pohtivat asioita." 

"Ne kiinnostavat oppilaita ja lisäksi oppilaista on mielenkiintoista olla ajan hermolla." 

"Ajankohtaiset asiat yleensä herättävät keskustelua. Esimerkiksi Ukraina on puhuttanut ja mie-

tityttänyt."  

6. Tietojen, käsitysten ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen (7,3 %) 

"Jotta oppilaat voisivat luoda asioista oman käsityksensä ja ehkä vaikuttaa nyt ja tulevaisuu-

dessa ympäristön tilaan; noudattaisivat kestävän kehityksen periaatteita ja levittäisivät niitä ko-

teihinsakin (ainakin joskus myöhemmin elleivät asiat juuri nyt tuntuisi omakohtaisilta ja tär-

keiltä)." 

"Valmennetaan oppilaita aktiivisiksi kansalaisiksi ja kuntalaisiksi." 
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Vastausten perusteella opettajat kokivat ajankohtaiset asiat tärkeänä osana yläkoulun 

maantiedon ja biologian opetusta. Samalla he kuitenkin nostivat esiin myös tärkeän ja 

huomionarvoisen tekijän, joka rajoittaa ajankohtaisten asioiden käsittelyä opetuksessa. 

Tämä tekijä on aikapula. Kuusi opettajaa (14,3 %, n=42) mainitsi vastauksessaan aikapu-

lan rajoittavan ajankohtaisten asioiden käsittelyä opetuksessa, vaikka kyselyssä ei viitattu 

lainkaan aikapulaan tai muihinkaan opetusta rajoittaviin tekijöihin. Aikapulan voitanee 

siis sanoa olevan todellinen haaste maantiedon ja biologian opetuksessa. Taulukkoon 8 

on koottu suorina lainauksina kaikki aikapulaa koskevat maininnat, joita vastauksissa 

nousi esiin. 

 
Taulukko 8. Opettajien maininnat ajankohtaisten asioiden käsittelyä rajoittavasta aikapulasta. 

”Ajankohtaisuus tekee asioista mielenkiintoisemman. Aina tosin ei tahdo olla ai-

kaa...” 

”Ympäristökasvatus on tärkeää, mutta aikapula on ikuinen ongelma. Meillä on vä-

hän viikkotunteja verrattuna moneen muuhun aineeseen.” 

”Kuten huomaat, useimpia tärkeitä ympäristöasioita- ja ongelmia ei käsitellä luku-

vuoden aikana. Syy on aikapula. Meidän rakkaat oppiaineet, globaalisti tärkeät ja 

muualla maailmassa tärkeiksi katsotut oppiaineet, ovat täällä Suomessa ns. Paunan 

pohjilla osia (esim. lukiosta poistettiin toinen pakollinen Ge-kurssi).” 

”Aikaa paikallisten ympäristöongelmien esille tuomiseen on valitettavan vähän, pi-

tää enemmin keskittyä laajoihin alueisiin” 

”Toki aiheista voisi tunneilla enemmänkin keskustella, mutta aikapula on jatkuva, 

kun ei kerta kaikkiaan ole aikaa moniin mielenkiintoisiin aiheisiin ja niiden käsitte-

lyyn tunneilla. Oppilaskeskeiset työtavat ovat kaikkein eniten aikaa vieviä, kokemuk-

seni mukaan jos niitä alkaa liikaa suosimaan, niin totuus on, että vieläkin vähemmän 

jää aikaa mielenkiintoisten asioiden pohdintoihin.” 

”Ajankohtaiset asiat kiinnostavat oppilaita, kyselevät ja pohtivat asioita. Tuntien vä-

häisyys asettaa kuitenkin rajoituksia.” 

 

7.2 Ajankohtaiset ympäristökysymykset opetuksessa 
 

Seuraavaksi selvitettiin, kuinka montaa kyselyssä esitetyistä kymmenestä ajankohtaisesta 

ympäristökysymyksestä opettajat olivat käsitelleet opetuksessaan vuonna 2014. Kysy-

mykset 10, 13, 16, 19 ja 22 koskivat ajankohtaisia ympäristökysymyksiä Suomessa ja 
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kysymykset 26, 29, 32, 35 ja 38 liittyivät ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin maail-

malla. Kaikki opettajat olivat käsitelleet vähintään kolmea ajankohtaista ympäristökysy-

mystä kymmenestä (kuva 5). Yksikään vastaajista ei ollut kuitenkaan käsitellyt kaikkia 

kymmentä ajankohtaista ympäristökysymystä. Keskimäärin opettajat olivat käsitelleet 

opetuksessaan kuutta ajankohtaista ympäristökysymystä (ka=6,0). Kuvassa 5 on esitetty 

tulokset, joista nähdään, että 11,9 % (n=5) opettajista oli käsitellyt opetuksessaan kolmea 

ympäristökysymystä. Myös neljää ympäristökysymystä oli käsitellyt 11,9 % opettajista. 

Sekä viittä että kuutta ympäristökysymystä oli käsitellyt puolestaan 16,7 % (n=7) opetta-

jista. 14,3 % (n=6) oli käsitellyt seitsemää ympäristökysymystä, 23,8 % (n=10) oli käsi-

tellyt kahdeksaa ympäristökysymystä ja 4,8 % (n=2) oli käsitellyt yhdeksää ympäristö-

kysymystä kymmenestä. 

 

Kuva 5. Kuinka montaa kyselyn kymmenestä ajankohtaisesta ympäristökysymyksestä opettajat 

olivat käsitelleet opetuksessaan vuonna 2014. 

 

7.2.1 Kyselyssä esimerkkeinä olleiden Suomen ajankohtaisten ympäristökysymys-

ten käsitteleminen opetuksessa 

 

Seuraavaksi perehdytään tarkemmin siihen, mitä kyselyssä mainittuja Suomen ajankoh-

taisia ympäristökysymyksiä opettajat olivat käsitelleet opetuksessaan ja kuinka paljon. 

Suomen ympäristökysymyksiä olivat 1) Talvivaaran kaivos, 2) Itämeren suolapulssi, 3) 
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Pyhäjoen ydinvoimalahanke, 4) Raahen öljyonnettomuus ja 5) Kokemäenjoen nikkeli-

päästö. Taulukossa 9 on esitetty Suomen ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyä 

koskevat keskeiset tilastot. Suomen ajankohtaisista ympäristökysymyksistä eniten oli kä-

sitelty Itämeren suolapulssia (90,5 % opettajista). Talvivaaran kaivosta oli käsitellyt 83,3 

%, Pyhäjoen ydinvoimalahanketta 52,4 % ja Kokemäenjoen nikkelipäästöä 40,5 % opet-

tajista. Vähiten oli käsitelty Raahen öljyonnettomuutta (11,9 % opettajista). 

 

Taulukko 9. Suomen ajankohtaisten ympäristökysymysten käsitteleminen opetuksessa (n=42) 

Aihe Kyllä (Lkm) Kyllä (%) Ei (Lkm) Ei (%) 

Itämeren suolapulssi 38 90,5 4 9,5 

Talvivaaran kaivos 35 83,3 7 16,7 

Pyhäjoen ydinvoimalahanke 22 52,4 20 47,6 

Kokemäenjoen nikkelipäästö 17 40,5 25 59,5 

Raahen öljyonnettomuus 5 11,9 37 88,1 

 

Kysymyksissä 10, 13, 16, 19 ja 22 selvitettiin myös sitä, kuinka monta kertaa opettajat 

olivat käsitelleet Suomen ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan yhtä opetet-

tavaa luokkaa kohden vuonna 2014. Tämä kysymys on tärkeä, koska se kertoo paljon 

siitä, kuinka syvällisesti ajankohtaisia ympäristökysymyksiä käsitellään opetuksessa sekä 

miten paljon aikaa näille aiheille annetaan. Esimerkiksi voi olla niin, että jokin ajankoh-

tainen ympäristökysymys mainitaan oppitunnilla, mutta siihen ei paneuduta sen enempää, 

eikä siihen palata enää myöhemmin. Toisaalta, jos opettaja on vastannut käsitelleensä 

samaa ympäristökysymystä useamman kerran, voi tämä kertoa siitä, että ympäristökysy-

myksen tilannetta on seurattu pidemmän aikaa, jolloin ajankohtainen ympäristökysymys 

on ”kulkenut mukana” opetuksessa ja siihen on myöhemmin palattu uudelleen. 

Kuvassa 6 on esitetty tiivistetysti tulokset siitä, kuinka monta kertaa opettajat olivat 

käsitelleet kutakin Suomen ajankohtaista ympäristökysymystä opetuksessaan yhtä ope-

tettavaa luokkaa kohden vuonna 2014. Yhteenvetona voidaan sanoa, että suurin osa ai-

heita opetuksessaan käsitelleistä opettajista oli käsitellyt niitä vain yhden kerran. Tämä 

nähdään selvästi kuvasta 6, josta ilmenee, että kaikkia viittä ajankohtaista ympäristöky-

symystä oli käsitelty suurimmaksi osaksi yhden kerran. Epätyypillisin vastaus oli puoles-
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taan ”kolme kertaa”, jota oli vastattu vain kolmeen ensimmäiseen ajankohtaiseen ympä-

ristökysymykseen liittyen. Myös ”neljä kertaa tai useammin” oli harvinainen vastaus, jos-

kin Talvivaaran kaivosta oli käsitellyt näin monesti 11,9 % opettajista. 

 

 

 

Kuva 6. Kuinka monta kertaa käsittelit Suomen ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetukses-

sasi yhtä opetettavaa luokkaa kohden? 

 

7.2.2 Kyselyssä esimerkkeinä olleiden maailman ajankohtaisten ympäristökysy-

mysten käsitteleminen opetuksessa 

 

Seuraavaksi tarkastellaan kyselyssä mainittuja viittä ajankohtaista ympäristökysymystä 

maailmalla, joita olivat 1) Perun ilmastokokous, 2) Kiinan ilmanlaatuongelmat, 3) biodi-

versiteetin väheneminen - lajien häviäminen, 4) väestönkasvu uhkaa maapallon tulevai-

suutta - uudet ennusteet väestönkasvusta sekä 5) valtamerten muoviongelma ja jätepyör-

teet. Taulukossa 10 on esitetty maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyä 
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koskevat keskeiset tilastot. Maailman ajankohtaisista ympäristökysymyksistä eniten oli 

käsitelty biodiversiteetin vähenemistä ja lajien häviämistä, sillä kaikki opettajat (100 %) 

kertoivat käsitelleensä aihetta. Väestönkasvun uhkaa maapallon tulevaisuudelle oli käsi-

tellyt 76,2 %, Kiinan ilmanlaatuongelmia 57,1 %, Perun ilmastokokousta 54,8 % ja val-

tamerten muoviongelmaa ja jätepyörteitä 54,8 % opettajista. 

 

Taulukko 10. Maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten käsitteleminen opetuksessa 

(n=42) 

Aihe Kyllä (Lkm) Kyllä (%) Ei (Lkm) Ei (%) 

Biodiversiteetin väheneminen – lajien  

häviäminen 
42 100 0 0 

Väestönkasvu uhkaa maapallon tulevai-

suutta – uudet ennusteet väestönkasvusta 
32 76,2 10 23,8 

Kiinan ilmanlaatuongelmat 24 57,1 18 42,9 

Perun ilmastokokous 23 54,8 19 45,2 

Valtamerten muoviongelma ja jätepyörteet 23 54,8 19 45,2 

 

Kysymyksissä 26, 29, 32, 35 ja 38 selvitettiin, kuinka monta kertaa opettajat olivat käsi-

telleet maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan yhtä opetettavaa 

luokkaa kohden vuonna 2014. Kuten Suomen ajankohtaisia ympäristökysymyksiä, niin 

myös maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä oli käsitelty opetuksessa yleisimmin 

yhden kerran (kuva 7). Kaikissa viidessä aiheessa suurin frekvenssi ja prosenttiosuus oli 

vastausvaihtoehdossa ”yhden kerran”, jos ”en käsitellyt aihetta”-vastauksia ei oteta huo-

mioon. Vastaavasti vähiten vastauksia esiintyi luokissa ”3 kertaa” ja ”4 kertaa tai useam-

min”. Esimerkiksi Perun ilmastokokousta tai Kiinan ilmanlaatuongelmia ei ollut käsitel-

lyt yksikään opettaja yli kahta kertaa opetuksessaan. Myös valtamerten muoviongelmaa 

ja jätepyörteitä oli käsitellyt opetuksessaan yli kaksi kertaa vain 4,8 % opettajista. Sitä 

vastoin biodiversiteetin vähenemistä ja lajien häviämistä oli käsitellyt opetuksessaan yli 

kaksi kertaa 16,6 % opettajista. Myös väestönkasvu uhkaa maapallon tulevaisuutta-ai-

hetta oli käsitellyt yli kaksi kertaa opetuksessaan jopa 19,1 % opettajista (kuva 7).  
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Kuva 7. Kuinka monta kertaa käsittelit maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetukses-

sasi yhtä opetettavaa luokkaa kohden?  
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7.2.3 Muita opettajien opetuksessaan käsittelemiä Suomen ajankohtaisia ympäris-

tökysymyksiä  

 

Kysymyksessä 25 opettajilta kysyttiin, käsittelivätkö he opetuksessaan vuonna 2014 joi-

takin muita kuin kyselyssä esimerkkeinä olleita Suomen ajankohtaisia ympäristökysy-

myksiä, ja jos käsittelivät niin mitä. Opettajia pyydettiin luettelemaan korkeintaan kolme 

mielestään tärkeintä opetuksessa käsittelemäänsä ajankohtaista ympäristökysymystä 

Suomessa. Tähän kysymykseen vastasi 34 (81 %) opettajaa, mutta kaiken kaikkiaan eri-

laisia opetuksessa käsiteltyjä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä Suomessa saatiin yh-

teensä 73, koska opettajat mainitsivat vastauksissaan aina 1–3 aihetta. Nämä Suomen 

ajankohtaisia ympäristökysymyksiä koskevat aiheet teemoiteltiin ja yhdisteltiin sisäl-

lönanalyysin avulla niin, että opettajien mainitsemat alkuperäiset vastaukset jaettiin kah-

deksaan kategoriaan (taulukko 11). Tämän jälkeen samankaltaisia kategorioita yhdistel-

tiin vielä keskenään niin, että lopulta muodostui neljä yhdistävää luokkaa: Ilmastonmuu-

tos ja siihen liittyvät kysymykset, ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset, 

teollisuuden ja energiantuotannon ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset sekä muut 

ympäristökysymykset (taulukko 11). 
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Taulukko 11. Teemoiteltuja opettajien vastauksia kysymykseen: Mitä muita kuin kyselyssä esi-

merkkeinä olleita Suomen ajankohtaisia ympäristökysymyksiä käsittelit opetuksessasi vuonna 

2014?  
 

