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JOHDANTO 

 

”Ei ole mikään seutu niin köyhä, että luonnon kirjassa siellä olisi vain tyhjiä lehtiä” P. 

Nordmann totesi vuonna 1905. Tällä lausahduksella Nordmann tahtoi tuoda ilmi, ettei koulun 

ympäristössä tarvitse olla erityisiä luonnontieteellisiä kohteita nähtävissä. Jokainen seutu on 

arvokas oppimisympäristö oppilaille.  

Maasto-opetusta ei saa pelkistää biologian opetuksessa tapahtuvaksi luonnon tutkimiseksi. 

Se pitää nähdä suurena kokonaisuutena, johon sisältyy kaikki tavoitteellinen opetus 

luokkahuoneen ulkopuolella. Oppilaat eivät ole homogeeninen joukko, mutta 

oppimiskäsitysten mukaan maasto-opetus motivoi suurinta osaa oppilaista (Gilbertson, Hunt & 

Kent 1997: 313). Opetuksen järjestäminen on opettajan päätettävissä. Hänen 

mielenkiinnostaan, halustaan ja resursseistaan on siis kiinni, järjestetäänkö maasto-opetusta ja 

jos järjestetään, niin missä määrin (Manninen ym. 2007: 98). Biologia tuntuu ottavan suuren 

vastuun maasto-opetuksen antamisesta oppilaille. Aloin pohtia opintoja tehdessäni ja 

oppimateriaaleihin tutustuessani, mikä on maasto-opetuksen tila Suomen koulujärjestelmässä. 

Käytetäänkö kouluissamme hyväksi monipuolista ja usein lähellä olevaa luontoa ja viedäänkö 

oppilaat kentälle tutkimaan kulttuuria ja yhteiskuntaa sen lisäksi, että sitä opiskeltaisiin 

luokassa? 

Luokanopettajat voivat yhdistellä aihealueita opetuksessaan, koska heidän aineensa on 

ympäristöoppi ja luonnontieto. Se luonnostaan koostaa biologian, maantiedon, kemian ja 

fysiikan yhteiseksi kokonaisuudeksi. Aineenopettajilla opetettavat aineet on erotettu toisistaan 

ja kullekin niistä ovat olemassa kohdat opetussuunnitelmissa (2004). Halusinkin lähteä 

selvittämään juuri aineenopettajien näkökulmasta, mikä on maasto-opetuksen asema 

maantieteen ja biologian opetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2004) 

korostetaan, että työtapojen tulee olla aktivoivia. Oppilaille tulee opettaa tutkivia menetelmiä 

ja tulee tehdä oppimisympäristöistä monipuolisia. Parhaimpiin tuloksiin päästään, jos kaikki 

tavoitteet sulautuvat yhtenäiseksi oppimisprosessiksi. Oppimisprosessissa uusi opetettu asia 

yhdistyy oppilaan omiin havaintoihin ja kokemuksiin. Maasto-opetus antaa oppilaalle 

mahdollisuuden kerätä näitä omia havaintoja ja kokemuksia. 

Tämän tutkimuksen on tarkoitus selvittää Oulun seudun biologian ja maantieteen 

aineenopettajien maasto-opetuksen määrää peruskoulun yläkouluissa, sekä lukioissa. Tarkoitus 

on kartoittaa opettajien asenteita maasto-opetukseen, sekä selvittää, mitkä ovat heidän 

mielestään maasto-opetuksen haasteita nykypäivänä. Olen verrannut tuloksia aikaisimpiin 
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tutkimuksiin, joita on tehty esimerkiksi luokanopettajien näkemyksistä, ja tutkimus osoitti 

samoja teemoja löytyvän. Tämä tutkimus selvittää myös Oulun seudulla vaikuttavien 

toimijoiden vaikutusta maasto-opetuksen kehitykseen ja uusien opetussuunnitelmien 

mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa tapahtuvaan maasto-opetukseen.   

 

Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1) Kuinka paljon opettajat käyttävät maasto-opetusta osana opetustaan maantieteen ja 

biologian aineopetuksessa? 

2) Mitkä tekijät koetaan hyödyllisiksi ja mikä haasteiksi maasto-opetuksessa opettajien 

näkökulmasta? 

3) Mitä edesauttavia tekijöitä opettajille tarjotaan ja kuinka opettajat käyttävät niitä hyväksi? 

 

Tutkimuksen seuraavassa luvussa perehdytään ympäristökasvatukseen, sillä 

luonnontieteiden opetuksen ideologia perustuu siihen, että oppilaista kasvatetaan 

ympäristövastuullisia toimijoita. Tutkimuksessa esitellään lähemmin Palmerin 

ympäristökasvatuksenmalli (1998), koska tämä on viime vuosien viitatuin malli ja sitä on 

käytetty nykyisten ympäristökasvatussuunnitelmien laatimisessa (Cantell & Koskinen 2004: 

69).  

Tämän jälkeen teoriaosassa paneudutaan tarkemmin maantieteen aineopetukseen (luku 

3), koska tutkimuksen kohdepopulaatio koskee maantieteen ja biologian aineopettajia. Tämä 

osio antaa viitekehyksen tutkimuksen aiheelle, koska opetussuunnitelmat ohjaavat opettajien 

aineopetusta. Opetussuunnitelmien perusteissa tuodut opetuksen tavoitteet tulee toteuttaa 

opetuksessa. Opetussuunnitelmissa katsotaan myös vuonna 2016 opetukseen tulevia uusia 

opetussuunnitelmia ja niiden muutosten vaikutuksia opetukseen. Kokonaisuuden lopussa 

esitellään opetussuunnitelmissa mainittu tutkivan oppimisen oppimiskäsitys. Tämä on yksi 

hyvin yleinen lähtökohta maasto-opetuksessa käyttäville oppimiskäsityksille.  

Teoriaosion kolmas kokonaisuus selvittää maasto-opetuksen teoreettista taustaan (luku 

4). Osiossa käsitellään, miten maasto-opetusta voidaan tyypitellä. Tämä osio havainnollistaa, 

kuinka monella eri tavalla maasto-opetusta voi järjestää. Teoreettisesti esitellään myös maasto-

opetuksen hyödyt, toteutuksen periaatteet ja arvioinnin perusteet. Lopuksi on perehdytään 

teoriakirjallisuuden esille nostamiin haasteisiin, jotka liittyvät maasto-opetuksen 

järjestämiseen. Tämän kautta voidaan pohtia, mikä vaikuttaa järjestettyjen maasto-

opetuskertojen määrään. 
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Teoriaosan jälkeen esitellään tutkimuksen empiirinen osio (luvut 5 ja 6). Siinä käydään 

ensin läpi tutkimuksen lähtökohdat ja aikaisempia tutkimuksia aihepiiristä. Tämän jälkeen 

esitellään tämän tutkimuksen toteutus kyselytutkimuksella ja teemahaastatteluilla. Osiossa 

pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta, johon vaikuttivat muun muassa 

kyselytutkimukseen osallistuneiden opettajien määrä. Erillisenä kokonaisuutena luvussa 7 

käydään läpi Oulun kaupungin laatima maasto-opetuskohdeluettelo, joka on tärkeä osa kysely- 

ja haastattelututkimusta. Tutkimuksella selvitetään juuri tämän opettajien avuksi tarkoitetun 

materiaalin käyttöä sekä sen vastaamista opettajien tarpeisiin. 

Luku 8 esittelee tutkimuksen varsinaiset tulokset. Alkuosio käsittelee kyselytutkimuksen 

vastauksia, ja loppuosio teemahaastatteluiden tuloksia. Painotus on kyselytutkimuksella, ja 

teemahaastatteluiden on tarkoitus tuoda lisäselvitystä, syvyyttä ja toisenlaista näkökulmaa 

aiheeseen. Tutkimuksen lopuksi luvussa 9 on tuotu esille tuloksista johdettuja johtopäätöksiä 

sekä pohdintaa. Tässä osiossa tutkimus vastaa kootusti kaikkiin tutkimuskysymyksiin sekä 

pohtii mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Kaikki tutkimuksen lähteet on esitelty luvussa 10, ja 

liitteisiin voi tutustua luvussa 11. Liitteissä on esitelty kyselytutkimus kokonaisuudessaan sekä 

sen yhteydessä tehty mainostuskampanja.   
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2 YMPÄRISTÖKASVATUS 

 

Ympäristökasvatuksen juuret ovat 1960-luvulla. Tällöin alettiin puhua globaaleista 

ympäristökysymyksistä ja -ongelmista. Samalla niihin alettiin etsiä ratkaisuja, ja yhtenä osana 

ratkaisua nähtiin koulutus (Käpylä 1994: 7). Perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmat 

muodostavat pohjan suomalaisessa opetuksessa tehtävälle ympäristökasvatukselle. Suomen 

koulujärjestelmään termi tuli 1970-luvulla peruskoulu-uudistuksen yhteydessä. (Rikkinen 

2004: 9) Opetussuunnitelma (2004: 14, 40–41) määrittää arvopohjakseen muun muassa 

luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttämisen. Opetuksen tulisi 

edistää vastuullista elämänhallintaa, ja sen tavoitteena on kasvattaa oppilaista 

ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Ympäristökasvatus 

pohjautuu vahvasti ympäristöön liittyviin arvoihin. Tästä syystä sitä voidaan perustellusti pitää 

yhtenä eettisen kasvatuksen muotona. (Jeronen ym. 1994: 5)  

Koulu on harjoittanut eettistä kasvatusta aina, mutta sen muodostama kokonaisuus on 

muokkautunut aikakauden mukaan. Yhteiskunnan kulttuuri määrittelee kasvatukseen 

tavoitteita ja sisältöä sopivaksi senhetkiseen aikaan. (Hersh ym. 1980: 13–14) Eettiselle 

kasvatukselle ei ole olemassa yhtä tyhjentävää määritelmää, vaan lähestymiskulma 

muokkautuu jokaisen tarkastelijan mukaan. Suhteessa ympäristökasvatukseen eettinen 

kasvatus voidaan käsittää arvojen ja normien opettamisena ja siirtämisenä seuraavalle 

sukupolvelle (Jeronen ym. 1994: 4). Ympäristökasvatuksessa ympäristön käsitteen 

määritteleminen on tärkeää. Ympäristökasvatuksen yhteydessä ympäristö käsittää kaiken 

fyysisen ympäristön, eikä sitä pidä nähdä esimerkiksi luonnon synonyymina. 

Ympäristökasvatuksen ympäristöön kuuluvat yhtä lailla luonnon ja kulttuurin ympäristöt. 

Maantiede on yksi keskeinen oppiaine, joka pystyy hahmottamaan tämän kokonaisuuden. 

Kokonaisuudessa tulee ottaa huomioon ekologinen ja luonnontieteellinen näkökulma sekä 

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen puoli. (Järvikoski 2001: 7)  

Ympäristökasvatuksen tarkoitus on lisätä ympäristötietoutta. Sosiologinen viitekehys 

vaikuttaa ympäristötietouden kehittymiseen. (Järvikoski 2001: 9). Vaikka ympäristökasvatus 

kouluissa olisi samanlaista, voi ryhmän oppilaiden sisälle muodostua eroja 

ympäristötietoisuudessa. Maiselsin mukaan erilaiset sosiaaliset ryhmät muodostavat erilaisia 
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suhteita ympäristöön. Suhteiden erilaisuudesta johtuen ihmiset huomionsa ympäristöihinsä eri 

näkökulmista. Nämä näkökulmat vaikuttavat siihen, miten asenteet, kokemukset ja toiminta 

toteutuvat. Tämä kokonaisuus muodostaa henkilökohtaisen ympäristötietouden. (Maisels 1990: 

17).  

Ympäristöongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joihin vaikuttavat monet tekijät. 

Jotta näitä ongelmia voitaisiin ymmärtää, on välttämätöntä tarkastella niitä kokonaisvaltaisista 

näkökulmista. Ympäristökasvatukseen on luotu paljon erilaisia malleja, jotka selvittävät, 

kuinka tavoitteisiin on mahdollista päästä. (Käpylä 1994: 9-12). Monet mallit tukevat 

Rynningin (1993: 73–75) ajatusta siitä, että ympäristökasvatuksen tulisi alkaa mahdollisimman 

aikaisin. Varhaiskasvatuksen vaiheessa lapsi vasta muodostaa asenteita. Jos tässä vaiheessa 

lapselle opetetaan haluttuja ympäristökasvatuksen asenteita, ne todennäköisemmin vaikuttavat 

lapsen käytännössä toteutuviin asenteisiin. Tässä vaiheessa kodin ja koulun yhteistyö on 

ensiarvoisen tärkeää. Seuraavassa kappaleessa esitellään runsaasti viitattu 

ympäristökasvatuksen malli, joka kuvaa oppimisprosessin tekijöitä ympäristökasvatuksessa. 

 

2.1 Palmerin ympäristökasvatuksen malli 

 

Viime vuosien viitatuin ympäristökasvatuksen malleista on J. Palmerin laatima puumalli (kuva 

1) (Cantell & Koskinen 2004: 68).  Tässä mallissa keskeisenä päätekijänä on oma 

henkilökohtainen ympäristön merkitys. Mallin mukaan koulu yksinään ei pysty riittävästi 

vaikuttamaan tavoitteiden saavuttamiseen. Koko yhteiskunnan tulisi ottaa vastuuta 

ympäristökasvatuksesta. Puumalli lähtee juurista, jotka muodostuvat merkittävistä 

elämänkokemuksista. Runko yhdistää nämä kokemukset latvukseen. Latvus itsessään koostuu 

kolmesta toisiinsa vaikuttavasta tekijästä: oppimisesta ympäristöstä, oppimisesta ympäristössä 

ja toimimisesta ympäristön puolesta. Ympäristökasvatus ei toteudu kunnolla, jos kaikki 

osatekijät eivät toimi yhtä aikaa tasapainoisesti. (Palmer 1998: 266–279) 
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Kuva1: Palmerin ympäristökasvatuksen puumalli (1998) 

 

Kaikkien osien toteutuessa oppijalle muodostuu käsitteellisiä tietoja, taitoja ja asenteita 

ympäristöstä. Ympäristöstä oppiminen kehittää oppijan ympäristöherkkyyttä ja 

tiedonhankintaa. Ympäristössä oppiminen luo uusia kokemuksia ja toiminnallista oppimista. 

(Cantell & Koskinen 2004: 69) Palmer korostaa, että mallin tulisi nostattaa oppijoissa tunteita 

ja kokemuksia, jotka saavat heräämään ympäristöstä huolehtimiseen ja huolestumiseen sen 

puolesta. Tietojen, taitojen ja halun noustessa kaiken tulisi johtaa toimintaan ympäristön 

puolesta, ja näin tavoite ympäristökasvatuksesta olisi saavutettu. (Palmer 1998: 269–279) 

Palmerin puumallia on käytetty paljon lähtökohtana nykyisen ympäristökasvatuksen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. (Cantell & Koskinen 2004: 69) 
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3 MAANTIEDE AINEOPETUKSESSA 

 

Maantietoa aletaan opettaa erillisenä aineena suomalaisessa peruskoulussa 7. luokalta lähtien. 

Alakoulun puolella opetus on integroitu ympäristö- ja luonnontiedon opetukseen. Nimitys 

vaihtuu lukio-opetuksessa maantieteen opetukseksi. tässä tutkielmassa puhutaan yleisesti ottaen 

maantieteen opetuksesta ja tällä tarkoitetaan kaikkea aineen opetusta. Kun tekstissä halutaan 

painottaa nimenomaan peruskoulun opetusta, puhutaan maantiedosta, joka käsittää opetuksen 

7. – 9. -luokan aikana. Tämän tutkimuksen aikana kouluissa on käytössä vuosien 2004 ja 2003 

opetussuunnitelmat. Luvussa 3.3 käydään läpi, kuinka vuonna 2016 tulevat uudet 

opetussuunnitelmat vaikuttavat aineopetukseen. Seuraavaksi paneudutaan tutkimuksen aikana 

vaikuttaneisiin opetussuunnitelmiin. 

 

3.1 Perusopetuksen opetussuunnitelma 

 

Maantiedettä voidaan lähestyä lukemattomista näkökulmista. Kouluopetuksessa lähdetään 

liikkeelle hyvin sanakirjamaisesta määritteestä ”maantiede on Maata ja ihmisiä tutkiva 

tieteenala” (Rikkinen 1999: 2). Lähtökohdan ollessa tämä voidaan huomata maantieteen 

tutkimusalueen olevan laaja. Ei voida olettaa, että kaikkia asioita voitaisiin opettaa koulussa 

oppilaille. Yläkoulussa opetushallituksen laatiman tuntijaon (2004) mukaan maantiedon ja 

biologian yhteisopetukselle on varattu yhteensä seitsemän vuosiviikkotuntia (vvt). Yksi 

vuosiviikkotunti sisältää 28 tuntia opetusta lukuvuoden aikana. Yläkoulussa on siis varattu 

yhteensä 266 oppituntia biologian ja maantiedon opettamiseen kaikille kolmelle yläkoulun 

vuosiluokalle. Koulut saavat itse suunnitella, kuinka jakavat oppitunnit lukuvuosien ajaksi.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004: 183–185) määrittää tavoitteet ja 

keskeiset sisällöt maantiedon opettamiselle. POPS:in (2004: 183) määritelmän mukaan 

maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. 

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppisi käyttämään ja tulkitsemaan monenlaisia karttoja, 

tilastollisia kuvia ja erilaisia kuvallisia materiaaleja. Lähteitä ohjataan tulkitsemaan kriittisesti 

ja oppilasta opetetaan arvioimaan niiden luotettavuutta. Oppilaan tulee oppia itse etsimään 

maantieteellisiä lähteitä ja käyttämään sähköisiä viestimiä apuna. Hänen pitäisi pystyä 

ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla ja kyetä hahmottamaan alueiden 

sijainteja ja paikkojen etäisyyksiä. Oppilas pitää myös tutustuttaa maanpintaan vaikuttaviin 

tekijöihin ja tulkitsemaan maisemia. Tärkeää on myös, että oppilas oppii ymmärtämään 

luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta sekä syitä, joiden mukaan ihmiset sijoittavat toimintojaan. 
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Kulttuurimaantieteen puolelta oppilas oppii erilaisten kulttuurien tunnistamista ja myönteistä 

suhtautumista vieraisiin maihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin. Oppilaan tulisi oppia 

tuntemaan Suomen erilaisia ympäristöjä ja ymmärtää alueellisen identiteetin merkityksiä. Näitä 

tavoitteita tulisi edistää kaikissa maantiedon opetuksen kokonaisuuksissa.  

Varsinaiset keskeiset sisällöt POPS (2004: 184) määrittää neljään kokonaisuuteen; Maa 

– ihmisen kotiplaneetta, Eurooppa, Suomi maailmassa ja Yhteinen ympäristö. Näiden 

kokonaisuuksien alla vain Suomi maailmassa viitataan mahdolliseen kenttätyöskentelyyn 

seuraavasti: ”Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja 

rakennettuun ympäristöön liittyviä tutkimuksia” (POPS 2004: 185). Muuten opetussuunnitelma 

painottuu vain yleisesti oppimisympäristöjen monipuolisuuteen ja jättää opettajalle valinnan 

varaa siinä, miten hän opetuksensa toteuttaa.  

 

3.2 Lukion opetussuunnitelma 

 

Lukion maantieteen opettaminen koostuu kolmesta osasta. Kaikille opiskelijoille pakollisia 

maantieteen kursseja ovat Sininen planeetta ja Yhteinen maailma. He, jotka kirjoittavat 

maantieteen reaalikokeen ylioppilaskirjoituksissa tai ja jotka haluavat syventää vapaaehtoisesti 

maantieteen oppimistaan, käyvät myös syventävät kurssit. Niitä on kaksi: Riskien maailma ja 

Aluetutkimus. Koulut saavat tämän lisäksi tarjota resurssiensa puitteissa soveltavia kursseja. 

