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1. Johdanto  

Pro gradu -tutkielmani aihe liittyy nyky-yhteiskunnan muuttuneisiin taitovaatimuksiin ja 

uudistuneeseen lukion maantieteen opetussuunnitelmaan, jossa tietotekniikka ja 

opetuksen sähköistyminen korostuvat entisestään. Yhteiskunnan ja työmarkkinoiden 

uudistuessa tarvitaan myös uusia taitoja, joita voidaan kutsua nimellä tulevaisuuden taidot 

(Ananiadou & Claro 2009:5). Näitä taitoja tarvitaan läpi koko elämän niiden oppimisesta 

saakka ja niitä pitäisi opettaa myös kouluissa. Suomessa on kuitenkin alettu PISA-

oppimistulosmittausten heikennyttyä pohtia, opetetaanko kouluissamme todella 

tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja opetetaanko niitä tasa-arvoisesti (Niemi & Multisilta 

2015:9). Tasa-arvolla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että jokaisen oppilaan tulisi 

oppia tarvittavat taidot muuttuvissa olosuhteissa selviämiseen. Taitojen opetuksessa on 

kuitenkin koettu haasteellisena oppilaiden motivaation säilyttäminen. 

Maantiede oppiaineena sisältää monia ainutlaatuisia aiheita ja muista oppiaineista 

erottuvia ominaisuuksia varsinkin lukio-opetuksessa (Koutsopoulos 2010:2–5). Lisäksi 

maantiede vastaa hyvin kehittyneen tietoyhteiskunnan haasteeseen, koska tietotekniikan 

käyttö korostuu sen opetuksessa. Geoinformatiikan (lyhenne GIS) eli paikkatiedon opetus 

tapahtuu yleensä tietokoneiden avulla, sillä paikkatieto on nykyään käytännössä aina 

sähköisessä muodossa (Dawsen 2011:vii). Hyviä esimerkkejä tästä ovat erilaiset 

karttapalvelut, kuten Google Maps tai OpenStreetMap. Lisäksi geoinformatiikka on 

saanut näkyvyyttä myös harrastusten parissa, kun geokätköily ja esimerkiksi 

juoksulenkin tietoja tallentavat ohjelmat ja välineet ovat tulleet osaksi arkipäivää. 

Geokätköilyä on käytetty paljon myös maantieteen opetuksessa ja sillä on saavutettu 

hyviä oppimistuloksia (Lawrence & Schleicher 2010). Maantieteessä opitut asiat ja taidot 

liittyvät siis läheisesti arkisiin toimintoihimme ja siksi niiden opetus on tärkeää.  

Syksyllä 2016 sähköistyneiden ylioppilaskokeiden myötä maantieteen asema tieto- 

ja viestintäteknologiaan liittyvien taitojen opettajana korostui entisestään. Uudistuneissa 

maantieteen kirjoituksissa edellytetään muun muassa taulukkolaskentaohjelman ja piirto-

ohjelman käytön osaamista, jota muissa aineissa ei ainakaan toistaiseksi vaadita (Tiedote 

maantieteen… 2016). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maantieteen 

ylioppilaskokeissa tarvittavien ohjelmien opetus on ollut kokonaan maantieteen 
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opettajien vastuulla. Ylioppilastutkintolautakunta kertoo lisäksi reaaliaineita koskevassa 

tiedotteessaan sähköisten kokeiden rakenteen mukailevan yleisellä tasolla Bloomin 

uudistettua taksonomiaa, johon ylioppilaskokeiden arviointikin perustuu (Sähköinen 

ylioppilastutkinto… 2014). Vuonna 2001 uudistetussa taksonomiassa oppimisen 

tavoitteet jaetaan alemman ja korkeamman tason osaamiseen (Krathwohl 2002: 215–

217). Alemman tason osaaminen sisältää muistamisen, ymmärtämisen ja soveltamisen ja 

korkeamman tason osaaminen analysoinnin, arvioinnin ja luomisen. Korkeamman tason 

osaamista vaativat myös tulevaisuuden taitoihin kuuluvat ajattelutaidot, kuten luovuus, 

ongelmanratkaisu ja kriittinen ajattelu (Binkley ym. 2012:38). Tulevaisuuden taitojen ja 

sähköistyneiden ylioppilaskokeiden välillä on näiden ajattelutaitojen lisäksi selkeä yhteys 

teknologian kautta, sillä sähköisten työvälineiden hallinta kuuluu osaksi tulevaisuuden 

taitoja (Trilling & Fadel 2009:64–65).  

Kansainvälisessä ATC21S-hankkeessa (Assessment and Teaching of Twenty-First 

Century Skills) on määritelty laajan tietopohjan avulla tulevaisuuden taitoja. Hankkeen 

tutkijoiden Marilyn Binkleyn, Ola Erstadin, Joan Hermanin, Senta Raizenin, Martin 

Ripleyn, May Miller-Riccin ja Mike Rumblen (2012:35) mukaan projektissa on 

tarkasteltu esimerkiksi yhteistyömaiden opetussuunnitelmia ja -strategioita, PISA-

tutkimusten tuloksia sekä aiempia julkaisuja ja tutkimuksia tulevaisuuden taidoista. 

Toisin sanoen ATC21S-projektissa on otettu huomioon kaikki keskeisimmät 

tulevaisuuden taitojen määrittämiseen liittyvät julkaisut, jotka ovat sillä hetkellä olleet 

käytettävissä. Tästä syystä olen valinnut tarkempaan tarkasteluun ja tutkielmani pohjaksi 

ATC21S-projektin määrittelemät tulevaisuuden taidot. Näitä taitoja olen käyttänyt myös 

kehyksenä tehdessäni kyselyitä aineiston keruuta varten. Koska tulevaisuuden taitojen on 

tarkoitus kattaa kaikki tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavat taidot, 

voidaan geoinformatiikkaan liittyvät taidot katsoa kuuluvan osaksi niitä. Tutkimuksen 

kohteeksi valikoitunut maantieteen Aluetutkimus-kurssi on sisällöltään kuitenkin 

paikkatieto- eli geoinformatiikka-painotteinen, joten GIS-taitoja on perustelua tarkastella 

myös erikseen. Lisäksi uudistetuissa lukion opetussuunnitelman perusteissa (LOPS 2015) 

geomediaa painotetaan yhtenä maantieteen tärkeimpänä osa-alueena. Geomedialla 

tarkoitetaan kaikkia maantieteellisen tiedon hankinta- ja esitystapoja ja se sisältää myös 

paikkatiedon eli geoinformatiikan.  
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1.1. Tutkimuksen tavoite ja rakenne 

Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten sähköisesti toteutettu maantieteen kurssi 

vaikuttaa opiskelijoiden tulevaisuuden ja geoinformatiikan taitojen kehittymiseen. 

Tutkielma on toteutettu yhteistyössä erään Oulussa sijaitsevan lukion kanssa ja on osa 

maantieteen tutkimusyksikön lukioyhteistyötä. Aineisto on kerätty syventävällä 

Aluetutkimus (GE4) -kurssilla, joka on toteutettu vuonna 2003 julkaistujen lukion 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Aineisto on kerätty kyselyillä ja 

havainnoinnilla ja aineistonkeruussa on painotettu opiskelijoiden omaa näkökulmaa. 

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, koska tarkastelun kohteena on ollut vain yksi 

ryhmä opiskelijoita, suhteellisen lyhyen ajan (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010:190–

192). Tutkimuksen avulla saadaan tietoa opiskelijoiden tulevaisuuden ja 

geoinformatiikan taitojen kehittymisestä sähköisellä maantieteen kurssilla sekä 

selvitetään mielipiteitä sähköistä opetusta kohtaan. Lisäksi tutkielma antaa tietoa siitä, 

mitä taitoja opiskelijat pitävät tärkeinä oman tulevaisuutensa kannalta. 

Tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Mitä tulevaisuuden taidot ja geoinformatiikan taidot ovat? 

2. Miten opiskelijat arvioivat tulevaisuuden taitojen ja geoinformatiikan taitojen 

kehittyvän kurssin aikana? 

2.1. Mitkä oppitunneilla käytetyt opetustavat kehittävät taitoja? 

2.2. Millaiset tehtävät ja harjoitukset kehittävät taitoja? 

2.3. Mitä taitoja opiskelijat pitävät tärkeinä oman tulevaisuutensa kannalta? 

3. Miten opiskelijat kokevat kurssin sähköisen toteutustavan vaikuttavan 

oppimiseen ja motivaatioon? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan tarkastelemalla ja tutkimalla 

lähdekirjallisuutta, josta muodostuu samalla teoreettinen pohja tutkimukselle. Liitän 

tulevaisuuden taitojen ja GIS-taitojen sekä sähköisyyden teorian maantieteen opetuksen 

kontekstiin ja tarkastelen, miten taitoja käsitellään vuosien 2003 ja 2015 lukion 

opetussuunnitelmien perusteissa. Vaikka tutkitun kurssin taustalla vaikuttaa vuoden 2003 

opetussuunnitelma, on ajankohtaisuuden säilyttämiseksi tärkeää tarkastella myös uusinta 
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saatavilla olevaa opetussuunnitelmaa. Lukion maantieteen opetussuunnitelmista 

puhuttaessa tulee ottaa huomioon uudistuksen myötä tullut olennainen ero maantieteen 

pakollisten kurssien määrässä. Vuoden 2003 opetussuunnitelmassa niitä on kaksi, mutta 

vuoden 2015 opetussuunnitelmassa vain yksi. Silti molemmissa opetussuunnitelmissa 

maantieteen kursseja on yhteensä neljä (LOPS 2003; LOPS 2015). Tutkimukseni 

painottuu suomalaiseen lukio-opetukseen, mutta se sisältää myös verrattavissa olevaa 

kansainvälistä teoriaa maantieteen opetuksesta. 

Toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen haen vastauksia keräämästäni 

aineistosta. Avaan ennen tulosten esittelyä melko yksityiskohtaisesti aineistonkeruun 

vaiheita, jotta lukijan on helpompi hahmottaa, miten tutkimusaineisto on kerätty. Samalla 

tämä menettely tuo luotettavuutta tutkimuksen tekoa kohtaan (ks. Hirsjärvi 2009:232). 

Tulosten esittelyn jälkeen tarkastelen saamiani tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan 

tutkimukseen aiheesta sekä pohdin mahdollisia syitä, miksi tutkimuksella saatiin 

tietynlaisia tuloksia. Lopuksi pohdin tutkimuksen roolia sekä jatkotutkimuksen 

tarpeellisuutta ja vedän yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset tutkimuskysymysten 

avulla. 

 

1.2. Aiempi tutkimus aiheesta 

Tulevaisuuden ja geoinformatiikan taidoista on olemassa vaihtelevasti tutkimustietoa, 

mutta eniten taidoista on tutkimusta, jossa määritellään kyseisiä taitoja (ks. Green 2001; 

Fitzpatrick & Maguire 2001; Trilling & Fadel 2009; Griffin ym. 2012). Tässä 

tutkielmassa olevasta taitojen kehittymisen näkökulmasta aihetta ei ole juurikaan tutkittu 

Suomessa eikä kansainvälisesti. Varsinkaan tulevaisuuden taitoja ei ole aiemmin 

yhdistetty pelkkään maantieteen opetukseen. Tulevaisuuden taitojen kehittymistä on 

kuitenkin tutkittu osana kansainvälistä Innovatiivinen opetus ja oppiminen eli ITL 

(Innovative Teaching and Learning Research) -tutkimusta, jossa pyrittiin selvittämään 

millaiset opetuskäytänteet ja oppimisympäristöt edistävät oppilaiden tulevaisuuden 

taitoja (Innovative Teaching…2011; Norrena & Kankaanranta 2012). ITL-tutkimuksen 

Suomen tuloksia kokoavissa artikkeleissa todetaan, että suomalaiskoulut edistävät tällä 

hetkellä erittäin heikosti tulevaisuuden taitoja (Norrena ym. 2011:85–89; Norrena & 

Kankaanranta 2012:8–15). Toisaalta tämä tutkimus on tehty peruskouluasteella, joten 
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lukiokoulutusta ei tule rinnastaa suoraan näihin tuloksiin.  Juho Norrena (2013) on 

tutkinut tulevaisuuden taitoja myös opettajan ja opettamisen näkökulmasta 

väitöskirjassaan Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä – ”Jos haluat opettaa noita 

taitoja, sinun on ensin hallittava ne itse”. Hänen saamiensa tulosten mukaan kouluissa 

käytetään enemmän perinteistä kuin tulevaisuuden taitoja edistävää opetusta (Norrena 

2013:160–161). Samalla suurimmaksi haasteeksi tulevaisuuden taitojen edistämiselle 

todetaan opettajien opetuskäytänteiden väliset erot. Varsinkin tietotekniikan käyttö 

opetuksessa vaikuttaa suuresti taitojen kehitykseen. Yksinkertaistettuna opettajalla on 

suuri vaikutus oppilaiden tulevaisuuden taitojen oppimiseen ja opettajan on siksi 

hallittava tulevaisuudessa tarvittavat taidot myös itse. 

Geoinformatiikan taitoja osana maantieteen opetusta on tutkittu erilaisista 

näkökulmista melko paljon. Yleisen katsauksen geoinformatiikan lukio-opetukseen 

Euroopassa ovat tehneet Joseph Kerski, Ali Demirci ja Andre Milson (2013). He ovat 

tutkineet 33 maan opetussuunnitelmia ja haastatelleet tutkimusmaiden GIS-

asiantuntijoita saadakseen realistisen kuvan geoinformatiikan opetuksen tasosta ja 

menetelmistä. Heidän mukaansa Suomessa geoinformatiikan opetus on hyvällä tasolla ja 

sitä on edistetty myös valtiotasolla rahoittamalla geoinformatiikan opetukseen liittyviä 

projekteja (Kerski ym. 2013:237–238). Geoinformatiikan taitojen kehittymistä 

maantieteen opetuksessa on tarkasteltu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta 

yleensä tutkimukset painottuvat vain tietyn taidon kehittymiseen tai yksittäisen GIS-

sovelluksen testaamiseen (esim. Bearman ym. 2016; Demirci 2008; Gryl ym. 2010; Kim 

& Bednarz 2013). Tällaisilla tutkimuksilla saadaan kuitenkin yksityiskohtaista tietoa eri 

taitojen kehittymisestä geoinformatiikan avulla, joten nämäkin tutkimukset tukevat 

osaltaan omaa tutkimustani. Suomalaista tutkimusta geoinformatiikan käytöstä 

maantieteessä on tuotettu esimerkiksi vuosina 2003–2006 toteutetun GISAS 

(Geographical Information Systems Applications for Schools) -projektin yhteydessä 

(Johansson 2006). EU:n rahoittaman projektin tarkoitus oli sisällyttää geoinformatiikkaa 

mahdollisimman tehokkaasti maantieteeseen ja ympäristökasvatukseen luomalla 

helppoja tapoja opettaa geoinformatiikkaa. Myöhemmin geoinformatiikan pedagogista 

näkökulmaa on tutkittu Suomessa erityisen paljon selainpohjaisen PaikkaOppi-

oppimisympäristön kehityksen yhteydessä (Houtsonen ym. 2014; Riihelä & Mäki 2015). 

Suomalaisissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu erikseen geoinformatiikan 
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taitojen kehittymistä maantieteen opetuksessa, joten tässä suhteessa tutkimukseni 

poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta.  

Tulevaisuuden ja geoinformatiikan taitoja on tutkittu myös tulevaisuuden 

työmarkkinoiden näkökulmasta. Usein tulevaisuuden taidot määritellään jo itsessään 

työelämän tarpeisiin vastaaviksi taidoiksi (Ananiadou & Claro 2009:5–6). Anadiadou ja 

Claro (2009:6) mainitsevat myös kritiikkiä tätä työmarkkinakeskeisyyttä kohtaan. Heidän 

mukaansa kaikki nuoret eivät esimerkiksi tule olemaan tietokeskeisiä työntekijöitä, mihin 

tulevaisuuden taidot tähtäävät. Maantieteen näkökulmasta työllistymiseen vaadittavia 

taitoja ovat tutkineet esimeriksi Michael Solem, Ivan Cheung ja M. Beth Schlemper 

(2008). Tutkimuksessa on haastateltu työnantajia ja alumneja maantieteen alalta ja 

selvitetty heidän arvostamiaan taitoja. Keskeisiksi taidoiksi nousivat erityisesti 

maantieteeseen liittyvät teknologiataidot, mutta myös yleisempiä taitoja, kuten 

ongelmanratkaisua, kommunikointia ja organisointikykyä pidettiin erittäin tärkeinä 

(Solem, Cheung & Schlemper 2008:369–370).  

Sähköisyyttä osana maantieteen opetusta on tutkittu sekä Suomessa että 

kansainvälisesti. Suomalainen tutkimus liittyy lähinnä tieto- ja viestintäteknologian ja 

sähköisten materiaalien rooliin maantieteen opetuksessa sekä opettajien kokemuksiin 

sähköisten välineiden käytöstä. Lisäksi tällainen tutkimus painottuu eniten pro 

gradu -tutkielmiin ja väitöskirjoihin (ks. Kankaanrinta 2009; Rekiranta 2010; Tulivuori 

2011; Juselius 2012; Kontto 2015). Sähköisyyden vaikutusta maantieteen oppimiseen on 

tutkittu usein geoinformatiikkaan liittyvien sovellusten ja tehtävien kautta. Tällaista 

tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Andrew M. Clark, Janice Monk ja Stephen R. Yool 

(2007), Tim T. Favier ja Joop A. van der Scheer (2014) sekä D. M. Garyfallidou ja G. S. 

Ioannidis (2014). Heidän tutkimustensa mukaan sähköisten välineiden käytöllä on 

positiivinen vaikutus maantieteen oppimiseen. Opiskelijoiden asennetta ja mielipidettä 

geoinformatiikkaa kohtaan on puolestaan tutkinut Eyüp Artvinli (2010). Hänen mukaansa 

opiskelijat suhtautuvat geoinformatiikkaan positiivisesti, mutta uusia geoinformatiikan 

opetustapoja tarvitaan, jotta opiskelijat pysyvät entistä motivoituneimpina aihetta 

kohtaan.  
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2. Tulevaisuuden taidot 

Tulevaisuuden taidoilla tarkoitetaan sellaisia ominaisuuksia ja kykyjä, joita jokainen 

tarvitsee selvitäkseen ja menestyäkseen yhteiskunnassa. Talouden ja teknologian 

muutokset ovat uudelleenmääritelleet näitä erityisesti nuorille opetettavia taitoja. 

Palvelusektori, prosessien automatisointi ja talouden tietämys luovat pohjan nykyiselle 

taloudelle (Conlon 2000:110–111). Työpaikat eivät ole pysyviä, epävarmuuden 

sietäminen on normaalia ja mukautumiskyky on tärkeä taito. Lisäksi työntekijöiden on 

kyettävä toimimaan kansainvälisissä projekteissa, osattava yhdistellä kokonaisuuksia 

toisiinsa ja kouluttauduttava koko työuransa ajan. Tulevaisuuden työelämä vaatii kaikkia 

näitä taitoja, ja enemmänkin, ja tähän vaatimukseen myös koulujen tulisi vastata.  

Juho Norrenan mukaan (2013:23) tulevaisuuden taidot voidaan sisällyttää minkä 

tahansa oppiaineen opetukseen, koska ne sisältävät sekä taidollisen että sisällöllisen 

ulottuvuuden. Yksinkertaistettuna tulevaisuuden taidot ovat monipuolisia 

tietoyhteiskunnan, sosiaalisen kanssakäymisen ja tietotekniikan taitoja (Ananiadou ja 

Claro 2009:5). Vaihtoehtoisia suomennoksia tulevaisuuden taidoille ovat esimerkiksi 

2000-luvun taidot ja tulevaisuuden kansalaistaidot, mutta kaikkien käännösten taustalla 

on kuitenkin englanninkielinen termi 21st century skills (Norrena 2013:22). 

Tulevaisuuden taidoille on monia tarkempia määritelmiä ja kehyksiä sen mukaan, kuka 

taitoja on määrittänyt. Taitoja on tutkittu ja määritelty esimerkiksi OECD-maiden 

DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) -hankkeessa, kansainvälisessä 

ATC21S-hankkeessa ja EU:n toimesta. EU käyttää taidoista käsitettä ”elinikäisen 

oppimisen avaintaidot”, joista on myös julkaistu suositus laissa (ks. The Definition and 

Selection…2005; Recommendation of the… 2006 ja Griffin ym. 2012).  

 Tulevaisuuden taitoja laajasti määritellyt ATC21S-hanke toteutettiin vuosina 

2009–2012 ja siinä oli mukana yhteensä kuusi maata, joista Suomi oli yksi (ATC21S 

2012). Tavoitteena ATC21S-projektissa oli luoda tietokonepohjaisia sovelluksia, joilla 

voidaan testata ja arvioida tulevaisuuden taitojen osaamista. Samalla hanke pyrki 

vaikuttamaan myös opetuksen ja oppimisen menetelmiin. Hankkeen laittoivat alun perin 

liikkeelle Cisco, Intel ja Microsoft, jotka ovat kaikki teknologiapainotteisia suuryrityksiä. 

Myöhemmin tästä aloitteesta syntyi yhteistyö päättäjien, johtavien akateemikkojen ja 
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koulutusalan kansainvälisten yhteisöjen kanssa ja ATC21S-projekti alkoi (Griffin ym. 

2012: vi–vii).  

Taulukossa 1 on esitetty ATC21S-projektin määrittämät tulevaisuuden taidot 

väliotsikoittain. Väliotsikot kuvaavat niiden alla olevia taitoja ja jäsentävät samantapaiset 

taidot taitokokonaisuuksiksi. Taulukosta näkee, että tulevaisuuden taidot kattavat 

käytännössä kaikki elämän osa-alueet alkaen yksilön omasta ajattelu- ja 

työskentelytavasta johtaen työvälineiden hallinnan kautta aktiivisena kansalaisena 

toimimiseen. Tämän perusteella tulevaisuuden taitojen avulla pyritään kasvattamaan 

osaavia, osallistuvia ja vaikuttamiskykyisiä kansalaisia. Binkleyn ym. mukaan (2012:28) 

monet taidoista, kuten kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja tietoviestinnän hallinta, 

ovat perinteisiä opetuksessa pitkään mukana olleita taitoja. Teknologian ja yhteiskunnan 

kehitys on kuitenkin muuttanut erityisesti tietotekniikkaan liittyviä taitoja ja tämä muutos 

on huomioitava myös tulevaisuuden taitojen opetuksessa. Osvaldo Muñiz Solari, Ali 

Demirci ja Joop A. van der Scheer (2015:5) kertovat maantieteen opetukseen kuuluvalla 

geospatiaalisella teknologialla olevan suuri potentiaali tulevaisuuden taitojen 

opetuksessa. Teknologiaan kuuluvilla visualisoinnilla, mittaamisella ja analyysillä 

voidaan saada oppilaat omaksumaan uusia oppimistapoja sekä kehittämään korkeamman 

tason ajatteluaan. Geospatiaalinen teknologia, eli käytännössä geoinformatiikka, auttaa 

oppilaita myös hahmottamaan maapalloa ja sen toimintaa paremmin. Näin ollen 

maantieteellä on tärkeä rooli osana tulevaisuuden taitojen opetusta. 

 

Taulukko 1. ATC21S-projektin määrittelemät tulevaisuuden taidot (Binkley ym. 2012:18–19, 

kirjoittajan muokkaama ja suomentama). 

 

Tapa ajatella 
1. Luovuus ja innovatiivisuus 

2. Kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu 

3. Oppimaan oppiminen ja 

metakognitiiviset taidot 

Työvälineiden hallinta 
6.   Informaatiolukutaito 

7. Tieto- ja viestintäteknologian 

käyttötaidot 

Tapa työskennellä 
4. Kommunikaatio 

5. Yhteistyö  

Kansalaisena maailmassa 

8. Globaali ja paikallinen kansalaisuus 

9. Elämä ja työura 

10. Kulttuuritietoisuus ja sosiaalinen 

vastuu 
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ATC21S-projektissa on pyritty kuvailemaan kaikkia tulevaisuuden taitoja 

mahdollisimman tarkasti, jotta heidän luomaansa taitokehystä olisi helppo hyödyntää 

opetuksessa ja tutkimuksessa. Tästä syystä projektin aikana luotiin KSAVE-malli, joka 

tarkoittaa taitojen tarkastelua tiedon (Knowledge), taitojen (Skills), asenteiden (Attitudes), 

arvojen (Values) ja etiikan (Ethics) näkökulmista (Binkley ym. 2012:33). Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta taulukkoon 1 numeroidusta taidosta on listattu erikseen 

KSAVE-mallin mukaiset osat, joista taito ATC21S-projektin mukaan koostuu. Nämä 

taito-osat on puolestaan koottu pääasiassa jo olemassa olevista tulevaisuuden taitojen 

määritelmistä. Esimerkiksi taitoon ”luovuus ja innovatiivisuus” liittyvä yksi tieto on 

tietää paljon erilaisia ideoidenluomistekniikoita ja asenne on olla avoin uusille ja 

hyödyllisille ideoille (Binkley ym. 2012:38). ATC21S-projekti on ollut edelläkävijä 

määritellessään taitoja näin tarkalla tasolla. 

 

2.1. Tapa ajatella 

Tapaan ajatella kuuluvat taidot kattavat kaikki yksilön ajatteluun liittyvät taidot 

(Taulukko 1). Taitoja ovat luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu sekä oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot. Binkleyn ym. 

(2012:38) mukaan ajattelutavan taidot painottuvat kokonaisuutena korkeamman tason 

ajatteluun ja vaativat keskittymistä sekä reflektointia. He kertovat luovuuden ja 

innovatiivisuuden sisältävän esimerkiksi monien ideointitekniikoiden tietämisen sekä 

kyvyn kehitellä, analysoida ja arvioida omia ideoita. Bernie Trillingin ja Charles Fadelin 

(2009:56) mukaan luovuus ja innovatiivisuus ovat suuressa roolissa tulevaisuudessa, 

koska monet uskovat nykyisen tietoon perustuvan aikakauden muuttuvan nopeasti 

innovaation aikakaudeksi. Tällöin ongelmanratkaisu innovatiivisilla keinoilla, uusien 

teknologioiden keksiminen ja jopa kokonaan uusien toimialojen kehittäminen ovat 

korkeasti arvostettuja taitoja. Myös Markus Salon, Marja Kankaanrannan, Kaisa 

Vähähyypän ja Maarit Viik-Kajanderin (2011) eri alojen asiantuntijoille toteuttamassa 

tutkimuksessa luovuus, avoimuus ja innovatiivisuus nousivat tärkeiksi aiheiksi niin 

työelämässä kuin opetuksessakin. Luovuuden salliva ilmapiiri on tärkeä lähtökohta 

luovuuden kehittymiselle. Koulujärjestelmässä luovuuden tukeminen opettajan oman 

esimerkin kautta oli yksi tärkeimmistä luovuuteen kannustavista keinoista. Konkreettisia 
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esimerkkejä kouluissa toteutettaviksi olivat myös projektimuotoinen oppiminen, 

taideaineiden toteutus teknologian avulla sekä uudet aineyhdistelmät ja aineiden välinen 

yhteistyö (Salo ym. 2011: 37).  

Trillingin ja Fadelin (2009:50–54) mukaan kriittinen ajattelu ja ongelman ratkaisu 

luovat pohjan tulevaisuuden taitojen oppimiselle. He lisäävät, että kriittistä ajattelua ja 

ongelmanratkaisua pitäisi sisällyttää kaikkiin tehtäviin ja projekteihin alaluokilta lähtien, 

jotta oppimistulokset ja motivaatio paranevat. Pelkkien faktojen opettelu ei tue ajattelun 

kehittymistä eikä näin ollen uuden tiedon luominen ole mahdollista. Binkleyn ym. 

(2012:40) mukaan kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu sisältävät tiedon tehokkaasta 

perustelusta, systemaattisesta ajattelusta, todisteiden arvioinnista, ongelmanratkaisusta ja 

artikulaatiosta. Taito-osuus koostuu puolestaan edellä mainittujen tietojen soveltamisesta 

käytäntöön. Avoimuus erilaisia ongelmanratkaisutapoja kohtaan sekä kriittisen ajattelun 

soveltaminen myös omiin ajatus- ja oppimisprosesseihin ovat tärkeitä asenteita ja arvoja 

kriittisessä ajattelussa ja ongelmanratkaisussa. Yksinkertaistettuna kriittinen ajattelu ja 

ongelmanratkaisu ovat pohjana kaikelle ajattelulle ja päivittäin kohdattavien haasteiden 

ratkaisemiselle.  

Binkley ym. (2012:43) määrittelevät oppimaan oppimisen ja metakognitiivisten 

taitojen sisältävän tiedon itselle parhaiten sopivista oppimismetodeista, omista 

vahvuuksista ja heikkouksista sekä saatavilla olevasta opetuksesta. Lisäksi opetuksen 

aikana tehtävien valintojen vaikutus eri työurille päätymiseen kuuluu tieto-osuteen. 