 

Alkuperäinen vastaus Kategoria Yhdistävä luokka 

"Ilmastonmuutos ja poikkeukselli-

set sääilmiöt", 

”Ilmastonmuutoksen mahdolliset 

vaikutukset Itämereen, metsiin, 

Suomen ilmastoon",  

"Ilmastonmuutos ja arjen käytän-

nöt" 

Ilmastonmuutos ja sii-

hen liittyvät kysymykset 

(19,2 %) 

Ilmastonmuutos ja sii-

hen liittyvät kysymykset 

(19,2 %) 

"Turvetuotannon tiukentuneet ym-

päristömääräykset (kävimme suolla 

tutustumassa)",  

"Kansallispuistot",  

"Metsien suojelu",  

"Saimaannorpan suojelu",  

"Soidensuojeluohjelma. Esimerk-

kinä politiikan merkityksestä suoje-

luohjelmiin" 

Ympäristön- ja luonnon-

suojeluun liittyvät kysy-

mykset (13,7 %) 

Ympäristön- ja luonnon-

suojeluun liittyvät kysy-

mykset (13,7 %) 

"Metsätalouden ympäristövaikutuk-

set" 

Metsätalouteen liittyvät 

kysymykset (6,8 %) 

Teollisuuden ja energi-

antuotannon ympäristö-

vaikutuksiin liittyvät ky-

symykset (58,9 %) 

"Paikallinen turvetuotanto" 

Suoalueiden taloudelli-

seen hyödyntämiseen 

liittyvät kysymykset 

(2,7 %) 

"Itämeren päästöt ja rehevöitymi-

nen, leväkukinnot Suomenlahdella" 

Vesistöjen tilaan liitty-

vät kysymykset  

(24,7 %) 

"Energiatalouden ongelmat ja ta-

lous: miksi ydinvoimaa, miksi ei 

uusiutuvia energian lähteitä ja ener-

gian säästöä jne.",  

"Ydinjätteen sijoittaminen kalliope-

rään" 

Energia- ja jätekysy-

mykset (13,7 %) 

"Harjualueiden bensiiniasemien ris-

kit (esimerkkinä Tuusulan kaksi 

toimivaa huoltoasemaa, jotka eivät 

enää saa myydä bensiiniä", 

"Yleisesti kaivosteollisuuden on-

gelmat omilla alueillaan" 

Ympäristön saastumi-

seen liittyvät kysymyk-

set (11,0 %) 

"Metsästys ja sudet",  

"Lähiruoka",  

"Turun seudun tekopohjavesi" 

Muut ympäristökysy-

mykset (8,2 %) 

Muut ympäristökysy-

mykset (8,2 %) 
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Valtaosa (58,9 %, n=43) opettajien mainitsemista Suomen ajankohtaisista ympäristöky-

symyksistä kosketti teollisuuden ja energiantuotannon ympäristövaikutuksiin liittyviä ky-

symyksiä. Nämä aiheet liittyivät seuraaviin kategorioihin: Metsätalouteen liittyvät kysy-

mykset (6,8 %), suoalueiden taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvät kysymykset (2,7 %), 

vesistöjen tilaan liittyvät kysymykset (24,7 %), energia- ja jätekysymykset (13,7 %) sekä 

ympäristön saastumiseen liittyvät kysymykset (11,0 %). 

Toiseksi eniten (19,2 %, n=14) opettajien mainitsemat opetuksessaan käsittelemät 

Suomen ajankohtaiset ympäristökysymykset liittyivät ilmastonmuutokseen ja siihen liit-

tyviin kysymyksiin. Kolmanneksi eniten (13,7 %, n=10) opettajat puolestaan mainitsivat 

ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyviä kysymyksiä. Loput (8,2 %, n=6) opettajien 

mainitsemista Suomen ajankohtaisista ympäristökysymyksistä olivat sellaisia, joita ei 

voitu mielekkäästi teemoitella tai luokitella muiden ympäristökysymysten kanssa, joten 

ne sijoitettiin luokkaan ”muut ympäristökysymykset”. 

 

7.2.4 Muita opettajien opetuksessaan käsittelemiä maailman ajankohtaisia ympä-

ristökysymyksiä  

 

Kysymyksessä 41 opettajilta kysyttiin, käsittelivätkö he opetuksessaan vuonna 2014 joi-

takin muita kuin kyselyssä esimerkkeinä olleita maailman ajankohtaisia ympäristökysy-

myksiä, ja jos käsittelivät niin mitä. Opettajia pyydettiin mainitsemaan korkeintaan kolme 

mielestään tärkeintä opettamaansa ajankohtaista ympäristökysymystä maailmalta. Tähän 

kysymykseen vastasi 31 (74 %) opettajaa, mutta kaiken kaikkiaan opetuksessa käsiteltyjä 

erilaisia ajankohtaisia ympäristökysymyksiä saatiin yhteensä 54, koska opettajat mainit-

sivat vastauksissaan aina 1–3 aihetta. Opettajien mainitsemat maailmalla ajankohtaiset 

ympäristökysymykset teemoiteltiin ja yhdistettiin sisällönanalyysin avulla niin, että ensin 

muodostui yhdeksän alakategoriaa, jotka yhdisteltiin teemojen mukaan viideksi yläkate-

goriaksi ja edelleen yhdistäviksi luokiksi. Yhdistäviä luokkia muodostui kolme: Ympä-

ristön laadun heikkenemiseen liittyvät kysymykset, väestöön liittyvät kysymykset sekä 

ihmisestä riippumattomat ympäristökysymykset (taulukko 12). 
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Taulukko 12. Teemoiteltuja opettajien vastauksia kysymykseen: Mitä muita kuin kyselyssä esi-

merkkeinä olleita maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä käsittelit opetuksessasi vuonna 

2014? 
 

Alkuperäinen vastaus Alakategoria Yläkategoria 
Yhdistävä 

luokka 

"Ilmastonmuutos ja sen en-

nustetut vaikutukset" 

Ilmastonmuutos 

ja siihen liittyvät 

kysymykset 

Ilmastonmuutos 

ja siihen liittyvät 

kysymykset  

(27,8 %) 

Ympäristön laa-

dun heikkenemi-

seen liittyvät ky-

symykset  

(66,8 %) 

"Biotooppien tuhoutuminen" 
Ekosysteemien 

heikentyminen 
Ekosysteemi- ja 

luonnonvaraky-

symykset 

(26,0 %) 

"Sademetsien väheneminen 

(biodiversiteetti), mm. pal-

muöljyn viljely myös", 

"Energialähteet" 

Luonnonvarojen 

ehtyminen 

"Itämeren ravinnepäästöt ja 

lannoitetehtaat",  

"Lentoliikenne ja sen lisään-

tyminen, matkailun aiheutta-

mat ympäristöongelmat", 

"Arktisten alueiden öljynpo-

raus" 

Ympäristön saas-

tuminen 

Ympäristön saas-

tuminen (13,0 %) 

"Ravinnontuotanto ja nälän-

hätä" 

Ravintokysy-

mykset ja nälän-

hätä 

Väestöön liitty-

vät kysymykset 

(24,1 %) 

Väestöön liitty-

vät kysymykset 

(24,1 %) 

"Pakolaisuus ja sodat ympä-

ristön uhkina (Syyria, Uk-

raina yms.)" 

Konflikti- ja vä-

kivaltakysymyk-

set 

"Kiinan teollistumisen 

myötä aiheutuneita ongel-

mia kansalaisilleen",  

"YK:n vuosituhattavoitteet" 

Kestävän kehi-

tyksen kysymyk-

set 

"Köyhyys ja sen vaikutus 

ympäristöön", 

"Väestöongelmat ja kaupun-

gistuminen" 

Maankäyttökysy-

mykset 

"Tsunami ja maanjäristyk-

set",  

"Tyynenmeren El Ninjoon 

liittyvät ongelmat",  

"Fukushima/tsunami" 

Luonnon- 

katastrofit 

Luonnon- 

katastrofit 

(9,3 %) 

Ihmisestä riippu-

mattomat ympä-

ristökysymykset 

(9,3 %) 
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Suurin osa (66,8 %, n=36) opettajien mainitsemista maailman ajankohtaisista ympäristö-

kysymyksistä liittyi ympäristön laadun heikkenemiseen liittyviin kysymyksiin, jotka puo-

lestaan liittyivät edelleen seuraaviin kategorioihin: Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ky-

symykset (27,8 %), ekosysteemi- ja luonnonvarakysymykset (26,0 %) sekä ympäristön 

saastuminen (13,0 %).  

Toiseksi eniten (24,1 %, n=13) opettajien mainitsemat maailman ajankohtaiset ym-

päristökysymykset koskivat väestöön liittyviä kysymyksiä. Niissä mainittiin ravintoky-

symyksiin ja nälänhätään liittyviä asioita (5,6 %), konflikti- ja väkivaltakysymyksiä (7,4 

%), kestävän kehityksen kysymyksiä (3,7 %) sekä maankäyttöön liittyviä kysymyksiä 

(7,4 %). Kolmanneksi eniten (9,3 %, n=5) opettajien mainitsemat maailman ajankohtaiset 

ympäristökysymykset liittyivät ihmisistä riippumattomiin ympäristökysymyksiin, joihin 

kuuluivat luonnonkatastrofit. 

 

7.2.5 Opettajan opetuskokemuksen vaikutus ajankohtaisten ympäristökysymysten 

käsittelyyn opetuksessa 

 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää vaikuttiko opettajan opetuskokemus siihen, minkä ver-

ran hän oli käsitellyt ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan. Opetuskoke-

muksen ja ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyn välistä yhteyttä tutkittiin ris-

tiintaulukoinnin ja χ²-testin avulla. Tätä varten opetuskokemus, joka vaihteli välillä 3–35 

vuotta, luokiteltiin neljään luokkaan: ≤ 8 vuotta (n=5), 9–19 vuotta (n=18), 20–29 vuotta 

(n=14) ja ≥ 30 vuotta (n=5). Tulosten perusteella opetuskokemuksen ja ajankohtaisten 

ympäristökysymysten käsittelyn välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, sillä 

p-arvot olivat isoja (0,194–0,934). Testin tulos tulkittiin exact p-arvon perusteella, koska 

kaikki testin ehdot eivät täyttyneet. Myöskään residuaalien (-1,3–1,4) perusteella muut-

tujien välillä ei ollut yhteyttä. 

Tulokset antoivat tästä huolimatta kuitenkin viitteitä siitä, että opetuskokemuksella 

saattoi olla jonkin verran vaikutusta siihen, minkä verran opettajat olivat käsitelleet ajan-

kohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan. Tähän viittasivat testistä saadut luokittai-

set prosenttiosuudet (taulukko 13). Taulukossa 13 on esitetty kaikkien kymmenen ajan-

kohtaisen ympäristökysymyksen käsittelyä koskevat suhteelliset osuudet (%) opetusko-

kemuksen mukaan.  
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Taulukko 13. Ristiintaulukoinnissa saadut tulokset opettajan opetuskokemuksen ja ajankohtais-

ten ympäristökysymysten käsittelyn välisestä yhteydestä suhteellisina osuuksina (E= ei käsitellyt 

aihetta, K= käsitteli aihetta). 
 

Ympäristökysymys 

Opetuskokemus 

≤ 8 vuotta 9–19 vuotta 20–29 vuotta ≥ 30 vuotta 

E (%) K (%) E (%) K (%) E (%) K (%) E (%) K (%) 

Talvivaaran kaivos 40,0 60,0 16,7 83,3 14,3 85,7 0,0 100,0 

Itämeren suolapulssi 20,0 80,0 0,0 100 21,4 78,6 0,0 100,0 

Pyhäjoen ydinvoima-

lahanke 
60,0 40,0 38,9 61,1 57,1 42,9 40,0 60,0 

Raahen öljyonnetto-

muus 
100,0 0,0 77,8 22,2 92,9 7,1 100,0 0,0 

Kokemäenjoen nikke-

lipäästö 
80,0 20,0 66,7 33,3 50,0 50,0 40,0 60,0 

Perun ilmastokokous 60,0 40,0 50,0 50,0 35,7 64,3 40,0 60,0 

Kiinan ilmanlaatuon-

gelmat 
60,0 40,0 44,4 55,6 35,7 64,3 40,0 60,0 

Biodiversiteetin vähe-

neminen 
0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Väestönkasvu uhkaa 

maapallon… 
40,0 60,0 16,7 83,3 28,6 71,4 20,0 80,0 

Valtamerten muovion-

gelma ja jätepyörteet 
60,0 40,0 44,4 55,6 42,9 57,1 40,0 60,0 

 

 

Tulosten perusteella nähdään, että ympäristökysymysten käsittely opetuksessa oli keski-

määrin sitä yleisempää, mitä enemmän opettajalla oli opetuskokemusta. Esimerkiksi 

kaikkien ajankohtaisten ympäristökysymysten kohdalla ne opettajat, joilla oli vähiten 

opetuskokemusta (≤ 8 vuotta) olivat käsitelleet suhteellisesti (%) vähiten ajankohtaisia 

ympäristökysymyksiä opetuksessaan. Ainoan poikkeuksen muodosti biodiversiteetin 

kiihtyvä väheneminen, jota kaikki opettajat olivat käsitelleet opetuksessaan. Edellä mai-

nituista huomioista huolimatta esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen kohdalla p-arvo oli 

vain 0,435 ja residuaalit -0,9–1,3. Valtamerten muoviongelman ja jätepyörteiden koh-
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dalla vastaavat arvot olivat: p= 0,934 ja residuaalit -0,4–0,5, joten tulokset eivät kuiten-

kaan ole tilastollisesti merkitseviä. Myöskään suuria johtopäätöksiä muuttujien välisestä 

yhteydestä ei voida tehdä, koska aineisto on kooltaan melko pieni. Voidaan vain varovai-

sesti todeta, että opetuskokemuksen määrällä saattoi olla vaikutusta siihen, minkä verran 

opettajat olivat käsitelleet ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan. 

Seuraavaksi haluttiin selvittää vielä korrelaatioanalyysin avulla korreloivatko opet-

tajan opetuskokemus ja ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittely opetuksessa kes-

kenään. Testiä varten laskettiin, kuinka montaa ajankohtaista ympäristökysymystä kym-

menestä kukin opettaja oli käsitellyt opetuksessaan sekä kuinka monta kertaa opettaja oli 

kertonut käsitelleensä näitä ympäristökysymyksiä yhteensä. Tämä saatiin selville laske-

malla yhteen kunkin opettajan vastaukset jokaisen kymmenen ajankohtaisen ympäristö-

kysymyksen kohdalla esitettyyn kysymykseen ”Kuinka monta kertaa käsittelit aihetta 

opetuksessasi?” Mikäli opettaja  vastasi, että oli käsitellyt jotakin aihetta neljä kertaa tai 

useammin, laskettiin tämä neljäksi käsittelykerraksi. Muut vastausvaihtoehdot laskettiin 

normaalisti sen mukaan, mitä opettaja vastasi (0,1,2 tai 3 kertaa).  