Ylioppilaskokeen kysymykset tulevat pakollisen ja syventävien kurssien aihealueista. (LOPS 

2003: 138–142) Opetushallitus on määrittänyt, että yksi kurssi on pituudeltaan keskimäärin 38 

oppituntia, ja kurssit tulisi suorittaa yhden jakson aikana. Samaa oppiaineitta voidaan opiskella 

useamman jakson aikana. Yksi jakso kestää yleensä 1,5 kuukautta. Lukiot saavat itse päättää 

tarkemmat määritelmät. 

Lukion maantieteessä tarkastellaan elotonta ja elollista luontoa sekä näiden 

vuorovaikutusta toisiinsa. Opetuksessa käydään lävitse myös ihmisten luomia järjestelmiä, 

rakenteita sekä toimintoja maapallolla. Tärkeää on ymmärtää vuorovaikutus kaikkien tekijöiden 

välillä. Opiskelijan tulisi oppia näkemään maapallo muuttuvana kokonaisuutena, jossa on 

monimuotoisia kulttuureja. Keskeisenä aiheena on kestävä kehitys. Opiskelijaa tulisi ohjata 

ymmärtämään globaalisti ja paikallisesti ilmiöitä ja ongelmia. Tavoitteena on, että opiskelija 

osaa hankkia ja analysoida maantieteellistä tietoa monipuolisesti ja kriittisesti. Opetuksen 

tavoitteissa on myös listattu, että opiskelijan tulee osata havainnoida sekä analysoida 

luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa. Hänen pitää osata toimia kantaaottavana 
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jäsenenä ympäröivässä maailmassa ja toimia aktiivisesti kestävän kehityksen puolesta. (LOPS 

2003: 138)  

Varsinaisesti maasto-opetusta ei korosteta lukion maantieteenopetuksessa. Yleisesti 

opetussuunnitelmassa todetaan, että opetuksen tulisi olla motivoivaa ja oppimisympäristöltään 

monipuolista. Aluetutkimuksen kurssin tavoitteisiin on kirjattu seuraavassa: ”Opiskelija osaa 

kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn tai 

haastattelun avulla sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä” (LOPS 2003: 

142). Tämä ei velvoita opettajia käyttämään kurssissa maasto-opetusta osana opetusta, mutta 

periaatteet kenttätyöskentelyyn tulisi opettaa oppilaille.  

 

3.3 Uudet opetussuunnitelmat 

 

Vuonna 2014 opetushallitus hyväksyi esiopetuksen-, perusopetuksen- ja lisäopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet. Samalla myös tuntijako uudistettiin. Uusien 

opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään syyslukukauden 2016 alusta lähtien. 

uusilla opetussuunnitelmilla halutaan vahvistaa kasvun ja oppimisen jatkumoa. Oppijan 

kehitysvaihe tulee ottaa aiempaa enemmän huomioon. Kasvatustyön arvona ja periaatteena 

tulee olla oppilaiden monipuolisen kasvun tukeminen sekä identiteetin vahvistaminen. Tämä 

tulee tapahtua vuorovaikutteisessa ja kaikkia kunnioittavassa yhteistyössä, jossa otetaan 

kestävä kehitys huomioon. Tavoitteena on antaa oppilaille tulevaisuudessa tarvittava sivistys ja 

laaja-alainen osaaminen. Oppimiskäsityksiä tulee syventää, sekä vahvistaa luovuutta ja 

yhteisöllisyyttä. Uudet tavoitteet määrittelevät, että oppimisen tulee tapahtua monipuolisessa 

oppimisympäristöstä. (Opetushallitus - OPS2016) 

2014 perusopetuksen opetussuunnitelma ei vaikuta yläkoulun biologian ja maantiedon 

opetuksen tuntimäärään. Oppilaiden lähtötaso voi muuttua, sillä alakouluissa siirrytään kaikilla 

vuosiluokilla opettamaan fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa integroidusti 

ympäristöopin aineena. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012). Tähän mennessä integraatio on 

ollut vuosiluokilla 1.–4, ja maantieto on integroitu vain biologian opetukseen vuosiluokilla 5.–

6. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset tulevat koskemaan maantiedon 

opetuksen tavoitteita, aihekokonaisuuksia ja integroitumista muun muassa uusiin laaja-alaisiin 

opintoihin. Uusi opetussuunnitelma antaa hyvän aihion maasto-opetuksen lisäämiseen. Yleiset 

tavoitteet painottavat monipuolisia oppimisympäristöjä. Maantiedon yläkoulun opetuksen 

tavoite 8 (POPS 2014: 285) on ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja ja 

tavoite 9 on harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia 
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sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, 

Suomessa ja koko maailmassa. Nämä tavoitteet kannustavat selvästi maasto-opetukseen. 

Keskeiset sisältöalueet opetuksessa uudistuvat myös. Niissä on paljon samoja teemoja 

kuin entisissä määritellyissä sisällöissä, mutta ne on eritelty tarkemmin. POPS 2004 jaottelee 

keskeiset sisällöt neljään ja POPS 2014 kuuteen osaan. Uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman sisältökohta S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt määrittää tekemään 

kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Oppilaiden tulee opetuksessa osallistua oman 

lähiympäristönsä monipuolisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyvyyden ja turvallisuuden 

suunnitteluun ja parantamiseen. (POPS 2014: 386) 

Uutena asiana perusopetuksen opetussuunnitelmaan on lisätty ainekohtaiset 

oppimisympäristöjen ja työtapojen tavoitteet (POPS 2014: 386). Tässä kohdassa painotetaan, 

että maantiedon opetuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta on keskeistä käyttää 

monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä koulussa ja koulun ulkopuolella. 

”Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten 

oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta” (POPS 

2014:386). Uusi opetussuunnitelma siis vaatii opettajia käyttämään maantiedon opetuksessaan 

maasto-opetusta, ja sillä pyritään edistämään oppilaiden tutkimuksellista lähestymistä 

oppimiseen. Opetussuunnitelma tuo esille myös kulttuurimaantieteen tutkimisen rakennetussa 

ympäristössä.  

Lukion opetussuunnitelma muuttuu myös syyslukukaudesta 2016 alkaen. 

Lukiokoulutuksessa tulee maantieteen osalta muutoksia tuntimäärään. Biologiassa 

kurssimäärät pysyvät samoina, mutta maantieteessä vähenee yksi pakollinen kurssi ja lisääntyy 

yksi syventävä kurssi. Maantieteessä on tulevaisuudessa siis yksi kaikille pakollinen 

maantieteen kurssi ja kolme syventävää kurssia, jotka yhdessä pakollisen kurssin kanssa 

muodostavat ylioppilaskokeen oppimisalueen. Koulut saavat tämän lisäksi omien resurssiensa 

ja tarpeidensa mukaan vapaasti järjestää soveltavia kursseja. Uudeksi kokonaisuudeksi tulevat 

ainerajat ylittävät yhteiset teemaopinnot. On tarjolla kolme syventävää kurssia, ja niiden 

koostamisesta saavat koulut päättää vuoden 2015 LOPS:issa esitettyjen kriteereiden mukaan. 

Opetushallitus ei vielä tutkimuksen kirjoittamisen aikaan julkaissut lopullisia lukion 

opetussuunnitelman perusteita 2015. Siitä on kuitenkin olemassa opetushallituksen luonnos, 

joka on laadittu ja julkaistu 22.9.2015. Luonnosta ei ollut vielä julkaistu tutkimuksen 

aineistonkeruun aikana, joten se on tutkimuksessa mukana myöhemmin tulleena lisätietona. 

Luonnoksen maantieteen osiossa painotetaan sanallisesti tutkivaa oppimista oppilaille 

edullisena oppimismetodina, joka auttaa opiskelijaa syventämään maantieteellistä ajattelua. 
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Tässä tuodaan esille myös Geomedia, joka pitää tuoda opetukseen (LOPS 2015 -luonnos: 162). 

Geomedia -termillä tarkoitetaan esimerkiksi videoita, artikkeleita, digitaalisia 

paikkatietojärjestelmiä ja virtuaalisia kartta-alustoja, kuten Google Earthia. (Jylhä 2015). 

Maantieteen ylioppilaskoe on ensimmäisten joukossa muuttumassa sähköiseksi. 

Ylioppilaslautakunta julkaisi vuonna 2013, että maantieteen reaalikoe kirjoitetaan sähköisellä 

alustalla syksystä 2016 alkaen. LOPS 2015 -luonnos ei mainitse kertaakaan maasto-opetusta 

maantieteen kohdalla. Lukion oppimisympäristön monipuolisuus nähdään virtuaalisen 

oppimisympäristön monipuolisuutena. Tämä herättää mielenkiintoa Richard Taylorin (2005) 

luomaan käsitteeseen virtuaalinen maasto-opetus. Tässä tutkielmassa kuitenkin kiinnitetään 

huomiota ainoastaan perinteiseen maasto-opetukseen. Seuraavassa kappaleessa käsitellään 

tarkemmin oppimiskäsityksiä ja opetusmetodeja. 

 

3.4 Oppimiskäsitykset ja opetusmetodit 

 

Oppimiskäsitykset ohjaavat opetusmetodeja. Aikakauden luonne muokkaa sitä käsitystä siitä, 

miten oppilaat oppivat ja kuinka opetusta pitäisi toteuttaa. Nykypäivän opetuksen lähtökohta 

nojautuu 1900-luvulla vahvassa asemassa olleeseen behavioristiseen oppimiskäsitykseen. 

Behaviorismi korostaa opettajajohtoisuutta ja antaa oppilaille hyvin passiivisen kuulijan roolin. 

(Kauppila 2007: 17–20) Nykyopetuksessakin istuu hyvin tiukasti, että opettaja kyselee ja 

oppilaat vastaavat. Opettajalta saa välittömän vastareaktion, ja lopulta opettaja jakaa 

teoreettisen tiedon. Ymmärrys- ja pohdintaprosessi jää hyvin vajavaiseksi tässä 

oppimiskäsityksessä. 

Konstruktivismi ei itsessään ole oppimiskäsitys, mutta sillä on ollut suuri merkitys sille, 

että behavioristista oppimiskäsitystä vastaan alettiin esittää kritiikkiä ja uusia käsityksiä syntyi. 

Konstruktivismi on lähtöisin antiikin Kreikasta ja Roomasta. Se pohtii tiedon olemusta ja sitä, 

kuinka tietoa voidaan sisäistää. (Tynjälä 1999: 37) Keskeisessä osassa on yksilö ja yksilön 

maailmankuvan rakentuminen. Konstruktivismin mukaan ei ole olemassa yhtä ehdotonta 

todellisuutta, vaan jokainen yksilö on aktiivinen oppija, joka ottaa mukaansa oman 

todellisuutensa oppimisprosessissa. Yksilön maailmaan vaikuttavat myös sosiaaliset suhteet. 

(Kauppila 2007: 36) 

Tästä on lähtenyt ajatus humanistisesta oppimiskäsityksestä. Humanistinen suuntaus 

korostaa, että oppimisen tulisi tapahtua luovuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Tämän 

nähdään vahvistavan minäkuvan kasvua. Oppilaan omalle aktiiviselle toiminnalle annetaan 

suuri arvo prosessissa. Tärkeää on myös päästä jakamaan vuorovaikutuksellisesti muiden 
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kanssa oppimiskokemuksia ja näin käsittelemään yhdessä kokonaisuutta syvemmällä tasolla 

kokonaisuutta. Opettajaa ei kuitenkaan ole unohdettu, sillä pelkkä kokemus ei yleensä riitä 

ilmiön ymmärtämiseksi. Opettajan tulee olla ohjaavana osapuolena, joka opettaa oppilaita 

pohtivaan tulkintaan, johon liittyy myös oman todellisuuden arvioiminen. (Kauppila 2007: 30) 

Opettajasta on siis tullut enemmän ohjaaja, joka luo oppimisympäristön. Ei siis ole 

suotavaa, että opettaja on ainut aktiivinen toimija opetustilanteessa. Humanistinen 

oppimiskäsitys näkee hyväksi, että oppilaille luodaan mahdollisimman monipuolinen 

oppimisympäristö. Luokkahuone on hyvin rajoittava ympäristö, kun katsotaan ympäristöä 

luovuuden ja kokemuksellisuuden kautta. (Rauste-won Wright 1997: 19–20) Jos vielä otetaan 

huomioon, että oppilaat ovat viikosta toiseen useita tunteja päivässä hyvin samanlaisessa 

oppimisympäristössä, niin on selvää, että tämä johtaa hyvin suppeaan kokemusmaailmaan. 

Seuraavassa kappaleessa tarkastelen kahta oppimismetodia humanistisen oppimiskäsityksen 

pohjalta.. 

 

3.4.1 Kokemuksellinen oppiminen 

”Tekemällä oppii” on John Deweyn (1957) yleisesti tunnettu ja vanha periaate. Oppiminen on 

prosessi, joka koostuu monista osista. Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa oppia, ja jokaisella on 

henkilökohtaisia oppimistekniikoita. Sitä ei kuitenkaan voida kiistää, etteivätkö omakohtainen 

kokemus ja havainnointi sopisi jokaiselle oppijalle. Kokemuksellista oppimista pidetään 

holistisena ja integroivana näkemyksenä oppimiseen. Kokemuksellisessa oppimisessa 

yhdistyvät kokemukset, havainnot, kognitio ja käyttäytyminen. (Kolbin 1984) Oppiminen 

itsessään nähdään prosessina, joka perustuu jatkuviin kokemuksiin. Oppimisen tulee tapahtua 

vuorovaikutussuhteessa ympäristön kanssa. Opittu tieto olisi hyvä nähdä toimintaa ohjaavana 

tekijänä, ei suinkaan itsetarkoituksellisena tavoitteena. (Wahlström 1994: 20)  

Kolb (1984) kehitti kehämäisen mallin kokemuksellisesta oppimisesta (kuva 2). Siinä 

tärkeään osaan nousee reflektio eli pohdinta. Alun perin oppilaalla on kokemuksesta saatu 

tulkinta eli käsittäminen, jota hän lähtee työstämään reflektion kautta. Ihmiset luovat 

kohtaamistaan asioista jatkuvasti tulkintoja ja antavat niille merkityksiä. Käynnissä on jatkuva 

käsitteellistäminen ja nämä taas ovat jatkuvassa muutosprosessissa. Muutosta aiheuttavat uudet 

kokemukset ja niiden yhteydessä käyty reflektio. Uusi tulkinta voi johtaa uudenlaiseen 

kokeilevaan toimintaan ja sitä kautta uuteen ymmärtämiseen. Jos oppilas työstää vain samoja 

tulkintareittejä eikä ollenkaan käy pohdintaa osana prosessia, ei uusia oivalluksia ja sitä kautta 

uuden oppimista omien kokemuksien kautta synny. On siis tärkeää kannustaa ja opettaa 

oppilaita vapaasti reflektoimaan sekä itseään että kokemuksiaan. (Wahlström 1994: 20–21) 
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Kuva 2: Kokemuksellisen oppimisenkehä (Kolb 1994) 

 

Luonnontieteisiin kokemuksellisen oppimisen katsotaan sopivan hyvin, ja sitä pyritään 

soveltamaan opetuksessa aktiivisesti. Aiheesta on tehty myös monipuolista tutkimusta. 

Esimerkiksi Herman ym. esittelevät teoksen Teaching Kids to love the Earth (1991) yhteydessä 

186 työtapaa ja tehtävää, jotka kannustavat oppilaita kokemaan, kokeilemaan ja sitä kautta 

oppimaan arvostamaan luontoa. Erittäin tärkeänä pidetään sellaisen tunnekokemuksen 

saamista, joka luo tunnesiteen luontoon. Jotta hyvä suhde voisi syntyä, tulee oppilaille selvittää, 

mikä on harjoituksen tarkoitus, ja kokemuksen jälkeen tulee tarjota tarpeeksi ohjattua 

reflektointia. Näin saadaan oppilaille syntymään laajempi ymmärrys oppimisaiheeseen. 

Positiivisten tunnekokemuksien saaminen on tärkeää, vaikka aiheet voivatkin olla 

epämiellyttäviä ja herätteleviä. Oppimistilanteessa tulisi olla vapaa ja salliva ilmapiiri, jossa 

oppilas tuntee olonsa ja mielipiteensä hyväksytyksi. Opettajan tulee muistaa asioiden 

moninäkökulmaisuus ja olla luomatta mustavalkoista tarkastelukulmaa. (Järvinen 1990) 

 

3.4.2 Tutkiva oppiminen 

Kokemuksellisen oppimisen lähtökohdista on saanut alkunsa tutkiva oppiminen. Se sisältää 

saman ideologian oppilaan kokemuksen ja reflektoinnin kehästä, mutta laajentaa käsityksen 

kokonaisvaltaiseksi oppimisen työtavaksi. Tutkivaan oppimiseen voidaan liittää monipuolisesti 

muun muassa tiedonhankintaa ja ongelmanratkaisua. Oppilas pyritään tällä työskentelytavalla 

saamaan aktiiviseksi ja omatoimiseksi. Luonnontieteiden opetuksen kannalta on mielekästä 
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mennä tutkimaan asioita aitoon ympäristöön tai tuoda ympäristöä luokkaan tutkittavaksi. 

Maasto-opetus tarjoaa ideaaliset puitteet tutkivan oppimisen toteutukseen. (Palmberg 2005: 97–

99) 

Lapsilla on luontaista mielenkiintoa oppia asioita ympäristöstään ja sen ilmiöistä 

tutkimisen ja ihmettelyn kautta. Tärkeä osa on myös vuorovaikutus aikuisten ja muiden lasten 

kanssa. Näin toteutetaan käytännössä tutkimisen oppimisen kehää. Tätä luontaista tiedonhalua 

ei saisi tukahduttaa missään vaiheessa, vaan sitä tulee tukea ja pitää yllä koko ikä. Oppilaille 

tulee olla selvää, että kaikki kysyminen ja ihmettely on sallittua, jopa suotavaa. (Kangassalo 

2004: 33) Oma lukio-opettajani Aarne Kohonen sanoi ensimmäisen maantieteen kurssin 

ensimmäisellä tunnilla, että ”Maantieteessä on olemassa vain neljä kysymystä. Kun osaatte ne, 

niin pärjäätte tässä aineessa. Ne kysymykset ovat mitä, miten, miksi ja missä.” Näissä 

kysymyksissä tiivistyy kokonaisuuden hahmottaminen ja syy-seuraus-suhteiden tunteminen. 

Syvempi ymmärrys on avain käsitteellisen teorian muodostumiseen (Kangassalo 2004: 37). 