Oppimaan oppimisen ja metakognition taitoja ovat esimerkiksi tehokas itsensä 

ohjaaminen oppimis- ja uratehtävissä, keskittymiskyky niin pitkissä kuin lyhyissä 

oppimisjaksoissa sekä kyky reflektoida kriittisesti oppimisen tarkoitusta ja kohdetta. 

Kaikille taidoille on yhteistä hallittu tietoisuus omasta ajattelusta ja siitä, miten sitä voi 

kehittää ja mihin sillä pystyy. Oppimaan oppiseen voidaan liittää myös elinikäinen 

oppiminen, sillä sekään ei ole itsestään selvä taito. Elinikäisen oppimisen tärkeydestä 

kertoo esimerkiksi EU:n vuosina 2007–2013 käynnissä ollut elinikäisen oppimisen 

toimintaohjelma (Lifelong Learning Programme), jonka yhtenä päämääränä oli edistää 

elinikäisen oppimisen avulla osaamisyhteiskunnan kehittymistä (Lifelong Learning 

Programme 2013). Ohjelman perusperiaate oli, että oppiminen kuuluu kaikille ikään tai 

sosiaaliseen asemaan katsomatta ja sitä tulee tukea esimerkiksi eri maiden välisellä 

yhteistyöllä.  
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2.2. Tapa työskennellä 

Tavat työskennellä liittyvät yhteiskunnassa ja taloudessa tapahtuvaan nopeaan 

muutokseen ihmisten työskentelytavoissa. On täysin normaalia, että palveluita 

ulkoistetaan yli valtioiden rajojen ja ihmiset eri puolilla maailmaa työskentelevät 

yhteisessä projektissa tietoliikenteen avulla (Binkley ym. 2012:44). Myös ATC21C-

projekti on hyvä esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä, jossa kommunikointi tapahtuu 

pääasiassa sähköisesti. Työskentelytapoihin kuuluvat taidot ovat siis kommunikaatio ja 

yhteistyö (Taulukko 1).  

Kommunikaatio on ollut osa opetusta käytännössä aina (Trilling & Fadel 2009:54). 

Selkeä ääntäminen, sujuva lukeminen ja ymmärrettävästi kirjoittaminen ovat olleet 

perinteisiä arvioinnin kohteita kommunikaation osalta. Nykyään arvioinnissa ja 

opetuksessa on otettava huomioon uudet tavat ilmaista itseään (Binkley ym. 2012:44). 

Esimerkiksi erilaiset diaesitysohjelmat ovat arkipäivää ja käytännössä jokaisella on 

mahdollisuus jakaa ja tehdä videoita. Nämä uuden teknologian mahdollistamat 

kommunikaatiotavat vaativat käyttäjiltään uusia taitokokonaisuuksia ja ymmärrystä. On 

kuitenkin huomioitava, että perusasiat on hallittava hyvin ennen kuin kommunikointia 

voi viedä pidemmälle uusilla keinoilla. Binkley ym. (2012:45) kertovat kommunikaation 

sisältävän esimerkiksi oman äidinkielen sekä ainakin yhden vieraankielen perussanaston 

hallinnan, kyvyn kuunnella ja ymmärtää näitä kieliä puhuttuna sekä taidon ilmaista 

itseään näillä kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Lisäksi taitava kommunikoija osaa ottaa 

huomioon muiden esittämät argumentit ja vastata niihin asiallisesti.  

Yhteistyötaito sisältää Binkleyn ym. (2012:47) mukaan tiedon siitä, milloin on 

sopiva hetki kuunnella muita ja milloin puhua itse. Lisäksi yhteistyökykyinen ihminen 

tiedostaa ryhmän sisäiset roolit ja tietää miten ryhmätöitä ja projekteja hallitaan. Taitoihin 

kuuluu edellä mainittujen asioiden soveltaminen käytäntöön ja esimerkiksi tehokas 

vuorovaikutus muut huomioon ottaen sekä ryhmän jäsenten auttaminen ja kannustaminen 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Salon ym. (2011:28–30) tutkimus kertoo, että 

asiantuntijat pitävät yhteistyötä yhtenä tulevaisuuden tärkeimmistä taidoista niin 

kouluissa kuin työelämässä. Yhteiskunta on tulevaisuudessa yhä verkostoituneempi, 

virtuaalisempi ja moninaisempi, jolloin erilaisuuden huomioon ottava vuorovaikutus on 

merkittävä taito. Lisäksi taito verkostoitua ja koota ympärilleen eri alojen osaajia 
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mahdollistaa uuden tiedon syntymisen entistä helpommin. Omaa aktiivista roolia ja 

osallistumista pidetään tärkeänä etenkin työelämän kannalta. Kouluihin ehdotetaankin 

yhteistyötä ja sosiaalisia taitoja edistäviksi toimenpiteiksi työelämästä tulevien 

asiantuntijoiden käyttöä opetuksessa, opettajien välistä yhteistyötä sekä laajoja 

taideprojekteja.   

 

2.3. Työvälineiden hallinta 

Binkley ym. (2012:48) kertovat työvälineiden hallinnan, eli informaatiolukutaidon sekä 

tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käyttötaitojen, olevan eniten tulevaisuuteen viittaava 

taitojoukko. Heidän mielestään nämä taidot edustavat yhtä suurta muutosta kuin 

painokoneen keksiminen aikanaan, koska tietoa on nykyään saatavilla niin paljon, ettei 

oleellisen tiedon löytäminen ole mahdollista ilman informaatiolukutaidon tai TVT-

taitojen hallintaa. P21-hankkeen (P21 Framework…2015:5) mukaan ihmiset elävät 2000-

luvulla teknologian ja median johtamassa ympäristössä, jossa teknologiaan liittyvät 

välineet ja laitteet kehittyvät nopeasti. Lisäksi ihmisillä on pääsy rajattomaan 

informaatioon ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä ennennäkemättömällä skaalalla. Tästä 

syystä tehokkaiden kansalaisten ja työntekijöiden on hallittava informaatioon ja 

teknologiaan liittyvät taidot.  

Informaatiolukutaito sisältää kyvyn etsiä, kerätä, prosessoida ja arvioida elektronisessa 

muodossa olevaa tietoa (Binkley ym. 2012:50). Lisäksi informaatiolukutaitoinen henkilö 

osaa muodostaa löytämästään tiedosta esityksiä, kaavioita ja muistiinpanoja 

selventääkseen monimutkaisia asioita ja esittääkseen niitä muille. Taitoihin kuuluu myös 

kyky hakea tietoa erilaisista medioista ja kyky käyttää internet-pohjaisia sovelluksia 

kuten keskustelupalstoja tai sähköpostia. Informaatiolukutaito yhdistyy voimakkaasti 

kriittiseen ajatteluun, sillä tietoa etsiessä ja arvioitaessa täytyy muistaa lähdekriittisyys. 

Hannu Linturin ja Anita Rubinin (2011) julkaisussa ”Toinen koulu, toinen maailma – 

Oppimisen tulevaisuus 2030” esitellään oppimisen tulevaisuusbarometrillä koottuja 

asiantuntijoiden näkemyksiä koulujen, opetuksen ja osaamisen tulevaisuudesta. Yksi 

haasteista on sosiaalisen median yleistyminen tiedonvälittäjänä ja jopa asiapohjaisen 

journalismin syrjäyttäjänä (Linturi & Rubin 2011:57–58). Kouluissa tähän haasteeseen 

pystytään vastaamaan painottamalla kriittisen ajattelun tärkeyttä sekä ohjaamalla 
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oikeiden tietolähteiden luo. Asiantuntijat korostavatkin tässä kohdassa opettajan 

opastavan ja ajatteluun haastavan roolin tärkeyttä ja pitävät opettajan ammattia 

tulevaisuudessa tärkeänä, mutta muuttuneena.  

Tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidot sisältävät tietokoneiden ja älylaitteiden 

käyttöön sekä niillä tapahtuvaan viestintään liittyviä konkreettisia taitoja. Jotta aiemmin 

esitelty sähköinen informaation etsiminen ja lukeminen olisi mahdollista, on osattava 

myös näitä tietotekniikkaan liittyviä perustaitoja. Binkleyn ym. (2012:52) mukaan TVT:n 

käyttötaitoja ovat kommunikaatio esimerkiksi sähköpostilla ja videopuheluilla, 

tietotekniikan täsmällinen käyttö ongelmien ratkaisemiseen ja selvittämiseen sekä 

tavanomaisimpien ohjelmien, kuten tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan, hallinta. 

Lisäksi on tärkeää tietää perusteet tietoviestintään ja mediaan liittyvistä eettisistä ja 

lainmukaisista asioista, kuten käyttö- ja tekijänoikeuksista. TVT:n käyttötaitoihin liittyy 

yleinen harhaluulo siitä, että nykynuoret osaavat käyttää tietotekniikkaa ilman 

opetustakin, koska he ovat kasvaneet sen ympäröiminä eli ovat niin sanottuja 

diginatiiveja. Väitteen kumoamiseksi on tehty tutkimusta myös Suomessa ja esimerkiksi 

Meri-Tuulia Kaarakaisen ja Osmo Kivisen artikkelissa (2015) kerrotaan nuorten TVT-

taitojen testatusta tasosta. Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia on se, että nuorten tieto- ja 

viestintäteknologian osaaminen vaihtelee suuresti sen mukaan, millaiseen teknologian 

käyttöön he ovat tottuneet vapaa-ajalla.  

 

2.4. Kansalaisena maailmassa  

”Kansalaisena maailmassa” taitojoukko kokoaa yhteen omaan elämään ja työuraan, 

paikallisena ja globaalina kansalaisena toimimiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

vastuuseen liittyvät taidot (Taulukko 1). Elämään ja työuraan liittyvät taidot saattavat 

kuulostaa kaukaisilta vielä lukio-opiskelijoillekin, mutta oikeastaan nämä taidot ovat osa 

kansalaisena toimisen taitoja, jotka jokaisen pitäisi omaksua jo mahdollisimman aikaisin. 

Binkley ym. (2012:56) osoittavat myös sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuuseen liittyvien 

taitojen kuuluvan osaksi kansalaisena toimimisen taitoja, joten käsittelen itsekin taitoja 

yhtenä joukkona.  

Kansalaisena toimimiseen liittyy paljon tiedon hallitsemista. Ihmisten täytyy tietää 

omat oikeutensa, kotimaansa hallinnon rakenne sekä päätöksentekoon olennaisesti 



14 

 

liittyvät instituutiot, jotta ajankohtaisten valtiollisten muutosten seuraaminen ja omista 

oikeuksista huolehtiminen olisi mahdollista (Binkley ym. 2012:55). Tarkemman tiedon 

perustana on puolestaan kansalaisuuteen ja hallintoon liittyvän perussanaston hallinta 

sekä tärkeimpien historiallisten tapahtumien ja muutosten ymmärtäminen. Työuran 

kannalta tärkeää on tietää esimerkiksi oikeutensa työntekijänä ja olla mukana työelämän 

trendien muutoksissa (Binkley ym. 2012:57). Sosiaaliseen ja kulttuuriseen vastuuseen 

liittyy puolestaan olennaisesti tieto eri kulttuureista, ihmisryhmistä ja niiden liikkeistä 

sekä omasta hyvinvoinnista. Olennainen taito kansalaisena toimimisessa on 

osallistuminen niin paikallisiin kuin globaaleihinkin asioihin (Binkley ym. 2012:55). 

Yksinkertaisimmillaan se voi olla naapurien kanssa talkoisiin osallistumista tai vaaleissa 

äänestämistä, mutta toisessa ääripäässä on esimerkiksi kansainväliseen politiikkaan 

osallistuminen. Myös tahto vaikuttaa ja auttaa sekä solidaarisuuden osoittaminen 

kuuluvat kansalaisena toimisen taitoihin. Työelämässä osallistuminen on oleellista 

menestyäkseen työntekijänä ja kulttuurista vastuuta voi osoittaa esimerkiksi kykenemällä 

rakentavaan keskusteluun tilanteesta ja henkilöistä riippumatta. Kulttuuriseen vastuuseen 

liittyy myös tahto päästä eroon stereotypioista sekä avoin ja kunnioittava asenne kaikki 

ihmisiä kohtaan.  

Kansainvälisen koulutuksen saavutuksia tutkivan järjestön IEA:n (The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 

peruskouluikäisille teettämässä tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden tietoja, asenteita 

ja osallistumista kansalaisuuteen liittyviin asioihin (Schulz ym. 2010). Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 38 maata, joista Suomi oli yksi. Tulokset osoittavat, että yleisesti 

tarkasteltuna nuorilla on perustietämys kansallisista asioista, mutta syvempi ymmärrys 

puuttuu (Schulz ym. 2010:75–85). Tieto-osuudessa Suomi pärjäsi hyvin, jakaen kärki 

paikan Tanskan kanssa. Koululla todettiin olevan edelleen suuri vastuu kansalaistiedon 

jakamisessa ja inhimillisen kehityksen indeksi korreloi vahvasti tiedon kanssa. Hyvän 

kansalaisen määritelmään nuoret liittivät äänestämisen, kansallishistorian opettelun ja 

viranomaisten kunnioittamisen. Myös osallistumista paikallisiin apujärjestöihin, 

ihmisoikeuksien tukemista ja ympäristönsuojelua pidettiin hyvän kansalaisen 

ominaisuuksina (Schulz ym. 2010:113). Toisaalta poliittisiin järjestöihin osallistumista ei 

pidetty tärkeänä eikä se kiinnostanut suurinta osaa nuorista.   
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Yksi maantieteen näkökulmasta tärkeä kansalaisena toimimisen taitoon liittyvä termi on 

spatiaalinen kansalainen (spatial citizen). Termin ovat määritelleet ensimmäisen kerran 

Inga Gryl, Thomas Jekel ja Karl Donert vuonna 2010 ja heidän mukaansa jokaisen 

ihmisen pitäisi omaksua spatiaalisen kansalaisen rooli, jotta aktiivinen osallistuminen 

yhteiskuntaan olisi mahdollista. Gryl ym. (2010:7) kertovat spatiaalisena kansalaisena 

toimisen edellyttävän taitoa tulkita ja reflektoida kriittisesti spatiaalista informaatiota, 

kykyä kommunikoida karttojen ja muitten spatiaalisten esitysten avulla sekä taitoa 

ilmaista mielipiteitä geomedian avulla. David Greenin (2001:39) mukaan 

geoinformatiikan avulla opiskelijoille voidaan käytännön kautta opettaa edellä mainittuja 

taitoja sekä sitä, miten maantieteellinen tieto on perustana suunnittelulle ja 

päätöksenteolle. Näin ollen geoinformatiikan taidot ja tulevaisuuden taidot limittyvät 

päällekkäin ja esimerkiksi spatiaalisen kansalaisen kasvatukseen tarvitaan maantieteen 

välineitä. 

 

2.5. Tulevaisuuden taidot lukion opetussuunnitelmissa 

Tulevaisuuden taidot ovat jo yli 15 vuotta vanha käsite, mutta ajatus siitä levisi kuitenkin 

hitaasti. Esimerkiksi EU:n elinikäisen oppimisen avaintaidot on määritelty vasta vuonna 

2006 ja niihin liittyvä elinikäisen oppimisen ohjelma oli käynnissä vuosina 2007-2013 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston…2006 ja Lifelong Learning Programme 2013). 

Tähän perustuen vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa taustalla eivät vielä 

vaikuta tulevaisuuden taitojen määritelmät, mutta olen silti etsinyt yhtymäkohtia 

tulevaisuuden taitoihin myös tästä opetussuunnitelmasta.  

Tulevaisuuden taidot eivät näy lukion maantieteen opetussuunnitelmissa erikseen, 

vaikka monet maantieteen opetuksen tavoitteissa olevista taidoista voidaan lukea 

kuuluvaksi myös tulevaisuuden taitoihin. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi 

maantieteellisen tiedon ymmärtäminen, tulkinta, soveltaminen ja arvioiminen sekä 

kannanotto paikallisiin ja globaaleihin kysymyksiin (LOPS 2003:138 ja LOPS 2015:162–

163). Haen kuitenkin opetussuunnitelmista suuremman linjan viitteitä tulevaisuuden 

taitoihin, joten tarkastelen tässä kohdassa lukion opetussuunnitelmia kokonaisuuksina. 

Vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003:12) lukiokoulutuksen 

tehtäviksi määritellään muun muassa valmiuksien antaminen yhteiskunnan haasteisiin 
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vastaamiseen sekä ohjaaminen vastuuntuntoiseksi ja velvollisuuden tuntevaksi 

kansalaiseksi sekä työntekijäksi. Nämä tehtävät yhdistyvät suoraan tulevaisuuden 

taitoihin, joissa taitokokonaisuus ”kansalaisena maailmassa” sisältää sekä työelämään 

että yhteiskunnassa toimimiseen liittyvät taidot (Taulukko 1). Lisäksi tulevaisuuden 

taitoihin yhdistettäviä taitoja on kaikissa oppiaineissa huomioon otettavissa 

aihekokonaisuuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi teknologia ja yhteiskunta, viestintä- ja 

mediaosaaminen sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (LOPS 2003:25). 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 on selvemmin nähtävissä 

tulevaisuuden taitojen vaikutus opetuksen tavoitteiden ja tehtävien määrittelyssä. 

Mielenkiintoinen yhtymäkohta on heti opetussuunnitelman alussa, jossa kerrotaan 

lukiokoulutuksen tehtävänä olevan yleissivistyksen koostuvan arvoista, tiedoista, 

taidoista, asenteista ja tahdosta (LOPS 2015:4). ATC21S-projektin KSAVE-mallin 

mukaan tulevaisuuden taidotkin koostuvat samoista osista, ainoastaan tahdon tilalla 

KSAVE-mallissa on etiikka (Binkley ym. 2012:33). Vuoden 2015 opetussuunnitelmassa 

(2015:4) kerrotaan lukiokoulutuksella olevan myös kasvatus- ja opetustehtävä, jonka 

kautta opiskelija suuntautuu tulevaisuuteen ja kehittää omia valmiuksiaan työelämään ja 

työhön. Tämä tulevaisuus keskeisyys korostuu enemmän vuoden 2015 kuin vuoden 2003 

lukion opetussuunnitelmassa.  

Elinikäisen oppimisen taidot mainitaan lukion opetussuunnitelmassa (2015:6) 

oppimiskäsitystä määriteltäessä, mikä viittaa selvästi EU:n avaintaitojen vaikuttavan 

taustalla. Myöhemmin opetuksen yleisissä tavoitteissa korostetaan tiedonhankinta- ja 

soveltamistaitojen, ongelmanratkaisutaitojen sekä oppimaan oppimisen taitojen 

kehittymistä ja monipuolistumista (LOPS 2015:25). Samassa yhteydessä mainitaan myös 

tiedon luotettavuuden arvioiminen, monilukutaidon kehittyminen sekä vuorovaikutus-, 

yhteistyö- ja ilmaisutaitojen vahvistuminen. Nämä kaikki taidot ovat osa tulevaisuuden 

taitoja (Taulukko 1), joten tulevaisuuden taidot ovat vahvasti linkittyneet lukion 

opetussuunnitelmaan.  
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3. Geoinformatiikan taidot 

Geoinformatiikka edustaa yhtä maantieteen ja sen opetuksen erityispiirteistä. Esimerkiksi 

lukiossa ja peruskoulussa geoinformatiikkaa eli paikkatietoa ei opeteta missään muussa 

aineessa. GIS on kuitenkin tärkeä osa yhteiskuntaa muun muassa päätöksenteossa ja 

luonnonvarojen hallinnassa (Dawsen 2011:vii). Geoinformatiikalla on pedagogisesta 

näkökulmasta katsottuna paljon rinnakkaisia ja osittain päällekkäisiä termejä, kuten 

geospatiaalinen teknologia, lukion opetussuunnitelmassa käytetty geomedia ja edellä 

mainittu paikkatieto (ks. Kontto 2014; Schee ym. 2015:12–13; Lukion 

opetussuunnitelman perusteet 2015:162). Dawsen (2011:vii) kertoo geoinformatiikan 

tarkoittavan yksinkertaistettuna mitä tahansa järjestelmää, joka tallentaa, analysoi, 

hallitsee ja esittää tietoa, jolla on sijainti. Geoinformatiikan käyttö vaatii siis sähköisen 

järjestelmän sekä taidon ja tiedon sen käytöstä ja toiminnasta.  

Greenin (2001:38) mukaan geoinformatiikka auttaa opiskelijoita ymmärtämään 

kokonaisuuksia, koska sillä voidaan yhdistää näennäisesti toisiinsa kuulumatonta dataa 

yhtenäiseksi. Lisäksi opiskelijat näkevät GIS:n avulla, miten tietoa voidaan kerätä, 

manipuloida, analysoida ja esittää maantieteellisillä välineillä, taidoilla ja tekniikoilla. 

Tätä kautta opiskelijat myös oppivat missä tilanteissa ja miten näitä menetelmiä ja 

työkaluja kannattaa käyttää. Green (2001:38) mainitsee myös, että GIS on potentiaalinen 

väline silloin, kun halutaan tuoda maantieteen teoriaa käytäntöön ja arkeen. Thomas A. 

Wiklen ja Todd D. Fagin (2015) toteuttaman tutkimuksen perusteella geoinformatiikan 

taitoja kannattaa opettaa jo varhaisessa vaiheessa työelämää varten. Tutkimuksessa 

selvitettiin GIS-työnantajien ja -kouluttajien ajatuksia taidoista, joita geoinformatiikan 

kanssa työskentely vaatii. Tutkimuksessa otettiin erikseen huomioon niin sanotut kovat 

taidot, jotka liittyvät puhtaasti geoinformatiikkaan, ja pehmeät taidot, jotka ovat muita 

työelämään liittyviä taitoja. Tulokset osoittavat, että työnantajat ja koulutuksen edustajat 

pitivät tärkeimpinä GIS-taitoina esimerkiksi datan editointia, kykyä luoda erilaisia 

spatiaalisia esityksiä sekä taitoa työskennellä projektioiden ja kartografian kanssa. Muita 

tärkeinä pidettyjä taitoa olivat esimerkiksi ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja 

ajanhallinta (Wikle & Fagin 2015:647–648). Tuloksista huomaa, että tulevaisuuden taidot 

ja geoinformatiikan taidot yhdistyvät myös GIS-alalle työllistyttäessä, joten on 
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perusteltua opettaa molempia jo lukiossa. Mitä aiemmin taitoja omaksuu, on niitä 

helpompi myös kehittää ja laajentaa osaamistaan tarvittaessa.    

Taulukkoon 2 on koottu tärkeimmät geoinformatiikan taidot, jotka toistuvat useasti 

lähdekirjallisuudessa. Taulukkoja 1 ja 2 vertaamalla voidaan huomata, että tulevaisuuden 

taidot ja geoinformatiikan taidot sisältävät osittain samoja asioita. Esimerkiksi kriittinen 

ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot kuuluvat molempiin taitoihin. Kuten aiemmin on 

mainittu, tulevaisuuden taidoilla pyritään kattamaan kaikki tulevaisuudessa tarvittavat 

taidot, joten luonnollisesti geoinformatiikan taidot voidaan luokitella myös osaksi niitä.  

 

Taulukko 2. Keskeiset geoinformatiikan taidot (ks. Green 2001:38–39; Fitzpatrick & Maguire 

2001:70–71; Cantell 2007:121–148; Huynh 2009:141–143; Koutsopoulos 2010:8–15). 

Spatiaalinen ajattelu 

Kyky käyttää spatiaalisia esityksiä ja visualisointeja kommunikointiin 

Kartanlukutaito 

Kriittinen ajattelu 

Ongelmanratkaisutaidot 

Logiikka 

 

Taulukossa 2 olevat taidot voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan tarkastelemalla 

niiden yleispätevyyttä. Spatiaalinen ajattelu, kartanlukutaito ja kyky käyttää spatiaalisia 

esityksiä ja visualisointeja kommunikointiin ovat selkeämmin maantieteeseen ja 

maantieteelliseen ajatteluun liittyviä taitoja, vaikka niitä tarvitaan myös arkipäiväisessä 

toiminnassa. Kolme jälkimmäistä taitoa, kriittinen ajattelu, logiikka ja 

ongelmanratkaisutaidot, liittyvät sen sijaan kaikkeen tekemiseen ja moneen koulussa 

opetettavaan aineeseen. Osittainen päällekkäisyys tulevaisuuden taitojen kanssa ei 

aiheuta toistoa, sillä taitoja tarkastellaan tässä luvussa nimenomaan geoinformatiikan 

kehittäminä taitoina. 

 

3.1. Spatiaalisuuteen liittyvät taidot ja kartanlukutaito 

Spatiaalinen eli tilaan liittyvä ajattelu on yksi olennaisimmista maantieteeseen liittyvistä 

taidoista. Varsinkin maantieteessä, spatiaaliselle ajattelulle käytetään usein myös termiä 
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geospatiaalinen ajattelu, joka eroaa Niem Tu Huynhin ja Bob Sharpen (2013:4–5) 

mukaan spatiaalisesta ajattelusta kolmella tavalla. Ensinnäkin geospatiaalisuus viittaa 

aina johonkin maapalloon liittyvään asiaan eli maantieteellinen konteksti rajaa aihetta. 

Toiseksi maantieteelliset ongelmat ratkaistaan yleensä keskittymällä maantieteelle 

olennaisiin spatiaalisiin suhteisiin ja kolmanneksi maantieteen kursseilla spatiaalisesta 

ajattelusta nimenomaan geospatiaalinen osuus kehittyy eniten. Muussa 

lähdekirjallisuudessa rajausta geospatiaalisen ja spatiaalisen välillä ei tehdä edes 

maantieteen kontekstissa, joten tässä tutkielmassa käytetään termiä spatiaalinen 

tarkoittaen sillä myös geospatiaalista.  

Yhdysvaltain kansallisen tutkimusneuvoston (National Research Council 2006:12) 

mukaan spatiaalinen ajattelu koostuu joukosta kognitiivisia taitoja, jossa tärkeintä on 

ymmärtää tilaan liittyviä käsitteitä, hallita spatiaalisen esittämisen työkaluja ja kyetä 

päättelemään spatiaalisesti. Tilaan liittyvien käsitteiden ymmärtäminen sisältää 

esimerkiksi eri mittayksiköiden ja välimatkojen mittaamismenetelmien tuntemisen. 

Spatiaalisen esittämisen hallintaan kuuluu puolestaan karttaprojektioiden ja karttojen 

erojen ymmärtäminen. Vaihtoehtoreitin suunnittelu liikenneruuhkan välttämiseksi on 

spatiaaliseen päättelytaitoon liittyvä esimerkki. Spatiaalisella ajattelulla voi jäsentää 

ongelmia, löytää ja esittää vastauksia sekä kommunikoida muiden kanssa tekemistään 

ratkaisuista. Tämän perusteella sillä on kolme päämäärää. Yksi on asioiden kuvailu, 

toinen analysointi eli asioiden keskinäisten yhteyksien selvittäminen ja kolmas päättely 

eli asioiden muuttumisen ja tarkoituksen ratkaiseminen. Spatiaalinen ajattelu ei siis 

koskaan ole pysyvää, vaan se muuttuu asioiden ja niiden rakenteiden mukaan muodostaen 

dynaamisen ajattelun prosessin (National Research Council 2006:33). Geoinformatiikan 

opetuksella vaikutetaan voimakkaimmin spatiaalisen ajattelun analysointi-vaiheeseen, 

sillä GIS:n avulla karttoja tehdessä käydään läpi samoja asioita kuin analysoinnissa 

(Bednarz 2004:192–193). Esimerkiksi kohteiden etäisyyksien vertailu, eri asioiden 

korreloinnin selvittäminen ja hierarkioiden rakentaminen ovat geoinformatiikan avulla 

opittavia asioita, jotka ovat osa myös spatiaalisen ajattelun analysointia. GIS on siis 

erinomainen väline spatiaalisen ajattelun kehittämiseen. 

Kyky käyttää spatiaalisia esityksiä ja visualisointeja kommunikointiin sekä 

kartanlukutaito sisältyvät osittain spatiaaliseen ajatteluun, mutta monissa tutkimuksissa 

nämä taidot mainitaan myös erikseen (esim. Bednarz ym. 2006 & Lambrinos 2010). 
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Spatiaalisten esitysten luonti tukee spatiaalista ajattelua auttamalla muistamaan, 

ymmärtämään ja päättelemään tilaan sekä paikkaan liittyviä asioita. Spatiaaliset esitykset 

ja visualisoinnit eivät tarkoita pelkästään paperisia tai sähköisiä karttoja tai diagrammeja, 

vaan ne voivat olla myös sisäisiä miellekarttoja (National Research Council 2006:27). 

Lisäksi spatiaalisissa esityksissä olevat asiat voivat olla konkreettisia tai abstrakteja sen 

mukaan, mihin ja minkä hahmottamiseen ihminen esityksiä tarvitsee.  