Korrelaatioanalyysissä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla testattiin 

tilastollisesti, oliko opettajan opetuskokemuksella vaikutusta siihen, kuinka montaa ajan-

kohtaista ympäristökysymystä kymmenestä opettaja oli käsitellyt opetuksessaan tai 

kuinka monta kertaa opettaja oli käsitellyt näitä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä yh-

teensä. Korrelaatioanalyysin tulosten perusteella opettajan opetuskokemus ei vaikuttanut 

ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn opetuksessa. Opetuskokemuksen ja 

opetettujen ajankohtaisten ympäristökysymysten lukumäärän välinen korrelaatio oli 

0,068, mikä tarkoittaa ettei muuttujien välillä ollut monotonista riippuvuutta. Opetusko-

kemuksen ja kaikkien ajankohtaisten ympäristökysymysten opetuskertojen lukumäärän 

välinen korrelaatio oli puolestaan -0,078, mikä tulkitaan kuten edellä, eli muuttujien vä-

lillä ei ollut monotonista riippuvuutta. 

Tämän jälkeen haluttiin selvittää vaikuttiko opettajan ikä tai se, opettiko opettaja 

yläkoulussa vai yläkoulussa sekä lukiossa siihen, minkä verran hän käsitteli ajankohtaisia 

ympäristökysymyksiä opetuksessaan. Tulokset osoittivat, että myöskään opettajan iällä 

tai opetettavalla luokka-asteella ei ollut vaikutusta opetettujen ajankohtaisten ympäristö-

kysymysten lukumäärään tai ajankohtaisten ympäristökysymysten opetuskertojen luku-
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määrään. Iän ja opetettujen ajankohtaisten ympäristökysymysten väliset korrelaatiot oli-

vat -0,050 ja -0,231 ja p-arvo oli suuri. Opetettavan luokka-asteen ja ajankohtaisten ym-

päristökysymysten opettamisen väliset korrelaatiot olivat puolestaan 0,137 ja -0,070. 

Opettajan ikään ja opetettaviin luokka-asteisiin liittyvillä taustatekijöillä ei siis ollut vai-

kutusta siihen, minkä verran hän oli käsitellyt ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ope-

tuksessaan. 

 

7.2.6 Opettajan opetuspaikkakunnan sijainnin vaikutus opetuksessa käsiteltyihin 

ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin 

 

Lopuksi haluttiin vielä selvittää, olivatko opettajat käsitelleet opetuksessaan enemmän 

sellaisia ajankohtaisia ympäristökysymyksiä, jotka sijaitsivat lähellä opetuspaikkakuntaa 

kuin sellaisia, jotka sijaitsivat kaukana opettajan opetuspaikkakunnalta. Tätä varten tut-

kittiin, vaikuttiko opettajan maantieteellinen sijainti siihen, mitä kyselyssä mainituista 

Suomea koskevista ympäristökysymyksistä hän oli käsitellyt opetuksessaan. Vertailua 

varten Suomi jaettiin kolmeen alueeseen: Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomeen. Nämä alu-

eet rajoineen on merkitty kartalle (kuva 8). Lisäksi karttaan on merkitty kaikki viisi Suo-

men ajankohtaista ympäristökysymystä, joiden käsittelystä opetuksessa ollaan kiinnostu-

neita. 
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Kuva 8. Suomen aluejako (A. Pohjois-Suomi, B. Keski-Suomi, C. Etelä-Suomi) sekä ajankohtai-

set ympäristökysymykset (1.  Talvivaaran kaivos, 2. Pyhäjoen ydinvoimalahanke, 3.  Raahen 

öljyonnettomuus, 4.  Kokemäenjoen nikkelipäästö, 5 . Itämeren suolapulssi) maakuntakartalla 

2015.  

 

 

Aluejaottelun perusteella kyselyyn vastanneista opettajista 52,4 % (n=22) oli Etelä-Suo-

mesta, 33,3 % (n=14) Keski-Suomesta ja 14,3 % (n=6) Pohjois-Suomesta. Seuraavaksi 

selvitettiin, kuinka moni kunkin alueen opettajista oli käsitellyt kutakin Suomen viidestä 

ajankohtaista ympäristökysymystä opetuksessaan. Opettajat jakautuivat alueiden välillä 

epätasaisesti, joten lukumäärät muutettiin vielä suhteellisiksi osuuksiksi (%). 
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Aluevertailun tulokset on esitetty taulukossa 14. Esimerkiksi Pohjois-Suomen alueella 

sijaitsevaa Talvivaaran kaivosta olivat käsitelleet opetuksessaan kaikki (100 %) tutki-

mukseen osallistuneista Pohjois-Suomen maakuntien opettajista. Keski-Suomen opetta-

jista Talvivaaraa oli käsitellyt puolestaan 85,7 % ja Etelä-Suomen opettajista 77,3 %. 

Myös Pohjois-Suomeen sijoittuvia Pyhäjoen ydinvoimalahanketta ja Raahen öljyonnet-

tomuutta oltiin käsitelty suhteellisesti eniten Pohjois-Suomen alueella. Vastaavasti Keski-

Suomeen sijoittuvaa Kokemäenjoen nikkelipäästöä oli käsitelty eniten Etelä-Suomessa 

(45,5 %) ja vähiten Pohjois-Suomessa (33,3 %). Itämeren suolapulssia, joka koskettaa 

erityisesti Suomenlahden aluetta (Etelä-Suomi), oli käsitelty eniten Pohjois-Suomessa 

(100 %) ja toiseksi eniten Etelä-Suomessa (90,9 %).  

 

 

Taulukko 14. Opettajien opetuksessaan käsittelemät Suomen ajankohtaiset ympäristökysymyk-

set alueellisesti tarkasteltuna. 

  
 
 

Neljän ympäristökysymyksen kohdalla viidestä korrelaatiokertoimet olivat negatiivisia, 

mikä viittaa siihen, että opettajat olivat käsitelleet opetuksessaan enemmän sellaisia ym-

päristökysymyksiä, jotka sijaitsivat lähellä opettajan opetusmaakuntaa. Ainoa positiivi-

nen korrelaatiokerroin, mutta samalla olemattoman pieni, oli Kokemäenjoen nikkelipääs-

tössä (0,010). Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella voidaan kuitenkin vain varovasti to-

deta, että opettajat olivat käsitelleet opetuksessaan jokseenkin hieman enemmän sellaisia 

ajankohtaisia ympäristökysymyksiä, jotka sijaitsivat lähempänä opetuspaikkakuntaa kuin 

Ympäristökysymys 

Alue 

Pohjois-Suomi (n=6)  Keski-Suomi (n=14) Etelä-Suomi (n=22) 

Kyllä (%) Kyllä (%) Kyllä (%) 

Talvivaaran kaivos 
100,0 85,7 77,3 

(Pohjois-Suomi) 

Pyhäjoen ydinvoimalahanke 
66,7 64,3 40,9 

(Pohjois-Suomi) 

Raahen öljyonnettomuus 
50,0 7,1 4,5 

(Pohjois-Suomi) 

Kokemäenjoen nikkelipäästö 
33,3 35,7 45,5 

(Keski-Suomi) 

Itämeren suolapulssi 
100,0 85,7 90,9 

(Etelä-Suomi) 
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sellaisia, jotka sijaitsivat kauempana. Tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua varauksellisesti 

aineiston pienuuden vuoksi. Myöskään yleistyksiä ei voida tulosten perusteella tehdä. Li-

säksi Suomen jakaminen kolmeen alueeseen oli tutkijan subjektiivinen valinta, eikä se 

perustunut teoriaan, joten tämäkin tekijä voi vaikuttaa tuloksiin.   

Opetusmaakunnan ja ajankohtaisten ympäristökysymysten sijainnin välistä korre-

laatiota tutkittiin vielä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimien avulla. Saadut korre-

laatiokertoimet olivat pieniä (-0,278–0,010) ja p-arvot suuria (0,074–0,952). Tämä tar-

koittaa, että opettajan opetuspaikkakunnalla ja ympäristökysymysten opettamisella ei ol-

lut tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Ainoa poikkeus oli Raahen öljyonnettomuus, 

jossa korrelaatiokerroin -0,349 osoittaa melko heikkoa negatiivista monotonista riippu-

vuutta ja p-arvo oli tilastollisesti melkein merkitsevä (0,023). 

 

7.3 Opetusmenetelmät ajankohtaisten ympäristökysymysten opetuk-

sessa 
 

Kysymyksissä 11, 14, 17, 20 ja 23 opettajilta kysyttiin, mitä opetusmenetelmiä he olivat 

käyttäneet Suomen ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä. Kysymyksissä 27, 

30, 33, 36 ja 39 puolestaan selvitettiin, mitä opetusmenetelmiä oli käytetty maailman 

ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä. Kuvassa 9 on esitetty Suomen ja maa-

ilman ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa käytettyjen opetusmenetel-

mien suhteelliset osuudet (%). Yksityiskohtaisemmat tulokset löytyvät liitteenä olevasta 

taulukosta (LIITE 2), jossa on esitetty opetuksessa käytettyjen opetusmenetelmien tarkat 

lukumäärät ja suhteelliset osuudet koko aineistossa. 
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Kuva 9. Suomen ja maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa käytetyt ope-

tusmenetelmät. 

 

Kuten kuvasta 9 nähdään, kaikkein eniten käytetty opetusmenetelmä oli opettajajohtoinen 

aiheen käsittely, jonka osuus käytetyistä opetusmenetelmistä oli 28,3 %. Opettajajoh-

toista aiheen käsittelyä oli käytetty kaikkien kymmenen ajankohtaisen ympäristökysy-

myksen opettamisessa yhteensä 143 kertaa. Toiseksi eniten käytetty opetusmenetelmä oli 

opetuskeskustelu, jonka osuus kaikista käytetyistä opetusmenetelmistä oli 22,1 % 

(n=112). Kolmanneksi eniten käytetty opetusmenetelmä oli puolestaan kyselevä opetus, 

jonka osuus oli kaikista käytetyistä opetusmenetelmistä 19,6 % (n=99). Nämä kolme eni-

ten käytettyä opetusmenetelmää kattoivat 70 % kaikista käytetyistä opetusmenetelmistä.  

Näiden lisäksi paljon käytettyjä opetusmenetelmiä olivat myös tiedonhaku Interne-

tistä tai sanomalehdistä (10,7 %, n=54), erilaiset videot (7,5 %, n=38), ryhmätyöskentely 

(5,5 %, n=28) ja yksilöllinen työskentely (5,3 %, n=27). Selkeästi vähiten käytettyjä ope-

tusmenetelmiä olivat vierailut/vierailijat (0,6 %, n=3) ja väittely (0,2 %, n=1). Yksi opet-

tajista myös mainitsi listan ulkopuolisena opetusmenetelmänä koulun oman kestävän ke-

hityksen kerhon. Kaiken kaikkiaan ”jokin muu opetusmenetelmä, mikä?”- kohtaan tuli 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Paneelikeskustelu

Väittely

Muu: Koulun kestävän kehityksen kerho

Vierailu/vierailija

Yksilöllinen työskentely

Ryhmätyöskentely

Video

Tiedonhaku Internetistä tai sanomalehdistä

Kyselevä opetus

Opetuskeskustelu

Opettajajohtoinen aiheen käsittely

Kaikki Maailma Suomi
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vain tämä yksittäinen vastaus. Tämän perusteella voidaan todeta, että kyselyyn listattujen 

opetusmenetelmien valinta oli onnistunut ja tutkimustuloksia voidaan näin ollen pitää 

luotettavana. 

Seuraavaksi vertaillaan erikseen Suomen ja maailman ajankohtaisten ympäristöky-

symysten opettamisessa käytettyjen opetusmenetelmien yleisyyttä. Opettajat olivat käyt-

täneet enemmän eri opetusmenetelmiä maailman (n=286) kuin Suomen (n=220) ympä-

ristökysymysten opettamisessa (LIITE 2). Tämän vuoksi opetuksessa käytettyjen opetus-

menetelmien määrää tarkastellaan tässä suhteellisina osuuksina, mikä tekee niistä keske-

nään vertailukelpoisia.  

Edellä esitetystä kuvasta 9 nähdään, että kolme yleisintä opetusmenetelmää sekä 

Suomen että maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa olivat opetta-

jajohtoinen aiheen käsittely, opetuskeskustelu ja kyselevä opetus. Kaiken kaikkiaan näitä 

kolmea opetusmenetelmää oli kuitenkin käytetty enemmän Suomen kuin maailman ym-

päristökysymysten opetuksessa. Maailman aiheiden opetuksessa puolestaan korostuivat 

Suomen aiheita enemmän erityisesti videot, ryhmätyöskentely ja yksilöllinen työsken-

tely. Tiedonhaku Internetistä tai sanomalehdistä oli opetusmenetelmänä keskimäärin yhtä 

suosittu niin Suomen kuin maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten opetuksessa. 

Ainoa kyselyyn listatuista opetusmenetelmistä, jota opettajat eivät olleet käyttäneet lain-

kaan, oli paneelikeskustelu. 

 

7.4 Ajankohtaisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuk-

sessa vaikuttavat tekijät 
 

Jokaisen kymmenen ajankohtaisen ympäristökysymyksen kohdalla kysyttiin vielä lo-

puksi, millä perusteella opettaja oli ottanut kyseisen aiheen esille opetuksessaan. Kysy-

mykset 12, 15, 18, 21 ja 24 käsittelivät Suomen ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ja 

kysymykset 28, 31, 34, 37 ja 40 maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä. Kysy-

myksissä oli valmiit vastausvaihtoehdot, joista opettajia ohjeistettiin valitsemaan enin-

tään kolme. Lisäksi opettajilla oli mahdollisuus valita ”jokin muu tekijä, mikä”-vaihto-

ehto ja kirjoittaa vastaus omin sanoin. 
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Aluksi kaikkia kymmentä ajankohtaista ympäristökysymystä tarkastellaan yhdessä, jonka 

jälkeen vertaillaan Suomen ja maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten opetuksen 

taustalla vaikuttaneita tekijöitä keskenään. Suomen ja maailman ajankohtaisten ympäris-

tökysymysten opettamiseen vaikuttaneiden tekijöiden keskeiset tulokset on havainnollis-

tettu kuvassa 10, jonka avulla eri tekijöitä voidaan helposti vertailla keskenään. Lisäksi 

yksityiskohtaiset tilastolliset tunnusluvut sekä Suomen että maailman ajankohtaisten ym-

päristökysymysten opettamiseen vaikuttaneista tekijöistä löytyvät liitteenä olevasta tau-

lukosta (LIITE 3). 

