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1. Johdanto 

Uudet peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman perusteet tulivat voimaan syksyllä 2016, ja 

ne toivat mukanaan monia muutoksia opetukseen. Uusien opetussuunnitelmien lähtökohtana 

on tutkimuslähtöisyys, elämyksellisyys ja toiminnallinen oppiminen ja niissä korostetaan myös 

laaja-alaista osaamista, oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä oppimaan oppimisen taidon 

kehittymisen tärkeyttä. Tutkimustyön tekeminen sekä tutkimusprosessiin tutustuminen ja siitä 

raportoiminen korostuvat sekä peruskoulun että lukion opetussuunnitelmassa. Uusi 

opetussuunnitelma siis haastaa opettajia entistä enemmän toiminnallisuuteen ja 

tutkimuksellisuuden painottamiseen opetuksessaan. (Opetushallitus 2014, Opetushallitus 2015) 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa biologian kohdalla tutkimuksellisuuden roolin 

korostuminen näkyy erityisen selvästi, sillä opetussuunnitelmaan on määritelty, että jokaiseen 

biologian kurssiin tulisi jatkossa sisältyä jokin tutkimus tai kokeellinen työ (Opetushallitus 

2015: 140-145). Opetussuunnitelman tuomat muutokset ovat herättäneet biologian opettajien 

keskuudessa paljon keskustelua siitä, millaisia kursseilla toteutettavat kokeelliset työt ja 

tutkimukset voisivat olla. Tämän tutkielman yksi tavoitteista onkin tarjota ideoita 

tutkimuksellisuuden tuomiseksi biologian opetukseen. Tutkielmani on tehty yhteistyössä Oulun 

yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kanssa, mikä osaltaan tulee myöskin uuden 

opetussuunnitelman tavoitteita.  Lukion opetussuunnitelman perusteissa kehotetaan käyttä-

mään opetuksessa hyödyksi erilaisia oppimisympäristöjä ja tekemään yhteistyötä eri tahojen 

kanssa opetuksen monipuolistamiseksi (Opetushallitus 2015: 14–15). On myös tutkittu, että 

koulun ulkopuolella, aidossa ympäristössä tapahtuva oppiminen on usein tehokkaampaa kuin 

perinteinen koululuokassa tapahtuva opetus (Uitto 2005: 131). 

 

Tutkielmani perustuu tutkimusprojektiin, jonka lukiolaiset opiskelijat toteuttivat johdollani 

keväällä 2017. Projektiin sisältyi opiskelijoiden vierailu Oulun yliopiston kasvitieteelliselle 

puutarhalle sekä oman pienimuotoisen tutkimuksen toteutus. Opiskelijoiden tekemä tutkimus 

perustui kasvien solukkoviljely-tekniikkaan, ja siinä tutkittiin Merveille-ruusun juurten 

muodostumista erilaisilla kasvatusalustoilla. Tutkimuksen tekeminen aloitettiin kasvitieteelli-

sen puutarhan laboratoriossa ja sitä jatkettiin myöhemmin omalla koululla. Kasvitieteellisellä 

puutarhalla vieraillessaan opiskelijat pääsivät myös tutustumaan kasvikokoelmiin asiantuntijan 

johdolla. Opiskelijoiden työskentelyn perustana projektin aikana oli tutkivan oppimisen 

opetusmenetelmä, jonka pääajatuksena on toiminnallisuuden ja tutkimuksellisuuden 
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korostaminen opetuksessa. Tutkivan oppimisen malli auttaa opettamaan käytännössä monia 

niitä taitoja, joita uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös 

tutkimuksellisen oppimisen työtapaa, jonka perustana on ajatus siitä, että opiskelijat oppivat 

toteuttamalla oman tutkimuksen tai kokeellisen työn (Uitto, Kesler & Aivelo). Tutkimukseni 

tarkoituksena oli selvittää, millaisena kokemuksena opiskelijat pitivät tutkimuksen tekemistä ja 

vierailua kasvitieteelliselle puutarhalle sekä kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyvät 

tutkimusta tehdessä. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, onko kokemuksellisuudella ja 

tutkimustaitojen kehittymisellä jokin yhteys. 

 

Tämä tutkielma on osa Oulun yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla toteutettavaa hanketta 

(”Osallistava, tutkimuslähtöinen ja elämyksellinen oppiminen: Pilottiprojekti kasvitieteellisellä 

puutarhalla ala- ja yläkoulun sekä lukion oppilaille”), jonka tavoitteena on tutkia millaista 

osallistavaa, tutkimuslähtöistä ja elämyksellistä oppimista puutarhalla on mahdollista toteuttaa 

ja kuinka yhteistyötä kouluihin saataisiin vahvistettua. Oulun yliopiston kasvitieteellinen 

puutarha tarjoaa monia mahdollisuuksia elämykselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, ja sen 

käyttöä opetustyössä olisi mahdollista lisätä vielä nykyisestään. Tällä hetkellä puutarhalla käy 

vuosittain tutustumassa noin 500 koululaista, mutta kokoelmien esittelyn lisäksi puutarha voisi 

tulevaisuudessa tarjota koululaisille myös muita palveluita. Puutarhalla on sopivia tiloja, väli-

neitä ja asiantuntijuutta pienten tutkimusprojektien ja puutarhakasvatusten järjestämiseen. Eri 

kasvillisuusvyöhykkeitä jäljittelevät kasvihuoneet mahdollistavat myös erilaisten 

oppimispolkujen rakentamisen puutarhalle. Tämän kolmevuotisen hankkeen tarkoituksena on 

luoda oululaisille ala- ja yläkouluille sekä lukioille erilaisia mahdollisuuksia tulla tutustumaan 

puutarhalle pienen projektin tai tutkimuksen muodossa ja kartoittaa millaista yhteistyötä 

puutarhan ja koulujen välillä voisi tulevaisuudessa olla. Hanke oli alun perin tarkoitus toteuttaa 

vain ala- ja yläkoululle, mutta koska tutkimuksellisuus näkyy niin vahvasti myös lukion 

uudessa opetussuunnitelmassa, myös lukiolaiset otettiin projektiin mukaan. Hanke muodostuu 

kolmesta eri osasta, jossa ensimmäisessä järjestetään puutarhalle toiminnallisia ja digitaali-

suutta hyödyntäviä oppimispolkuja, toisessa perustetaan hyötykasviosioon alue oppilaiden 

hyötykasvien viljelyä varten ja kolmannessa, eli tässä tutkimuksessa, tutustutaan kasvien 

solukkoviljelyyn laboratoriossa.  

 

Tutkivaa oppimista on tutkittu eri aineiden opetuksessa Suomessa jo melko paljon niin biologi-

assa kuin muissakin aineissa. Kemian opetuksessa tutkiva oppiminen ja kokeellisuus ovat olleet 
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jo pitkään käytettyjä työskentelytapoja ja niitä on tutkittu runsaasti. Myös biologian opetuk-

sessa tutkiva oppiminen ja kokeellisuus ovat yleistyneet viime vuosina paljon ja esimerkiksi 

Nikkanen (2013) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan tutkivaa oppimista alakoulun biologian 

oppi- ja tehtäväkirjoissa ja Heikkilä-Huhta (2012) on tutkinut kehittämishankkeessaan tutkivaa 

oppimista ja tarinoita biologian ja maantieteen opetuksessa Oulussa steinerkoulun luokilla 7.–

12. Myös Linnermo-Anttila (2008) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan tutkivan oppimisen 

toteutumista ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa.  

 

Myös tutkimuksellisuutta biologian opetuksessa on tutkittu jonkin verran. Perinteisesti maasto-

opetus on ollut biologian opetuksessa keskeinen opetusmenetelmä ja siihen on pystynyt 

yhdistämään hyvin tutkivaa oppimista ja tutkimuksellisuutta. Nordström (2016) on tutkinut pro 

gradu -tutkielmassaan tutkimuksellista maastotyöskentelyä ja maasto-opetusta, ja Savolainen 

(2015) on tutkinut maasto-opetusta yleisesti osana biologian ja maantieteen opetusta Oulun 

seudun kouluissa. Gibson ja Chase (2002) ovat tutkineet luonnontieteellisen kokeellisen 

työskentelyn vaikutusta opiskelijoiden tieteisiin suhteutumiseen, ja Wallace ym. (2003) ovat 

tutkineet, kuinka opiskelijat oppivat tutkimuksellisen oppimisen periaatteella toteutetussa 

laboratoriotyöskentelyssä. Mutanen (2017) on kirjoittanut artikkelin tutkimuksellisuudesta 

biologian opetuksessa, jossa esimerkkinä on solubiologiaan liittyvä tutkimustyö. Hänen 

artikkelinsa sivuaa tämän tutkielman aihetta, mutta siinä ei kuitenkaan ole tarkasti tutkittu, 

tapahtuuko tutkimusta toteutettaessa oppimista ja kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehitty-

vät tutkimusta tehdessä.  
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2. Biologian opetus 

Biologia on ”elämän tiede”, jossa tutkitaan elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja 

vuorovaikutussuhteita. Biologia on sekä kokeellinen että kokemuksellinen luonnontiede ja siinä 

tarkkaillaan ja havainnoidaan luonnossa tapahtuvia ilmiöitä ja tehdään niistä päätelmiä, sään-

töjä, teorioita ja luonnonlakeja. (Eloranta 2005: 17, 32) Samoin kuin biologian tieteenaloilla, 

myöskin biologian opetuksessa etsitään ratkaisuja erilaisiin elämää koskeviin kysymyksiin 

käyttäen eri menetelmiä ja työtapoja (Aho 2005: 13). Biologisten ilmiöiden taustalla vaikuttaa 

usein monimutkainen suhteiden verkosto, josta ei välttämättä voida osoittaa yhtä tekijää ilmiön 

vaikuttavaksi syyksi. Biologisten ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen vaatiikin usein paljon 

aikaa ja taitavan opettajan, joka hallitsee paitsi sisältötiedot, myös oppimisen ja opetuksen 

lainalaisuudet. (Eloranta 2005: 17)  

 

Opetussuunnitelman tavoitteet ohjaavat opettajia valitsemaan oppiaineen luonteeseen sopivia 

ja tavoitteita tukevia työskentelytapoja. Erilaisia työskentelytapoja suositellaan käytettäväksi, 

sillä ne lisäävät oppilaiden viihtyvyyttä, vireyttä ja aktiivisuutta. Biologialle tyypillisiä työta-

poja ovat erityisesti tutkivaan oppimiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat työtavat, joiden 

avulla erilaisia luonnonilmiöitä saadaan tutkittua sekä kokeellisesti että elämyksellisesti. 

(Palmberg 2005: 93–94) Biologian oppimista tehostavat myös vierailut erilaisiin koulun 

ulkopuolisiin kohteisiin, jossa opiskellaan sovitun ohjeen mukaan. On havaittu, että aidossa 

ympäristössä tapahtunut kontekstuaalinen opetus on tehokkaampaa kuin luokkahuoneessa 

tapahtuva teoreettinen opetus. (Uitto 2005: 131) 

 

Tyypillisesti biologian opetukseen on sisällytetty laboratorio- ja maastotöitä. Oppilaat ovat 

yleensä kiinnostuneita niistä, sillä niiden avulla saadaan konkreettista tietoa tutkittavista 

asioista ja ilmiöistä. Laboratoriossa ja maastossa voidaan tutkia monia eri asioita ja tutkimusten 

kesto voi vaihdella muutamista minuuteista jopa kuukausiin. Tutkimukset voivat olla soveltavia 

tai tarkasti ohjeen mukaan tehtäviä aiheesta riippuen. Opettajalla on siis paljon vaihtoehtoja 

muokata työskentelytapa kurssiin sopivaksi. (Jeronen 2005: 76–78) Biologian kokeellisen luon-

teen vuoksi luonnontieteellisen kokeellisen tutkimuksen teko on myöskin hyvä ja tehokas 

oppimismenetelmä. Varsinaisesta luonnontieteellisestä kokeellisesta tutkimuksesta voidaan 

puhua silloin, kun tutkimukseen sisältyvät kaikki tutkimuksen vaiheet. (Yli-Paunula 2005: 109–

110)  
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Laboroinnit ovat biologialle tyypillisiä työtapoja ja niiden suhteen opettajalla on valittavana 

monia eri vaihtoehtoja. Luokassa on mahdollista toteuttaa muun muassa paperilaborointeja, 

joissa käytetään apuna paperista valmistettuja välineitä ja niiden avulla havainnollistetaan 

biologisia ilmiöitä ja tapahtumia. Sen lisäksi voidaan tehdä erilaisia preparointeja eliöille ja 

elimille ja ilmiöitä voidaan myös lähestyä opettajajohtoisesti demonstroiden. Useita ilmiöitä 

voidaan myös tarkastella mikroskopoiden ja joissain tapauksissa voidaan tarkastella jopa eläviä 

eliöitä heidän omassa elinympäristössään tai luokassa. (Palmberg & Yli-Paunula 2005: 118–

124) 

 

3. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 

Suomessa lukioiden toimintaa ja opettajien työtä ohjaa Opetushallituksen julkaisema 

valtakunnallinen lukion opetussuunnitelman perusteet, sekä sen pohjalta tehdyt koulukohtaiset 

opetussuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä päättää, kuinka koulukohtainen opetussuunnitelma 

laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. (Opetushallitus 2015: 9–11) Lukion 

opetussuunnitelman perusteet uusitaan Suomessa noin kymmenen vuoden välein samoihin 

aikoihin kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.  

 

Koulujen opetussuunnitelmat eivät ole täysin pysyneet vastaamaan informaatioajan yhteiskun-

nan asettamiin vaatimuksiin. Vaikka lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka ja luonnontieteet 

ovat nykyajan koulutuksen kulmakiviä, opetussuunnitelmaan täytyisi sisällyttää myös muita 

taitoja, jotka valmistavat oppilaita 2000-luvun työelämän vaatimuksiin. (ACTS 2016) 

Suomalaisiin lukioihin astui 1.8.2016 voimaan uusi opetussuunnitelma, jonka avulla 

lukiojärjestelmä pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin. Opetussuunnitel-

man ohella uudistui myös lukion tuntijako, joka on kuitenkin pääpiirteittäin hyvin samanlainen 

kuin edeltäjänsä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (2013) mukaan uuden opetussuunnitelman ja 

tuntijaon taustalla on tavoite, jonka mukaan lukio-opintojen tulisi kartuttaa tietojen ja taitojen 

lisäksi myös tulevaisuuden oppimistaitoja. Lukio-opetuksen tavoite on myös lisätä integroivaa 

ja kokonaisuuksien hallintaa vahvistavaa opetusta. Lukiokoulutuksen olisi jatkossa 

mahdollistettava paremmin joustavampien opintopolkujen rakentaminen. 

 

Uuden opetussuunnitelman perustana on oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen on opiskeli-

jan aktiivisen, tavoitteellisen ja itseohjautuvan toiminnan seurausta. Oppimisprosessissa 
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opiskelija rakentaa tietoa aiempien tietojen ja kokemustensa pohjalta. Oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa ympäristöissä. (Opetushallitus 

2015: 14) Lukion uudessa opetussuunnitelmassa painottuu edeltäjäänsä selkeämmin laaja-

alaista osaamista kehittävän opiskelun vahvistaminen ja eri oppiaineiden välisten yhteyksien 

rakentaminen. Opetussuunnitelmasta heijastuu myös se, että lukio-opetusta pyritään avaamaan 

entistä enemmän yhteiskuntaan päin ja lisäämään yhteistyötä eri tahojen kanssa. 

Opiskeluympäristöjä pyritään laajentamaan oppilaitosten ulkopuolelle ja vahvistamaan yhteyk-

siä esimerkiksi yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, liikunta- ja luontokeskuksiin sekä erilai-

siin yritysten ja työelämän tarjoamiin opiskeluympäristöihin. Opetussuunnitelman perusteissa 

mainitaan myös useaan otteeseen, että lukiokoulutuksen tavoitteena on opiskelijan oppimaan 

oppimisen sekä elinikäisen oppimisen taitojen kehittyminen. Opetussuunnitelmassa painote-

taan myös yhdessä tekemisen ja yhteistyön vahvistamista sekä monipuolisten 

opiskeluympäristöjen ja opetusteknologian käyttöä osana opetusta. Yleisesti tavoitteena on 

antaa opiskelijoille paitsi mahdollisimman hyvät valmiudet yhteiskunnassa toimimista, jatko-

opiskeluja ja työelämää ajatellen mutta myös tukea kasvua hyviksi, tasapainoisiksi ja sivisty-

neiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013, Opetushallitus 

2015) 

 

 

3.1. Lukion biologian opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 

Biologian tuntijako säilyy lukion uudessa opetussuunnitelmassa ennallaan. Biologiaa on 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan tarjottava kaikissa lukioissa viisi kurssia, joista kaksi 

on pakollisia ja kolme valinnaisia. Sen lisäksi kouluilla voi olla omia valinnaisia kursseja. 

Pakolliset biologian kurssit ovat Elämä ja evoluutio sekä Ekologia ja ympäristö. Valinnaisia 

kursseja puolestaan ovat Solu ja perinnöllisyys, Ihmisen biologia ja Biologian sovellukset. 

(Opetushallitus 2015: 140–145)  

 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan biologian opetuksen tehtävä on tukea 

opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä sekä lisätä heidän kiinnostustaan bio- 

ja ympäristötieteitä kohtaan. Biologian opetus auttaa opiskelijoita ymmärtämään elollisen 

luonnon rakennetta, toimintaa ja siinä vallitsevia vuorovaikutussuhteita. Biologian opetus välit-

tää opiskelijoille tietoa siitä, millainen tieteenala biotieteet on ja kuinka sitä hyödynnetään eri 

tavoin esimerkiksi teollisuudessa, maataloudessa ja lääketieteessä. Opetuksessa nostetaan myös 
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esille, kuinka biologista tietoa voidaan hyödyntää arkielämässä ja mahdollisesti jatko-

opinnoissa ja työelämässä. (Opetushallitus 2015: 140–145) 

 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) määritellään, että biologian opetukselle ominai-

sta on havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta sekä tutkimuksellisuus. 

Biologian opetuksessa tulisi tehdä laborointeja sekä työskennellä myös digitaalisissa ja koulun 

ulkopuolisissa ympäristöissä. Biologian opetukselle asetetut tavoitteet näkyvät taulukossa 1. 

Tavoitteet ovat monipuolisia, ja niihin sisältyy tavoite paitsi biologisen tiedon sisäistämisestä 

myöskin sen soveltamisesta arkielämässä. Tavoitteessa korostuu myös tieto- ja 

viestintäteknologian sekä digitaalisten oppimisympäristöjen käyttö ja tutkimustaitojen oppimi-

nen monipuolisesti. (Opetushallitus 2015: 140–145) 

 

 

  

Taulukko	1.	Biologian	opetuksen	tavoitteet	kirjoittajan	mukailemana.	(Opetushallitus	2015:	140) 
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3.2. Tutkimuksellisuus lukion opetussuunnitelman perusteissa 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) näkyy selkeästi tutkimuksellisuuden 

painottaminen. Opetuksen yleisissä tavoitteissa mainitaan, että opiskelijan tulee saada 

kokemuksia tutkivasta oppimisesta ja osallisuudesta tieteellisen tutkimuksen tekoon. Myös 

opetuksen toteutuksessa kehotetaan opettajia käyttämään tutkimiseen, kokeilemiseen ja 

ongelmanratkaisuun perustuvia opetusmenetelmiä, sillä ne vahvistavat opiskelijoiden 

tutkimustaitoja ja opettavat monilukutaitoa sekä tieteen- ja taiteenaloille ominaista kieltä. 

Biologian ainekohtaisessa opetussuunnitelmassa tutkimuksellisuuden painottaminen näkyy 

erityisen selvästi. Opetussuunnitelman perusteisiin on jokaisen kurssin tavoitteisiin listattu 

jonkin tieteellisen tutkimuksen, projektin tai kokeellisen työn toteuttaminen. (Opetushallitus 

2015: 14, 34, 140–145) 

 

4. Tutkiva oppiminen 

Tutkivalle oppimiselle ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, vaan se voidaan määritellä eri 

tavoin riippuen siitä, tarkastellaanko sitä ajattelun, tuotoksen, työtavan tai tiedon- tai 

oppimiskäsityksen näkökulmasta (Yli-Paunula 2005: 99). Suomessa tutkivaa oppimista ovat 

tutkineet paljon Hakkarainen, Lonka ja Lipponen, ja tässä tutkielmassa esitetty tutkivan 

oppimisen teoria perustuu pääosin heidän kirjoittamaansa teokseen Tutkiva oppiminen: järki, 

tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä (2004). Teorian lähteenä olen käyttänyt myös 

Hakkaraisen, Bollström-Huttusen, Pyysalon ja Lonkan (2005) teosta Tutkiva oppiminen 

käytännössä. Matkaopas opettajille sekä Seitamaa-Hakkaraisen ja Hakkaraisen (2003) Polut-

verkkojulkaisun Tutkivan oppimisen teoriaa -julkaisua. 

