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1 JOHDANTO 
 

Lukiossa opetettava maantiede on läheisessä vuorovaikutuksessa yliopistomaantieteen 

kanssa – ovathan koulu ja yliopisto yhteiskunnan osia ja toimivat täten 

vuorovaikutuksessa toistensa ja yhteiskunnan muiden osien kanssa (Markkula & 

Mäntykoski 2004: 193). Uudessa lukion opetussuunnitelman perusteissa (LOPS 2015) 

maantieteen opetuksen tutkimuslähtöisyyttä on entisestään korostettu suhteessa aiempiin 

lukion opetussuunnitelman perusteisiin (LOPS 2003). Perusteiden mukaan (LOPS 2015: 

146) maantieteen opetuksen lähtökohtana tulisi olla nuorten elämismaailma sekä 

opiskelijoiden arkiset kokemukset ja havainnot, joiden ymmärtämistä tulisi auttaa 

tutkivan lähestymistavan avulla. Tämä lähestymistapa auttaa uuden lukion 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelijaa ymmärtämään paikallisella, 

alueellisella ja globaalilla tasolla tapahtuvia muutoksia sekä syventämään 

maantieteellistä ajattelua. Lukion maantieteen tutkimuksellista lähtökohtaa tähdentää 

myös se, että peruskoulussa opiskellaan maantietoa, mutta lukiossa ja yliopistossa 

opiskeltavaa tieteenalaa kutsutaan maantieteeksi (POPS 2014, LOPS 2015). Näistä 

yhteneväisyyksistä huolimatta kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu 

kuilu koulu- ja yliopistomaantieteen välillä - nämä maantieteet eivät enää keskustele 

keskenään. Muun muassa Edwards (2002), Lambert (2011) ja Tani (2004, 2014) ovat 

julkaisuissaan esittäneet huolenaiheensa näiden kahden maantieteellisen maailman 

erkaantumisesta ja pohtineet olisiko akateemisen maantieteen ja koulumaantieteen välistä 

linkkiä saatava vahvemmaksi. 

Koulu- ja yliopistomaantieteen väliin jäävästä kuilusta on käyty keskustelua 

kansainvälisten julkaisujen lisäksi muun muassa Maantieteellisessä aikakausikirjassa 

Terrassa (Tani & Vuolteenaho 2005; Cantell 2005, 2011; Tani 2012) sekä vuoden 2016 

Maantieteen päivillä Joensuussa (Maantiedettä vai maantietoa… 2016). Viimeisimmässä 

Terran keskustelunavauksessa Pellikka ym. (2015: 35) ehdottivat ratkaisuksi maantieteen 

yliopisto-opetuksen nykyaikaistamista, jotta yliopistossa käytetyt opetusmenetelmät 

välittyisivät aineenopettajakoulutuksen jälkeen maantieteen opettajien työhön kaikilla 

kouluasteilla. He peräänkuuluttivat myös maantieteen tutkijoiden, opettajien ja 

opiskelijoiden vuorovaikutteisuuden lisäämistä yliopistojen ja koulumaailman välillä, 
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jotta koulut pystyisivät tarjoamaan monipuolisen kuvan maantieteestä yhteiskunnallisesti 

merkittävänä tieteenalana. Pellikka ym. (2015: 35) perustelevat ajantasainen 

kouluopetuksen tärkeää asemaa myös tieteenalan elinvoimaisuuden kannalta, sillä 

valtaosalle suomalaisista peruskoulutus on pitkäkestoisin ja merkittävin kokemus 

maantieteestä. Koulumaantiede on siis yksi maantieteen tieteenalan tärkeimpiä 

vaikuttimia kansallisella tasolla - käyväthän kaikki suomalaiset peruskoulun, ja yhä 

useammat suorittavat myös ylioppilastutkinnon. Akateemisten maantieteilijöiden olisi 

siis tärkeää olla kiinnostuneita koulumaantieteen tilasta, sillä loppujen lopuksi juuri 

peruskoulu, ja eritoten lukio, tuottavat uusia maantieteen opiskelijoita yliopistoihin. 

Toisaalta yliopistoon maantieteen aineenopettajaksi opiskelemaan tulevat voivat myös 

viedä ajankohtaisinta tutkimustietoa takaisin kouluihin – polut siis ruokkisivat toisiaan 

(Pykett & Smith 2009: 35). 