Joseph J. Kerski (2010:29) painottaa artikkelissaan maantieteilijöiden 

kommunikaation selkeyden ja tehokkuuden tärkeyttä. Hänen mukaansa varsinkin 

vastatessa maantieteellisiin kysymyksiin, on tärkeä osata esittää tietoa esimerkiksi GIS:n 

avulla niin, että myös tavalliset kansalaiset pystyvät ymmärtämään asian. Hän myös 

huomauttaa, että jokaisen maantieteellistä tietoa sisältävän esitystavan pitäisi herättää 

vastaanottajan kiinnostus. Ei siis riitä, että tutkija itse osaa käyttää geoinformatiikkaa 

kommunikointiin ja ymmärtää sen sanoman, vaan on osattava miettiä myös luodun 

esityksen vastaanottajia. Lukion maantieteen opetussuunnitelman perusteissa (2015:162–

163) mainitaan yhdeksi opetuksen tavoitteeksi geomedian monipuolinen käyttö tiedon 

hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä. Lisäksi mainitaan, että opiskelijan tulisi 

osata käyttää maantieteellisiä tietoja ja taitoja arjessaan. Spatiaalisen kommunikoinnin 

hallinta ei siis ole pelkästään tutkijoiden tehtävä, vaan jokaisen kansalaisen perustaito. 

Tätä tukee myös se, että karttojen, paikkatiedon ja geomedian käyttö määritellään 

maantiedon tavoitteeksi jo perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014:385).  

Kartanlukutaito on yksi tärkeimmistä geoinformatiikan taidoista, koska kartat ovat 

internetin vuoksi suositumpia kuin koskaan aiemmin. Karttoja käytetään niin 

työelämässä, vapaa-ajalla, markkinoinnissa kuin taiteessakin (Wiegand 2006:1). Amy K. 

Lobben (2004:270) lisää, että kartat myös sisältävät melkein jokaisen maantieteen 

aspektin ja vaikuttavat voimakkaasti lukijoihinsa. Esimerkiksi erilaisten 

karttaelementtien ja karttatyyppien tulkintaan tarvitaan erilaisia kognitiivisia prosesseja, 

eri osia aivoista ja vaihtuvia ongelmanratkaisutapoja. Topografisen maastokartan ja 

väentiheyskartan ero ei siis perustu pelkästään erikarttatyyppien luokitteluun, vaan niiden 

tulkintakin on hyvin erilaista ja riippuvaista ihmisestä.  

Kartat eivät kuitenkaan voi sisältää kaikkea, vaan ne ovat aina kartantekijän 

tulkintoja oikeasta maailmasta (Wiegand 2006:10). Ne perustuvat merkkeihin, jotka 

puolestaan muodostavat kartan symbologian. Lisäksi kartat sisältävät esimerkiksi 
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selitteitä, joilla voidaan tuoda esiin yksityiskohtaisempaa tietoa valituista kohteista. Nikos 

Lambrinos (2010:51) kertoo kartanluvun sisältävän neljä vaihetta: symboleiden 

havaitsemisen, niiden erottelun sekä tulkinnan ja lopuksi itse kartan tulkinnan. Hän 

painottaa kartan olevan kommunikaatioväline pelkän tieteellisen dokumentin sijaan, 

koska tulkitsija liittää kartassa olevaan paikkaan aina ennakkoon tietämänsä asiat. On siis 

tärkeää osata tulkita karttaa oikein, jotta siinä oleva viesti välittyisi niin kuin sen on 

tarkoitettu. Lisäksi kartan visuaalisten muuttujien hallitseminen on keskeistä 

kartantulkinnan ja selkeitten, informatiivisten karttojen luomisen mahdollistamiseksi. 

Nykyään karttojen laatiminen on geoinformatiikan teknologian kehityttyä käytännössä 

kaikkien saatavilla, mikä lisää kartanlukutaidon opettamisen tärkeyttä.  

 

3.2. Kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja logiikka 

Maantieteen ja geoinformatiikan kannalta katsottuna kriittinen ajattelu liittyy läheisesti 

spatiaaliseen ajatteluun. Oikeastaan kriittinen ajattelu voidaan katsoa sen alakategoriaksi, 

jolla on myös yleisesti hyväksytty nimi kriittinen spatiaalinen ajattelu (Kim & Bednarz 

2013). Kriittisesti ja spatiaalisesti ajatteleva ihminen osaa arvioida spatiaalisen datan ja 

sen lähteen laatua, käyttää spatiaalista dataa ongelmanratkaisuun ja kysymyksiin 

vastaamiseen sekä arvioida spatiaaliseen informaatioon pohjattujen perustelujen 

oikeellisuutta (National Research Council 2006:20). Lisäksi kriittiseen spatiaaliseen 

ajatteluun kuuluu ymmärrys mittakaavan vaikutuksesta tarkasteltavaan asiaan ja tieto 

dataan liittyvistä ongelmista ja epävarmuudesta (Bearman ym. 2016:398). Käytännössä 

kriittinen spatiaalinen ajattelu yhdistää maantieteelliseen ja tilaan liittyvään ajatteluun 

kriittisen aspektin, joka täytyy ottaa huomioon erityisesti paikkatietoon liittyvissä 

asioissa.  

Niem Tu Huynh (2009) on tutkinut väitöskirjassaan geoinformatiikan, 

ongelmanratkaisun ja geospatiaalisen ajattelun yhteyttä. Tutkittavat henkilöt jaettiin 

kolmeen eritasoiseen ryhmään sen mukaan, kuinka hyvin he osasivat käyttää 

geoinformatiikan työkaluja. Ongelmanratkaisussa taitavat ja keskiverrot 

geoinformatiikan käyttäjät erottuivat selvästi heikkotaitoisimmista tehtävässä, jossa 

sijoitettiin talo parhaalle paikalle GIS-sovelluksen avulla (Huynh 2009:131–133). 

Taitavimmat käyttivät tehtävän ratkaisemiseen esimerkiksi systemaattista ja loogista 
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lähestymistapaa ja vertailivat saamiaan erilaisia tuloksia keskenään parhaan ratkaisun 

löytämiseksi. Aloittelijoille jo esimerkiksi relevantin tiedon erottaminen suuresta 

datamäärästä tuotti vaikeuksia ja lopputuloksena he antoivat ratkaisun, jossa oli vääriä 

oletuksia spatiaalisista yhteyksistä. Huynhin tutkimuksen perusteella paremmin 

geoinformatiikkaa hallitsevat osaavat ratkaista myös ongelmia paremmin ja 

tehokkaammin. Myös Suxia Liun ja Xuan Zhun (2008:18) tutkimuksessa 

geoinformatiikan todetaan kehittävän ongelmanratkaisukykyä. Heidän mukaansa 

opiskelijat pääsevät GIS:n avulla kehittämään ja testaamaan uusia ideoita niin yksilö- 

kuin ryhmäongelmanratkaisussakin, mitä edesauttaa esimerkiksi geoinformatiikan avulla 

tapahtuva datan järjestely ja tarkastelu.  

Geoinformatiikka kehittää myös opiskelijoiden analysoinnin, syntetisoinnin ja 

arvioinnin kokonaisuutta ja tämän kautta yksittäisiä taitoja, kuten logiikkaa (Fitzpatrick 

& Maguire 2001:70–71). Fitzpatrickin ja Maguiren määritelmän mukaan tämä loogis-

matemaattinen älykkyys sisältää laskutaidon ja muut numeroihin liittyvät taidot sekä 

teknologisen kyvyn hankkia ja järjestellä numeerista tietoa. Geoinformatiikan avulla 

opiskelija voi järjestellä numeerista tietoa uudelleen tai vertailla eri alueita keskenään 

numeroihin perustuvan tiedon mukaan (Fitzpatrick & Maguire 2001:63). Lisäksi 

opiskelija voi muuttaa karttojen luokituksia ja tarkastella tästä syntyviä eroja tai valita 

tietojoukosta tarkasteluun vain valitsemansa asiat. Nämä kaikki GIS-sovellusten 

ominaisuudet tukevat opiskelijan logiikan ja numeeristen taitojen kehitystä.  

 

3.3. Geoinformatiikan taidot lukion maantieteen opetussuunnitelmissa 

Geoinformatiikka tarjoaa hyvät lähtökohdat maantieteellisten tutkimustaitojen 

opettamiselle ja kehittämiselle (Liun ja Zhun 2008:14–15). GIS tukee konstruktivistista 

oppimista, vaikka sitä ei varsinaisesti tähän tarkoitukseen ole luotu. Geoinformatiikassa 

on jo itsessään tietokonepohjainen konstruktivistinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat 

saavat kokemusta esimerkiksi maantieteellisen datan etsimisestä, hankkimisesta ja 

järjestelystä sekä tiedon esittämisestä eri muodoissa. Samalla geoinformatiikalla 

työskentely pitää opiskelijat aktiivisesti osallistuvina ja omaa oppimistaan ohjaavina 

oppijoina (Liun ja Zhun 2008:15).  
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Liun ja Zhunin esittämät argumentit geoinformatiikan käytöstä opetuksessa näkyvät 

myös lukion maantieteen opetussuunnitelman perusteissa 2003. Niissä (LOPS 2003:138) 

maantieteen opetuksen yksi tavoitteista on, että opiskelija osaa käyttää monipuolisesti 

tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

geoinformatiikan taitojen osaamista. Lisäksi arviointiperusteissa mainitaan erillisinä 

esimerkkeinä kartan tulkintataidot ja muut graafiset taidot. Kahdella pakollisella kurssilla 

ja toisella syventävistä kursseista geoinformatiikkaan liittyviin taitoihin viitataan 

ainoastaan kartan tulkinnalla. Sen sijaan toinen syventävistä kursseista ”Aluetutkimus 

(GE4)” on sisällöltään suurimmaksi osin geoinformatiikkaa. Kurssin tavoitteiksi on 

listattu esimerkiksi kartografian perusteet, maantieteellisten paikkatietojärjestelmien 

periaatteet ja soveltaminen sekä alueellisen tiedon visualisointi (LOPS 2003:142). 

Keskeisinä sisältöinä mainitaan muun muassa kartat, mittakaavat, karttaprojektiot, ilma- 

ja satelliittikuvat sekä paikkatietojärjestelmät. Geoinformatiikkaan heikommin liittyvä 

kurssisisältö koskee oman aluetutkimuksen tekoa. Yksinkertaistettuna vuoden 2003 

lukion opetussuunnitelmassa geoinformatiikan taitojen opetus painottuu melkein 

kokonaan syventävälle kurssille.  

Uudistetussa vuoden 2015 lukion opetussuunnitelman perusteissa 

geoinformatiikkaan on erilainen lähestymistapa kuin vuoden 2003 opetussuunnitelmassa. 

Siinä geoinformatiikka on liitetty kaikkiin maantieteen kursseihin geomedian avulla. 

Geomedialla tarkoitetaan opetussuunnitelman (2015:162) mukaan karttojen, 

paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten 

esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen käyttöä. 

Opetuksen tavoitteissa geoinformatiikkaan viitataan maantieteellisen tiedon 

ymmärtämisellä, tulkinnalla, soveltamisella ja arvioinnilla sekä geomedian 

monipuolisella käytöllä tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä. 

Opetussuunnitelman kaikki keskeiset arvioitavat taidot liittyvät geoinformatiikkaan, sillä 

ne ovat karttojenluku- ja tulkintataito, graafiset esittämistaidot sekä muut geomediataidot 

(LOPS 2015:163).  

Kurssikohtaisesti tarkasteltuna geomedia mainitaan maantieteen pakollisella 

kurssilla ja kahdella syventävällä kurssilla sekä tavoitteissa että keskeisissä sisällöissä. 

Pakollisella kurssilla geomedian on tarkoitus lähinnä tulla tutuksi, mutta kahdella 

seuraavalla syventävällä kurssilla geomediaa pitää osata soveltaa ja käyttää hyväksi 
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(LOPS 2015). Viimeinen syventävä kurssi painottuu enemmän geomediaan, mihin sen 

nimikin ”Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)” viittaa. Tällä kurssilla mainitaan 

tavoitteissa paikkatietosovellusten käyttö ja keskeisissä tavoitteissa kartografian ja 

paikkatiedon perusteet, joten geoinformatiikan osuus tällä kurssilla on suurempi kuin 

edellisillä. Tältä osin ”Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)”-kurssi muistuttaa 

vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteiden kurssia ”Aluetutkimus (GE4)”. 

Suurimpana erona kurssien välillä on se, että uudistuneeseen opetussuunnitelmaan on 

lisätty osallistuva suunnittelu ja aluesuunnittelun perusteet, jotka liittyvät vahvasti myös 

geoinformatiikan taitojen hyödyntämiseen (LOPS 2015:167). 
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4. Sähköinen opetus ja oppiminen 

Koulut ja opetus elävät tällä hetkellä perinteisten oppikirjojen ja digitaalisten eli 

sähköisten oppimateriaalien murrosvaihetta (Ruuska 2016:179–180). Tämän hetkiset 

sähköiset opetusalustat ovat vielä jäykkiä ja osittain epävakaita. Ruuskan (2016:180) 

mukaan kehitystyöhön tarvitaan vielä paljon rahaa ja uusia pedagogia oivalluksia, jotta 

toimiva ja läpimurron tekevä sähköinen opetusalusta saadaan aikaiseksi. Lukio-

opetuksen sähköistymistä ajaa kuitenkin vauhdilla eteenpäin syksyllä 2016 ensimmäistä 

kertaa sähköisesti järjestetyt ylioppilaskokeet, joissa maantiede oli mukana filosofian ja 

saksan lisäksi (Digabi 2017). Kaikkien aineiden kirjoitukset muuttuvat sähköisiksi 

portaittain syksyyn 2019 mennessä.  

Sähköisen opetuksen katsotaan usein sisältävän niin sähköisen oppimateriaalin kuin 

sähköiset oppimisympäristöt, vaikka oppimateriaali voidaan ajatella kuuluvaksi myös 

osaksi oppimisympäristöä (Meisalo ym. 2003:77). Marko Kuusikorpi (2015:3) kertoo 

teoksen ”Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt” alkusanoissa, että elämme nyt 

ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa on mahdollista luoda toimivia oppimisympäristöjä 

verkkoteknologian, mobiililaitteiden ja sähköisten oppisisältöjen avulla. Mikkosen, 

Vähähyypän ja Kankaanrannan (2012:5) mukaan sähköiselle oppimisympäristölle on 

ominaista opiskelijalähtöisyys, laajentuminen luokkahuoneen ulkopuolelle ja tietenkin 

tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa. Sähköiselle oppimateriaalille on monia 

määritelmiä ja esimerkiksi Opetushallitus käyttää niistä yleisesti termiä e-oppimateriaali. 

Sillä tarkoitetaan kaikkea verkossa saatavilla olevaa oppimateriaaliksi tarkoitettua 

sisältöä, kuten harjoituksia, kirjoja ja sähköisissä oppimisalustoissa olevia 

kokonaisuuksia (E-oppimateriaalin…2012). 

Kumpulainen ja Lipponen (2010:7–8) kertovat sähköisen eli tieto- ja 

viestintäteknologiaan painottuvan oppimisen parantavan oppimismotivaatiota ja 

oppimiseen sitoutumista useiden tutkimusten mukaan. TVT:n eduiksi on listattu 

esimerkiksi yhteistoiminnallisuuden lisääntyminen, aktiiviset vuorovaikutusprosessit ja 

syvempi opiskeltavaan aiheeseen keskittyminen (Balanskat ym. 2006 3–5). Ristiriitaa 

kuitenkin aiheuttaa TVT:n vaikutus oppimistulosten paranemiseen, mutta esimerkiksi 

maantieteessä, vieraissa kielissä ja luonnontieteissä sähköisyyden on havaittu vaikuttavan 

positiivisesti myös oppimistuloksiin (Kumpulainen & Lipponen 2010:7). Oppimiseen 
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vaikuttaa suuresti se, onko tieto- ja viestintäteknologia liitetty opetukseen pedagogisesti 

mielekkäästi.  

 

4.1. Sulautuva oppiminen 

Sulautuva oppiminen pohjautuu englanninkieliseen termiin blended learning ja se on alun 

perin suomennettu sulautuvaksi opetukseksi (Levonen ym. 2005). Myöhemmin on 

kuitenkin alettu puhua pääsääntöisesti sulautuvasta oppimisesta sulautuvan opetuksen 

sijaan. Sulautuva oppiminen liittyy läheisesti sähköiseen oppimiseen, sillä Russell T. 

Osguthorpen ja Charles R. Grahamin (2003:229–230) se tarkoittaa tieto- ja 

viestintäteknologian monipuolista yhdistämistä perinteiseen kasvokkain tapahtuvaan 

opetukseen. Perinteisen opetuksen lisänä voi olla sähköisiä tehtäviä, joka on yleisin 

sulautuvan oppimisen muoto, mutta myös oppilaat ja opettajat voivat osallistua 

kasvokkain tapahtuvaan opetukseen verkon välityksellä. Tärkeää on, että kasvokkain 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen saadaan myös verkon kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta.  

 Tarmo Toikkasen (2012:27) mukaan sulautuvalla oppimisella on herätetty eloon 

vanha termi monimuoto-opetus, sillä karkeasti tarkasteltuna kyse on samasta asiasta eli 

erilaisten oppimismuotojen yhdistämisestä oppimista tukevalla tavalla. Levonen ym. 

(2005) puolestaan erottavat sulautuvan oppimisen monimuoto-opetuksesta, sillä 

monimuoto-opetuksessa yhdistellään esimerkiksi luento-, ryhmä- ja projektiopetusta tai 

lähi- ja etäopetusta. Sulautuvassa oppimisessa sen sijaan luodaan uusi kokonaisuus 

oppimisympäristöjä integroimalla. Sulautuvalle oppimiselle on myös toinen läheinen 

termi, hybridi-oppiminen (ks. Kumpulainen & Mikkola 2015:22–23). Hybridi-oppiminen 

vastaa koulun sisäisen ja ulkoisen oppimisen väliseen kuiluun sitomalla yhteen sähköisen 

median sekä kodin, koulun, yhteisön ja vertaisoppijoiden tietovarannot (Kumpulainen & 

Mikkola 2015:22). Määritelmältään se muistuttaa paljon sulautuvaa oppimista. 

 

4.2. Sähköisyys lukion opetussuunnitelmissa 

Sähköisyys liittyy olennaisesti lukion maantieteen opetukseen jo geoinformatiikan kautta, 

sillä yksi osa paikkatietojärjestelmää on tietokone (Dawsen 2011:vii). Geoinformatiikka 

ei kuitenkaan ole ainoa sähköisyyteen liittyvä maantieteen ulottuvuus, sillä maantiede on 
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yleiseltä luonteeltaan sähköisyyttä tukeva oppiaine. Ilta-Kanerva Kankaanrinta (2009) on 

listannut tutkimuksessaan maantieteeseen sopiva verkkolähteitä ja tarkastellut aiheita, 

joita sivustot käsittelevät. Hän mainitsee erityisesti maantieteeseen sopiviksi lähteiksi 

esimerkiksi erilaiset kartat, satelliittikuvat, selainpohjaiset paikkatietopalvelut, 

valokuvat, virtuaalimatkat ja tilastot (Kankaanrinta 2009:64–67). Hän on tarkastellut 

erikseen myös ympäristönseurantaan liittyviä sivustoja, joista esimerkkejä ovat 

Ilmatieteen laitoksen tarjoamat tiedot, maaliikenneolosuhteiden tarkkailuun tarkoitetut 

kelikamerat sekä seismologian laitoksen havainnoimat maankuoren laattojen liikkeet. 

Moniin maantieteeseen liittyviin aiheisiin on siis valmiiksi saatavilla sähköistä 

oppimateriaalia, joka parhaimmillaan on ajantasaista havainnointia ympäristöstä.  

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2003 tieto- ja viestintäteknologia mainitaan 

sekä lukio-opetuksen yleisissä tavoitteissa että maantieteen opetussuunnitelmassa. 

Lisäksi viestintä- ja mediaosaaminen sekä teknologia ja yhteiskunta määritellään kaikissa 

aineissa huomioonotettaviksi aihekokonaisuuksiksi (LOPS 2003:25). Maantieteessä yksi 

opetuksen tavoitteista on karttojen, tilastojen ja muiden digitaalisten lähteiden 

hankkiminen, tulkinta ja arviointi sekä tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen 

maantieteellisten tietojen esittämisessä. Myös arvioinnissa otetaan sähköiset 

esittämistaidot huomioon. Erityisesti Aluetutkimus (GE4) -kurssilla sähköiset taidot 

korostuvat sekä tavoitteissa että keskeisisä sisällöissä.  

Vuoden 2015 lukion opetussuunnitelmassa sähköisyys korostuu vielä enemmän 

kuin vuoden 2003 LOPS:ssa. Verkko-opiskelutaitoja tuetaan esimerkiksi tarjoamalla 

mahdollisuuksia suorittaa osa opinnoista etäopiskeluna ja kaikissa aineissa 

opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja 

viestintäteknologian avulla (LOPS 2015:7). Digitalisaatio on lisätty vuoden 2015 

opetussuunnitelmaan myös osaksi lukion toimintakulttuuria. Yleisissä tavoitteissa 

painotetaan TVT-taitojen kriittistä osaamista ja ymmärrystä sekä ohjataan opiskelijaa 

käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja 

turvallisesti. Maantieteen opetussuunnitelmassa sähköisyys on sisällytetty geomedia-

termiin ja erikseen se mainitaan ainoastaan kohdassa, jossa kerrotaan maantieteen 

opetuksen hyödyntävän myös verkkoympäristöjä. Geomediaa on jokaisella lukion 

maantieteen kurssilla ja siitä on kerrottu tarkemmin luvussa 3.3., geoinformatiikan taitoja 

maantieteen opetussuunnitelmassa tarkasteltaessa.   
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5. Maantieteen ominaispiirteitä ja oppimiskäsityksiä 

 

5.1. Maantieteelle keskeisiä piirteitä 

Maantieteelle ominaista on spatiaalisten kysymysten esittäminen ja niihin vastausten 

hakeminen maantieteellisten tietolähteiden, työkalujen ja näkökulmien kautta (Cantell 

2007:26). Kostis C. Koutsopoulosin (2010:2) mukaan maantieteen on yleisesti 

hyväksytty koostuvan kolmesta itsenäisestä komponentista: taidoista, aineelle 

ominaisesta sisällöstä ja perspektiiveistä. Hän on kääntänyt nämä komponentit 

maantieteen opetukseen niin, että opetus ja oppiminen koostuvat tietämisestä, 

ymmärtämisestä ja soveltamisesta. Koutsopoulos (2010:6) määrittää näitä opetuksen osia 

edelleen kysymyksenasettelun avulla, mikä kuvaa hyvin maantieteen perusluonnetta. 

Tietämisen prosessi vastaa kysymyksiin ”mikä se on” ja ”missä se on”. Ymmärtämisellä 

vastataan kysymyksiin ”miksi tuolla”, ”miten se päätyi tuonne” ja ”mikä on sen 

merkitys”. Soveltaminen puolestaan vie kysymyksenasettelunkin pidemmälle, sillä se 

pyrkii vastaamaan kysymykseen ”miten tietoa ja ymmärtämistä voidaan käyttää 

ongelmanratkaisuun”. 

Kerski (2010:27–30) kertoo geoinformatiikan sopivan hyvin maantieteellisen 

kysymyksenasettelun ja -ratkaisun kehään. Ensinnäkin GIS tarjoaa kehyksen tarkastella 

tutkittavaa asiaa eri näkökulmista. Toinen vaihe, tiedon hankinta, onnistuu GIS:n avulla 

esimerkiksi kenttähavaintojen tallentamisella sijainnin perusteella. Maantieteellisen 

tiedon organisointiin ja analysointiin, eli kolmanteen vaiheeseen, GIS soveltuu parhaiten, 

koska se on itsessään tietokanta, jonka on tarkoitus helpottaa tiedon järjestelyä. GIS-

ohjelmistoissa on olemassa monia erilaisia analysointityökaluja, joita on helppo käyttää 

missä järjestyksessä tahansa. Esimerkiksi valmiin kartan luominen onnistuu GIS:n avulla 

huomattavasti nopeammin kuin käsin tehden. Kun kaikki maantieteellisen 

kysymyksenasettelun vaiheet on käyty läpi, voidaan vastata alkuperäiseen 

tutkimuskysymykseen geoinformatiikan avulla saatuja tietoja käyttäen ja pohtia 

mahdollisia jatkokysymyksiä. Näin maantieteellinen kyselykehä ruokkii itseään ja tuottaa 

uutta tietoa.  

Koutsopoulosin (2010) ja Cantellin ym. (2007) määrittelemät maantieteen 

ominaispiirteet näkyvät myös lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015. Siellä 
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maantieteen opetuksen tehtäviksi määritellään esimerkiksi opiskelijan maantieteellisen 

maailmankuvan kehittäminen ja valmiuksien antaminen maailmanlaajuisten, alueellisten 

ja paikallisten ilmiöitten ymmärtämiseen sekä ongelmanratkaisuun (LOPS 2015:162). 

Valmiuksien antamisen voidaan ajatella sisältävän Koutsopoulosin (2010) maantieteen 

määritelmän taidot sekä maantieteelle ominaisen sisällön. Perspektiivit voidaan 

puolestaan ajatella kuuluvaksi maantieteellisen maailmankuvan kehittämiseen. Vuoden 

2003 lukion opetussuunnitelman perusteissa ei erikseen mainita maailmankuvan 

kehittämistä, mutta pääpiirteittäin maantieteen opetuksen tehtävät ovat samat kuin 

vuoden 2015 opetussuunnitelmassa. Maantieteelle ominaiset piirteet ovat siis olleet jo 

useita vuosia lukio-opetuksen lähtökohtana.  

 

5.2. Konstruktivismi ja kontekstuaalinen oppimiskäsitys 

Tämän hetken hallitseva oppimiskäsitys niin maantieteessä kuin muissakin oppiaineissa 

on konstruktivismi. Siinä oppiminen nähdään aktiivisena prosessina, jossa oppija 

yhdistää uudet kokemukset ja tiedot aiempiin tietorakenteisiinsa (Cantell ym. 2007:31). 

Konstruktivismin keskeinen tavoite on yksilön ajattelun taitojen kehittyminen ja se 

korostaa oppimisen subjektiivisuutta. Opiskelijan täytyy tulkita ympäristöään ja rakentaa 

siitä itselleen todellisuutta jo aiemmin oppimansa päälle. Maantieteessä tämä ilmenee 

esimerkiksi syy- ja seuraussuhteiden tulkinnassa ja asioiden vuorovaikutussuhteita 

pohdittaessa.  

Myös geoinformatiikan on erikseen todettu tukevan konstruktivistista 

opetuskäsitystä. Sarah W. Bernarz (1995) on Lea Houtsosen (2006:26) mukaan verrannut 

keskenään konstruktivismin ja geoinformatiikan ominaispiirteitä. Esimerkiksi 

konstruktivismiin kuuluvat kokemuksen kautta yhteyksien löytäminen ja autenttisissa, 

monimutkaisissa tilanteissa oppiminen ovat geoinformatiikassa spatiaalisten yhteyksien 

löytämistä karttojen avulla ja oppimista todellisten paikkojen ja niistä saatavan datan 

kautta. Norrena (2013:30–31) kertoo myös tulevaisuuden taitoja tukevien 

opetuskäytänteiden pohjautuvan konstruktivismiin, jossa opetus on oppilaslähtöistä, 

opettaja on pääasiassa ohjaajan roolissa ja tieto on subjektiivista vanhan ”tieto on totuus” 

-ajattelun sijaan. Näin ollen sekä geoinformatiikan taidot että tulevaisuuden taidot sopivat 

osaksi konstruktivistista maantieteen opetusta.  
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Toinen maantieteen luonteeseen sopiva oppimiskäsitys on kontekstuaalinen 

oppimiskäsitys (Cantell ym. 2007:31–32). Kontekstuaalisuudessa korostuu 

konstruktivismia enemmän oppimisen sosiaalinen ja yhteiskunnallinen luonne sekä 

opittujen asioiden liittäminen arkielämään. Keskeinen ajatus on, että koulussa opitaan 

jokapäiväiseen elämään välittömästi hyödynnettäviä tietoja ja taitoja, jotta opitut asiat 

konkretisoituvat käytännössä. Näin oppiminen on myös mielekästä ja halu oppia uutta 

säilyy. Kontekstuaalinen maantieteen oppiminen koostuu humanistisesta, kriittisestä ja 

konstruktivistisesta ajattelusta (Cantell ym. 2007:32). Tämän perusteella tulevaisuuden 

taitojen ajattelutaidot linkittyvät kontekstuaaliseen oppimiseen vahvasti erityisesti 

kriittisen ja humanistisen ajattelun kautta, sillä niissä otetaan huomioon esimerkiksi arvot, 

positiivinen ja avoin asenne sekä asioiden kyseenalaistaminen. Myös lukion maantieteen 

opetussuunnitelman perusteissa 2015 (LOPS 2015:162) kontekstuaalisuus näkyy 

selkeästi, sillä maantieteen opetuksen lähtökohdaksi määritellään opiskelijan 

elämismaailma sekä arkiset kokemukset ja havainnot.  

Kontekstuaaliseen maantieteen oppimiseen voi helposti liittää myös erilaisia 

opetus- ja työskentelytapoja. Cantellin, Rikkisen ja Tanin (2007:87–88) mukaan 

maantieteen opetus voi olla onnistunutta sekä opettajajohtoisesti että oppilaskeskeisesti. 