Tutkivan oppimisen rakennetta voidaan lähteä hahmottamaan tutkivan oppimisen 

mallilla, jossa oppiminen on seuraus oppilaan omasta aktiivisesta toiminnasta. Toiminnalla 

tulee olla myös tavoite. Oppimisessa ei kehitetä pelkästään uusien tietojen hankkimista, vaan 

myös metakongnitiivisia taitoja ja työskentelytekniikoita, joita voi hyödyntää kaikissa 

oppimistilanteissa (Kangassalo 2004: 33). Hakkarainen ym. (2001) ovat luoneet kehämäisen 

mallin tutkivan oppimisen tekijöistä (kuva 3). Kehä lähtee liikkeelle kontekstin tiedostamisesta 

ja ongelman asettamisesta. Se johtaa ongelman työstämiseen ja siitä saatavan tiedon kriittiseen 

pohdiskeluun. Pohtiminen ja arviointi saavat tiedon aikaan syventymistä, joka taas herättää 

uusia tarkentavia ongelmia ja uusia työskentelyjaksoja. Lopulta kaikki kootaan uuteen 

käsitykseen kontekstista, ja tämän jälkeen voidaan pohtia uutta aihepiirin ongelmaa.  
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     Kuva 3: Tutkivan oppimisen malli (Hakkarainen ym. 2001) 

 

Prosessin keskellä on jatkuva vuorovaikutus muiden kanssa. Vuorovaikutuksessa Jaetaan omaa 

tietoutta ja otetaan sitä vastaan muilta. Havaintopohjaa laajennetaan muiden havainnoilla ja 

mahdollisia teorioita käsitellään sekä yksin että ryhmässä. Vuorovaikutuksessa on myös hyvä 

käydä kriittistä arviointia, sillä toisilta ihmisiltä voi saada sellaisia näkökulmia asiaan, joita itse 

ei olisi tullut ajatelleeksi. (Hakkarainen 2001: 2002–2003) Kouluopetuksessa tutkivan 

oppimisen työskentely lähtee enemmän induktiivisesta lähestymisestä. Tieteessä käytetty hyvin 

teoriapainotteinen lähestyminen on liian raskas aloitus, kun oppilaat vielä harjoittelevat 

käsitteiden käyttämistä. Ongelman kontekstin luomiseen käytetään oppilaiden omia tietoja ja 

kokemuksia. Aihepiirin moniulotteisuus tulee sovittaa oppilaiden tason mukaan. Haastetta tulisi 

olla tarpeeksi, jotta oppilaat saadaan pohdiskelun kautta oppimaan uutta (Palmberg 2005: 100) 

Tutkiva oppiminen perustuu ongelmien ratkaisemiseen. Pisimmälle vietynä opettaja ei 

anna oppilaille valmiiksi ongelmaa, vaan oppilaat itse saavat kehittää aihepiiriin ongelman ja 

keksiä myös, miten ongelmaa lähdetään tutkimaan. Opettaja on tässä vain avustavan ohjaajan 

roolissa. Isompi ongelma voidaan jakaa pienempiin ongelmiin ja tämän tulisi opettaa oppilaita 

havainnoimaan, että usein tarvitaan monia tiedonhankintakierroksia, jotta isompi ongelma 

voidaan selvittää. (Hakkarainen 2001: 2003) Samalla oppilaat oppivat myös arvioimaan 

yksittäisten tietolähteiden luotettavuutta. Tehdessään itse tutkimuksia oppilaat oppivat 

pohtimaan mahdollisten virheiden vaikutusta koko ongelman ratkaisuun. Oppilaiden tulee 

myös oppia tiedostamaan, mikä vaikutus ennakkokäsityksillä on uuden tiedon käsittelemiseen. 
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Kriittisen arvioinnin yhteydessä ilmenee usein ristiriitaisia tilanteita, kun omat selitykset eivät 

enää kohtaakaan tietolähteiden tai toisten oppilaiden käsitysten kanssa. Vuorovaikutteisella 

keskustelulla saadaan oppilaat pohtimaan sitä, kenen havainto vastaa tietolähteitä ja mikä 

vaikuttaa siihen, että toisilla on poikkeamia tuloksissa. Tämä saa aikaan syvemmän oppimisen. 

(Kangassalo 2004: 31) 

Tutkivan oppimisen malli käy lähes kaikkiin oppiaineisiin ja moniin aiheisiin. Ei ole 

mikään mahdottomuus toteuttaa jopa koko kurssia tällä metodilla. Ongelmiin ei ole aina 

olemassa vain yhtä ratkaisua, eikä ongelmia välttämättä tarvitse ratkaista tietyllä opitulla 

kaavalla. Samaan lopputulokseen voidaan päästä monilla erilaisilla menetelmillä. Varsinkin 

maasto-opetuksessa tulisi tutkivaa oppimista käyttää, sillä se on mitä parhain ympäristö päästää 

oppilaat työskentelemään itse. Kun käyttää mallin ideaalisinta muotoa niin, että oppilaat saavat 

suunnitella itse tutkimuksensa maastossa, työskentelyyn syntyy aivan erilainen side ja 

motivaatio. Samalla myös annetaan aivan erilainen, tutkiva ja tieteellinen näkökulma 

lähiympäristöön. 

 

 3.5 Oppimisympäristöt 

 

Oppimiseen tarvitaan muutakin kuin opetuksen aihe ja materiaalit. Oppimisympäristöillä on 

suuri merkitys oppimistuloksiin. Ei ole yhdentekevää, millaisessa tilassa opetusta annetaan 

oppilaille. Ympäristön on tuettava yhtälailla oppimisprosessia ja oltava tasapainoinen osa 

kokonaisuutta. Varsinaisesti mikä tahansa ympäristö voi olla oppimisympäristö, jos se vastaa 

oppimistavoitteita. (Manninen ym. 2007: 107–108) Oppimisympäristön voi määritellä tilaksi, 

paikaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka ensisijainen tarkoitus on edistää oppimista. 

Oppijalla on oppimisympäristössä käytössä resursseja, jotka edesauttavat oppimista, eli 

käsitteellistä ymmärtämistä, sekä ongelman ratkaisua. (Wilson 1996) Myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (2004) antaa oppimisympäristölle oman määritteen. POPS:n 

mukaan oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysistä tilaa, joka liittyy oppimiseen. Myös POPS 

huomioi, että oppimisympäristön osia ovat psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. 

(Opetushallitus 2004: 15) 
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4 MAASTO-OPETUS 

 

Maasto-opetuksella on pitkät perinteet opetuksessa. Johdantokappaleen alussa esitelty 

Nordmann piti ”retkeilyä” tärkeänä vuonna 1905 kirjoitetussa didaktiikan oppaassaan ja 

tähdensi, että kaikki ympäristöt käyvät opetukseen. Yksinkertaisimmillaan maasto-opetus 

voidaan määritellä opetukseksi, joka tapahtuu luokan ulkopuolella. Tämä määritys on kuitenkin 

liian pelkistetty, sillä maasto-opetuksen järjestäminen vaatii myös luokkatyöskentelyä. Maasto-

opetuksessa puhuttaessa hyvä lähtökohta on kuitenkin ajatella, että jokin osa opetuksesta 

tapahtuu luokkahuoneen ulkopuolella. Maasto-opetusta on laajasti pidetty oleellisena osana 

tehokasta opetusta. Sen katsotaan myös olevan oppilaille motivoiva ja nautittava opetuksen 

muoto. (Gilbertson, Hunt & Kent 1997: 313) 

Maasto-opetuksen lähtökohtana tulisi aina olla, että se sidotaan muuhun opetukseen. 

Opetusmetodina se on hyvin erilainen kuin luokassa käytettävät metodit ja vaatii hyvää 

pohjatyötä sekä opettajalta että oppilailta. Luokassa tapahtuva aiheeseen tutustuminen, 

motivointi ja ohjeiden läpikäyminen ennalta auttaa maasto-opetuskerran onnistumista. 

Vieraammassa ympäristössä aisteja ärsyttäviä elementtejä on enemmän ja oppilaiden huomio 

kiinnittyy helpommin ympäristön havainnointiin ja tutkimiseen. Tällöin ohjeistusta ja 

perehdytystä ei välttämättä malteta kuunnella kunnolla. (Rikkinen 1999: 200) 

Maasto-opetuksesta käytetään monenlaisia nimityksiä, kuten kenttäopetus, 

kenttätyöskentely ja kenttätutkimus (Rikkinen 1999: 200). Englanninkielisessä kirjallisuudessa 

käytetään yleisesti nimitystä field education (Hart & Thomas 1986: 205; Scott ym. 2006: 161). 

Eri nimityksillä on painotusarvoja maantieteen opetuksessa. Everson (1973: 107) on määritellyt 

karkean jaon termeihin fieldwork ja field research. Rikkinen (1999: 200) on suomentanut nämä 

käsitteet luonnonmaantieteelliseen maastotyöskentelyyn ja kulttuurimaantieteelliseen 

kenttätutkimukseen. Everson (1973: 107) käyttää toisena jakona traditionaalista aikajaottelua 

vanhempaan kenttätyöhön ja nuorempaan kenttätutkimukseen. Lähemmin erilaisiin 

maastoopetuksen tyyppeihin perehdytään seuraavassa luvussa. 

 

4.1 Maasto-opetuksen tyypit 

 

Maasto-opetustyylejä on varmasti olemassa yhtä monta kuin niitä käyttäviä opettajiakin. Kent, 

Gilbertson ja Hunt (1997) ovat luoneet tyylien luokittelemiseen neljän maasto-opetustyypin 

hierarkian. Nämä erilaiset tyypit tukevat erilaisia oppimistyylejä ja opettajien olisikin hyvä 
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ottaa osaksi opetusta monityyppinen maasto-opetuskokonaisuus. Näin mahdollisimman moni 

oppilas saisi eniten hyötyä oppimiseensa. 

Observational Fieldwork eli havainnoiva maasto-opetus on keskeisimpiä tapoja oppia 

maastossa. Oppilaat saavat omakohtaisia kokemuksia ympäristöstään. Yksinkertaisimmillaan 

ja jopa tyypillisimmillään tämä tarkoittaa, että oppilaat viedään katsomaan juuri tiettyä asiaa ja 

opiskelu sidotaan hyvin tiukasti vain kyseisen aiheen havainnointiin (Brown 1969). Tämä voi 

kuitenkin olla pitkästyttävää pidemmällä aikavälillä ja johtaa helposti oppilaiden huomion 

karkaamiseen muihin asioihin. Verrattuna muihin tyyppeihin, havainnollistavassa maasto-

opetuksessa on vähemmän haasteita. Tarvitaan vain kohde, opettajan tieto opetusaiheesta sekä 

hänen taitonsa kiinnittää oppilaiden huomio havainnointiin ja kuuntelemiseen. Yksi hyvä tapa 

järjestää havainnoivaa maasto-opetusta on niin sanottu Cookin kierros. Tällä tarkoitetaan 

opastusmaista kierrosta kohteelta kohteelle. Kun yhden kohteen ajallisen keston pitää 

kohtuullisena eikä opettaja ala rönsyillä opetuspuheessaan, pysyy oppilaiden huomio paremmin 

itse aiheessa (Gilbertson, Hunt & Kent 1997: 315) 

Participatory Fieldwork eli osallistava maasto-opetus, on tiedostettu nykyopetuksessa 

äärimmäisen tärkeäksi oppimismuodoksi ja nykyään opettajia kannustetaan käyttämään tätä 

tyyppiä opetuksessaan. Oppilas ei saa olla vain astia, johon opettaja kaataa tietoa. Oppijan pitää 

olla aktiivisessa osassa oppimisessa. Osallistava maasto-opetus tarjoaa oppilaalle 

mahdollisuuden kokea itse ja siten syventää oppimiskokemustaan. Opiskelija ei kuitenkaan saa 

jäädä yksin havaintojensa kanssa, vaan maasto-opetuksen täytyy olla vuorovaikutteista 

oppilaan ja opettajan välillä. Täytyy myös muistaa, että osallistava työskentelymuoto ei toteudu, 

jos oppilas ei ole itse kiinnostunut ja sitoutunut oppimiseen. (Gilbertson, Hunt & Kent 1997: 

315–316) Tinsleyn (1996) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin, vaikuttaako oppilaan 

sitoutumiseen opiskeluun se, työskenteleekö hän yksin vai ryhmässä. Tällöin saatiin tulokseksi, 

että yksin oppilaat sitoutuivat paremmin työskentelyyn. Ryhmätyöskentelyssä havaittiin, että 

ne oppilaat, joita aihe kiinnosti enemmän ja jotka olivat vahvempia tiedoiltaan ja taidoiltaan, 

tekivät enemmän töitä ryhmässä. Joissakin tapauksissa nämä oppilaat tekivät kaikki työt, 

eivätkä muut ryhmän oppilaat osallistuneet. Jos opettaja ei kiinnitä tähän huomiota ja arvostelee 

vain lopputuloksen, osa ryhmän jäsenistä saa tätä kautta täysin väärän arvostelun. 

Opettajalle osallistava maasto-opetus on myös työläämpi järjestää kuin havainnoiva 

masto-opetus. Osallistava opetus vaatii laajaa etukäteissuunnittelua, kun täytyy kartoittaa 

monia tekijöitä (ks. 4.2 Maasto-opetuksen toteutus ja 4.4 Maasto-opetuksen haasteet). Lisäksi 

maasto-työskentelyyn täytyy varata enemmän aikaa kuin havainnointityöskentelyyn. Oppilaille 

tulee varata aikaa löytää tutkittavat kohteensa. Aikaa kuluu myös itse työskentelyyn ja 
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tekemiseen. Oppilaiden asianmukainen valvonta asettaa myös oman haasteen tässä tyypissä, 

varsinkin jos kaikki oppilaat suorittavat itsenäistä työskentelyä laajalla tutkimusalueella. (Boud 

& Feletti 1991). Osallistavassa opetuksessa oppilaat kuitenkin oppivat työskennellessään 

konkreettisesti menetelmiä ja analyysimuotoja, eikä näiden taitojen konkreettista harjoittelua 

saa väheksyä. (Gilbertson, Hunt & Kent 1997: 317) 

Viimeisenä luokkana Kent, Gilbertson ja Hunt ovat yhdistäneet tyypit Learner-

practitioner ja Participant Observation eli asiantuntijaohjaus ja osallistuva havainnointi. 

Ihmismaantieteessä, sosiologiassa ja antropologiassa on harjoitettu pitkään osallistuvaa 

havainnointia kenttätyöskentelyssä. Näillä muodoilla voisi olla selkeä paikkansa myös 

koulumaailmassa maantieteen opetuksessa. Tällaisessa muodossa oppilaat eivät ole vain tiedon 

vastaanottajia, vaan myös tiedon antajia ja jakajia. Tarkoitus on saada aikaan enemmän 

vuorovaikutusta oppilaiden välille. Oppilaat valitsevat itselleen jonkun osa-alueen, jonka sitten 

opettavat muille oppilaille. Tällaisessa opetusmuodossa voidaan helpommin ottaa huomioon 

oppilaiden taso- ja harrastuneisuuserot. Oppimista ja oivaltamista syntyy uuden asian 

opettelemisesta ja opettamisesta. Asiaan saadaan useita näkökulmia. Tämä menetelmä vaatii 

opettajan luottamusta oppilaisiin sekä hyvää valvontaa, että oppilaat osaavat opettaa oman 

aiheensa oikein muille. Aikaa vaaditaan, että aiheista saadaan muodostettua riittävästi 

asiantuntemusta oppilaille. Opetukselle tulee antaa myös aikaa. Oppilaat vasta harjoittelevat 

osaamisen jakamista toisille. (Gilbertson, Hunt & Kent 1997: 318) 

 

4.2 Maasto-opetuksen toteutus 

 

Kaikki opetus lähtee liikkeelle kolmesta kokonaisuudesta: suunnittelu, toteutus ja arviointi 

(Aho ym. 2003: 157). Maasto-opetus on yksi oppimisympäristö, jossa on lukuisia vaihtoehtoja 

opetuksen toteuttamiselle. Siellä kuitenkin korostuu käytännön tutkimisen taitojen harjoittelu. 

Oppi ei tule maasto-opetuksessa pelkästään kirjasta tai opettajalta, vaan havainnoista, 

tutkimisesta ja elämyksistä.  

Kaikki lähtee liikkeelle opettajan tekemästä huolellisesta suunnittelusta. Maasto-opetus 

ei saa olla irrallinen osa muusta opetuksesta, vaan kaiken täytyy limittäytyä yhteen 

kokonaisuudeksi. Maasto-opetuksella tulee olla oppimistavoite, kuten kaikella muullakin 

opetuksella. Opettajan tulee ymmärtää maasto-opetuksen aihe hyvin ja osata arvioida, millaisia 

tutkimustapoja voidaan maastossa käyttää. Huomioon tulee ottaa oppilaiden taso 

maastotyöskentelytaidoissa. Opettajan tulee myös kartoittaa itse opetuksen ohella myös 

mahdolliset ongelmat ja tehdä suunnitelmat näiden varalle. Käytännön järjestelyiden 
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huolellinen toteutus on avainasemassa onnistuneesti toteutuneeseen maasto-opetustuntiin. Kun 

tunnin kulku on selvä oppilaille ja opettajalla on selkeä kuva työskentelyn etenemisestä, 

opettaja pystyy paremmin paneutumaan yksittäisiin oppilaisiin ja auttamaan heitä eteen 

tulevissa ongelmissa. (Aho 2003) Etukäteissuunnitteluun kuuluu myös kartoittaa, tarvitseeko 

maasto-opetuskohteeseen meno erikoisjärjestelyitä, kuten lupia ja kuljetuksia. Oppilaiden 

vanhempia ja koulun muuta henkilökuntaa tulisi informoida koulun ulkopuolisesta opetuksesta. 

Tämä on sen takia tärkeää, että vanhemmat voivat huolehtia sopivasta varustuksesta oppilaille 

ja että koulu on tietoinen oppilaiden sijainnista esimerkiksi onnettomuuden sattuessa. Koulujen 

vastuuvakuutusten vuoksi koulun työsuunnitelmaan on ajoissa kirjattava koulun ulkopuolella 

tehtävät tunnit. (Jeronen 2005: 83) 

Ennen maastoon lähtemistä oppilaille tulisi tutkivan oppimisen mukaan kartoittaa 

oppilaiden ennakkotiedot asiasta ja opettaa tutkittavan aiheen perusteet. Oppilaiden tulee myös 

itse tunnistaa omat alkutietonsa, jotta he voivat arvioida tiedonmuutosta ja sitä kautta oppimista 

oppimisprosessin aikana. Opettaja saa myös käsityksen oppilaiden lähtötilanteesta, jonka 

valossa hän voi muokata maastotutkimusta ryhmälle sopivalle tasolle. (Palmberg 2005: 100–

101) Kun opettaja on saanut itselleen selvitettyä, mikä on maastoon lähdön tarkoitus ja miten 

se toteutetaan käytännössä, tulee opettajan käydä vuoropuhelua oppilaiden kanssa. Oppilaiden 

tulee tietää ennen kaikkea, että miksi maastoon lähdetään ja mitä se antaa oppimiselle. Samalla 

oppilaille pitää myös selventää, mitä maastossa on tarkoitus tehdä. Tutkimuspaikkaan voi 

tutustua oppilaiden kanssa etukäteen esimerkiksi karttojen avulla. Etukäteen on hyvä käydä 

suunnitelma maastotunnin purusta oppilaille: kuinka purku tapahtuu, milloin ja missä. 

Havaintojen ja tulosten läpikäynti on yhtä tärkeää kuin itse maastotyöskentely, ja sitä ei saisi 

käsitellä liian nopeasti tunnin lopussa. (Jeronen 2005: 78–80) 

Opettajan olisi hyvä rajata yhden maasto-opetuskerran tutkiminen yhteen ongelmaan. Jos 

oppilaat työskentelevät ryhmissä, voi jokainen ryhmä tehdä yhden erilaisen tutkimuksen 

aiheeseen liittyen. Sen jälkeen voidaan käydä yhdessä läpi kaikkien tulokset ja miettiä niiden 

merkitystä. Tässä tavassa opettajan tulee erityisesti huolehtia, että kaikki oppilaat saavat 

tarvittavat tiedot ja ymmärtävät kokonaisuuden, vaikka eivät olisikaan itse suorittaneet koetta. 