Vaikka koulu- ja yliopistomaantieteen välisellä keskusteluyhteydellä on 

lukuisia positiivisia vaikutuksia sekä koulumaailmalle, yliopistolle että yhteiskunnalle, 

on niiden välille syntynyt niin suuri kuilu, että voidaan puhua jopa kahdesta täysin 

erilaisesta maailmasta (Pykett & Smith 2009: 35). Vastikään Pohjois-Suomen 

Maantieteellinen Seura ry argumentoi kannanotossaan (Kannanotto… 2014), että 

lukiomaantieteen sisällöt ovat jäljessä itse tieteenalan kehityksestä, eivätkä täten enää 

vastaa nykypäivän maantiedettä. Myös isobritannialaiset Brown & Smith (2000: 266 – 

267) ovat nostaneet artikkelissaan esille koulumaantieteen opetusta ja sen oppisisältöjä 

uhkaavan ’fossililisoitumisen’, mikäli kommunikaatiota koulu- ja yliopistomaantieteen 

välillä ei tapahdu. He perustelevat ’maantieteellisen fossilisoitumisen’ johtuvan 

koulumaantieteen vakiintumisesta tietynlaiseksi maantieteeksi, johon ei tule päivityksiä 

maantieteen ajankohtaisesta tutkimuksesta. Myös Markkula & Mäntykoski (2004: 191) 

ovat artikkelissaan argumentoineet, että maailman muutokset heijastuvat suomalaiseen 

yliopistomaantieteeseenkin toivottoman hitaasti ja koulumaantieteeseen vielä tätäkin 

hitaammin. Myös Tani & Vuolteenaho (2005: 279) ovat Terrassa julkaistussa artikkelissa 

todenneet viiveen, jolla yliopistomaantieteen muutokset ja innovaatiot siirtyvät 

koulumaantieteeseen. 

Luonnollisesti yliopistomaantieteessä tapahtuneet muutokset vaikuttavat 

siihen, millaista maantiedettä kouluissa kunakin aikana opetetaan. Osa uusista 

lähestymistavoista omaksutaan koulujen opetukseen hyvin nopeasti, kun taas joidenkin 
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välittymiseen menee huomattavasti enemmän aikaa. Pellikan ym. (2015) tavoin myös 

Cantell (2011: 13) pitää maantieteen aineenopettajia avainasemassa taistelussa 

maantieteen asemasta Suomen koululaitoksessa ja yhteiskunnassa. Hyvä ja vaikuttava 

maantieteen opetus vaatii hyvän opettajan ja opettajien kautta yliopistomaantieteen 

linjaukset siirtyvät nopeimmin kouluihin. Maantieteen oppiaineen ajankohtaisuus ja 

nopeasti muuttuvat aiheet luovat kuitenkin opettajille haasteita maantieteen opettamiseen 

kouluissa (Lambert 2011: 250). Opettajien tueksi tarvittaisiinkin laadukasta 

aineenopettajakoulutusta sekä opettajien täydennyskoulutus- ja tukipalvelujärjestelmää. 

Maantieteen aineenopettajakoulutuksessa ainelaitosten sisältö- ja menetelmäopetuksen 

tuleekin antaa aineksia kouluopettajan työhön ja maantieteen tieteenalan monipuoliseen 

ymmärtämiseen (Cantell 2011: 13). Yliopistojen on tärkeää tarjota opettajille myös 

verkostoitumismahdollisuuksia, sillä verkostoituminen muiden alojen tutkijoiden ja 

kouluttajien kanssa lisää maantieteen vahvuutta (Kosonen 2008: 2). Myös yliopistolaissa 

mainitaan, että yliopistojen tulee tutkimus- ja opetustehtävissään toimia 

vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Yliopistolaki 24.7.2009/558). 

Maantieteen aineenopettajat voisivat hyötyä myös maantieteellisen 

tutkimuksen parissa toimimisesta, sillä koulumaantieteen suosion laskettua viimeisen 

vuosikymmenen aikana (Tani 2012) opettajien on tehtävä yhä enemmän töitä pitääkseen 

oppiaineensa kiinnostavana, relevanttina ja tärkeänä. Suosion laskuun Suomen lukioissa 

on vaikuttanut muun muassa ylioppilastutkintouudistus vuonna 2006, jolloin kaikki 

reaaliaineet saivat omat kokeensa. Maantieteen kannalta muutos osoittautui 

ongelmalliseksi, sillä maantieteen kirjoittajien määrä putosi roimasti ja samana 

koepäivänä kirjoitettavien terveystiedon ja yhteiskuntaopin suosio puolestaan kasvoivat 

(Tani 2012: 139). Tämä kehitys on maantieteen kannalta huolestuttava, sillä se heijastuu 

pitkällä aikavälillä maantieteen opetussuunnitelmaan. Mikäli maantiedettä ei haluta 

kirjoittaa, koulujen mahdollisuudet tarjota syventäviä ja soveltavia kursseja heikkenevät. 