 

 
Kuva 10. Millä perusteella otit ajankohtaisia ympäristökysymyksiä esille opetuksessasi? 

 

Kuvasta 10 nähdään, että kokonaisuudessaan opettajat nostivat ajankohtaisia ympäristö-

kysymyksiä esille opetuksessaan eniten sillä perusteella, että kyseinen aihe liittyi juuri 

meneillään olevan kurssin sisältöön (36,8 %, n=199). Toiseksi tärkein peruste ajankoh-

taisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuksessa oli opettajan oma mielipide 

aiheen tärkeydestä (23,8 %, n=129). Näiden kahden tärkeimmän tekijän osuus kaikista 

vastauksista oli yhteensä yli puolet, 60,6 %. Myös aiheen medianäkyvyys (13,7 %, n=74) 

ja oppilaiden kiinnostus aihetta kohtaan (13,5 %, n=73) olivat tärkeitä perusteita ajankoh-

taisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuksessa. Lisäksi opetussuunnitel-

man vaikutus (9,8 %, n=53) näkyi ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa. 
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Yksi opettajista  myös mainitsi listan ulkopuolisena perusteena ajankohtaisten ympäris-

tökysymysten esiin nostamiselle opetuksessa Suomenlahti-vuoden, joka oli vaikuttanut 

Itämeren suolapulssin käsittelyyn opetuksessa. Kaiken kaikkiaan ”jokin muu tekijä, 

mikä?”- kohtaan tuli vain tämä yksittäinen vastaus. Tämän perusteella voidaan todeta, 

että kyselyyn listattujen perusteiden valinta oli onnistunut ja tutkimustulosten voidaan 

olettaa antavan oikean kuvan siitä, millä perusteilla opettajat olivat nostaneet ajankohtai-

sia ympäristökysymyksiä esille opetuksessaan. 

 Suomen ja maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä  oli otettu opetuksessa 

esille erilaisin perustein, lukuun ottamatta aiheen liittymistä meneillään olevan kurssin 

sisältöön, joka nousi tärkeimmäksi perusteeksi sekä Suomen että maailma aiheissa. Suo-

men ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamiseen vaikuttivat maailman ympäristö-

kysymyksiä enemmän aiheen medianäkyvyys ja oppilaiden kiinnostus aihetta kohtaan. 

Suomen ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamiseen vaikutti myös se, että aihe 

kosketti koulun lähiympäristöä, mutta vertailun kannalta tämä tieto ei ole relevantti, sillä 

tätä vastausvaihtoehtoa ei oltu annettu maailman aiheissa. Maailman ajankohtaisten ym-

päristökysymysten opettamisen taustalla puolestaan vaikuttivat Suomen aiheita enemmän 

opettajan oma mielipide aiheen tärkeydestä sekä opetussuunnitelman vaikutus. 

Seuraavassa tarkastellaan yksittäisten ympäristökysymysten tasolla, mitkä tekijät 

vaikuttivat niiden esille nostamiseen opetuksessa. Ensimmäisenä tarkasteluun otetaan ky-

selyssä esimerkkeinä olleet viisi Suomen ajankohtaista ympäristökysymystä, jotka on esi-

tetty kootusti kuvassa 11. Kokemäenjoen nikkelipäästön, Raahen öljyonnettomuuden ja 

Talvivaaran kaivoksen esille nostamiseen opetuksessa vaikuttivat eniten aiheen me-

dianäkyvyys ja aiheen liittyminen meneillään olevan kurssin sisältöön. Pyhäjoen ydin-

voimalahankkeen ja Itämeren suolapulssin esille tuomiseen vaikuttivat puolestaan eniten 

aiheen liittyminen meneillään  olevan kurssin sisältöön ja opettajan oma mielipide aiheen 

tärkeydestä. 
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Kuva 11. Yksittäisten Suomen ajankohtaisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuk-

sessa vaikuttaneet tekijät. 

 

Seuraavaksi otetaan tarkasteluun yksittäisten maailman ajankohtaisten ympäristökysy-

mysten esille nostamiseen opetuksessa vaikuttaneita tekijöitä (kuva 12). Kaikissa maail-

man aiheissa kaksi tärkeintä ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn opetuk-

sessa vaikuttanutta tekijää olivat aiheen liittyminen meneillään olevan kurssin sisältöön 

sekä opettajan oma mielipide aiheen tärkeydestä. Suomen ja maailman aiheiden välillä 

oli havaittavissa eroja myös yksittäisten aiheiden vertailussa. Esimerkiksi medianäky-

vyys, joka nousi Suomen aiheissa tärkeäksi syyksi ympäristökysymysten esiin nostami-

selle opetuksessa, ei korostunut merkittävästi missään maailman aiheessa. 
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Kuva 12. Yksittäisten maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuk-

sessa vaikuttaneet tekijät. 

 

8 Tulosten tarkastelu ja pohdinta 
 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja pohditaan niitä teorian sekä aikaisem-

pien tutkimusten kautta. Aluksi käsitellään ajankohtaisten asioiden merkitystä yläkoulun 

maantiedon ja biologian opetuksessa sekä tarkastellaan opettajien näkökulmia ajankoh-

taisten asioiden käsittelyn tärkeydestä. Tämän jälkeen tarkastellaan, mitä ajankohtaisia 

ympäristökysymyksiä opettajat käsittelivät opetuksessaan ja mitkä aiheet nousivat eniten 

esille. Lisäksi tarkastellaan opettajien käyttämiä opetusmenetelmiä ajankohtaisten ympä-

ristökysymysten opetuksessa, sekä pohditaan mitkä tekijät vaikuttivat siihen, mitä ajan-

kohtaisia ympäristökysymyksiä opettajat nostivat eniten esille opetuksessaan.  

Ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisesta on tehty aiemmin vain vähän 

tutkimusta. Lisäksi aiemmat tutkimukset lähestyvät aihetta lähinnä oppilaiden näkökul-

masta. Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteina olivat puolestaan opettajien näkö-

kulma, mielipiteet ja kokemukset ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisesta. 

Näin ollen kaikkia tämän tutkimuksen tuloksia ei voida suhteuttaa aikaisempiin tutkimuk-

siin, joten tutkimustuloksia verrataan taustateoriaan ja niitä pohditaan eri näkökulmista. 
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Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston keräämisessä käytettiin kyselylomaketta, jossa oli 

mukana myös avoimia kysymyksiä. Avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset analysoitiin 

sisällönanalyysin avulla. Richardsonin (2000: 936) mukaan sisällönanalyysi sisältää aina 

tutkijan omia tulkintoja ja valintoja siitä, mitä analyysiin otetaan lopulta mukaan ja mitä 

jätetään pois. Tämän vuoksi avointen kysymysten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä ei voi 

yleistää. Muutenkin tulosten tarkastelussa on hyvä ottaa huomioon se, että kyseessä ei ole 

perinteinen kokeellinen tutkimus, jossa tulokset ovat yleensä hyvin yleistettävissä, vaan 

pikemminkin tutkimuksen luonne on tässä kuvaileva (Metsämuuronen 2006a: 92). 

 

8.1 Ajankohtaisten asioiden tärkeys maantiedon ja biologian opetuk-

sessa 
 

Ajankohtaiset tapahtumat ja ympärillä tapahtuvat muutokset vaikuttavat olennaisesti 

maantiedon ja biologian opetukseen (Cantell 2011: 7). Cantellin ja Kaivolan (2004: 1) 

mukaan ajankohtaisuus ja ajan seuraaminen ovat tärkeä osa erityisesti maantiedon ope-

tusta. Ajankohtaisen tiedon avulla opetuksessa voidaan vastata yhteiskunnallisiin ja eko-

logisiin muutoksiin sekä niiden luomiin haasteisiin. Ajankohtaiset asiat ovat siis olennai-

nen osa maantiedon ja biologian opetusta.  

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää kuinka tärkeänä opettajat pitävät ajan-

kohtaisten asioiden käsittelyä yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa, ja miksi. 

Tutkimustulosten perusteella ajankohtaisuutta ja ajan seuraamista pidettiin tärkeänä ope-

tuksessa, sillä kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kertoivat pitävänsä ajankohtaisia asi-

oita opetuksessa vähintään melko tärkeänä, suurin osa jopa erittäin tärkeänä. Ajankoh-

taisten asioiden tärkeydestä opetuksessa kertoo myös se, että moni opettaja toivoi ajan-

kohtaisten asioiden käsittelyyn olevan enemmän aikaa. Opettajat pitivät ajankohtaisten 

asioiden sisällyttämistä maantiedon ja biologian opetukseen tärkeänä, mutta aikapulan 

vuoksi he eivät ehtineet käsitellä niitä niin paljon kuin olisivat halunneet. Aikapulan nosti 

esille jopa kuusi opettajaa (14,3 %), vaikka kysymyksissä ei viitattu lainkaan aikapulaan 

tai muihinkaan opetusta rajoittaviin tekijöihin. Toisaalta tulos on jokseenkin ristiriidassa 

aiemmin tehdyn tutkimuksen (Kärnä ym. 2012: 65) kanssa, jonka mukaan maantiedon ja 

biologian opettajat kertoivat keskustelevansa ajankohtaisista asioista oppilaidensa kanssa 
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maantiedon ja biologian oppitunneilla usein. Kyseisessä tutkimuksessa aikapula ei nous-

sut esiin lainkaan. 

Eniten opettajat perustelivat ajankohtaisten asioiden tärkeyttä opetuksessa sillä, että 

niiden käsitteleminen auttaa opiskeltavien asioiden sitomisessa arkielämään. Näin oppi-

laille syntyy kokemus teorian ja reaalimaailman ilmiöiden yhteydestä. Sama näkökulma 

on noussut esiin myös aiemmissa tutkimuksissa, joiden mukaan ajankohtaisten asioiden 

ja globaalien kysymysten käsittelyssä on olennaista sitoa opetettavat asiat oppilaiden ar-

kielämään ja elämismaailmaan, jolloin oppilaille syntyy kokemus opiskeltavien asioiden 

hyödyllisyydestä (Cantell 2012: 101 ja Kärnä ym. 2012: 9).  

Opettajat kokivat ajankohtaisten asioiden käsittelyn tärkeänä opetuksessa myös sen 

vuoksi, että niiden avulla oppilaita opetetaan ja kannustetaan seuraamaan yhteiskunnalli-

sia asioita ja uutisia. Samalla opettajat myös korostivat, että ajankohtaisten uutisten ja 

tapahtumien seuraaminen eri tiedotusvälineiden kautta kehittää oppilaiden medialukutai-

toa. Nykyisin nuoret esimerkiksi käyttävät Internetiä päivittäin, jolloin heidän saatavil-

laan on valtava määrä tietoa eri lähteistä. Niinpä on erityisen tärkeää opettaa oppilaille 

vastaanotetun informaation arvioimista ja suodattamista sekä mediasisältöjen kriittistä ar-

viointia. Nuorten yleistynyt tieto-ja viestintäteknologian käyttö niin koulussa kuin vapaa-

ajallakin on otettu huomioon myös uusissa opetussuunnitelman perusteissa, joissa media-

lukutaito on sisällytetty laaja-alaiseen osaamiseen, jota tuetaan kaikissa oppiaineissa (Pe-

rusopetuksen…2014: 318). Tutkimukseen osallistuneet opettajat kertoivat kannustavansa 

oppilaita ajankohtaisten asioiden seuraamiseen esimerkiksi tuomalla tunneille uutisia, 

teettämällä oppilailla uutishakuja sekä sisällyttämällä ryhmätöihin ajankohtaisuuteen liit-

tyviä osioita.  

Aiemmin tehdyn tutkimuksen (Cantell 2011: 7) mukaan ajankohtaiset tapahtumat 

ja uutiset kiinnostavat nuoria paljon. He kokevat ajankohtaisten asioiden seuraamisen tär-

keänä ja maailmankuvaa avartavana. Vastaavanlaisia kokemuksia oli myös tähän tutki-

mukseen osallistuneilla opettajilla, sillä he perustelivat ajankohtaisten asioiden tärkeyttä 

opetuksessa myös sillä, että niiden käsitteleminen motivoi oppilaita. Opettajat esimer-

kiksi kertoivat ajankohtaisten asioiden käsittelemisen tekevän oppitunneista kiinnosta-

vampia sekä lisäävän oppilaiden mielenkiintoa ja motivaatiota opiskeltavia asioita koh-

taan. Oppilaiden motivointi ja mielenkiinnon ylläpitäminen opetettavaa ainetta kohtaan 

ovat opettajan jokapäiväisiä haasteita. Ajankohtaisten asioiden lisääminen opetuksessa 
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voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan, sillä niin kotimaassa kuin maailmallakin tapahtuu 

jatkuvasti jotakin sellaista, joka voidaan helposti sitoa esimerkiksi kyseisen oppitunnin 

aiheeseen. Tämä vaikuttaisi varmasti positiivisesti myös oppilaiden opiskelumenestyk-

seen, sillä Uiton (2011: 181) mukaan kiinnostus opetettavaa aihetta kohtaan parantaa tut-

kitusti oppimista. Lisäämällä opetuksen ajankohtaisuutta voidaan siis saavuttaa monia 

hyötyjä.  

Tanin (2009: 67–70) tutkimuksen mukaan oppilaat jopa toivovat opetukseen lisää 

ajankohtaisia esimerkkejä, sillä heidän mielestään ajankohtaisia aiheita, kuten globaaleja 

kysymyksiä, käsitellään opetuksessa liian vähän. Oppilaiden toive ajankohtaisemmasta 

opetuksesta on yhteiskunnallisesti tärkeä ja varmasti opettajia motivoiva, joten opettajien 

kannattaisikin tarttua tähän haasteeseen lisäämällä ajankohtaisuutta opetuksessa ja sito-

malla opetettavat asiat ajankohtaisiin tapahtumiin aina kun se on mahdollista.      

Edellä esitetyt opettajien perustelut ajankohtaisten asioiden käsitellyn tärkeydestä 

opetuksessa olivat eniten vastauksissa esiin nousseita näkökulmia aiheeseen. Näiden li-

säksi opettajat perustelivat ajankohtaisuuden merkitystä opetuksessa sillä, että ajankoh-

taisuus kuuluu olennaisena osana maantiedon ja biologian oppiaineisiin, ajankohtaiset 

asiat kiinnostavat oppilaita ja herättävät keskustelua sekä parantavat oppilaiden tietoja, 

käsityksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.   