Vaikka opiskelijat tekisivät ryhmätöitä, tarvitaan opettajaa aina opastamaan ja 

herättämään maantieteellistä ajattelua. Toisaalta opiskelijat voivat olla erittäin aktiivisia 

ajattelun tasolla, vaikka opetus olisikin opettajajohtoista. Kontekstuaaliselle oppimiselle 

ominaisia työtapoja ja tehtäviä ovat esimerkiksi projektityöskentely, tutkielmat, 

aineistopohjaiset tehtävät, esitykset ja mielipiteen ilmaisuun liittyvät työtavat (Cantell 

ym. 2007:89). Geoinformatiikka tarjoaa myös monipuolisen pohjan kontekstuaaliseen 

oppimiseen sopivien tehtävien toteuttamiseen, sillä sen avulla opettaja ja opiskelijat 

voivat luoda yhteistyössä johdonmukaisen kuvan ympäristöstä (Fitzpatrick & Maguire 

2001:72). Tämän avulla voidaan puolestaan parantaa oppimistuloksia ja jakaa ryhmissä 

luotua tietoa myös lähiyhteisössä.  
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6. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

6.1. Aineisto 

Tutkimusaineisto koostuu Aluetutkimus (GE4) -kurssilla toteutettujen alku- ja 

loppukyselyiden vastauksista ja oppitunneilla osallistuvalla havainnoinnilla kerätystä 

havainnointiaineistosta (Kyselylomakkeet liitteinä 1 ja 2). Kurssi toteutettiin sähköisesti, 

mutta kontaktiopetuksella, pääasiassa normaalissa luokassa tai mikroluokassa. 

Käytännössä kurssi oli siis sulautuvaa oppimista. Kurssin oppikirja oli sähköisessä 

muodossa ja tehtävät tehtiin tietokoneilla tai tableteilla ja palautettiin Moodle-

oppimisalustaan. Lisäksi kurssikoe pidettiin Abitti-järjestelmällä, jota käytetään myös 

sähköisissä ylioppilaskokeissa. Aluetutkimus-kurssille osallistui yhteensä 28 opiskelijaa, 

mutta samanaikaisesti oppitunneilla paikalla oli vain 21–25. Ensimmäiseen kyselyyn 

vastasi 27 opiskelijaa ja jälkimmäiseen 26. Yksi opiskelija tuli kurssille huomattavasti 

muita myöhemmin, joten päätimme kurssin opettajan kanssa, ettei hänen tarvitse vastata 

kyselyihin, jotta hän pääsisi mahdollisimman nopeasti mukaan opetukseen. Pelkästään 

ensimmäiseen kyselyyn vastannut opiskelija jätettiin pois kyselyaineistosta, jotta tulokset 

eivät vääristy. Kyselyaineiston lopullinen otoskoko on 26. Osallistuvaa havainnointia 

tehtiin jokaisella oppitunnilla jälkimmäiseen kyselyyn saakka. Noin kuusi viikkoa 

kestäneen kurssin aikana havainnoitavia 75 minuuttia kestäviä tunteja ehti olla 14. Näiden 

pääaineistojen lisäksi käytettävissä on kurssin opettajalta saadut tiedot opiskelijoiden 

kurssikokeen ja kurssin arvosanoista sekä tutkimusjoukosta syksyn 2016 maantieteen 

ylioppilaskokeeseen osallistuneiden pistemäärät.  

Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2003:73) mukaan kysely, havainnointi ja 

haastattelu ovat yleisimpiä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä, joten 

tämä tutkimus sijoittuu aineistonkeruun perusteella laadullisen tutkimuksen kentälle. 

Toisaalta varsinkin kysely voidaan ajatella myös täysin kvantitatiiviseksi menetelmäksi 

riippuen siitä, kuinka rajattuja vastausvaihtoehdot ovat (Hirsjärvi ym. 2009:193–194). 

Toteutetuissa kyselyissä on kuitenkin useita avoimia kysymyksiä, mikä viittaa 

laadulliseen eli kvalitatiiviseen aineistoon. Laadullinen aineisto voikin Jari Eskolan ja 

Juha Suorannan (2008:15) mukaan olla yksinkertaisimmillaan aineistoa, joka on 

tekstimuodossa. Keräämäni havainnointiaineisto on tällaista. Kvalitatiivinen tutkimus ei 
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kuitenkaan voi perustua ainoastaan laadullisilla menetelmillä kerättyyn aineistoon, vaan 

myös aineiston analysoinnin on oltava laadullista (Alasuutari 2011:32–33). Alasuutari 

kuitenkin lisää, että usein sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä käytetään 

samassa tutkimuksessa tukemaan toisiaan ja näin pyrin myös tutkielmassani tekemään. 

Käytän analysoinnissa pääasiassa laadullisia menetelmiä, mutta haen tukea myös 

kvantitatiivisista analyyseista.  

Hirsjärven ym. (2009:160–161) mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

tyypillistä kuvata todellista elämää moninaisine ulottuvuuksineen ja tutkia kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Myös tässä tutkimuksessa on pyritty tekemään niin 

monen aineistonkeruumenetelmän valinnalla. Hirsjärvi ym. (2009:161) lisäävät tutkijan 

omien arvojen olevan aina läsnä kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja ohjaavan sitä, miten 

tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Myös objektiivisuus on laadullisessa 

tutkimuksessa rajattua, joten nämä asiat tulee huomioida tutkimuksen teon eri vaiheissa. 

Eskola ja Suoranta (2008:17–18) ovat samaa mieltä Hirsjärven ym. kanssa 

objektiivisuuden huomioonottamisen tärkeydestä. Heidän mukaansa lähtökohta on siinä, 

että tutkija pyrkii olemaan mahdollisimman objektiivinen eli ei anna omien uskomustensa 

ja asenteidensa vaikuttaa tutkimuskohteeseen. Yksinkertaistettuna laadullisessa 

tutkimuksessa objektiivisuus syntyy oman subjektiivisuuden tunnistamisesta. Tässä 

tutkimuksessa tutkijan asema on otettava huomioon erityisesti havainnoinnissa ja sillä 

saaduissa tuloksissa.  

Eskola ja Suoranta (2008:18–20) lisäävät kvalitatiivisen tutkimuksen 

ominaispiirteisiin myös hypoteesittomuuden ja harkinnan varaisen otannan. Molemmat 

toteutuvat tässä tutkimuksessa. Hypoteesittomuus perustuu siihen, että tutkija ei ole 

asettanut tutkimuksen tuloksille ennakko-oletuksia, vaan on ollut avoin uusien tuloksien 

suhteen. Harkinnan varainen otanta on ollut käytössä tutkimusjoukkoa valitessa, sillä 

henkilöt ovat päätyneet tutkittavaksi siksi, että tutkittava ilmiö on koskettanut heitä 

tietyllä hetkellä eli tässä tapauksessa tutkittavan kurssin ajan. Koska tutkimuksen 

tarkastelun kohteena on vain yksi ryhmä opiskelijoita lyhyen ajan, voidaan tutkimus 

luokitella myös tapaustutkimukseksi (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010:190–192). Myös 

sille on tyypillistä eri aineistonkeruumenetelmien käyttö ja yksityiskohtaisen tiedon 

tuottaminen. Leena Syrjälän (1994:11) mukaan tapaustutkimus sopii hyvin opetuksen ja 

oppimisen tutkimukseen, koska sen avulla oppimista voidaan ymmärtää entistä 
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syvällisemmin kaikkien osallistujien kannalta. Tapaustutkimus ei myöskään sulje pois 

erilaisten tilastollisten aineistojen tai menetelmien käyttöä, jos siitä on hyötyä tapauksen 

luonnehdinnalle tai tutkimukselle. Toisaalta tapaustutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä koskemaan suurempia ryhmiä aineiston pienen koon vuoksi (Syrjälä 

1994:11–12).  

 

6.1.1. Aineiston keruu  

Aineiston keruu tapahtui keväällä 2016 eräässä Oulussa sijaitsevassa lukiossa 

maantieteen Aluetutkimus-valinnaiskurssilla. Tätä ennen toteutettiin yksi esikysely 

samassa lukiossa eri ryhmälle, jotta ensimmäisen kyselylomakkeen toimivuus saatiin 

testattua (ks. Hirsjärvi ym. 2009:204). Erona esikyselyssä oli toteutustapa, sillä se tehtiin 

paperiversiona sähköisen kyselyn sijaan. Esikyselyn vastaukset tuhottiin heti niiden 

käytön jälkeen. Ennen tutkimuksen aloittamista kaikilta kurssille osallistuvilta täysi-

ikäisiltä ja alaikäisten huoltajilta hankittiin tutkimuslupa. Tämä tapahtui koulun ja kodin 

väliseen kommunikaatioon tarkoitetun ohjelman, Wilman, kautta. Kurssin opettaja lähetti 

tulevasta tutkimuksesta kuitattavan viestin kurssille ilmoittautuneille ja yhdisti siihen 

kirjoittamani saatekirjeen (Liite 4). Tutkimusluvat saatiin kaikilta kurssille 

ilmoittautuneilta tai heidän huoltajiltaan jo ennen kurssin alkua.  

Tutkimuksen kyselyaineisto koostuu kahdesta kyselystä, joista ensimmäinen 

toteutettiin heti Aluetutkimus-kurssin alussa ja toinen kurssin paikkatieto-osuuden 

päätyttyä. Kyselyiden toteutukseen käytettiin sähköistä Webropol-kyselytyökalua ja 

liitteinä 1 ja 2 olevat kyselylomakkeet ovat vastaavassa muodossa, kuin ne opiskelijoille 

vastatessa näkyivät. Ainoa ero on se, että opiskelijoille kysely jaettiin usealle sivulle, jotta 

kysely ei vaikuttaisi liian pitkältä. Kurssin viimeiset oppitunnit käytettiin itsenäiseen 

valtiotutkielman tekoon ja ne päätettiin rajata pois tutkimuksesta, koska kyseiset tunnit 

eivät olisi tuottaneet merkittävää lisäarvoa tuloksiin. Havainnointia tehtiin jokaisella 

oppitunnilla ja havainnointitila vaihteli normaalin luokan, mikroluokan ja ulkotilojen 

välillä. Ulkona havainnointia tapahtui ainoastaan yhdellä oppitunnilla, kun opiskelijat 

käyttivät GPS-laitetta ryhmätyössä. Havainnoinnista teki osallistuvaa se, että toimin 

kurssilla apuopettajana ja yhdellä tunnilla pidin myös noin 20 minuutin ajan opetusta 

pääopettajana. 
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Havainnointiaineistossa on mukana myös opiskelijoita, jotka eivät vastanneet kyselyihin, 

koska käytännössä ei ollut mahdollista rajata havainnoinnista pois opiskelijoita. Lisäksi 

havainnointi tehtiin yleisellä tasolla koko ryhmää tarkkaillen, jolloin yksittäisiä 

opiskelijoita ei voi tunnistaa havainnointimuistiinpanoista. Kyselyihin opiskelijat 

vastasivat vastaajanumerolla oman nimensä sijaan, joten vastauksien ja havaintojen 

yhdistäminen ei ole mahdollista tämänkään vuoksi. Tällä menettelyllä haluttiin tukea 

myös havainnoinnin objektiivisuutta. Ainoastaan kurssin opettajalla oli tieto 

vastaajanumeroitten henkilöistä kurssin keston ajan, jotta mahdolliset tarkentavat 

haastattelut pystyttäisiin toteuttamaan. Kyselyjen vastauksista ei kuitenkaan löytynyt 

suuria poikkeavuuksia, joten haastatteluille ei ollut tarvetta.  

Havainnoinnissa käytettiin apuna lomaketta, johon oli etukäteen mietitty 

tutkimuskysymysten, kyselyssä kysyttävien asioitten ja tutkittavan kurssin sisällön 

perusteella keskeisiä havainnoitavia asioita (Liite 3). Havainnoitavat asiat on karkeasti 

jaettu eleisiin perustuviin sekä ääneen sanottuihin tapahtumiin. Lomakkeeseen merkattiin 

viivalla ylös, kun siinä oleva asia tapahtui oppitunnilla. Osa tukilomakkeen asioista on 

havainnoitu yksittäisistä tapahtumista eli havainnoidun asian tapahtumisen frekvenssiä 

on laskettu oppitunneilla. Tällaiset asiat on merkitty lomakkeeseen kirjaimella F (Liite 

3). Muut apulomakkeen asiat ovat yleisluontoisempia ja niitä on havainnoitu vain 

yleisesti koko oppitunnin ajalta. Esimerkiksi ”Kommunikaatio opiskelijoiden välillä 

toimii” ruutuun on merkattu viiva, jos oppitunnilla jossain vaiheessa opiskelijoiden 

välinen kommunikaatio on näyttänyt sujuvan. Jotta havainnointi ei jäisi liian 

yksipuoliseksi, tehtiin sitä myös muista oppitunneilla tapahtuneista asioista kuvailemalla 

tapahtumia vihkoon omin sanoin. Vapaasti kirjoitettuja havaintoja on yhteensä kahdeksan 

puhtaaksikirjoitettua A4-sivua.  

 

6.2. Menetelmät 

 

6.2.1. Kyselyt 

Kysely valikoitui aineistonkeruutavaksi, koska sillä saadaan tietoa isojenkin ryhmien 

mielipiteistä ja asenteista (Tuckman & Harper 2012:244). Esimerkiksi haastattelujen 

toteuttaminen 28 opiskelijalle kurssin alussa ja lopussa olisi ollut hyvin työlästä, eikä se 
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olisi taannut syvällisemmän tai monipuolisemman tiedon saamista. Hirsjärven ym. 

(2009:194) mukaan kyselyillä kerätty aineisto analysoidaan yleensä kvantitatiivisesti, 

mutta kyselyn strukturoinnilla voidaan vaikuttaa saatavan tiedon laatuun. Koska 

toteutetuissa kyselyissä (Liitteet 1 ja 2) osa kysymyksistä oli avoimia, ovat ne 

puolistrukturoituja kyselylomakkeita ja näin niillä saadaan myös puhtaasti laadullista 

tietoa (Tuckman & Harper 2012:247–248). Avointen kysymysten etuna on vastaajan 

mielipiteen selvittäminen perusteellisesti sekä mahdollisuus analysoida ja luokitella 

aineistoa monella tavalla (Valli 2010:126). Kokonaisuudessaan kyselyiden hyviä puolia 

ovat esimerkiksi kaikille samanmuotoisten kysymysten esittäminen ja monien asioiden 

kysyminen samalla kerralla (Hirsjärvi ym. 2009:195–196). Toki vastaavasti huonoja 

puolia ovat kysymysten ymmärtäminen eritavoin tai väärin sekä vastaajien sitoutumisen 

ja rehellisyyden vaihtelu. Koska kyselyitä toteutettiin kaksi samalle ryhmälle eri 

ajankohtina, on kyseessä pitkittäis- eli seurantatutkimus (Vastamäki 2010:128). 

Pitkittäistutkimuksella kerätyn aineiston etuna on ilmiöiden syy-seuraussuhteiden 

selvittämisen mahdollisuus, mikä taas ei ole mahdollista yhdellä poikittaiskyselyllä.   

Vallin mukaan (2010:108–109) kyselyyn vastaamiseen ja sillä saatavan aineiston 

laatuun vaikuttaa paljon se, miten ja missä kysely toteutetaan. Koska toimin tutkittavan 

kurssin aikana apuopetajana, olin mukana kaikilla oppitunneilla ja siten myös kyselyiden 

toteuttamisessa. Tällaisesta tutkijan ohjaamasta aineistonkeruumuodosta käytetään 

termiä informoitu kysely (Hirsjärvi ym. 2009:196–197). Tässä tavassa etuna oli se, että 

pystyin ennen kyselyyn vastaamisen aloittamista painottamaan jokaisen vastauksen 

tärkeyttä ja motivoimaan opiskelijoita vastaamaan rehellisesti. Ensimmäistä kyselyä 

toteuttaessani hain samalla luottamussuhteen syntymistä kertomalla ensin itsestäni ja 

tutkimuksestani lyhyesti. Kyselyä täyttäessään opiskelijoilla oli myös mahdollisuus 

kysyä apua tarvittaessa, mikä poisti opiskelijoilta stressiä kysymysten oikein 

ymmärtämisestä.  

Hirsjärvi ym. (2009:198–203) sekä Valli (2010:103–104) ovat samaa mieltä siitä, 

että kyselylomakkeen teko on aineiston keruun tärkein vaihe ja se on tehtävä huolellisesti. 

Valli (2010:104) huomauttaa, että usein tutkija joutuu miettimään tutkimiensa asioiden 

mittaamista ja kehittämään uusia mittareita, koska asiasta ei ole olemassa valmista 

esimerkkitutkimusta. Tällöin on tärkeää lähteä liikkeelle tutkimusongelmista, tutkittavan 

asian teoriasta ja keskeisistä käsitteistä. Näin olen osittain myös toiminut, sillä varsinkin 
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tulevaisuuden taitojen kehittymistä opetuksessa on tutkittu melko vähän. 

Kyselylomakkeissa mitattavien asioitten perustana ovat teoria-osuudessa esitellyt 

tulevaisuuden taidot ja geoinformatiikan taidot. Lomakkeissa olevat ”Osaan…” alkuiset 

kysymykset on ryhmitelty tulevaisuuden taitojen väliotsikoiden ja GIS-taitojen mukaan. 

GIS-taidot on vielä jaettu hahmottamiseen liittyviin kykyihin sekä konkreettisemmin itse 

tehtäviin asioihin (Liitteet 1 ja 2). Lisäksi kysymysten luonnissa on käytetty apuna kurssin 

sähköistä oppikirjaa ja opettajalta saatua tietoa kurssin sisällöstä. Jälkimmäiseen kyselyyn 

(Liite 2) vaikutti myös oppitunneilla tehdyt havainnot siitä, millaisia ja mitä tehtäviä 

ehdittiin tehdä sekä millaisia opetus- ja työtapoja kurssilla käytettiin.  

 

6.2.2. Osallistuva havainnointi 

Osallistuva havainnointi tuntui luontevalta menetelmältä tutkia opetusta ja täydentää 

kyselyillä saatavaa aineistoa, mistä syystä se päätyi toiseksi aineistonkeruumenetelmäksi. 

Osallistuvan havainnoinnin lähtökohtana on ymmärtää maailmaa ja tiettyjä asioita 

ryhmän sisällä olevien ihmisten mukaan (Guest ym. 2013:75–76) Tällöin tutkija 

osallistuu tutkimuskohteena olevan ryhmän toimintaan ja pyrkii havainnoimaan sen 

sisällä tapahtuvia asioita mahdollisimman tarkasti ja realistisesti. Tarkoituksenani oli 

toimia kurssilla luontevasti apuopettajana, johon opiskelijat suhtautuvat luottavaisin 

mielin ja jolta voi kysyä apua samalla tavalla kuin kurssin opettajaltakin. Opiskelijat 

kuitenkin tiesivät, että olen oppitunneilla havainnoimassa, joten tässä tapauksessa ei 

voida puhua täydellisestä osallistumisesta (ks. Hirsjärvi ym. 2009:216). Havainnointi ei 

myöskään ollut pelkästään osallistuvaa, sillä silloin havainnoijan pitäisi toimia täysin 

tutkittavan ryhmän ehdoilla (Guest ym. 2013:76). Mukana oli lisäksi suoraa eli 

systemaattista havainnointia, koska tutkimuksessa oli etukäteen mietitty havainnoitavia 

asioita ja tehty niistä tukilomake (Liite 3). Suoralle havainnoinnille on tyypillistä 

esimerkiksi asioiden tapahtumisen lukumäärän selvittäminen, mitä tukilomakkeen avulla 

oppitunneilla tehtiinkin.   

Havainnointia aineistonkeruumenetelmänä on kritisoitu paljon sen vuoksi, että sillä 

saatetaan vaikuttaa havainnoitavaan ryhmään ja tätä kautta tuloksiin (Hirsjärvi ym. 

2009:213). Ratkaisuksi tähän on esitetty tutkijan vierailua luokassa useaan kertaan. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mahdollista tutustua ryhmään aikaisemmin, sillä 
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kurssille osallistuvat opiskelijat eivät kokoontuneet ryhmäksi samalla kokoonpanolla 

ennen kurssin alkua. Tutkijan läsnäolo jokaisella oppitunnilla teki havainnoinnista 

kuitenkin rutiinia kurssin edetessä, joten havainnoinnin vaikutus tutkimukseen 

todennäköisesti pieneni kurssin loppua kohti. Martti Grönfors (2010:161) kertookin 

osallistuvan havainnoinnin vaikutuksen tutkittavien käyttäytymiseen olevan pienintä 

silloin, kun tutkimuksen kohde saa itse päättää milloin tutkija osallistuu toimintaan. 

Käytännössä opiskelijat siis määrittelivät, koska luottivat minuun tarpeeksi apuopettajana 

ja samalla läsnäoloni muuttui osallistumiseksi. Toisaalta tärkeintä on tiedostaa 

mahdollinen vaikutus tutkimusaineistoon- ja tuloksiin ja ottaa tämä esimerkiksi 

pohdinnassa huomioon, jolloin päästään eroon havainnoijan vaikutuksen ongelmasta. 

 

6.2.3. Aineiston analysointi 

Kvalitatiivisen aineiston analysoinnille ei ole olemassa yhtä selkää ohjetta tai teoriaa, 

joten se mielletään usein tutkimuksen vaikeimmaksi osaksi (Eskola & Suoranta 

2008:137). Analyysin tavoitteena on luoda aineistoon selkeyttä ja tiivistää sitä niin, että 

hajanaisesta aineistosta saadaan informatiivinen ja tuloksia antava. Tuomen ja Sarajärven 

(2003:93) mukaan yksi laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä on 

sisällönanalyysi, jota voi käytännössä soveltaa mihin tahansa laadulliseen tutkimukseen. 

Sisällönanalyysi mahdollistaa monenlaisen tutkimuksen tekemisen, koska se voidaan 

mieltää joko laajaksi teoreettiseksi kehykseksi tai yksittäiseksi metodiksi. Tässä 

tutkimuksessa sisällönanalyysi toimii taustalla olevana teoriana ja sen sisällä on käytetty 

vaihtelevia metodeita aineiston pilkkomiseen ja järjestelyyn tulosten saamiseksi.    

Aineiston analysointi on ollut sekä aineistolähtöistä että teoriasidonnaista (ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2003:97–99). Teoriasidonnaisuus näkyy analysoinnissa siinä, että sitä 

ovat ohjanneet tulevaisuuden taitojen ja geoinformatiikan taitojen teoria sekä 

tutkimuksen alussa määritellyt tutkimuskysymykset. Aineiston ei kuitenkaan ole odotettu 

antavan tiettyjä tuloksia eli ennakko-oletuksia tuloksien suhteen ei ole ollut, mikä tekee 

analysoinnista aineistolähtöistä (Tuomi & Sarajärvi 97–98). Kyselyillä kerätystä 

aineistosta ei ole muutenkaan perusteltua odottaa tiettyjä asioita, koska tarkastelun 

kohteena on aina vastaajien näkemys tutkittavasta asiasta. Toisaalta myös tutkijan omat 

käsitykset tutkittavasta asiasta ja sen sisäisistä suhteista vaikuttavat analysointiin, jolloin 
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teoriasidonnaisuus taas korostuu. Alasuutari (2011:90–31) kertoo erityisesti 

kyselylomakkeilla kerättyä aineistoa lähestyttäessä käytössä olevan niin sanotun 

faktanäkökulman, joka on muunnelma empirismistä. Tässä näkökulmassa tutkija tekee 

eron maailman ja siitä aineistossa esitettyjen näkemysten välille. Faktanäkökulmassa on 

tyypillistä, että tutkija haluaa tavoittaa vastaajien oikeat mielipiteet ja tarkastelee 

maailmaa ikään kuin aineiston muodostaman linssin lävitse. Myös luonnollinen epäilys 

siitä, ovatko vastaajat mahdollisesti epärehellisiä, kuuluu osaksi faktanäkökulmaa. Tämä 

näkökulma ohjaa osaltaan myös tätä tutkimusta.  

Tutkimuksen analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa metodina on käytetty 

teemoittelua tarkastelemalla aineistoa tutkimuskysymyksiin pohjautuvien teemojen 

mukaan (ks. Eskola & Suoranta 2008:174–180). Kaksi ensimmäistä teemaa ovat 

tulevaisuuden taitojen ja geoinformatiikan taitojen kehittyminen kurssin aikana ja 

oppitunneilla käytettyjen opetus- ja työskentelytapojen sekä toteutettujen tehtävien 

yhteys taitojen kehittymiseen. Omina teemoinaan ovat myös opiskelijoiden oman 

tulevaisuuden kannalta tärkeinä pitämät taidot sekä sähköisyyden vaikutus opiskelijoiden 

motivaatioon ja oppimiseen kurssin aikana. Kyselyillä saadut vastaukset on ensin jaettu 

erillisiin tiedostoihin näiden teemojen mukaan ja myöhemmin havaintoaineisto on liitetty 

samojen teemojen alle.  Seuraavaksi jokaisen teeman tuloksia on analysoitu hieman eri 

tavoin, koska kyselylomakkeiden vastaukset ovat osittain avoimia ja osittain 

strukturoituja. Esimerkiksi taitojen kehittymistä tarkastellaan Likertin-asteikolla 

saaduilla vastauksilla ja sähköisyyden vaikutusta oppimiseen ja motivaatioon pääasiassa 

avointen kysymysten vastauksilla.  

Analysointia on jatkettu yhdistellen koodausta, kvantifiointia ja tyypittelyä (ks. 

Eskola & Suoranta 2008:154–159, 164–174, 181–185; Rantala 2015:110–112). Koodaus 

ja tyypittely ovat samankaltaisia metodeita, joissa on tarkoituksena hakea aineistosta 

yhteneväisyyksiä ja ryhmitellä aineistoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi niiden mukaan 

(Eskola & Suoranta 2008:154–155, 18). Rantala (2015:110) kertoo koodaukseen 

kuuluvan myös memojen eli muistiinpanojen kirjoittamisen samalla, kun itse aineistoa 

jäsennetään erityyppisillä koodeilla. Tyypittely puolestaan on enemmänkin jatkumo 

teemoittelulle ja sitä olen hyödyntänyt varsinkin avointen kysymysten analysoinnissa 

(Eskola & Suoranta 2008:181). Kvantifiointi on määrällisen analyysin liittämistä 

laadulliseen aineistoon (Eskola & Suoranta 2008: 164–165). Koska aineistoni on osittain 
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myös määrällistä, ei analysointia ole voinut suorittaa ilman kvantifiointia. Esimerkiksi 

taitojen kehittymistä ja opetustapojen ja tehtävien vaikutusta taitojen kehittymiseen on 

tarkasteltu kvantifioinnin keinoin. Kvantifioinnin lisäksi kvantitatiivista tutkimusotetta 

analyysiin tuo pienelle aineistolle sopiva parametriton Kruskal-Wallisin testi (ks. 

Metsämuuronen 2015:255–265). Tätä testiä on käytetty vertailtaessa riippuvuutta 

kurssiarvosanojen ja sähköisyyden vaikutuksen motivaatioon ja oppimiseen välillä. 

Kruskal-Wallis on tarkoitettu lähinnä riippumattomille otoksille ja tämän ehdon voi 

tulkita täyttyväksi sen perusteella, että sähköisyyden vaikutus motivaatioon ja 

oppimiseen on luokiteltu avoimista kysymyksistä tutkijan analysoinnin perusteella. 

Arvosanat ovat puolestaan opettajalta saatuja, joten riippuvuutta vertailtavien otosten 

välillä ei suoranaisesti ole.   

Tulevaisuuden taitojen ja geoinformatiikan taitojen kehittymiseen liittyviä 

vastauksia on tarkasteltu sekä kokonaisena joukkona että yksilöittäin, sillä ilman 

yksilötarkastelua taitojen kehityksestä ei ole mahdollista saada tarpeeksi tarkkaa kuvaa. 