Lukion tuntijakoon tehtiin vuonna 2014 Valtioneuvoston asetuksella (A13.11.2014/942) 

muutoksia, jotka heikensivät maantieteen asemaa lukio-opetuksessa. Pakollisten kurssien 

määrää vähennettiin, jolloin kaikille lukiolaisille pakollisten maantieteen kurssien määrä 

väheni yhteen. Muun muassa Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry (Kannanotto… 

2014) ja Helsingin yliopiston maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tani 
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(Linkola 2014: 197 mukaan) nostivatkin esiin huolensa siitä, miten jäljelle jäänyt 

pakollinen maantieteen lukiokurssi onnistuu innostamaan opiskelijoita valitsemaan lisää 

maantieteen kursseja. Tämän lisäksi he olivat huolestuneita siitä, miten yksi maantieteen 

pakollinen kurssi kykenee vastaamaan maantieteen opetuksen laaja-alaisia tavoitteita ja 

maantiedettä tieteenalana. Maantieteen oppiaineen tulevaisuuden lisäksi onkin kysyttävä, 

kuinka lukiomaantiede onnistuu houkuttelemaan uusia opiskelijoita maantieteen 

yliopisto-opintoihin, ja kuinka sähköiseen ylioppilaskokeeseen siirtyminen (Maantieteen 

sähköinen… 2016) vaikuttaa maantieteeseen ja sen suosioon opiskelijoiden keskuudessa. 

Maantieteen suosion lasku on huomattu Suomen lisäksi myös Iso-

Britanniassa. Siellä oli jo vuonna 2007 kouluja, joissa maantiedettä ei voinut enää 

suorittaa GCSE -kokeissa (General Certificate of Secondary Education, vastaa 

suomalaista ylioppilaskoetta). 2000 -luvun alusta lähtien maantiede on kokenut noin 20 

prosentin laskun GCSE -kokeen suorittajissa (Castreé ym. 2007: 131). Myös Castreé ym. 

(2007: 131) pohtivat artikkelissaan, vaikuttaako koulumaantieteen suosion jatkuva lasku 

myös yliopistomaantieteen suosioon tulevaisuudessa. Maantieteen GCSE -kokeiden 

suosion laskun lisäksi Iso-Britanniassa on huomattu, että koulumaantieteen taso oli 

vuosien 2004 – 2007 välillä laskenut, opetus ja oppiminen keskinkertaistunut ja 

oppilaiden menestyminen maantieteessä oli muihin kouluaineisiin verrattuna 

keskimääräisesti huonompaa. Samassa tutkimuksessa huomattiin, että oppilaat pitivät 

maantieteen tunteja tylsinä ja tarpeettomina, eivätkä he jatkaneet maantieteen 

opiskelemista pakollisten kurssien jälkeen (Butt 2008: 158). 

 

1.1 Tutkimuskysymykset 
Koulu- ja yliopistomaantieteen välille on siis syntynyt kuilu, johon on herätty niin 

Suomessa kuin ulkomailla. Pro gradu -tutkielman tavoitteena onkin selvittää, esittäytyykö 

tämä kuilu myös maantieteen opiskelijoille heidän siirtyessään lukion maantieteen 

opinnoista yliopistomaantieteeseen. Tässä siirtymävaiheessa ensisijainen kiinnostuksen 

kohde on opiskelijoiden maantiedekäsityksen muutos, minkä perusteella tutkielman 

tutkimuskysymykset on muodostettu: 
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1. Millainen on opiskelijoiden maantiedekäsitys lukio-opintojen  

jälkeen? 

2. Millainen on opiskelijoiden maantiedekäsitys ensimmäisen  

yliopistossa vietetyn vuoden jälkeen ja… 

3. …kuinka heidän käsityksensä maantieteestä on muuttunut? 