 

8.2 Ajankohtaiset ympäristökysymykset opetuksessa 
 

Littledyken (2004: 218) mukaan ympäristössä tapahtuneiden muutosten ja erityisesti ym-

päristön tilan huononemisen seurauksena ympäristökysymysten käsittelyä opetuksessa 

pidetään yhä tärkeämpänä. Opettajien rooli on keskeinen, kun nuorista halutaan kasvattaa 

ympäristötietoisia ja ympäristöä suojelevia kansalaisia, jotka omaavat positiivisen asen-

teen ympäristöasioita kohtaan (Tikka ym. 2000: 12; Tuncer ym. 2009: 433; Esa 2010: 39; 

Trumper 2010: 218). Tällä hetkellä eletään mielenkiintoista opetussuunnitelmien välivai-

hetta ja uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan aiempaa enemmän ajankohtaisten ym-

päristökysymysten käsittelyä. Tämän vuoksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, 

mitä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opettajat käsittelevät opetuksessaan ja kuinka 

paljon. Lisäksi tutkittiin vaikuttaako opettajan opetuskokemus tai opetuspaikkakunnan 

sijainti ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn opetuksessa. 
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Tämän hetkisen opetussuunnitelman mukaan maantiedon opetuksen tehtävänä on ohjata 

oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaiku-

tuksia luontoon sekä ihmisiin. Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään ja kriitti-

sesti arvioimaan uutistietoa maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehityskysymyksistä (Pe-

rusopetuksen… 2004). Biologian opetussuunnitelma (2004) ei sisällä suoranaisesti ajan-

kohtaisten ympäristökysymysten teemaa, mutta ajankohtaiset ympäristökysymykset on 

kuitenkin mainittu epäsuorasti siten, että tavoitteena on oppilaan ympäristötietoisuuden 

lisääntyminen (Perusopetuksen… 2004: 180). Tämän tutkimuksen perusteella opettajat 

olivat käsitelleet kyselyssä esimerkkeinä olleita ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ope-

tuksessaan kohtalaisesti, mutta toisaalta kymmenen esimerkkiaiheen perusteella ei voida 

vielä tehdä laajempia johtopäätöksiä ajankohtaisten ympäristökysymysten asemasta ope-

tuksessa. Sen sijaan opettajien vastaukset avoimiin kysymyksiin, joissa kysyttiin heidän 

käsittelemiään ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessa, kertoivat opettajien kä-

sitelleen ajankohtaisia aiheita monipuolisesti. Opettajien kertoman perusteella ajankoh-

taisia ympäristökysymyksiä oli käsitelty opetuksessa tämän hetkisen opetussuunnitelman 

velvoittamalla laajuudella. 

Kyselyssä esimerkkeinä olleista ajankohtaisista ympäristökysymyksistä opettajat 

olivat käsitelleet keskimäärin kuutta aihetta kymmenestä. Maksimitulos oli yhdeksän ai-

hetta ja minimitulos kolme aihetta. Kyselyssä esimerkkeinä olleista Suomen ajankohtai-

sista ympäristökysymyksistä opettajat olivat käsitelleet eniten Itämeren suolapulssia, Tal-

vivaaran kaivosta ja Pyhäjoen ydinvoimalahanketta, joita kaikkia oli käsitellyt yli puolet 

opettajista. Kyseiset ympäristökysymykset ovat laajalti mediahuomiota saaneita aiheita, 

joten tulos oli melko odotettu. Suomen aiheista Raahen öljyonnettomuutta oli käsitelty 

opetuksessa selvästi muita aiheita vähemmän. Tähän on varmasti vaikuttanut erityisesti 

se, että öljyonnettomuus sattui kesäkuussa juuri koulujen kesäloma-aikaan. Lisäksi aihe 

oli sen vakavuudesta huolimatta hyvin paikallinen ja vähemmän uutisoitu kuin esimer-

kiksi Talvivaaran kaivoksen ongelmat. Toisaalta myös Kokemäenjoen nikkelipäästö ta-

pahtui kesäaikaan, mutta siitä huolimatta lähes puolet opettajista olivat käsitelleet tätä 

aihetta opetuksessaan. Ehkä tähän vaikuttivat nikkelipäästön aiheuttamat vakavat seu-

raukset alueen eliöihin sekä aiheen runsas uutisointi pitkällä aikavälillä, sillä esimerkiksi 

Yle uutisoi Kokemäenjoen nikkelipäästön yhteydessä kuolleista uhanalaisista simpu-

koista vielä joulukuussa. 
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Kyselyssä esimerkkeinä olleista maailman ajankohtaisista ympäristökysymyksistä biodi-

versiteetin vähenemistä olivat käsitelleet opetuksessaan kaikki kyselyyn vastanneet opet-

tajat. Toiseksi eniten oli käsitelty väestönkasvun uhkaa maapallon tulevaisuudelle. Kai-

ken kaikkiaan maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä oli käsitelty opetuksessa 

enemmän kuin Suomen vastaavia, sillä kaikkia maailman aiheita oli käsitellyt yli puolet 

opettajista. Maailman aiheiden korostuminen opetuksessa oli toisaalta myös odotettua, 

sillä maailman aiheiksi oli valittu suuremman mittakaavan ilmiöitä ja tapahtumia, kun 

taas Suomen ympäristökysymykset olivat pääosin yksittäisiä, melko paikallisia tapahtu-

mia. Lisäksi osa maailman aiheista liittyi opetussuunnitelmaan kirjattuihin teemoihin (Pe-

rusopetuksen…2004: 181), joten opettajilla oli velvollisuuskin käsitellä niitä opetukses-

saan. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä muita kuin kyselyssä mainittuja Suomen ja 

maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opettajat olivat käsitelleet opetuksessaan. 

Yksittäisistä Suomen aiheista opettajat olivat käsitelleet eniten vesistöjen tilaan liittyviä 

kysymyksiä. Myös ilmastonmuutosta ja sen mahdollisia vaikutuksia Suomeen oli käsi-

telty paljon. Energia- ja jätekysymykset sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvät 

kysymykset olivat yhtä suosittuja aiheita. Maailman ajankohtaisista ympäristökysymyk-

sistä opettajat olivat käsitelleet puolestaan selvästi eniten ilmastonmuutosta ja siihen liit-

tyviä kysymyksiä, ekosysteemi- ja luonnonvarakysymyksiä sekä väestöön liittyviä kysy-

myksiä. 

Michailin ym. (2006: 244), Çakirin ym. (2010: 21) sekä Parkin ym. (2014: 244) 

mukaan ilmastonmuutos on viime vuosina ollut yksi ajankohtaisimmista ja eniten huo-

miota saavista ympäristökysymyksistä. Aihe on ollut paljon esillä myös Suomen medi-

assa ja ilmastonmuutoksen voidaankin sanoa olevan maantiedon ja biologian opetuksen 

kestoaihe, jota tarkastellaan kokonaisvaltaisesti paikallisesti, alueellisesti sekä globaa-

listi. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ilmastonmuutoksen yhteiskunnallinen mer-

kittävyys näkyy myös opetustyössä, sillä ilmastonmuutos oli yksi yleisimmistä sekä Suo-

men että maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten opetuksen teemoista. Tämä tu-

kee käsitystä siitä, että opettajat ovat ajan hermolla ja pyrkivät aktiivisesti tuomaan ajan-

kohtaisia asioita opetukseen. Toisaalta ilmastonmuutos on myös kirjattu opetussuunnitel-

maan (Perusopetuksen… 2004), mikä vaikuttaa olennaisesti siihen, että aihe on ollut pal-

jon esillä opetuksessa. 
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Ilmastonmuutoksen lisäksi opettajat olivat käsitelleet paljon Suomen vesistöjen tilaan liit-

tyviä kysymyksiä, erityisesti Itämeren päästöjä ja rehevöitymistä. Itämeren heikko tila on 

vaikuttanut siihen, että Itämereen liittyvä uutisointi on lisääntynyt mediassa viime vuo-

sina. Opettajat kertoivat käsitelleensä myös hyvin paikallisia vesistöjen tilaan liittyviä 

kysymyksiä, kuten Tampereen seudun uimavesissä esiintynyttä norovirusta. Opettajat 

olivat siis nostaneet opetuksessaan esille hyvin konkreettisia oppilaiden arkielämää kos-

kettavia aiheita, mikä on varmasti lisännyt oppilaiden kiinnostusta aihetta kohtaan. 

Opettajat olivat käsitelleet paljon myös Suomen energia- ja jätekysymyksiä, joista 

tärkeimpinä nousivat esille uusiutuvaan ja uusiutumattomaan energiaan liittyvät kysy-

mykset, sekä ydinjätteen sijoittaminen kallioperään. Energiakysymykset ovat olleet pal-

jon esillä esimerkiksi ilmastonmuutoskeskustelujen yhteydessä, kun ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi on pyritty löytämään ratkaisuja. Ydinjätekysymysten korostuminen Suo-

men ajankohtaisissa ympäristökysymyksissä puolestaan voi liittyä Pyhäjoen ydinvoima-

lahankkeeseen sekä sen vahvaan medianäkyvyyteen. Toisaalta Bybeen (2008: 574–575) 

ja Esan (2010: 42) mukaan ydinjäte- ja energiakysymykset ovat niin keskeisiä ympäris-

tökysymyksiä, että ne nousevat esiin yleisesti tutkimuksissa. 

Ympäristökysymykset nähdään usein vain negatiivisesta näkökulmasta, vaikka nii-

hin sisältyy myös pyrkimyksiä ympäristön tilan parantamiseksi (Braund & Reiss 2006). 

Ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset, joita opettajat olivat käsitelleet 

opetuksessaan, ovat hyvä esimerkki positiivisista ympäristökysymyksistä. Tähän ryh-

mään kuuluvia aiheita olivat kansallispuistot, metsien suojelu, saimaannorpan suojelu 

sekä soidensuojeluohjelma. Aiheet kuuluvat kestävän kehityksen ja kestävän tulevaisuu-

den teemoihin. Ne auttavat oppilaita ymmärtämään, miten he voivat itse vaikuttaa ympä-

ristön tilaan sekä toimia ympäristön tilan parantamiseksi (Perusopetuksen… 2004; Perus-

opetuksen… 2014). On ilo huomata, että opettajat ovat korostaneet opetuksessaan myös 

ympäristökysymyksiin liittyvää positiivista näkökulmaa. 

Maailman aiheita oli puolestaan käsitelty ainoastaan negatiivisesta näkökulmasta, 

sillä vastauksissa ei ollut yhtään positiivista aihetta. Maailman aiheista opettajat olivat 

käsitelleet ilmastonmuutoksen lisäksi ekosysteemi- ja luonnonvarakysymyksiä, jotka kä-

sittivät ekosysteemien heikentymisen ja luonnonvarojen ehtymisen. Lisäksi väestöön liit-

tyviä kysymyksiä, kuten nälänhätää sekä konflikti- ja väkivaltakysymyksiä oli käsitelty 



78 

 

paljon. Campbellin ym. (2010) tutkimuksen perusteella juuri ekosysteemien heikentymi-

nen, luonnonvarojen ehtyminen ja ihmisten terveyteen liittyvät kysymykset ovat aiheita, 

joita opettajat pitävät suurimpina uhkina ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Myös tä-

män tutkimuksen perusteella opettajat olivat käsitelleet maailman ajankohtaisia ympäris-

tökysymyksiä erityisesti ympäristöongelmien ja -uhkien näkökulmasta, joten tulokset 

ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. 

Suurin osa ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan käsitelleistä opetta-

jista oli käsitellyt niitä vain yhden kerran. Tämä viittaisi siihen, että ajankohtaisia ympä-

ristökysymyksiä mainitaan yleisesti opetuksessa, mutta niihin ei sen enempää palata myö-

hemmin. Sitä vastoin joitakin aiheita, kuten biodiversiteetin vähenemistä, Talvivaaran 

kaivosta ja Itämeren suolapulssia oli käsitelty joidenkin opettajien toimesta jopa neljä 

kertaa tai useammin. Kyseisten ympäristökysymysten tilannetta on siis seurattu pidem-

män aikaa, jolloin aihe on ”kulkenut mukana” opetuksessa ja siihen on myöhemmin vielä 

palattu. Tällöin aiheita on todennäköisesti myös käsitelty syvällisemmin.  

Opetuskokemuksen myötä opettajan opetustavat ja -käytänteet kehittyvät. Ensim-

mäisinä opetusvuosina uutta asiaa on paljon, joten suuri osa opettajan ajasta menee to-

dennäköisesti perusasioihin keskittymiseen. Opetuskokemuksen myötä opetustyö tulee 

tutummaksi ja rutiininomaisemmaksi, jolloin opettaminen alkaa sujua omalla painollaan 

ja opettajalla on mahdollisuus tukevoittaa opetettavaa asiaa käytännönläheisillä esimer-

keillä. Tämän perusteella voisi odottaa, että opetuskokemus vaikuttaisi positiivisesti ajan-

kohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn opetuksessa. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella opettajan opetuskokemuksella ja ajankohtaisten ympäristökysymysten käsit-

telyn välillä ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tulos voi kertoa siitä, 

että vähemmän opetuskokemusta omaavat opettajat paikkaavat kokemuksen puutetta 

sillä, että he näkevät enemmän vaivaa opetuksen suunnitteluun ja pyrkivät tätä kautta yhtä 

laadukkaaseen opetukseen kuin kokeneemmat opettajat. Lisäksi vastavalmistuneilla on 

uusin tieto muun muassa pedagogiikasta ja opetusmenetelmistä, joissa huomioidaan esi-

merkiksi nykyisen teknologian hyödyntämismahdollisuudet opetuksessa. Tilastollisen 

merkitsevyyden puuttumisesta huolimatta tuloksissa oli kuitenkin havaittavissa vähäinen 

yhteys opetuskokemuksen ja  ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyn välillä si-

ten, että opetuskokemuksen lisääntyessä ajankohtaisia aiheita oli käsitelty opetuksessa 
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enemmän.  Näin ollen voidaan varovasti todeta, että opetuskokemuksella saattaa olla vai-

kutusta siihen, minkä verran opettajat käsittelivät aiheita opetuksessaan. Näiden johto-

päätösten varmistamiseksi tarvittaisiin kuitenkin jatkotutkimusta ja suurempi otanta. 

 

8.3 Ajankohtaisten ympäristökysymysten opetuksessa käytettävät ope-

tusmenetelmät 
 

Maantiedon ja biologian opetuksessa käytettävistä opetusmenetelmistä on tehty paljon 

tutkimusta, mutta juuri ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa käytettäviä 

menetelmiä ei ole aiemmin tutkittu. Uiton (2011: 181) mukaan oppilaat eivät yleisesti ole 

kovin kiinnostuneita ympäristökysymyksistä, koska kokevat aiheet pelottavina ja moni-

mutkaisina. Lisäksi ympäristökysymykset ovat kaukana oppilaiden arkielämästä, mikä 

vaikeuttaa myös niiden opettamista. Tämä haastaakin opettajia pohtimaan, mitkä olisivat 

parhaat menetelmät ympäristökysymysten käsittelyyn, jotta oppilaiden kiinnostus aiheita 

kohtaan lisääntyisi. Tämän vuoksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitä opetusmenetel-

miä opettajat käyttävät ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä.   