Kun oppilaat suorittavat samaa tutkimusta, voidaan ryhmän tuloksia vertailla ja pohtia 

mahdollisten erojen syytä (Käpylä ym.  1985: 8-10). Opettajan on tärkeää tuntea tutkittava aihe 

hyvin. Silloin hän voi poimia tuloksista mahdolliset vääristymät ja ymmärtää tekijät, jotka 

aiheuttavat tuloksiin häiriöitä. Tulosten jälkikäsittelyvaiheessa voidaan käyttää kirjallisuutta ja 

muuta materiaalia selvittämään ja syventämään opittua asiaa. Yksi hyvä tapa kerätä 

konkreettista materiaalia oppimisprosessista on teettää oppilailla portfolio kurssin aikana. 
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Portfolioon voidaan koota kaikki tulokset tutkimuksista, ja oppilas pystyy huolellisella työllä 

näyttämään aktiivisuuttaan ja harrastuneisuuttaan opettajalle. Aktiivisuuden arvioiminen ei 

saisi nojautua pelkästään tunnilla tapahtuvan viittaamiseen, vaan opettajan tulisi luoda 

mahdollisuuksia muunlaiseenkin näyttöön. On kuitenkin tärkeää käydä oppilaiden kanssa 

lävitse portfolion tarkoitus ja sen vaikutus arviointiin etukäteen, jotta oppilaat osaavat panostaa 

siihen tarvittavalla tavalla. (Jeronen & Kaikkonen 2001: 28) 

 

4.3 Arviointi 

 

Peruskoulun yläkoulussa ja lukiossa on käytössä kurssien numeraalinen arviointi. Näissä 

lähtökohdan muodostavat valtakunnallinen opetussuunnitelma ja paikalliset sekä 

koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelman perusteet (2004) antavat kriteerit, 

joilla arvioidaan, onko oppilaan osaaminen hyvää. Kriteerit ja yleiset tavoitteet yhdessä 

muodostavat lähtökohdan arvioinnille. Arviointi ei saa olla vain opettajan hallinnassa, vaan sen 

muodostumisen tulee olla vuoropuhelua oppilaiden kanssa. Oppilaille tulee olla selvää, mistä 

osista arviointi koostuu, ja parhaimmassa tapauksessa oppilaiden tulee voida vaikuttaa 

arviointiperusteisiin. Vuorovaikutusta on oltava puolin ja toisin (Jeronen & Kaikkonen 2001: 

38). Arvioinnin tulisi olla monipuolista ja opiskeluun kannustavaa. Oppilaan tulisi myös itse 

arvioida omaa onnistumistaan oppimistavoitteiden suhteen ja tämä itsearviointi tulee ottaa 

huomioon opettajan laatimassa arvioinnissa. Arvioinnin pitää olla tasapuolista ja 

totuudenmukaista, ja tästä vastaa opettaja. (Opetushallitus 2004: 262) 

Suomessa opetus on oppilaskeskeistä. Oppilaskeskeinen opetus luo painoarvoa oppilaan 

aktiivisuudelle. Aktiivisuutta arvioidaan niin omassa oppimisprosessissa, kuin ryhmän 

opetustapahtumassa. Opettajan tulee antaa jatkuvaa palautetta oppilaille, jotta he voivat 

kehittyä eteenpäin (Jeronen & Kaikkonen 2001: 39). Myös arviointikeskusteluiden käyminen 

oppilaiden vanhempien kanssa on tarpeen, kun halutaan saada luotua tehokas yhteistyö koulun 

ja kodin välille. Oppimisprosessi ei rajoitu pelkästään kouluun. Arviointikeskusteluissa 

paneudutaan kannustavasti kehittämiskohteisiin, ja tässä tarvitaan kokonaisvaltaista tukea 

oppilaalle. (Opetushallitus 2004: 264) 

Maantieteen arvioinnissa tulisi katsoa monipuolisesti oppilaan oppimisprosessia. 

Pääpaino kuitenkin on kokonaisuuksien ymmärtämisessä sekä tietopohjan oppimisessa. Myös 

oppimisasenteet ja opiskelutaidot otetaan huomioon arvioinnissa (Aho ym. 2003: 42). 

Kurssisuunnitelmasta tulee ilmetä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat arviointiin, kuten esimerkiksi 

kokeet, tuntiaktiivisuus, kotitehtävät ja ryhmätyöskentely. Maantieteen opetus on aihepiiriltään 
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monipuolista ja kohdistuu niin nykypäivässä vallitseviin kuin menneisyyden ilmiöihin. 

Työskentelytavat ja täten arviointi voivat olla siis hyvin monipuolisia, eikä niissä tarvitse 

tukeutua vain tyypilliseen loppukokeeseen. Oppilaiden tekemät miellekartat, pienet tutkielmat, 

ryhmätyöskentelyt ja tutkimukset kertovat usein enemmän oppilaiden taidoista kuin yhteen 

hetkeen sidottu kirjallinen kuulustelu. Tämä kuitenkin vaatii, että oppilaat saavat tarpeeksi 

harjoitusta erilaisista työskentelytavoista, ja tämä työskentelytapojen oppimisprosessi tulee 

ottaa huomioon myös arvioinnissa. (Jeronen & Kaikkonen 2001: 38) 

Maasto-opetukseen voidaan soveltaa kaikkia arvioinnin osa-alueita. Riippuu maasto-

opetuksen tyylistä, mihin arvioinnin osa-alueisiin se painottuu. Yleensä kuitenkin katsotaan 

tietojen ja taitojen oppimista sekä ryhmätyöskentelytaitojen kehittymistä. Kumpumäki ja Lehto 

(2006) ovat laatineet opetussuunnitelman ja Palmerin puumallin kautta biologian maasto-

opetuksen osa-alueista koostuvan jaottelun, jota opettaja voi käyttää arvostelussaan. Sama 

jaottelu pätee hyvin myös maantieteeseen pienillä muutoksilla. Kumpumäki ja Lehto jaottelevat 

osa-alueet kolmeen kokonaisuuteen: tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Kuhunkin 

kokonaisuuteen kuuluu kaksi alakokonaisuutta. Tiedon kokonaisuuden Kumpumäki ja Lehto 

jaottelevat lajintuntemuksen ja ympäristön ilmiöiden ymmärtämiseen. Maantieteen opetuksessa 

lajintuntemuksen voisi korvata esimerkiksi maantieteellisten muodostumien ja ylipäätään 

ympäristössä havaittavien käsitteiden tuntemuksella. Ilmiöiden ymmärtäminen on keskeistä 

myös maantieteessä. Taidon alle on jaoteltu luonnontutkimisen taidot sekä vihkotyöskentely ja 

muut tuotokset. Maantieteen osalta tämän voisi vain yksinkertaistaa tutkimisen taitoihin sekä 

muihin tuotoksiin. Maantiede ei ole vain luonnon tutkimista, vaan oleellinen osa maantiedettä 

on myös ihmisiä koskeva kulttuurimaantiede. Viimeisen asenteet-kokonaisuuden alle on 

kirjattu positiivinen luontosuhde ja käyttäytyminen luonnossa. Nämä käyvät sinänsä suoraan 

maantieteeseen. Arvioinnissa otettaisiin huomioon oppilaiden käyttäytyminen ja suhtautuminen 

maastotyöskentelyyn. 

 

4.4 Maasto-opetuksen haasteet 

 

Maasto-opetuksen hyödyt on todettu monessa tutkimuksessa (Rikkinen 1989: 185) ja 

opetussuunnitelma kehottaa käyttämään tätä opetusmuotoa. Maasto-opetukseen liittyy 

kuitenkin monenlaisia haasteita, ja monet niistä ovat aivan erilaisia kuin luokkaopetuksen 

haasteet. Opettajissa on niitä, jotka kokevat haasteiden muodostuvan esteiksi maasto-opetuksen 

järjestämiselle, eivätkä he silloin hyödynnä tätä monipuolista opetusmuotoa. (Aho ym. 2003) 
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Maasto-opetuksen haasteista puhuttaessa hyvin usein on kyse resurssien aiheuttamista 

haasteista. Maasto-opetus ei itsessään vaadi ympäristöltä muuta kuin luokasta ulos poistumisen 

koulun käytävälle tai lähiluontoon. Helposti voitaisiin kuvitella, ettei opetusta tällöin olisi kovin 

vaikeaa järjestää. Luokkaopetuksesta poikkeava opetus kuitenkin vaatii opettajalta paljon 

etukäteissuunnittelua ja täten valmisteluihin kuluu huomattavasti aikaa (Käpylä ym. 1985: 30). 

Oppikirjoissa ja opettajanoppaissa on vaihtelevasti materiaalia, mutta yleisemmin niiden 

tarjonta rajoittuu pariin sivuun (esimerkiksi Koulun biologia -sarja). Aina koulun opettajat eivät 

voi edes vaikuttaa siihen, mikä kirjasarja kouluun otetaan. Opettaja joutuu siis käyttämään omaa 

kekseliäisyyttään tai etsimään erikseen oppaita maasto-opetuksen toteuttamiseen. (Palmberg 

2005: 102) 

Aika on haastava resurssi, jota pitää jäsennellä. Perusopetuksessa oppituntien pituudet 

vaihtelevat yleensä 45 minuutista 75 minuuttiin. 45-minuuttisia ja 60-minuuttisia tunteja voi 

olla kaksi oppituntia peräkkäin. 75-minuuttisia oppitunteja on harvemmin kaksoistunteina. 

Opettajan tulisi tässä ajassa ehtiä ohjeistaa oppilaat maastotyöskentelystä, siirtyä 

työskentelypaikkoihin, suorittaa maasto-opetuksen tehtävät ja kokonaisuus tulisi ennättää heti 

purkaa oppilaiden kanssa. Tämä sisältää myös erilaisten oppilaiden huomioinnin ja 

mahdollisten välineiden järjestämisen. Oppimistilanne tulisi suunnitella niin, että kaikilla olisi 

koko maastotyöskentelyn ajaksi mielekästä tekemistä, eikä työskentelyn nopeus tai hitaus saisi 

olla haittaava tekijä oppimiselle. (Käpylä ym. 1985: 30). Oppilaille on hyvä etukäteen kertoa 

rauhassa esimerkiksi luokassa oppitunnin kulusta, jotta he tietävät, paljonko aikaa on 

käytettävissä tehtävien suorittamiseen maastossa. Oppilaita voi kannustaa tekemään omia, 

tehtävien ulkopuolisia havaintoja, ja omia jatkotutkimuksia. 

Koulun resurssit määräävät, millaisia välineitä opettajilla on käytössä työhönsä. Nykyisin 

kouluissa on keskitytty paljon tietotekniseen varusteluun ja näin ollen osa niin sanotuista 

vanhoista välineistä on jäänyt vähemmälle huomiolle. Muun muassa mikroskoopit ovat kalliita 

tutkimusvälineitä hankkia ja huoltaa, mutta ymmärrettävästi monien kymmenien oppilaiden 

niitä käyttäessä huollolle tulee tarvetta. Välineiden puuttuminen ei kuitenkaan sulje pois kaikkia 

maastotutkimuksia. Monia maasto-opetustehtäviä voi suorittaa ilman erityisiä välineitä. 

(Jeronen 2005: 52) 

Materiaalisten resurssien ohella haasteeksi voivat nousta opettajan omat henkilökohtaiset 

resurssit. Maasto-opetuksessa on tärkeää, että opettaja tuntee pystyvänsä hallitsemaan tilanteen. 

Hyvä hallinta lähtee tietopohjasta opetettavaan aiheeseen. Opettajan tulee ymmärtää 

opettamiaan ilmiöitä kokonaisvaltaisesti ja valmistautua siihen, että oppilailta nousee omien 

havaintojensa pohjalta esille laajempia kysymyksiä kuin luokkatilanteessa välttämättä tulisi. 
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(Meriläinen 1997: 264) Tällöin esimerkiksi lajistontunteminen voi olla tärkeää opettajan itsensä 

kannalta. Psyykkinen varmuus lisääntyy, kun voi antaa oppilaille vastauksia luontevasti ja 

käyttää hyödyksi opetuksessa omaa kiinnostusta ja harrastuneisuutta. Opettajan omalla 

kiinnostuksella on merkittävää vaikutusta myös oppilaiden kiinnostumiseen. (Aho ym. 2003: 

40) 

Ryhmän hallintataidot ovat tärkeitä opettajan viedessä luokkansa ulos luokkahuoneesta. Rajattu 

tila ja säädellyt ympäristön ärsykkeet vaihtuvat äkkiä avoimeksi ja ärsykkeitä tulvivaksi tilaksi. 

Keskeisinä muuttujina, jotka vaikuttavat ryhmän hallintaan, ovat ryhmäkoko ja oppilasaineksen 

haasteellisuus. Samat muuttujat vaikuttavat myös ryhmän hallintaan luokassa, mutta maasto-

opetus tapahtuu yleensä laajemmalla alueella, ja opettajan pitäisi pystyä seuraamaan jokaisen 

oppilaansa työskentelyä. Opettajan tulisi selvittää oppilaille selkeästi toimintatavat maastossa 

ja jokaisen tulisi niitä noudattaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että oppilaat ovat harjoittelemassa 

näitä taitoja koulussa, ja mitä useammin oppilaat pääsevät maasto-opetukseen, sitä 

jouhevammin työskentely siellä sujuu perustoimintatapojen ollessa jo tuttuja (Käpylä ym. 1985: 

30). Turvallisuus on monia opettajia huolestuttava tekijä. Luokkakoot ovat tänä päivänä noin 

20–30 oppilaan luokkaa. Tästä opettaja vastaa pääsääntöisesti yksin oppituntinsa aikana. 

Ryhmän hallinta on tärkeä tekijä ison ryhmän kanssa, ja opettajan täytyy pystyä myös 

luottamaan oppilaisiinsa. Maasto-opetus tulisi kuitenkin järjestää niin, että opettaja pystyy 

havainnoimaan kaikkien oppilaidensa läsnäoloa tunnin aikana suhteellisen esteettömästi. Tämä 

taas vaatii opettajalta hyvää tuntemusta maasto-opetuskohteesta, ja se vaatii opettajalta 

huolellista ennakkotutustumista paikkaan. Tämän opettaja joutuu useimmiten tekemään virka-

aikansa ulkopuolella. (Jeronen 2005: 76) 

Ryhmän oma oppilaiden välinen dynamiikka ja oppilaiden henkilökohtaiset oppimistyylit 

voivat olla hyvinkin haastavia onnistuneen maasto-opetuksen kannalta. Maastotyöskentely 

tapahtuu usein pari- tai ryhmätyöskentelynä. Oppilaat saavat työskennellä itsenäisesti ilman 

jatkuvaa opettajan opetusta. Opettajan rooli on useimmiten auttava ja ohjaava. Jos ryhmä 

dynamiikka on huono ja oppilaiden henkilökemiat eivät kohtaa, voi työskentely olla vaikeaa. 

Opettaja voi antaa oppilaiden muodostaa ryhmät itsenäisesti, mutta tällöin vaarana on, etteivät 

kaikki löydä ryhmää, vaan jäävät ulkopuolisiksi. Tuttujen kavereiden kanssa työskentely voi 

johtaa oppilaiden huomiota pois itse aiheesta. Koulun tehtävä on opettaa oppilaita 

työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Tällöin ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät. Aikaa 

tosin menee enemmän ryhmäytymiseen ja työskentelytapojen yhdistelyyn uusien ihmisten 

kanssa (Palmberg 2005: 110–111). Opettajan valintoja helpottaa huomattavasti ryhmän 

tunteminen. Aineenopettajille tämä voi kuitenkin olla haastavaa, sillä he näkevät 
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pääsääntöisesti ryhmää vain omilla tunneillaan. Jos opettaja saa opettaa vuodesta ja kurssista 

toiseen samaa luokkaa, opettaja oppii paremmin tuntemaan oppilaiden keskeistä dynamiikkaa. 

 

5 TUTKIMUKSEN EMPIIRISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tämä pro gradu -tutkielma selvittää, mikä on maasto-opetuksen tilanne suomalaisessa 

koulukulttuurissa maantiedon ja biologian osalta. Tutkimukseen otettiin ensisijaisesti opettajien 

näkökulma, jolloin sillä haluttiin kartoittaa heidän näkemyksiään maasto-opetuksen 

järjestämisestä. Oulun kaupunki on panostanut maasto-opetuksen asemaan laatimalla erityisen 

kohdeluettelon maasto-opetukselle soveltuvista paikoista. Tutkimus kartoittaa tämän luettelon 

käyttöastetta ja opettajien mielipidettä sen riittävyydestä. Tätä kautta toiseksi näkökulmaksi 

määrittyivät maasto-opetuksen kehitystä tukevat tahot ja heidän näkemyksensä maasto-

opetuksen kehittämisestä. Aihe on ajankohtainen, sillä koulutuksessamme on tapahtumassa 

muutoksia opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä. Paljon puhutaan digitalisoitumisesta ja 

sähköisten oppimisympäristöjen tärkeydestä, mutta monet oppimisteoriat näkevät aidon 

kokemuksellisuuden olevan tärkeä osa oppimista. Uudet opetussuunnitelmat korostavat 

maasto-opetuksen tärkeyttä biologian ja maantieteen opetuksessa. On siis ajankohtaista 

kartoittaa opettajien mielipidettä maasto-opetuksesta ja selvittää niitä asioita, jotka saattavat 

olla esteitä hyvälle, elämykselliselle maasto-opettamiselle. 

 

Tutkimuskysymykset 

1) Kuinka paljon opettajat käyttävät maasto-opetusta osana opetustaan maantieteen ja 

biologian aineopetuksessa? 

2) Mitkä tekijät koetaan hyödyllisiksi ja mikä haasteiksi maasto-opetuksessa opettajien 

näkökulmasta? 

3) Mitä edesauttavia tekijöitä opettajille tarjotaan ja kuinka opettajat käyttävät niitä hyväksi? 

 

Tutkimusalue määrittyi Oulun ja lähikuntien alueelle. Opettajakunta rajattiin maantieteen ja 

biologian aineopettajiin alueen peruskoulun yläkouluissa sekä lukioissa. Tutkimuksessa 

pyritään mahdollisuuksien mukaan kartoittamaan mahdollisia taustatekijöitä opettajien 

asenteiden ja mielipiteiden takana. Seuraava kappale esittelee, mitä aikaisempia tutkimuksia 

maasto-opettamisesta on tehty. 
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5.1 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Aikaisemmat tutkimukset maasto-opetuksesta ovat hyvin paljon keskittyneet alakoulun 

luokanopettajien ja oppilaiden näkökulmien tarkasteluun. Ulkomaalaisissa tutkimuksissa on 

tarkasteltu maantieteen maasto-opetusta tarkemmin, mutta näitä vertaillessa suomalaiseen 

tutkimukseen täytyy muistaa, että suomalainen koulutuslaitos on hyvin ainutlaatuinen. 

Suomalainen peruskoulu pyrkii olemaan yhdenvertainen jokaiselle oppilaalle, ja koulutus on 

maksutonta. Suomen opetussuunnitelmat eroavat muiden maiden opetussuunnitelmista. 

Kulttuuriset tekijät täytyy ottaa huomioon vertailussa. Esimerkiksi käsitteet maasto ja luonto 

voivat saada hyvin erilaisia määritteitä asuinpaikasta riippuen.  

Suomessa maasto-opetusta on tutkittu paljon opinnäytetöinä. Esimerkiksi Juho Wallinen 

ja Klaus Överlund ovat laatineet 2011 pro gradu -tutkielmansa otsikolla ”Ulos luokasta!” 

(Tampereen yliopisto). Tutkimuksessaan he selvittivät luokanopettajien arvo- ja 

asennemaailmaa luontoa sekä siellä tapahtuvaa opetusta kohtaan. He kartoittivat myös 

maastossa tapahtuvan opetuksen määrää ympäristötiedon ja biologian opetuksessa. 

Tutkimuksen tulos oli, että luokanopettajat ovat luontomyönteisiä ja kokevat 

ympäristökasvatuksen tärkeänä. Opettajat näkivät maasto-opetuksen parhaana ympäristönä 

opettaa luontoasioita, mutta erilaisten resurssien puute vähentää mahdollisuutta opettaa 

maastossa. Tutkimuksessa suurimmiksi haasteiksi nähtiin ajan puute, liian isot ryhmäkoot ja 

materiaalin puute. Wallisen ja Överlundin mielestä tutkimus osoitti, että maasto-opetuksen 

määrä on liian alhaista peruskoulussa.  