 

Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena kahden kyselyn avulla, jotka järjestettiin 

Oulun yliopistossa syksyllä 2016 ja keväällä 2017 ikään kuin ennen-jälkeen asetelmana 

kyseisenä lukuvuotena maantieteen yliopisto-opinnot aloittaneelle vuosikurssille. Näiden 

kyselyiden tuloksia vertailtiin keskenään maantiedekäsityksessä tapahtuneen muutoksen 

arvioimiseksi. Vastaavaa tutkimusta aiheesta ei ole aiemmin tehty Suomessa. Alakoulun 

maantietoa ja maantieteen tieteenalaa vertailevaa tutkimusta on tehnyt Tani (2004), mutta 

alakoulun maantiedon ollessa hyvin erilaista lukion maantietoon verrattuna ei kyseistä 

tutkimusta voida hyödyntää tässä tutkimuksessa. 

 Mainittakoon vielä, että kiinnostus aihetta kohtaan on herännyt tutkijan 

omakohtaisten kokemusten pohjalta. Aloittaessani maantieteen yliopisto-opinnot Oulun 

yliopistossa syksyllä 2011 huomasin pian itselleni niin läheisen maantieteen olevan jotain 

muuta, kuin olisin yliopistomaantieteeltä odottanut. Yliopistossa maantieteeseen piti 

tutustua uudelleen - ja saman kokemuksen olen kuullut lukuisilta muiltakin maantieteen 

opiskelijoilta. Aineenopettajaopintojeni aikana palasin lukiomaantieteen pariin uudelleen 

ja hämmästyksekseni lukiomaantiede oli muuta, kuin mitä olin muistanut sen olevan. 

Lukiomaantiede tuntui vanhahtavalta, epärelevantilta ja irtonaiselta suhteessa 

maantieteen tieteenalaan ja yliopistossa opittuun maantieteeseen. Pro gradu -tutkielmani 

aihetta päättäessäni ei tullut kysymykseenkään, että olisin tutkinut muuta aihetta, kuin 

juuri käsillä olevaa. Halusin selvittää, ovatko kokemukseni olleet omakohtaisia, vai 

kokevatko muutkin opiskelijat yhtä huomattavan eron näiden kahden maantieteellisen 

maailman välillä. 
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2 MAANTIEDE TIETEENALANA 
 

Maantiede on maapallon pintaa, siihen vaikuttavia ilmiöitä ja sillä esiintyviä 

säännönmukaisuuksia tutkiva tiede, jolla on läheiset yhteydet luonnontieteisiin sekä 

yhteiskunta- ja taloustieteisiin (Hartikainen & Kärkkäinen 2009: 112). Tieteenalana 

maantiede on perinteisesti jaettu toisistaan metodologisesti poikkeaviin alue- ja 

yleismaantieteeseen. Aluemaantieteessä pyritään muodostamaan alueellisia synteesejä 

tutkimalla aluetta sekä luonnonilmiöiden että ihmisen toiminnan näkökulmasta. 

Lähestymistavassa korostuu kuvaileva ote. Yleismaantiede puolestaan etsii 

säännönmukaisuuksia ja yleistyksiä luontoon tai ihmisen toimintaan liittyvistä ilmiöistä 

ja niiden esiintymisestä eri alueilla. Yleismaantieteessä voidaan erottaa 

luonnonmaantieteelliset (elottomaan ja elolliseen ympäristöön liittyvien ilmiöiden 

tarkastelu) ja kulttuurimaantieteelliset (ihmisen toiminnan tarkastelu) suuntaukset 

(Hartikainen & Kärkkäinen 2009: 112) (Kuva 1). Näiden lisäksi yleismaantiede lähestyy 

aiheitaan systemaattisesti ja ongelma- ja järjestelmäkeskeisesti (IGU 1992). 

 

 

Kuva 1. Maantieteen tieteenalan perinteinen jako. 