Tulosten perusteella eniten käytetty opetusmenetelmä oli opettajajohtoinen aiheen 

käsittely, joka on myös Houtsosen (2004: 193) ja Kärnän ym. (2012: 66) tutkimusten 

mukaan yksi yleisimmistä maantiedon ja biologian opetuksessa käytettävistä opetusme-

netelmistä. Lisäksi suosittuja menetelmiä olivat opetuskeskustelu ja kyselevä opetus. Vä-

hiten käytettyjä opetusmenetelmiä olivat puolestaan vierailut tai vierailijat sekä väittely, 

vaikkakin Proulxin (2004: 26) mukaan erityisesti väittely sopii hyvin ympäristökysymys-

ten käsittelyyn. 

Opetuksessa korostuivat eniten siis opettajajohtoiset ja yhteistoiminnalliset mene-

telmät, toisin kuin Kärnän ym. (2012) sekä Cantellin ja Hakosen (2012) tutkimuksissa, 

joiden mukaan yksilökeskeiset (oppilaskeskeiset) opetusmenetelmät ovat yhteistoimin-

nallisia ja opettajajohtoisia menetelmiä käytetympiä maantiedon ja biologian opetuk-

sessa. Tämän tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia edellä 

mainittujen tutkimusten tulosten kanssa, sillä tässä tutkimuksessa tutkittiin nimenomaan 

ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa käytettäviä menetelmiä, kun taas 

Kärnän ym. (2012) sekä Cantellin ja Hakosen (2012) tutkimukset koskivat maantiedossa 

ja biologiassa yleisesti käytettäviä opetusmenetelmiä. 
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Harberin ja Serfin (2006: 995) sekä Weinbergerin ja Dreyfusin (2013: 627) mukaan opet-

tajat kokevat usein, ettei heillä ole riittäviä taitoja keskustella oppilaiden kanssa vaikeista 

aiheista, kuten ympäristökysymyksistä. Tämän tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan 

anna viitteitä siitä, että opettajat kokisivat ympäristökysymyksistä keskustelemisen vai-

keana tai jopa välttelisivät niistä keskustelemista oppilaiden kanssa, sillä opettajat olivat 

käyttäneet juuri keskusteluun perustuvia opetusmenetelmiä kaikkein eniten. 

Opettajat olivat suosineet ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä melko 

yleisiä, nopeasti toteutettavia ja vähän aikaa vieviä opetusmenetelmiä. Esimerkiksi opet-

tajajohtoista aiheen käsittelyä sekä kyselevää opetusta käytetään usein oppituntien alussa, 

kun kerrataan edellisen tunnin asioita ja käydään läpi kotitehtäviä. Tämä voi kertoa siitä, 

että ajankohtaiset ympäristökysymykset ovat yleensä sellaisia, joita opettajat ottavat esille 

lyhyesti lähinnä oppituntien alussa niin, että he kertovat itse jostakin ajankohtaisesta ta-

pahtumasta tai kysyvät oppilailta, tietävätkö he mitä maailmalla on tapahtunut.  

Toisaalta tutkimustulokset olivat melko odotetut ja ymmärrettävät, sillä muut ope-

tusmenetelmät, kuten ryhmätyöskentely ja videot, vievät enemmän aikaa, jolloin ajan-

kohtaisten ympäristökysymysten opiskeluun pitäisi varata lähes koko oppitunti, mikä on 

usein mahdotonta jatkuvan aikapulan vuoksi. Tätä päätelmää kuvaa hyvin erään opettajan 

kommentti aiheeseen: ”Oppilaskeskeiset työtavat ovat kaikkein eniten aikaa vieviä, koke-

mukseni mukaan jos niitä alkaa liikaa suosimaan, niin totuus on, että vieläkin vähemmän 

jää aikaa mielenkiintoisten asioiden pohdintoihin.” Tämä saattaa kertoa myös siitä, että 

opettajat mieltävät ajankohtaiset ympäristökysymykset enemmän aiheiksi, jotka esimer-

kinomaisesti mainitaan opetuksessa ja jotka tuovat oman lisämausteensa oppitunnille, 

mutta niiden käsittelyyn ei ole tarkoituskaan käyttää sen enempää aikaa, vaan tärkeim-

pänä oppitunnin tavoitteena nähdään tuntisuunnitelmaan kirjattu aihe. Tätä päätelmää tu-

kee myös se, että opettajat olivat kertoneet käsitelleensä kyselyssä esimerkkeinä olleita 

ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan yleisimmin vain yhden kerran. Yksit-

täisiä ympäristökysymyksiä oli siis mainittu opetuksessa, mutta niihin ei oltu välttämättä 

enää palattu sen enempää myöhemmin. 

Tulokset myös osoittavat, että opettajat olivat käyttäneet hieman eri opetusmene-

telmiä Suomen ja maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä. Vaikka 

yleisimmät menetelmät olivat molemmissa opettajajohtoinen aiheen käsittely, opetuskes-

kustelu ja kyselevä opetus, niin nämä menetelmät korostuivat kuitenkin suhteellisesti 
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enemmän Suomen ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyssä. Maailman aiheiden 

käsittelyssä korostuivat puolestaan Suomen aiheita enemmän ryhmätyöskentely, yksilöl-

linen työskentely sekä videot. 

Nämä erot voivat johtua siitä, että Suomen ajankohtaiset ympäristökysymykset oli-

vat yksittäisiä ja hyvin paikallisia tapahtumia, joiden käsittelyyn sopivat parhaiten kes-

kustelevat ja opettajajohtoiset menetelmät. Näiden hyvin yksittäisten aiheiden käsittelyyn 

ei välttämättä ole mielekästäkään käyttää koko oppituntia. Sitä vastoin kyselyyn valitut 

maailman aiheet olivat suuren mittakaavan ilmiöitä, jotka myös teemoiltaan kuuluvat 

opetussisältöihin ja osa aiheista mainitaan myös opetussuunnitelmassa. Tämä voi selittää 

sen, miksi maailman aiheiden käsittelyssä oli käytetty vaihtelevampia ja enemmän aikaa 

vieviä opetusmenetelmiä. Esimerkiksi biodiversiteetin vähenemistä ja väestönkasvuun 

liittyviä kysymyksiä käsitellään opetuksessa muutenkin paljon ja ne sisältyvät valmiiksi 

moniin kurssisuunnitelmiin. Niinpä aiheita käsitellään muutenkin paljon laajemmin ja 

niihin käytetään myös enemmän aikaa. Lisäksi maailman ajankohtaisista ympäristökysy-

myksistä on esimerkiksi olemassa paljon enemmän opetusvideoita kuin Suomen vastaa-

vista. Maailman aiheet saattavat myös soveltua laajempina aihekokonaisuuksina parem-

min ryhmätyöskentelyyn. 

Aiempien tutkimusten mukaan myös koulujen omat ympäristöprojektit sekä erilai-

set kestävän kehityksen ohjelmat lisäävät oppilaiden kiinnostusta ympäristökysymyksiä 

kohtaan (Uitto 2011). Yksi opettajista kertoikin käsitelleensä valtamerten muoviongel-

maa ja jätepyörteitä koulun kestävän kehityksen kerhossa. 

 

8.4 Ajankohtaisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuk-

sessa vaikuttavat tekijät 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat eniten siihen, mitä ajan-

kohtaisia ympäristökysymyksiä opettajat käsittelevät opetuksessaan. Selvästi eniten opet-

tajat olivat nostaneet ajankohtaisia aiheita esille opetuksessaan sen perusteella, että aihe 

liittyi meneillään olevan kurssin sisältöön. Opettajan oma mielipide aiheen tärkeydestä 

vaikutti toiseksi eniten ympäristökysymysten käsittelyyn opetuksessa. Lisäksi erityisesti 

Suomen ajankohtaisia ympäristökysymyksiä oli nostettu opetukseen medianäkyvyyden 

perusteella. Campbellin ym. (2010: 16) ja Çakirin ym. (2010: 31) mukaan on hyvin 
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yleistä, että opettajat hankkivat tietoa ajankohtaisista ympäristökysymyksistä juuri medi-

asta, kuten Internetistä, sanomalehdistä ja televisiosta. 

Tulosten perusteella ajankohtaisten ympäristökysymysten esille nostamiseen ope-

tuksessa vaikuttaneissa tekijöissä oli suuria eroja Suomen ja maailman aiheiden välillä 

niin, että Suomen ympäristökysymysten opettamisessa korostuivat aiheen medianäky-

vyys ja oppilaiden kiinnostus aihetta kohtaan. Lisäksi useat opettajat kertoivat opettami-

seen vaikuttaneen sen, että aihe kosketti koulun lähiympäristöä. Vastaavasti maailman 

ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa korostuivat aiheen liittyminen me-

neillään olevan kurssin sisältöön, opettajan oma mielipide aiheen tärkeydestä sekä ope-

tussuunnitelma. 

Tulokset viittaavat siihen, että maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä oli 

otettu esille opetuksessa suunnitellusti, kun taas Suomen aiheita oli käsitelty opetuksessa 

spontaanimmin. Toisaalta oli odotettua, että Suomen ajankohtaisten ympäristökysymys-

ten käsittelyyn vaikutti se, että aihe kosketti koulun lähiympäristöä. Tämä tulos on kui-

tenkin hieman ristiriidassa sen kanssa, että opettajan opetuspaikkakunnan ja Suomen ym-

päristökysymysten käsittelyn välillä ei tutkimuksessa havaittu tilastollisesti merkitsevää 

yhteyttä. Tutkimuksen tuloksissa voidaan kuitenkin nähdä pieniä viitteitä siitä, että opet-

tajat olivat käsitelleet opetuksessaan hieman enemmän aiheita, jotka sijaitsivat maantie-

teellisesti lähempänä. 

Medianäkyvyys vaikutti enemmän Suomen kuin maailman aiheiden käsittelyyn, 

joka viittaa siihen, että kotimaan ympäristökysymykset saavat meillä enemmän media-

huomiota. Maailman ympäristökysymykset, kuten biodiversiteetin väheneminen, Kiinan 

ilmanlaatuongelmat ja väestönkasvuun liittyvät kysymykset, ovat puolestaan laajempia 

kokonaisuuksia, jotka ovat tietyllä tavalla jatkuvasti ajankohtaisia. Tästä ja aiheiden tär-

keydestä huolimatta ne eivät ole kovinkaan usein esillä Suomen mediassa. 

Myös oppilaiden kiinnostus aihetta kohtaan vaikutti enemmän Suomen kuin maail-

man aiheiden käsittelyyn opetuksessa. Tämä voi johtua Suomen tapahtumien saamasta  

suuremmasta medianäkyvyydestä. Medianäkyvyyden merkitys oli huomattava, sillä op-

pilaat olivat kokeneet kiinnostavina erityisesti Talvivaaran kaivoksen ja Pyhäjoen ydin-

voimalahankkeen, jotka molemmat ovat laajalti mediassa uutisoituja aiheita. Tulos kertoo 

myös nuorten kiinnostuksesta kotimaan ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia kohtaan, mikä 
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on havaittu myös aiemmassa tutkimuksessa (Cantell 2011: 7). Oppilaiden kiinnostus eri-

tyisesti Suomen ympäristökysymyksiä kohtaan voi johtua myös siitä, että tapahtumat si-

joittuivat oppilaiden lähiympäristöön ja sitä kautta ne koskettivat oppilaiden arkielämää 

ja elämismaailmaa. Tämä voi vaikuttaa siihen, että aiheet herättivät oppilaissa kiinnos-

tusta sekä halua keskustella asioista oppitunnilla. Samaa näkökulmaa tukevat myös aiem-

mat tutkimukset, joissa korostetaan ajankohtaisten asioiden käsittelyssä opetettavien asi-

oiden sitomista oppilaiden arkeen ja elämismaailmaan sekä elämismaailman vaikutusta 

siihen, mihin opiskeltaviin asioihin oppilas paneutuu (Cantell ym. 2007: 167; Cantell 

2012). Myös opetussuunnitelmassa korostetaan oppilaiden elämismaailman huomioon 

ottamista opetuksessa (Perusopetuksen… 2014: 442, 444). Näin ollen oppilaiden on hel-

pompi käsitellä ja ymmärtää ympäristökysymyksiin liittyvää ajankohtaista tietoa, kun he 

voivat sitoa opiskeltavat asiat omaan arkielämäänsä.  

Maailman ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opettajat olivat käsitelleet puoles-

taan muun muassa sen vuoksi, että aihe liittyi meneillään olevan kurssin sisältöön. Tämä 

viittaisi siihen, että opettajat haluavat tietoisesti nostaa esiin opetuksessaan kurssin aihei-

siin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia, jotka lisäävät kiinnostusta ja auttavat oppilaita si-

tomaan asiat arkielämään. Toisaalta esimerkkeinä olleet maailman ajankohtaiset ympä-

ristökysymykset olivat teemoiltaan laajoja sekä aiheiltaan sellaisia, joita käsitellään mo-

nilla maantiedon ja biologian kursseilla yläkoulussa. Tästä kertoo myös se, että tulosten 

mukaan viidestä maailman aiheesta neljän käsittelyyn vaikutti huomattavasti aiheen liit-

tyminen meneillään olevan kurssin sisältöön. Ainoastaan valtamerten muoviongelma ja 

jätepyörteet tekivät tässä poikkeuksen, sillä aiheen käsittelyssä korostui puolestaan opet-

tajan oma mielipide aiheen tärkeydestä. 