Samaa menettelyä on käytetty myös sähköisyyden vaikutusta motivaatioon ja oppimiseen 

tarkastellessa. Vastaajien anonymiteetti säilyy kuitenkin näissäkin tapauksissa 

vastausnumerokäytännön avulla. Käytännössä taitojen kehittymisen kohdalla analyysi on 

toteutettu sijoittamalla taulukkolaskentaohjelmaan jokaisen vastaajan alku- ja 

loppukyselyn vastaukset allekkain ja tarkastelemalla taitojen osaamisessa tapahtunutta 

muutosta. Samalla on kirjoitettu muistiinpanoja havaituista muutoksista. Jokaisen yksilön 

taitojen kehitystä on tarkasteltu taitoryhmittäin, jotka perustuvat tulevaisuuden taitojen ja 

GIS-taitojen jaotteluun. Taitoryhmät ovat hahmottamiseen liittyvät GIS-taidot, 

konkreettiseen tekemiseen liittyvät GIS-taidot, ajattelutaidot, työvälineiden hallinta- 

taidot, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot sekä kansalaisena toimimisen taidot. Muiden 

teemojen analysointiin on käytetty apuna pääasiassa tekstinkäsittelyohjelmaa ja sillä 

lisättäviä huomautuksia ja muistiinpanoja sekä värikoodausta yliviivaustyökalun avulla. 
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7. Tulokset 

 

7.1. Taustatiedot 

Alkukyselyllä taustatietoina kerättiin esimerkiksi ikä, sukupuoli ja tieto osallistumisesta 

maantieteen ylioppilaskirjoituksiin (Liite 1). Kyselyihin vastanneista 26:sta opiskelijasta 

17 oli poikia ja yhdeksän tyttöä. Ikäjakaumassa toteutuivat samat määrät, sillä vastaajista 

17 oli 17-vuotiaita ja loput yhdeksän 18-vuotiaita. Opettajalta saadun tiedon mukaan 

kaikki yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta olivat lukion toisella vuosikurssilla. Maantieteen 

ylioppilaskirjoituksiin aikoi tulevaisuudessa osallistua 16 opiskelijaa ja seitsemän ilmoitti 

mahdollisesti osallistuvansa. Tietotekniikan käyttö osana opiskelua vaihteli suuresti 

opiskelijoiden välillä (Kuva 1). Melkein puolet opiskelijoista vastasivat käyttävänsä 

tietokonetta tai tablettia opiskelussa vain silloin kun vaaditaan. Noin kolmasosalla 

tietokone tai tabletti oli viikoittain osana opiskelua ja vain kuudella päivittäin.  

 

Kuva 1. Opiskelijoiden tietokoneen tai tabletin käyttö osana opiskelua sekä koulussa että kotona.  

 

Omaa tablettia tai kannettavaa tietokonetta oppitunneilla kertoi käyttävänsä 26:sta 

opiskelijasta neljä. Havainnoinnin perusteella tunneilla omaa tietokonetta piti kuitenkin 

mukanaan vain kolme opiskelijaa ja myös loppukyselyssä kolme opiskelijaa vastasi 

käyttäneensä omaa konetta kurssilla. Oman kannettavan tietokoneen puuttuminen, 

tietokoneen mukana kuljettamisen hankaluus, muistiinpanojen kirjoittaminen käsin ja 

tietokoneen kokeminen tarpeettomaksi opiskelussa kerrottiin yleisimmiksi syiksi siihen, 

että omaa tietokonetta tai tablettia ei käytetä oppitunneilla. Monet opiskelijat myös 

luottivat siihen, että koulu tarjoaa tietokoneen silloin kun sitä tarvitaan. Opiskelijat, jotka 

kertoivat käyttävänsä omaa tietokonetta oppitunneilla, perustelivat sitä pääasiassa 

muistiinpanojen tekemisen ja säilyttämisen helppoudella. Myös lisätiedon etsiminen 

internetistä koettiin oman tietokoneen käytön positiivisena puolena.  
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Opiskelijoilta kysyttiin ensimmäisessä kyselyssä mitä mieltä he ovat tietokoneiden ja 

tablettien käytöstä oppitunneilla. 21 opiskelijaa eli suurin osa vastasi pitävänsä siitä. 

Perusteluiksi kerrottiin tietokoneella kirjoittamisen nopeus, tiedon hakeminen 

internetistä, opiskeluun vaihtelun ja monipuolisuuden tuominen sekä yksinkertaisesti 

tietokoneiden käytöstä pitäminen. Yksi opiskelija myös korosti perusteluissaan maailman 

kehittyvän koko ajan, joten sähköistä opiskelua on tärkeä opetella. Esimerkiksi lukion 

jälkeisessä opiskelupaikassa tulee hänen mukaansa varmasti olemaan enemmän sähköistä 

työskentelyä. Neljä opiskelijaa ei osannut sanoa mielipidettään tietokoneiden ja tablettien 

käytöstä oppitunneilla ja yksi opiskelija ei pitänyt siitä. En osaa sanoa -vastauksia 

perusteltiin sillä, että sähköisyys on vielä melko uusi asia. Lisäksi mainittiin aiheen ja 

tehtävien tyypin vaikuttavan siihen, pitääkö tietokoneella työskentelystä vai ei. Netin 

hitaus ja oppikirjan käytön helppous olivat perustelut sille, että sähköisten välineiden 

käytöstä ei pidetty.  

Taustatietona sähköisyyteen liittyen opiskelijoilta kysyttiin vielä mitä he ovat 

tehneet aiemmin sähköisessä muodossa. Suurin osa vastausvaihtoehdoista liittyi koulussa 

toteutettaviin sähköisiin tehtäviin, mutta kysymyksestä ei rajattu pois mahdollisuutta, että 

joku olisi tehnyt niitä myös kotona. Kuvassa 2 on esitetty mitä opiskelijat olivat tehneet 

sähköisesti ennen Aluetutkimus-kurssin alkua. Ainut tehtävä, jonka kaikki kyselyyn 

vastanneet olivat tehneet sähköisesti, oli monivalintatehtävä. Esseen oli tehnyt 

sähköisessä muodossa 25 opiskelijaa ja Moodle-tehtävät olivat tuttuja 24 opiskelijalle. 

Myös muut kysytyt sähköiset tehtävät olivat suurimmalle osalle vastaajista tuttuja, lukuun 

ottamatta karttaa. Sähköisen kartan oli aiemmin tehnyt ainoastaan neljä opiskelijaa.   
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Kuva 2. Opiskelijoiden sähköisesti tekemät tehtävät ennen kurssin alkua (vaaka-akselilla 

opiskelijoiden lukumäärä).  

  

7.2. Taitojen kehittyminen kurssin aikana 

Opiskelijoiden geoinformatiikan ja tulevaisuuden taidot kehittyivät kurssin aikana 

vaihtelevasti. Selkein ero näkyy tulevaisuuden taitojen ja GIS-taitojen välillä, sillä GIS-

taidot kehittyivät kurssilla huomattavasti enemmän kuin tulevaisuuden taidot. Varsinkin 

konkreettiseen tekemiseen liittyvät geoinformatiikan taidot, kuten teemakarttojen teko 

sähköisesti ja GPS-laitteen käyttö tiedon keräämiseen, parantuivat kaikilla opiskelijoilla. 

Liitteissä 5–10 on taulukoituna taitojen osaamisen taso sekä alku- että loppukyselyssä. 

Yhdessä liitteessä on aina esitetty yhden taitoryhmän Osaan-kysymysten tulokset, jotta 

taitojen muutosta olisi helpompi tarkastella. Tässä luvussa esitellään liitteissä 5–10 olevia 

tuloksia ja lisäksi mielenkiintoisia poikkeuksia ja yksityiskohtia taitojen kehittymisestä. 

Osaamisen arvioinnille annettiin vaihtoehdoiksi en osaa ollenkaan (1), osaan erittäin 

heikosti (2), heikosti (3), kohtalaisesti (4), hyvin (5) ja erittäin hyvin (6).  

 

7.2.1. Geoinformatiikan taitojen kehitys 

Konkreettiseen tekemiseen liittyvä GIS-taitoryhmä kehittyi 24 opiskelijalla melkein 

kaikkien siihen kuuluvien taitojen osalta. Kaikilla 26 opiskelijalla vähintään kaksi taitoa 

tästä ryhmästä oli parantunut ja loput olivat pysyneet samalla tasolla kuin kurssin alussa. 

Alkukyselyssä tekemiseen liittyvät GIS-taidot osattiin keskimäärin kohtalaisesti, vaikka 
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poikkeuksena esimerkiksi taito ”osaan kertoa, mitä kaukokartoitus tarkoittaa” osattiin 

erittäin heikosti (Taulukko 3). Lisäksi yli puolet opiskelijoista kertoi, ettei osaa ollenkaan 

tätä taitoa. Loppukyselyssä konkreettiseen tekemiseen liittyvät GIS-taidot osattiin 

keskimäärin hyvin eli taidot olivat kehittyneet yhden pykälän. Eniten kehittyi juuri 

kaukokartoitukseen liittyvä taito, sillä loppukyselyssä se osattiin keskimäärin 

kohtalaisesti eli nousua tapahtui kaksi pykälää alkuun verrattuna (Taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Konkreettiseen tekemiseen liittyvien GIS-taitojen osaaminen keskiarvoittain. 

Osaan… Keskiarvo 

alkukyselyssä 

Keskiarvo 

loppukyselyssä 

ilmoittaa paikan sijainnin koordinaattien avulla 3,65 4,46 

löytää paikan tiedot annettujen koordinaattien 

perusteella 

3,54 4,46 

kertoa, mitä kaukokartoitus tarkoittaa 2 3,69 

yleisimmät karttasymbolit 4,12 4,69 

hyvän kartan ominaisuudet 3,77 5 

muuttaa mittakaavan avulla kartan matkat luontoon 3,92 4,96 

tehdä teemakarttoja sähköisesti 2,46 4,5 

tehdä ilmastodiagrammeja sähköisesti 4,12 5 

käyttää karttaa suunnistamiseen 4,27 4,81 

käyttää gps-laitetta tiedon keräämiseen 3,5 4,42 

yhdistää itse keräämääni aineistoa karttapohjalle 3,54 4,5 

Kaikkien taitojen keskiarvo 3,53 4,59 

 

Ensimmäisessä kyselyssä usean tekemiseen liittyvän GIS-taidon kohdalla osaamista ei 

ollut ollenkaan tai osaaminen oli erittäin heikkoa (Liite 5). Tällaisia taitoja olivat 

esimerkiksi sähköisten teemakarttojen teko, GPS-laitteen käyttö, itse kerätyn aineiston 

yhdistäminen kartalle ja paikan löytäminen annettujen koordinaattien avulla. 

Jälkimmäisessä kyselyssä kaikki tekemiseen liittyvät GIS-taidot osattiin vähintään 

erittäin heikosti ja vain kolme opiskelijaa oli määritellyt muutaman taidon tälle tasolle. 

Konkreettiseen tekemiseen liittyvissä GIS-taidoissa osaamisen pääpaino siirtyi siis 

selvästi kohti kohtalaista ja hyvää kurssin aikana. Myös havainnointi tukee kyselyiden 

tuloksia, sillä oppitunneilla kysyttiin usein apua koordinaattien käytössä, mittakaavaan 

liittyvissä tehtävissä sekä teemakartan tekemisessä. Pääsääntöisesti opiskelijat 

kuuntelivat opettajien neuvot tarkkaan, eivätkä he enää tarvinneet apua samoihin asioihin 

liittyen. Tekemiseen liittyvien GIS-taitojen kohdalla tapahtui usein myös oivalluksia ja 

iloisia ahaa-elämyksiä, joten nämäkin havainnot tukevat taitojen positiivista kehittymistä.  
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Hahmottamiseen liittyvien geoinformatiikan taitojen kehittymisessä on enemmän 

hajontaa kuin konkreettiseen tekemiseen liittyvissä GIS-taidoissa. Myös hahmottamiseen 

liittyvät taidot ovat keskimääräisesti muuttuneet kohtalaisesta hyvään osaamiseen, mutta 

monet näistä taidoista osattiin tekemiseen liittyviä taitoja paremmin jo kurssin alussa 

(Taulukko 4; Liite 6).  Esimerkiksi vain kahden tämän ryhmän taidon kohdalla oli 

alkukyselyssä ”en osaa ollenkaan” vastauksia. Puolet vastaajista arvioivat osaamisensa 

parantuneen suurimmassa osassa hahmottamiseen liittyvissä GIS-taidoissa. 

Opiskelijoilla, joilla taidot eivät olleet parantuneet, osaaminen oli pysynyt pääosin 

samalla tasolla kuin kurssin alussa. Negatiivistakin muutosta on kuitenkin havaittavissa, 

sillä 13 opiskelijaa oli arvioinut osaavansa vähintään yhden taidon pykälää huonommin 

kurssin lopussa kuin kurssin alussa. Myös yksi opiskelija erottuu joukosta 

hahmottamiseen liittyvien GIS-taitojen kehittymisessä, koska hänellä osaaminen viidessä 

taidossa kymmenestä oli laskenut kohtalaisesta ja hyvästä heikkoon tai jopa erittäin 

heikkoon.  

Yleisesti tarkasteltuna hahmottamiseen liittyvien GIS-taitojen osaaminen parantui, 

sillä heikosti osaaminen vähentyi ja hyvin osaaminen lisääntyi loppukyselyssä. Suurin 

muutos tapahtui karttaprojektioiden erojen hahmottamisessa, sillä alussa neljä vastasi, 

ettei osaa taitoa ollenkaan ja lopussa kukaan ei arvioinut osaamistaan näin huonoksi. 

Lisäksi vain yksi vastasi osaavansa taidon erittäin heikosti ja kolme heikosti. Myös 

keskiarvo tämän taidon kohdalla nousi huomattavasti (Taulukko 4).  

Havainnointituloksissa näkyy hahmottamiseen liittyvien GIS-taitojen osaamisen 

vaihtelu. Esimerkiksi osalle tuotti suurtakin hankaluutta hahmottaa piste-, viiva- ja 

aluemuotoisen datan ero kartalla. Päällekkäisyysanalyysissä, jossa tarkasteltiin erilaisten 

ympäristömuuttujien eroja toisiinsa, oli hankaluutta ymmärtää päällekkäin asetettujen 

aineistojen keskinäisiä yhteyksiä ja eroja. Toisaalta muutamat opiskelijat selvisivät 

tästäkin tehtävästä pelkän tehtävänannon avulla. Lisäksi karttaprojektiot aiheuttivat 

monille opiskelijoille hämmennystä ja niihin liittyvissä tehtävissä kysyttiin paljon apua. 
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Taulukko 4. Hahmottamiseen liittyvien GIS-taitojen osaaminen keskiarvoittain. 

Osaan… Keskiarvo 

alkukyselyssä 

Keskiarvo 

loppukyselyssä 

hahmottaa etäisyyksiä paikallisella ja globaalilla 

tasolla 

4,38 4,65 

hahmottaa karttaprojektioiden erot 3,69 4,27 

tulkita maastokarttoja 4,58 4,81 

tulkita teemakarttoja 4,23 4,73 

erottaa ilmiöiden (esim. ilmasto tai matkailu) 

alueelliset vaihtelevuudet 

4,27 4,73 

hahmottaa syy-seuraussuhteita ilmiöiden ja asioiden 

välillä 

4,38 4,69 

ratkaista annetut tehtävät esimerkkitehtävien avulla 4,81 4,73 

soveltaa ja hyödyntää aiemmin oppimiani asioita 

tehtävien teossa 

4,77 4,73 

pohtia lukemiani ja kuulemiani asioita kriittisesti, 

mutta perustellen 

4,38 4,42 

pohtia, mitkä asiat vaikuttavat kartan 

luotettavuuteen 

4,12 4,81 

Kaikkien taitojen keskiarvo 4,36 4,66 

 

7.2.2. Tulevaisuuden taitojen kehitys 

Tulevaisuuden taitojen kohdalla ei ole huomattavissa samankaltaisia isoja muutoksia kuin 

geoinformatiikan taidoissa. Yleistettynä tulevaisuuden taidoista voi todeta, että ne eivät 

juurikaan kehittyneet kurssin aikana. Tämä voi johtua monesta eri asiasta, mutta yksi 

mahdollinen syy vähäiselle kehitykselle on näkyvissä jo tuloksissa (Taulukot 5–8; Liitteet 

7–10). Tulevaisuuden taidot osattiin kurssin alussa keskimääräisesti paremmin kuin 

geoinformatiikan taidot, joten kehittyminen ei tällöin voi olla yhtä suurta. Kaikki 

tulevaisuuden taidot osattiin kurssin alussa keskimäärin hyvin, kun taas GIS-taidot vain 

kohtalaisesti. Käyn kuitenkin läpi myös tulevaisuuden taidoissa havaittavat muutokset 

taitojen pääjaon mukaan.  

Ajattelutaidoissa yleinen trendi on, että opiskelijoiden taidot ovat pysyneet samalla 

tasolla koko kurssin ajan (Taulukko 5). Noin 20 opiskelijalla suurin osa ajattelutaitoon 

sisältyvistä taidoista on pysynyt muuttumattomana. Yksilöittäin tarkasteltuna muuttuneet 

taidot ovat joko nousseet tai laskeneet yhden pykälän, joten muutos on melko pieni. 

Pääasiassa tämä muutos on tapahtunut kohtalaisen, hyvän ja erittäin hyvän osaamisen 

välillä.  Hieman poikkeavasti kahdella opiskelijalla kaikki taidot ovat parantuneet kurssin 

aikana. Yhdellä opiskelijalla on tapahtunut myös suurta negatiivista muutosta, sillä 
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hänellä kahdeksasta ajattelutaidosta viisi on heikentynyt erittäin hyvästä tai hyvästä 

kohtalaiseksi tai heikoksi. Esimerkiksi taito tehdä suunnitelmia, kyky arvioida lähteen 

sopivuus omaan tarpeeseen ja halu omaksua uusia oppimisen tapoja ovat laskeneet kaksi 

pykälää kurssin aikana. Havainnoinnin perusteella ajattelutaidot olivat opiskelijoilla 

hyvin hallussa, sillä he osasivat valita itselleen sopivimman tavan tehdä tehtäviä silloin 

kun vaihtoehtoja tarjottiin ja välillä myös oma-aloitteisesti kysyä, voiko jonkin tehtävän 

tehdä eri tavalla. Toisinaan oppituntien aiheisiin suhtauduttiin kriittisesti ja 

kyseenalaistettiin asioita perustellen.  

 

Taulukko 5. Ajattelutaitojen osaaminen keskiarvoittain. 

Osaan… Keskiarvo 

alkukyselyssä 

Keskiarvo 

loppukyselyssä 

tehdä suunnitelmia 4,65 4,81 

keksiä uusia ideoita 4,62 4,54 

arvioida onko lähde sopiva tarpeeseeni 4,46 4,88 

arvioida onko internet-sivu luotettava 5 5,12 

arvioida käyttämiäni lähteitä kriittisesti 4,69 4,85 

arvioida, millä tavoin opin parhaiten 4,69 4,92 

kokeilla uusia tapoja opiskella 4,65 4,69 

ja haluan omaksua uusia oppimisen tapoja 5,04 4,69 

Kaikkien taitojen keskiarvo 4,73 4,81 

 

Taulukon 6 mukaan työvälineiden hallintataidot ovat pysyneet suurimmalla osalla 

samana kurssin ajan, mutta vähän alle puolella vastaajista taidot ovat myös parantuneet. 

Viidellä vastaajista taidot ovat parantuneet jopa kaksi pykälää, pääasiassa heikosta 

hyväksi tai kohtalaisesta erittäin hyväksi. Eniten kehittyneitä taitoja ovat 

tavanomaisimpien ohjelmien käyttötaidot, Moodle-ympäristön käyttö ja tarvitun tiedon 

haku sekä valikointi internetin hakukoneilla (Taulukko 6). Alkukyselyssä heikosti ja 

kohtalaisesti osattuja taitoja on enemmän kuin loppukyselyssä ja vastaavasti 

loppukyselyssä erittäin hyvin osaaminen on lisääntynyt selvästi, joten kokonaisuutenakin 

taidot ovat kehittyneet jonkin verran (Liite 8). 

  



47 

 

Taulukko 6. Työvälineiden hallintataitojen osaaminen keskiarvoittain. 

Osaan… Keskiarvo 

alkukyselyssä 

Keskiarvo 

loppukyselyssä 

käyttää tavanomaisimpia ohjelmia, kuten kirjoitus-, 

taulukkolaskenta ja esityksenteko-ohjelmia sekä 

internet-selaimia 

4,96 5,12 

käyttää Moodle-oppimisympäristöä 5,08 5,35 

etsiä ja valikoida tarvitsemaani tietoa internetin 

hakukoneilla 

5,23 5,42 

hyödyntää tiedonhaussa erilaisia medialähteitä, 

kuten videoita, uutisia ja keskustelupalstoja 

5,15 5,19 

hyödyntää myös englanninkielisiä lähteitä 4,88 5,15 

tehdä hankkimastani tiedosta selkeitä ja 

johdonmukaisia esityksiä tai kokonaisuuksia 

4,5 4,73 

Kaikkien taitojen keskiarvo 4,97 5,16 

 

Havainnoinnin perusteella opiskelijat hakivat oma-aloitteisesti lisätietoa kurssin aiheista 

internetistä, joten informaatiolukutaito vaikutti olevan heillä hallussa. Toisaalta osa 

tarvitsi apua tietokoneen perusohjelmien käytössä monella oppitunnilla. Esimerkiksi 

kuvanrajaustyökalun käyttö Microsoft Office Word:ssa oli suurelle osalle opiskelijoista 

hankalaa, vaikka ohje oli tehtävänannossa. Myös Libre Office:n taulukkolaskentaohjelma 

Calc tuotti vaikeuksia, vaikka annetut ohjeet olivat hyvin pikkutarkkoja. Esimerkiksi 

tallennusvalikon löytäminen ja tiedoston tallentaminen eri muotoihin oli opiskelijoille 

uutta ja osittain haastavaa asiaa. Kuitenkin noin puolet opiskelijoista selvisivät edellä 

mainituista tehtävistä ilman apua, joten alkukyselyssäkin näkyvä vaihteleva lähtötaso 

näkyy myös havainnoinnissa. Eniten vaikeuksia ja turhautumista aiheutti kuitenkin piirto-

ohjelmien, Libre Office Draw:n ja GIMP:n, käyttö. Näillä ohjelmilla tehtiin karttoja omaa 

valtiotutkielmaa varten ja yhteensä yhdeksän opiskelijaa halusi tehdä kartat käsin 

sähköisten karttojen sijaan, kun olivat ensin kokeilleet piirto-ohjelmia yhden tunnin. 

Muut opiskelijat kuitenkin tekivät kartat tietokoneella ja onnistuivat siinä loppujen 

lopuksi hyvin tuloksin. Toisaalta, avun pyytäminen oppitunneilla on todennäköisesti 

parantanut ainakin kyseisessä tehtävässä tarvittavia taitoja, mikä on osaltaan vaikuttanut 

taitojen kehittymiseen ja kyselyillä saatuihin tuloksiin.  

Taulukon 7 mukaan kommunikaatio- ja yhteistyötaidot ovat pääosin pysyneet 

samalla tasolla kurssin ajan, mutta myös näissä taidoissa on muutamia opiskelijoita, joilla 

suurin osa taidoista on parantunut. Kolmella opiskelijalla on selvästi havaittavissa 

melkein kaikkien kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen parantumista. Neljällä 
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opiskelijalla taidot ovat puolestaan vaihtelevasti parantuneet yhden pykälän, 

huonontuneet yhden pykälän tai pysyneet samalla tasolla, niin että yhdeksästä taidosta 

jokaista eri vaihtoehtoa on kolme. Mikään yksittäinen taito ei kehittynyt kurssilla kovin 

suuresti, mutta muutosta on havaittavissa esimerkiksi oman mielipiteen selkeässä ja 

ymmärrettävässä esilletuomisessa sekä tarvittaessa ryhmän johtajana toimimisessa 

(Taulukko 7). Havainnoinnin perusteella kurssille osallistuneet opiskelijat osasivat 

kommunikoida rennosti ja asiallisesti sekä keskenään että opettajille. Erään ryhmätyön 

kohdalla oli kuitenkin havaittavissa hieman ongelmia ryhmän sisäisen dynamiikan 

kanssa, sillä tehtävän teko ei lähtenyt sujumaan yhdellä ryhmällä yhtä hyvin kuin muilla. 

Toisaalta tämä on saattanut kehittää kyseisten ryhmäläisten yhteistyötaitoja, sillä alun 

hitauden jälkeen myös tämä ryhmä sai tehtävän tehtyä.  

 

Taulukko 7. Kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen osaaminen keskiarvoittain. 

Osaan… Keskiarvo 

alkukyselyssä 

Keskiarvo 

loppukyselyssä 

tuoda mielipiteeni esille selkeästi ja ymmärrettävästi 4,31 4,62 

käyttää vierasta kieltä kommunikointiin 4,38 4,69 

kuunnella muita ja ottaa heidän mielipiteensä 

huomioon 

4,96 5,15 

käyttää sosiaalista mediaa ja muita internetin 

vaikutuskanavia kommunikointiin 

5,12 5,23 

kommentoida asiallisesti ja muut huomioon ottaen 

sosiaalisessa mediassa ja muissa internetin 

vaikutuskanavissa 

5,19 5,27 

tehdä ryhmätöitä muut huomioon ottaen 4,85 5,12 

ottaa vastuun omasta osuudestani ryhmätöissä 4,92 5,19 

tehdä kompromisseja tarvittaessa 5,08 4,92 

ottaa johtajan paikan ryhmässä tarvittaessa 4,08 4,5 

Kaikkien taitojen keskiarvo 4,76 4,97 

 

Kansalaisena toimimisen taidoissa muutosta on huomattavissa kaikista vähiten. 

Käytännössä taidot on osattu kurssin alussa ja lopussa keskimääräisesti hyvin ja keskiarvo 

on muuttunut yksittäisissäkin taidoissa hyvin vähän (Taulukko 8). Vain neljällä 

opiskelijalla suurin osa kansalaisena toimimisen taidoista on noussut yhdellä pykälällä, 

muilla taidot ovat pysyneet käytännössä samalla tasolla koko kurssin ajan. 

Mielenkiintoinen yhteinen muutos kaikilla neljällä opiskelijalla, joilla kansalaisena 

toimimisen taidot ovat nousseet, on kuitenkin tapahtunut kyvyssä hahmottaa erilaisten 
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opittujen taitojen vaikutus omaan työllistymiseen. Heillä tämä taito on noussut kaksi tai 

jopa kolme pykälää paremmaksi, käytännössä heikosta tai kohtalaisesta erittäin hyväksi. 

 

Taulukko 8. Kansalaisena toimimisen taitojen osaaminen keskiarvoittain. 

Osaan… Keskiarvo 

alkukyselyssä 

Keskiarvo 

loppukyselyssä 

osallistua ja vaikuttaa minua koskeviin asioihin 

(esim. mielipidekyselyihin vastaaminen) 

4,85 4,77 

tehdä ratkaisuja, joista on hyötyä oman 

tulevaisuuteni kannalta 

4,54 4,5 

hahmottaa erilaisten opittujen taitojen vaikutusta 

työllistymiseeni 

4,38 4,65 

ottaa muut huomioon sellaisina kuin he ovat 5,27 5,19 

ymmärtää muitten ihmisten erilaisia taustoja ja 

kansalaisuuksia 

5,12 5,12 

ajatella eri aihepiirejä (esim. ruuantuotanto tai 

väestön jakautuminen) maailmanlaajuisesti 

4,73 5 

Kaikkien taitojen keskiarvo 4,81 4,87 

 

7.3. Opetustavan ja tehtävien vaikutus taitojen kehittymiseen 

Kurssilla käytetyt opetustavat ja toteutetut tehtävät kehittivät vaihtelevasti tulevaisuuden 

ja geoinformatiikan taitoja. Jotta opiskelijoiden oli mahdollisimman helppo vastata 

opetustapaa ja tehtäviä koskeviin kysymyksiin, tehtiin taidoille tiivistämistä niiden 

samankaltaisuuksien perusteella. Tässä luvussa kaikista taidoista käytetään tiivistettyä 

versiota, joka on edelleen jaettu kahtia GIS-taitoihin ja tulevaisuuden taitoihin selkeyden 

säilyttämiseksi. Tiivistetty luettelo taidoista on näkyvillä esimerkiksi loppukyselyn 

kysymyksessä numero 13 (Liite 2).  

 

7.3.1. Eri opetustapojen vaikutus 

Havainnoinnin perusteella oppitunneilla käytettiin kolmea erilaista opetustapaa. Ne olivat 

opettajajohtoinen opetus, ryhmätyöt sekä itsenäiset tehtävät, joita oli kuitenkin lupa tehdä 

myös parin kanssa. Havainnoitujen opetustapojen perusteella jälkimmäiseen kyselyyn 

tehtiin kysymys opetustapojen vaikutuksesta taitojen kehittymiseen. Taulukossa 9 on 

esitetty, miten opiskelijat vastasivat erilaisten opetustapojen vaikuttaneen 

geoinformatiikan taitoihin. Opiskelijoilla oli mahdollisuus valita jokaisen taidon kohdalla 
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useampi taitoon vaikuttanut opetustapa. Taulukon 9 mukaan geoinformatiikkaan liittyviä 

taitoja kehittävät selvästi eniten opettajajohtoinen opetus sekä itsenäiset tehtävät. 

Opettajajohtoinen opetus painottuu kartan tulkintaan ja käyttöön sekä paikkatiedon 

hankintaan ja käyttöön. Kartan ja muiden esitysten teossa itsenäiset tehtävät ovat 

kehittäneet taitoja kuitenkin yhtä paljon kuin opettajajohtoinen opetuskin. Havainnointi 

tukee näitä tuloksia, sillä tunneilla käytiin usein läpi opettajajohtoisesti perusasioita ja 

teoriaa paikkatiedosta. Vastaavasti itsenäisesti tehtiin pääasiassa karttoja tai muita 

tuotoksia, mutta myös teoriatehtäviä. Usein itsenäisiä tehtäviä myös pohjustettiin 

aiheeseen liittyvällä teorialla, mikä näkyy etenkin kartan ja muitten esitysten 

tekotaidoissa. Ryhmätöitä oli kurssilla vain muutama, joten ryhmätöiden vähäinen 

vaikutus GIS-taitojen kehittymiseen selittyy osittain tämän avulla.  