 

Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan sellaista oppimista, jossa oppijat eivät omaksu tietoa 

suoraan kirjasta tai opettajalta, vaan ohjaavat omaa oppimistaan asettamalla ongelmia ja 

muodostamalla omia käsityksiä ja selityksiä. Se perustuu ajatukseen, että tiedon ymmärtäminen 

on samanlainen prosessi kuin alkuperäisen tiedon luominen ja keksiminen. Kun yksilö yrittää 

ymmärtää jotain tietoa, hän käy päässään läpi samankaltaista prosessia, jonka alkuperäisen 

tiedon keksijä on aikanaan käynyt. (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen 2003) Tutkivan 

oppimisen keskeisin ajatus on vaalia oppilaiden kekseliäisyyttä ja luovuutta. Se on oppimista, 

jonka avulla voidaan herättää oppimisen ilo. Koulun tehtävä ei ole opetuksessa vain lisätä 

oppilaiden tietomäärää, vaan sytyttää heissä innostus oppia uusia asioita ja ratkaista rohkeasti 
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eteen tulevia ongelmatilanteita. Tutkiva oppiminen kehittää oppimaan oppimisen taitoa ja 

ongelmanratkaisutaitoja, joita oppilaat tulevaisuudessa tarvitsevat ja joiden tärkeyttä myös uusi 

opetussuunnitelma painottaa. (Hakkarainen ym. 2005: 13-14, Opetushallitus 2015) 

 

Tutkiva oppiminen perustuu siihen, että tutkimusprosessia ohjataan ongelmia ja kysymyksiä 

asettamalla. Siinä etsitään tietoa sellaiseen ongelmaan, jota ei voida ratkaista aiemmin hankitun 

tiedon avulla. Ratkaisu tapahtuu etsimällä uutta tietoa erilaisista tietolähteistä, kokeita teke-

mällä tai hankkimalla havaintoaineistoa. (Hakkarainen ym. 2004: 279) Tutkivan oppimisen 

malli on saanut paljon vaikutteita Jaakko Hintikan kyselevän tutkimuksen mallista. Tuon mallin 

mukaan tutkimusprosessi on ongelmien ratkaisemista kysymyksiä esittämällä. Siinä uuden 

oppimisen ajatellaan olevan kysymys-vastaus-askelin etenevä oppimisprosessi, jossa oleellista 

on erityisesti vastausten saaminen selitystä hakeviin miksi-kysymyksiin. (Hakkarainen ym. 

2004, Paavola, Hakkarainen & Seitamaa-Hakkarainen 2006: 148–149) 

 

Tutkivan oppimisen menetelmässä on tärkeää, että tietoa ei vain ahmaista ja liitetä aiempiin 

tietoihin, vaan sitä käsitellään ja rakennetaan ratkaisemalla ymmärtämiseen liittyviä ongelmia 

(Hakkarainen ym. 2005: 30). Keskeisiä tutkivan oppimisen periaatteita on pyrkimys 

ymmärtämiseen ja ilmiöiden selittämiseen, ongelmalähtöinen tiedonhankinta, omien 

ennakkokäsitysten esiin nostaminen, huomion kohdistaminen suuriin käsitteisiin ja ideoihin 

sekä yksilöllinen tiedon rakentaminen ja asiantuntemuksen jakaminen (Seitamaa-Hakkarainen 

& Hakkarainen 2003). 

 

Kuvassa 1 näkyy tutkivan oppimisen periaatteiden pohjalta luotu malli ja sen osatekijät. Tutki-

van oppimisen osatekijät ovat kontekstin luominen, ongelmien asettaminen, työskentelyteorian 

luominen, kriittinen arviointi, syventävän tiedon hankkiminen, tarkentuvan ongelman asettami-

nen ja uuden työskentelyteorian luominen. Kaikkia osatekijöitä yhdistää jaettu asiantuntijuus. 

Malli on hyvä työväline, mutta sitä ei tule kuitenkaan ymmärtää liian mekaanisesti. Kaikki 

osatekijät ovat olennaisia tutkivan oppimisen prosessissa, mutta tilanteesta riippuen niiden 

roolit saattavat vaihdella ja joku vaihe voi jäädä jopa kokonaan pois. Tasapainoisessa tutkivan 

oppimisen prosessissa kaikki vaiheet ovat kuitenkin tavalla tai toisella mukana. Parhaillaan 

tutkivan oppimisen prosessi on kehämäisesti etenevä ja syvenevä prosessi, jolla ei ole useinkaan 

selkeää alkua tai loppua. (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen 2003, Hakkarainen ym. 2005: 

29–31)  
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Tutkivassa oppimisessa oppimisprosessi on tiedon rakentamisen ja oppimisen välistä 

vuorovaikutusta, joka synnyttää uutta ymmärrystä ja tietoa. Sen kohteena voi olla jonkin 

tieteellisen ilmiön ymmärtäminen ja selittäminen. Tutkivan oppimisen prosessin ensimmäinen 

vaihe on kontekstin luominen ja opetuksen ankkurointi. Siinä käsiteltävät ongelmat ankkuroi-

daan opiskelijoiden kokemuksiin tai aiempiin tietoihin asiasta. Tämä auttaa opiskelijoita paitsi 

ymmärtämään opiskeltavien asioiden merkityksen, myös sitoutumaan ja motivoituman 

tutkimukseen. (Hakkarainen ym. 2004: 299) 

 

Seuraava vaihe on ongelmien asettaminen, jossa oppilaat haastetaan muodostamaan aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä (Hakkarainen ym. 2005: 31). Tutkiva oppiminen etenee kysymysten ja 

ongelmien avulla, joille pyritään luomaan teorioita ja selityksiä. Seuraava vaihe on 

työskentelyteorian luominen, jolla tarkoitetaan hypoteesien, tulkintojen ja selitysten luomista. 

Nämä teoriat ovat vain alustavia, ja niitä on tarkoitus testata tutkivan oppimisen prosessin 

aikana. (Hakkarainen ym. 2004: 301, Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen 2003) 

 

Seuraava vaihe on kriittinen arviointi, jossa opiskelijat arvioivat kriittisesti mutta rakentavasti 

oman prosessinsa etenemistä, ja samalla voidaan asettaa uusia tavoitteita. Tämän vaiheen 

tarkoituksena on opiskelijoiden luomien teorioiden kehittäminen ja parantaminen. Mahdolliset 

epäselvyydet ja puutteellisuudet nostetaan esille ja asetetaan uusia syventävän tiedon hankkimi-

seen liittyviä tavoitteita. Seuraava vaihe on syventävän tiedon hankkiminen, jossa etsitään tietoa 

erilaisista tietolähteistä, kuten esimerkiksi kirjallisuudesta, sähköisistä lähteistä, haastatteluista 

Kuva	1.	Tutkivan	oppimisen	osat.	(Hakkarainen,	Bollström-Huttunen,	Pyysalo	&	Lonka	2005) 



	

	 	
11	

tai kokeista. Tutkivan oppimisprojektin tavoitteena on uuden ymmärryksen ja tiedon 

synnyttäminen, ja näin ollen tiedonhankinta liittyy siihen olennaisesti. (Hakkarainen ym. 2004: 

302) Uuden tiedon pohjalta voidaan muodostaa uusia tutkimuskysymyksiä ja edelleen uusia 

työskentelyteorioita (Hakkarainen ym. 2005: 31). 

 

Vaikka edellä esitettiin tutkiva oppiminen vaiheittain etenevänä kaavana, sitä ei pidä ajatella 

kaavamaisena mallina, vaan ennemmin lähestymistapana oppimiseen. Ei ole olemassa yhtä 

oikeaa kaavaa tutkivaan oppimiseen, vaan mallia voi soveltaa monella eri tavalla. Etenkin 

alussa tutkivaa oppimista voi yhdistellä opetuksessa muihin opetusmenetelmiin ja kokeilla ja 

kehittää sitä vähän kerrallaan. Näin uusi toimintatapa vakiintuu pikkuhiljaa osaksi koulun 

arkea. (Hakkarainen ym. 2005: 15, 18) 

	
	

4.1. Oppilaan rooli tutkivassa oppimisessa 

Tutkivan oppimisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että oppilaat tuntevat tutkivan oppimi-

sen mallin ja sen eri osat. Se auttaa heitä jäsentämään ja ryhmittelemään saamaansa tietoa ja 

arvioimaan, missä tutkivan oppimisen vaiheessa he milloinkin ovat ja mitä heiltä odotetaan 

seuraavaksi (Hakkarainen ym. 2005: 32). Tutkiva oppiminen vaatii oppilailta hyvää 

yhteistyökykyä sekä kykyä kyseenalaistaa asioita ja pohtia uusia ratkaisuja. Oppilaiden tulisi 

pystyä kertomaan rohkeasti omia käsityksiään opiskeltavista ilmiöistä, ja siihen vaikuttaa 

oleellisesti luokassa vallitseva ilmapiiri. Tutkivan oppimisen onnistumisen kannalta on tärkeää, 

että luokassa vallitsee kannustava ilmapiiri, joka sallii oppilaiden kasvaa ja kehittyä. Jos luokan 

oppilailla on taipumusta esimerkiksi nolata tai latistaa toisiaan, tutkiva oppiminen on mahdo-

tonta. Myös oppilaiden motivaation säilyminen on tärkeää. Motivaation säilymisen kannalta on 

tärkeää, että työtapoja ja oppimisympäristöjä käytetään monipuolisesti, etenkin pitkäkestoisissa 

hankkeissa. (Hakkarainen ym. 2005: 14–16)  

 

 

4.2. Opettajan rooli tutkivassa oppimisessa 

Opettajan rooli tutkivassa oppimisessa on suuri, ja ilman opettajaa hanke ei yleensä etene. 

Tutkiva oppiminen vaatii taustalleen työhönsä sitoutuneen, ammattitaitoisen ja itseään kehittä-

vän opettajan. Hänen tulee työllään herättää oppilaissa oppimisen ja ymmärtämisen kipinä sekä 



	

	 	
12	

tukea oppimista. Opettajan rooli on ennen kaikkea ohjata oppilaita ottamaan itse vastuuta tutki-

van oppimisen osista niin, että he itse oppivat asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan toimin-

taansa ja kysymyksiä sekä selittämään asioita. Ohjaamisen lisäksi opettaja voi itsekin olla 

mukana rakentamassa tietoa. (Hakkarainen ym. 2005: 18, 66) Opettajan tulee antaa tutkivassa 

oppimisessa oppilaille tilaa ja aikaa etsiä itse vastauksia kysymyksiin. Hänen täytyy luottaa 

oppilaiden älyyn ja ajattelukykyyn ja olla kiinnostunut oppilaiden ajatuksista ja käsityksistä, 

vaikkakin ne välillä poikkeaisivat hyväksytyistä käsityksistä. Opettaja voi kysymyksillään 

ohjata oppilaita kehittämään käsityksiään.  (Hakkarainen ym. 2005: 95, 208) Tutkiva oppimi-

nen on parhaimmillaan projekti, jossa opettaja ei voi etukäteen tietää mitä tapahtuu ja mistä 

oppilaat innostuvat. Se vaatii opettajalta rohkeutta heittäytyä uuteen tilanteeseen. Tutkivan 

oppimisen toteuttaminen luokassa voi olla opettajalle hänen oma tutkivan oppimisen hank-

keensa. (Hakkarainen ym. 2005: 74–76) 

 

5. Tutkimuksellinen oppiminen 

Tutkimuksellinen oppiminen (Inquiry based learning) on oppilaskeskeinen tapa opiskella, jossa 

oppilaat itse suorittavat pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia asettamalla kysymyksiä, teke-

mällä havaintoja ja etsimällä tietoa. Tutkimuksellisessa oppimisessa on keskeistä 

oppilaskeskeisyys, oppilaiden välinen vuorovaikutus ja yhdessä oppiminen. Tutkimuksellisuus 

on ollut biologian didaktiikassa keskeinen lähestymistapa jo 1990-luvulta lähtien, mutta sen 

rooli on entisestään korostunut viime vuosina, mikä voidaan havaita peruskoulun ja lukion 

uusista opetussuunnitelman perusteista.  (Uitto, Kesler & Aivelo, Opetushallitus 2014, 

Opetushallitus 2015) Tutkivan lähestymistavan omaksuminen opetukseen voi aluksi tuntua 

hankalalta, jos se on uutta opettajalle ja oppilaille. Eri oppilaiden ja ryhmien tuen tarve 

tutkimuksellisessa oppimisessa vaihtelee, ja opettajan tehtävä onkin seurata työskentelyä ja 

tukea oppilaita työskentelyn eri vaiheissa. Tutkivan lähestymistavan vaikeustasoa voidaan 

säädellä lisäämällä tai vähentämällä opettajajohtoisuutta ja oppilaskeskeisyyttä työskentelyssä. 

(Uitto 2012: 37–39) Työn toteuttamistapa kannattaa valita ryhmän tieto- ja taitotason sekä 

käytettävissä olevan ajan mukaan (Mutanen 2017: 6).  
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Kuvassa 2 näkyy tutkivan ja kokeellisen lähestymistavan ulottuvuudet, joita voidaan vaihdella 

tilanteen mukaan. Oppilaille annettu tehtävä voi olla suljettu, jolloin tehtävään on olemassa 

vain yksi oikea vastaus ja työskentelytapa. Sen vastakohtana on avoin tehtävä, jossa on useita 

vastausvaihtoehtoja ja työskentelytapoja. Tehtävä voi olla myös strukturoitu tai strukturoima-

ton eli oppilaita voidaan ohjata kaikkien työvaiheiden läpi tai antaa heidän selviytyä itsenäisesti 

ilman ohjausta. Tehtävä voi olla myös opettajakeskeinen, jolloin opettaja asettaa 

tutkimuskysymykset, tai toisaalta se voi olla oppilaskeskeinen, jolloin oppilaat itse pääsevät 

tekemään tutkimuskysymykset. Tilanteen ja oppilaiden osaamistason mukaan näitä tekijöitä 

voidaan säädellä kullekin ryhmälle sopivaksi. 

 

Bybee (1997) on kehittänyt tutkimuksellisen lähestymistavan pedagogisen toimintamallin, joka 

on esitetty taulukossa 2. Se helpottaa opettajia tutkivan lähestymistavan omaksumisessa 

opetukseen. Malli on kehitetty ensisijaisesti luonnontieteiden opetukseen, mutta sitä voidaan 

soveltaa muussakin opetuksessa. Malli koostuu viidestä osasta, joista kukin sisältää omat 

ohjeistuksensa niin oppilaille kuin opettajillekin. Osat ovat motivoiminen, tutkiminen, 

selittäminen, soveltaminen ja arviointi. (Uitto 2012: 37) 

  

Kuva	2.	Tutkivan	ja	kokeellisen	lähestymistavan	ulottuvuudet	kirjoittajan	
mukailemana.	(Uitto	2012:	40	[Wellington	1998]) 
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5.1. Luonnontieteellinen kokeellinen tutkimus 

Yli-Paunulan (2005) mukaan varsinaisesta luonnontieteellisestä kokeellisesta tutkimisesta 

voidaan puhua silloin kun oppimiseen liittyvät kaikki tieteellisen tutkimuksen vaiheet: havain-

non tekeminen, hypoteesin muodostaminen, tutkimussuunnitelman teko, aineiston hankkimi-

nen, tulosten käsittely ja analysoiminen, johtopäätösten tekeminen ja tulosten raportoiminen. 

Luonnontieteellinen kokeellinen oppiminen vaatii paljon aikaa ja se soveltuu parhaiten sellais-

ten ilmiöiden tutkimiseen, joiden teoreettinen tausta tunnetaan jo ennalta hyvin. Työtavassa on 

Taulukko	2.	Tutkimuksellisen	lähestymistavan	pedagoginen	toimintamalli	kirjoittajan	mukailemana.	
(Uitto	2012:	38	[Bybee	1997]) 
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tärkeää, että sekä opettaja että oppilas ymmärtävät tutkimuksen tekemisen olevan uudenlainen 

tapa lähestyä luonnontieteellisiä asioita ja ilmiöitä.  Työtapa vaatii rohkeaa ja ennakkoluulo-

tonta asennetta, sillä ongelma on ratkaistava itse tutkimalla ja tuloksia tulkitsemalla. Tutki-

musta suunnitellessa olisi tärkeää, että opiskelija pääsisi itse valitsemaan itselle mieleisen ja 

mielenkiintoisen tutkimusaiheen. Usein kuitenkin aikapulan vuoksi opettaja päättää tutkittavan 

aiheen. (Yli-Paunula 2005: 109–110)  

 

Biologian on hyvin monipuolinen tieteenala ja se tarjoaa koulussa mahdollisuuden monenlais-

ten tutkimusten tekemiseen. Tutkimusta voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Ekologi-

sessa tutkimuksessa tutkitaan eliöiden vuorovaikutusta toisiinsa ja elottomaan luontoon, ja 

molekyylibiologisessa tutkimuksessa puolestaan tutkitaan solujen toimintaa. 

Perinnöllisyystutkimuksessa tutkimuksen kohteena ovat geenien rakenne, toiminta, muuntelu 

ja periytyvyys, ja ympäristöbiologisessa tutkimuksessa tutkitaan puolestaan ihmisen suhdetta 

luontoon. (Luonnontieteet 2017) Tutkimuksen kohteena koulussa tehtävässä tutkimuksessa voi 

olla esimerkiksi jokin eläin tai kasvi. Kasvit ovat hyvin monipuolisia tutkimuskohteita ja niiden 

käytön etuna on se, ettei eettisiä kysymyksiä tarvitse miettiä niin paljon kuin eläimillä tehtävissä 

kokeissa. Kasveille voidaan suorittaa muun muassa erilaisia kasvatuskokeita ja niiden raken-

teita voidaan tutkia mikroskoopin avulla.  

 

6. Kasvien solukkoviljely 

Kasvien solukkoviljelyllä tarkoitetaan menetelmää, jossa kasvin soluja, solukoita tai kasvinosia 

viljellään irrallaan kasvista steriileissä olosuhteissa. Emokasvista irrotettua solukkoa kasvate-

taan kasvatusalustalla, johon on lisätty solukon elossa pysymiseen tarvittavat aineet. Tarvitse-

mansa hapen kasvi saa kasvatuspurkin sisällä olevasta ilmasta. Solukot voivat kasvatusalustalla 

regeneroitua kokonaan uusiksi yksilöiksi. (Haapala & Niskanen 1992: 13, Tieteen termipankki 

2017) Kasvien solukkoviljely perustuu totipotenssi-teoriaan, jonka mukaan kaikissa kasvin 

soluissa on informaatio, jonka mukaan kasvi voi kasvaa uudeksi yksilöksi (Huhtama 2013: 2–

3). Solukkoviljelyn etuja perinteisiin viljelymenetelmiin verrattuna ovat sen nopeus ja tehok-

kuus. Sen avulla saadaan tuotettua yhdestä yksilöstä rajattoman paljon kasveja pienessä tilassa. 

Solukkoviljelyä voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina ja viljelmien hoito on myös suhteellisen 

helppoa. Solukkoviljelyn suurin heikkous on se, että se on melko kallista perinteisiin menetel-

miin verrattuna. Viljelmissä tapahtuu joskus myös somaklonaalista muuntelua, eli muissa kuin 
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sukusoluissa tapahtuvaa muuntelua, jonka seurauksena syntyy halutusta poikkeavia kasveja. 

(Haapala & Niskanen 1992: 27–28) 

 

Kasvien solukkoviljelyä hyödynnetään sekä kaupallisissa että tutkimuksellisissa tarkoituksissa. 

Sitä käytetään esimerkiksi kasvien mikrolisäyksessä, kasvien jalostuksessa, terveiden taimien 

tuottamisessa ja geenipankkitoiminnassa. Kasvien mikrolisäyksellä tarkoitetaan kasvin lisää-

mistä kasvinosista ja sen avulla emokasvin ominaisuudet saadaan siirrettyä muuttumattomina 

uusiin yksilöihin. (Haapala & Niskanen 1992: 22) Mikrolisäys on vaihtoehto perinteisille 

lisäämisen muodoille kuten varttamiselle ja pistokaslisäykselle, ja se on osoittautunut tehok-

kaaksi ja hyväksi lisäysmenetelmäksi useiden kasvilajien kohdalla, joiden lisääminen perintei-

siä viljelymenetelmiä käyttäen on vaikeaa, hidasta ja jopa mahdotonta (Haapala & Niskanen 

1992: 22). Mikrolisäystekniikka on nopea ja sillä saadaan tuotettua suuria määriä terveitä ja 

geneettisesti samankaltaisia yksilöitä in vitro-olosuhteissa (Honda & Kobayashi 2004: 106). 