Opettajan mielipide aiheen tärkeydestä saattaa kertoa siitä, että paljon opetuskoke-

musta omaaville opettajille on muodostunut vuosien varrella omien arvojen, asenteiden 

ja mielenkiinnon kohteiden perusteella suosikkiteemoja, joihin liittyviä ajankohtaisia ai-

heita he haluavat nostaa esiin opetuksessaan vuodesta toiseen. Ne eivät välttämättä ole 

opetussuunnitelmassa tai kurssin keskeisissä sisällöissä korostuvia aiheita, vaan ne voivat 

hyvinkin olla tuntemattomampia ”hyvä tietää”-tyyppisiä aiheita, joita opettaja itse pitää 

tärkeänä. 
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Opetussuunnitelma velvoittaa opettajia käsittelemään opetuksessaan erityisesti tiettyjä 

ajankohtaisten ympäristökysymysten teemoja, kuten ilmastonmuutosta, väestönkasvuun 

liittyviä kysymyksiä sekä luonnon monimuotoisuutta (Perusopetuksen… 2004). Opetus-

suunnitelman velvoittavuus näkyy myös tutkimuksen tuloksissa, joiden mukaan opetus-

suunnitelma vaikutti maailman ajankohtaisista ympäristökysymyksistä juuri biodiversi-

teetin vähenemisen, väestönkasvu uhan sekä Perun ilmastokokouksen käsittelyyn opetuk-

sessa. Kyseiset aiheet ovat laajoja ja tärkeitä kokonaisuuksia, jotka on kirjattu myös uu-

teen opetussuunnitelmaan (Perusopetuksen… 2014). Tämän vuoksi opetussuunnitelma 

saattoi vaikuttaa maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamiseen Suomen 

aiheita enemmän. Uudessa opetussuunnitelmassa ajankohtaisia ympäristökysymyksiä ja 

niiden merkitystä opetuksessa korostetaan yhä enemmän, joten todennäköisesti tulevai-

suudessa myös opetussuunnitelman vaikutus ajankohtaisten ympäristökysymysten opet-

tamisessa korostuu aiempaa enemmän.   

 

8.5 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 
  

Tutkimuksen kriittinen arviointi on olennainen osa tutkimusprosessia, sillä siinä tutki-

musta pyritään arvioimaan avoimesti ja samalla nostetaan esiin mahdollisia epäkohtia. 

Erityisesti tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta on tärkeää pohtia. Eettisesti hyvä tut-

kimus edellyttää, että tutkija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä tutkimusta tehdessään 

(Hirsjärvi ym. 2009: 23). Tässä tutkimuksessa eettisyys on otettu huomioon tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa tutkimusaineiston keräämisestä aina tulosten raportointiin ja johtopää-

töksiin asti. Esimerkiksi tutkimusaineiston keräämisessä eettiset kysymykset otettiin huo-

mioon korostamalla kyselyn liitteenä olleessa saatekirjeessä, että tietoja käsitellään eh-

dottoman luottamuksellisesti. Lisäksi vastaajien anonymiteetti säilyi täysin, sillä kysely 

lähetettiin BMOL ry:n kautta heidän postituslistalleen, eikä tutkimuksen tekijä näin ollen 

tavannut tutkimukseen osallistuneita opettajia henkilökohtaisesti. Heidän oli kuitenkin 

mahdollisuus ottaa tutkimuksen tekijään yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, mikäli 

heillä oli kysyttävää kysymyksiin tai ylipäätään tutkimukseen liittyen. Lisäksi tutkimuk-

seen osallistuneille opettajille kerrottiin mahdollisuudesta saada tutkimus luettavakseen 
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sen valmistuttua. Tällä haluttiin korostaa tutkimuksen eettisyyttä ja avoimuutta. Tutki-

muksen myöhempää vastaanottamista varten opettajat saivat halutessaan jättää sähköpos-

tiosoitteensa kyselyn lopussa olevaan tietokenttään. 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta tutkimustulosten raportointi on kriittinen ja tär-

keä vaihe. Tulokset tulisi esittää aina mahdollisimman totuudenmukaisesti ja vääristele-

mättä. Tutkimuksen kaikkia vaiheita ja tuloksia ei kuitenkaan voida raportoida yksityis-

kohtaisesti, joten Saxénin (1998: 84) mukaan tutkijan eettisesti vastuullinen toiminta ko-

rostuu erityisesti tulosten oikeassa valikoinnissa. Tässä tutkimuksessa tulokset on pyritty 

esittämään mahdollisimman kattavasti ja niitä on pohdittu eri näkökulmista. Lisäksi tu-

losten raportoinnissa on pyritty olemaan mahdollisimman objektiivisia. Tutkimuksen eet-

tisyydestä kertoo myös se, että tulokset on esitetty kokonaisuudessaan, vaikka niissä 

esiintyi joitakin ristiriitaisuuksia. Kaiken kaikkiaan tutkimusta tehdessä on pyritty nou-

dattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä välttämällä epärehellisyyttä tutkimusta kirjoitetta-

essa. Lisäksi tutkimustulokset on raportoitu totuudenmukaisesti ja aineiston tulkinnassa 

sekä tulosten esittämisessä on otettu huomioon tutkimukseen osallistuneiden anonymi-

teetti. 

Tutkimuksen eettisyys on otettu huomioon myös viittauskäytännössä. Tutkija jou-

tuu tekemään monia valintoja valitessaan tutkimukseen mukaan otettavia viiteitä. Saxénin 

(1998: 83) mukaan viitteiden tulisi olla tutkimuksen kannalta mahdollisimman relevant-

teja ja niiden tulisi kattaa tutkimuskenttä tarpeeksi laajasti. Huolellinen aikaisempaan kir-

jallisuuteen tutustuminen kuuluukin tutkijan eettisiin perusperiaatteisiin. Viittaamisen tu-

lisi olla mahdollisimman laadukasta ja hyvin jäljitettävää (Saxén 1998: 83). Tässä tutki-

muksessa on pyritty noudattamaan eettisesti hyvää viittauskäytäntöä. Esimerkiksi teoreet-

tiseen viitekehykseen on valittu tutkijan osaamisen rajoissa tutkimuksen kannalta oleelli-

simmat ja relevanteimmat käsitteet. Lisäksi viittaamisessa on pyritty olemaan mahdolli-

simman huolellisia ja tarkkoja. Aikaisempaan kirjallisuuteen viitattaessa on ilmoitettu 

aina tarkat sivunumerot, jotta viitteiden jäljittäminen olisi myöhemmin mahdollisimman 

helppoa. Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu myös se, ettei plagioi kenenkään tekstiä 

(Saxénin 1998: 85). Tässä tutkimuksessa toisten tekstejä lainatessa asiat on ilmaistu aina 

omin sanoin ja viitteet on esitetty tarkasti. 
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Tutkimuksen teossa pyritään välttämään myös virheitä, joten tutkimuksen luotettavuutta 

on tärkeää arvioida (Tuomi & Sarajärvi 2013: 134). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen 

luotettavuutta pyrittiin tuomaan lukijalle esiin siten, että tutkimusta tehtiin avoimesti ku-

vaamalla tutkimusprosessin etenemistä vaihe vaiheelta. Esimerkiksi aineiston keräämi-

nen sekä analysointi on kuvattu tarkasti. Näin lukijalla on mahdollisuus arvioida sitä, mi-

ten hyvin tutkimus on onnistunut ja kuinka luottava tutkimus on. 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun kuuluu olennaisena osana tutkimuksen 

yleistettävyyden arviointi. Heikkilän (2008: 30) mukaan tulosten yleistämisessä tulee olla 

erityisen varovainen, eikä tuloksia voi yleistää niiden pätevyysalueen ulkopuolelle. Li-

säksi tulee varmistaa, ettei kohderyhmä ole vino, vaan otos edustaa koko tutkittavaa pe-

rusjoukkoa. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voi varauksetta yleistää laajempaan populaa-

tioon, sillä BMOL ry:n jäseniksi on mahdollisesti hakeutunut sellaisia opettajia, jotka 

eroavat tutkittavilta ominaisuuksiltaan muista opettajista. Esimerkiksi on mahdollista, 

että järjestön jäseniksi on hakeutunut keskimääräistä aktiivisempia opettajia, jotka halua-

vat myös kehittää opetustaan keskimääräistä enemmän. Tämän vuoksi tutkimus tulisi 

toistaa myös muille kuin BMOL ry:n jäsenille mikäli tuloksia haluttaisiin yleistää laajem-

min. 

Myös otoskoko vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Pieni otoskoko voi vähentää 

tutkimuksen luotettavuutta, sillä tulokset voivat tällöin olla sattumanvaraisia. Erityisesti 

otoskoolla on merkitystä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Heikkilän (2008: 45) mukaan 

tulosten luotettavuuden edellytyksenä on, että perusjoukon välisten ryhmien vertailussa 

ryhmissä tulisi olla vähintään 30 yksilöä. Tässä tutkimuksessa otoskoko (n=42) oli melko 

pieni kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta se tiedostettiin ja tuotiin avoimesti esiin tut-

kimusta tehdessä. Tämä rajoitti tilastollisilla testeillä saatujen tutkimustulosten yleistet-

tävyyttä. Tutkimuksen pääpaino oli kuitenkin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, johon tut-

kimusaineisto oli riittävän suuri. Lisäksi otosta voidaan pitää hyvänä näin spesifisestä 

aiheesta, sillä kaikki kyselyyn vastanneet opettajat kuuluivat tarkasti rajattuun kohderyh-

mään. Kohderyhmän ulkopuolelle rajattiin kaikki opettajat, jotka eivät olleet opettaneet 

yläkoulussa maantietoa ja/tai biologiaa kokopäiväisesti vuonna 2014. Näin tarkalla rajaa-

misella pyrittiin lisäämään tutkimustulosten luotettavuutta. 

Aineisto oli myös monella tapaa hyvin laaja ja monipuolinen, mikä lisää tutkimuk-

sen luotettavuutta. Kyselyyn osallistuneet opettajat olivat eri puolilta Suomea, mikä tekee 
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aineistosta valtakunnallisen ja tuo laajempaa näkökulmaa asioiden tarkasteluun. Lisäksi 

kyselyssä oli jopa 41 kysymystä, joista osa oli myös avoimia kysymyksiä. Kvantitatiivista 

ja kvalitatiivista tutkimusotetta yhdistämällä tutkimukseen saatiin monipuolisuutta ja eri-

laisia näkökulmia (Åhlberg 2005: 22–32; Alasuutari 2011: 32). 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota kvalita-

tiivisen aineiston analysointiin sen subjektiivisuuden vuoksi. Aineiston analysointi on py-

ritty toteuttamaan mahdollisimman luotettavasti niin, että aiemmat kokemukset ja tiedot 

tutkittavasta asiasta on pyritty jättämään pois. Siitä huolimatta aineiston analysointiin 

ovat voineet huomaamatta vaikuttaa tutkijan omat odotukset tutkittavasta asiasta. Lisäksi 

kvalitatiivista analyysiä tehdessä tutkija on saattanut tiedostamattaan etsiä haluamiaan 

vastauksia aineistosta. Nämä tekijät voivat vaikuttaa kvalitatiivisen tutkimuksen luotetta-

vuuteen, joten tutkijan on hyvä tiedostaa ne tutkimusta tehdessään (Hirsjärvi ym. 2009: 

231–233; Tuomi & Sarajärvi 2013: 134–141). Kvalitatiivisen aineiston analysoinnin luo-

tettavuutta pyrittiin lisäämään tässä tutkimuksessa selostamalla mahdollisimman tarkasti 

analyysin toteutus, vaiheet sekä lopulliset tulokset. Tutkimuksen vaiheet pyrittiin kerto-

maan niin tarkasti, että lukija voisi halutessaan toistaa aineiston analysoinnin samalla ta-

valla. 

 

8.6 Jatkotutkimus 
 

Ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamista olisi mielenkiintoista tutkia lisää, sillä 

aihetta ei ole tätä ennen juuri tutkittu. Aiemman tutkimuksen vähyydestä johtuen tutki-

musaiheita ja erilaisia tutkimusnäkökulmia riittäisi varmasti runsaasti jatkoa ajatellen. 

Tutkimuksen tulokset nostivat esiin myös muutamia kehittämisideoita, joiden perusteella 

ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamista koskevaa tutkimusta voisi jatkossa ke-

hittää. Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä olivat BMOL ry:n jäsenet, joten jatkotutki-

musta voisi tulosten varmentamiseksi tehdä laajemmalle kohderyhmälle. Yksi mahdolli-

nen tapa laajentaa tutkimusta olisi lähettää vastaava kysely kaikille yläkoulun maantiedon 

ja biologian opettajille Suomessa, jolloin otoksesta saataisiin monipuolisempi ja katta-

vampi. Tämä mahdollistaisi tutkimustulosten paremman yleistettävyyden ja johtopäätös-

ten tekemisen. Myös opetuskokemuksen ja opetuspaikkakunnan sijainnin vaikutusta 
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ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn olisi aihetta tutkia suuremmalla otok-

sella. Lisäksi eräs mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi olla, vaikuttaako esimerkiksi 

opettajan pääaine yliopistossa siihen minkä verran hän käsittelee ajankohtaisia ympäris-

tökysymyksiä myöhemmin opetuksessaan. Tämä voisi auttaa kehittämään myös opetta-

jankoulutusta. 

Tutkimuksen voisi toteuttaa myös niin, että tutkittaisiin yhtä aikaa sekä oppilaiden 

että opettajien näkökulmia ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamiseen. Tällöin 

tehtäisiin kaksi erillistä kyselylomaketta, joista toinen annettaisiin opettajille ja toinen 

oppilaille. Kyselyssä opettajilta ja oppilailta kysyttäisiin samoja asioita, mikä mahdollis-

taisi opettajien ja oppilaiden näkökulmien vertailun. Näin voitaisiin luoda parempi koko-

naiskuva tutkittavasta aiheesta, mikä mahdollistaisi luotettavampien johtopäätösten teke-

misen. 

Yksi erittäin potentiaalinen jatkotutkimusaihe olisi tähän kyselyyn vastanneille 

opettajille  toteutettava uusintakysely, joka toteutettaisiin uuden opetussuunnitelman 

käyttöönoton jälkeen. Tämä mahdollistaisi vertailun siitä, näkyvätkö uuden opetussuun-

nitelman korostamat ajankohtaiset ympäristökysymykset tulevaisuudessa opetuksessa 

nykyistä enemmän. Samalla voitaisiin tutkia sitä, millä tavalla opettajat ovat ratkaisseet 

opetuksessa vallitsevan ristiriidan aikapulan ja opetettavien asioiden paljouden välillä. 