 

Maantieteellä on yhteyksiä useisiin eri tieteenaloihin, ja sitä voidaankin pitää luontaisesti 

poikkitieteellisenä tieteenä (Baerwald 2010: 496). Vaikka maantiede tutkii samoja 

aiheita, kuin monet muut tieteet (esimerkiksi luonnontieteistä biologia ja 

yhteiskuntatieteistä sosiologia) muista tieteistä poiketen maantiede asettaa kuitenkin 
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oman näkökulmansa aiheiden tutkimiseen. Baerwald (2010: 497) kuvailee tätä 

näkökulmaa kolmipaaluiseksi teltaksi. Teltan paalut muodostuvat spatiaalisesta 

analyysistä (spatial analysis), joka keskittyy vastaamaan kysymyksiin ’missä’, ’miksi’ ja 

’miten’, ihmisen ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta (human-environment 

interaction), sekä tiettyyn paikkaan tai alueeseen liitetystä analyysistä (place-based and 

regional analysis). Maantieteilijä voi keskittyä tutkimuksessaan yhteen, tai jopa kaikkiin, 

näistä kolmesta näkökulmasta. Näin maantieteen avulla voidaan tutkia hyvin 

monimuotoisesti aihetta, jossa yhdistyvät useiden tieteiden osaamisalueet. Täten 

maantiede tarjoaakin hyvin todenmukaisen ja käytännöllisen lähestymistavan ilmiöiden 

tutkimiseen (Tuason 1987: 192 - 193). Maantiede ei pyrikään etsimään irtotietoja, vaan 

kokonaisvaltaisia ja laaja-alaisia vastauksia (Cantell 2001: 43). 

 Laajuutensa vuoksi maantieteestä on muodostettu erilaisia kaavakuvia ja 

malleja, jotka pyrkivät selventämään maantieteen tieteenalan monimuotoisuutta ja laajaa 

poikkitieteellisyyttä. Yleismaantiede on perinteisesti jaettu kahteen puoliskoon, 

luonnonmaantieteeseen (physical geography) ja ihmismaantieteeseen (human 

geography) ja molemmat puoliskot edelleen erilaisiin osa-alueisiin, jotka ovat 

maantieteen ja muiden tieteenalojen yhdistelmiä. Demeritt (2009: 5) on muodostanut 

tästä näkemyksestä kaavion (Kuva 2), josta käy ilmi maantieteen osa-alueiden 

linkittyminen toisiinsa. 

 

Kuva 2. Maantieteen moniulotteinen malli. 
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Tällä moniuloitteisella mallilla Demeritt (2009: 6) haluaa korostaa sitä laajaa tieteellistä 

liikkumatilaa, joka maantieteessä on perinteisen kahtiajakautuneisuuden sijaan. 

Kaaviossa esitetyt luonnonmaantieteen (ekologia, hydrologia, geomorfologia, 

kvartäärigeologia, klimatologia) ja ihmismaantieteen (talousmaantiede, poliittinen 

maantiede, sosiaalimaantiede, kulttuurimaantiede, historiallinen maantiede) osa-alueet 

voivat olla hyvinkin läheisessä suhteessa toisiinsa ja täten mikään osa-alue ei ole 

vähemmän tai enemmän maantieteellistä kuin toinen. Myös Cantell ym. (2007: 7) 

esittävät, ettei maantiedettä voi karkeasti jakaa kahteen osaan, vaan maantieteessä 

pikemminkin tutkitaan ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta ja tästä 

vuorovaikutuksesta syntyviä järjestelmiä. Tämän kaavion avulla Demeritt (2009) 

haluaakin kritisoida maantieteen kahtiajaon tarpeellisuutta ja todenmukaisuutta, ja hän 

väittää, että perinteinen jako maantieteen puoliskojen kesken on synnyttänyt itse 

maantieteen tieteenalaan kuilun. Demerittin (2009) lisäksi muun muassa Agnew & 

Spencer (1999) ja Saunder & Hayter (2008) ovat huolestuneita etenkin 

luonnonmaantieteen pirstaloitumisesta osa-alueisiin, joiden erikoistuneisuudesta ja 

irtaantumisesta maantieteestä kertoo eritoten se, että luonnonmaantieteellisiä tutkimuksia 

julkaistaan yhä harvemmin maantieteellisissä aikakausilehdissä - julkaisujen pääpaino on 

siirtynyt tutkimusta lähellä olevan tieteenalan aikakausilehtiin. 
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3 MAANTIEDE OPPIAINEENA SUOMESSA 
 

Maantiede opettaa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä ihmisten 

vuorovaikutuksesta keskenään. Maantieteen avulla lapset ja nuoret saavat vastauksia 

ihmisiin ja alueisiin liittyviin kysymyksiin ja maantieteellisen ajattelun avulla he voivat 

ymmärtää ihmisen, ja itsensä, aseman maailmassa (Lambert 2011: 249). Maantiedettä 

opetetaan Suomessa peruskoulun ala- ja yläasteella, sekä lukiossa. Peruskoulussa 

opiskellaan maantietoa, kun taas lukiossa ja yliopistossa opiskeltavaa tieteenalaa 

kutsutaan maantieteeksi (POPS 2014, LOPS 2015). Peruskoulun maantiedon opetuksessa 

tutkitaan maapalloa, sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tavoitteena 

on kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa ja sen alueellista perustaa (POPS 