 

 

6.1. Solukkoviljelymenetelmät 

Solukkoviljelymenetelmiä on monenlaisia. Kasvi voi regeneroitua, eli tuottaa puuttuvat kasvin-

osat, kahdella eri tavalla: embryogeneesin tai organogeneesin kautta. Embryogeneesi on 

kasvullisten alkioiden muodostumiseen perustuva menetelmä, jossa lähtösolukosta muodostuu 

ensin alkio ja siitä edelleen kasvi. Organogeneesi puolestaan on elinsyntyinen lisäysmenetelmä, 

ja siinä kasvinosat alkavat muodostua aloituskappaleeseen joko suoraan ilman välivaiheita tai 

siitä kasvaneesta erilaistumattomasta solukosta, eli kallussolukosta. Somaattiseksi 

embryogeneesiksi kutsutaan sitä, kun alkio kehittyy vegetatiivisesta eli kasvullisesta solukosta. 

(Haapala & Niskanen 1992: 13, Varis, Heiska & Aronen 2014: 14–15)  

 

Kasvien solukkoviljely tapahtuu siihen tarkoitetussa laboratoriossa, jossa on tilat kasvualusto-

jen valmistukseen, aseptiseen työskentelyyn ja erillinen kasvatushuone kasveille. Aseptisella 

työskentelyllä tarkoitetaan sitä, että työskennellään mahdollisimman steriileissä olosuhteissa ja 

pyritään minimoimaan bakteeri- ja sienikontaminaatiot. (Huhtama 2013: 11–12, Varis ym. 

2014: 32) Solukkoviljelylaboratorion perusvälineistöön kuuluu monia laitteita ja välineitä. 

Laminaarivirtauskaappi on steriili työskentelytila, jonka sisällä kasvien käsittely suurimmaksi 

osaksi tapahtuu. Muita välttämättömiä laitteita ovat autoklaavi, pH-mittari, vaaka, lämpölevy 

sekä erilaiset mittalasit ja laboratoriovälineet. Kasvatusastioina käytetään yleensä koeputkia, 
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petrimaljoja ja lasisia tai muovisia kannellisia purkkeja. (Haapala & Niskanen 1992: 30–33) 

Huolellinen aseptiikka laboratoriossa on tärkeää koko työskentelyn ajan, sillä solukkoviljelyssä 

käytettävät kasvatusalustat ovat hyviä kasvualustoja myös bakteereille ja sienille, ja 

kontaminaatioita tapahtuu helposti. (Jaakola 1997: 7) 

 

Pääpiirteittäin kasvien solukkoviljely noudattaa aina samaa kaavaa. Se aloitetaan leikkaamalla 

halutusta kasvista aloitusmateriaali, joka pintasteriloidaan ja huuhdellaan steriilillä vedellä. Sen 

jälkeen aloitusmateriaalista leikataan haluttu aloituspala ja aloitetaan viljely istuttamalla pala 

kasvatusalustalle, jossa on halutussa suhteessa tarvittavia mikro- ja makroravinteita. Viljelmää 

kasvatetaan kasvatushuoneessa, jossa on kasville oikea lämpötila ja valo-olosuhteet. Kun 

viljelmä on kasvanut riittävästi, se voidaan siirtää juurrutusalustalle. (Jaakola 1997: 7) 

 

 

6.2. Kasvihormonit solukkoviljelyssä 

Kasvisolukon kasvu ja erilaistuminen tapahtuvat viljelmissä kasvihormoneja käyttämällä. 

Kasvihormoneja valmistuu kasveissa itsessään, mutta niitä voidaan valmistaa myös synteetti-

sesti. Yleisimpiä viljelmissä käytettyjä hormoneja ovat auksiinit ja sytokiniinit. Auksiineja 

käytetään eteenkin juurrutusalustoissa, sillä ne edistävät verson ja juuren kasvua laajentamalla 

soluja. Ne myös edistävät kallussolukon kasvua ja solun jakautumista. Liian suurina annoksina 

auksiinit saattavat kuitenkin olla haitallisia ja ehkäistä kasvin kasvua. (Haapala & Niskanen 

1992: 42, Pirttilä, Wäli, Pohjanen & Hohtola 2016) Sytokiniinit edistävät solujen jakaantumista 

ja auksiinien kanssa yhdessä ne vaikuttavat verson erilaistumiseen. Kun sytokiniinien 

konsentraatio kasvatusalustassa on riittävän suuri, juurten kasvu loppuu, mutta verson kasvu 

nopeutuu. Liian korkea sytokiniinipitoisuus viljelmässä voi aiheuttaa sen, että muodostuu 

paljon pieniä versoja, jotka eivät kasva pituutta. (Pirttinen 2010: 42)  

 

Kasvien solukkoviljely on mielenkiintoista ja se tarjoaa opetukseen monia erilaisia tutkimusai-

heita. Tutkimuksissa voidaan tutkia esimerkiksi kasvihormonien tai erilaisten kasvatusalustojen 

vaikutusta kasvien kasvuun. Solukkoviljely vaatii onnistuakseen kuitenkin oikeanlaiset 

työskentelytilat ja materiaalit, joten sen toteuttaminen tavallisessa koululuokassa on mahdo-

tonta. Ainakin yliopistoilla ja kasvitieteellisillä puutarhoilla on solukkoviljelyyn vaadittavat 

tilat, materiaalit ja asiantuntemusta, joten yhteistyössä heidän kanssaan lukio-opiskelijoillekin 

voi avautua mahdollisuus päästä kokeilemaan solukkoviljelyä.  
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7. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin lukiolaisten opiskelijoiden kokemuksia vierailusta Oulun 

yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle sekä heidän tutkimustaitojensa kehittymistä 

tutkimuksellisen työskentelyn aikana. Lopuksi verrattiin, onko opiskelijoiden kokemuksilla ja 

oppimistuloksilla yhteyttä toisiinsa. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Millaisena kokemuksena opiskelijat kokivat projektin 

• Kasvihuonekierros  

• Solukkoviljelyn kokeileminen  

• Tutkimuksen tekeminen 

2) Kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyvät projektin aikana. 

3) Vaikuttaako tutkimuksen mielenkiintoisena, hyödyllisenä tai haastavana  

kokeminen siihen, kuinka tutkimustaidot kehittyvät projektin aikana. 

 

Tämä tutkimus on nyt erittäin ajankohtainen, sillä uusi opetussuunnitelma on juuri astunut 

voimaan. Biologian osalta uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy entistä enemmän tutkimukselli-

suutta, ja sen vuoksi onkin mielenkiintoista tietää, millaisena kokemuksena opiskelijat 

tutkimuksen tekemisen kokevat ja millaisia oppimistuloksia tutkimuksellisella työskentelyllä 

voidaan saavuttaa. Tähän tutkimukseen yhdistyy myös vahvasti yhteistyö koulun ulkopuolisen 

organisaation kanssa, mitä myös on korostettu uudessa opetussuunnitelmassa. Toivon mukaan 

tämä tutkimus synnyttää uusia ideoita siitä, kuinka tutkimuksellisuutta voitaisiin lisätä opetuk-

seen ja kuinka koulun ulkopuolisia yhteistyöverkostoja saataisiin vahvistettua. 

 

8. Tutkimuksen toteutus, aineisto ja menetelmät 

8.1. Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin 14.2.–24.3.2017 välisenä aikana kahdelle erään oululaisen lukion 

ryhmälle, jotka opiskelivat biologian ensimmäistä kurssia. Ensimmäisessä ryhmässä oli 31 

opiskelijaa ja toisessa ryhmässä 33 opiskelijaa, yhteensä opiskelijoita oli siis 64. 
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8.1.1. Ensimmäinen tapaaminen – Kontekstin ja työskentelyteorian luominen 

Tapasin opiskelijoiden kanssa ensimmäisen kerran 14.2.2017 opiskelijoiden omalla koululla ja 

silloin tein opiskelijoille alkutason mittauksen (Liite 1) ja kerroin pohjatietoja heidän itse 

toteuttamaansa tutkimusta varten. Opiskelijoiden tutkimustaitojen alkutasoa mittaava tehtävä 

tehtiin heti ensimmäisen tapaamisen alussa ja siihen käytettiin noin 20 minuuttia, jona aikana 

kaikki ehtivät kirjoittaa vastauksensa valmiiksi. Alkutehtävässä oli lyhyt teoriaosa, jonka perus-

teella opiskelijoiden piti vastata kolmeen tehtävään. Ensimmäisessä tehtävässä piti muodostaa 

tutkimuksen hypoteesi ja toisessa tehtävässä piti suunnitella tutkimuksen toteutus. Apusanoiksi 

suunnitteluun annettiin koeryhmät, otoskoko, vakiointi ja mitattavuus. Kolmannessa osiossa 

opiskelijoiden piti listata tutkimuksen virhelähteitä. Ennen alkutason mittausta opiskelijoille oli 

selitetty kaikki tehtävässä olevat termit, ja ne olivat opiskelijoiden nähtävissä koko tehtävän 

teon ajan. Tällä haluttiin varmistaa, että tehtävällä mitataan nimenomaan tutkimustaitojen osaa-

mista eikä termien osaamista. Alkutasoa mittaavan tehtävän jälkeen opiskelijoille esiteltiin 

tarkemmin mitä solukkoviljely on ja käytiin läpi tutkivan oppimisen malli. Tutkivan oppimisen 

mallissa painotettiin nimenomaan kysymysten esittämisen, ryhmätyöskentelyn ja keskustelun 

tärkeyttä. Tämän jälkeen opiskelijat jaettiin neljään ryhmään (A, B, C ja D) ja he saivat suunni-

tella omaa solukkoviljelyyn liittyvää tutkimustaan ryhmissä annetun tehtävälomakkeen 

pohjalta (Liite 2). Tehtävässä oli esitetty teoria ja kaikki oleellinen tieto, minkä perusteella 

opiskelijat pystyivät suunnittelemaan tutkimustaan. Tämän jälkeen ryhmien suunnitelmat 

käytiin yhdessä läpi ja verrattiin eri ryhmien vastauksia. Tapaamisen lopussa käytiin vielä läpi 

tutkimuksen toteutus ja seuraavan päivän työskentelyohjeet (Liite 3).  

 

Opiskelijoiden oman tutkimuksen aiheena oli selvittää, millaisia vaikutuksia erilaisilla 

kasvatusalustoilla on Merveille-ruusun juurten kehittymiseen ja kasvuun. Tutkimuksessa tutkit-

tiin neljää erilaista kasvatusalustaa, joista kolmeen oli lisätty juurten kasvua kiihdyttäviä aineita 

ja yhteen ei ollut lisätty mitään (Taulukko 3). A-ryhmän alustaan oli lisätty auksiinia, joka on 

juurten kasvua lisäävä kasvihormoni. B-ryhmä oli kontrolliryhmä, johon ei ollut lisätty 

perusravinteiden lisäksi mitään. C-ryhmän kasvatusalustoihin oli lisätty Bio Roots -ainetta, joka 

sisältää juurten kasvua edistäviä aineita, ja D-ryhmän alustoihin oli lisätty sekä auksiinia että 

Bio Roots -ainetta. Opiskelijoille ei vielä tässä vaiheessa kerrottu, mikä kasvatusalusta milläkin 

ryhmällä on. 
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8.1.2. Toinen ja kolmas tapaaminen – Syventävän tiedon hankkiminen 

Seuraavan kerran tapasimme opiskelijoiden kanssa seuraavana päivänä 15.2., jolloin järjestet-

tiin vierailu Oulun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle. Puutarhalla opiskelijat kiersivät 

kasvihuoneissa asiantuntijan opastamana sekä kävivät ryhmittäin laboratoriossa tekemässä 

tutkimukseensa liittyvän solukkoviljelytyön, jossa he siirsivät juurettomia Merveille-ruusun 

taimia uusille kasvatusalustoille (Kuva 3). Laboratoriossa ryhmät työskentelivät annetun ohjeen 

mukaisesti (Liite 3). Opiskelijoita kannustettiin laboratoriossa kyselemään kysymyksiä sekä 

neuvomaan toinen toisiaan työskentelyssä tutkivan oppimisen tukemiseksi. Opiskelijoiden 

viljelemät kasvit jäivät puutarhan kasvatushuoneeseen kasvamaan. Vierailua seuraavalla 

oppitunnilla opiskelijat vastasivat kyselyyn vierailukokemuksesta (Liite 4).  

 

 

Taulukko	3.	Opiskelijoiden	tutkimuksen	koeryhmät. 

Kuva	3.	Opiskelijoiden	työskentelyä	kasvitieteellisellä	puutarhalla.	(Kuva:	Kirsi	Valta-
Hulkkonen	&	Annikki	Kestilä) 



	

	 	
21	

Seuraavan kerran tapasimme opiskelijoiden kanssa 22.3. heidän omalla koulullaan. Silloin 

vuorossa olivat mittaukset ja kasvien istutus multaan (Kuva 4). Jokainen opiskelija laski itse 

istuttamistaan kasveista juurten lukumäärät, ja tulokset koottiin ryhmittäin (A, B, C ja D) Excel-

taulukkoon, ja juurten lukumäärien keskiarvot laskettiin ryhmittäin. Ryhmien keskiarvot 

koottiin taululle yhteiseen taulukkoon, ja opiskelijoille paljastettiin, mikä kasvatusalusta kulla-

kin ryhmällä oli. Opiskelijat saivat vielä ryhmittäin pohtia, tukevatko saadut tulokset hypoteesia 

ja oliko tutkimus luotettava ja mitkä ovat mahdollisia virhelähteitä. Ryhmien pohdintoja käytiin 

yhdessä luokassa läpi, ja opiskelijat vaikuttivat olevan tyytyväisiä tuloksiin, eikä 

jatkotutkimuksia tarvittu. Molempien ryhmien tulokset tukivat aiemmin muodostettua hypotee-

sia, ja siitä voidaan päätellä, että tutkimukset onnistuivat hienosti. Lopuksi jokainen opiskelija 

sai istuttaa oman kasvinsa multaan, ja kasvit jätettiin luokkaan kasvamaan. Sovittiin, että 

kevään lopulla jokainen halukas voi hakea oman ruusunsa kotiin vietäväksi. Tunnin lopuksi 

tehtiin vielä kysely, jossa tiedusteltiin opiskelijoiden kokemuksia tutkimuksen tekemisestä ja 

puutarhalla vierailusta (Liite 5). Seuraavan tunnin alussa opiskelijat tekivät vielä oppimisen 

lopputasoa mittaavan tehtävän (Liite 6). Lopputasoa mittaava tehtävä oli rakenteeltaan täysin 

samanlainen kuin alkutasoa mittaava tehtävä, mutta sen sisältö oli eri. 

 

 

Kuva	4.	Opiskelijat	laskevat	tutkittavien	kasvien	juurien	lukumääriä.	(Kuva:	Kirsi	Valta-Hulkkonen) 
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8.2. Tutkimuksen aineisto 

Tutkimukseen osallistui 64 erään oululaisen lukion opiskelijaa, jotka kävivät biologian ensim-

mäistä kurssia. Suurin osa opiskelijoista oli tutkimuksen alkaessa alaikäisiä, joten heidän 

huoltajiltaan kysyttiin lupa tutkimukseen osallistumiseen. Opiskelijoiden yksityisyyden suojaa-

miseksi kaikkia vastauksia käsiteltiin anonyymisti, eivätkä opiskelijoiden nimet tule esille tässä 

tutkielmassa. Jokaiselle opiskelijalle annettiin ensimmäisellä tapaamiskerralla oma vastaaja-

numero, joiden avulla heidän kyselyidensä vastaukset ja tehtävät tunnistettiin. Tutkimus 

toteutettiin kolmella opetuskerralla, jonka lisäksi vielä kahdella tunnilla pidettiin kysely. Jokai-

sella kerralla vähintään yksi opiskelija oli pois, joten todellisuudessa vastaajien määrä kaikissa 

osioissa oli pienempi kuin 64. Puutarhavierailun kokemuksellisuuteen liittyvään kyselyyn 

vastasivat ne opiskelijat, jotka olivat mukana puutarhavierailulla, heitä oli yhteensä 46. 

Tutkimuksen tekemisen kokemuksellisuuteen liittyvään kyselyyn otettiin mukaan vain niiden 

opiskelijoiden vastaukset, jotka osallistuivat jokaiselle kolmelle opetuskerralle. Myös 

tutkimustaitojen kehittymistä mittaavista alku- ja lopputehtävissä huomioitiin vain niiden 

opiskelijoiden vastaukset, jotka osallistuvat kaikille opetuskerroille. Kaikilla opetuskerroilla oli 

mukana 42 opiskelijaa, joten vain heidän vastauksensa huomioitiin noissa osioissa. 

 

 

8.3. Tutkimuksen menetelmät 

Tämä tutkimus on pääosin kvantitatiivinen, mutta siinä hyödynnettiin myös kvalitatiivisia 

menetelmiä. Kvantitatiivista tutkimusta kutsutaan myös tilastolliseksi tutkimukseksi, ja sen 

avulla selvitetään lukumääriin liittyviä kysymyksiä ja eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai 

tapahtuvia muutoksia. Kvantitatiivisen tutkimuksen otoskoot ovat melko suuria, ja aineistonke-

ruu tapahtuu yleensä standardoitujen kyselylomakkeiden avulla, joissa vastausvaihtoehdot ovat 

jo valmiina. Kvantitatiivisissa tutkimuksissa asioita kuvataan yleensä numeeristen suureiden 

avulla, ja sillä saadaan yleensä hyvin olemassa oleva tilanne kartoitettua. Se ei kuitenkaan 

yleensä selitä tulosten takana olevia syitä kovin tarkasti. (Heikkilä 1999: 16)  

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin tutkimuskohdetta ja 

sen käyttäytymisen syitä. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on siis enemmän ymmärtämi-

nen kuin määrien selvittäminen, ja tutkimusten otoskoot ovatkin usein melko pieniä. 

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa hyödynnetään usein psykologian ja käyttäytymistieteiden 
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oppeja, ja tietoja kerätään usein syvähaastatteluilla tai ryhmähaastatteluilla. (Heikkilä 1999: 

16–17) Muita yleisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat esimerkiksi haastattelu, kyselyt ja havain-

nointi (Tuomi & Sarajärvi 2002: 73).  

 

Tämä tutkimus on myös tapaustutkimus, eli tutkimuksen kohteena oli yksittäinen tapahtuma, 

tietty rajattu kokonaisuus, jota tutkittiin käyttämällä erilaisin menetelmin hankittuja tietoja. 

Tapaustutkimukselle tyypillistä on, että kohteena on jokin yksittäinen tilanne, tapahtuma tai 

joukko tapauksia. Yksittäistapauksia pyritään tarkastelemaan luonnollisessa ympäristössään ja 

kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä yksityiskohtaisesti. Tapaustutkimuksessa ei välttämättä pyritä 

selittämään ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä, vaan tavoitteena on tutkimuskohteen tarkka ja 

totuudenmukainen kuvailu. Siinä pyritään lisäämään ymmärrystä tukittavaa asiaa kohtaan 

pyrkimättä kuitenkaan yleistettävään tietoon. Yhdenkin tapauksen perusteellinen ja tarkka 

tutkiminen voi tarjota yksittäistapauksen ylittävää tietoa, vaikkakaan yleistyksiä tuloksista ei 

voida tehdä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

Tässä tutkimuksessa yhdistettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä, sillä haluttiin 

saada selvitettyä tilastollisesti, millaisena kokemuksena opiskelijat projektin ja tutkimuksen 

tekemisen kokevat ja kuinka heidän tutkimustaitonsa konkreettisesti kehittyvät. Toisaalta 

avoimien kysymysten avulla haluttiin kuulla perusteluja vastauksille ja esimerkkejä siitä, mikä 

oli ollut esimerkiksi erityisen mielenkiintoista tai haastavaa. Näin saatiin koottua kattava kuva 

siitä, millainen projekti opiskelijoiden mielestä kokonaisuudessaan oli. Tässä tutkimuksessa 

aineisto hankittiin kyselylomakkeilla sekä alku- ja lopputehtävällä. Kyselylomakkeessa oli sekä 

strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Strukturoiduissa kysymyksissä käytettiin Likertin 

asteikkoa, jossa vastaajalle annettiin viisi vastausvaihtoehtoa. Näistä saatiin osa kvantitatiivi-

sesta aineistosta. Avoimien kysymysten avulla saatiin tarkentavaa tietoa strukturoiduista 

kysymyksistä, ja niistä koostui tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto. Oppilaille teetettiin myös 

alku- ja lopputehtävät, jotka pisteytettiin samoja arvostelukriteereitä noudattaen, ja näistä 

koostui osa kvantitatiivisesta aineistosta. 
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8.3.1. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Avoimista kysymyksistä saadulle kvalitatiiviselle aineistolle suoritetiin aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa 

laadullisissa tutkimuksissa. Siinä aineistosta etsitään tutkimuksen kannalta mielenkiintoiset 

asiat ja luokitellaan, teemoitetaan ja tyypitellään ne. Sisällönanalyysin tarkoitus on järjestää 

aineisto sanalliseen, tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa pyritään luomaan aineistosta teoreettinen kokonaisuus, 

ja aineistoyksiköt eivät ole ennalta valittuja vaan ne poimitaan aineistosta tutkimuksen 

tarkoituksen mukaisesti. Aineistolähtöisestä sisällönanalyysista voidaan erottaa kolme vaihetta, 

jotka ovat 1) Aineiston pelkistäminen 2) Aineiston ryhmittely ja 3) Teoreettisten käsitteiden 

luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 93–111)  

 

Tämän tutkimuksen kyselylomakkeiden avoimet kysymykset olivat melko suoria, kuten ”Mikä 

kasvihuonekierroksella oli mielestäsi erityisen mieleenpainuvaa/mielenkiintoista?” tai ”Mikä 

solukkoviljelyssä oli mielestäsi haastavinta?”. Tämän vuoksi aineiston pelkistämistä ei tarvin-

nut tehdä, vaan aineiston analysoiminen aloitettiin ryhmittelemällä vastaukset. Kaikki vastauk-

set kirjoitettiin ylös, ja ne ryhmiteltiin etsimällä vastauksista samankaltaisuuksia. Joissain 

vastauksissa mainittiin useita eri asioita, jolloin vastaus jaettiin osiin ja eri ryhmiin. Lopuksi 

ryhmät nimettiin niiden sisällön mukaan ja laskettiin, kuinka monta kommenttia kuhunkin 

ryhmään kuuluu ja nouseeko kommenteista esille jotain erityisen mielenkiintoista.  