Toinen tutkimus luokanopettajien maasto-opetuksesta on Marianne Kumpumäen ja Jenni 

Lehdon tekemä ”Maasto – oppimisympäristöistä luonnollisin. Miten luokanopettajat toteuttavat 

maasto-opetusta ympäristö- ja luonnontiedossa?”(2006, Tampereen yliopisto). Heidän 

tutkimuksensa selvitti, kuinka luokanopettajat toteuttavat maasto-opetusta. Lähtökohtana heillä 

on opetussuunnitelman korostama tutkiva oppiminen. Myös heidän tutkimuksensa mukaan 

opettajat kokevat maasto-opetuksen tärkeäksi ja korostavat siinä oppilaskeskeisyyttä. Poiketen 

Wallisen ja Överlundin tutkimuksesta, Kumpumäen ja Lehdon mukaan opettajat toteuttavat 

hyvin OPS:n mukaista maasto-opetusta, ja sitä järjestetään kohtalaisesti. He kuitenkin 

mainitsevat samoja haasteita kuin Wallisen ja Överlundin työ.  Töiden julkaisuajankohdissa on. 

Tutkimuspopulaatiossa on eroa, mutta näistä tutkimuksista yhdessä teoriapohjan kanssa 

voidaan olettaa, että opettajien näkökulmasta nähdään resursseihin kohdistuvia haasteita, joista 

yksi isoimmista on ajankäyttö.  
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Ulkomaalaisista tutkimuksista mainitsen iso-britannialaisen tutkimuksen Fieldwork in 

Geography Teaching: a critical review of the literature and approaches (1997). Tässä 

tutkimuksessa Martin Kent, David D. Gilbertson ja Chris O. Hunt paneutuivat maastoopetuksen 

teoreettisiin taustoihin ja muuttuvan maailman tuomiin haasteisiin maantieteen maasto-

opetuksessa. Heidän mukaansa opettajat eivät kiistä maasto-opetuksen tärkeyttä. Maasto-

opetus nähdään hyvin tärkeänä osana opetusta, ja kokemuksellisuus on tärkeää. Maasto-

opetuksen haasteet nähdään itse toteuttamisvaiheessa. Opettajien tulee heidän mukaansa olla 

hyvin valveutuneita opetettavasta aiheesta, jotta opetus onnistuu maastossa. Ennakkotyöt on 

tehtävä huolellisesti, mutta myös jälkikäsittelyyn on varattava tarpeeksi aikaa. Opettajien 

ajankäyttö näyttäytyy tässäkin tutkimuksessa isona haasteena.  

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimuksen idea sai alkunsa käytännön kokemuksesta. Olen tutkimusta tekevä maantieteen 

opiskelija, mutta ennen kaikkea olen aineenopettajaopiskelija, joka tekee myös opettajan töitä 

opiskeluiden rinnalla. Olen myös itse ollut oppilaana ja opiskelijana kokemassa maasto-

opetusta käytännössä. Tulevan ammattini valossa halusin selvittää nimenomaan opettajien 

näkökulmaa maasto-opetukseen.  

Oppilaiden suhdetta ympäristökasvatukseen on tutkittu runsaammin kuin varsinaista 

maasto-opetusta metodina. Suomalaisessa tutkimuksessa on keskitytty enemmän tutkimaan 

luokanopettajien maasto-opetusta, ja näissäkin tutkimuksissa biologian painotus on 

huomattava. Perimmäisenä tutkimusideana oli lähteä tarkastelemaan, millaista suomalainen 

maantiedon maasto-opetus on ja tästä tuli pro gradu -aiheeni vuonna 2014. Aineistot on kerätty 

loppuvuonna 2014 ja analysoitu vuoden 2015 aikana. Tutkimuksen teon yhteydessä 

tutkimuskysymykset selkiytyivät, ja aineiston karttuessa muun muassa uudet 

opetussuunnitelmat tulivat tutkimukseen mukaan. Tämän osion on tarkoitus selventää 

tutkimuksen menetelmiä ja käsittelyä. 

 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin survey-tutkimuksena, jossa keskeisessä osassa on kyselytutkimus. 

Survey-tutkimuksessa kohdehenkilöt muodostavat otokset perusjoukosta ja aineisto kerätään 

standardoidusti. Standardoinnilla tarkoitetaan, että kaikki kysymykset esitetään täsmälleen 
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samalla tavalla jokaiselle kohdehenkilölle (Hirsjärvi ym. 2005: 182–183). Sähköinen 

kyselylomake (liite 1) lähetettiin kaikille Oulun (sisältäen entiset Haukiputaan, Kiimingin, 

Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin kunnat), Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, 

Muhoksen ja Tyrnävän kuntien maantieteen ja biologian aineopettajille, jotka tutkimuksen 

aineiston keräämisen aikana työskentelivät peruskoulun yläkoulussa tai lukiossa. 

Opetushenkilökuntien tiedot ovat avoimia tietoja ja kaikki lähestyttiin sähköpostin kautta.  

Kysely valikoitui tutkimuksen perusaineiston keräysmuodoksi, koska kyselylomakkeilla on 

mahdollista kerätä laaja aineisto. Kysely mahdollistaa samojen kysymysten esittämisen laajalle 

joukolle paremmin kuin haastattelu. Kysely on haastatteluun verrattuna vapaampi tutkijan 

tuomasta sen hetken vaikutuksesta, kuten äänenpainoista. (Hirsjärvi ym. 2005: 184–185). 

Kyselytutkimuksesta saatua aineistoa analysoitaessa on käytetty kvalitatiivisia ja 

kvantitatiivisia lähestymistapoja.  

Aineistoa täydennettiin teemahaastatteluilla. Haastatteluun osallistui sivistys- ja 

kulttuuripalveluiden edustaja, joka toimii myös aktiivisesti Oulun seudun biologian ja 

maantieteen opettajien liitossa. Hänen lisäkseen tutkimukseen haastateltiin kahta Oulun seudun 

ympäristötoimen työntekijää, jotka ovat olleet mukana laatimassa Oulun seudun maasto-

opetuskohdeluetteloa. Haastatteluilla haluttiin saada syvempää näkökulmaa niiltä tahoilta, jotka 

ovat laatimassa opettajia avustavia materiaaleja nimenomaan maasto-opetukseen. Tutkimuksen 

aikana minut myös kutsuttiin Perämeri opetuksessa -seminaariin Kalajoelle kertomaan 

tutkimuksestani opettajille sekä havainnoimaan käytännössä, kuinka uusia materiaalipankkeja 

sekä opetusmuotoja suunnitellaan käytännössä.  

 

6.2 Kyselyn laadinta 

 

Kyselyn laadintaan käytettiin Google Driven tarjoamaa kyselypohjaa, johon pystyy vastaamaan 

sähköisesti ja anonyymisti. Vastaaja pystyi halutessaan jättämättä vastaamatta mihin tahansa 

kysymykseen. Yhteensä kysymyksiä kyselyssä oli 22, ja lopussa oli myös vapaa sana -kohta, 

johon opettajat saivat antaa halutessaan palautetta tutkimuksesta tai lisätä muita kommentteja. 

Kysely lähetettiin yhteensä 74 opettajalle, ja heistä 22 opettajaa vastasi kyselyyn.  

 Kyselylomakkeen aluksi pyydettiin vastaajia koskevia tietoja (kysymykset 1-2), sekä 

tietoja niistä oppilaitoksista, joissa opettajalla on ollut työsuhde (kysymykset 3-4). Myös tämän 

hetkinen opetuskoulun sijainti pyydettiin kertomaan (kysymys 5). Kysymykset 6-17 

käsittelevät maasto-opetuksen käyttöä opetuksessa, sekä opettajien henkilökohtaisia 

näkemyksiä sen hyödyistä ja haasteista. Kysymykset 18–22 kartoittivat opettajien tietoisuutta, 
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sekä hyödyntämisastetta Oulun kaupungin tarjoamasta maasto-opetuskohde luettelosta ja 

materiaalista. Kyselyssä oli sekaisin avoimia ja monivalintakysymyksiä. Kysymykset laadittiin 

perusteellisen teoriaan tutustumisen jälkeen. 

 

6.3 Haastatteluiden toteutus 

 

Aineistoa syvennettiin teemahaastatteluilla, ja niiden avulla haluuttiin tuoda esiin mielipiteitä 

niiltä tahoilta, jotka ovat kehittämässä opetusmenetelmiä opettajille. Teemahaastattelussa 

haastattelun aiheet ovat tiedossa, mutta kysymysten muoto ja järjestys on vapaa (Hirsjärvi ym. 

2003: 197). Tämä haastattelutyyppi sopi parhaiten tähän tutkielmaan, koska haastattelun 

eteneminen haluttiin jättää vapaaksi esille tulevien asioiden vuoksi.  

Haastatteluihin osallistui henkilöitä Oulun ympäristötoimesta. He ovat olleet ohjaamassa 

maasto-opetuskohdelistan keräämistä. Sivistys- ja kulttuuripalveluista osallistui biologian ja 

maantieteen opettajien edustaja, joka toimii aktiivisesti myös Oulun seudun biologian ja 

maantiedon opettajien liitossa. Heidän teemahaastattelujensa aiheet on esitelty taulukossa 1. 

Perämeri opetuksessa -tapahtumassa tein havaintoja käydyistä keskusteluista. Osallistujat olivat 

Perämerenseudun opettajia sekä mahdollisia palveluntarjoajia (muun muassa biologian 

laitoksen työntekijä, paikallisen sukellusryhmän jäsen ja Kalajoen luontokeskuksen opas). 

 

Taulukko 1: Teemahaastatteluiden teema-alueet 

 

 

Haastatteluilla selvitettiin, miksi Oulu on luonut maasto-opetuksesta materiaalia ja miten sitä 

pidetään yllä sekä miten laatijat näkevät sen hyödyntämismahdollisuudet opettajille. Toisaalta 

haastatteluilla haluttiin syventää sitä, millaisena opettajien liitto ja uuden OPS:n 
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suunnitteluryhmä näkevät maasto-opetuksen nykytilanteen. Haastatteluiden kysymykset 

laadittiin henkilökohtaisesti haastateltavia varten, mutta niissä on samankaltaisia teemoja, joita 

voidaan vertailla keskenään ja opettajien näkökulmien kanssa. Haastattelut nauhoitettiin ja sen 

jälkeen litteroitiin, jotta vastausten analysointi olisi mahdollista. Haastatteluun osallistuneilta 

on pyydetty lupa nauhoitukseen sekä haastattelun tulosten esittelemiseen tässä tutkielmassa. 

Tutkielman kannalta oleellista tietoa olivat vastaajien kommentit ja mielipiteet, ei niiden 

esittämistapa. Vastaukset edustavat heidän työtoimiaan, eivätkä mielipiteet ole välttämättä 

heidän henkilökohtaisia mielipiteitään.  

 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kyselyyn vastasi 22 opettajaa 74 opettajasta eli vastausprosentti oli 29,7 %. Pyrin 30–40 %:n 

vastausprosenttiin, mutta tämä ei toteutunut. Kysely lähetettiin saateviestin kanssa erikseen 

jokaisen opettajan työsähköpostiin. Pyyntöjä osallistua tutkimukseen lähetettiin vielä tämän 

jälkeen kahdesti sekä kerran Oulun biologian ja maantieteen opettajien liiton kautta. 

Tutkimuksen mainostamiseksi laadittiin Maastossa opitaan! -tutkimusmainos (liite 2).  

Vastausten laatu oli hyvä, ja vain muutama poikkeus jätti vastaamatta osaan 

kysymyksistä. Kysymykset olivat monipuolisia ja kattoivat hyvin tutkimuksen aiheen. Kysely 

laitettiin kaikille tutkimusalueen kohdehenkilöille, mutta vastaamiseen ei ollut minkäänlaista 

pakotetta. Kyselyyn saattoivat siis vastata vain ne henkilöt, joita aihepiiri erityisesti kiinnostaa. 

Kyselyn perusteella ei voida kertoa, kuinka vakavasti ja rehellisesti vastaajat ovat vastanneet 

kysymyksiin. Kyselylle ei tehty koekierosta pienemmällä otantamäärällä, koska 

kohdehenkilöitä on hyvin rajallinen määrä alueella. Kyselyn koemainen toteutus toisenlaisella 

populaatiolla ei olisi ajanut asiaa, koska aihe on hyvin spesifi juuri Oulun seudun opettajia 

kohtaan. Mahdollisia väärinkäsityksiä on voinut tapahtua siinä, miten vastaajat ovat 

ymmärtäneet kysymykset. Yksikään vastaajista ei kuitenkaan antanut suoraa palautetta 

kysymysten muotoilusta tai hankaluudesta. Kyselyn arvioi ennen lähettämistä tutkimuksen 

ohjaaja ja yliopiston maantieteen ainepedagoginen opettaja. 

Tutkimus on aluesidonnainen, koskien Oulun kaupungin maasto-opetuskohteiden 

luettelon hyödyntämistä. Tältä osin tutkimuksen laajempi maantieteellinen kattavuus ei ole 

hyvä, eikä tuloksista voida suoraan tehdä päätelmiä muiden alueiden opettajien suhtautumisesta 

maasto-opetukseen. Jos kuitenkin verrataan tämän tutkimuksen tuloksia ja aikaisemmin tehtyjä 

tutkimuksia, niin voidaan huomata samankaltaisia teemoja ja mielipiteitä vastauksissa. Tässä 

valossa voidaan katsoa tutkimuksen tulosten vastaavan yleistä linjaa. Aikaisemmat tutkimukset 



31 

 

  

ovat kuitenkin tarkastelleet maasto-opetusta lähinnä luokanopettajien sekä oppilaiden 

näkökulmasta. Maantieteen ja biologian maasto-opetussuhdetta opettajien näkökulmasta ei ole 

juurikaan tutkittu Suomessa. Ulkomailla aihetta on tarkasteltu enemmän, mutta koska 

opetussäädökset ja -käytänteet vaihtelevat suuresti maiden välillä, ei voida suoraan johtaa 

rinnastuksia näihin tutkimuksiin.  

Haastattelut nauhoitettiin ja sen jälkeen ne litteroitiin samoilla litteroimissäännöillä. 

Haastatteluita ei suoritettu täysin samalla tavalla, vaan kysymykset vaihtelivat haastateltavan 

näkökulmasta riippuen. Yksi haastateltavista oli myös ammatiltaan opettaja, joten hänen 

näkökulmansa ei ole täysin subjektiivinen pelkästään opetuksen kehittämisen näkökulmasta. 

Hänen vastauksensa kuitenkin kertovat hyvin paljon käytännön näkökulmasta ja syventävät 

myös osittain opettajien näkökulmaa.  

 

7 MAASTO-OPETUSLUETTELO 

 

Oulun seudun ympäristötoimi on koonnut kouluille ja päiväkodeille maasto-

opetuskohdeluettelon internetiin (http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/maastoopetus 

kohteita-kouluille-ja-paivakodeille). Luetteloon kuuluu yhteensä 70 kohdetta. Ne on koottu 

siinä tarkoituksessa, että kouluilla ja päiväkodeilla olisi lähiluontokohteita opetuksen ja 

ympäristökasvatuksen tueksi. Oulun kaupungin alueella kohteita on 43 ja Oulun kunnan 

alueella yhteensä 61. Loput yhdeksän kohdetta ovat lähikuntien alueilla.  Vastaavanlaista 

kaupungin tarjoamaa ja laajaa materiaalipankkia maasto-opetukseen en löytänyt muista 

kaupungeista. Oulun kaupungin luetteloa voidaan siis pitää ainutlaatuisena. Tutkielma selvitti, 

kuinka hyvin opettajat sitä tuntevat ja käyttävät. 

Oulun ympäristötoimella on pitkät perinteet maasto-opetuksen tukemisessa materiaalin 

osalta. Ensimmäinen paperinen opas on ilmestynyt vuonna 1982 nimellä Peruskoulun biologian 

ja maantieteen maasto-opetuskohteet. Versiossa oli esitelty johdantona Oulun seudun 

geomorfologiaa, kasvillisuutta ja eläimistöä. Mukana luettelossa on 28 opetuskohdetta sekä 

viisi retkeilykohdetta silloisen Oulun kunnan alueelta. Oppaan lopussa on myös esitelty lyhyesti 

lähikuntien retkeilykohteita.  

Uusittu paperinen versio Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille ilmestyi 

vuonna 1995. Myös tässä versiossa ensin oli johdannossa yleistä maantieteellistä ja biologista 

informaatiota Oulun seudusta. Opetuskohteiden määrä uudessa versiossa nousi 55 kohteeseen, 

joista kaksi oli lähikunnissa. Lisäksi oppaassa on esitelty kahdeksan muuta opetuskohdetta, 
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jotka sopivat laaja-alaisempaan opetukseen (esimerkiksi Toppilan voimalaitos, Ruskon 

kaatopaikka ja kierrätyskeskuksia).  

Kirjallisena opasta ei enää paineta, vaan kohteet on päivitetty ja siirretty internetiin. Maastotyöt 

uuteen kokonaisuuteen on tehty vuosina 2009–2010 sekä vuonna 2013. Näitä ovat olleet 

laatimassa Kortsalo, Miettinen ja Hannila. Varsinaisessa luettelossa ovat vain kohteet, mutta 

erilliseltä sivustolta (http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/maasto/maasto. 

htm) löytyvät myös oppaissa olevat informaatiot Oulun seudusta. Uutena asiana sivustolle on 

koottu paikallisten toimijoiden yhteystietoja ja tietoja luonnonsuojelualueista, luontoalueista 

sekä niillä olevista reiteistä. Sivulla on myös kootusti linkkejä sekä luettelo alueiden 

nimikkolajeista.  

 

7.1 Kohdekortit 

 

Jokaisesta opetuskohteesta on laadittu kohdekortti. Näiden käyttämiseen on laadittu selkeä ohje 

sivustolle. Kortteihin on kirjoitettu selkeästi, mitä paikalla on ja miksi sinne kannattaa mennä. 

Jokaisessa on opastus siitä, kuinka paikalle pääsee, sekä kartta. Useimmista kohteista on myös 

ilmakuvalla merkitty paikka sekä runsaasti kuvia kohteesta. Ulkoasultaan kortit ovat 

helppokäyttöisiä ja informatiivisia. Kohteisiin on erikseen myös merkitty mahdolliset 

erikoiskohteet, kuten lintutornit, nuotiopaikat ja laavut.  

Kohteista 68 on pelkästään luonnon ilmiöitä kuvaavia. Kahdessa kortissa (Pikisaari ja 

Turkansaari) huomioitiin myös paikallishistoria. Varsinaisia kulttuurimaantieteen tutkimukselle 

sopivia paikkoja ei ole huomioitu ollenkaan listauksessa. Kuvassa 4 vertaillaan erilaisten 

kohteiden määrää. Samassa kohdekortissa voi olla mainittuna useita erilaisia kohdetyyppejä. 

Kuten kuvasta selvästi näkee, on maantieteellisiä kohteita vähemmän kuin biologian kohteita. 

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että esimerkiksi metsä, vesistö ja suo voivat olla myös 

maantieteellisen kenttätyöskentelyn kohteina. Maantieteellisillä kohteilla tarkoitetaan 

mainintoja luonnonmaantieteellisistä muodostumista, kuten drumliineista, harjuista ja 

dyyneistä. 
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Kuva 4: Erilaisten kohteiden määrä maasto-opetuskohdeluettelossa 

 

Suurimmassa osassa kohdekorteista on metsää. Metsät on eroteltu kuvailuissa metsätyypeittäin 

esimerkiksi kuivaksi kankaaksi ja lehdoksi. Kohdekorteissa on kerrottu myös mitä 

kasvillisuutta metsästä löytyy varpu- ja ruohokasvien osalta. Opettajat saavat hyvän kuvan 

paikasta käymättä välttämättä itse paikalla. Vaikka kaikkea ei ole kirjattu ylös kohdekortteihin, 

voi opettaja oman tietämyksensä mukaan päätellä lisätietoja. Jos opettaja esimerkiksi tietää 

metsätyypin, alueen maannostyypin pystyy päättelemään siitä. Tämä helpottaa tuntien 

etukäteissuunnittelua. Kartan avulla voi hahmottaa alueen olemusta, tehdä rajauksia 

opetuspaikoista sekä ottaa ennakkoon huomioon turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

 

8 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Ensimmäinen osio käsittelee 

taustatietoja Oulun alueesta sekä kyselyyn vastanneiden aluejakautumasta. Osiossa 

hahmotetaan kartan avulla alueen kuntien sijoittumista toisiinsa nähden. Toinen osio paneutuu 

varsinaisiin kyselyn tuloksiin. Tuloksissa käydään läpi vastaajien henkilökohtaisia tekijöitä, 

mielipiteitä ja kokemuksia. Osiossa myös tarkastellaan opettajien Oulun seudun maasto-

opetuskohdeluettelon tuntemusta ja käyttöä. Kolmas osio käsittelee haastattelun teemoja ja 
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tuloksia, jotka valottavat muun muassa maasto-opetuksen materiaalin kehittämistä ja pohdintaa 

uuden opetussuunnitelman aiheuttamista muutoksista maasto-opetukseen. 