2004: 182). Lukio-opetus puolestaan keskittyy tarkastelemaan luonnon ja ihmisen 

luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa integroimalla sekä luonnontieteelliset että 

yhteiskuntatieteelliset aiheet (LOPS 2003: 138). Perusopetuksen puolella maantieteen 

opetuksen lähestymistapa on alueellinen, kun taas lukion pakolliset kurssit ovat 

yleismaantieteellisiä (Cantell 2011: 13). 

Maantiedettä opetetaan myös yliopistoissa. Suomessa maantiedettä voidaan 

opiskella Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa. Yliopistoilla ja kouluilla 

on tiedon suhteen erilaiset lähtökohdat – yliopistot tuottavat tietoa ja johdattavat 

opiskelijoita tieteenalan käytäntöihin ja metodeihin. Koulut puolestaan eivät tuota uutta 

tietoa, mutta ne opettavat opetussuunnitelmaan valittuja tieteenalansa sisältöjä (Lambert 

ym. 2015). Kaikkia Suomen kouluja ja opettajia ohjaavat opetussuunnitelmien perusteet, 

joita Opetushallitus uusii noin 10 vuoden välein (Cantell 2005: 280). Tällä hetkellä 

käytössä ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS 2014) ja lukion 

opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2015). Tässä työssä tarkastellaan kuitenkin 

vanhempaa, vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS 2003), sillä 

tutkimuksen kohteena olevat opiskelijat ovat suorittaneet lukio-opintonsa ennen uuden 

opetussuunnitelman käyttöönottoa. 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa on luonnehdittu ainekohtaiset 

opetussuunnitelmat, lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta, opetuksen toteuttaminen, 

opiskelijan ohjaus ja tukeminen, aine- ja kurssikohtaiset oppimistavoitteet sekä opetuksen 

keskeiset sisällöt (LOPS 2003). Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion 
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päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla 

näytöillä (LOPS 2003: 12). Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa laaja-alainen yleissivistys, 

sekä riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin (LOPS 2003: 

12). Maantieteen lukio-opinnot auttavat opiskelijoita jatkamaan opinnoissaan 

korkeakouluihin, muihinkin koulutusohjelmiin kuin maantieteeseen, sillä maantieteen 

opiskelu keskittyy ihmiseen ja luontoon, monipuoliseen tiedonhakuun ja tiedon 

tuottamiseen sekä muutoksiin globaalissa yhteiskunnassa (Lambert 2011: 249). Muun 

muassa tuoreen Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen (Pursiainen 2016) mukaan 

maantieteen ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaneet ovat päässeet Oulun yliopistoon 

haettuaan lähes kaikkiin koulutusohjelmiin. Tämä kertoo maantieteen 

kokonaisvaltaisuudesta - se tarjoaa opiskelijalle laaja-alaista käsitystä ympäröivästä 

maailmasta ja ylittää tieteiden välisiä rajoja. Maantiede onkin yhdistävä tieteenala, sillä 

se yhdistää tieteen taiteeseen ja historiaan, ja siksi maantiede tarjoaakin laajasti tietoa – 

etenkin yhdistettynä teknologiaan (Lambert 2011: 249). 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2003) lisäksi tutkielmassa 

tarkastellaan yliopistossa tapahtuvaa maantieteen opetusta. Karkeasti jaettuna 

maantieteen yliopisto-opetus voidaan jakaa neljään teemaan: luonnonmaantieteeseen 

(physical geography), ihmismaantieteeseen (human geography), ympäristöön ja 

yhteisöön (nature and society) sekä geoinformatiikkaan (GIS, geographic information 

science) (Muukkonen 2016: 45). Painotukset kuitenkin vaihtelevat yliopistoittain, eikä 

maantiede kuulu kaikissa Suomen yliopistoissa edes samaan tiedekuntaan. Helsingin 

(Geotieteiden ja maantieteen laitos), Turun (Maantieteen ja geologian laitos) ja Oulun 