	
	

8.3.2. Aineiston tilastollinen käsittely 

Kvantitatiivinen eli tilastollinen aineisto käsiteltiin Microsoft Excel- ja SPSS Statistics -ohjel-

mien avulla. Kaikki kokemuksellisuuteen liittyvien kysymysten vastaukset annettiin Likertin 

asteikolla 1–5. Aluksi kaikki paperille tehtyjen kyselyjen vastaukset syötettiin koneelle Excel-

taulukkoon, jonka perusteella tehtiin kaikki kokemuksellisuuteen liittyvät diagrammit. 

Opiskelijat tekivät kurssin alussa ja lopussa heidän osaamisensa alku- ja lopputasoa mittaavan 

tehtävän, jonka avulla haluttiin selvittää, kuinka heidän tutkimustaitonsa kehittyvät kurssin 

aikana. Tehtävät oli rakennettu samanlaisiksi, mutta niiden sisältö oli kuitenkin eri, sillä halut-

tiin selvittää, osaavatko opiskelijat soveltaa oppimaansa uuteen tehtävään. Alku- ja lopputehtä-

vät pisteytettiin samaan aikaan tutkimuksen toteutuksen jälkeen, ja arviointiin käytettiin samoja 
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kriteerejä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. Saadut pistemäärät syötet-

tiin Exceliin, ja sen avulla laskettiin opiskelijoiden tehtäväkohtaiset yhteispistemäärät ja 

muutokset alku- ja lopputehtävän pistemäärien välillä. 

 

Lopuksi haluttiin vielä selvittää, kuinka opiskelijoiden pistemäärät ovat vaihdelleet eri tehtä-

vissä, ja verrata, onko kokemuksellisuuden ja tehtävien pistemäärien välillä korrelaatiota. Tämä 

tehtiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla. Aineistot syötettiin SPSS-ohjelmaan ja pistemäärien 

vaihtelusta päädyttiin tekemään laatikko-jana-kuviot, sillä niiden avulla on helpointa nähdä 

muutokset alku- ja lopputehtävän pistemäärissä. Kokemuksellisuuden ja pistemäärien korrelaa-

tiota testattiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, joka sopii hyvin Likert-

asteikolla tuotetun datan analysointiin. Korreloivista muuttujista tehtiin vielä lisäksi pisteku-

viot. 	  
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9. Tulokset 
 

9.1. Kokemukset vierailusta kasvitieteelliselle puutarhalle 

Opiskelijoilta tiedusteltiin kyselyiden avulla heidän kokemuksiaan kasvitieteellisellä puutar-

halla vierailusta (Liite 4). Kyselyyn vastasi yhteensä 46 opiskelijaa, joista jokainen oli ollut 

vierailulla mukana. Vierailulla oli mukana 50 opiskelijaa, mutta heistä neljä ei ollut koulussa 

seuraavalla tunnilla, kun kysely pidettiin. Kysely oli jaettu kahteen osaan: toisessa käsiteltiin 

kasvihuonekierrosta ja toisessa solukkoviljelytyön toteutusta. Kasvihuonekierrokseen liittyen 

opiskelijoilta kysyttiin heidän mielipidettään kierroksen mielenkiintoisuudesta ja hyödyllisyy-

destä tulevia biologian opintoja ajatellen. Solukkoviljelyyn liittyen kysyttiin puolestaan 

mielipidettä solukkoviljelyn mielenkiintoisuudesta, haastavuudesta ja hyödyllisyydestä tulevia 

biologian opintoja ajatellen. Lisäksi oli muutamia avoimia tarkentavia kysymyksiä. 

 

9.1.1. Kasvihuonekierroksen mielenkiintoisuus 

Opiskelijoiden mielestä opastettu kasvihuonekierros oli pääosin melko mielenkiintoinen koke-

mus (Kuva 5). Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 52,2 % (24 kpl) oli sitä mieltä, että kierros 

oli melko mielenkiintoinen ja 41,3 % (19 kpl) opiskelijoista koki sen mielenkiintoiseksi. 

Opiskelijoista 2,2 % (1 kpl) puolestaan koki, että kierros ei ollut kovin mielenkiintoinen ja 

2,2 % (1 kpl) opiskelijoista oli sitä mieltä, että se ei ollut mielenkiintoinen. Vastanneista 2,2 % 

(1 kpl) ei osannut sanoa mielipidettään asiasta.  

Kuva	5.	Kasvihuonekierroksen	mielenkiintoisuus. 
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Opiskelijoiden vastausten perusteella erityisen mielenkiintoista kierroksella oli nähdä erilaisia 

kasveja ja luonnon monimuotoisuutta, ja 18 opiskelijaa listasi sen vastauksessaan erityisen 

mielenkiintoiseksi. 

”Erityisen mieleenpainuvaa oli kasvien määrä ja erilaisuus” 

”Monien eri lajien näkeminen kerralla toi perspektiiviä luonnon monimuotoisuuteen …” 

”Näki erilaisia uusia kasveja ja kuuli/näki millaisessa ympäristössä ne kasvavat” 

Erilaisten ilmastojen näkeminen ja tunteminen herättivät opiskelijoissa myös runsaasti 

mielenkiintoa, ja 10 opiskelijaa listasi sen vastauksessaan erityisen mielenkiintoiseksi. Erityi-

sen paljon opiskelijoita vaikutti kiinnostavan trooppinen kasvihuone, jonka seitsemän opiskeli-

jaa nosti esille vastauksissaan. 

”Se kasvihuone, mikä oli kuuma ja kostea, koska tuntui kun olisi ollut viidakossa ja se 

oli hienoin” 

”Alue, mikä oli kuin sademetsä. Siellä oli kauniita kasveja ja ihana tunnelma” 

”Trooppisen alueen kasvit olivat mielenkiintoisia” 

Seitsemälle opiskelijalle oli jäänyt kierrokselta mieleen jokin yksittäinen kasvi, jonka he listasi-

vat mielenkiintoisimmaksi asiaksi; vastauksissa nousivat esille esimerkiksi kaktukset ja 

harvinainen kuusi, sekä isot kasvit. Myös tutut kasvit, kuten banaani ja kaakaopuu, herättivät 

mielenkiintoa. Opiskelijoiden vastausten perusteella muita mielenkiintoisia asioita kierroksella 

olivat ulkomaalaiset ja harvinaiset kasvit, mikä käy ilmi seitsemässä vastauksessa. 

”Kasvien poikkeava ulkonäkö suomalaisiin kasveihin verrattuna” 

”Erilaiset ja erikoiset kasvit, joita ei tapaa Suomessa” 

”Kaikki ulkomaiden kasvit” 

Opiskelijoille olivat jääneet hyvin mieleen jotkin yksityiskohdat, jotka opas oli kertonut 

kierroksen aikana, ja seitsemän opiskelijan mielestä nuo yksityiskohdat olivat kierroksen 

mielenkiintoisin ja mieleenpainuvin asia. 

”Ananas ryöstö tarina” 

”Se että Oulun kasvihuone on yhteydessä niin moneen muuhun maahan ja laboratori-

oon” 

”Kasvien kasteleminen oli mielenkiintoista, ja se, että sai vähän myös tietoa niistä” 

Kysyttäessä, mikä oli vähiten mielenkiintoista, 20 opiskelijaa ei osannut vastata mitään ja viisi 

oli sitä mieltä, että kaikki oli mielenkiintoista. Kahdeksassa vastauksessa nousi esille vähiten 
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mielenkiintoisena asiana jokin tietty kasvihuone tai kasvi. Erityisen selkeästi vastauksissa nousi 

esille kylmä kasvihuone. 

”Se huone missä oli kylmä kun siellä ei ollut mitää hienoja kasveja” 

”Jotkut tylsät kasvihuoneet, mitkä ei ollut niin erikoisia”

”Itselle jo ennakkoon tutut kasvit” 

Kuusi opiskelijaa oli sitä mieltä, että kierroksella vähiten mielenkiintoista olivat tiedot kasveista 

ja opastus. Neljä opiskelijaa puolestaan oli sitä mieltä, että odottelu ja pitkä paikallaan seisos-

kelu olivat vähiten mielenkiintoista. 

”Pitkät selitykset kasvien alkuperästä” 

”Kun selitettiin, esimerkiksi että mistä kasvi on yms… liian pitkästi” 

”Liika ohjattu toiminta. Vapaampi kierros olisi ollut mukavampi” 

”Pitkät seisoskelu ajanjaksot ennen kuin liikuttiin seuraavan kasvin luo” 

 

9.1.2. Kasvihuonekierroksen hyödyllisyys 

Selvä enemmistö, 54,3 % (25 kpl) opiskelijoista, katsoi kasvihuonekierroksen olleen melko 

hyödyllinen kokemus tulevia biologian opintoja ajatellen ja 6,5 % (3 kpl) oli sitä mieltä, että se 

oli kokemuksena hyödyllinen (Kuva 6). Ei kovin hyödylliseksi kierroksen määritteli 13,0 % 

(6 kpl) opiskelijoista ja 6,5 % (3 kpl) oli sitä mieltä, että kierros ei ollut hyödyllinen. Vastan-

neista 19,6 % (9 kpl) ei osannut vastata mitä mieltä he ovat asiasta. 

Kuva	6.	Kasvihuonekierroksen	hyödyllisyys	tulevia	biologian	opintoja	ajatellen. 
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Kyselyssä opiskelijoilta kyseltiin myös, mitä uutta he oppivat kasvihuonekierroksella.  

Vastaukset olivat todella monipuolisia, ja esille nousi useita eri asioita. Osalle olivat jääneet 

mieleen suuret kokonaisuudet, kun taas toisilla pienet yksityiskohdat kierrokselta.  

”Että kasveja on kuollut sukupuuttoon mutta jotkut taas herännyt eloon”

”Että puissa voi tapahtua geenimutaatiota” 

”Kuinka tärkeitä kasvuolosuhteet ovat ja miten kasveja vaihdellaan ympäri maailman 

eri puutarhojen välillä” 

”Että jo kadonneeksi luultu puu olikin löydetty, mikä oli suuri tieteellinen löytö 

(muistaakseni puu oli joku havu)” 

”Opin, että joitain uhanalaisia kasveja on pystytty pelastamaan solukkoviljelyllä” 

 
9.1.3. Solukkoviljelyn mielenkiintoisuus 

Opiskelijoiden mielestä kasvien solukkoviljelyn kokeileminen oli pääosin melko mielenkiin-

toista. Jopa 56,5 % (26 kpl) opiskelijoista koki, että se oli melko mielenkiintoista ja 39,1 % 

(18 kpl) opiskelijoista oli sitä mieltä, että solukkoviljely oli mielenkiintoista (Kuva 7). Opiskeli-

joista 2,2 % (1 kpl) arvioi, että solukkoviljely ei ollut kovin mielenkiintoista ja 2,2 % (1 kpl) 

opiskelijoista ei osannut sanoa, mitä mieltä siitä oli. Yksikään opiskelija ei ollut sitä mieltä, että 

solukkoviljely ei ollut lainkaan mielenkiintoista. 

 

 

Kuva	7.	Solukkoviljelyn	mielenkiintoisuus.
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9.1.4. Solukkoviljelyn hyödyllisyys 

Kyselyssä tiedusteltiin, uskovatko opiskelijat, että solukkoviljelyn kokeilemisesta on heille 

hyötyä tulevissa biologian opinnoissa (Kuva 8). Opiskelijoista 47,8 % (22 kpl) oli sitä mieltä, 

että kokemus oli melko hyödyllinen tulevia biologian opintoja ajatellen ja 17,4 % (8 kpl) 

opiskelijoista uskoi sen olevan hyödyllinen kokemus. Opiskelijoista 8,7 % (4 kpl) puolestaan 

uskoi, että solukkoviljelyn kokeilu ei ole heille kovin hyödyllistä ja 4,3 % (2 kpl) opiskelijoista 

oli sitä mieltä, että se ei ole hyödyllistä tulevia biologian opintoja ajatellen. Vastanneista 21,7 % 

(10 kpl) ei osannut sanoa mielipidettään asiasta.		

	

9.1.5. Solukkoviljelyn haastavuus

Kysymys solukkoviljelyn haastavuudesta aiheutti opiskelijoiden vastauksissa eniten hajontaa. 

Opiskelijoista 52,2 % (24 kpl) oli sitä mieltä, että solukkoviljely ei ollut kovin haastavaa, mutta 

34,8 % (16 kpl) opiskelijoista puolestaan piti sitä melko haastavana (Kuva 9). Opiskelijoista 

4,3 % (2 kpl) koki, että solukkoviljely oli haastavaa ja 6,5 %:n (3 kpl) mielestä se ei ollut 

haastavaa. Vastanneista 2,2 % (1 kpl) ei osannut sanoa mielipidettään asiasta.  

 

Kuva	8.	Solukkoviljelyn	kokeilemisen	hyödyllisyys	tulevia	biologian	opintoja	

ajatellen.
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Opiskelijoiden vastausten perusteella kaikkein haastavin osuus solukkoviljelyssä oli kasvin 

leikkaaminen pienempiin osiin. 21 opiskelijaa oli sitä mieltä, että se oli kaikkein haastavinta. 

”Kirurginveitsen ja pinsettien kanssa pienen kasvin pilkkominen” 

”Sen viljeltävän kasvin leikkaaminen pienempiin osiin” 

”Oikeasta kohdasta leikkaaminen” 

Toiseksi eniten mainintoja sai kasvien asettaminen kasvatusalustalle, sen haastavimmaksi 

työvaiheeksi arvioi 19 opiskelijaa. Lisäksi kolme opiskelijaa arvioi, että työvälineiden ja 

kasvien käsittely oli haastavinta, ja myöskin kolme opiskelijaa katsoi steriilin työskentelyn 

olleen haastavinta. Kolme opiskelijaa ilmoitti, että mikään solukkoviljelyssä ei ollut vaikeaa. 

”Kasvin osien asetteleminen kupissa olevaan kasvatusalustaan” 

”Kasvin laitto purkkiin oikeinpäin” 

”Piti varoa ettei kosketa pinseteillä yhtään mihinkään ylinmääräiseen” 

”Käsitellä kirurginveistä” 

Kysyttäessä, mikä oli solukkoviljelyssä helpointa, eniten mainintoja sai yllättäen jälleen 

kasvien leikkely pienempiin osiin. Kaiken kaikkiaan 15 opiskelijaa listasi sen helpoimmaksi 

vaiheeksi. 14 opiskelijaa puolestaan vastasi, että helpoin työvaihe oli kasvin asettaminen 

kasvatusalustalle. Esiin nousi myös muita työskentelyvaiheita kuten purkin tiivistäminen, 

Kuva	9.	Solukkoviljelyn	haastavuus.	
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työvälineiden sterilointi ja käsien puhdistaminen. Kolme opiskelijaa oli sitä mieltä, että kaikki 

työskentelyssä oli helppoa. 

	

	

9.2. Kokemukset tutkimuksen tekemisestä 

Kokemuksia tutkimuksen tekemisestä kerättiin kyselyn avulla vain niiltä opiskelijoilta, jotka 

olivat osallistuneet tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Sillä haluttiin varmistaa, että vastaajille oli 

muodostunut kuva koko tutkimuksesta kaikkine vaiheineen. Vastauksia saatiin yhteensä 42 

kappaletta. Kyselyssä kysyttiin tutkimuksen tekemisen mielenkiintoisuutta, hyödyllisyyttä 

tulevaisuutta ajatellen sekä tutkimuksen tekemisen haastavuutta. Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin, 

suosittelisivatko opiskelijat kasvitieteellistä puutarhaa vierailukohteena opiskelukavereilleen ja 

toivoisivatko opiskelijat koulun järjestävän enemmän tämän kaltaisia vierailuja ja projekteja.	

	

9.2.1. Tutkimuksen tekemisen mielenkiintoisuus 

Opiskelijoiden mielestä tutkimuksen tekeminen oli pääosin melko mielenkiintoista tai 

mielenkiintoista (Kuva 10). Melko mielenkiintoiseksi tutkimuksen tekemisen listasi 50,0 % 

(21 kpl) opiskelijoista ja mielenkiintoiseksi 40,5 % (17 kpl) opiskelijoista. Vain 7,1 % (3 kpl) 

opiskelijoista oli sitä mieltä, että tutkimuksen teko ei ollut kovin mielenkiintoista ja 2,4 % 

(1 kpl) ei osannut vastata kysymykseen. 

 

	

Kuva	10.	Tutkimuksen	tekemisen	mielenkiintoisuus.	
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9.2.2. Tutkimustaitojen harjoittelun hyödyllisyys 

Vastauksissa tutkimustaitojen harjoittelun hyödyllisyydestä tulevaisuutta ajatellen oli hieman 

enemmän hajontaa (Kuva 11). Suurin osa, 52,4 % (22 kpl) opiskelijoista, katsoi tutkimustaito-

jen harjoittelun olevan melko hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen ja 7,1 % (3 kpl) vastaajista oli 

sitä mieltä, että se on hyödyllistä. Kuitenkin 21,4 % (9 kpl) opiskelijoista vastasi, että 

tutkimustaitojen harjoittelusta ei ole kovin paljon hyötyä ja 7,1 % (3 kpl) uskoi, että siitä ei ole 

hyötyä. Vastanneista 12,0 % (5 kpl) ei osannut vastata kysymykseen. 

 

 

9.2.3. Tutkimuksen tekemisen haastavuus 

Suurin osa, 54,8 % (23 kpl) opiskelijoista, oli sitä mieltä, että tutkimuksen tekeminen ei ollut 

kovin haastavaa ja 19 % (8 kpl) mielestä se ei ollut haastavaa (Kuva 12).  Opiskelijoista 23,8 % 

(10 kpl) koki tutkimuksen tekemisen puolestaan melko haastavaksi, mutta yksikään opiskelija 

ei pitänyt tutkimuksen tekoa haastavana. Vastanneista 2,4 % (1 kpl) ei osannut sanoa 

mielipidettään kysymykseen.  

Kuva	11.	Tutkimustaitojen	harjoittelun	hyödyllisyys	tulevaisuutta	ajatellen. 
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Opiskelijoilta kysyttiin kyselyssä myös, että suosittelisivatko he kasvitieteellistä puutarhaa 

vierailukohteena opiskelukavereilleen ja toivoisivatko he, että koulu järjestäisi enemmän 

vastaavanlaisia projekteja tai vierailuja. Vastanneista opiskelijoista 81 % suosittelisi puutarhaa 

vierailukohteena ja 8 % ei suosittelisi. Vastanneista opiskelijoista 11 % ei osannut sanoa 

mielipidettään asiasta. Suositelleet kirjoittivat muun muassa:  

”Suosittelisin, se oli mielenkiintoinen” 

”Jos koulu järjestäisi niin joo” 

”Kyllä, siellä oli monia hienoja eri kasveja” 

Vastanneista opiskelijoista 90 % toivoi, että koulu järjestäisi enemmän vastaavanlaisia projek-

teja ja vierailuja, kun taas 5 % toivoi, että niitä ei jatkossa järjestettäisi. Opiskelijoista 5 % ei 

osannut sanoa mielipidettään asiasta. Lisää vierailuja ja projekteja toivoneet opiskelijat 

kirjoittivat perusteluksi muun muassa:  

” Joo, nää on kiva lisä perus koulupäivään” 

”Joo, niistä voisi olla hyötyä” 

”Kyllä, kiva kun on välillä jotain erilaista” 

	

	

Kuva	12.	Tutkimuksen	tekemisen	haastavuus.	
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9.3. Tutkimustaitojen kehittyminen projektin aikana 

Tutkimustaitojen kehittymistä mitattiin kahdella tehtävällä, joista ensimmäisen opiskelijat teki-

vät heti ensimmäisen tapaamisen alussa (Liite 1), ja toisen viimeisen tapaamisen jälkeen (Liite 

6). Molemmissa tehtävissä oli teksti, jonka perusteella opiskelijoiden piti vastata annettuihin 

tehtäviin ja suunnitella tutkimus ohjeiden perusteella. Tehtävissä oli kolme osaa, joista 

ensimmäisessä piti muodostaa tutkimuksen hypoteesi. Toisessa osassa opiskelijoita pyydettiin 

suunnittelemaan tutkimus, ja heille oli annettu apusanoiksi koeryhmä, otoskoko, vakiointi ja 

mitattavuus. Kolmannessa osassa opiskelijoiden piti listata tutkimuksen virhelähteitä.  