 

8.1 Taustatiedot 

 

Oulussa on tapahtunut viimeisin kuntaliitos vuonna 2013. Tällöin Oulun kuntaan liittyivät 

Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii. Oulu kuitenkin tekee yhteistyötä useimpien 

lähikuntiensa kanssa useissa asioissa. Varsinainen Oulun seudun organisaatio toimi vuodesta 

2002 alkaen ja se päättyi vuonna 2012. Tähän kuuluivat kaikki kuvassa 5 olevat kunnat ja 

näiden lisäksi Iin kunta. Vaikka yhteistyö loppui vuonna 2012, päättivät Oulun seudun kunnat 

jatkaa yhteistyötä maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi. 

(Ouka, 2013) Myös Iin kunta osallistuu näihin, mutta tästä tutkimuksesta Ii on jätetty pois, 

koska maasto-opetuskohdeluettelo ei kata sen aluetta. 

 

Kuva 5: Oulun seudun alue ja kuntien sijoittuminen 

 

Oulun seudun ympäristötoimi toimii kuvassa 5 esitettyjen kuntien alueella. Koulutoimet ovat 

kuntakohtaisia. Alueen opettajat kuitenkin tekevät jonkin verran yhteistyötä erilaisissa 

projekteissa, kuten esimerkiksi tällä hetkellä olevassa Perämeri-opetukseen -projektissa. 

Tutkimuksen haastateltavien toimialue on siis hieman erilainen, mutta voidaan katsoa kuitenkin 
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soveliaaksi tutkimuksen luonteen kannalta. Kyselyn tulokset -osiossa esitellään tarkemmin 

seuraavaksi, kuinka kyselyyn vastanneet sijoittuivat alueella.  

 

8.2 Kyselyn tulokset  

8.2.1 Koulut ja sijainnit 

Oulun kaupunki ylläpitää 22 peruskoulua, joissa on normaali suomenkielinen opetus. Lukioita 

alueella on 11. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin muun muassa sairaalakoulu ja yksityiskoulut. 

Poikkeuksena on kuitenkin Oulun yliopiston ylläpitämä Normaalikoulu. Normaalikoulu otettiin 

mukaan tutkimukseen, koska heillä noudetaan samankaltaista koulukohtaista 

opetussuunnitelmaa kuin muissakin alueen kouluissa. Normaalikoulussa opettajaopiskelijat 

suorittavat harjoittelunsa, joten se vaikuttaa henkilöstöresurssikysymyksiin. Kyselyyn 

vastanneista 16 työskentelee tällä hetkellä näissä oppilaitoksissa. Ydin-Oulun alueella 

opettajista työskentelee 12. Vastauksia tuli hajautetusti koko alueelta. 

Oulun lähikunnissa on yhteensä kahdeksan peruskoulua, joissa on normaali opetus, ja 

näiden lisäksi kolme lukiota: Kempeleen, Limingan ja Muhoksen lukiot. Osa lähikunnista ei 

tarjoa ollenkaan lukiopalveluita, ja osa on sähköisesti integroitu Oulun Lyseon lukioon. Näissä 

oppilaat opiskelevat kurssejaan etänä Oulun Lyseon opetuksessa. Näissä kouluissa työskentelee 

viisi kyselyyn vastanneista opettajista. Yksi vastanneista ei halunnut kertoa kouluaan, eikä hän 

ollut kertonut, millä alueella opettaa.  

Kouluilla ei ole säädettyä pakkoa käyttää varoja nimenomaan maasto-opetukseen. 

Kysyttäessä, onko vastaajan koulussa varattu rahaa maasto-opetuksen järjestämiseen, 18 

vastaajista vastasi kieltävästi. Neljän vastaajan koulussa opetuksen järjestämiseen on varattu 

rahaa. Rahan käyttötarkoitusta tai suuruutta ei tutkimuksessa kysytty. Rahaa maasto-

opetuksessa voi kulua välineistön hankkimiseen, huoltamiseen sekä kohteiden 

saavutettavuuteen.  

 

8.2.2 Opettajat 

Sukupuolijakauma kyselyssä on epätasapainoinen. Vastanneista 77% eli 17 kappaletta on 

naisia. Miehiä vastanneista on vain viisi, eli heitä on 23%. Tämän kokoiseksi otokseksi se vastaa 

kuitenkin alueen sukupuolijakaumaa. Henkilötietoja tarkastelemalla voidaan todeta, että 65 % 

alueen biologian ja maantieteen opettajista on naisia ja 35% on miehiä. Opetusalaa on pidetty 

monissa tutkimuksissa naisvaltaisena alana. Tilastokeskuksen tekemän selvityksen (2008) 

mukaan peruskoulun ja lukion lehtoreista 72% on naisia ja 28% miehiä. Tämän tutkimuksen 
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sukupuolijakauma noudattelee siis valtakunnallisen sukupuolijaottelun prosentuaalista 

suhdetta. 

Opettajilta kysyttiin kysymyksessä 2 opetuskokemusta maantiedossa ja biologiassa. 

Tämän kysymyksen vastauksissa on hajontaa kiitettävästi. Kuvasta 6 nähdään opetusvuosien 

jakauma. Kaikilla vastanneilla oli kuitenkin jo muutama vuosi opetuskokemusta, joten voidaan 

olettaa heillä olleen mahdollisuuksia maasto-opetuksen järjestämiseen aikataulullisesti. Jos 

vastanneiden joukossa olisi ollut syksyllä 2014 vasta aloittanut opettaja, niin hänellä ei olisi 

välttämättä ollut vielä mahdollisuutta maasto-opetuskertaan muutaman kuukauden 

kokemuksella työpaikastaan. Tarkastelussa on syytä ottaa huomioon myös, että osa 

työkokemuksesta on voinut kertyä lyhyistäkin sijaisuuksista. Sijaisuusajasta riippuu, saako 

sijainen päättää opetustuntiensa metodeista, vai päättääkö niistä varsinainen opettaja. 

Molemmilla kyselyyn vastanneista, joilla oli tutkimuksen hetkellä määräaikainen työsuhde, on 

kuitenkin huomattava määrä opetuskokemusta vuosissa. Tutkimuksen kannalta heidänkin voi 

olettaa opettaneen pidempiä jaksoja ja saaneen päättää itse opetusmetodeista. Tutkimuksessa ei 

kysytty opettajien varsinaista ikää, sillä opetuskokemuksen voidaan katsoa teorian kautta 

olevan merkittävämpi tekijä opetustaitojen kehityksessä. 

 

 

                        Kuva 6: Vastaajien opetusvuodet maantieteen ja biologian aineopettamisessa 

 

Kuvasta 7 voidaan nähdä jakautuneisuutta oppilaitoksista, joissa vastanneet ovat opettaneet. 

73% vastanneista on opettanut sekä yläkoulussa että lukiossa työuransa aikana. 23% on 

opettanut ainoastaan yläkoulussa ja vain 4% pelkästään lukiossa. Vastaajista kolme on 

työskennellyt muulla opetustasolla. 
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             Kuva 7: Opettajien työuran aikaiset opetuspaikat 

 

8.2.3 Maasto-opetuksen toteutus 

Tutkimuksen yksi päätutkimuskysymyksistä on käyttävätkö maantieteen ja biologian opettajat 

maasto-opetusta opetusmetodina. Kyselyyn vastanneista 21 vastaa, että he ovat käyttäneet 

maasto-opetusta osana opetustaan. Yksi vastanneista ei käytä, mutta hänkin täsmentää 

myöhemmin käyttäneensä vuosia sitten maasto-opetusta, vaikka ei käytä enää. Tutkielmalla 

haluttiin myös kartoittaa, käyttävätkö opettajat maasto-opetusta ainoastaan biologiassa, vai 

onko se käytössä myös maantieteen opetuksessa. Kyselyyn vastanneista ja maasto-opetusta 

järjestävistä opettajista 71 % käyttää maasto-opetusta molemmissa aineissa ja 29 % pelkästään 

osana biologian opetusta. Kukaan vastanneista ei käytä maasto-opetusta pelkästään 

maantieteessä.  

Vastaajia pyydettiin erittelemään yläkoulun vuosiluokat ja lukion kurssien tyypit, joiden 

aikana he ovat käyttäneet maasto-opetusta (kysymys 7). Kuvassa 8 näkyy, kuinka lähes kaikki 

maasto-opetusta käyttäneet ovat opettaneet tällä metodilla kaikilla yläkoulun luokilla. 

Vastanneissa on henkilö, joka on opettanut pelkästään lukiossa, joten hän ei tietenkään ole 

käyttänyt maasto-opetusta yläkoulun opetuksessa. Tuloksissa täytyy ottaa huomioon, etteivät 

kaikki opettajat opeta kaikkia kursseja koulun sisäisesti. Koulun opetussuunnitelmaryhmä 

määrää opettajille opetettavat kurssit. Joissakin kouluissa opettajat saavat vaikuttaa näihin itse, 

mutta eivät aina.  
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              Kuva 8: Maasto-opetuksen käyttö luokka-asteittain 

 

Luokka-asteittain opettajat käyttävät monipuolisesti maasto-opetusta, mutta kysyttäessä 

maasto-opetuskertoja lukuvuodessa nähdään eroavaisuuksia (kuva 9). Tässä varsinkin tulee 

ottaa huomioon opetettavien kurssien vaihtelevuus vuosittain. Joka vuosi ei esimerkiksi järjestä 

lukion syventäviä ja soveltavia kursseja. 

 

 

Kuva 9: Vastanneiden prosentuaalinen määrä kysyttäessä maasto-opetuskertojen määrää lukuvuodessa 
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Yli puolet vastaajista käy maastossa lukuvuoden aikana 2-10 kertaa. 36 % vastanneista käy 25 

kertaa maastossa oppilaiden kanssa. Opetushallituksen tuntijaon (2004) mukaan yläkoulun 

vuosiluokilla on maantietoa ja biologian opetusta yhteensä 7 vuosiviikkotuntia. Yksi 

vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 opetustuntia lukuvuodessa, eli maantiedon ja biologian opetusta 

tulee antaa oppilaille yhteensä 266 opetustuntia, eli noin 88 opetustuntia lukukaudessa. 

Vertaillessa lukua opettajien vastaamaan maasto-opetustuntien määrää voidaan todeta maasto-

opetuksen olevan vähäistä suurimmalla osalla opettajista. Kyselyssä ei kuitenkaan ole 

huomioitu kaksoistunteja. Kyselyssä puhutaan maasto-opetuskerrasta, jonka opettajat ovat 

voineet mieltää niin, että yksi kaksoistunti maastossa on yksi opetuskerta. Emme voi siis tämän 

aineiston pohjalta tehdä suoria kvalitatiivisia analyysejä totuudenmukaisista maasto-

opetustunneista verrattuna koko opetusmäärään.  

Kysyttäessä, onko maasto-opetuksen määrässä tapahtunut muutosta viimeisen viiden 

vuoden aikana (kysymys 9), muutosta ei ole tapahtunut yhdeksällä henkilöllä. Maasto-

opetuskerrat ovat vähentyneet seitsemällä vastanneista. Yhdellä heistä maasto-opetus on 

vähentynyt, koska hänen opettamansa kurssinsa ovat muuttuneet yläkoulun biologiasta ja 

maantiedosta lukion terveystietoon. Kuusi vastanneista ilmoittaa maasto-opetuksensa 

lisääntyneen viidessä vuodessa ja yksi vastaajista pitää vaihtelua aaltoliikemäisenä riippuen 

vuosittaisista ryhmäkoista.  Opettajat perustelivat maasto-opetuksen määrän muutoksia 

opetuksessaan sanallisesti erilaisilla resurssien muuttumisilla. Eräs vastanneista kertoo 

lisänneensä maasto-opetusta koululle hankittujen maastotutkimusvälineiden kautta. 

 

8.2.4 Maasto-opetuksen hyödyt ja haasteet 

Teoriaosiossa (luku 4) esiteltiin maasto-opetuksen hyötyjä aiempien tutkimusten ja 

oppimisteorioiden valossa. Kysyttäessä opettajilta, kuinka tärkeänä he pitivät maasto-opetusta 

osana opetusta (kysymys 10), yksikään ei vastannut maasto-opetuksen olevan yhdentekevää tai 

turhaa. Kaikilla oli positiivinen vastaus. Kysymyksen vastausten analysoimiseksi on luotu 

kolmiportainen hierarkkinen taulukko (taulukko 2) avainsanojen kautta. Ensimmäiseen erittäin 

tärkeä – osioon on laskettu kaikki ne vastaajat, jotka ovat kuvailleet maasto-opetuksen tärkeyttä 

erittäin, hyvin tai todella tärkeää -adjektiiveilla. Toiseen tärkeä -osioon on laskettu ne henkilöt 

mukaan, jotka ovat kuvailleet tärkeyttä pelkästään tärkeäksi korostamatta sitä lisäkuvailuilla. 

Viimeiseen luokkaan hyvä lisä laskettiin vastaukset, joissa on käytetty sanoina hyvä lisä, 

hyödyllinen tai melko tärkeä.  
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Taulukko 2: Opettajien mielipide maasto-opetuksen tärkeydestä 

 

 

Kysyttäessä, että näkevätkö opettajat maasto-opetuksen hyödyllisenä, vastaukset olivat 

positiivisia. Maasto-opetus nähdään hyvänä vaihteluna luokka-opetukseen, ja moni vastaajista 

korostaa elämyksien tuomista oppilaille sekä itse tekemistä. Opettajien kokemuksien mukaan 

oppilaat oppivat paremmin itse näkemällä ja toimimalla. Useampi vastaajista näkee maasto-

opetuksen myös nostattavan oppilaiden motivaatiota oppimiseen, joka näkyy esimerkiksi 

luokkatilannetta aktiivisempana kyselynä ja pohtimisena opettajan sekä muiden oppilaiden 

kanssa. Yli puolet vastaajista nosti esille opettajan saaman hyödyn työympäristön 

vaihtelemisesta ja siitä, kuinka maastossa voi kokeilla erilaisempia opetustekniikoita, joka tuo 

vaihtelua omaan työhön. Yksi vastaajista sanoo tutustuvansa paremmin oppilaisiin maastossa.  

Maasto-opetuksen helppous jakaa mielipiteitä. Jokainen opettaja tuo ilmi vastauksissaan 

haasteita, mutta kaikki eivät silti näe maasto-opetusta vaikeana. Kahdeksan vastaajista sanoo 

suoraan, että maasto-opetus on helppoa ja kahdeksan opettajista vastaa sen olevan vaikeaa. 

Kaksi opettajaa pitää maasto-opetusta kohtalaisen helppona, ja kolme ei osaa sanoa. Heistä 

opetuksen helppous riippuu paljon oppilasaineksesta sekä opetusaiheesta.  

Kysymyksessä 13 opettajia pyydettiin valitsemaan listasta ne asiat, jotka kokevat 

haasteiksi maasto-opetuksen järjestämisessä. Enimmäismäärää ei määritelty. Kuvassa 10 

voidaan havaita, että suurimmiksi haasteiksi koetaan turvalisuuden takaaminen oppilaille, 

liikkuminen kohteeseen ja aika. Yli puolet opettajista pitää myös rahaa ja oppilaiden hallintaa 

haasteena. Sopivien kohteiden löytäminen sai vähiten valintoja listatuista haasteista.  
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Kuva 10: Opettajien kokemat haasteet maasto-opetuksen järjestämisessä 

 

Opettajien oli myös mahdollisuus kertoa oma haaste. Kolme opettajista mainitsi erikseen 

ryhmäkoon tässä. Heidän lisäksi 7 muuta opettajaa mainitsi isot ryhmäkoot haasteeksi muiden 

kysymysten yhteydessä. Avoimista vastauksista voidaan tehdä yhteenvetoa suurten 

ryhmäkoiden aiheuttavan ongelmia muun muassa oppilaiden hallinnassa ja turvallisuuden 

takaamisessa. Suurempaa ryhmää on vaikeampi valvoa useamman opettajan mielestä. 

Opettajilta kysyttiin (kysymys 16), mitä resursseja heidän mielestään pitäisi lisätä (kuva 11). 

Toiseksi eniten mainintoja sai mahdollisuus toiseen valvojaan, kouluavustajaan tai 

apuopettajaan. Toinen opettaja voisi myös auttaa materiaalin kehittämisessä.  
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Eniten mainintoja opettajilta tuli lisärahasta matkakustannuksiin. Tähän liittyen myös kuusi 

vastaajista mainitsi rahan olevan tarpeellinen resurssien lisäämiskohde. Sanallisten vastausten 

perusteella kohteita olisi tiedossa, mutta ne eivät sijaitse aina koulun läheisyydessä. Niihin 

liikkumiseen tarvittaisiin erilliskuljetusta, joka maksaa.  Vaikka yhteensä 10 opettajaa mainitsi 

haasteeksi isot ryhmäkoot, niin vain yksi vastaajista ajatteli resurssien lisäämisellä ryhmäkoon 

pienentämistä. Kaksi vastaajista ei näe tarvetta lisätä mitään resursseja maasto-opetukseen. 

Kysymyksessä 17 tiedusteltiin, miten opettajat siirtyvät oppilaiden kanssa maasto-

opetuspaikoille. Tähän kysymykseen vastasivat ne opettajat, jotka käyttävät maasto-opetusta 

osana opetustaan. Opettajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon halutessaan. 

Vaihtoehtoa kävellen valittiin eniten, eli 18 kertaa. Toiseksi eniten opettajat valitsivat pyöräily 

vaihtoehtoa. Vain kuusi opettaa valitsi järjestetyn kuljetuksen, ja yksi vastaajista ilmaisi 

kulkevansa oppilaiden kanssa myös yleisillä bussivuoroilla. Kävelyn ja pyöräilyn suosio 

kertoo, että lähikohteita suositaan. Kävely ja pyöräily eivät kustanna koululle mitään, mutta 

vievät aikaa, jos kohde ei ole lähellä. Opettajien tulee myös huomioida erikseen oppilaat, joilla 

on liikunnan suhteen rajoituksia tai jotka eivät omista polkupyörää.  

 

8.2.5 Maasto-opetus luettelon hyödyntäminen 

Tutkielmassa haluttaan selvittää, kuinka hyvin opettajat tietävät Oulun kaupungin tarjoamasta 

maasto-opetusmateriaalista, ja hyödynnetäänkö sitä opetuksessa. Vastaajista 13 henkilölle 

luettelo oli entuudestaan tuttu ja yhdekäslle ei. Luetteloon tutustuneilta kysyttiin, olivatko he 

hyödyntäneet sitä opetuksessaan. Vastausvaihtoehdot vielä eroteltiin hyödyntämiseen luokka- 

ja maasto-opetuksessa. Kuvasta 12 nähdään jakauma. Viisi vastaajista ei ollut hyödyntänyt 

opetuksessaan ollenkaan luetteloa. Kuusi opettajaa on käyttänyt materiaalia maasto-

opetuksessa, ja yksi luokkaopetuksessa. Yksi vastaajista on käyttänyt materiaalia molemmissa 

opetusmuodoissa. 
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       Kuva 12: Maasto-opetusluettelon hyödyntäminen opetuksessa 

 

Kysymyksessä 20 opettajia pyydettiin merkitsemään ne kohteet, joita he ovat käyttäneet 

maasto-opetuksessaan. Lista kohteista oli sama kuin kohdekorttien luettelo. Heistä, jotka eivät 

tunteneet luetteloa etukäteen, kuusi löysi listalta kohteita, joita on käyttänyt maasto-

opetuksessaan. Niistä vastaajista, jotka olivat tietoisia luettelosta mutta eivät olleet 

hyödyntäneet sitä opetuksessaan, neljä löysi listasta käyttämiään kohteita. Neljä vastaajista ei 

merkinnyt mitään kohteista. Heistä yksi tunsi luettelon entuudestaan.  