 

Taulukko 9. Opiskelijoiden mielestä geoinformatiikan taitoja kehittäneet opetustavat (luvut ovat 

vastausten määriä).  

 
Opettajajohtoinen 

opetus 

Ryhmätyöt Itsenäiset 

tehtävät 

Kartan tulkintaan ja 

käyttöön liittyvät taidot 

21 3 11 

Kartan ja muiden esitysten 

tekoon liittyvät taidot 

14 7 13 

Paikkatiedon hankintaan ja 

käyttöön liittyvät taidot 

20 5 12 

 

Tulevaisuuden taitojen kehittymisen ja kurssilla käytettyjen opetustapojen suhde on 

esitetty taulukossa 10. Taulukosta käy ilmi, että eniten tulevaisuuden taitoja ovat 

kehittäneet itsenäisesti tehdyt tehtävät. Esimerkiksi kriittisen ja luovan ajattelun, 

ongelmanratkaisutaitojen ja oppimaan oppimisen sekä tiedon haun ja valikoinnin 

kohdalla itsenäisten tehtävien rooli tulevaisuuden taitojen kehittymisessä korostuu eniten. 

Myös opettajajohtoinen opetus on kuitenkin ollut tärkeää esimerkiksi kriittistä ajattelua, 

yleisimpien tietokoneohjelmien käyttötaitoja ja vaikuttamisen taitoja opittaessa. 

Vähäinen ryhmätöiden määrä näkyy myös tulevaisuuden taitojen kehityksessä, mutta 

luonnollisesti ne ovat kuitenkin vaikuttaneet kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen 

kehitykseen. Oppitunneilla opettaja esimerkiksi kertoi, mihin asioihin paikkatiedossa ja 

kartoissa kannattaa suhtautua kriittisesti. Tämä vinkki sai myös teemakarttoja tehdessä 
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monet opiskelijat pohtimaan muun muassa luokittelun vaikutusta kartan ulkonäköön. 

Tämä tukee taulukossa 10 olevaa jakaumaa kriittiseen ajatteluun liittyvissä taidoissa. 

Myös yleisimpien tietokoneohjelmien käyttö on kehittynyt sekä opettajajohtoisesti että 

itsenäisillä tehtävillä. Tämä selittyy todennäköisesti opettajien antamilla neuvoilla 

ohjelmien käytöstä ja toisaalta opiskelijoiden itsenäisen kokeilun kautta oppimisella. 

 

Taulukko 10. Opiskelijoiden mielestä tulevaisuuden taitoja kehittäneet opetustavat (luvut ovat 

vastausten määriä). 

 Opettajajohtoinen 

opetus 

Ryhmätyöt Itsenäiset 

tehtävät 

Kriittiseen ajatteluun 

liittyvät taidot 

11 6 18 

Luova ajattelu ja ideointi 8 8 23 

Ongelmanratkaisutaidot ja 

oppimaan oppiminen 

9 5 18 

Yleisimpien 

tietokoneohjelmien 

käyttötaidot 

16 4 20 

Tiedon hakuun ja 

valikointiin liittyvät taidot 

6 4 23 

Vieraskielisten lähteiden 

käyttötaidot 

8 3 21 

Kommunikaatio ja 

yhteistyötaidot 

2 20 8 

Vaikuttamisen taidot (itseä 

koskevat ja globaalit asiat) 

12 3 19 

 

7.3.2. Oppitunneilla toteutettujen tehtävien vaikutus 

Oppitunneilla ehdittiin havaintojen perusteella tehdä 15 erillistä tehtävää. Koska tehtäviä 

oli paljon, tuli myös tehtävien ja taitojen kehitystä mittaavasta kysymyksestä laaja (Liite 

2). Tähän suureen taulukkomuotoiseen kysymykseen vastaaminen tehtiin opiskelijoille 

helpommaksi pilkkomalla se osiin. Kurssin opettaja näytti jokaisen tehtävän kohdalla 

tietokoneelta, millainen tehtävä oli ollut, jotta opiskelijat muistaisivat tehtävän 

helpommin. Jos jotain tehtävää ei ollut esimerkiksi poissaolon takia tehnyt, ei siihen 

tarvinnut vastata. Jokaisen tehtävän kohdalla sai myös vastata sen vaikuttaneen useaan 

taitoon. Taidot on tiivistetty samalla tavalla, kuin edellisen luvun taulukoissa on esitetty. 

Taulukkoon 11 on koottu toteutettujen tehtävien vaikutus geoinformatiikan taitojen 
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kehittymiseen. Mukaan taulukkoon on otettu vain sellaiset tehtävät, jotka ovat kehittäneet 

vähintään kymmenen opiskelijan mielestä edes yhtä GIS-taidoista. Taulukkoon on 

merkitty tähdellä luvut, jotka ylittävät tämän määritellyn raja-arvon.  

 

Taulukko 11. Geoinformatiikan taitoja kehittäneet tehtävät. Luvut ovat opiskelijoiden vastausten 

määriä ja tähdellä on merkitty arvot, jotka ylittävät määritellyn raja-arvon 10.  

 Kartan tulkintaan 

ja käyttöön liittyvät 

taidot 

Kartan ja 

muiden 

esitysten tekoon 

liittyvät taidot 

Paikkatiedon 

hankintaan ja 

käyttöön liittyvät 

taidot 

Kartat tutkielmaan 19* 16* 10* 

Maastokartan 

tulkinta 

26* 10* 13* 

Teemakartan 

laatiminen 

22* 17* 14* 

GPS-pisteiden siirto 

Paikkaoppiin 

11* 11* 11* 

Päällekkäisanalyysi 16* 14* 13* 

Projektioihin liittyvä 

tehtävä 

21* 7 5 

GPS:llä pisteiden 

kerääminen 

9 7 21* 

Paikannuksen 

käyttömahdollisuudet  

4 2 10* 

Paikkatiedon teoria -

tehtävä 

10* 5 10* 

Diagrammien teko 8 12* 9 

Hyvä kartta -

kotitehtävä 

20* 10* 5 

Kartografian 

laskutehtävät 

14* 3 10* 

 

Eniten GIS-taitoja kurssin aikana kehittivät karttojen teko omaan valtiotutkielmaan, 

maastokartan tulkinta, teemakartan laatiminen, GPS-pisteiden siirto Paikkaoppi-

sivustolle ja päällekkäisanalyysi (Taulukko 11). Nämä tehtävät kehittivät kaikkia GIS-

taitoja vähintään kymmenen opiskelijan mielestä. Kahta kolmesta GIS-taidosta 

merkittävän paljon kehittivät paikkatiedon teoriaan liittyvä tehtävä, hyvän kartan 

ominaisuudet -kotitehtävä ja kartografiaan liittyvät laskutehtävät. Vain yhden tehtävän 

vaikutuksesta koko ryhmä oli samaa mieltä. Maastokartan tulkinta kehitti kaikkien 

opiskelijoiden mielestä kartan tulkintaan ja käyttöön liittyviä taitoja. Toisaalta myös 
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projektioihin liittyvä tehtävä ja GPS-laitteella paikkapisteiden kerääminen olivat tärkeitä 

yksittäisiä tehtäviä, koska ne molemmat kehittivät 21 opiskelijan mielestä yhtä GIS-

taidoista. Eniten tehtyjen tehtävien avulla kehittyivät kartan tulkinta ja käyttö sekä 

paikkatiedon hankintaan ja käyttöön liittyvät taidot, koska niitä molempia kehitti 

merkittävästi yhdeksän eri tehtävää.  

Taulukossa 12 on esitetty tiivistetysti tehtävien vaikutus tulevaisuuden taitojen 

kehittymiseen. Myös tässä taulukossa on pidetty rajana sitä, että vähintään kymmenen 

opiskelijaa on vastannut tehtävän kehittävän edes yhtä tulevaisuuden taidoista. Muut 

tehtävät on jätetty pois taulukosta. Raja-arvon ylittävät luvut on merkattu tähdellä. 

Mikään tehtävä ei kehittänyt merkittävästi vieraskielisten lähteiden käyttötaitoja eikä 

vaikuttamisen taitoja, joten nämä taidot on jätetty pois taulukosta. Lisäksi 

kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja kehitti merkittävästi ainoastaan yksi tehtävä, GPS:llä 

pisteiden kerääminen, joten tätäkään taitoa ei ole otettu mukaan taulukkoon.  

Käytännössä kahdeksasta kysytystä tulevaisuuden taidosta kurssilla toteutetut 

tehtävät kehittivät vain viittä (Taulukko 12). Monipuolisimmin tulevaisuuden taitoja 

kehittivät teemakartan laatiminen, hyvän kartan ominaisuudet -kotitehtävä ja karttojen 

teko omaa valtiotutkielmaa varten. Jokainen näistä tehtävistä kehitti yli kymmenen 

opiskelijan mielestä vähintään kolmea tulevaisuuden taitoa. Myös karttaprojektioihin 

liittyvä tehtävä, diagrammien työstäminen ja kaukokartoituksesta miellekartan teko olivat 

tärkeitä tulevaisuuden taitojen kehittäjiä. Lisäksi yksittäisenä tehtävänä merkittävä oli 

GPS-paikannuksen käyttömahdollisuuksien pohtiminen, koska se kehitti eniten luovaa 

ajattelua ja ideointia. Luova ajattelu ja ideointi kehittyi myös taidoista selkeästi eniten 

tehtävien avulla, koska sitä kehitti merkittävästi kahdeksan eri tehtävää. Tiedon hakua ja 

valikointia kehitti merkitsevästi viisi ja yleisimpien tietokoneohjelmien käyttötaitoja 

neljä eri tehtävää. 

Taulukkojen 11 ja 12 tuloksia yhdessä tarkastellessa, erottuu joukosta neljä 

tehtävää, jotka kehittivät monipuolisesti sekä tulevaisuuden että geoinformatiikan taitoja. 

Nämä tehtävät ovat hyvän kartan ominaisuudet -kotitehtävä, teemakartan laatiminen, 

päällekkäisanalyysi ja karttojen teko omaa valtiotutkielmaa varten. Erityisen moneen 

taitoon vaikutti teemakartan teko, sillä se kehitti yhteensä seitsemää taitoa taulukoissa 11 

ja 12 esitellyistä kahdeksasta taidosta. Näiden tehtävien kaltaiset harjoitukset kehittävät 
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siis kaikista monipuolisimmin opiskelijoiden taitoja tulevaisuuden ja geoinformatiikan 

taitoja.  

 

Taulukko 12. Tulevaisuuden taitoja kehittäneet tehtävät. Luvut ovat opiskelijoiden vastausten 

määriä ja tähdellä on merkitty arvot, jotka ylittävät määritellyn raja-arvon 10.  
 

Kriitti-

seen 

ajatteluun 

liittyvät 

taidot 

Luova 

ajattelu 

ja 

ideointi 

Ongelman-

ratkaisu-

taidot ja 

oppimaan 

oppiminen 

Yleisimpien 

tietokone-

ohjelmien 

käyttötaidot 

Tiedon 

hakuun ja 

valikointiin 

liittyvät 

taidot 

Teemakartan 

laatiminen 

10* 10* 9 11* 12* 

Hyvä kartta -

kotitehtävä 

12* 10* 7 3 16* 

Kartat tutkielmaan 9 11* 8 17* 12* 

Diagrammien teko 6 5 8 19* 11* 

Projektioihin 

liittyvä tehtävä 

10* 10* 7 1 7 

Miellekartan teko, 

kaukokartoitus 

5 13* 4 9 10* 

VGI:n käyttö-

mahdollisuuksien 

pohtiminen 

5 14* 4 2 4 

GPS:llä pisteiden 

kerääminen 

5 13* 6 3 9 

Paikannuksen 

käyttö-

mahdollisuudet 

8 16* 5 4 1 

Paikkatiedon teoria 

-tehtävä 

6 9 11* 6 8 

Päällekkäisanalyysi 8 6 8 13* 5 

Kartografian 

laskutehtävät 

3 7 14* 3 4 

 

7.4. Tulevaisuuden kannalta tärkeinä pidetyt taidot 

Opiskelijoiden mielipiteet oman tulevaisuuden kannalta tärkeistä taidoista ovat melko 

yhtenäisiä sekä tulevaisuuden että geoinformatiikan taitojen osalta. Taulukossa 13 on 

esitetty opiskelijoiden arviot taitojen tärkeydestä oman tulevaisuutensa kannalta. Selkein 

ero näkyy geoinformatiikan ja tulevaisuuden taitojen välillä, sillä tulevaisuuden taitoja 

pidetään keskimääräisesti tärkeämpinä. GIS-taidoissa on eniten ”ei tärkeä eikä epätärkeä” 
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ja ”tärkeä” vastauksia, kun taas tulevaisuuden taidoissa ”tärkeä” ja ”erittäin tärkeä” ovat 

yleisimmät vastaukset. Tämä on looginen tulos, sillä tulevaisuuden taitojen on tarkoitus 

olla kaikille hyödyllisiä taitoja riippumatta siitä, millaiset tulevaisuuden suunnitelmat 

ovat. GIS-taidoista tärkeimpinä pidetään kartan tulkintaa ja käyttöä sekä paikkatiedon 

hankintaan ja käyttöön liittyviä taitoja.  

 

Taulukko 13. Opiskelijoiden arviot eri taitojen tärkeydestä tulevaisuudessa.  
 

Ei 

ollenkaan 

tärkeä 

Ei 

juurikaan 

tärkeä 

Ei tärkeä 

eikä 

epätärkeä 

Tärkeä Erittäin 

tärkeä 

Ei 

osaa 

sanoa 

Kartan tulkintaan 

ja käyttöön 

liittyvät taidot 

2 1 7 10 5 1 

Kartan ja muiden 

esitysten tekoon 

liittyvät taidot 

0 2 12 9 2 1 

Paikkatiedon 

hankintaan ja 

käyttöön liittyvät 

taidot 

1 3 8 13 1 0 

Kriittiseen 

ajatteluun liittyvät 

taidot 

0 1 0 13 11 1 

Luova ajattelu ja 

ideointi 

0 0 1 11 14 0 

Ongelmanratkaisu

-taidot ja 

oppimaan 

oppiminen 

0 0 0 11 15 0 

Yleisimpien 

tietokoneohjelmi-

en käyttötaidot 

0 0 0 9 15 2 

Tiedon hakuun ja 

valikointiin 

liittyvät taidot 

0 0 0 13 11 2 

Vieraskielisten 

lähteiden 

käyttötaidot 

0 0 0 6 18 2 

Kommunikaatio 

ja yhteistyötaidot 

0 0 0 11 13 2 

Vaikuttamisen 

taidot  

0 0 5 11 7 3 

 

Kaikista tärkeimmiksi taidoiksi tuloksista nousevat vieraskielisten lähteiden käyttötaidot, 

ongelmanratkaisu ja oppimaan oppiminen, yleisimpien tietokoneohjelmien käyttötaidot 
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sekä luova ajattelu ja ideointi. Näitä taitoja yli puolet vastaajista pitää erittäin tärkeinä. 

Yli kymmenen opiskelijaa pitää edellisten lisäksi erittäin tärkeinä taitoina kriittistä 

ajattelua, tiedon haun ja valikoinnin taitoja sekä kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja. 

Tulevaisuuden taidoista vähiten tärkeinä pidetään vaikuttamisen taitoja. ”En osaa sanoa” 

vastauksia on vähän, joten opiskelijat osaavat myös arvioida taitojen tärkeyttä hyvin.   

 

7.5. Kurssin sähköisyyden vaikutus oppimiseen ja motivaatioon 

Tutkitun kurssin sähköinen toteutustapa vaikutti suurimmalla osalla opiskelijoista 

positiivisesti sekä oppimiseen että motivaatioon. Muutama opiskelija kuitenkin koki 

sähköisyyden myös heikentävän motivaatiota ja oppimista. Seuraavissa alaluvuissa 

esitellään tarkemmin sähköisyyden vaikutusta erikseen oppimiseen ja motivaatioon. 

 

7.5.1. Oppiminen ja kurssin sähköinen toteutustapa 

Kuvassa 3 on esitetty opiskelijoiden vastaukset kurssin sähköisen opetuksen 

vaikutuksesta oppimiseen. Aihetta tutkittiin avointen kysymysten avulla, mutta 

vastauksista muodostui selkeästi kuvassa 3 olevat joukot. Kurssin alussa 17 opiskelijaa 

arvioi sähköisyyden vaikuttavan omaan oppimiseen positiivisesti. Eniten positiivista 

vaikutusta perusteltiin kirjoittamisen ja muistiinpanojen tekemisen helppoudella ja 

nopeudella sekä tietokoneohjelmista uuden oppimisella. Erityisesti odotettiin sähköisten 

diagrammien teon oppimista. Myös lisätiedon etsiminen internetistä ja sähköisyyden 

tuoma monipuolisuus ja vaihtelu opetukseen mainittiin usein perusteluissa. Kaksi 

opiskelijaa uskoi oppivansa kurssilla uusia opiskelutekniikoita, mikä teki suhtautumisesta 

positiivista. Mielenkiintoisia yksittäisiä perusteluita ovat esimerkiksi kurssin 

hyödyllisyys tulevaisuuden sähköistymisen kannalta ja sähköisyyden sopiminen omaan 

oppimistapaan. Kuusi opiskelijaa, jotka vastasivat sähköisyyden vaikuttavan neutraalisti, 

perustelivat vastaustaan sillä, etteivät usko sähköisyyden vaikuttavan oppimiseen juuri 

mitenkään. Kolme opiskelijaa ei osannut sanoa, miten sähköinen opetustapa tulee 

vaikuttamaan oppimiseen. Kukaan opiskelijoista ei uskonut sähköisyyden negatiiviseen 

vaikutukseen. 
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Kuva 3. Sähköisen toteutustavan vaikutus opiskelijoiden oppimiseen. 

 

Jälkimmäisessä kyselyssä mielipide sähköisen toteutustavan vaikutuksesta oppimiseen 

oli kaikilla selvillä, sillä ”en osaa sanoa” vastauksia ei ollut enää yhtään (Kuva 3). Sen 

sijaan kuusi opiskelijaa vastasi sähköisyyden vaikuttaneen negatiivisesti oppimiseen 

kurssin aikana. Yleisin perustelu negatiiviselle vaikutukselle oli käsin tehtyjen 

muistiinpanojen puuttuminen, sillä kolme opiskelijaa koki oppivansa tällä tavalla 

paremmin. Yhdelle opiskelijalle itsenäisten tehtävien tekeminen koneella tuntui 

hankalalta, koska monet käytetyistä ohjelmista eivät olleet ennestään tuttuja. Myös 

karttojen tekemistä piirto-ohjelmilla kritisoi yksi opiskelija. Hän ei kokenut oppivansa 

juurikaan maantiedettä tässä tehtävässä, vaan enemmän ohjelmien käyttöä. Yhden 

opiskelijan perustelu oli hieman positiivisempi, sillä hän uskoi sähköisten kurssien olevan 

tulevaisuudessa helpompia, vaikka tämä kurssi tuntuikin hieman sekalaiselta. 

Kurssin aikana sähköisyys vaikutti 17 opiskelijan oppimiseen positiivisesti (Kuva 

3). Perustelut olivat hyvin samankaltaisia kuin alkukyselyssä. Eniten korostui internetistä 

lisätiedon etsiminen, sillä internetistä saatavaa tietoa pidettiin hyvin havainnollistavana. 

Monet myös kokivat oppineensa uusia tietokoneohjelmia ja taitoja tehdä niillä 

esimerkiksi karttoja ja diagrammeja. Yksi opiskelija piti esimerkiksi opittua 

kartantekotaitoa tärkeänä ylioppilaskokeiden kannalta. Lisäksi sähköistä opetustapaa 

pidettiin mielenkiintoisena ja monipuolisena. ”Ei positiivisesti eikä negatiivisesti” 

vastauksia perusteltiin lähinnä sillä, että myös perinteisellä opetuksella olisi oppinut 

samalla tavalla. Lisäksi yksi opiskelija kertoi tietokoneen käytön helpottavan päätymistä 

turhille sivustoille, mutta ei kokenut tätä kovin haitalliseksi. Havainnot tukevat sähköisen 

toteutustavan vaikuttaneen vaihtelevasti oppimiseen. Esimerkiksi taulukkolaskenta- tai 

piirto-ohjelmia opiskelijat kommentoivat usein entuudestaan tuntemattomaksi, mutta 
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hyviksi ja hyödyllisiksi. Toisaalta muutama opiskelija sanoi ainakin kaverille ääneen, että 

ohjelma tuntuu niin hankalalta käyttää, ettei jaksa enää keskittyä tai opiskella.   

Vaikka alussa ja lopussa 17 opiskelijaa koki sähköisyyden vaikuttavan positiivisesti 

oppimiseen, tapahtui kurssin aikana muutoksia. Tämä selviää tarkastelemalla vastauksia 

yksilöittäin. Tärkein huomio yksilötarkastelussa on, että neljällä opiskelijalla vastaus oli 

muuttunut positiivisesta negatiiviseen ja kahdella opiskelijalla ei positiivisesta eikä 

negatiivisesta negatiiviseen kurssin aikana. Toisaalta kolmella opiskelijalla ei 

positiivinen eikä negatiivinen oli muuttunut positiiviseksi. Sähköisyyden vaikutus 

oppimiseen oli pysynyt 12 opiskelijalla positiivisena koko kurssin ajan.  

Verrattaessa tilastollisella Kruskal-Wallisin testillä kurssitöiden arvosanoja ja 

loppukyselyn luokiteltuja vastauksia sähköisyyden vaikutuksesta oppimiseen, saatiin 

tulokseksi nollahypoteesin voimaan jääminen. Kurssikokeen kohdalla p-arvo oli 0,46 ja 

valtiotutkielman arvosanan kohdalla 0,97. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden 

mielipiteellä sähköisyyden vaikutuksesta ja kurssikokeen ja valtiotutkielman arvosanojen 

välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Toisin sanoen kurssikokeesta ja 

valtiotutkielmasta saatuihin arvosanoihin ei ole vaikuttanut se, mitä mieltä opiskelijat 

ovat olleet sähköisyydestä oppimisen kannalta.  

 

7.5.2. Motivaatio ja kurssin sähköinen toteutustapa 

Kuvassa 4 näkyy tulokset kurssin sähköisen toteutustavan vaikutuksesta opiskelijoiden 

motivaatioon. Vaikutusta motivaatioon tutkittiin avoimilla kysymyksillä, kuten 

vaikutusta oppimiseenkin. Vastauksista muodostui luonnollisesti kuvassa 4 olevat 

ryhmät, jotka ovat samat kuin kuvan 3 kuvaajassa. Opiskelijoista 15 arvioi alkukyselyssä 

kurssin sähköisen toteutustavan vaikuttavan positiivisesti motivaatioon (Kuva 4). 

Motivaation kerrottiin pysyvän sähköisyyden ansiosta yllä, koska se tuo vaihtelua ja 

monipuolisuutta perinteiseen opetustapaan verrattuna. Kirjoittamista, tehtäviin 

vastaamista ja muistiinpanojen tekemistä pidettiin helpompana tietokoneella kuin käsin. 

Yksi opiskelija tarkensi vielä, että tietokoneen avulla kokonaisuuksia on helpompi 

hahmottaa esimerkiksi muistiinpanoissa. Lisäksi sähköisten välineiden käyttöä 

opiskelussa pidettiin mukavana ja sähköisyyteen liittyvien uusien asioiden oppimista 

mielenkiintoisena. Tästä ovat esimerkkinä uudet sovellukset tai ohjelmat.  
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Kuva 4. Sähköisen toteutustavan vaikutus opiskelijoiden motivaatioon. 

 

Kuvan 4 mukaan kukaan opiskelijoista ei vastannut sähköisyyden vaikuttavan 

negatiivisesti motivaatioon ja vain yksi opiskelija ei osannut sanoa, miten sähköisyys 

tulee vaikuttamaan motivaatioon kurssin aikana. Kymmenen opiskelijaa sen sijaan vastasi 

sähköisyyden vaikuttavan motivaatioon ei positiivisesti eikä negatiivisesti. Perusteluina 

tälle esitettiin opiskelun olevan yhtä lailla opiskelua, riippumatta siitä käytetäänkö apuna 

kirjaa vai tietokonetta. Yksi opiskelija kertoi myös olevansa tottunut tietokoneiden 

käyttöön aiemmilla maantieteen kursseilla, eikä se silloinkaan ollut vaikuttanut 

motivaatioon.  

Loppukyselyssä 15 opiskelijaa vastasi sähköisen opetustavan vaikuttaneen 

positiivisesti motivaatioon kurssin aikana. Eniten positiivista vaikutusta perusteltiin 

sähköisen oppimisen mukavuudella verrattuna perinteiseen oppimiseen. Lisäksi 

vaihtelevat ja eri tavoin toteutetut tehtävät motivoivat oppimaan. Muutama opiskelija 

koki myös olevansa jo ennestään hyvä tietokoneitten kanssa, joten oppiminenkin oli 

tällöin helppoa ja motivaatio säilyi helposti. Yksi opiskelija myös kertoi sähköistyvien 

ylioppilaskokeiden motivoivan häntä oppimaan kurssilla enemmän tietokoneen käyttöä 

ja sähköistä tiedonhankintaa.  

Kuusi opiskelijaa vastasi kurssin sähköisen toteutustavan vaikuttaneen 

motivaatioon negatiivisesti. Yleisin perustelu negatiiviselle vaikutukselle oli 

tietokoneohjelmien käytön hankaluus. Liian vaikealta tuntuvat ohjelmat ja niitten kanssa 

kohdatut ongelmat turhauttivat opiskelijoita, mikä puolestaan laski motivaatiota. Etenkin 

kartan tekeminen piirto-ohjelmalla oli hankalaa. Kaksi opiskelijaa kertoi oppivansa 

perinteisellä tavalla paremmin, joten kurssin sähköisyys vaikutti motivaatioon 

heikentävästi. Yksi opiskelija myös mainitsi tiedonhaun olleen välillä kömpelöä ja 
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samalla motivaation laskeneen. Ei positiivisesti eikä negatiivisesti vastauksia oli 

loppukyselyssä neljä. Nämä opiskelijat vain totesivat, ettei sähköinen opetus muuttanut 

motivaatiota suuntaan tai toiseen. Lisäksi yksi opiskelija vastasi, ettei osaa sanoa miten 

sähköisyys vaikutti motivaatioon. Havainnointi tukee näitä vaihtelevia tuloksia 

sähköisyyden vaikutuksesta motivaatioon. Motivaatio ja innokkuus sähköisesti 

toteutettavia tehtäviä kohtaan vaihteli oppitunneittain sekä opiskelijoiden välillä. Osa 

opiskelijoista vaikutti motivoituneilta aina, kun tehtäviä alettiin tehdä itsenäisesti 

koneilla. Toisille tämä vaikutti hankalalta ja silloin mielenkiinto kohdistettiin täysin 

muihin asioihin. Pääsääntöisesti sähköisyydestä kuitenkin pidettiin oppitunneilla.  

Alku- ja loppukyselyssä 15 opiskelijaa vastasi sähköisyyden vaikuttavan 

motivaatioon positiivisesti. Yksilötasolla vastauksia tarkastellessa kuitenkin ilmenee, että 

sähköisyyden vaikutuksessa motivaatioon tapahtui kurssin aikana muutoksia. Tärkein 

tulos on, että kaksi positiivista vastausta on muuttunut negatiivisiksi ja neljä ei positiivista 

eikä negatiivista on muuttunut negatiivisiksi kurssin aikana. Lisäksi kaksi ei negatiivista 

eikä positiivista on muuttunut positiivisiksi, jolloin 12 alkukyselyn positiivista on ollut 

positiivisia myös loppukyselyssä.  

Kruskal-Wallisin testillä saadun tuloksen mukaan loppukyselyn luokitelluilla 

vastauksilla sähköisyyden vaikutuksesta motivaatioon ja kurssitöiden arvosanoilla ei ole 

tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta, sillä nollahypoteesi jäi voimaan. P-arvot olivat 

0,43 ja 0,85. Opiskelijoiden mielipide sähköisyyden vaikutuksesta motivaatioon ei siis 

ole vaikuttanut kurssikokeesta ja valtiotutkielmasta saatuihin arvosanoihin.  
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8. Tulosten tarkastelu ja pohdinta 

 

8.1. Taitojen kehittyminen kurssilla 

Tutkimustulosten mukaan opiskelijoiden tulevaisuuden ja geoinformatiikan taidot 

kehittyivät sähköisesti toteutetun Aluetutkimus-kurssin aikana. Taitojen kehittymisen 

välillä ilmeni kuitenkin vaihtelua ja erityisen selkeä ero näkyy GIS-taitojen ja 

tulevaisuuden taitojen välillä. Geoinformatiikan taidot kehittyivät huomattavasti 

enemmän kurssin aikana kuin tulevaisuuden taidot. Mahdollisia syitä tälle erolle on 

useita. Ensinnäkin tulevaisuuden taidot ovat joka päiväiseen elämään vahvasti liittyviä 

taitoja, kun taas geoinformatiikan taidot ovat maantieteen sisälläkin melko spesifi 

taitojoukko. Tutkimuksen kohteena olleet opiskelijat olivat jo lukion toisella 

vuosikurssilla, joten heillä tulevaisuuden taidot ovat kehittyneet usean vuoden ajan niin 

koulussa kuin sen ulkopuolisessakin elämässä. Tätä selitystä tukee myös se, että 

tulevaisuuden taidot osattiin kurssin alussa paremmin kuin GIS-taidot. Toisaalta 

tulevaisuuden taidot ovat niin suuri kokonaisuus taitoja, että on melkein mahdotonta 

kehittää niitä yhden kurssin aikana yhtä paljon ja monipuolisesti kuin GIS-taitoja.  