 

Alku- ja lopputehtävä pisteytettiin samoilla kriteereillä niin, että tulokset olisivat 

vertailukelpoisia. Kuvassa 13 näkyy opiskelijoiden alku- ja lopputehtävien yhteispistemäärät. 

Kuten kuvasta näkyy, lopputehtävästä on saatu hieman korkeampia pistemääriä kuin alkutehtä-

västä, mikä kertoo siitä, että opiskelijoiden tutkimuksentekotaidot ovat hieman kehittyneet 

tutkimusprojektin aikana. Alkutehtävässä esimerkiksi kolme opiskelijaa sai yhteispistemää-

räksi yksi ja neljä opiskelijaa sai kaksi, kun taas lopputehtävässä heikoin tulos oli kaksi, jonka 

vain yksi opiskelija sai. Lopputehtävästä saatu korkein tulos oli 16 pistettä, ja neljä opiskelijaa 

sai 15 pistettä, kun alkutehtävässä korkein pistemäärä oli 15, ja sen sai vain yksi opiskelija. 

Alkutehtävän kaikkien vastausten keskiarvo oli 6,76 ja lopputehtävässä keskiarvo oli 8,98, 

mikä myös kertoo tulosten paranemisesta. 

 
Kuva	13.	Alku-	ja	lopputehtävien	yhteispistemäärät. 
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Kuvassa 14 näkyvät muutokset alku- ja lopputehtävien yhteispistemäärissä. Suurimmalla 

osalla, 29 opiskelijalla, yhteispisteet nousivat alkutehtävästä lopputehtävään verrattuna. Suurin 

nousu oli peräti 10 pistettä, mikä oli tapahtunut yhden opiskelijan yhteispisteille. Yleisin määrä, 

jonka yhteispisteet olivat nousseet, oli kolme pistettä, ja se oli tapahtunut yhdeksän opiskelijan 

pisteille. 10 opiskelijan yhteispistemäärät olivat pienemmät loppu- kuin alkutehtävässä, eli 

pisteet olivat heikentyneet. Suurin pisteiden heikkeneminen oli viisi pistettä, joka oli tapahtunut 

kahden opiskelijan yhteispisteille. Kolmen opiskelijan yhteispisteet olivat säilyneet ennallaan. 

Opiskelijoiden yhteispisteet olivat keskimäärin 2,21 pistettä korkeampia lopputehtävässä kuin 

alkutehtävässä. Myös tämä tukee sitä, että opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyivät projektin 

aikana.  

 

 

 

Kuva	14.	Muutokset	alku-	ja	lopputehtävien	yhteispistemäärissä. 
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Kuvissa 15 ja 16 näkyvät alku- ja lopputehtävien eri osioiden pistemäärien vaihtelu. Kuvista 

nähdään, että hypoteesin muodostamisessa opiskelijoiden pistemäärät ovat olleet loppuky-

selyssä keskimäärin heikommat kuin alkukyselyssä vaikkakin korkeimmat ja matalimmat 

pisteet ovat säilyneet samana. Mediaanipistemäärä alkukyselyssä oli kaksi, kun taas loppuky-

selyssä se oli tippunut yhteen. Koeryhmien määrittämisen suhteen pistemäärät pysyivät alku- 

ja loppukyselyssä tilastollisesti katsottuna samoina. Otoskoon määrityksessä sen sijaan on 

tapahtunut pisteiden parannusta. Alkutehtävässä otoskoon määrittämisen mediaanipistemäärä 

oli nolla, kun taas loppukyselyssä se oli kaksi. On kuitenkin huomioitava, että tässä kuvaajassa 

jätettiin kolme alkukyselyn poikkeavaa arvoa analyysin ulkopuolelle, sillä ne olisivat vääristä-

neet kuvaajaa. Siis todellisuudessa myöskin tässä tehtävässä korkeimmat ja matalimmat 

pistemäärät pysyivät samoina, ja otoskoon määrityksen pistemäärät alkutehtävässä ovat 

todellisuudessa hieman korkeammat. 

	
	

Alku-	ja	lopputehtävien	pistemäärät	tehtävittäin	

Kuva	15.	Alku-	ja	lopputehtävien	pistemäärien	vaihtelu	tehtävittäin. 
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Olosuhteiden vakioinnissa oli tapahtunut myös hieman parannusta alku- ja lopputehtävän 

välillä. Mediaanipistemäärä alkutehtävässä oli nolla ja lopputehtävässä se nousi yhteen. 

Korkeimmat ja matalimmat pistemäärät ovat säilyneet myös tässä tehtävässä ennallaan. Myös 

mittauksen suunnittelussa oli tapahtunut pientä parannusta alku- ja lopputehtävän välillä, 

vaikka mediaaniarvo on pysynyt samana. Virhelähteiden määrityksen osalta tapahtui selkeää 

parannusta alku- ja lopputehtävän välillä, siinä mediaanipistemäärä nousi yhdestä kahteen 

pisteeseen. Myös tässä tehtävässä korkeimmat ja matalimmat pistemäärät pysyivät tehtävässä 

samoina.  

	
	
	
 

 

 

 

Alku-	ja	lopputehtävien	pistemäärät	tehtävittäin	

Kuva	16.	Alku-	ja	lopputehtävien	pistemäärien	vaihtelu	tehtävittäin. 
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Taulukossa 4 on esitetty pistemäärien vaihtelut alku- ja lopputehtävässä tehtäväkohtaisesti. 

Myös siitä nähdään, että kaikissa muissa tehtävissä pistemäärä pääosin nousi, mutta hypoteesin 

muodostamistehtävässä pistemäärä laski suurimmalla osalla. Hypoteesin muodostusta koske-

vassa tehtävässä 17 opiskelijan pisteet laskivat, 11 opiskelijan pisteet nousivat, ja 14 opiskelijan 

pisteet säilyivät ennallaan. Kaikkein eniten pistemäärät nousivat virhelähteiden tunnistamisen 

kohdalla, jossa peräti 25 opiskelijan pisteet nousivat. Kuuden opiskelijan pisteet puolestaan 

laskivat, ja 11 opiskelijan pisteet säilyivät ennallaan. 

	
9.4. Kokemuksellisuuden vaikutus tutkimustaitojen kehittymiseen 

Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, vaikuttaako tutkimuksen mielenkiintoisena, hyödylli-

senä tai haastavana kokeminen siihen, että opiskelijoiden alku- ja lopputehtävän pisteet olisivat 

korkeammat tai että pisteissä tapahtuisi enemmän nousua tehtävien välillä. Eri tekijöiden välistä 

korrelaatiota testattiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Testauksessa saadut 

tulokset ovat koottuna taulukkoon 5. 

  

Taulukko	4.	Opiskelijoiden	pistemäärien	vaihtelut	alku-	ja	lopputehtävän	välillä	
tehtävittäin	
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Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroinarvoista ja p-arvoista nähdään, että ainoa merkittävä 

korrelaatio on tutkimuksen hyödyllisyyden ja lopputehtävän yhteispistemäärän välillä 

(Taulukko 5). P-arvo on 0,003, mikä tarkoittaa merkittävää korrelaatiota. Asiaa tarkasteltiin 

vielä tekemällä pistekuvaaja (Kuva 17), ja siitä voidaan havaita, että tutkimuksen hyödyllisyy-

den ja lopputehtävän pisteiden välillä todella vallitsee korrelaatio, eli mitä hyödyllisemmäksi 

opiskelijat tutkimuksen tekemisen kokivat, sitä korkeampia pistemääriä he saivat lopputehtä-

västä. 

Taulukko	5.	Spearmanin	järjestyskorrelaatiokerroin-testin	tulokset.	

Kuva	17.	Lopputehtävän	yhteispistemäärän	ja	tutkimuksen	hyödyllisyyden	
välinen	korrelaatio. 
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10. Pohdinta 

Uudet lukion ja peruskoulun opetussuunnitelmat astuivat voimaan syksyllä 2016, ja ne ovat 

tuoneet opetukseen monia muutoksia. Uusissa opetussuunnitelmissa painotetaan edeltäjiään 

enemmän tutkimuslähtöisyyttä, elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta sekä laaja-alaista 

osaamista ja oppimaan oppimisen taidon tärkeyttä. Tutkimustyöhön tutustuminen korostuu 

sekä peruskoulun että lukion opetussuunnitelmissa. Erityisen paljon tutkimuksellisuus näkyy 

lukion biologian opetussuunnitelmassa, johon on määritelty, että jokaiseen kurssiin tulisi 

jatkossa sisältyä jokin tutkimus tai kokeellinen työ. (Opetushallitus 2014, Opetushallitus 2015) 

 

Tämä tutkimus koostui kahdesta osasta: opiskelijoiden vierailusta kasvitieteelliselle puutarhalle 

sekä heidän toteuttamastaan kasvien solukkoviljelyyn liittyvästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa 

haluttiin selvittää, kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyvät tukimusta tehdessä ja millai-

sia kokemuksia opiskelijoille jää kasvihuonekierroksesta, kasvien solukkoviljelyn kokeilemi-

sesta ja tutkimuksen tekemisestä. Haluttiin myös selvittää, vaikuttaako tutkimuksen tekemisen 

hyödyllisenä, mielenkiintoisena tai haastavana kokeminen siihen kuinka tutkimustaidot 

kehittyvät. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tarjota ideoita siihen, kuinka tutkimuksellisuutta 

saataisiin lisättyä opetukseen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston kasvitieteellisen 

puutarhan kanssa. Tämä tutkimus oli tapaustutkimus, joka toteutettiin yhden lukion biologian 

opiskelijoille. Sen vuoksi tuloksia ei voida yleistää laajasti.  

	
	

10.1. Opiskelijoiden kokemukset 

Tutkimuksen kokemuksellisuutta mitattiin kahdella kyselyllä, jotka sisälsivät Likert-asteikolli-

sia ja avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että opiskelijat kokivat 

kasvitieteellisellä puutarhalla tehdyn kasvihuonekierroksen pääosin melko mielenkiintoiseksi 

ja melko hyödylliseksi kokemukseksi. Avoimista kysymyksistä saadut vastaukset vahvistivat 

tätä tulosta, sillä niissä opiskelijat kertoivat useita erilaisia asioita, jotka olivat kierroksella 

olleet mielenkiintoisia ja mieleenpainuvia. Avoimien kysymysten vastauksista nähdään, kuinka 

eri tyyppisiin asioihin eri opiskelijat kiinnittivät kierroksella huomiota. Osa opiskelijoista piti 

mielenkiintoisimpana luonnon monimuotoisuutta ja erilaisia kasveja, kun osa puolestaan 

ilmoitti mielenkiintoisimmaksi erilaiset ilmastot ja osa yksittäiset kasvihuoneet tai kasvit. 

Joidenkin opiskelijoiden mielestä opastuksessa kerrotut asiat olivat mielenkiintoisia, kun taas 

osan mielestä selitykset olivat liian pitkiä. Vastausten monipuolisuudesta voidaan päätellä, että 
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kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet ovat monipuolinen oppimisympäristö, josta löytyy 

miltei kaikille opiskelijoille mielenkiintoista tutkittavaa ja katsottavaa. 81 % vierailulla mukana 

olleista opiskelijoista oli myös valmis suosittelemaan kasvitieteellistä puutarhaa vierailukoh-

teena opiskelukavereilleen, mikä myös kertoo kokemuksen olleen hyvä. 

 

Suurin osa opiskelijoista koki, että kasvien solukkoviljelyn kokeileminen oli melko 

mielenkiintoinen ja melko hyödyllinen kokemus. Solukkoviljelyn haastavuus sen sijaan jakoi 

opiskelijoiden mielipiteitä. Avointen kysymysten vastaukset olivat myöskin hieman ristiriitai-

sia, sillä niissä nousi esille, että opiskelijat pitivät kasvien leikkelyä sekä haastavimpana että 

myös helpoimpana työskentelyvaiheena. Toiseksi haastavimpana ja myös toiseksi helpoimpana 

asiana opiskelijat puolestaan pitivät kasvien asettelua kasvatusalustalle. Vaikka tulos oli 

hieman ristiriitainen, se oli silti odotettavissa, sillä jokainen opiskelija kokee asiat eri tavoin ja 

eri opiskelijoille erilaiset asiat tuottavat haasteita. Syynä ristiriitaiselle tulokselle voi olla myös 

se, että laboroinnit tehtiin kahdessa eri laboratoriossa ja eri ohjaajien johdolla. Vaikka työohjeet 

olivatkin molemmissa laboratorioissa samat, on mahdollista, että toisessa laboratoriossa jonkin 

työvaiheen tärkeyttä on painotettu enemmän kuin toisessa, ja se on saanut vaiheen tuntumaan 

haastavammalta.  

 

Opiskelijat kokivat myös tutkimuksen tekemisen pääosin melko mielenkiintoiseksi ja melko 

hyödylliseksi. Suurimman osan mielestä tutkimuksen tekeminen ei ollut kovin haastavaa, mutta 

kuitenkin 10 opiskelijaa oli sitä mieltä, että se oli haastavaa. Tähän vastausten hajontaan vaikut-

taa se, että eri opiskelijoille eri asiat tuottavat haasteita, ja vastaukseen vaikuttaa varmasti myös 

se, kuinka vakavasti opiskelija suhtautui tutkimukseen ja osallistui sen tekemiseen. Ajan 

puutteen vuoksi tämä tutkimus oli melko opettajajohtoinen ja opiskelijat työskentelivät 

pienryhmissä, minkä vuoksi opiskelijoille itselleen ei loppujen lopuksi jäänyt kovin paljon 

suunniteltavaa ja tehtävää. Tämän vuoksi heille ei välttämättä muodostunut aivan realistinen 

kuva oikean tutkimuksen tekemisestä, jossa heidän täytyisi suunnitella kaikki itse alusta 

loppuun saakka. Kyselyn mukaan 90 % vastaajista toivoi, että vastaavanlaisia projekteja 

järjestettäisiin koulun puolesta enemmän, joten myös siitä voisi päätellä, että kokemus oli 

kaiken kaikkiaan opiskelijoille mukava ja hyödyllinen.  
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10.2. Opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittyminen 

Tutkimustaitojen kehittymistä mitattiin alku- ja lopputehtävillä, jotka pisteytettiin ja pisteitä 

verrattiin keskenään. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että projektin aikana 

opiskelijoiden pisteissä tapahtui parannusta, eli oppimista ja tutkimustaitojen kehittymistä 

tapahtui. Tulos oli odotettavissa, sillä on tutkittu, että koulun ulkopuolella aidoissa ympäris-

töissä tapahtunut oppiminen on usein tehokkaampaa kuin luokassa oppiminen (Uitto 2005: 

131). Opiskelijoiden pisteiden nousu oli kuitenkin hieman pienempää kuin mitä olisi odotettu. 

Suurimmalla osalla opiskelijoista lopputehtävän pisteet olivat korkeammat kuin alkutehtävässä, 

mutta osalla pisteet myös laskivat. Melkein kaikkien tehtävien pistemäärissä tapahtui pientä 

nousua, paitsi hypoteesin muodostamista koskevassa osiossa, jossa mediaanipistemäärä laski, 

ja koeryhmien muodostamista koskevassa osiossa, jossa mediaanipisteet säilyivät ennallaan. 

Eniten parannusta tapahtui otoskoon määrittämistä koskevassa osiossa, jossa mediaanipiste-

määrä nousi nollasta pisteestä kahteen pisteeseen. Näistä tuloksista voidaan päätellä, että 

opiskelijat kokivat hypoteesin muodostamisen ja koeryhmien määrittämisen haastavimmaksi 

osaksi tutkimuksen suunnittelussa. Vastauksista näkyi, että osa opiskelijoista oli ymmärtänyt 

hypoteesin merkityksen väärin ja osa oli jättänyt kohdan kokonaan tyhjäksi. Osa oli sekoittanut 

hypoteesin ja tutkimuskysymyksen merkityksen ja ehdotti tutkimuskysymystä hypoteesiksi.  

 

Pieniä virheitä tuloksiin voi aiheuttaa se, että alku- ja lopputehtävät olivat erilaisia. Tehtävät oli 

laadittu niin, että ne muistuttivat mahdollisimman paljon toisiaan, mutta voi olla, että esimer-

kiksi lopputehtävän hypoteesi oli opiskelijoille hankalampi hahmottaa, ja se aiheutti tuloksissa 

havaittavan pisteiden heikkenemisen. Alku- ja lopputehtävät haluttiin tehdä erilaisiksi, sillä 

niillä haluttiin mitata nimenomaan tutkimustaidoissa tapahtuvaa kehitystä eikä vain yhden 

tehtävän suhteen tapahtuvaa kehitystä. Jos mittauksessa olisi käytetty samaa tehtävää, 

pistemäärät olisivat luultavasti nousseet enemmän, mutta luotettavuus olisi heikentynyt. Silloin 

opiskelijat olisivat tietoisesti tai tiedostamatta ehtineet pohtia tehtävää mielessään ja mahdolli-

sesti keskustella kavereiden kanssa vastauksistaan, mikä olisi ehkä parantanut heidän 

pistemääriään. Tuloksia tulkittaessa täytyy muistaa myös se, että ne ovat yhden henkilön 

tarkastamia ja pisteyttämiä. Vaikka tehtävät pisteytettiin samaan aikaan ja samoja kriteerejä 

noudattaen, ne ovat kuitenkin vain tarkastajan näkemys asiasta.  
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10.3. Kokemuksellisuuden vaikutus tutkimustaitojen kehittymiseen 

Tutkimuksessa tukittiin kokemuksellisuuden suhdetta tutkimustaitojen kehittymiseen, eli 

vaikuttaako se, millaisena kokemuksena opiskelijat tutkimuksen tekoa pitävät, siihen, millaisia 

heidän oppimistuloksensa ovat. Korrelaatiota tutkittiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoi-

men avulla. Ainoa muuttujien välinen korrelaatio löytyi tutkimuksen hyödyllisyyden ja 

lopputehtävän yhteispistemäärän välillä, eli ne opiskelijat, jotka pitivät tutkimustaitojen 

harjoittelua hyödyllisenä, menestyivät lopputehtävässä paremmin kuin ne, jotka eivät pitäneet 

tutkimustaitojen harjoittelua hyödyllisenä. Tulos oli odotettu, sillä luultavasti hyödyllisenä 

tutkimusta pitävillä opiskelijoilla oli hyvä motivaatio opiskella tutkimustaitoja ja luultavasti he 

myös panostivat tehtäviin enemmän. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että motivaatio on 

keskeinen oppimista ja opettamista ohjaava tekijä (Nurmi 2013: 548). Ecclesin ym. (1983) 

odotusarvoteorian mukaan oppimismotivaatioon vaikuttaa keskeisesti opiskelijan menesty-

mistä koskevat odotukset sekä oppimistilanteen ja sisällön arvostaminen. Näiden tekijöiden 

perusteella määräytyy se, kuinka paljon opiskelija suuntautuu tehtävään ja tekee töitä sen eteen. 

(Nurmi 2013: 549) Eli jos opiskelija kokee opiskeltavan asian sisällön itselleen hyödylliseksi, 

hänellä on luultavasti suurempi motivaatio, ja sitä kautta myös oppimistulokset ovat parempia. 

 

Mielenkiinnon ja haastavuuden suhteen korrelaatiota tutkimustaitojen oppimiseen ei löytynyt, 

mikä oli yllättävää. Ennakko-oletuksena oli, että ainakin mielenkiinto tutkimuksen tekoa 

kohtaan vaikuttaisi positiivisesti tutkimustaitojen kehittymiseen. Selitys korrelaation puuttumi-

selle on se, että lähes kaikki opiskelijat pitivät tutkimuksen tekoa mielenkiintoisena tai melko 

mielenkiintoisena ja vain kolme opiskelijaa oli sitä mieltä, että tutkimuksen teko ei ollut kovin 

mielenkiintoista. Siis nekin opiskelijat, jotka eivät menestyneet tehtävissä hyvin, kokivat 

tutkimuksen tekemisen kuitenkin mielenkiintoiseksi. Myös haastavuuden ja tutkimustaitojen 

välille odotettiin jonkinlaista korrelaatiota, mutta sitä ei kuitenkaan löytynyt. Opiskelijat siis 

kokivat tutkimuksen tekemisen joko helpoksi tai haastavaksi riippumatta siitä, kuinka he 

menestyivät tehtävissä.  