Vertasin kohteita opettajien tämänhetkisen koulun alueeseen. Kaikki vastaajat, jotka 

olivat merkinneet kohteita, olivat merkinneet lähikohteita. Kaukokohteita tarkastellessa nousi 

yhteisiä kohteita opettajien vastauksista. Yli kaksi vastaajista on merkinnyt kohteet 13. 

Toppilansaari ja Hietasaari, 15. Kalimenpuisto, 44. Kempeleen lintutorni 50. Kalimenoja ja 53. 

Virpiniemi. Kaikki nämä kohteet ovat kohdekorttien mukaan monipuolisia kohteita. 

Esimerkiksi Kalimenoja on määritelty arvokkaaksi pienvesistöksi ja Virpiniemessä on 

kaupungin ylläpitämiä luontoreittejä.  

Opettajia pyydettiin kertomaan myös, mitä muita kohteita he ovat käyttäneet 

opetuksessaan. Yli puolet vastaajista mainitsi koulun lähiympäristön. Yhteensä viisi vastaajaa 

mainitsi Liminganlahden. Kolme vastaajista mainitsi maankohoamispolun, joka lähtee 

Liminganlahden luontokeskukselta. Muita mainittuja kohteita olivat erilaiset suoympäristöt, 

kosket ja joet, lintutornit, Hailuoto ja lähiöiden paikalliset keskukset.  
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8.2.6 Kulttuurimaantiede maasto-opetukseen 

Ympäristötoimen luettelossa ei ole juurikaan viittauksia kulttuurimaantieteen kohteisiin. 

Opettajilta kysyttiinkin kysymyksessä 22, että haluaisivatko he listaan lisättävän myös 

kulttuuri- ja ihmismaantieteeseen sopivia kohteita. Vastaajista 13 haluaisi vastaavanlaista 

luettelointia ja materiaalia. Asiaa kommentointiin esimerkiksi seuraavilla tavoilla; ”Pitäisi 

ehdottomasti.” ”Erittäin hyvä lisä olisi.” ja ”Kyllä kulttuurimaantieteenkin pitäisi olla 

edustettuna.”. Yksi vastaajista ei nähnyt kulttuurikohteiden listaamista hyödyllisenä ja 

kahdeksalla vastaajista ei ollut mielipidettä asiaan.  

Opettajia kehotettiin kertomaan, mitä sopivia kohteita he tietävät kulttuurimaantieteen 

osalta. Useampi vastaaja mainitsi Vanhan Limingan alueen hyvänä kulttuurikohteena, samoin 

Perämeri-teema nähtiin tärkeänä. Perämeren tärkeyden korostamiseen usealla saattoi kuitenkin 

vaikuttaa kyselyn vastausaikana mainostettu ja pidetty opettajien koulutuspäivä Perämeri 

opetuksessa. Materiaalia opetukseen toivottiin myös satama-alueista, uusista asuinalueista, 

rakentamisesta ja suunnittelusta, liikekeskustasta, patsaista ja virkistysalueista. Oulun 

ulkopuolisista kohteista maininnan sai Tyrnävän meijerialue.  

 

8.2.7 Mahdolliset taustatekijät 

Tilastotieteellisillä menetelmillä tehtävää analysointia, esimerkiksi SPSS-ohjelmaa käyttäe, ei 

ollut mielekästä lähteä tekemään näin pienellä vastaajamäärällä. Tarkastelussa ei löytynyt 

selvää yhteyttä esimerkiksi opetuskokemuksen ja maasto-opetuskertojen järjestämisen välillä. 

Sanallista vastauksista voidaan kuitenkin poimia joitakin mahdollisesti olemassa olevia 

taustatekijöitä. Eräs haastateltava kommentoi ”Maasto-opetus on lisääntynyt kokemuksen ja 

toimivuuden mukaan”. Osa opettajista siis kokee kokemuksen vaikuttaneen mahdollisuuteen 

järjestää maasto-opetusta. Isommalla aineistolla yhteyksiä voisi löytyä, mutta 

aikaisemmissakaan tutkimuksissa kokemus ei ole ollut merkittävimpiä haastetekijöitä.  

Perehtymällä syvemmin aihealueisiin, joissa opettajat käyttävät maasto-opetusta, 

voitaisiin löytää yhtenäisiä tekijöitä. Muutama vastaajista kommentoi lukion tiivistä 

opetustahtia haitaksi maasto-opetukselle. Tutkimuksen aineisto ei kuitenkaan mahdollista 

selvää erottelua lukion ja perusopetuksen maasto-opetuksen haasteista. Lukion kurssien sisällä 

tehdystä maasto-opetuksesta on vähemmän tutkimusaineistoa Suomessa. Osa vastaajista kertoo 

erillistä kursseista, joissa on keskitytty kenttätyöskentelytaitoihin. Yhden vastaajan lukiossa on 

aikaisemmin järjestetty erillinen soveltava ympäristökurssi, mutta resurssien puutteen vuoksi 

se on poistettu.  

 



45 

 

  

8.3 Haastattelun tulokset 

 

Tässä osiossa käydään lävitse teemahaastatteluiden tuloksia. Ensimmäisessä luvussa tulee esille 

ympäristötoimen näkökulma maasto-opetuskohdeluettelon ylläpidosta sekä heidän 

osallisuutensa Oulun koulujen maasto-opetuksen kehitysyhteistyössä. Toisessa luvussa 

biologian ja maantieteen sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämisopettaja kertoo omasta 

työstään ja maasto-opetuksen tämän hetkisestä tilasta ja tulevaisuudesta.  

 

8.2.1 Ympäristötoimen maasto-opetuksen tukeminen 

Teema 1: Maasto-opetuskohdelistan idea, toteutus ja tarkoitus 

Haastateltavat kertovat, että kunnallinen ympäristönsuojelutoimi tuli 1980-luvun lopulla osaksi 

järjestelmää. Yksi toimen tehtävä on ympäristötiedon jakaminen ja ympäristöhuollon 

edistäminen. Mikään säännös ei kuitenkaan velvoita juuri tietynlaisiin toimenpiteisiin, vaan 

jokainen ympäristötoimi saa itse päättää, miten lähtee tehtävää toteuttamaan. Haastattelun 

yhteydessä tuodaan esille alkuperäinen opas, joka on julkaistu jo vuonna 1982. Se on tehty 

yleiskaavan yhteydessä peruskoulun opettajille, ja haastattelussa tulee ilmi, että 

maankäytönsuunnittelu on alkuperäisen idean takana. Vanhentunutta opasta päätettiin lähteä 

uudistamaan, kun nykymuotoinen ympäristötoimi perustettiin. Ensin oppaasta tehtiin 

paperiversio, mutta nykyisten uudistusten yhteydessä nähtiin nettipohjaisen version olevan tätä 

päivää paremmin palveleva. 

Ympäristötoimi ei seuraa luettelon käyttöastetta, mutta kentältä tullut palaute on ollut 

positiivista. Opettajilta on tullut maankäytönsuunnitteluun kaavoituksen yhteydessä 

kommentteja siitä, että olisi hyvä jättää viheralueita lähelle kouluja. Opettajat eivät kuitenkaan 

ole varsinaisesti osallistuneet minkään kohdeluetteloversion tekemiseen tai ideoimiseen, vaan 

työ on tehty täysin ympäristötoimen ja kaupungin välisenä projektina. Opetustoimelle ja 

jokaiselle koululle on laitettu tiedote uuden oppaan siirtymisestä internetiin. Lisäksi 

haastattelussa nousee ilmi, että ympäristötoimen näkökulmasta Oulun koulut ovat hyvin 

aktiivisia ympäristötoimijoita. Monet koulut ovat mukana Vihreä lippu -toiminnassa ja heidän 

yhdyshenkilöidensä sekä ympäristötoimen välillä käydään aktiivista vuoropuhelua ajoittain. 

Heidän kauttaan on myös välillä informoitu muita opettajia luettelosta.  

Kun haastattelussa kysytään paikkojen valitsemisesta, käy ilmi, että ympäristötoimi on 

katsonut luettelon olevan tarkoitettu alakouluille ja päiväkodeille. He eivät ole lähteneet 

tähdentämään luetteloa aineopetukseen vaan yleiseen ympäristökasvatukseen ja näkevät siten 

oppaan palvelevan nimenomaan paremmin alakoulua ja päiväkoteja. Kuitenkin haastateltavat 
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ovat sitä mieltä, että kuka tahansa, joka kokee oppaasta olevan hyötyä, saa sitä käyttää. 

Lähtökohta on kuitenkin matalakynnyksinen materiaali. Keskustelussa nousevat esille myös 

muilta paikkakunnilta tulevat opettajat, jotka eivät tunne välttämättä kovinkaan hyvin 

paikallista ympäristöä. Opas on helpompi tapa katsoa sopiva kohteita kuin vaikkapa kartta.  

Kohdevalinnoissa haluttiin suosia lähellä olevia paikallisia kohteita, joihin olisi helppo 

kulkea kävellen. Kohteiden ei ole tarkoitus olla spesifejä ominaisuuksiltaan, vaan haluttiin 

luoda luettelo, jossa tärkeää oli löytää perusmetsää opetukseen. Haastateltavat korostavat, että 

helppo saavutettavuus ja omaksuttavuus olivat tärkeimmät elementit kohteiden valinnassa. 

Lisäksi yksi kriteeri oli, että kaikkien kohteiden pitää sijaita kaupungin omistamilla mailla. 

Yksityiselle maalle ei voi lähteä ympäristötoimen kautta osoittamaan tämän kaltaista käyttöä. 

 

Teema 2: Oppaan ja luettelon kehittäminen, sekä tulevaisuus 

Luettelon katsotaan olevan tällä hetkellä valmis, mutta jatkuvasti kehittyvä. Päivityksiä tulee 

ajoittain maankäytön muutosten johdosta. Viimeisin päivitys tuli Oulun viimeisimmän 

kuntaliitoksen myötä. Tällöin kartoitettiin näiden liittyneiden kuntien kohdetarve ja lisättiin 

sopivat kohteet luetteloon. Palveluiden tulee olla yhdenmukaiset koko uuden Oulun kunnan 

alueella. Luettelon on tarkoitus pysyä luontoympäristökohdeluettelona. Toimella ei ole 

intressejä alkaa listata itse ylläpitämäänsä luetteloon kulttuurikohteita, koska se ei kuulu heidän 

toimialaansa eikä heillä ole osaamista tähän. Jos joku toinen taho tekisi kulttuurikohteista listan, 

niin listojen yhdistämistä ei nähdä mahdottomana, mutta sen projektin ajamiseen tarvittaisiin 

joku toinen taho.  

 

Teema 3: Ympäristötoimen näkökulma koulujen tämän hetkiseen ympäristökasvatukseen ja 

maasto-opetuksen tilaan 

Ympäristötoimi haluaa jatkossakin olla osa ympäristökasvatusta. He eivät mittaa tai seuraa 

millään tavalla kouluja, mutta saavat aika-ajoin palautetta ja yhteydenottoja. Haastattelussa 

painottuu ajatus siitä, että ympäristötoimi haluaa olla mahdollisimman avoin ja helposti 

lähestyttävä toimija, jolta voidaan kysyä apua ja tietoa. Ympäristötoimi on saanut myös muilta 

kaupungeilta yhteydenottoja, joissa on annettu positiivista palautetta maasto-

opetuslistauksesta. Myös toiset kaupungit ovat kyselleet, kuinka listaa tehdään ja ylläpidetään. 

Lisäksi ympäristötoimella on tärkeä tehtävä olla viheralueiden puolestapuhuja 

maankäytönsuunnittelun yhteydessä. Kouluja halutaan jatkossakin kannustaa maasto-

opetukseen ja informoida niitä sen hyödyllisyydestä. ”Rahavarat ja henkilöstöresurssit 

kuitenkin rajoittavat aktiivista informaation levittämistä ja listan aktiivista päivittämistä. 
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8.2.2 Opettajat kehittäjinä ja uusi opetussuunnitelma 

Teema 4: Työnkuva opetuksen kehittämisessä ja maasto-opetuksen tärkeys 

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden alaisuudessa on erilaisia yksiköitä kullekin koulutusasteelle. 

Yksi palveluiden tärkeä tehtävä on kehittää nykyistä koulutusta paremmaksi ja 

ajanmukaisemmaksi. Haastateltava toimii kehittäjäopettajana biologian ja maantieteen 

aineopetuksen osalta organisaatiossa. Kehittäjäopettajien toimenkuvaan kuuluu lisäkoulutusten 

järjestäminen opettajille, kestävän kehityksen ajaminen kouluissa, koulujen välisen kestävän 

kehityksen yhteistyön lisääminen ja yhteydenpito opettajiin. Keskeistä on toimia myös osana 

erilaisia hankkeita ja projekteja, tuoden niihin opettajien näkökulmaa. Haastateltava kertoo 

uuden opetussuunnitelman työllistäneen viime aikoina eniten.  

Haastateltava on toiminut yhtenä osana vuoropuhelua ympäristötoimen ja maasto-

opetuskohteiden luettelon informoimisesta opettajille. Heillä on perustettu eri toimijoiden 

kanssa ympäristötietoisuustoimikunta. Toimikunnan toimintaan osallistuu niin 

kehittämisopettajia kuin ympäristötoimen henkilöstöä. Ympäristötoimi myös järjestää erilaisia 

koulutuksia, joissa myös opettajat ovat olleet kohderyhmä. Koulutuksiin on osallistunut 

haastateltavan mukaan aktiivisesti ihmisiä, ja hänen mukaansa opettajia kyllä kiinnostaa olla 

ympäristövalveutuneita.. 

Haastateltava tietää, että lista on päivitetty viime vuosina. Haastateltava arvelee 

kuitenkin, että kaikki opettajat eivät välttämättä vieläkään ole tietoisia luettelosta ja on sitä 

mieltä, että opettajien kesken tuli puhua enemmän maasto-opetuksesta osana opetusta. 

Ympäristötoimi on ollut yhteydessä myös opettajien yhteyshenkilöihin, ja he ovat alkaneet 

pohtia mahdollisuutta lisätä maasto-opetuskohdeluettelon yhteyteen tehtäviä sisältävää 

materiaalipankkia. Hänen mielestään luettelo sopii aivan kaikille päiväkodeista lukioon, ja 

materiaalipankin pitäisi tulevaisuudessa tulla palvelemaan kaikkia asteita keskittymättä 

mihinkään tiettyyn ikäryhmään. 

 

Teema 3: Kulttuurimaantieteen osa maasto-opetuksessa 

Haastattelussa kysytään kulttuurimaantieteen osaa maasto-opetuksessa. Haastateltava kertoo, 

että aihe on ollut esillä ennenkin, ja tarve kulttuurimaantieteen kohdeinformaatiosta 

tiedostetaan. Asia on tullut vahvasti esille nyt Perämeri opetukseen -hankkeen yhteydessä. 

Varsinaista samanlaista kattavaa ja pysyvää listaa ei ole tehty, mutta yksittäisiä hankkeita on 

ollut ja tulee käynnistymään. Haastateltava kertoo, että Pateniemen alue on tekemässä QR-

koodeilla varustettua materiaalipankkia saha-alueestaan, ja tiedostoja olisi mahdollista käyttää 
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esimerkiksi mobiilialustoilla. Yhtenäinen laajempi projekti on hänen mielestään mahdollinen 

tulevaisuudessa.  

Kulttuurimaantieteen asemasta puhuttaessa haastateltava ei näe uuden OPS:n vaikuttavan 

tilanteeseen. Lähiympäristöä on toki painotettu jonkin verran, ja OPS antaa opettajille itselleen 

hyvin paljon liikkumavaraa aihevalinnoissa. Hän näkee kirjantekijöillä olevan kuitenkin 

suurempi vaikutus kulttuurimaantieteen osaan maantieteen opetuksessa. Vaikka opettajien ei 

tule tehdä opetusohjelmaansa kirjan vaan opetussuunnitelman perusteella, niin monet opettajat 

kuitenkin nojaavat opetustaan paljon oppikirjaan ja etenevät siinä annettujen aiheiden mukaan. 

Kulttuurimaantieteeseenkin olisi hänen mukaansa hyvä saada matalan kynnyksen ja 

oppikirjojen ulkopuolisia materiaalipankkeja, jotka saisivat opettajat helpommin lähtemään 

oppilaiden kanssa tarkastelemaan esimerkiksi arkkitehtuuria ja alueiden rakennemuutoksia.  

 

Teema 5: Uuden opetussuunnitelman vaikutukset 

Uusi opetussuunnitelma painottaa oppilaslähtöisyyttä, tutkimuksellisuutta ja elämyksellisyyttä. 

Haastateltavan mukaan matalan kynnyksen opetuskohteet nousevat uuden OPS:n myötä yhtä 

tärkeämmiksi. Hän on myös sitä mieltä, että opettajille pitäisi antaa ehdottomasti uutta 

lisäkoulutusta juuri tutkimuksellisuuden ja elämyksellisyyden lisäämisestä opetukseen. Yhtenä 

hyvänä lisäkoulutuskohteena voisi olla maasto-opetuksen saaminen helpommin 

lähestyttävämmäksi opetusmuodoksi. Tärkeää olisi antaa opettajille valmiita aihioita. Niihin on 

helpompi lähteä perustamaan omaa tuntia, kun kaikkea ei tarvitse itse keksiä ja suunnitella. 

Haastateltavan kokemuksen mukaan monet opettajat tarvitsevat jonkinlaisen kontekstin, johon 

tukeutua opetuksessaan. 

Uusi OPS saattaa tuoda myös uudenlaisia haasteita maasto-opetukseen. Haastateltava 

nostaa esille päättöarviointikriteerit yhtenä esimerkkinä. Yhtenä kohtana näissä on 

lähiluonnonsuojeluun osallistuminen. Hän näkee, että tämä on yksi kohta, jota voisi lähteä 

suorittamaan maastolähtöisesti esimerkiksi projektina. Opettajille voitaisiin myös kerätä 

uudenlaista yhteistyöverkkoa eri liittojen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Esimerkiksi 

haastateltava nostaa muun muassa Luonto-Liiton. Haastateltava näkee myös, että motivaatiota 

voisi nostaa, jos koulut saisivat osallistua ihan oikeisiin hankkeisiin, joilla olisi käytännön 

merkitystä. Uuteen opetussuunnitelmaan tulee myös oppiaineet ylittäviä laaja-alaisia 

opetuskokonaisuuksia. Näissä on mahdollisuuksia ja haasteita toteuttaa suurempiakin 

tutkimuksellisia hankkeita kouluissa.  
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Teema 6: Opettajien halu kehittyä 

Haastattelun lopuksi kävimme vuoropuhelua opettajien halusta vaikuttaa oman alansa 

kehitykseen tutkimusten kautta. Haastateltava näkee ja haluaa uskoa, että opettajilla on 

olemassa myös omaa halua kehittää omaa osaamistaan sekä yleensäkin oman aineensa opetusta. 

Aika on kuitenkin sellainen resurssi, jonka haastateltava tietää olevan vähäinen opettajilla. 

Sähköistä viestintää tulee paljon nykypäivän kouluissa niin oppilailta, vanhemmilta, koulun 

sisältä, kaupungilta ja monista muista paikoista. Haastateltava näkee, että alhainen 

vastausprosentti johtuu pitkälti siitä, että opettajat eivät ennätä paneutua kaikkeen. Opettajien 

on haasteltavan mukaan myös hankala itse lähteä keksimään konkreettisia ideoita. Hän ottaa 

esimerkiksi sen, että kun pyydetään opettajia miettimään ja kertomaan, mistä aiheesta he 

haluaisivat lisäkoulutusta, niin vastauksia tulee niukasti. Koulutuksiin osallistuu paljon ihmisiä, 

mutta oma-aloitteisuus tuntuu olevan vaikeaa opettajille.  