(Maantiede) yliopistoissa maantiede kuuluu matemaattis-luonnontieteelliseen 

tiedekuntaan, Itä-Suomen yliopistossa maantiede puolestaan on sijoitettu yhteiskunta- ja 

kauppatieteiden tiedekuntaan (Historia- ja maantieteiden laitos). Vain Oulun yliopistossa 

maantiede toimii itsenäisesti omassa laitoksessaan. Muissa maantiedettä opettavissa 

yliopistoissa maantiede jakaa saman laitoksen joko geologian, geotieteiden tai historian 

tieteenalojen kanssa. Suuren vaihtelun vuoksi tässä tutkielmassa on keskitytty ainoastaan 

Oulun yliopiston maantieteen opetuksen sisältöihin. 
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3.1 Opetussuunnitelma, oppikirjat ja opetus 
Kansallisessa opetussuunnitelmassa on määritetty sisällöt kaikille oppiaineille sekä 

kuvaukset koulutuksen ja opetuksen tehtävistä, arvoista, työskentelytavoista ja 

rakenteista (Vitikka ym. 2012: 83). Opetussuunnitelmat tehdään yhteiskunnallisessa 

todellisuudessa, ne heijastavat yhteiskunnan koulutuspoliittista tahtotilaa, ja ne ohjaavat 

koulun toimintaa ja kehittämistä (Rokka 2001: 6). Vitikan ym. (2012: 84) mukaan 

opetussuunnitelmalla ja sen sisällöllä on tärkeä asema suomalaisen yhteiskunnan 

kehittymisessä, sillä sen avulla koulutusta voidaan muuttaa vastaamaan vallalla olevia 

arvoja ja asenteita sekä opettamis- ja oppimiskäsityksiä. Maantieteen, kuten muidenkin 

aineiden, opetukseen vaikuttavat yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten lisäksi 

tieteenalan sisällölliset ja menetelmälliset muutokset, lasten ja nuorten elämismaailma 

sekä koulun opetussuunnitelmiin, oppimiskäsityksiin ja kasvatuksellisiin arvoihin 

liittyvät muutokset (Tani 2003: 151 - 164). Opetussuunnitelmauudistukset aiheuttavatkin 

yhteiskunnallista keskustelua liittyen siihen, millaisia arvoja, tavoitteita ja sisältöjä tuleva 

opetussuunnitelman sisältää (Tani 2014). 

Useat piirteet Suomen koulutusjärjestelmässä antavat opettajille vapauksia 

päättää oman opetuksensa sisällöstä (Tani 2014: 91). Suomessa kansallinen 

opetussuunnitelma toimii pohjana ja ohjenuorana alueellisille ja koulukohtaisille 

opetussuunnitelmille, mutta kansallista opetussuunnitelmaa voidaan paikalliseen 

kontekstiin suhteutettuna soveltaa, ja koulut voivat omissa työryhmissään päättää koulun 

omasta opetussuunnitelmasta ainekohtaisesti. Opettajilla on Suomessa työnsä suhteen 

vapaus päättää opettavatko he opetussuunnitelman, vai esimerkiksi oppikirjan, mukaan. 

Vaikka opetussuunnitelma jättää päävastuun opetettavan sisällön päättämisestä 

paikallisille tahoille, kouluille ja opettajille, oppikirjoja käytetään yleisesti opetuksen 

tukena etenkin nuorten opettajien keskuudessa, joilla ei ole vielä kokemusta 

opettamisesta (Solem ym. 2013: 26). Muun muassa Heinonen (2005) on todennut 

väitöskirjassaan, että käytännön kouluopetuksessa oppimateriaalit vaikuttavat 

opiskeltavien aihekokonaisuuksien sisältöihin opetussuunnitelmia voimakkaammin. 

Opetukseen liittyvä vapaus ja sääntelettömyys pätee myös oppikirjoihin, 

sillä Suomessa oppikirjoilla on opetuksessa tärkeä asema. Oppikirjojen sisältöä ei 

kuitenkaan tarkasteta, eikä niiden esimerkiksi tule noudattaa kansallista 

opetussuunnitelmaa (Tani 2014: 91). Heinosen (2005) mukaan kouluissa 
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oppimateriaalien, kuten oppikirjojen, käyttö ohjaa opettajan työtä aina yksittäisten 

oppituntien ja kurssien suunnittelusta koulukohtaisten opetussuunnitelmien valmisteluun. 