 

10.4. Tutkivan oppimisen toteutuminen 

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista oli tuoda opetukseen tutkivaa ja tutkimuksellista oppi-

mista. Tutkivan oppimisen menetelmä perustuu ajatukseen, että tiedon ymmärtäminen on 

samanlainen prosessi kuin alkuperäisen tiedon luominen ja keksiminen. Kun yksilö yrittää 

ymmärtää jotain tietoa, hän käy päässään läpi samankaltaista prosessia, jonka alkuperäisen 
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tiedon keksijä on aikanaan käynyt. (Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarainen 2003) Tiukan 

aikataulun vuoksi oli jo ennalta tiedossa, että tutkimus täytyisi suorittaa pitkälti valmiiden ohjei-

den mukaan. Kasvien solukkoviljely oli myös tekniikkana opiskelijoille uusi, joten tutkimuksen 

suunnittelu alusta loppuun asti olisi ollut liian haastavaa. Työskentelyyn tuotiin tutkivaa oppi-

mista pienryhmätyöskentelyn ja kyselyn ja keskustelun painottamisen kautta. Jo ennen 

tutkimuksen tekemisen aloittamista opiskelijoille näytettiin kaavakuva tutkivasta oppimisesta, 

joten he tiesivät, millaista työskentelyä heiltä odotetaan.  

 

Tutkivan oppimisen mallin ensimmäinen vaihe on kontekstin luominen. Siinä käsiteltävät 

ongelmat ankkuroidaan opiskelijoiden kokemuksiin tai aiempiin tietoihin asiasta (Hakkarainen 

ym. 2004: 299). Kontekstin luominen tehtiin esittelemällä opiskelijoille, mitä solukkoviljely on 

ja kuinka sitä voidaan hyödyntää tieteellisesti ja kaupallisesti. Vaikka tutkimuksen toteutus 

olikin jo suunniteltu valmiiksi, ennen työskentelyohjeiden paljastamista opiskelijat saivat myös 

itse suunnitella tutkimuksen toteutusta. Opiskelijat jaettiin pienryhmiin ja he saivat monisteen, 

jossa selitettiin mitä tutkimuksessa on tarkoitus tutkia (Liite 2). Tässä vaiheessa opiskelijoille 

siis asetettiin tutkimusongelma, johon heidän tutkimuksessaan piti löytää ratkaisu. Opiskelijat 

pohtivat pienryhmissä, mikä on tutkimuksen hypoteesi, koeryhmät, otoskoko ja mahdolliset 

virhelähteet. Tässä vaiheessa toteutui siis tutkivan oppimisen kolmas vaihe, eli työskentelyteo-

rian luominen, jolla tarkoitetaan hypoteesien, tulkintojen ja selitysten luomista (Hakkarainen 

ym. 2004: 301).	 Tutkivan oppimisen mallin seuraava vaihe on kriittinen arviointi, jossa 

opiskelijat arvioivat kriittisesti, mutta rakentavasti oman prosessinsa etenemistä (Hakkarainen 

ym. 2004: 302). Kriittistä arviointia oppimiseen pyrittiin tuomaan sillä, että opiskelijoita 

rohkaistiin kyselemään paljon ja pohtimaan, miksi asiat tehdään niin kuin tehdään ja voisiko 

asioita tehdä toisin.	

 

Tutkivan oppimisen mallin viides vaihe on syventävän tiedon hankkiminen, jossa etsitään tietoa 

erilaisista tietolähteistä, kuten esimerkiksi kirjallisuudesta, sähköisistä lähteistä, haastatteluista 

tai kokeista (Hakkarainen ym. 2004: 302). Tähän vaiheeseen kuului sekä kasvitieteellisellä 

puutarhalla suoritettu solukkoviljely että omalla koululla suoritettu juurien mittaus ja tulosten 

kokoaminen. Kun mittaustulokset oli saatu koottua, opiskelijat saivat pohtia, toteutuiko 

tutkimuksen hypoteesi eli olivatko tulokset sellaisia kuin odotettiin. Pohdittiin siis, onko syytä 

asettaa vielä tarkentuva ongelma vai ovatko opiskelijat tyytyväisiä saatuihin tuloksiin. 

Opiskelijat olivat tyytyväisiä tuloksiin, joten lopuksi vielä pohdittiin, mitä virhelähteitä 

tutkimukseen sisältyi ja olisiko jotain, mitä seuraavalla kerralla kannattaisi tehdä toisin.  
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Tutkivan oppimisen vaiheita saatiin sisällytettyä työskentelyyn hyvin, mutta valitettavasti 

opiskelijoiden kysely ja keskustelu oli koko työskentelyn ajan melko vähäistä. Heikkilä-Huhtan 

(2012) mukaan yhteisöllinen yhdessä tekeminen, jota tutkiva oppiminen vaatii, on mieluista 

ulospäin suuntautuneille ja esiintymisestä nauttiville nuorille. Ujoille ja sisäänpäin kääntyneille 

hiljaisuudesta luopuminen voi olla piinallista. Haasteellisimpia ovat ne nuoret, joille on vaikeaa 

tarttua työhön, etenkin jos heitä on kasaantunut samaan ryhmään. Syynä opiskelijoiden 

hiljaisuuteen saattoi siis olla heidän arkuutensa ja se, että osaan ryhmistä oli kasautunut 

opiskelijoita, joille työhön tarttuminen oli haastavaa. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat 

olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, ja näin ollen eivät tunteneet toisiaan vielä kovin 

hyvin, ja myös se saattoi vaikuttaa ryhmätyöskentelyyn. Toisaalta myös uusi opiskeluympä-

ristö, uusi opettaja ja uudet tekniikat saattoivat myös vaikuttaa siihen, että opiskelijat olivat 

hiljaisia. Opiskelijat kuitenkin kuuntelivat ohjeet tarkkaavaisesti ja toimivat hyvin niiden 

mukaan. Esille nousseet kysymykset olivat lähinnä varmistelua sille, toimivatko opiskelijat 

oikein ja mitä seuraavassa työvaiheessa tehdään. On myös mahdollista, että opiskelijat eivät 

aiemmin olleet työskennelleet tutkivan oppimisen menetelmää hyödyntäen, ja siksi se tuntui 

haastavalta.  

 

Vaikka työskentelyssä eivät tulleet vahvasti esille kaikki tutkivan oppimisen vaiheet ja keskus-

telu jäi vähäiseksi, voidaan kuitenkin todeta, että tutkiva oppiminen toteutui varsin hyvin. 

Tutkiva oppiminen on oikein toteutettuna tehokas oppimismenetelmä ja tutkivan oppimisen 

malli on hyvä työväline sen suunnittelussa, mutta kuten Seitamaa-Hakkarainen ja Hakkarainen 

(2003) toteavat, sitä ei tule ymmärtää liian mekaanisesti. Kaikki osatekijät ovat olennaisia tutki-

van oppimisen prosessissa, mutta tilanteesta riippuen niiden roolit saattavat vaihdella ja joku 

vaihe jäädä jopa kokonaan pois. Etenkin alussa, kun tutkivaa oppimista otetaan mukaan opetuk-

seen, sitä voi yhdistellä opetuksessa muihin opetusmenetelmiin ja kokeilla ja kehittää sitä vähän 

kerrallaan. Näin uusi toimintatapa vakiintuu pikkuhiljaa osaksi koulun arkea. (Hakkarainen, 

Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005: 15, 18)  

 

10.5. Tutkimuksellisen oppimisen toteutuminen 

Tutkimuksellinen oppiminen on opiskelutapa, jossa opiskelijat oppivat uusia asioita tekemällä 

pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia. Siinä painotetaan oppilaskeskeisyyttä, oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista. (Uitto, Kesler & Aivelo) Wallacen ym. (2012) mukaan 

tutkimuksellinen oppiminen on merkittävä oppimistyökalu, kun halutaan luoda opiskelijoille 



	

	 	
47	

syvempi ymmärtäminen luonnontieteellisistä kokeista. Gibson ja Chase (2002) ovat tutkineet 

tutkimuksessaan tutkimuksellisen työskentelytavan vaikutusta tieteisiin suhtautumiseen, ja 

heidän mukaansa tutkimukselliseen oppimiseen osallistuneille opiskelijoille muodostuu myös 

positiivisempi kuva tieteestä kuin niille, jotka eivät ole osallistuneet tutkimukselliseen oppimi-

seen. Tutkimuksellinen lähestymistapa siis parantaa opiskelijoiden suhtautumista tieteiden 

opiskeluun yleensä.  

 

Katsottaessa Uiton (2012) ja Wellingtonin (1998) kuvaamia tutkimuksellisen lähestymistavan 

ulottuvuuksia (Kuva 2) voidaan todeta, että tämä tutkimus oli melko pitkälle strukturoitu ja 

opettajakeskeinen. Tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijoita ohjattiin koko työskentelyn ajan ja 

tutkimuskysymykset olivat opettajan asettamia sen sijaan, että opiskelijat olisivat saaneet 

muodostaa ne itse. Tehtävä oli myös enemmän suljettu kuin avoin, eli oli olemassa yksi 

työskentelytapa, jota kohti opiskelijoita ohjattiin. Uiton (2012) kuvaaman Bybeen (1997) 

tutkimuksellisen lähestymistavan pedagogisen mallin päävaiheet ovat motivoiminen, tutkimi-

nen, selittäminen, soveltaminen ja arviointi (Taulukko 2). Mallin ensimmäinen vaihe on 

motivoiminen ja siihen kuuluu ilmiön esittely ja opiskelijoiden innostaminen tutkimukseen. 

Tässä tapauksessa motivoiminen tapahtui ensimmäisellä tapaamiskerralla, kun aihe esiteltiin 

opiskelijoille. Seuraava vaihe mallissa on tutkiminen, jossa opettaja ohjaa opiskelijat 

pienryhmiin ja auttaa heitä muodostamaan tutkimuskysymyksiä ja suunnittelemaan 

tutkimuksiaan. Tämän tutkimuksen kohdalla suunnittelu tapahtui myös ensimmäisellä 

tapaamiskerralla, kun opiskelijat suunnittelivat omaa solukkoviljelytutkimustaan pienryhmissä. 

Tässä vaiheessa olisi ollut ihanteellista, jos opiskelijat olisivat voineet toteuttaa tutkimuksen 

omien suunnitelmiensa mukaisesti. Tällä kertaa kuitenkin ajan puutteen ja tutkimusaiheen 

haastavuuden vuoksi opiskelijoille annettiin valmiit työohjeet tutkimuksen suoritukseen 

pienryhmissä tapahtuneen suunnittelun jälkeen. Pedagogisen mallin seuraava vaihe on 

selittäminen, jossa opiskelijoita rohkaistaan tulkitsemaan tuloksia ja selventämään ilmiön 

tieteellistä taustaa. Tämä tapahtui tässä tutkimuksessa tulosten saamisen jälkeen, kun opiskelijat 

saivat pohtia tuloksia ryhmissä ja miettiä, tukivatko ne alussa muodostettua hypoteesia. Mallin 

seuraava vaihe on soveltaminen, jossa opiskelijat saavat soveltaa oppimiaan käsitteitä ja 

laajentaa ilmiötä koskevaa keskustelua. Viimeinen vaihe on arviointi, jossa opettaja arvioi 

tiedoissa tapahtuneita muutoksia ja sitä, kuinka opiskelijat käyttävät oppimiaan käsitteitä. 

Nämä kaksi viimeistä vaihetta toteutuivat tutkimustaitojen kehittymistä mittaavaa 

lopputehtävää tehtäessä, jossa opiskelijat pääsivät soveltamaan oppimiaan tutkimustaitoja ja 

termistöä. 
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Tutkimuksellisen oppimisen voidaan siis katsoa toteutuneen tässä tutkimuksessa hyvin, vaikka 

osa mallin vaiheista käytiin melko nopeasti läpi. Etenkin kolmea viimeistä vaihetta – selittä-

mistä, soveltamista ja arviointia – olisi voinut syventää, jos olisi ollut enemmän aikaa käytettä-

vissä. Tulosten mukaan opiskelijoiden tutkimustaidot paranivat tutkimuksellisen työskentelyn 

myötä. Wallace ym. (2012) ovat tutkineet oppimista tutkimuksellisen oppimisen keinoin 

toteutetussa työskentelyssä, ja heidän tulostensa mukaan tutkimuksellinen oppiminen parantaa 

opiskelijoiden ymmärrystä biologian kokeellisuutta kohtaan, mikä tukee tämän tutkimuksen 

tuloksia. Myös Mutasen (2017) mukaan tutkimuksellinen lähestymistapa motivoi opiskelijoita 

ja parantaa heidän oppimistuloksiaan. 

 

 

10.6. Opetussuunnitelman tavoitteiden täyttyminen 

Lukion uudessa opetussuunnitelmassa painottuu edeltäjäänsä enemmän tutkimuslähtöisyys, 

elämyksellisyys ja toiminnallisuus, ja siinä korostetaan myös laaja-alaista osaamista, oppiainei-

den välistä yhteistyötä sekä oppimaan oppimisen taidon kehittymisen tärkeyttä. 

Opetussuunnitelmassa painotetaan myös yhdessä tekemisen ja yhteistyön vahvistamista sekä 

monipuolisten opiskeluympäristöjen käyttöä osana opetusta. Opetussuunnitelmassa 

kehotetaankin avaamaan lukio-opetusta entistä enemmän yhteiskuntaan päin ja lisäämään 

yhteistyötä eri tahojen kanssa. (Opetushallitus 2015)  

 

Tämä projekti tuki opetussuunnitelman tavoitteita hyvin, sillä se oli tutkimuslähtöinen ja 

työskentely perustui toiminnallisuuteen ja siihen, että opiskelijat pääsivät siinä itse konkreetti-

sesti toteuttamaan tutkimusta. Opiskelijoiden vierailu puutarhalle ja siihen sisältynyt 

kasvihuonekierros ja solukkoviljely olivat opiskelijoille hienoja elämyksiä, jotka varmasti 

jäivät heidän mieleen pitkäksi aikaa. Työskentelyssä painotettiin keskustelua ja ryhmässä 

toimimista, mikä on yksi opetussuunnitelman tavoitteista. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Oulun 

yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kanssa, mikä myös osaltaan tuki opetussuunnitelman 

tavoitteita. Toisaalta tutkimuksen taustalla oli myös kasvitieteellisen puutarhan halu lisätä 

yhteistyötä koulujen kanssa, ja tämän tutkimuksen kautta he saavat tietoa siitä, millaiseksi 

oppimisympäristöksi opiskelijat puutarhan kokevat ja millaista yhteistyötä jatkossa olisi 

mahdollista tehdä.   
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Biologian ainekohtaisen opetussuunnitelman mukaan biologian opetuksen tehtävä on tukea 

opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä sekä lisätä heidän kiinnostusta bio- ja 

ympäristötieteitä kohtaan. Tavoitteena on myös välittää opiskelijoille tietoa siitä, kuinka biotie-

teitä voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuudessa tai maataloudessa. Opetussuunnitelman 

mukaan biologian opetukselle ominaista on havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva 

tiedonhankinta sekä tutkimuksellisuus. (Opetushallitus 2015: 140–145) Tutkimuksen voidaan 

katsoa tukeneen siis myös biologian ainekohtaisia tavoitteita hyvin. Tutkimus lisäsi opiskelijoi-

den tietämystä biologisesta tutkimuksesta sekä kasvien solukkoviljelystä tekniikkana ja siitä, 

kuinka sitä hyödynnetään tutkimuksissa ja teollisuudessa. Myös kierros kasvihuoneissa lisäsi 

opiskelijoiden tietämystä kasveista ja biologiasta tieteenalana. Toivon mukaan opiskelijoiden 

kiinnostus kasveja ja biotieteitä kohtaan vahvistui tämän tutkimuksen kautta. 

 

Opetushallituksen (2015) asettamat tavoitteet biologian opetukselle on listattu taulukkoon 1. 

Tässä tutkimuksessa noista kolmestatoista tavoitteesta täyttyi yhdeksän tai jopa enemmän. 

Tämän projektin myötä opiskelijat pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa biologista 

tutkimustaan, jonka kautta he perehtyivät biologiseen tiedonhankintaan ja tutkimusmenetel-

miin. Heidän tutkimukseensa sisältyi tutkimusongelman asettaminen sekä tutkimusaineiston 

hankinta ja käsittely. Opettajien toimesta opiskelijoiden työskentelyä tuettiin ja kannustettiin 

koko projektin ajan. Tutkimuksen aikana opiskelijat työskentelivät solukkoviljelylaboratori-

ossa ja tutustuivat kasvitieteelliseen puutarhaan. Sitä kautta he pääsivät tutustumaan biologian 

soveltamiseen työelämässä. Opiskelijat saivat myös projektin aikana tietoa siitä, kuinka biolo-

giaa voidaan soveltaa arkielämässä, esimerkiksi kasvien kasvatuksessa. Toivon mukaan 

tutkimuksen myötä opiskelijat myös kiinnostuivat biologisesta tiedosta ja uutisten seuraami-

sesta.  

 

Tutkimus tuki kaiken kaikkiaan opetussuunnitelman tavoitteita hyvin. Opiskelijoiden 

kokemukset projektiin osallistumisesta ja tutkimuksen tekemisestä olivat pääosin positiivisia ja 

myös heidän tutkimustaitonsa kehittyivät projektin aikana. Tästä voidaan päätellä, että uuden 

opetussuunnitelman painottama tutkimuslähtöisyys, elämyksellisyys ja toiminnallisuus ovat 

toimivia ja hyviä opetusmenetelmiä ja niiden painottaminen opetussuunnitelmissa on hyvä asia. 
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11. Johtopäätökset 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyvät tukimusta 

tehdessä ja millaisia kokemuksia opiskelijoille jää kasvihuonekierroksesta, kasvien 

solukkoviljelyn kokeilemisesta ja tutkimuksen tekemisestä. Haluttiin myös selvittää, vaikut-

taako tutkimuksen tekemisen hyödyllisenä, mielenkiintoisena tai haastavana kokeminen siihen, 

kuinka tutkimustaidot kehittyvät. Tutkimuksen yksi tavoite oli myös tarjota ideoita 

tutkimuksellisuuden lisäämiseksi biologian opetukseen.	

	
Projektin suunnittelu aloitettiin jo syksyllä 2016, ja toteutus tapahtui helmi- ja maaliskuun 2017 

aikana. Koko projekti eteni hyvin suunnitelmien mukaan, ja sen avulla saatiin kerättyä laaja ja 

kattava aineisto tutkittavista asioista. Aineisto oli suurimmaksi osaksi kvantitatiivinen, mutta 

osa oli myös kvalitatiivista. Kvantitatiivista aineistoa analysoitiin Excel- ja SPSS-ohjelmien 

avulla, ja kvalitatiivinen aineisto käsiteltiin aineistopohjaisen sisällönanalyysin avulla. Tuloset 

olivat suurimmaksi osaksi sellaisia mitä odotettiinkin, mutta joukossa oli myös muutamia 

yllätyksiä. Opiskelijat pitivät projektia kaikilta osa-alueiltaan melko mielenkiintoisena 

kokemuksena, ja suurin osa opiskelijoista toivoi, että koulu järjestäisi jatkossa enemmän saman 

tyyppisiä projekteja. Tulosten mukaan kasvitieteellinen puutarha on opiskelijoiden mielestä 

mielenkiintoinen vierailukohde, joka tarjoaa mukavia kokemuksia ja paljon erilaista nähtävää. 