 

9 POHDINTAA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tämä luku vetää yhteen tutkimuksen tuloksia ja esittelee johtopäätöksiä. Tuloksia tarkastellaan 

tutkimuskysymysten kautta ja lopuksi käydään lävitse mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.  

 

9.1 Maasto-opetuksen asenne ja määrä aineopetuksessa 

 

Vastauksena siihen, kuinka paljon opettajat käyttävät maasto-opetusta osana opetustaan 

maantieteen ja biologian aineopetuksessa, on, että aineenopettajat käyttävät sitä vähän. 

Opettajat pitävät tämän ja aikaisempien tutkimusten mukaan maasto-opetusta tärkeänä. Hyvin 

onnistunut maasto-opetus kehittää oppilaita monipuolisesti yksilöinä ja ryhmän jäseninä 

(Palmberg 2005: 218). Kuten Gilbertsonin ym. (1998) aikaisemmassa tutkimuksessa sanotaan, 

he eivät usko yhdenkään opettajan kyseenalaistavan maasto-opetuksen hyödyllistä. Tässäkään 

tutkimuksessa opettajien vastauksissa ei tullut opettajien vastauksissa tullut negatiivisia 

kommentteja maasto-opetuksen hyödyllisyydestä ja tärkeydestä. Opettajien käyttämät ilmaisut 

vaihtelivat hyvästä lisästä todella tärkeään, kun vastaajilta kysyttiin mielipidettä maasto-

opetuksen tärkeydestä. Yksikään kommentti ei ollut negatiivinen tärkeyttä tai hyödyllisyyttä 

kohtaan.  

Vaikka opettajat pitävätkin maasto-opetusta tärkeänä osana opetusta, ovat tutkimuksessa 

ilmenneet maasto-opetuskerrat hyvin vähäisiä verrattuna kokonaistuntimäärään, joka opettajilla 

on lukuvuosittain käytössä. Wallisen ja Överlundin (2011) tutkimuksessa suurin osa 
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luokanopettajista opetti yhdessä vuosiviikkotunnissa 0–4 maasto-opetuskertaa. Kun määrää 

vertaa tämän tutkimuksen aineenopettajien maasto-opetuskertoihin, pysyy määrä suurin piirtein 

samana. Myös Kumpumäen ja Lehdon (2006) saama tulos opetusmäärästä tukee tätä 

opetusmäärää, vaikka he arvioivat määrän tutkimuksessaan kohtalaiseksi. Tästä voidaan vetää 

johtopäätös, että vähäinen maasto-opetus on laajempi koulutusta koskeva ilmiö. Vähäisyys ei 

koske vain yläkoulua ja lukiota. Opetussuunnitelmat eivät suoranaisesti määrää mitään tiettyä 

määrää maasto-opetukselle. Paikalliset tasot voivat sen takia heitellä hyvinkin paljon. Antaako 

tämä tasavertaista opetusta kaikille oppilaille? 

Tutkimuksen mukaan aineenopettajat eivät näe maasto-opetusta pelkästään biologian 

opetusmuotona. Suurin osa opettajista oli käyttänyt molemmissa aineissa maasto-opetusta 

osana opetusta. Kyselyn kautta ei selvinnyt syytä, miksi osa opettajista ei ollut käyttänyt 

maasto-opetusta ollenkaan maantiedon opetuksessa. Se voi johtua esimerkiksi siitä, mitä 

kursseja opettajalle on tullut opetettavaksi, mutta taas teorian mukaan maasto-opetuksen pitäisi 

olla mahdollista missä opetusaiheessa tahansa. Todellisuudessa kuitenkin yläkoulun 

maantiedossa käsitellään paljon ulkomaita, kuten Amerikoita ja Eurooppaa. Kun aiheena on 

esimerkiksi Latinalainen Amerikka, voi olla vaikeaa kehittää kenttätutkimusta aiheeseen 

Suomesta käsin. Silloin voidaan käyttää muita opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä. Virtuaalinen 

maasto-opetus on tämän valossa erityisen mielenkiintoinen nykypäivän ilmiö, jota olisi syytä 

tutkia enemmän suomalaisessa luonnontieteiden opetuksessa.  

 

9.2 Haasteet ja niihin vastaaminen 

 

Käpylä ym. ovat jo 1980-luvulla tiedostaneet samoja maasto-opetuksen haasteita, joita muut 

tutkijat ovat vahvistaneet tällä vuosituhannella. Maasto-opetuksen haasteellisuudesta puhuvat 

mm. Aho ym. (2003) ja Jeronen (2005). Haasteet eivät ole jääneet huomioitta tässäkään 

tutkimuksessa. Toisen tutkimuskysymyksen tehtävänä on selvittää opettajien mielipide maasto-

opetuksen hyödyllisyydestä ja haasteista. Mielipide siitä, onko maasto-opettaminen helppoa, 

jakoi opettajien vastaukset. Toiset kokivat sen olevan helppoa ja toiset vaikeaa. Kaikki vastaajat 

kuitenkin näkivät resursseissa kohtia, jotka vaikuttivat negatiivisesti maasto-opetuksen 

järjestämiseen. Tässä tutkimuksessa suurimmiksi haasteiksi nousivat aika, turvallisuuden 

takaaminen oppilaille ja liikkuminen kohteisiin. 

Kuten teoriaosassa esiteltiin, maasto-opetus vaatii paljon työtä opettajalta etukäteen ja 

tunnin aikana. Myös mahdollisia jälkitöitä voi olla. Ajallinen resurssi on noussut esille 

aikaisimmissakin tutkimuksissa. Haastattelussa kävi ilmi, että kehityspuolen henkilöt 



51 

 

  

tiedostavat opettajien nykyisen kiireen. Jos kaikki materiaali täytyy suunnitella itse, on korkea 

kynnys ajallisesti lähteä suunnittelemaan isompia projekteja. Tähän yhtenä apuna nähdään, että 

opettajille voitaisiin antaa matalan kynnyksen valmiita opetustuntipohjia. Maasto-

opetusluettelo on koittanut vastata juuri tähän tarpeeseen, ja haastatteluiden perusteella siihen 

ollaan suunnittelemassa tehtävälaajennusta.  Kun opettajien ei tarvitse käyttää aikaa niin paljon 

sisällön suunnittelemiseen, voivat he keskittyä paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä 

ryhmädynamiikan ohjaamiseen. Maasto-opetuksen tärkeä osa on tunnin läpikäynti yhdessä ja 

rauhassa oppilaiden (Jeronen 2005: 78–80). Tähän jää aikaa, jos opettajat pystyvät saamaan 

hyvin koostetun materiaalin, joka on todettu toimivaksi. Kun kohteissa on se, mitä on 

suunniteltu opiskeltavan, voi jälkityöskentelyäkin suunnitella etukäteen. 

Turvallisen oppimisympäristön luominen oppilaille on haaste nykypäivän opettajille. 

Viime vuosina on uutisoitu useista häirikkötapauksista Suomessa ja ulkomailla. Mediassa on 

mietitty myös opettajan keinoja taltuttaa esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyvä oppilas. 

Maastossa opettaja on usein yksin koko ryhmänsä kanssa. Lähin toinen aikuinen voi olla 

useiden kilometrien päässä. Oppilasryhmät voivat olla nykykouluissa jopa 30 oppilaan luokkaa, 

joten on lähes mahdotonta, että opettaja pystyisi valvomaan reaaliaikaisesti kaikkia. 

Vastuukysymykset ovat suuria, jos jotain sattuu oppilaille. Opettajat toivoivat tämän 

tutkimuksen mukaan toista henkilöä mukaan maastokäynneille. Tämä on kuitenkin jälleen 

rahallinen resurssikysymys. Koulujen palkkaamat kouluavustajat ovat rahallista resurssia pois 

muualta. Opettajia voitaisiin kuitenkin kannustaa toimimaan myös yhteistyössä oppirajat 

ylittävästi. Maantieteen pystyy järkevästi integroimaan monen muun aineen opetuksen kanssa. 

Kokonaisvaltainen opetus antaa uutta näkökulmaa opetukseen opettajille ja oppilaille. 

Esimerkiksi monia matemaattisia aineita voi käyttää hyödyksi maantieteen 

maastotutkimuksessa. Taideaineita on mahdollista käyttää tulosten esittämisessä. (Palmer 1994: 

47) Tässä toki tulevat haasteeksi tuntien järjestykset sekä opetusvelvollisuuteen perustava 

palkkaus aineenopettajilla.  

Opettajat kokivat liikkumisen hankalaksi. Rahaa maasto-opetuksen järjestämiseen ei 

useimmilla kouluilla ole varattuna, joten liikkuminen kohteisiin ei saa maksaa. Lähikohteiden 

merkitys korostuu tässä tapauksessa. Ympäristötoimella on tärkeä tehtävä 

kaupunkisuunnittelussa korostaa viheralueiden tärkeyttä myös koulujen näkökulmasta. Jos 

kouluille jätetään luontoa lähelle, päästään siihen siirtymään nopeasti luokasta, ja ympäristö on 

valmiiksi tuttu oppilaille. Tämä voi edistää oppilaiden huomion saamista, kun ympäristössä ei 

ole niin paljon uusia ärsykkeitä. Opettajien koulutus ja materiaalit saavat opettajat näkemään 

ympäristön monet mahdollisuudet. Metsä voi olla paljon muutakin kuin lajien opettelu paikka, 
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ja vesistöissä voi tehdä muutakin kuin pieneliöiden ja planktonin haaveilemista. Opettajia on 

syytä myös muistuttaa ja ohjeistaa rakennetun ympäristön käytöstä kenttäopetukseen. Aina 

projektien ei siis tarvitse olla isoja ja erikoisiin kohteisiin vieviä. Hyvillä ideoilla maasto-opetus 

toteutuu erinomaisesti vaikka koulun takapihalla ja käytävillä.  

 

9.3 Edesauttavat tekijät ja tulevaisuuden kehitys 

 

Kolmas tutkimuskysymys pohtii edesauttavia tekijöitä ja sitä, käyttävätkö opettajat niitä. Oulun 

kaupunki on selvästi edelläkävijä maasto-opetuksen tukemisessa. Haastatteluiden perusteella 

huomiota ja kiinnostusta on tullut myös muilta kaupungeilta. Maasto-opetuskohdeluettelon 

kaltaisia materiaalipankkeja selvästi kaivataan. Niitä ei kuitenkaan pidä hajottaa ympäri 

internetiä, vaan olisi hyvä olla yhtenäinen lähde, josta voisi helposti löytää tarvittavia polkuja 

materiaaleihin. Lisäksi materiaalien olemassaolosta pitää tiedottaa opettajia aktiivisesti. Tähän 

pystyvät osallistumaan muutkin toimijat kuin pelkästään materiaalinlaatijat. Opettajat itse 

pitäisi saada myös aktivoitua ajamaan yhteisöllisesti paremmin opetusalaa. Se vaatii toki 

ajallista resurssia opettajilta, mutta voi myös antaa aikaa takaisin.  

Tutkimuksen perusteella osa opettajista ei osaa muodostaa mielipidettä uusista 

materiaaleista. Kun opettajilta kysyttiin, olisiko kulttuurimaantieteen kohteista tehty luettelo 

hyödyllinen, iso osa ei osannut kertoa mielipidettään. Tämä oli yllättävää, koska kysymys ei 

ollut kovinkaan monimutkainen. Materiaalin laatiminen ei siis yksinään ole vastaus maasto-

opetuksen tilan kohentumiseen. Toisaalta suurin osa oli halukas saamaan lisämateriaalia 

kulttuurimaantieteestä, ja kohdeoppaasta tietäneistä vastaajista yli puolet on käyttänyt nykyistä 

luetteloa. Myös osa niistä opettajista, jotka eivät tienneet entuudestaan luettelosta, käytti siinä 

olevia kohteita opetuksessaan. Informaatio on siis tärkeää, että työkalut tavoittavat opettajia. 

Tulevaisuudessa ympäristötoimen kannattaisi keskittyä laajentamaan suosittujen kohteiden 

kohdekortteja hivenen laajemmiksi, jotta ne palvelisivat paremmin kauempaa tulevia 

vierailijoita. Luetteloon kannattaisi lisätä myös muun muassa maankohoamispuisto ja 

Limingan luontokeskuksen alueet. Myöskin vanhoissa oppaissa olleiden retkeilykohteiden, 

kuten esimerkiksi kierrätyskeskukset, ja jätevesialtaat päivittäminen sähköiseen luetteloon voisi 

tuoda lisäarvoa.  

Tekijänoikeuskysymykset ovat olleet esillä viimeaikoina runsaasti opetusalan 

mietinnöissä. Viime lukuvuonna OAJ:n julkaisema Opettaja-lehti julkaisi asiasta 

artikkelisarjan. Tutkimusta tehdessäni heräsi kysymys, kuinka valmiita opettajat ovat jakamaan 

omaa materiaaliaan ja auttamaan muita? Toisaalta huoli tekijänoikeuksista korostaa avoimien 
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materiaalipankkien tärkeyttä. Kun opettajilla on paikka, josta ottaa esimerkiksi kuvia ja tehtäviä 

käyttöönsä, halu kopioida laittomasti tehtäväkirjoja laskee. Itse uskon opetuksessani 

positiiviseen kannustamiseen, jota voitaisiin varmasti myös hyödyntää opettajien 

ammatillisessa kannustamisessa. Jos keskityttäisiin tekemään yhteistyötä ja informoimaan 

aktiivisemmin sen sijaan, että keskitytään kertomaan, mikä kaikki on kiellettyä, vaikutus voisi 

olla positiivinen. Sama pätee myös maasto-opettamiseen. Opettajien toki pitää olla tietoisia 

muun muassa turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, mutta samalla opettajia pitäisi kannustaa 

kokeilemaan rohkeasti uutta, ja antaa koulutuksella työkaluja haasteiden voittamiseen.  

Uudet opetussuunnitelmat asettavat opettajat uudenlaiseen tilanteen. Peruskoulujen 

opetussuunnitelman perusteissa tapahtuu muutos, jossa POPS selvästi korostaa maasto-

opetuksen tärkeyttä osana maantiedon opetusta. Onko uudistuksessa otettu kuitenkaan 

huomioon opettajien resurssien tarvetta? Hallitus on esittänyt koulutuksen rahoituksen 

leikkaamista. Tämän tutkimuksen perusteella voi miettiä, kohtaavatko tavoitteet ja todelliset 

mahdollisuudet opetuksessa. Toisaalta, kuten edellä on jo mainittu, suora raha ei välttämättä ole 

edellytys hyvälle maasto-opetukselle. Se vaatii kuitenkin sitä, että opettajilla on kohtuullisesti 

aikaa suunnitella tuntejaan työaikana ja että koulut pystyvät edistämään koulurauhaa, jossa 

kaikilla on turvallinen ympäristö fyysisesti ja psyykkisesti. Hyvä ryhmädynamiikka on tässä 

avainasemassa. Opettajilla ei pitäisi olla sitä tilannetta, jossa heillä on tunne liian suuresta 

opetusryhmästä, jota he eivät pysty hallitsemaan.  

Lukion sähköistyminen on mielenkiintoinen kehitys. Tutkimuksessa muutaman opettajan 

mielestä lukiossa maasto-opetus on hankaloitunut kurssien järjestämisen vuoksi. Maantiede 

menettää LOPS-uudistuksessa yhden pakollisen kurssin, mutta saa yhden kurssin lisää 

syventäviin kursseihin. Yksi pakollinen kurssi on kuitenkin kovin tiivis opetusaiheiltaan. Onko 

siinä mahdollisuutta opettaa lukiolaisia maasto-opetusmetodilla? Vai painottuuko lukio-opetus 

luokassa tapahtuvaan opetukseen? Mitä seurauksia sillä on oppilaiden motivaatiolle sekä 

havainnointikyvylle? 

Kehitystyötä tehdään monella taholla selvästi opetuksen parantamiseksi myös maasto-

opetuksen osalta. Myös kulttuurimaantieteen osa on tiedostettu ja sen tilaa on lähdetty Oulun 

seudulla parantamaan muutamilla tahoilla. Isompia projekteja toteutetaan taustalla esimerkiksi 

Perämeri opetukseen –hankkeen yhteydessä. Tulevien opetussuunnitelmien toteutumiselle 

tärkeintä olisi saada opettajat havahtumaan muuttuviin tavoitteisiin ja löytämään uusia 

mahdollisuuksia opetukseen. Opettajat kaipaavat konkreettisia apuja opetuksen järjestämiseen. 

Kehitykseen tulee ottaa mukaan uusia tekijöitä, kuten yhdistyksiä ja yrityksiä. Myös 

yliopistoilla voisi olla mahdollisuuksia kehityksen edistämisessä. Harjoittelut sijoittuvat tällä 
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hetkellä paljolti normaalikouluille, mutta voisivatko tulevaisuudessa muutkin koulut saada 

aineopiskelijoista hyötyä? Aineopiskelijat voisivat myös opinnäytetöillään ja -projekteillaan 

osallistua oikeisiin kehityshankkeisiin. Tutkivan oppimisen teoriat käydään tarkasti lävitse 

aineopettajien koulutuksessa ja ideologiat sen hyödyllisyydestä tunnutaan tiedostavan 

opettajakunnassa, joten nyt tärkeää olisi opettajien positiivinen motivointi tulevaan 

muutokseen. 

 

9.4 Mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksen aikana nousi useita aiheita, jotka kaipaisivat tulevaisuudessa tieteellistä 

tutkimusta. Näistä mielenkiintoisin tulee olemaan varmasti uusien opetussuunnitelmien 

vaikutus maasto-opetuksen toteutumiseen varsinkin peruskoulun yläkouluissa. Nousevatko 

maasto-opetuskertojen määrät, kun maasto-opetustaitojen opettaminen on suoraan kirjattu 

opetuksen tavoitteisiin? Uusien opetussuunnitelmien vaikutus opettajien asenteisiin maasto-

opetuksen suhteen on myös kiinnostava aihe. Oppilaiden käsitys maantieteestä ja biologiasta 

voi myös muuttua, kun alakouluissa aletaan opettaa integroidusti ympäristötietoa 

kuutosluokalle asti. Muuttuvatko integroitumisen yhteydessä luokanopettajien maasto-

opetusmäärät? 

Toinen mielenkiintoinen aihe tutkimuksille on aikaisemmin mainittu virtuaalinen maasto-

opetus. Voiko maasto-opetus olla virtuaalista, ja kuinka se vaikuttaa oppilaisiin? Lukio muuttuu 

yhtä digitaalisemmaksi, ja sähköinen oppimisalusta nähdään monipuoliseksi. Sähköiset 

oppikirjat ovat tulossa myös peruskouluun. Sähköisen opetuksen tutkiminen tulee varmasti 

olemaan suosittu aihe tulevina vuosina. Tutkimuksissa ei pitäisi jäädä pelkästään vertailemaan 

paperisten ja sähköisten kirjojen eroja opetuksessa, vaan luoda myös katsausta kokonaiskuvaan 

tutkivan ja elämyksellisen opetuksen valossa. Voiko oppilas saada elämyksellistä opetusta 

sähköisillä alustoilla, ja eroavatko ne todellisessa ympäristössä saaduista kokemuksista?  

Laajemmat tutkimukset maasto-opetuksesta aineopetuksessa ovat tarpeen, jotta saataisiin 

luotettavaa tilastotieteellistä tietoa Suomen koulutuksen sisällöstä. Nykyiset tutkimukset ovat 

pitkälti olleet tapaustutkimuksia, joiden yleistettävyysarvo on heikko.  
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Liite 2: Tutkimuksen mainostamiseen tehty ”Maastossa opitaan” mainos 

 