Geoinformatiikan taidot ovat pienempi ja selkeämpi joukko taitoja kuin 

tulevaisuuden taidot. Lisäksi GIS-taidot ovat konkreettisempia ja niitä ei ole opeteltu 

lukion aiemmilla maantieteen kursseilla kovin syvällisesti, sillä geoinformatiikka 

painottuu vuoden 2003 opetussuunnitelmassa tutkitulle Aluetutkimus-kurssille (LOPS 

2003:139–142). Geoinformatiikan taitojen konkreettisemman luonteen takia 

opiskelijoiden on todennäköisesti ollut helpompi arvioida osaamisensa tasoa verrattuna 

tulevaisuuden taitoihin, mikä on osaltaan voinut vaikuttaa GIS-taitojen ja tulevaisuuden 

taitojen kehityksen eroon. Geoinformatiikan taitojen opetuksen painottuminen 

Aluetutkimus-kurssille selittää geoinformatiikan taitojen huonompaa lähtötasoa 

tulevaisuuden taitoihin verrattuna. Huonompi lähtötaso puolestaan mahdollistaa taitojen 

suuremman kehityksen kurssin aikana, sillä esimerkiksi ”en osaa ollenkaan” tasolta 

siirtyy todennäköisesti seuraavalle osaamisen tasolle jo lyhyellä opetustuokiolla aiheesta.  

Eroa lähtötasossa oli myös GIS-taitojen sisällä, sillä hahmottamiseen liittyvät taidot 

osattiin keskimääräisesti tekemiseen liittyviä taitoja paremmin. Tämä voi johtua 

maantieteen opetuksen luonteesta, sillä oppilaita ohjataan ja kannustetaan 
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maantieteelliseen ja spatiaaliseen ajatteluun jo peruskoulun puolella (Cantell ym. 

2007:29; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:241, 384–385). Toki 

esimerkiksi ilmastodiagrammeja voidaan tehdä yläkoulussakin, mutta sähköisten 

teemakarttojen tekoa tai GPS-laitteen käyttöä on maantieteen opetuksessa yleensä vasta 

lukiossa. Tämän perusteella opiskelijoille hahmottamiseen liittyvät GIS-taidot ovat olleet 

todennäköisesti pidempään tuttuja asioita, joten ne on arvioitu kurssin alussa paremmin 

osatuiksi kuin tekemiseen liittyvät GIS-taidot. Kurssin lopussa molemmat GIS-taidot 

osattiin kuitenkin keskimääräisesti yhtä hyvin, joten konkreettiseen tekemiseen liittyvät 

GIS-taidot kehittyivät hahmottamiseen liittyviä taitoja enemmän. Tämä selittyy 

yksinkertaisesti tutkitun kurssin sisällöllä, joka painottui geoinformatiikan käyttöön. 

Havainnoinnin perusteella opiskelijat tekivät oppitunneilla paljon itsenäisiä 

geoinformatiikkaan liittyviä tehtäviä tietokoneilla, jolloin tekemiseen liittyvien taitojen 

edistyminen mahdollistui. Konkreettiseen tekemiseen liittyvien taitojen suuri kehitys 

täyttää samalla lukion opetussuunnitelman tavoitteen hallita geomedian monipuolinen 

käyttö niin tiedon hankinnassa, analysoinnissa kuin esittämisessäkin (LOPS 2015:162–

163). Myös vuoden 2003 opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet maantieteellisten 

paikkatietojärjestelmien soveltamisesta sekä alueellisen tiedon visualisoinnista täyttyvät 

(LOPS 2003:142).  

Tulevaisuuden taidoissa kehitystä tapahtui kurssilla jonkin verran, mikä poikkeaa 

Suomen peruskouluissa aiemmin tehdystä tutkimuksesta (ks. Norrena ym. 2011). Lisäksi 

osaamisessa on mukana muutamia mielenkiintoisia poikkeuksia yleisistä trendeistä. 

Ajattelutaidoissa yhdellä opiskelijalla viisi kahdeksasta taidosta oli laskenut erittäin 

hyvästä tai hyvästä tasosta jopa kolme pykälää heikommaksi. Muilla taidot olivat 

pysyneet samalla tasolla kurssin ajan. Laskeneita taitoja olivat esimerkiksi kyky tehdä 

suunnitelmia sekä halu omaksua uusia oppimisen tapoja. Tähän taitojen heikentymiseen 

on saattanut vaikuttaa esimerkiksi se, että opiskelija on kurssin alussa ajatellut osaavansa 

taidot todella hyvin ja kurssin aikana hän onkin huomannut, ettei oma osaaminen 

kyseisissä taidoissa olekaan niin vahvaa. Haluun omaksua uusia oppimisen tapoja on 

todennäköisesti vaikuttanut myös kurssin sähköisyys, sillä kyseinen opiskelija vastasi 

kurssin alussa, ettei pidä tietokoneiden ja tablettien käytöstä oppitunneilla.  

Toinen eroavaisuus on kolmella opiskelijalla kommunikaatio- ja yhteistyötaidoissa, 

sillä heillä kehittyivät melkein kaikki taidot. Suurimmalla osalla kommunikaatio- ja 
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yhteistyötaidot pysyivät samalla tasolla kurssin ajan. Kolmen opiskelijan taitojen kehitys 

saattaa johtua esimerkiksi siitä, että he joutuivat toimimaan ryhmässä, johon eivät 

välttämättä ensisijaisesti halunneet. Toisaalta kommunikaatio minun ja opiskelijoiden 

välillä parantui ja muuttui luontevammaksi kohti kurssin loppua, mikä on osaltaan voinut 

vaikuttaa positiivisesti joidenkin opiskelijoiden kommunikaatiotaitoihin. Kolmas 

mielenkiintoinen muutos on tapahtunut kansalaisena toimisen taidoissa neljällä 

opiskelijalla. Heillä taito hahmottaa erilaisten opittujen taitojen vaikutus työllistymiseen 

on noussut useamman pykälän. Tämä voi kertoa esimerkiksi siitä, että opiskelijat ovat 

huomanneet Aluetutkimus-kurssilla opittujen taitojen olevan tärkeitä heitä kiinnostavilla 

aloilla. Toisaalta opiskelijat ovat voineet myös huomata osaavansa tietyt taidot hyvin ja 

pohtineet sen pohjalta erilaisia työuria.  

Tulevaisuuden taitoihin kuuluvat työvälineiden hallintataidot parantuivat vähän 

alle puolella vastaajista ja havainnoinnin perusteella tietokoneiden ja eri sovellusten 

käytössä tarvittiin melko paljon apua. Jopa perusohjelmien käyttötaidot olivat osalle 

opiskelijoista haasteellisia. Kerättyjen taustatietojen mukaan opiskelijat olivat tehneet 

aiemmin sähköisesti monia eri tehtäviä, joten nämä ovat hieman yllättäviä havaintoja.  

Työvälineiden hallintataidot ovat kuitenkin todennäköisesti parantuneet juuri apua 

tarvitsevilla opiskelijoilla, sillä he eivät yleensä kaivanneet apua uudestaan saman asian 

kanssa. Toisin kuin usein ajatellaan, opiskelijat eivät osaa tietokoneiden käyttöä itsestään, 

vaikka he ovatkin kasvaneet teknologian ympäröiminä. Saman suuntaisia tuloksia on 

saatu myös Kaarakaisen ja Kivisen esittelemässä tutkimuksessa (2015:53–54). 

  Sähköisyyden vaikutus oppimiseen ja motivaatioon muuttui negatiivisempaan 

suuntaan kurssin aikana. Alkukyselyssä kukaan ei arvioinut sähköisyyden vaikuttavan 

negatiivisesti oppimiseen tai motivaatioon, mutta kurssin lopussa kuusi opiskelijaa 

vastasi sähköisyyden vaikuttaneen negatiivisesti molempiin. Tämä on hieman 

ristiriidassa sähköisten välineiden käyttöön liittyvien taitojen kanssa, sillä kaikilla 

opiskelijoilla taidot pysyivät vähintään samalla tasolla kurssin ajan. Myös monet 

konkreettiseen tekemiseen liittyvistä GIS-taidoista ovat sähköisiä ja nekin kehittyivät 

kaikilla opiskelijoilla kurssin aikana. Tämä ristiriita voi selittyä sillä, että tietokoneiden 

käytön hankaluus on jäänyt monella opiskelijalla päällimmäiseksi mieleen 

sähköisyydestä, vaikka he ovatkin arvioineet osaavansa taidot kurssin lopussa yhtä hyvin 

tai paremmin kuin alussa.  
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8.2. Erilaiset opetustavat ja tehtävät taitojen kehittäjinä 

Opetustavoista tulevaisuuden taitoja kehittivät eniten itsenäiset tehtävät. Norrenan 

(2013:164) mukaan tulevaisuuden taitoja opetettaessa opettajan tulee omaksua ohjaajan 

rooli tiedon jakajan sijaan. Opetustapojen vaikutuksen perusteella tämä on toteutunut 

tutkitulla kurssilla, sillä opettajajohtoinen opetus on vaikuttanut tulevaisuuden taitojen 

kehitykseen hyvin vähän. Toisin sanoen olosuhteet kurssilla ovat olleet hyvät 

opiskelijoiden tulevaisuuden taitojen edistämiselle. Toisaalta tulevaisuuden taidoista 

tietokoneohjelmien käyttötaitoja, vaikuttamisen taitoja ja kriittistä ajattelua kehitti myös 

opettajajohtoinen opetus. Tämä poikkeama selittyy mahdollisesti sillä, että opettaja kertoi 

ja huomautti kyseisiin taitoihin liittyvistä asioita oppituntien aikana. Esimerkiksi 

kriittiseen ajatteluun ohjaavaa keskustelua kartoista ja niiden luokittelusta syntyi 

opettajan aloitteesta. Cantellin ym. (2009:87) mukaan tällaisen keskustelua herättävän 

toiminnan voidaan katsoa kuuluvaksi ohjaajana toimimiseen, mutta opiskelijat ovat 

todennäköisesti tulkinneet sen opettajajohtoiseksi opetukseksi. Myös oppimisen 

tulvaisuusbarometrissa asiantuntijat korostavat opettajan opastavan ja ajatteluun 

haastavan roolin tärkeyttä juuri kriittisen ajattelun kohdalla (Linturi & Rubin 2011:57–

58).  

Geoinformatiikan taitojen kehityksessä korostuvat opettajajohtoinen opetus sekä 

itsenäiset tehtävät. Kartan tulkintaan ja käyttöön sekä paikkatiedon hankintaan ja 

käyttöön liittyviä taitoja opettajajohtoinen opetus on kehittänyt selkeästi eniten. Tämä on 

hieman yllättävä tulos, sillä maantieteelle tyypilliseen kontekstuaaliseen oppimis-

käsitykseen ei katsota kuuluvaksi opettajajohtoista, teoreettista opetusta (Cantell ym. 

2007:89). Todennäköisesti opiskelijat kokivat oppivansa opettajajohtoisten tehtävien 

pohjustusten ja tuntien aiheiden esittelyiden kautta paikkatiedosta ja karttojen 

käyttömahdollisuuksista enemmän, kuin tehdessään itse samoihin aiheisiin liittyviä 

tehtäviä. Itsenäiset tehtävät kehittivät kuitenkin kartan ja muiden esitysten tekoon liittyviä 

taitoja yhtä paljon kuin opettajajohtoinen opetus, joten itsenäiset tehtävät ovat näiden 

taitojen oppimisessa tärkeässä asemassa. Tulos on looginen, sillä opiskelijat tekivät eniten 

itsenäisesti karttoihin ja niiden avulla havainnollistamiseen liittyviä tehtäviä. GIS-taitojen 

kohdalla opettajajohtoinen opetus näyttäisi siis olevan tarpeellista, vaikka tulevaisuuden 

taitoja opetettaessa opiskelijalähtöisen oppimisen pitäisi korostua (Norrena 2013:125). 
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Tarkasteltaessa kurssilla tehtyjen tehtävien vaikutusta tulevaisuuden ja geoinformatiikan 

taitojen kehitykseen, esiin nousee neljä molempia taitojoukkoja monipuolisesti 

kehittänyttä tehtävää. Tehtävät ovat teemakartan laatiminen, päällekkäisanalyysi, hyvän 

kartan ominaisuudet -kotitehtävä ja karttojen teko omaan valtiotutkielmaan. Yhteistä 

kaikille eniten taitoja kehittäneille tehtäville on monipuolinen sisältö, sillä kyseiset 

tehtävät sisälsivät havainnoinnin perusteella useita vaiheita sekä alakysymyksiä eri 

aiheisiin liittyen. Tehtävien menestyksekäs suorittaminen vaati puolestaan näiden 

kaikkien osa-alueiden tarkastelua ja ratkaisemista. Tehtävien on siis oltava tarpeeksi 

haastavia, jotta taidot kehittyvät. GIS-taitoja kehittivät aiempien tehtävien lisäksi 

merkittävästi maastokartan tulkinta ja kerättyjen GPS-pisteiden siirto Paikkaoppi-

sivustolle. Tämä tulos mukailee aiempaa tutkimusta, sillä siinäkin GPS-laitteiden ja 

internet-pohjaisen GIS:n käyttö on todettu tehokkaaksi menetelmäksi opettaa 

geoinformatiikan taitoja (Kerski ym. 2013: 238–240).  

 

8.3. Opiskelijoille tulevaisuudessa tärkeät taidot 

Opiskelijat pitivät keskimääräisesti tärkeämpinä tulevaisuuden taitoihin liittyviä taitoja 

kuin geoinformatiikan taitoja. Tämä on looginen tulos, sillä tulevaisuuden taidot on 

määritelty kaikille tarpeellisiksi taidoiksi (Ananiadou & Claro 2009:5). Ero ei kuitenkaan 

ole kovin suuri, mikä on positiivista, sillä sen perusteella opiskelijat ovat ymmärtäneet 

myös GIS-taitojen tärkeyden jokapäiväisen elämän kannalta. Maantieteellisten tietojen ja 

taitojen käyttö arjessa mainitaan myös yhdeksi tavoitteeksi lukion opetussuunnitelmassa 

(LOPS 2015:162). Kerskin (2010:29) mukaan jokaisen pitäisi osata kommunikoida 

maantieteellisten esitysten avulla ja Wiegand (2006:10) kertoo kartanlukutaidon olevan 

tärkeä kyky niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Näiden taitojen ja kriittisen ajattelun 

avulla opiskelijalla on edellytykset toimia myös aktiivisena spatiaalisena kansalaisena, 

mihin Grylin, Jekelin ja Donertin (2010:7–8) mukaan jokaisen pitäisi pyrkiä. 

Geoinformatiikan taitojen tärkeänä pitämiseen voi vaikuttaa myös se, aikooko osallistua 

maantieteen ylioppilaskirjoituksiin. Vastaajista 16 ilmoitti osallistuvansa ja seitsemän 

aikoi mahdollisesti osallistua. 

Tulevaisuuden taidoista tärkeimmiksi taidoiksi nousivat vieraskielisten lähteiden 

käyttötaidot, ongelmanratkaisutaidot ja oppimaan oppiminen, tietokoneohjelmien 
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käyttötaidot sekä luova ajattelu ja ideointi. Myös kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja 

pidettiin tärkeinä. Conlonin (2000:110–111) mukaan tulevaisuuden työntekijöiltä 

odotetaan kansainvälisyyttä, uusia taitoja, joustavuutta ja kykyä sopeutua muutokseen. 

Lisäksi hän huomauttaa, että kukaan tämän hetken opiskelijoista ei tule saamaan yhtä 

elinikäistä työpaikkaa ja työllistymisalatkin saattavat vaihdella suuresti elämän aikana. 

Opiskelijoiden tärkeinä pitämät taidot sopivat vastaamaan tähän Conlonin esittämään 

tulevaisuuden työelämän haasteeseen. Kyky käyttää vieraskielisiä lähteitä ja 

kommunikaatiotaidot auttavat kansainvälistymisessä, luova ajattelu ja ideointi voivat 

auttaa kehittämään täysin uusia taitoja ja jopa aloja ja ongelmanratkaisu ja oppimaan 

oppiminen auttavat mukautumaan uusiin työtehtäviin ja haasteisiin. Opiskelijoiden 

vastausten perusteella voisi siis ajatella heidän katsovan tulevaisuuteen melko 

työelämäorientoituneesti. Tätä päätelmää tukee myös opiskelijoiden ikä, sillä lähellä 

täysi-ikäisyyttä heidän on alettava tehdä isojakin päätöksiä tulevaisuuden kannalta.  

Geoinformatiikan taitojen tärkeys korostuu, jos tulevaisuudessa aikoo työllistyä 

maantieteen alalle (Wikle & Fagin 2015:647–648; Solem ym. 2008:369–370). Tällöin 

työntekijältä vaaditaan monipuolista osaamista maantieteestä ja usein maantieteen 

keskeisiksi taidoiksi määritellään juuri geoinformatiikkaan ja teknologiaan liittyvät 

taidot. Toisaalta työnantajat pitävät yhtä tärkeinä myös niin sanottuja perustaitoja, kuten 

organisointikykyä, ongelmanratkaisua, kommunikaatiota sekä teknologian käyttötaitoja. 

Tulevaisuuden taitojen tärkeys korostuu siis kaikkialla työelämässä riippumatta siitä, 

mille alalle aikoo erikoistua. Tulosten perusteella myös opiskelijat tiedostavat tämän.  

Tulevaisuuden taidoista vähiten tärkeinä pidettiin vaikuttamisen taitoja. Tähän 

taitoon voidaan katsoa kuuluvaksi paikallisiin ja globaaleihin asioihin vaikuttaminen 

esimerkiksi äänestämällä tai osallistumalla itse politiikkaan (Binkley ym. 2012:55). 

Arvojen ja asenteiden kannalta olennaista on tahto vaikuttaa ja auttaa. Tulos 

vaikuttamisen taitojen vähäisestä tärkeydestä mukailee aiempaa tutkimusta. Nuoret 

tietävät kansallisista asioista perusasiat, mutta esimerkiksi poliittisiin järjestöihin 

osallistumista ei pidetä tärkeänä eikä se kiinnosta suurinta osaa nuorista (Schulz ym. 

2010:75–85). Toisaalta ihmisoikeuksien tukemista, osallistumista paikallisiin 

apujärjestöihin ja ympäristönsuojelua pidetään tärkeinä ja hyvän kansalaisen 

ominaisuuksina. Myös aktiivisena spatiaalisena kansalaisena toimiminen olisi taitojen 
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kehittymisen ja GIS-taitojen tärkeyden kannalta mahdollista, mutta vaikuttamisen 

taitojen tärkeyden perusteella opiskelijoilla ei välttämättä ole siihen halukkuutta.  

 

8.4. Kurssin sähköinen toteutustapa suhteessa oppimiseen ja motivaatioon 

Kurssin sähköinen toteutustapa vaikutti suurimmalla osalla opiskelijoista oppimiseen ja 

motivaatioon positiivisesti. Positiivista suhtautumista sähköisyyteen tukee taustatieto 

siitä, että 21 opiskelijaa 26:sta kertoi pitävänsä tietokoneiden ja tablettien käytöstä 

oppitunneilla. Sähköisten välineiden käyttö oli myös kaikille opiskelijoille jossain määrin 

entuudestaan tuttua, sillä kaikki opiskelijat olivat tehneet vähintään monivalintatehtäviä 

sähköisesti. Sähköisyyden positiivinen vaikutus oppimiseen ja motivaatioon mukailee 

aiempien tutkimusten tuloksia ja tukee lukion uudistettuun opetussuunnitelmaan lisättyä 

tieto-ja viestintäteknologian käyttöä ja sähköisyyden korostamista (LOPS 2015). 

Aiempien tutkimuksien mukaan sähköisyyden on todettu vaikuttavan positiivisesti sekä 

motivaatioon että oppimistuloksiin varsinkin maantieteessä (Balanskat ym. 2006:25–29; 

Kumpulainen & Lipponen 2010:7–8; Garyfallidou & Ioannidis 2014).  

Kuusi opiskelijaa vastasi kurssin lopussa sähköisyyden vaikuttaneen negatiivisesti 

sekä oppimiseen että motivaatioon. Tämä on melko suuri osa 26 opiskelijan ryhmästä.  

Kurssin alussa neljä heistä ei osannut sanoa mielipidettään siitä, pitääkö tietokoneiden ja 

tablettien käytöstä oppitunneilla, ja yksi opiskelija vastasi suoraan, ettei pidä siitä. Nämä 

mielipiteet ovat voineet osaltaan vaikuttaa sähköisyyteen suhtautumiseen. Sähköisyyden 

negatiivista vaikutusta oppimiseen ja motivaatioon perusteltiin loppukyselyssä 

esimerkiksi perinteisen opetustavan sopivuudella omaan oppimiseen, tietokoneohjelmien 

käytön hankaluudella ja sillä, että välillä maantieteen oppiminen jäi toissijaiseksi. Nämä 

perustelut olivat myös melko voimakkaasti esitettyjä, joten sähköisyyden voisi ajatella 

vaikuttaneen negatiivisesti myös oppimistuloksiin. Tilastollisella Kruskal-Wallisin 

testillä tulokseksi kuitenkin saatiin, että opiskelijan suhtautumisella sähköisyyteen ei ole 

tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta kurssikokeesta ja valtiotutkielmasta saatuihin 

arvosanoihin. Käytännössä opiskelijat, jotka kokivat sähköisyyden vaikuttaneen 

negatiivisesti oppimiseen ja motivaatioon kurssin lopussa, ovat kuitenkin saaneet 

keskimääräisesti yhtä hyviä arvosanoja kuin muutkin kurssilla olleet. Tämän tuloksen voi 

tulkita esimerkiksi sähköistyneiden ylioppilaskirjoitusten kannalta positiiviseksi. Saadun 
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tuloksen perusteella kaikilla opiskelijoilla olisi yhtä hyvä mahdollisuus pärjätä 

maantieteen sähköisessä ylioppilaskokeessa huolimatta siitä, miten suhtautuu sähköisten 

välineiden käyttöön opetuksessa.  

 

8.5. Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus ja jatkotutkimus 

Tutkimuksen tekoon liittyy aina monia eettisiä kysymyksiä, jotka tutkijan on otettava 

huomioon tutkimuksen aikana (Hirsjärvi ym. 2009:23). Myös tutkimuksen luotettavuutta 

on tärkeä pohtia, sillä sen avulla pyritään ottamaan huomioon tutkimukseen mahdollisesti 

vaikuttaneet virhetekijät (Hirsjärvi ym. 2009:231). Tutkimukseen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ovat koonneet yhteen esimerkiksi Eskola ja Suoranta (2008:52–59) sekä 

Tuomi ja Sarajärvi (2003:125–130). Heidän esittelemiään asioita on pyritty ottamaan 

huomioon myös tässä tutkimuksessa alusta loppuun saakka. Tämän tutkimuksen kannalta 

erityisen tärkeässä asemassa ovat tutkimusryhmää koskevat eettiset kysymykset, sillä 

suurin osa tutkittavista oli alaikäisiä (Eskola & Suoranta 2008:52–53). Eettisyys on otettu 

tässä asiassa huomioon hankkimalla ensin tutkimuslupa alaikäisten vanhemmilta ja täysi-

ikäisiltä itseltään. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista. Tutkimusluvan 

hankinnan yhteydessä luvan antajille ja tutkittaville lähetettiin myös saatekirje, jossa 

kerrottiin lyhyesti tutkimukseen liittyvät tärkeimmät seikat ja korostettiin 

tutkimusaineiston käsittelyn luotettavuutta sekä vastaajien anonymiteettiä (Liite 4). 

Saatekirjeen avulla huolehdittiin tutkimuksen avoimesta tiedottamisesta ja annettiin 

mahdollisuus kysyä lisätietoja tarvittaessa (Eskola & Suoranta 2008:54–55).  

Tiedottamisesta huolehdittiin myös kurssin alussa, sillä opiskelijoita muistutettiin heti 

ensimmäisellä tunnilla kurssilla tapahtuvasta tutkimuksesta, jotta havainnointi ja 

kyselyihin vastaaminen ei tulisi kenellekään yllätyksenä. Myöhemmin kurssille tulleille 

opiskelijoille informoitiin samat asiat.  

Tutkimuksen uskottavuus ja eettisyys ovat toisiinsa läheisesti liittyviä asioita, joten 

tutkimuksen teossa on pyritty yleisestikin noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä 

(Tuomi ja Sarajärvi 2003:129). Aineistonkeruumenetelmissä on otettu huomioon tutkijan 

mahdollinen vaikutus tuloksiin ja tutkimuksen kirjoitusvaiheessa on puolestaan 

huomioitu aiempi tutkimus asianmukaisella tavalla ja käytetty tiedeyhteisössä 
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hyväksyttyä viittaustekniikkaa. Raportoinnissa on myös noudatettu tarkkuutta ja 

yksityiskohtaisuutta ja sillä on pyritty totuuden esittämiseen (Hirsjärvi ym. 2009:24).  

Luotettavuuden saavuttamiseksi tässä tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan 

tutkimusprosessin eri vaiheita mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi aineistonkeruuseen 

liittyvät tapahtumat ja analysoinnin eteneminen on avattu yksityiskohtaisesti ja 

seikkaperäisesti (Hirsjärvi ym. 2009:230). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi 

verrata tilastollisen tutkimuksen luotettavuuteen (ks. Eskola & Suoranta 2008:211). 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija vaikuttaa aina tekemillään valinnoilla tutkimuksen 

kulkuun, joten tutkimus on väistämättä subjektiivista (Tuomi ja Sarajärvi 2003:132–133). 

Tässä tutkimuksessa tutkijan subjektiivisuus on otettu huomioon kertomalla avoimesti 

tutkijan tekemistä valinnoista, joten luotettavuusongelmaa ei pitäisi tämän asian suhteen 

olla. Aineiston analysoinnissa on kuitenkin pyritty jättämään aiemmat tiedot ja 

mahdolliset oletukset tuloksien suhteen pois, jotta analysointi olisi mahdollisimman 

objektiivista. Tätä voidaan kutsua myös aineiston tarkastelun puolueettomuudeksi 

(Tuomi ja Sarajärvi 2003:133).  

Tässä tutkimuksessa yksi keskeinen epävarmuustekijä on taitojen kehityksen 

mittaaminen, sillä se perustuu täysin opiskelijoiden omaan arviointiin. Havainnoinnilla 

saatiin kuitenkin taitojen kehitystä tukevia tuloksia, mikä todistaa opiskelijoiden 

arvioiden luotettavuutta. Lisäksi osaamista mittaavien kysymysten vastaukset ovat sekä 

vastaajien että alku- ja loppukyselyiden välillä hyvin samassa linjassa, joten vastausten 

voi olettaa olevan luotettavia. Tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida myös 

samankaltaisten kysymysten avulla. Alkukyselyssä kysyttiin pitävätkö opiskelijat 

tietokoneiden ja tablettien käytöstä oppitunneilla ja vastaus piti myös perustella. 