Kasvitieteellinen puutarha on hieno oppimisympäristö, jossa on mahdollista järjestää monen-

laista toimintaa eri ikäisille opiskelijoille. Solukkoviljelyn lisäksi on mahdollista järjestää 

esimerkiksi viljelykokeita ja erilaisia oppimispolkuja kasvihuoneisiin. Tulosten mukaan 

tutkimuksen teko oli opiskelijoille myös hyödyllinen kokemus, sillä suurimmalla osalla 

tutkimustaitoja mittaavan tehtävän pisteet olivat lopussa korkeammat kuin alussa. Tuloksista 

voidaan päätellä, että uuteen opetussuunnitelmaan vahvasti tullut tutkimuksellisuus, 

toiminnallisuus ja elämyksellisyys ovat hyviä opetusmenetelmiä. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin nimenomaan tutkimustaitojen kehittymistä. Olisi ollut 

mielenkiintoista myös saada selville, kuinka opiskelijoiden tiedot kasvien solukkoviljelystä ja 

muista käsitellyistä asioista kehittyvät tukimusta tehdessä. Jatkotutkimuksissa voisi siis selvit-

tää, kuinka tutkimuksen tekeminen edistää tutkimuksen kohteena olevan asian oppimista. Niin 

saataisiin vastaus siihen, onko tutkimuksen tekemisestä sisällön oppimisen kannalta opiskeli-

joille hyötyä. Tämä tutkimus oli pitkälti opettajajohtoinen tiukan aikataulun vuoksi. Olisi ollut 
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myös mielenkiintoista tutkia, kuinka opiskelijat olisivat suunnitelleet ja toteuttaneet tutkimuk-

sen itsenäisemmin, ja myös sitä voitaisiin tutkia jatkotutkimuksissa. Olisi myös mielenkiin-

toista tietää, kuinka opiskelijoiden tutkimustaidot kehittyisivät, jos he käyttäisivät tutkimukses-

saan valmista, jonkun toisen keräämää aineistoa. Niin saataisiin selvitettyä, parantaako asioiden 

itse konkreettisesti tekeminen oppimistuloksia. Tutkimuksellisuus on tullut uusien 

opetussuunnitelmien mukana pysyväksi osaksi biologian ja muidenkin aineiden opetusta, ja 

tutkittavaa siltä saralta riittää. Toivon, että tämä tutkimus kannustaa muitakin opiskelijoita ja 

tutkijoita toteuttamaan opiskelijoille uudenlaisia projekteja. Ne ovat antoisia niin opettajille 

kuin oppilaillekin. 

 

12. Kiitokset  
	
Tämän tutkimuksen toteuttaminen oli erittäin mukava ja mielenkiintoinen prosessi, ja sen 

kautta minulle aukesi uusia näkökulmia siitä, kuinka monipuolisesti tutkimuksellisuutta on 

mahdollista tuoda lukion opetukseen. Uuden opetussuunnitelman tuomia uudistuksia biologian 

opetukseen ei tulisi nähdä uhkana, vaan mahdollisuutena lisätä tutkimuksellista työskentelyä 

lukioon. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tutkimuksen teko ja vierailu puutarhalle oli 

myös opiskelijoille mukava projekti. 

 

Haluan kiittää Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa ja ”Osallistava, tutkimuslähtöinen ja 

elämyksellinen oppiminen” -hanketta siitä, että pääsin mukaan tähän projektiin. Ilman heidän 

tarjoamiaan resursseja tutkimuksen toteuttaminen tässä mittakaavassa ei olisi ollut mahdollista.  

Suurin kiitos kuuluu ohjaajilleni, filosofian tohtori Kirsi Valta-Hulkkoselle, dosentti Anna 

Maria Pirttilälle ja yliopisto-opettaja Anne Pellikalle, joiden laadukkaan ohjauksen ansiosta 

tutkielma valmistui tavoiteajassa. Kirsi oli mukana suunnittelemassa tutkimustani alusta asti, ja 

pitkän pohdinnan jälkeen saimme päätettyä hyvän aiheen ja näkökulman, ja pääsimme toteutta-

maan tutkimusta. Tutkimuksen toteutus sujui hyvän suunnittelun ja sujuvan yhteistyön johdosta 

paremmin kuin olisin uskaltanut toivoa. Kiitos Kirsi kaikesta tuesta ja neuvoista, joita matkan 

varrella sain, ja kiitos myös oikolukemisesta ja vinkeistä kirjoitustyöhön. Myös Anna Maria oli 

mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tutkimusta alkumetreiltä asti. Kiitokset kaikista 

ideoista ja neuvoista sekä kirjoitustyössä että tutkimuksen toteutuksessa. Erityiskiitos siitä, että 

ehdit työkiireidesi keskellä auttamaan myös puutarhavierailun toteutuksessa. Anne oli myös 

mukana gradun suunnittelussa ja ideoinnissa, ja haluan kiittää kaikista neuvoista ja ideoista, 
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joita sain tutkimusprosessin matkan varrella. Kiitokset myös filosofian tohtori Jouni Peltoselle 

avusta aineiston käsittelyssä ja SPSS-ohjelman käytössä. 

 

Kasvitieteelliseltä puutarhalta haluaisin kiittää intendentti Anna Liisa Ruotsalaista, joka osallis-

tui tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja käytännön järjestelyihin alusta loppuun asti. 

Kiitos siitä, että sain vapaat kädet toteuttaa tutkimuksen omien näkemysteni mukaan, ja kiitos 

tuesta ja avusta, jota sain koko projektin ajan. Puutarhalta haluan kiittää myös Aino Hämäläistä 

sekä Niina Kirjalaa, jotka osallistuivat aktiivisesti solukkoviljelyn suunnitteluun ja 

toteutukseen. Ilman heidän ammattitaitoaan projekti ei olisi onnistunut. Viimeisenä haluan 

vielä kiittää tutkimukseen osallistuneita opiskelijoita, jotka olivat alusta loppuun asti mukana 

hyvällä ja positiivisella asenteella. Kokemus oli minulle myös opettajana kullan arvoinen, ja 

sain tästä paljon eväitä tulevaisuutta varten.  
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Liitteet 
	
Liite 1 
	

	 Puna-apilan	viljely	

Puna-apila	 (Trifolium	pratense)	on	yksi	maailman	tärkeimmistä	
rehukasveista	 ja	 se	 on	 myös	 kylvönurmen	 tärkeä	 laji.	 Se	 on	
ravintokoostumukseltaan	erinomaista	rehua	karjalle,	mutta	so-
pii	 hyvin	 myös	 ihmisten	 syötäväksi.	 Puna-apila	 saa	 tuotettua	
juurinystyräbakteeriensa	avulla	 ”ilmaista”	 typpeä,	 joka	on	kas-
vien	kasvun	kannalta	tärkeä	ravinne.	Juurinystyröidensä	tuotta-
man	typen	avulla	puna-apila	lannoittaa	ja	parantaa	maata.	

Puna-apila	on	melko	vaativa	viljelykasvi	 ja	sen	kasvun	kannalta	
on	tärkeää,	että	maan	pH-pitoisuus	on	juuri	oikea.	Maan	pH:ta	
saadaan	säädeltyä	lisäämällä	siihen	kalkkia.	Jos	maan	pH	on	liian	
matala,	juurinystyräbakteerien	toiminta	heikkenee	ja	kasvi	ei	saa	
riittävästi	typpeä.	Jos	pH	on	puolestaan	liian	korkea,	kasvi	ei	saa	
maasta	tärkeitä	hivenaineita.	Sekä	liian	matala,	että	korkea	pH	
aiheuttaa	sen,	että	sato	jää	pieneksi.	

	
Eräs	 viljelijä	 haluaa	 alkaa	 tuottamaan	 rehua	 puna-apilasta.	 Ennen	 viljelyn	 aloittamista	 hän	 haluaa	
selvittää,	mikä	maan	pH:n	tulisi	olla,	 jotta	apilasato	olisi	mahdollisimman	korkea.	Aiemmin	on	selvi-
tetty,	että	suurin	osa	apilalle	tärkeistä	ravinteista	on	kasvin	saatavilla,	kun	maaperän	pH	on	5-7.	On	
myös	havaittu,	että	pH:n	ollessa	alle	6,	juurinystyräbakteerien	toiminta	alkaa	heiketä	ja	näin	ollen	kas-
vin	saaman	typen	määrä	vähenee.	Tehtävänäsi	on	suunnitella	tutkimus,	jolla	saadaan	selvitettyä	mikä	
on	paras	maan	pH	puna-apilan	viljelylle.	

	
	

Tehtävät:	
	

1. Mikä	on	ennalta	annettujen	tietojen	perusteella	tutkimuksen	hypoteesi?	
	

2. Miten	toteutat	tutkimuksen?	(koeryhmät,	otoskoko,	vakiointi,	mitattavuus)	
	

3. Mitä	virhelähteitä	tutkimukseen	sisältyy?	
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Liite 2 

Kasvien	solukkoviljely	 	 												Ryhmän	numero:		

Kasvien	 solukkoviljelyllä	 tarkoitetaan	 menetelmää,	 jossa	
kasvin	 soluja,	 solukoita	 tai	 kasvinosia	 viljellään	 irrallaan	
kasvista	 steriileissä	 olosuhteissa.	 Solukkoviljely	 tapahtuu	
yleensä	 geelimäisillä	 kasvatusalustoilla,	 joihin	 on	 lisätty	
kaikki	ravinteet	ja	hormonit,	joita	kasvi	tarvitsee	kasvaak-
seen	ja	kehittyäkseen.	Kun	kasvi	on	kasvanut	riittävän	suu-
reksi,	 se	 voidaan	 siirtää	 multaan	 tai	 turpeeseen	 kasva-
maan.	
	
Solukkoviljelyssä	kasvin	eri	osien	kasvua	voidaan	säädellä	lisäämällä	kasvatusalustaan	eri	ai-
neita.	 On	 havaittu,	 että	 juurten	 kasvua	 ja	 kehittymistä	 voidaan	 nopeuttaa	 lisäämällä	
kasvualustoihin	esimerkiksi	auksiinia	(kasvihormoni)	tai	Bio	Roots-ainetta.	Molempia	aineita	
voidaan	myös	 käyttää	 samaan	 aikaan.	 Kasvien	 juurten	 on	 havaittu	 kehittyvän	 normaalisti	
myös	 ilman	 lisättyjä	 aineita,	 mutta	 kasvua	 halutaan	 usein	 kuitenkin	 nopeuttaa	
kasvatuskustannusten	 pienentämiseksi.	 Tehtävänne	 on	 suunnitella	 tutkimus,	 jossa	 tutkitte	
mainittujen	aineiden	vaikutusta	kasvin	juurien	muodostumiseen.		
	
	

	
1. Mikä	on	aiemmin	tehtyjen	havaintojen	perusteella	hypoteesi?	

	
2. Kuinka	monta	koeryhmää	tutkimuksessa	kannattaa	olla?	

	
3. Kuinka	monta	kasvia	yhdessä	koeryhmässä	kannattaa	olla?	Mikä	on	silloin	tutkimuksen	

otoskoko?	
	
4. Miten	kokeessa	näkyy	olosuhteiden	vakiointi	ja	miksi	se	on	tärkeää?	

	
5. Voisiko	samassa	tutkimuksessa	tutkia	samaan	aikaan	useaa	muuttujaa?	Perustele.	(esim.	

kasvatusalusta,	valaistus,	pH,	hiilidioksidin	määrä)	
	

6. Mitä	virhelähteitä	tähän	tutkimukseen	voisi	sisältyä?	
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Liite 3 
	
Työohje:	
	

1. Puhdista	kätesi	70	%	etanolilla	ja	laita	suojahanskat	käteen.	Puhdista	hanskat	vielä	
etanolilla	ennen	laminaarityöskentelyn	aloittamista.	
	

2. Aseta	steriili	petrimaljan	puolikas	eteesi	laminaarin	työtasolle.		
	

3. Ota	steriileillä	pinseteillä	kasvatuspurkista	yksi	kasvi	ja	aseta	se	petrimaljan	päälle		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4. Jaa	kasvi	pinsettien	ja	kirurgin	veitsen	avulla	pienempiin	osiin	niin,	että	kunkin	haaran	
tyviosa	säilyy.	Kasvupiste	sijaitsee	tyvessä,	joten	se	on	tärkeä	säilyttää.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

5. Aseta	jaetut	kasvin	osat	uudelle	kasvualustalle.	Upota	varsi	tukevasti	geeliin,	jotta	ne	
pysyvät	paikoillaan.	Yhdelle	alustalle	mahtuu	4-5	versoa.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

6. Laita	folio	purkin	päälle,	taittele	folion	reunat	ylös	ja	tiivistä	liitos	parafilmillä.	
	

7. Kirjoita	purkin	kylkeen:	Merveille,	15.2.-17	+	omat	nimikirjaimesi	+	ryhmäsi	numero	
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Liite 4 
	

Taustatiedot	
	 	 	 	 	 	

1. Vastaajan	numero:		

	

2. Peruskoulun	päättötodistuksen	biologian	arvosana:		

	

3. Oletko	käynyt	aiemmin	kasvitieteellisellä	puutarhalla?									¡	 													¡	

					 	 	 	 	 							Kyllä	 													En	

4. Jos	olet,	kävitkö	koulun	kanssa	vai	vapaa-ajalla?	

	

Kasvihuonekierros	

	

Seuraavat	kysymykset	koskevat	vain	kasvihuonekierrosta	ja	puutarhan	kasvikokoelmiin	

tutustumista.	

	

5. Uskotko,	että	kasvihuonekierroksesta	on	sinulle	hyötyä	tulevissa	biologian	opinnoissasi?	

		

								 													¡	 																								¡	 						¡																																	¡	 																											¡		 	

	 										 																																																																																		 																													

	

	 	

	

6. Oliko	kasvihuonekierros	mielestäsi	mielenkiintoinen?	

	

											 													¡	 																								¡	 					¡																																	¡	 																											¡		 	

	 									

	

	

	

	

7. Mikä	kasvihuonekierroksella	oli	mielestäsi	erityisen	mieleenpainuvaa/mielenkiintoista?	

																																																									

	

	

	

	

8. Mikä	kasvihuonekierroksella	oli	vähiten	mielenkiintoista?	

	

	

	

	

	

9. Mitä	uutta	opit	kasvihuonekierroksella?	

	

	

	

	 	

									 																				Ei	hyödyllinen	 																												Hyödyllinen	

								
Ei	

mielenkiintoinen	
Mielenkiintoinen	

																												Melko	

hyödyllinen	

																																																			Ei	kovin	

hyödyllinen	

																																																								En	osaa	sanoa

Ei	kovin	

mielenkiintoinenmielenkiintoinen

En	osaa	sanoa	 Melko	

mielenkiintoinen	
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Solukkoviljely	
	
Seuraavat	kysymykset	koskevat	solukkoviljelyä	ja	laboratoriotyöskentelyä.	

	
	

10. Uskotko	että	solukkoviljelyn	kokeilusta	on	hyötyä	tulevissa	biologian	opinnoissasi?	
	
								 										¡	 																				¡	 																														¡																																¡	 																										¡		 	
	 		 													 																																																								 																							
	
	
		
	

11. Oliko	solukkoviljely	mielestäsi	mielenkiintoista?	
	
								 											¡	 																			¡	 																														¡																																¡	 																											¡		 	
	 		 													 																																																								 																							
	
	
	
	
	

12. Oliko	solukkoviljely	mielestäsi	haastavaa?	
	
								 										¡	 																			¡	 																														¡																																¡	 																												¡		 	
	 		 													 																																																			 																							
	
	
	
	

13. Mikä	solukkoviljelyssä	oli	mielestäsi	helpointa?	
	
	
	
	
	

14. Mikä	solukkoviljelyssä	oli	mielestäsi	haastavinta?	
	
	
	
	

	
15. Mitä	uutta	opit	laboratoriossa?	

	
	
	

	
	
	
	

KIITOS	VASTAUKSESTASI!	J	

Ei	hyödyllinen	 Hyödyllinen	

Ei		
mielenkiintoista	

Erittäin	
mielenkiintoista	

Ei	haastavaa	 Haastavaa	

Ei	kovin	
hyödyllinen	

En	osaa	sanoa	 Melko	
hyödyllinen	

Ei	kovin	
mielenkiintoista	

En	osaa	sanoa	 Melko	
mielenkiintoista	

Ei	kovin	
haastavaa	

En	osaa	sanoa	 Melko	
haastavaa	
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Liite 5 
	
Tutkimuksen	tekeminen	yleisesti	 	 Vastaajan	numero:	_______________	

	
	

1. Uskotko	että	tutkimustaitojen	harjoittelu	on	sinulle	hyödyllistä	tulevaisuutta	ajatellen?	
	
								 								¡	 																			¡	 																														¡																																¡	 																											¡		 	
	 		 													 																																																								 																							
	 											 																			 	 												

	
	

2. Oliko	tutkimuksen	tekeminen	mielestäsi	mielenkiintoista	
	
								 									¡	 																			¡	 																														¡																																¡	 																											¡		 	
	 		 													 																																																									 																							
	
	
	
	

3. Koitko	että	tutkimuksen	tekeminen	oli	haastavaa?	
	
	 									¡	 																			¡	 																														¡																																¡	 																												¡		 	
	 		 													 																																																								 																							
	
	

	
Vierailu	puutarhalle	yleisesti	

	
	

4. Toivoisitko,	että	koulu	järjestäisi	enemmän	vastaavia	vierailuja/projekteja?	
	
	
	
	

5. Suosittelisitko	kasvitieteellistä	puutarhaa	opiskelukavereillesi	vierailukohteena?	
	
	
	
	

6. Muita	kommentteja	tai	palautetta?	
	
	
	
	
	
	
	
	

KIITOS	VASTAUKSESTASI!	J	 	

Ei	hyödyllistä	 Hyödyllistä	

Ei	
mielenkiintoista	

Mielenkiintoista	

Ei	haastavaa	 Haastavaa	

Ei	kovin		
hyödyllistä	

En	osaa	sanoa	 Melko	
hyödyllistä	

Ei	kovin	
mielenkiintoista	

Melko	
mielenkiintoista	

En	osaa	sanoa	

Ei	kovin		
haastavaa	

En	osaa	sanoa	 Melko		
haastavaa	



	

	 	
62	

Liite 6 
	
Auringonkukan	viljely	

		
Auringonkukka	(Helianthus	annuus)	on	monipuolinen	hyötykasvi,	
jota	 viljellään	 laajalti	 sekä	 koristekasvina	 että	 öljykasvina.	
Auringonkukan	 siemeniä	 käytetään	 sellaisenaan	 monipuolisesti	
ruuanlaitossa	ja	niistä	valmistetaan	terveellistä	auringonkukkaöl-
jyä.	 Auringonkukan	 siemenet	 ovat	myös	 hyvää	 talviravintoa	 lin-
nuille	korkean	rasvapitoisuutensa	vuoksi.		

	
Auringonkukka	 tarvitsee	 kasvaakseen	 runsaasti	 auringonvaloa,	
ravinteita	 ja	 vettä.	 Oikein	 hoidettuna	 ja	 hyvissä	 olosuhteissa	 se	
saattaa	kasvaa	Suomessakin	lähes	5	metrin	mittaiseksi.	Typpi	on	
kasvien	kasvun	kannata	 tärkeä	 ravinne	 ja	 auringonkukkien	vilje-
lyssä	 käytetään	 yleensä	 typpilannoitetta.	 Typpilannoitetta	 tulee	
antaa	kasville	juuri	oikea	määrä.	Jos	kasvi	saa	liian	vähän	typpeä,	
se	jää	penikokoiseksi,	mutta	toisaalta	myös	liiallinen	typensaanti	
hidastaa	kasvua	ja	altistaa	kasvitaudeille.	Liiallinen	typpilannoite	
myös	rehevöittää	läheisiä	vesistöjä	valuessaan	pelloilta	niihin.	

	
Eräs	viljelijä	haluaa	alkaa	kasvattamaan	auringonkukkia	pellollaan.	Ennen	viljelyn	aloittamista	hän	ha-
luaa	selvittää,	kuinka	paljon	typpilannoitetta	viljelyssä	hänen	tulisi	käyttää,	jotta	saisi	mahdollisimman	
kookkaita	kasveja	ja	ei	vaarantaisi	ympäristön	hyvinvointia.	Lannoitevalmistajan	suositus	typpilannoit-
teen	määräksi	on	5-10	g/m2.	On	ennalta	 tiedossa,	että	viljelysmaa	on	hyvin	vähäravinteista.	Tehtä-
vänäsi	on	suunnitella	tutkimus,	jolla	saadaan	selvitettyä	tarvittavan	lannoitteen	määrä.		

	
	

Tehtävät:	
	

1. Mikä	on	ennalta	annettujen	tietojen	perusteella	tutkimuksen	hypoteesi?	
	

2. Miten	toteutat	tutkimuksen?	(koeryhmät,	otoskoko,	vakiointi,	mitattavuus)	
	

3. Mitä	virhelähteitä	tutkimukseen	sisältyy? 
	 	

Auringonkukka	(Helianthus	annuus)	
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Liite 7 
 
Avoimien kysymysten luokittelu 
 
Tehtävä 7. Mikä kasvihuonekierroksella oli mielestäsi erityisen 
mieleenpainuvaa/mielenkiintoista? 
 