 

9 Johtopäätökset  
 

Opetussuunnitelmauudistuksen myötä ajankohtaiset ympäristökysymykset tulevat koros-

tumaan opettajien päivittäisessä opetustyössä yhä enemmän. Tämän vuoksi tutkimuk-

sessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten ajankohtaiset ympäristökysymykset näkyvät tällä 

hetkellä yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli sel-

vittää, kuinka tärkeänä ja miksi opettajat pitävät ajankohtaisten asioiden sisällyttämistä 

maantiedon ja biologian opetukseen. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa siitä, mitä ajan-

kohtaisia ympäristökysymyksiä opettajat olivat käsitelleet opetuksessaan, mitä opetusme-

netelmiä he olivat käyttäneet aiheiden käsittelyssä sekä millä perusteella aiheet olivat va-

likoituneet opetuksessa esiin nostettaviksi. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään 

ajankohtaisten asioiden ja ympäristökysymysten merkityksen maantiedon ja biologian 
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opettajien opetustyössä. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi opetussisältöjen ja -me-

todien kehittämisessä. Juuri nyt tuloksia voidaan hyödyntää konkreettisesti uusien koulu-

kohtaisten opetussuunnitelmien tekemisessä. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat pitivät ajankohtaisten asioiden sisällyt-

tämistä maantiedon ja biologian opetukseen vähintään melko tärkeänä. Opettajat perus-

telivat ajankohtaisten asioiden tärkeyttä opetuksessa eniten sillä, että niiden käsittelemi-

nen auttaa opiskeltavien asioiden sitomisessa arkielämään. Ajankohtaiset asiat koettiin 

myös tärkeinä yhteiskunnallisten asioiden ja uutisten seuraamiseen opettamisen väli-

neinä. Lisäksi ajankohtaisilla asioilla nähtiin olevan merkittävä vaikutus oppilaiden opis-

kelumotivaation kohottamisessa. Eniten käsiteltyjä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä 

olivat vesistöjen tilaan, ilmastonmuutokseen, ekosysteemien heikentymiseen ja luonnon-

varojen ehtymiseen liittyvät kysymykset. Suurin osa ajankohtaisia ympäristökysymyksiä 

opetuksessaan käsitelleistä opettajista oli käsitellyt aiheita opetuksessaan vain yhden ker-

ran. Tutkimuksen perusteella opettajan opetuskokemuksella tai opetuspaikkakunnan si-

jainnilla ei ollut merkittävää vaikutusta ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyyn 

opetuksessa. Opetuksessa korostuivat eniten opettajajohtoiset ja yhteistoiminnalliset ope-

tusmenetelmät, sillä opettajat olivat suosineet eniten opettajajohtoista aiheen käsittelyä, 

opetuskeskustelua ja kyselevää opetusta. Tutkimuksen perusteella ajankohtaisten aihei-

den esille nostamiseen opetuksessa vaikutti eniten se, että aihe liittyi meneillään olevan 

kurssin sisältöön. Tämän lisäksi opettajan oma mielipide aiheen tärkeydestä sekä aiheen 

medianäkyvyys olivat tärkeitä tekijöitä ajankohtaisten aiheiden esiin nostamiselle ope-

tuksessa. 

Varsinaisten tutkimuskysymysten ulkopuolisena ja aiemmista tutkimuksista poik-

keavana tärkeänä tutkimustuloksena esiin nousi se, että aikapula on yleinen ajankohtais-

ten asioiden opettamista rajoittava ongelma. Opettajat toivoivat ajankohtaisten asioiden 

käsittelyyn olevan nykyistä enemmän aikaa, mikä toisaalta kertoo samalla myös ajankoh-

taisten asioiden tärkeydestä opetuksessa. Opettajat kokivat, että aikapula rajoittaa jo nyt 

niin paljon yhteiskunnallisesti tärkeiden, ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyä, 

että he eivät ehdi käsitellä niitä opetuksessaan niin paljon kuin haluaisivat. Vastauksissa 

näkyi myös huoli siitä, miten aika tulee riittämään tulevaisuudessa, kun uusi opetussuun-

nitelma lisää entisestään opettajien vastuuta käsitellä ajankohtaisia ympäristökysymyksiä 

opetuksessaan. 
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Tämän tutkimuksen perusteella opettajat haluaisivat ottaa ajankohtaisia ympäristökysy-

myksiä esille opetuksessaan nykyistä enemmän. Samaan aikaan myös oppilaat toivovat 

lisää ajankohtaisten asioiden käsittelyä opetukseen. Myös uusi opetussuunnitelma vel-

voittaa opettajia käsittelemään ajankohtaisia ympäristökysymyksiä opetuksessaan jat-

kossa yhä enemmän. Lisäksi tietomäärä lisääntyy yhteiskunnassa jatkuvasti, jolloin myös 

opetussisällöt kasvavat. Ajankohtaisten ympäristökysymysten käsittelyä opetuksessa on 

siis tulevaisuudessa lisättävä, sillä sitä toivotaan ja siihen velvoitetaan. Lisääntyneestä 

tarpeesta huolimatta maantiedon ja biologian opetukseen ei anneta enempää oppitunteja. 

Yhtälö on haastava, sillä jo tällä hetkellä opettajat valittavat aikapulaa ja ovat huolissaan, 

kun ajankohtaisten, erityisesti paikallisten ympäristökysymysten, käsittelyyn ei ole mah-

dollisuutta syventyä tarkemmin opetuksessa. Tilanteen kiteyttää hyvin erään tutkimuk-

seen osallistuneen opettajan kommentti: ”Aikaa paikallisten ympäristöongelmien esille 

tuomiseen on valitettavan vähän, pitää enemmin keskittyä laajoihin alueisiin”. 

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat avainasemassa, joten niiden tekemisessä 

tulee ottaa huomioon tämä ristiriita. Se asettaakin haasteita koulukohtaisten opetussuun-

nitelmien tekoon. Millaista tulevaisuuden maantiedon ja biologian opetus on, jos mihin-

kään asiaan ei ole aikaa paneutua syvällisemmin? Mihin opetettavat asiat sidotaan, kun 

asiaa on paljon ja aikaa vähän? Miten löytää tilaa ajankohtaisille ja yhteiskuntaa kosket-

taville aiheille? 

Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa tilanteeseen tulisi löytää jokin järkevä rat-

kaisu, joka mahdollistaisi uuden opetussuunnitelman mukaisen ajankohtaisten ympäris-

tökysymysten monipuolisen käsittelyn opetuksessa oppitunteihin varatun ajan puitteissa. 

Ensimmäinen ratkaisu voisi olla se, että oppitunneilla ei keskityttäisi niin paljon oppikir-

joihin ja niiden läpikäymiseen, vaan ennemmin opiskeltaisiin kurssin keskeisiä sisältöjä 

oppikirjojen ulkopuolelta. Oppitunnin aihetta voitaisiin lähestyä ajankohtaisten asioiden 

ja esimerkkien avulla. Tämän jälkeen oppilaat voisivat kotona lukea oppikirjasta kyseisen 

kappaleen. Näin oppitunnit saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja mo-

nipuolisesti. Tietenkään tällainen työskentely ei sovi kaikkiin tilanteisiin ja aiheisiin, 

mutta varmasti suurimmaksi osaksi tätä voitaisiin hyödyntää. Oppitunnin alussa olisi 

myös käytävä aiheeseen liittyvä keskeinen teoria läpi, jotta oppilaat ymmärtävät asiayh-

teyden ja pystyvät soveltamaan oppimaansa asiaa. Kaiken kaikkiaan tämän kaltainen 

työskentely, jossa opiskeltavaa asiaa lähestyttäisiin ajankohtaisten esimerkkien kautta, 
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voisi mahdollistaa ajankohtaisten ympäristökysymysten syvällisemmän käsittelyn ope-

tuksessa. Samalla oppilaiden toiveisiin maantiedon ajankohtaisemmasta otteesta voitai-

siin vastata. Näin oppilaiden kiinnostus opiskelua kohtaan todennäköisesti lisääntyisi, 

mikä vaikuttaisi positiivisesti myös oppimistuloksiin. 

Toinen ratkaisu tilanteeseen, jossa opetettavaa asiaa on paljon ja aikaa vähän, voisi 

olla kokonaisvaltainen eli ilmiöpohjainen opetus. Röngäksen ja Silanderin (2015) mu-

kaan ilmiöpohjaisuudella on keskeinen merkitys opetus- ja oppimiskulttuurin uudistami-

sessa nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Ilmiöpohjainen opetus soveltuisi hyvin juuri 

ympäristökysymysten opetukseen, sillä ympäristökysymykset ovat usein moniulotteisia, 

poikkitieteellisiä ilmiöitä. Ilmiöpohjaisuus haastaa perinteistä oppiainejakoista opetusta, 

sillä siinä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ilmiöitä monesta eri näkökulmasta, oppiai-

nerajat ylittäen. Ilmiöpohjaisessa opetuksessa voitaisiin ottaa tarkasteluun esimerkiksi 

Itämeren alue, jolloin aihetta lähestyttäisiin muun muassa maantiedon, biologian ja his-

torian näkökulmasta. Tämä mahdollistaisi kokonaisvaltaisen aiheen käsittelyn, jolloin op-

pilaille muodostuisi kokonaiskuva käsiteltävästä ympäristökysymyksestä, sekä siihen 

vaikuttavista tekijöistä. Ilmiöpohjaisessa opetuksessa opetus pyritään rakentamaan oppi-

laiden mielenkiinnon kohteiden perusteella, jolloin kiinnostuksen lisääntymisen myötä 

myös oppilaiden oppimistulokset voisivat parantua. Ilmiöpohjaisuus onkin ollut paljon 

esillä opetusta koskevassa keskustelussa nyt opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä, 

koska sen nähdään vastaavan hyvin yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten luomiin haas-

teisiin. 

Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja ympäristön tilan parantamisessa nuoret 

ovat keskeisessä asemassa. Siksi ympäristön tilan heikentyessä on yhä tärkeämpää kas-

vattaa nuorista aktiivisia kansalaisia, jotka ymmärtävät ihmisen toiminnan syy-seuraus-

suhteet ympäristössämme. Maantiedon ja biologian opetus ovat merkittävä osa tätä tär-

keää työtä, sillä niiden avulla oppilaat oppivat havaitsemaan ympäristön tilassa tapahtuvia 

muutoksia, sekä ymmärtävät ihmisen toiminnan vaikutuksia elinympäristössämme. Ajan-

kohtaisten ympäristökysymysten sisällyttäminen opetukseen on yksi parhaista keinoista 

opettaa näitä asioita ja saada oppilaat aidosti kiinnostumaan ympäristömme tilasta. Myös 

opettajat pitävät ajankohtaisten asioiden sisällyttämistä opetukseen erittäin tärkeänä ja 

uudessa opetussuunnitelmassa ajankohtaiset ympäristökysymykset korostuvatkin enti-
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sestään. Kuitenkin oppiaineet kilpailevat jatkuvasti keskenään tuntimääristä, eikä yläkou-

lun maantiedon ja biologian opetukseen ole opetussuunnitelmauudistuksen myötä tulossa 

lisää tunteja. Lukion maantiedon opetuksesta sitä vastoin jopa vähennetään pakollisten 

kurssien määrä kahdesta kurssista yhteen, kun toinen pakollinen maantiedon kurssi muu-

tetaan syventäväksi kurssiksi. Aikapula on jo nykyisellään merkittävä rajoittava tekijä 

ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa, joten tämä kehityssuunta asettaa tu-

levaisuudessa suuria haasteita maantiedon ja biologian opetuksen kehitystyölle.  

Haluaisinkin päättää työni erään tutkimukseen osallistuneen opettajan ajatuksia he-

rättävään lausahdukseen:  

 

”Tätä maailmaahan yritämme opettaa. Tässä maailmassa ja ajassa nuoret elävät.” 
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LIITTEET 

LIITE 1. Kyselylomake. 

Hei yläkoulun maantiedon ja biologian opettaja! 

Olen maantieteen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen Pro gradu -tutkielmaa yläkoulun maantie-

don ja biologian opetukseen liittyen. Tutkimus käsittelee ajankohtaisten ympäristökysymysten 

opettamista. Tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon yläkoulun maantiedon ja biologian opetta-

jat ottivat ajankohtaisia ympäristökysymyksiä esille opetuksessaan vuonna 2014. Vastaamalla ky-

selyyn voit tuoda esille mielipiteesi siitä, kuinka tärkeänä pidät ajankohtaisten asioiden sisällyt-

tämistä maantiedon ja biologian opetukseen. Arvostan todella jokaista vastausta, jonka saan tut-

kimustani varten. 

Kysely on tarkoitettu vuonna 2014 kokopäiväisesti opettaneille yläkoulun maantiedon ja biolo-

gian opettajille. Jos opetit vuonna 2014 sekä yläkoulussa että lukiossa, niin vastaa kyselyyn ylä-

koulussa suorittamasi opetuksen osalta. Mikäli opetit vuonna 2014 vain lukiossa tai työskentelit 

osa-aikaisesti, voit sivuuttaa tämän kyselyn.  

Vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Vastaathan kyselyyn mahdollisimman pian, mutta vii-

meistään 3.2.2015 mennessä. Käsittelen kaikki tiedot luottamuksellisesti, eikä vastaajien henki-

löllisyys tule missään vaiheessa esille. 
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LIITE 2. Opetusmenetelmät ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa. 

 

Taulukko. Ajankohtaisten ympäristökysymysten opettamisessa käytettyjen opetusmenetelmien 

tarkastelu vastausten mainintojen (n) ja suhteellisten osuuksien (%) perusteella. 

Opetusmenetelmä Suomi 

(n) 

Suomi 

(%) 

Maailma 

(n) 

Maailma 

% 

Kaikki 

(n) 

Kaikki  

(%) 

Opettajajohtoinen aiheen 

käsittely 
64 29,1 79 27,6 143 28,3 

Opetuskeskustelu 51 23,2 61 21,3 112 22,1 

Kyselevä opetus 51 23,2 48 16,8 99 19,6 

Tiedonhaku Internetistä tai 

sanomalehdistä 
24 10,9 30 10,5 54 10,7 

Video 10 4,5 28 9,8 38 7,5 

Ryhmätyöskentely 10 4,5 18 6,3 28 5,5 

Yksilöllinen työskentely 8 3,6 19 6,6 27 5,3 

Vierailu/vierailija 1 0,5 2 0,7 3 0,6 

Väittely 1 0,5 0 0,0 1 0,2 

Muu: Koulun kestävän ke-

hityksen kerho 
0 0,0 1 0,3 1 0,2 

Paneelikeskustelu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Yhteensä 220 100,0 286 100,0 506 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

LIITE 3. Ajankohtaisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuksessa vaikutta-

vat tekijät. 

 

Taulukko. Suomen ja maailman ajankohtaisten ympäristökysymysten esille nostamiseen opetuk-

sessa vaikuttaneiden tekijöiden tarkastelu vastausten mainintojen (n) ja suhteellisten osuuksien 

(%) perusteella.  

Vaikuttava tekijä Suomi (n) Suomi (%) Maailma (n) Maailma (%) 

Aihe liittyi meneillään olevan kurssin 

sisältöön 91 34,6 108 38,8 

Aiheen medianäkyvyys 51 19,4 23 8,3 

Oppilaiden kiinnostus aihetta kohtaan 45 17,1 28 10,1 

Pidän itse aihetta tärkeänä 45 17,1 84 30,2 

Opetussuunnitelman vaikutus 18 6,8 35 12,6 

Aihe koskettaa koulun lähiympäristöä 12 4,6 - - 

Muut tekijät 1 0,4 0 0 

Yhteensä 263 100,0 278 100,0 

 