Periaatteessa samaa asiaa kysyttiin kysymyksellä, jolla selvitettiin miten opiskelijat 

arvioivat kurssin sähköisen toteutustavan vaikuttavan motivaatioon. Näiden kysymysten 

perusteluja vertailemalla käy ilmi, että opiskelijat ovat vastanneet molempiin 

kysymyksiin samansuuntaisesti. Esimerkiksi opiskelija, joka vastasi, ettei pidä 

tietokoneiden käytöstä tunneilla, kertoi ettei sähköisyys tule vaikuttamaan hänen 

motivaatioonsa mitenkään. Tietokoneiden käytöstä pitävät opiskelijat vastasivat 

puolestaan sähköisyyden vaikuttavan positiivisesti motivaatioon. Tämän perusteella 

kyselyillä on saatu luotettavaa tietoa. 
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Kyselyihin vastaaminen tapahtui tutkittavan kurssin oppitunneilla ja toimin myös 

vastaamisen ajan osallistuvana havainnoijana. Samalla opiskelijoilla oli mahdollisuus 

kysyä apua tarvittaessa, joten toteutin kyselyt informoidusti (Hirsjärvi ym. 2009:196–

197). Tällä toteutustavalla on todennäköisesti ollut vaikutusta opiskelijoiden 

motivaatioon vastata kyselyihin rehellisesti. Ennen ensimmäistä kyselyä motivoin 

opiskelijoita kertomalla lyhyesti tutkimuksestani ja sen tavoitteista ja korostin jokaisen 

opiskelijan vastauksien tärkeyttä. Jälkimmäiseen kyselyyn mennessä olin jo tullut 

opiskelijoille tutuksi, joten todennäköisyys rehelliselle vastaamiselle oli entistä suurempi 

loppukyselyssä. Molempien kyselyiden aikana luokassa oli hyvin hiljaista ja opiskelijat 

selvästi keskittyivät siihen, mitä olivat tekemässä. Lisäksi vastausrauha annettiin myös 

niille, joilla vastaaminen kesti pidempään. Kyselyiden koordinointi tutkijajohtoisesti ja 

läsnäolo oppitunneilla ovat siis parantaneet tutkimuksen luotettavuutta. Osallistuva 

havainnointi mahdollisti myös kurssin sisällön hahmottamisen kokonaisuutena sekä 

auttoi ymmärtämään opiskelijoiden toimintaa ja reaktioita paremmin. Samankaltaisia 

jatkotutkimuksia toteutettaessa osallistuva havainnointi voisi siis olla toimiva tapa tehdä 

tutkimusta. 

Tässä tutkielmassa esitelty tutkimus toteutettiin melko lyhyellä aikavälillä, joten 

taitojen kehittymisen on täytynyt olla nopeaa, jotta se näkyy tutkimustuloksissa. 

Geoinformatiikan taitojen kohdalla tämä näyttää toteutuneen, mutta tulevaisuuden 

taitojen vähäinen kehitys saattaa johtua myös tutkimusjakson pituudesta. Jatkotutkimusta 

olisi siis mielekästä tehdä samasta aiheesta pidemmällä aikavälillä. Tulevaisuuden 

taitojen kehityksestä ei myöskään ole olemassa aiempaa opiskelijoiden näkökulmasta 

tehtyä tutkimusta, joten sitä voisi tehdä myös muissa oppiaineissa tai yleisellä tasolla 

ainerajoja katsomatta. Erityisesti tulevaisuuden taitojen kohdalla olisi mielenkiintoista 

tehdä esimerkiksi jo alakoulussa aloitettava pitkittäistutkimus, jotta saataisiin selville 

missä vaiheessa taidot kehittyvät. Kun eri tulevaisuuden taitojen kehittymisen 

aikataulusta saataisiin viitteitä muun muassa luokka- tai ikätasoisesti, voitaisiin myös 

niiden opetukseen panostaa oikeassa vaiheessa.  

Lisätutkimus tämän tutkimuksen kaltaisesta aiheesta on myös tarpeellista, koska 

kyseessä on tapaustutkimus. Tutkimuskohteena on ollut ainoastaan yhden 

lukiolaisryhmän taitojen kehitys, yhden opettajan pitämällä kurssilla ja lyhyen ajan, joten 

tulokset ovat hankalasti yleistettävissä (Syrjälä 1994:11–12). Suurempi määrä tutkittavia 
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lukioita auttaisi tulosten yleistämisessä, voisi paljastaa eroja lukioiden välillä ja 

mahdollistaisi erojen syiden selvittämisen. Lisäksi samankaltaista tutkimusta olisi 

mielenkiintoista tehdä esimerkiksi kaupunkilukion ja maaseutulukion välillä, jotta 

saataisiin selville, onko niiden välillä eroa tulevaisuuden ja geoinformatiikan taitojen 

kehittymisessä. Suuremman tutkimusjoukon perusteella lukio-opetusta voisi myös 

kehittää paremmin, kun saataisiin selville tulevaisuuden ja geoinformatiikan taitojen 

opetukseen parhaiten sopivat keinot. 

Geoinformatiikan taitojen ja maantieteen sähköisyyden tutkimista kannattaisi 

tulevaisuudessa lähestyä sähköisten ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta. Koska 

geoinformatiikan taidot kehittyivät selvästi tutkitun kurssin aikana, voisi tutkia kuinka 

hyvin lukiossa opitut taidot vastaavat nimenomaan sähköisissä maantieteen 

ylioppilaskokeissa vaadittuihin tietoihin ja taitoihin. Lisäksi olisi mielenkiintoista tietää, 

paranevatko sähköisten ylioppilaskokeiden tulokset myöhemmin, kun sähköisiä kokeita 

on ehtinyt olla useita. Oman tutkimukseni perusteella muutama opiskelija piti opetuksen 

sähköistymistä edelleen melko uutena asiana, joten sähköisten ylioppilaskokeiden tultua 

tutummiksi ja paremmin tunnetuiksi sekä opettajille että opiskelijoille, voi arvosanoissa 

mahdollisesti näkyä muutosta. 
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9. Johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa esitellyn tutkimuksen perusteella opiskelijoiden geoinformatiikan 

taidot parantuivat huomattavasti sähköisesti toteutetulla maantieteen Aluetutkimus-

kurssilla. Myös tulevaisuuden taidoissa oli huomattavissa pientä kehitystä, mikä poikkeaa 

Suomessa aiemmin tehdystä tutkimuksesta (Norrena 2013). Geoinformatiikan taidoista 

eniten kehittyivät konkreettiseen tekemiseen liittyvät taidot, mutta myös hahmottamiseen 

liittyvät taidot kehittyivät selvästi. Tulevaisuuden taidoista eniten kehittyivät 

työvälineiden hallintaidot, jotka sisältävät esimerkiksi tavanomaisimpien 

tietokoneohjelmien käyttötaidot, internet-tiedonhakuun liittyvät etsintä- ja 

valikointitaidot sekä kyvyn hyödyntää englanninkielisiä lähteitä. Opiskelijat eivät siis 

osaa tietokoneiden käyttöä niin hyvin kuin usein oletetaan, vaikka he käyttäisivätkin 

tietokoneita vapaa-ajallaan.  

Opetustavoista tulevaisuuden taitoja kehittivät eniten itsenäiset tehtävät ja 

geoinformatiikan taitoja opettajajohtoinen opetus sekä itsenäiset tehtävät. Tulevaisuuden 

taitojen opetuksessa itsenäisten tehtävien tärkeä rooli on todettu myös aiemmassa 

tutkimuksessa, joten tulos ei ole poikkeava (Norrena 2013). Sen sijaan opettajajohtoisen 

opetuksen suuri vaikutus geoinformatiikan taitojen kehitykseen on hieman yllättävä tulos, 

sillä nykyisessä kontekstuaalisessa oppimiskäsityksessä ei mainita opettajajohtoista 

opetusta ollenkaan (Cantell ym. 2007:89). Tämän tutkimuksen perusteella 

opettajajohtoinen opetus on kuitenkin tärkeässä asemassa GIS-taitoja opetettaessa. 

Kurssilla tehdyistä tehtävistä eniten sekä tulevaisuuden että geoinformatiikan taitoja 

kehittivät teemakartan laatiminen, päällekkäisanalyysi, hyvän kartan ominaisuudet -

kotitehtävä ja karttojen teko omaan valtiotutkielmaan. Kaikille tehtäville yhteistä oli 

monipuolinen sisältö ja monitasoiset kysymykset, jotka vaativat osaamista monista eri 

aiheista. Taitojen kehittyminen vaatii siis tarpeeksi haastavia tehtäviä.  

Oman tulevaisuutensa kannalta tärkeimpinä taitoina opiskelijat pitivät 

vieraskielisten lähteiden käyttötaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja oppimaan oppimista, 

tietokoneohjelmien käyttötaitoja, luovaa ajattelua ja ideointia sekä kommunikaatio- ja 

yhteistyötaitoja. Nämä taidot ovat myös tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja, 

joten opiskelijat katsovat tulevaisuuteen melko työelämäorientoituneesti. Toisaalta 



73 

 

geoinformatiikkaankin liittyviä taitoja pidettiin tärkeinä, joten opiskelijat ovat 

todennäköisesti huomanneet GIS-taitojen tärkeyden osana joka päiväistä elämää.  

Kurssin sähköinen toteutustapa koettiin pääasiassa positiiviseksi asiaksi, sillä 

suurin osa opiskelijoista vastasi sähköisyyden vaikuttavan positiivisesti sekä oppimiseen 

että motivaatioon molemmissa kyselyissä. Kurssin lopussa kuitenkin kuusi opiskelijaa 

26:sta vastasi sähköisyyden vaikuttaneen negatiivisesti oppimiseen ja motivaatioon. 

Tämä voi johtua esimerkiksi tietokoneiden käytössä koetuista hankaluuksista ja niihin 

turhautumisesta. Negatiivinen kokemus sähköisyydestä ei kuitenkaan vaikuttanut 

kurssilla saatuihin arvosanoihin. Tämän perusteella opiskelija, joka ei pidä sähköisten 

välineiden käytöstä opetuksessa, voi saada yhtä hyviä tuloksia sähköisistä kokeista kuin 

muutkin opiskelijat. Tutkimuksen tuloksia ei kuitenkaan voi suoraan yleistää pienen 

tutkimusjoukon takia, joten lisätutkimus aiheesta on tarpeellista. On esimerkiksi tärkeää 

selvittää, onko lukioiden välillä eroa opiskelijoiden tulevaisuuden ja geoinformatiikan 

taitojen kehittymisessä maantieteen opetuksessa ja jos on, niin mistä mahdolliset erot 

johtuvat.   
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Liite 1. Ensimmäinen kyselylomake (Alkukysely). 
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Liite 2. Toinen eli jälkimmäinen kyselylomake (Loppukysely).  
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Liite 3. Havainnoinnin tukilomake.  

 

Huom! Maksimi ei (F) havainnoissa on 14 (eli oppituntien määrä).  

Eleisiin/nähtäviin asioihin perustuva havainnointi 
 

Tehtäviä aletaan tehdä oma-aloitteisesti (aiempien taitojen avulla) 
 

Valitaan vaihtoehdoista itselle parhaiten sopiva tapa tehdä tehtävä 
 

Uusia opiskelutapoja/tehtäviä aletaan tehdä innokkaasti 
 

Ryhmätyöt näyttävät sujuvan ongelmitta 
 

Tiedonhakua tehdään oma-aloitteisesti/ongelmitta 
 

Hyvän kartan ominaisuudet vaikuttavat olevan tuttuja 
 

Koordinaattien käyttö onnistuu/koordinaatistot ovat tuttuja 
 

Teemakarttojen teko sujuvaa 
 

Diagrammien teko sujuvaa 
 

Käytössä oma tabletti/läppäri tunnilla  

Käytössä oma puhelin OPISKELUSSA  

 

 

Ääneen sanottuun perustuva havainnointi 
 

Luova/innovatiivinen idea aiheeseen liittyen esitetään 
 

Kysytään vaihtoehtoinen tapa tehdä tehtävä 
 

Kritiikkiä/kyseenalaistamista aiheeseen/lähteisiin/tehtäviin 

esitetään (perustellen) 
 

Uusia opiskelutapoja ei haluta kokeilla (esim. kysytään onko 

pakko tehdä näin) 

 

Kysytään apua tietokoneen perusohjelmiin liittyen (F) 
 

Kommunikaatio opiskelijoiden välillä toimii 
 

Kommunikaatio opiskelijoiden ja opettajien välillä sujuvaa 
 

Ryhmätöissä keskustellaan ja neuvotellaan eri 

vaihtoehdoista/asioista 

 

Tiedonhaussa kysytään apua (F) 
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Kysytään mitä hyötyä tehtävästä on itselle (tulevaisuudessa) (F) 
 

Kartoista keskustellaan innokkaasti/kiinnostuneesti 
 

Koordinaattien käytössä kysytään apua (F) 
 

Mittakaavaan liittyvässä tehtävässä kysytään apua (F) 
 

Teemakartan teossa kysytään apua/on ongelmia (F) 
 

Diagrammien teossa kysytään apua/on ongelmia (F) 
 

Maastokartan tulkinnassa kysytään apua/on ongelmia (F)  
 

Muuta havainnoitavaa/ vihkoon avoimesti kirjoitettavaa:   

 Kyselyn täyttämisen havainnointi (Kirsi/minä) 

 Kuinka motivoituneita/kiinnostuneita ovat aiheista 

 Kuinka innokkaasti alkavat tehdä annettuja tehtäviä ja keskittyvätkö niihin 

 Esittävätkö kysymyksiä aiheeseen liittyen 

 Miten suhtautuvat sähköisyyteen ja tietokoneiden käyttöön 

 Mitä työtapoja tunnilla käytetään ja mitkä tehtävät/harjoitukset ehditään tehdä 

 

Taitoihin liittyvää havainnoitavaa (ei taulukossa): 

 Ilmeneekö halua vaikuttaa esim. paikallisiin tai itseä koskeviin asioisin 

 Ymmärretäänkö muita ja muitten erilaisuutta (annetaanko kaikkien olla omia 

itsejään) 

 Vaikuttaako karttojen hahmotus ja karttaprojektiot helpoilta 

 Miten karttojen luotettavuuteen suhtaudutaan ja tietävätkö hyvän kartan 

ominaisuudet 

 Onko ilmiöiden vaihtelu alueellisesti tuttua vai ei, osataanko sitä hahmottaa 

 Miten GPS-harjoitus etenee; kysymykset, ongelmat jne. 
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Liite 4. Saatekirje Wilma-viestiin tutkimusluvan saamiseksi.  

 

Hei! 

Opiskelen viidettä vuotta maantiedettä Oulun yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaa 

liittyen oppilaiden tulevaisuuden taitoihin ja geoinformatiikan (GIS) taitoihin. Erityisesti 

minua kiinnostaa tutkia aihetta opiskelijoiden oman kokemuksen kautta. Tästä syystä 

jokaisen opiskelijan mielipiteellä on merkitystä tutkimuksen kannalta. Aihe on 

ajankohtainen, sillä se liittyy läheisesti uusiutuvaan opetussuunnitelmaan ja sähköistyviin 

ylioppilaskirjoituksiin.  

 

Tarkoituksena on tutkia Aluetutkimus (GE4) -kurssia, joka järjestetään 11.4.–4.6.2016 

Laanilan lukiossa. Tavoitteena on selvittää, miten opiskelijoiden tulevaisuuden taidot ja 

GIS-taidot kehittyvät kyseisen kurssin aikana ja kokevatko opiskelijat sähköisen 

opetustavan edistävän oppimista.  

 

Aineistonkeruumenetelminä ovat kurssin alussa ja loppupuolella toteutettavat kyselyt 

sekä oppitunneilla havainnointi. Lisäksi voidaan toteuttaa vapaaehtoisuuteen perustuvia 

haastatteluita. Kysely toteutetaan sähköisellä Webropol -kyselytyökalulla, joka takaa 

vastausten turvallisen säilyttämisen. Opiskelijoiden vastauksia käsitellään anonyymisti 

eli yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa vastauksista. Vastaukset myös 

tuhotaan sen jälkeen, kun tutkielma on valmis. Pro gradu -tutkielmani tulee olemaan 

julkinen, mutta siinä ei anneta tietoja, joiden perusteella olisi mahdollista selvittää 

tutkimuksen kohteena oleva lukio ja ryhmä. 

 

Toimin itse kurssilla myös apuopettajana, joten osallistun havainnoinnin lisäksi 

aktiivisesti oppituntien toimintaan. Toivon tämän edesauttavan yhteistyötä. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivon, että jokainen kurssille 

osallistuva oppilas osallistuu tutkimukseen ja auttaa näin omalta osaltaan tärkeän aiheen 

tutkimista.  

 

Yhteistyöterveisin 

 

Hanne Mäenpää 

hanne.maenpaa@student.oulu.fi 

Maantieteen tutkimusyksikkö 

Oulun yliopisto 

 

Ohjaajat: 

Jarmo Rusanen   Eerika Virranmäki 

Tutkimusyksikön johtaja   Tohtorikoulutettava 

jarmo.rusanen@oulu.fi   eerika.virranmaki@oulu.fi 

Maantieteen tutkimusyksikkö  Maantieteen tutkimusyksikkö 

Oulun yliopisto   Oulun yliopisto 
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Liite 5. Konkreettiseen tekemiseen liittyvien GIS-taitojen osaaminen alku- ja 

loppukyselyssä.  

 

Alkukysely: 

 

 

Loppukysely:  

 

  

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

ilmoittaa paikan sijainnin koordinaattien avulla 1 4 5 10 5 1 3,65 

löytää paikan tiedot annettujen koordinaattien 

perusteella 
1 5 6 9 3 2 3,54 

kertoa, mitä kaukokartoitus tarkoittaa 14 1 8 3 0 0 2 

yleisimmät karttasymbolit 0 2 4 11 7 2 4,12 

hyvän kartan ominaisuudet 0 2 10 7 6 1 3,77 

muuttaa mittakaavan avulla kartan matkat 

luontoon 
2 1 5 9 7 2 3,92 

tehdä teemakarttoja sähköisesti 9 3 10 2 1 1 2,46 

tehdä ilmastodiagrammeja sähköisesti 1 3 2 8 10 2 4,12 

käyttää karttaa suunnistamiseen 0 1 5 10 6 4 4,27 

käyttää gps-laitetta tiedon keräämiseen 3 1 6 13 2 1 3,5 

yhdistää itse keräämääni aineistoa karttapohjalle 2 3 7 9 3 2 3,54 

Yhteensä 33 26 68 91 50 18 3,53 

Osaan…  

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

ilmoittaa paikan sijainnin koordinaattien avulla 0 1 1 11 11 2 4,46 

löytää paikan tiedot annettujen koordinaattien 

perusteella 
0 0 3 9 13 1 4,46 

kertoa, mitä kaukokartoitus tarkoittaa 0 2 9 10 5 0 3,69 

yleisimmät karttasymbolit 0 0 2 8 12 4 4,69 

hyvän kartan ominaisuudet 0 0 0 6 14 6 5 

muuttaa mittakaavan avulla kartan matkat 

luontoon 
0 0 2 4 13 7 4,96 

tehdä teemakarttoja sähköisesti 0 1 2 8 13 2 4,5 

tehdä ilmastodiagrammeja sähköisesti 0 0 2 4 12 8 5 

käyttää karttaa suunnistamiseen 0 0 1 7 14 4 4,81 

käyttää gps-laitetta tiedon keräämiseen 0 1 1 11 12 1 4,42 

yhdistää itse keräämääni aineistoa karttapohjalle 0 1 1 10 12 2 4,5 

Yhteensä 0 6 24 88 131 37 4,59 
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Liite 6. Hahmottamiseen liittyvien GIS-taitojen osaaminen alku- ja loppukyselyssä. 

 

Alkukysely: 

Osaan…  

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

hahmottaa etäisyyksiä paikallisella ja globaalilla 

tasolla 
1 1 2 9 9 4 4,38 

hahmottaa karttaprojektioiden erot 4 1 3 12 3 3 3,69 

tulkita maastokarttoja 0 0 2 10 11 3 4,58 

tulkita teemakarttoja 0 1 4 11 8 2 4,23 

erottaa ilmiöiden (esim. ilmasto tai matkailu) 

alueelliset vaihtelevuudet 
0 1 4 10 9 2 4,27 

hahmottaa syy-seuraussuhteita ilmiöiden ja 

asioiden välillä 
0 1 2 12 8 3 4,38 

ratkaista annetut tehtävät esimerkkitehtävien 

avulla 
0 0 2 5 15 4 4,81 

soveltaa ja hyödyntää aiemmin oppimiani asioita 

tehtävien teossa 
0 0 1 8 13 4 4,77 

pohtia lukemiani ja kuulemiani asioita kriittisesti, 

mutta perustellen 
0 0 5 8 11 2 4,38 

pohtia, mitkä asiat vaikuttavat kartan 

luotettavuuteen 
0 0 7 12 4 3 4,12 

Yhteensä 5 5 32 97 91 30 4,36 

 

Loppukysely: 

Osaan…  

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

hahmottaa etäisyyksiä paikallisella ja globaalilla 

tasolla 
0 1 0 8 15 2 4,65 

hahmottaa karttaprojektioiden erot 0 1 3 11 10 1 4,27 

tulkita maastokarttoja 0 0 0 8 15 3 4,81 

tulkita teemakarttoja 0 0 0 9 15 2 4,73 

erottaa ilmiöiden (esim. ilmasto tai matkailu) 

alueelliset vaihtelevuudet 
0 0 0 9 15 2 4,73 

hahmottaa syy-seuraussuhteita ilmiöiden ja 

asioiden välillä 
0 0 1 9 13 3 4,69 

ratkaista annetut tehtävät esimerkkitehtävien 

avulla 
0 0 1 10 10 5 4,73 

soveltaa ja hyödyntää aiemmin oppimiani asioita 

tehtävien teossa 
0 1 0 9 11 5 4,73 

pohtia lukemiani ja kuulemiani asioita kriittisesti, 

mutta perustellen 
0 1 2 10 11 2 4,42 

pohtia, mitkä asiat vaikuttavat kartan 

luotettavuuteen 
0 0 1 8 12 5 4,81 

Yhteensä 0 4 8 91 127 30 4,66 
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Liite 7. Ajattelutaitojen osaaminen alku- ja loppukyselyssä. 

 

Alkukysely: 

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

tehdä suunnitelmia 0 1 1 9 10 5 4,65 

keksiä uusia ideoita 0 0 4 7 10 5 4,62 

arvioida onko lähde sopiva tarpeeseeni 0 0 2 14 6 4 4,46 

arvioida onko internet-sivu luotettava 0 0 1 6 11 8 5 

arvioida käyttämiäni lähteitä kriittisesti 0 0 3 7 11 5 4,69 

arvioida, millä tavoin opin parhaiten 0 1 2 6 12 5 4,69 

kokeilla uusia tapoja opiskella 0 0 4 7 9 6 4,65 

ja haluan omaksua uusia oppimisen tapoja 0 0 0 5 15 6 5,04 

Yhteensä 0 2 17 61 84 44 4,73 

 

Loppukysely: 

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

tehdä suunnitelmia 0 1 1 6 12 6 4,81 

keksiä uusia ideoita 0 1 4 5 12 4 4,54 

arvioida onko lähde sopiva tarpeeseeni 0 0 0 7 15 4 4,88 

arvioida onko internet-sivu luotettava 0 0 0 4 15 7 5,12 

arvioida käyttämiäni lähteitä kriittisesti 0 0 1 6 15 4 4,85 

arvioida, millä tavoin opin parhaiten 0 0 2 4 14 6 4,92 

kokeilla uusia tapoja opiskella 0 0 3 7 11 5 4,69 

ja haluan omaksua uusia oppimisen tapoja 0 0 4 5 12 5 4,69 

Yhteensä 0 2 15 44 106 41 4,81 
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Liite 8. Työvälineiden hallintataitojen osaaminen alku- ja loppukyselyssä. 

 

Alkukysely: 

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

käyttää tavanomaisimpia ohjelmia, kuten 

kirjoitus-, taulukkolaskenta ja esityksenteko-

ohjelmia sekä internet-selaimia 

0 0 3 2 14 7 4,96 

käyttää Moodle-oppimisympäristöä 0 0 0 4 16 6 5,08 

etsiä ja valikoida tarvitsemaani tietoa internetin 

hakukoneilla 
0 0 1 2 13 10 5,23 

hyödyntää tiedonhaussa erilaisia medialähteitä, 

kuten videoita, uutisia ja keskustelupalstoja 
0 0 1 5 9 11 5,15 

hyödyntää myös englanninkielisiä lähteitä 0 0 3 6 8 9 4,88 

tehdä hankkimastani tiedosta selkeitä ja 

johdonmukaisia esityksiä tai kokonaisuuksia 
0 0 4 5 17 0 4,5 

Yhteensä 0 0 12 24 77 43 4,97 

 

Loppukysely: 

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

käyttää tavanomaisimpia ohjelmia, kuten 

kirjoitus-, taulukkolaskenta ja esityksenteko-

ohjelmia sekä internet-selaimia 

0 1 0 4 11 10 5,12 

käyttää Moodle-oppimisympäristöä 0 0 1 1 12 12 5,35 

etsiä ja valikoida tarvitsemaani tietoa internetin 

hakukoneilla 
0 0 1 0 12 13 5,42 

hyödyntää tiedonhaussa erilaisia medialähteitä, 

kuten videoita, uutisia ja keskustelupalstoja 
0 0 1 3 12 10 5,19 

hyödyntää myös englanninkielisiä lähteitä 0 0 2 3 10 11 5,15 

tehdä hankkimastani tiedosta selkeitä ja 

johdonmukaisia esityksiä tai kokonaisuuksia 
0 0 1 7 16 2 4,73 

Yhteensä 0 1 6 18 73 58 5,16 
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Liite 9. Kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen osaaminen alku- ja loppukyselyssä. 

 

Alkukysely: 

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

tuoda mielipiteeni esille selkeästi ja 

ymmärrettävästi 
0 2 3 9 9 3 4,31 

käyttää vierasta kieltä kommunikointiin 0 2 4 6 10 4 4,38 

kuunnella muita ja ottaa heidän mielipiteensä 

huomioon 
0 0 0 5 17 4 4,96 

käyttää sosiaalista mediaa ja muita internetin 

vaikutuskanavia kommunikointiin 
0 0 2 4 9 11 5,12 

kommentoida asiallisesti ja muut huomioon 

ottaen sosiaalisessa mediassa ja muissa 

internetin vaikutuskanavissa 

0 0 1 2 14 9 5,19 

tehdä ryhmätöitä muut huomioon ottaen 0 0 0 9 12 5 4,85 

ottaa vastuun omasta osuudestani ryhmätöissä 0 0 1 5 15 5 4,92 

tehdä kompromisseja tarvittaessa 0 0 0 5 14 7 5,08 

ottaa johtajan paikan ryhmässä tarvittaessa 1 1 6 8 7 3 4,08 

Yhteensä 1 5 17 53 107 51 4,76 

 

Loppukysely: 

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

tuoda mielipiteeni esille selkeästi ja 

ymmärrettävästi 
0 1 2 7 12 4 4,62 

käyttää vierasta kieltä kommunikointiin 0 1 1 8 11 5 4,69 

kuunnella muita ja ottaa heidän mielipiteensä 

huomioon 
0 0 0 2 18 6 5,15 

käyttää sosiaalista mediaa ja muita internetin 

vaikutuskanavia kommunikointiin 
0 0 1 2 13 10 5,23 

kommentoida asiallisesti ja muut huomioon 

ottaen sosiaalisessa mediassa ja muissa 

internetin vaikutuskanavissa 

0 0 1 1 14 10 5,27 

tehdä ryhmätöitä muut huomioon ottaen 0 0 0 3 17 6 5,12 

ottaa vastuun omasta osuudestani ryhmätöissä 0 0 0 3 15 8 5,19 

tehdä kompromisseja tarvittaessa 0 0 1 4 17 4 4,92 

ottaa johtajan paikan ryhmässä tarvittaessa 0 1 5 5 10 5 4,5 

Yhteensä 0 3 11 35 127 58 4,97 
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Liite 10. Kansalaisena toimimisen taitojen osaaminen alku- ja loppukyselyssä. 

 

Alkukysely:  

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

osallistua ja vaikuttaa minua koskeviin asioihin 

(esim. mielipidekyselyihin vastaaminen) 
0 0 1 7 13 5 4,85 

tehdä ratkaisuja, joista on hyötyä oman 

tulevaisuuteni kannalta 
0 0 0 14 10 2 4,54 

hahmottaa erilaisten opittujen taitojen vaikutusta 

työllistymiseeni 
0 1 2 10 12 1 4,38 

ottaa muut huomioon sellaisina kuin he ovat 0 0 0 2 15 9 5,27 

ymmärtää muitten ihmisten erilaisia taustoja ja 

kansalaisuuksia 
0 0 1 3 14 8 5,12 

ajatella eri aihepiirejä (esim. ruuantuotanto tai 

väestön jakautuminen) maailmanlaajuisesti 
0 1 1 8 10 6 4,73 

Yhteensä 0 2 5 44 74 31 4,81 

 

 

Loppukysely: 

 

Osaan… 

En 

osaa 

ollenka

an 

Erittäin 

heikost

i 

Heikos

ti 

Kohtal

aisesti 
Hyvin 

Erittäin 

hyvin 
Keskiarvo 

osallistua ja vaikuttaa minua koskeviin asioihin 

(esim. mielipidekyselyihin vastaaminen) 
0 0 2 6 14 4 4,77 

tehdä ratkaisuja, joista on hyötyä oman 

tulevaisuuteni kannalta 
0 0 3 8 14 1 4,5 

hahmottaa erilaisten opittujen taitojen vaikutusta 

työllistymiseeni 
0 0 3 6 14 3 4,65 

ottaa muut huomioon sellaisina kuin he ovat 0 0 0 2 17 7 5,19 

ymmärtää muitten ihmisten erilaisia taustoja ja 

kansalaisuuksia 
0 0 1 3 14 8 5,12 

ajatella eri aihepiirejä (esim. ruuantuotanto tai 

väestön jakautuminen) maailmanlaajuisesti 
0 0 0 5 16 5 5 

Yhteensä 0 0 9 30 89 28 4,87 

 