KASVIEN ERILAISUUS JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 

1. Nähdä erikoisia kasveja, joita en ollut aiemmin nähnyt (3) 
2. Kaikki erilaiset kasvit … (4) 
3. Erilaisten ilmastojen vaikutus kasveihin kasvihuoneissa (13) 
4. Erilaiset kasvihuoneet (20) 
5. … miten niin monta kasvia oli saatu kasvihuoneeseen (21) 
6. Näki erilaisia uusia kasveja ja kuuli/näki millaisissa ympäristöissä ne kasvavat (23) 
7. Miten sinne oltiin saatu niin paljon eri kasveja … (24) 
8. … kasvillisuuden erilaisuus (27) 
9. … se miten paljon kasveja oli (30) 
10. Monien eri lajien näkeminen kerralla toi perspektiiviä luonnon monimuotoisuuteen. … (35) 
11. Kaikki kasvihuoneet, kuinka on mahdollista kasvattaa eri kasveja huoneissa, kun osataan 

optimoida kasvuolosuhteet. … (36) 
12. … miten kasvit vaihtelevat kasvivyöhykkeiden mukaan (38) 
13. Kaikki kasvit (42) 
14. Erityisen mieleenpainuvaa oli kasvien määrä ja erilaisuus (45) 
15. Hienot ja mielenkiintoiset kasvit (48) 
16. Siellä oli paljon kasveja (52) 
17. Kasvien kauniit ulkonäöt … (60) 
18. Ne kasvit ja niiten ulkonäkö (63) 

 
ILMASTON VAIHTELU 

1. ”Trooppinen ilmasto” huoneissa eli oli lämmintä (6) 
2. Huoneiden lämpötilat (10) 
3. Erilaisten ilmastojen vaikutus kasveihin kasvihuoneissa (13) 
4. Lämpötilamuutokset. … (16) 
5. … ilma … (21) 
6. … kuuli/näki millaisissa ympäristöissä ne kasvavat (23) 
7. … miten pyramideihin oltiin saatu luotua erilaisia ilmastoja (24) 
8. Huoneiden lämpötila erot … (27) 
9. Erilaiset kasvuolosuhteet …  (38) 
10. Se kuinka paljon ilmasto muuttui, kun vaihdettiin huonetta (53) 

 
JOKIN TIETTY KASVI 

1. Kaikki kasvit mutta erityisesti mieleen jäi kaktukset ja se harvinainen kuusi (5) 
2. Isot kasvit (39) 
3. Kuusilajin historia ja alkuperä (47) 
4. … Puuvillakasvi jonka puuvillat olivat pienemmät kuin jossain muualla maailmaa (60) 
5. Se iso kaktus oli hieno (54) 
6. Oli hauskaa nähdä tuttuja kasveja kasvihuoneessa, esim banaani, kaakaopuu ja joulutähti. (67) 
7. Tärkeät kasvit ihmiselle kun niitä ei ennen ole niin nähty (28) 
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JOKIN TIETTY KASVIHUONE 
1. Se kasvihuone, mikä oli kuuma ja kostea, koska tuntui kun olisi ollut viidakossa ja se oli 

hienoin (29) 
2. Alue, mikä oli kuin sademetsä. Siellä oli kauniita kasveja ja ihana tunnelma (7) 
3. Mieleenpainuvinta oli trooppisen huoneen kasvit …  (21) 
4. Trooppinen tunnelma … (30) 
5. Trooppiset kasvit olivat mielenkiintoisia (34) 
6. Trooppisen alueen kasvit olivat hienoja (46) 
7. … Trooppinen osasto ja aavikko (62) 

 
ULKOMAALAISET/HARVINAISET KASVIT 

1. … Erityisesti harvinaiset kasvit … (4) 
2. Kasvien poikkeava ulkonäkö Suomen kasveihin verrattuna (37) 
3. Sellaisten kasvien näkeminen, joita harvoin/ei koskaan muuten tapaa Suomessa (41) 
4. Kaikki ulkomaiden kasvit (44) 
5. Erilaiset ja erikoiset kasvit, joita ei tapaa Suomessa (57) 
6. Erilaiset kasvit mitä ei yleensä näe (59) 
7. Erilaiset kasvit, jotka eivät kasva Suomessa (66) 

 
SOLUKKOVILJELY 

1. Kun sai tehä sen kasvijutun labrassa (8) 
2. … Soluviljelykin oli kiinnostavaa, koska yhdestä kasvista voidaan tehdä klooneja, kun on 

opittu tiede siitä (36) 
3. Solukkoviljely (40) 
4. … Ruusun kasvatus … (4) 

 
TIETO KASVEISTA, OPASTUS 

1. Kun kerrottiin kasvien historiasta ja mistä päin maailmaa ne on (9) 
2. Kasvien kasteleminen oli mielenkiintoista, ja se, että sai vähän myös tietoa niistä (61) 
3. Näki erilaisia uusia kasveja ja kuuli/näki millaisissa ympäristöissä ne kasvavat (23) 
4. Ananas ryöstö tarina (12) 
5. … Kun joku oli yrittänyt varastaa kasvin (16) 
6. … se kartta jossa oli neuloja (4) 
7. Se että Oulun kasvihuone on yhteydessä niin moneen muuhun maahan ja laboratorioon (22) 

 
MUUT 

1. Ei mitään erityistä, koska olen käynyt siellä niin monesti (49) 
2. … Myöskin yliopistotilojen näkeminen oli mielenkiintoista (35) 
3. Sadettimen päälle meno XD … (62) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Tehtävä 8. Mikä kasvihuonekierroksella oli vähiten mielenkiintoista? 
 
EI OSAA SANOA 

1. - (6) 
2. - (7) 
3. En osaa sanoa (8) 
4. - (12) 
5. - (23) 
6. En osaa sanoa (24) 
7. (28) 
8. (34) 
9. (40) 
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10. En tiedä (41) 
11. En tiedä (42) 
12. Ei mikään tunnelma pysyi samana koko kierroksen aika (49) 
13. (52) 
14. (53) 
15. (57) 
16. (60) 
17. (61) 
18. (63) 
19. En osaa sanoa (66) 
20. En tiedä (67) 

 
JOKIN TIETTY KASVIHUONE TAI KASVI 

1. Se huone missä oli kylmä kun siellä ei ollut mitää hienoja kasveja (13) 
2. Jotkut kasvit jotka eivät olleet kiinnostavia (9) 
3. Kaikista kylmin huone (21) 
4. Jotkut tylsät kasvihuoneet, mitkä ei ollut niin erikoisia (29) 
5. Itselle jo ennakkoon tutut kasvit (44) 
6. Entuudesta tutut kasvit (47) 
7. Kaikki loput asiat (54)     (à Vastaus edelliseen kysymykseen oli iso kaktus) 
8. Se huone missä oli Tukholman ilmasto tällä hetkellä (62) 

 
TIEDOT KASVEISTA/OPASTUS 

1. Pitkät selitykset kasvien alkuperästä (30) 
2. Tiedot kasveista (37) 
3. Selitys (39) 
4. Kun selitettiin, esimerkiksi että mistä kasvi on yms… liian pitkästi (48) 
5. Oppaan selittäminen kasveista jotka tiesin entuudestaan (59) 
6. Liika ohjattu toiminta. Vapaampi kierros olisi ollut mukavampi (22) 

 
KAIKKI OLI MIELENKIINTOISTA 

1. Kaikki oli mielenkiintoista (4) 
2. Kaikki oli mielenkiintoista (5) 
3. Kaikki oli aika kiintoisaa (38) 
4. Kiertueella ei mielestäni ollut mitään, joka ei kiinnostaisi minua (45) 
5. Koko kierros oli mielenkiintoinen (46) 

 
ODOTTELU 

1. Pitkät seisoskelu tauot (10) 
2. Kierroksen hitaus (16) 
3. Odotus (20) 
4. Pitkät seisoskelu ajanjaksot ennen kuin liikuttiin seuraavan kasvin luo (27) 

 
JOKIN TIETTY YKSITYISKOHTA 

1. Eräs seinä oli aika tylsä, mutta se on mielipidekysymys (35) 
2. Takkien ripustaminen henkariin (36) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 Tehtävä 9. Mitä uutta opit kasvihuonekierroksella? 
 

• Minkälaisissa oloissa eri kasvit elävät (3) 
• Se, että ne kasvit voi monistaa pienistä osistakin ja tietoa kasveista (4) 
• Siitä harvinaisesta kuusesta ja siitä kuinka arvokkaita kasvit on (5) 
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• Että kasveja on kuollut sukupuuttoon mutta jotkut taas herännyt eloon (6) 
• Opin, että mitä kasveja kasvaa vähän viileämmässä ilmastossa ja mitkä lämpimämmässä (7) 
• Sen mitä tehtiin labrassa (8) 
• Opin uusia kasveja ja missä ne kasvaa (9) 
• En oikeastaan mitään (10) 

- (12) 
• Että puissa voi tapahtua geenimutaatiota (13) 
• En osaa sanoa (16) 
• Kasvien historiaa (20) 
• Tietoa joistakin kasveista ja niiden elinympäristöstä (21) 
• Yksittäisiä kasveja eri ilmastoalueilta (22) 
• Että monilla kasveilla/puilla kestää monia vuosia kasvaa (23) 
• Kuinka tärkeitä kasvuolosuhteet ovat ja miten kasveja vaihdellaan ympäri maailman eri 

puutarhojen välillä (24) 
• Kasvillisuudessa on iso ero erilaisten ilmastojen välillä (27) 
• Kasvien nimiä ja ilmastoa, jossa ne elävät (28) 
• Opin joistakin kasveista uutta tietoa ja miten niitä kasvatetaan (29) 
• Sen, kuinka suuria kasveja pelkistä siemenistä tai solukkoviljelystä voi kasvaa (30) 
• Näin kartan, missä näkyy mistä maista kaikki siemenet on tullut Ouluun (34) 
• Syyn miksi ihmiset ovat yleisesti kiinnostuneita eri lajeista (35) 
• Solukkoviljelyn käytännössä. Sen, että Suomen ja Norjan rajalla kasvavat mustikan kasvit 

ovat arvokasta valuuttaa soluviljelymaailmassa niiden kasvuolosuhteiden vuoksi (36) 
• En tiennyt että Oulun yliopisto on yhteyksissä niin laajasti ympäri maailmaa (37) 
• Solukkoviljelyä ja missä olosuhteissa jotkin kasvit kasvaa (38) 
• Kasveista jotain (39) 

- (40) 
• Että jo kadonneeksi luultu puu olikin löydetty, mikä oli suuri tieteellinen löytö (muistaakseni 

puu oli joku havu) (41) 
• Opin kasveista asioita (42) 

- (44) 
• Opin uusien kasvien nimiä (45) 
• Puiden ja kasvien alkuperäissijainneista (46) 
• Kuinka monipuolisia ja erilaisia kasvit voivat olla (47) 
• Miten kasveja kasvatetaan ja mitä juuri Oulun kasvipuutarhalla kasvatetaan. (48) 
• En mitään hyödyllistä, koska tiesin jo niin paljon (49) 
• Missä ja miten eri kasvit kasvaa (52) 
• Että banaanipuu kasvaa nopeasti (53) 
• En mitään (54) 
• Kasvien historiaa, mistä kotoisin, mitä niistä voi kasvaa yms. (57) 
• Mistä kasvit tulee kasvihuoneelle ja eri kasvien syntyperää (59) 
• Että koivullakin voi olla punaiset lehdet, ennen luulin että ne eivät ole koivuja vaan jotain 

koivun näköisiä puita, mutta nyt tiedän että ne ovat punakoivuja. (60) 
• En hirveästi mitään, sillä kierros tehtiin niin nopeasti. (61) 
• Puuvilla on täällä semmonen pieni, mutta siellä missä niitä viljellään, se on iso (62) 
• Ne kasvin siemenet ei osteta vaan vaihdetaan maiten puutarhojen kanssa (63) 
• En mitään (66) 
• Opin, että joitain uhanalaisia kasveja on pystytty pelastamaan solukkoviljelyllä (67) 

 
__________________________________________________________________________________ 
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Tehtävä 13. Mikä solukkoviljelyssä oli mielestäsi helpointa? 
 
LEIKKELY 

1. Leikellä kasvi (4) 
2. Se osiin jakaminen (13) 
3. Leikkely (16) 
4. Leikkely (20) 
5. Kaikki oli aika helppoa mutta helpointa oli tyven laittaminen moneen osaan (21) 
6. Leikata niitä kirurginveitsellä (29) 
7. … leikata mervelle ruusuja (34) 
8. Kasvin leikkely (37) 
9. Kasvin leikkaaminen osiin (41) 
10. Se kun piti leikata kasvia pienemmiksi paloiksi (45) 
11. Kasvin leikkaaminen pienempiin osiin (46) 
12. Kasvin irti otto (47) 
13. Kasvin erottelu (48) 
14. Tyvestä irrottaminen (57) 
15. Taimen leikkaaminen pienempiin osiin (59) 

 
KASVATUSALUSTALLE LAITTO 

1. Kasvualustalle laittaminen (3) 
2. Se kun tungin niillä pihdeillä sen kasvin sinne mönjään (5) 
3. Upottaa kasvit purkkiin … (6) 
4. Kasvien asettaminen uudelle kasvualustalle (7) 
5. Kasvien laittaminen purkkiin (9) 
6. Tyvien asettaminen geeliin (24) 
7. Upottaminen hyytelö alustaan (27) 
8. Ruusujen asettaminen kasvatusalustalle (36) 
9. Kasvin osien laitto ravinto-aineisiin (40) 
10. Kasvien asetteleminen astiaan (42) 
11. Työntää juuria siihen läpinäkyvään aineeseen eli kasvatusalustaan (53) 
12. Se asettaminen kasvatusalustalle (54) 
13. Sen kasvin laittaminen siihen kasvatus alustaan (62) 
14. Kasvien asettaminen geelialustaan (66) 

 
EI OSAA SANOA 

1. En osaa sanoa (8) 
2. (12) 
3. En osaa sanoa (30) 
4. (39) 
5. (52) 
6. (63) 

 
KAIKKI OLI HELPPOA 

1. Kaikki (10) 
2. Kaikki oli aika helppoa (28) 
3. Toimenpide oli aika yksinkertainen (67) 

 
MUUT 

1. Seuraaminen ja asian ymmärtäminen (22) 
2. Laittaa käsiin metanolia … (34) 
3. Ohjeiden noudattaminen (35) 
4. Kaikki muu oli helppoa paitsi à (38) (à Laittaa juuret kasvatusalustaan) 
5. Käsien puhdistaminen (44) 
6. Kaikki oli samaa vaikeus tasoa (49) 
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7. Purkin tiivistäminen (60) 
8. Ottaa se kasvi sieltä purkista pois alussa (61) 
9. … työkalujen sterilointi (6) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Tehtävä 14. Mikä solukkoviljelyssä oli mielestäsi haastavinta? 
 
LEIKKELY 

1. Kirurginveitsen ja pinsettien kanssa pienen kasvin pilkkominen (3) 
2. Kasvien leikkely (6) 
3. Kasvin leikkaaminen (7) 
4. Se leikkaaminen (8) 
5. Kasvien leikkaaminen (9) 
6. Saada kasvi leikattua oikeista kohdista (12) 
7. Sen viljeltävän kasvin leikkaaminen pienempiin osiin (23) 
8. Kirurgiveitsellä leikkaaminen (24) 
9. Irrotella kasvi tyvestä pienempiin osiin (27) 
10. Kasvin leikkely (28) 
11. Pienten kasvien leikkaaminen kirurgiveitsellä (30) 
12. Leikata ne erilleen … (39) 
13. Kasvin osittaminen (40) 
14. Oikeasta kohdasta leikkaaminen (42) 
15. Kasvien leikkely … (44) 
16. Kasvien leikkaaminen …  (47) 
17. Juurien leikkaaminen (53) 
18. Se kasvin leikkaaminen pienempiin osiin … (60) 
19. Leikkaaminen (62) 
20. Sen kasvin leikkaaminen … (63) 
21. Kasvin pilkkominen (66) 

 
KASVATUSALUSTALLE LAITTO 

1. Niiden osien laittaminen purkkiin (13) 
2. Kasvien asettelu (20) 
3. Tökkiä niitä sinne kasvualustalle (29) 
4. Haastavinta oli asettaa ruusut kasvatusalustalle (34) 
5. Kasvien pystyynasettelu geeliin (37) 
6. Laittaa juuret kasvatusalustaan (38) 
7. … niiden asettelu (39) 
8. Kasvin osien asetteleminen kupissa olevaan kasvatusalustaan (41) 
9. Niiden tökkääminen kasvatusalustalle (44) 
10. Haastavinta oli kasvin palojen kiinnittäminen kasvatus alustaan (45) 
11. Kasvin istuttaminen purkkiin eli kasvatusalustaan (46) 
12. … asettaminen astiaan (47) 
13. Kasvin laitto purkkiin oikeinpäin (48) 
14. Laittaa kasvi sinne kuppiin ilman että koskettaa itse sitä kuppia (57) 
15. Kasvien upottaminen kasvualustalle (59) 
16. … kasvin upottaminen kasvatusalustalle (60) 
17. Upottaa ne kasvit sinne purkin pohjalle (61) 
18. … upottaminen kasvu alustaan (63) 
19. Kasvin alut oli hankala asettaa siihen aineeseen (67) 
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KASVIEN/TYÖVÄLINEIDEN KÄSITTELY 
1. Itse toimiminen, erityisesti pienien asioiden käsittely (22) 
2. Kasvin käsittely ylipäätänsä. (35) 
3. Käsitellä kirurginveistä (5) 

 
STERIILI TYÖSKENTELY 

1. Pitää kaikki puhtaana (4) 
2. Puhtauden ylläpito (16) 
3. Piti varoa ettei kosketa pinseteillä mihinkään ylinmääräiseen (52) 

 
MIKÄÄN EI OLLUT VAIKEAA 

1. Ei mikään (10) 
2. Mikään ei ollut haastavaa (21) 
3. Ei mikään (54) 

 
MUUT 

1. Kaikki oli samaa vaikeustasoa (49) 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Tehtävä 15. Mitä uutta opit laboratoriossa? 
 

• Minkälaisia välineitä siellä on ja, että miten solukkoviljellään. (3) 
• Sterilointi kuulilla (4) 
• Sen pihtien desifioinnin lasipalloissa (5) 
• Osaan leikellä paremmin kasveja (6) 
• Miten tehdään solukkoviljelyä (7) 
• Kaikki se että miten tarkkaa on esim hygienia (???) ja että nesteeseen ei saa joutua mitään 

ulkopuolista (8) 
• Se kuinka tarkkaa työtä se on (9) 
• - (10) 
• Koko solukkoviljely oli minulle uutta (12) 
• Se että miten solukkoviljely toimii (13) 
• Kuinka tärkeää puhtaus on (16) 
• Miten tulee työskennellä (20) 
• Miten kasveja solukkoviljellään (21) 
• Solukkoviljelyn perusasiat (22) 
• Että testit/työt eivät aina onnistu ja desifiointi on hyvin tärkeä ettei bakteereja pääse töihin. 

(23) 
• Kuinka tärkeää on tappaa kaikki mikrobit ennen solukkoviljelyä (24) 
• Siellä on todella tarkat ohjeet hanskojen puhdistuksesta ennen aloitusta ja siitä, mihin pihdit ja 

veitset voi laittaa ettei niihin menen mitään, mikä voisi vaikuttaa tuloksiin (27) 
• Sterilointi (28) 
• Solukkoviljelyn ja miten pitää työskennellä, että ei mene bakteereja työhön (29) 
• Paljon siitä, miten laboratoriossa työskennellään ja millaisia välineitä käytetään, en ollut 

ennen käynyt laboratoriossa (30) 
• Miten solukkoviljellään (34) 
• Yliopistotiloista, sekä hieman ilmapiiristä (35) 
• Kasvien kasvulämpötiloja ja kasvien kloonaamisen (36) 
• Opin uutta solukkoviljelystä ja työvälineiden käytöstä (37) 
• Pikkutarkkaa ja pitää olla tosi huolellinen (38) 
• Opin kasvien solukkoviljelyksestä (39) 
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• Miten solukkoviljely toimii (40) 
• Kuinka käsitellä kasvia pinseteillä, kirurgin veisellä yms. ja mm. kuinka pyrkiä steriileihin 

työ-olosuhteisiin (41) 
• Miten välineet pidetään steriileinä (42) 
• Opin solukkoviljelyä (44) 
• - (45) 
• Sen miten solukkoviljellään (46) 
• Perus toimintatavat (47) 
• Miten kasveja kasvatetaan solukkoviljelyllä (48) 
• Miten sterilisoida työvälineet (49) 
• Solukkoviljelyä (52) 
• Että kädet pitää olla todella puhtaat (53) 
• En mitään (54) 
• Solukkoviljelyyn liittyviä asioita (57) 
• En mitään (59) 
• Kaikki ei ole niin helppoa miltä näyttää ja hygienia on tärkeää (60) 
• Opin, että jos työskentelyvälineet ottaa vetokaapista pois (ulkopuolelle) niin ne ”saastuvat” ja 

ne joutuu desifioimaan sellaisessa laitteessa (61) 
• Että päätä ei saa laittaa sinne jutun sisälle, eikä niitä pisettejä ja veitsiä saa ottaa pois sieltä 

(62) 
• Aika vaikeeta kun siinä pitää keskittyä että kaikki onnistuis (63) 
• Upottamaan kasveja geeliin ja opin, että kasveja voi kasvattaa sillä tavalla (66) 
• Työvälineiden kanssa täytyy olla tarkkana. Tavaroita ei voi pistää mihin sattuu, koska muuten 

kasvatusalustalle saattaa mennä likaa. (67) 
 