Heinonen argumentoi väitöskirjatutkimukseensa nojaten, että kouluissa on myös monia 

sellaisia opettajia, jotka eivät perusta opetustaan opetussuunnitelman kaltaisiin virallisiin 

ohjeisiin vaan käyttävät viitekehyksenä pelkästään oppikirjan sisällysluetteloa. 

Oppikirjoja puolestaan ei uusita samaan tahtiin kuin opetussuunnitelmia, vaan oppikirjat 

ilmestyvät uusien opetussuunnitelmien julkaisun jälkeen pienellä viiveellä. Vaikka koulut 

noudattaisivatkin uutta opetussuunnitelmaa, voivat oppikirjat noudattaa yhä edellistä tai 

jopa tätä vanhempaa opetussuunnitelmaa. 

 

3.2 Lukion maantieteen opetussuunnitelman perusteet 2003 
Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien 

järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan 

luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa 

muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa 

integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Lukion maantieteen 

opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja 

paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että 

opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan 

vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa 

lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti 

luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi (LOPS 2003: 138). 

Lukion maantieteessä on neljä valtakunnallista kurssia, joista pakollisia on 

kaksi ja vapaasti valittavia syventäviä kursseja kaksi. Pakolliset kurssit ovat 

luonnonmaantieteen aiheisiin keskittyvä GE1: Sininen planeetta sekä 

kulttuurimaantieteen aiheita käsittelevä GE2: Yhteinen maailma. Vapaavalintaiset 

syventävät kurssit, GE3: Riskien maailma sekä GE4: Aluetutkimus, käsittelevät nimiensä 

mukaisesti luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä riskejä sekä erilaisia alueiden 

tutkimiseen käytettäviä menetelmiä. Kurssien oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat 

taulukoituna Liitteessä 1. 
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3.2.1 Lukion maantieteen opetuksen tavoitteet ja arviointi 

Maantieteen opetuksen tavoitteet on määritelty lukion opetussuunnitelman perusteissa 

(LOPS 2003: 138). Yleisenä tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia 

ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten 

ratkaisujen etsimiseen. Tavoitteissa korostuvat maantieteellisen tiedon ja ajankohtaisten 

asioiden kriittinen arviointi, maantieteellisen ajattelun kehittäminen, erilaisten 

vuorovaikutussuhteiden, kulttuureiden ja ympäristön tilan ymmärtäminen sekä 

maantieteellisten kysymysten tulkitseminen eri aluetasoilla. Arvioinnin kohteina ovat 

maantieteellisen ajattelun kehittyminen, peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella 

maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä erilaiset taidot, kuten alueellisten 

riippuvuuksien havaitseminen ja kartanlukutaito. 

 

3.3 Oulun yliopiston maantieteen LuK-tutkinnon opetussuunnitelma 
Maantieteen korkeakouluopinnot koostuvat LuK- eli luonnontieteiden kandidaatin ja 

FM- eli filosofian maisterin tutkinnosta. LuK-tutkinto koostuu kaikille maantieteen 

opiskelijoille kuuluvista yleis-, aine- ja perusopinnoista, erikoistumisalan mukaan 

määräytyvistä aineopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Laajuudeltaan se on 180 

opintopistettä. LuK-tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisimmät 

maantieteen käsitteet ja traditiot, tulkita ja tutkia erilaisia maantieteellisiä ilmiöitä, tuottaa 

itsenäisesti maantieteellistä tietoa sekä toteuttaa itsenäisiä kirjallisia ja kartografisia töitä. 

Maantieteen opetuksessa korostetaan monipuolisia näkökulmia, joissa huomioidaan 

maantieteen eri suuntauksia ja maantieteen tieteenalan laaja kirjo. 

Tässä tutkielmassa on esitetty lukuvuoden 2016 - 2017 LuK-tutkinnon 

keskeiset osaamistavoitteet ja tutkintoon kuuluvien perusopintojen kuvaukset (Liite 2). 

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, minkä vuoksi juuri nämä 

opinnot on valittu tarkasteltavaksi. Perusopinnot koostuvat seuraavista viiden 

opintopisteen laajuisista kursseista: 
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790152P Johdatus maantieteeseen tieteenalana 

790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi  

790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi  

790101P GIS-perusteet ja kartografia 

790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen  

790104P Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen 

 

Laajat koulutusohjelman kuvaukset, tutkintovaatimukset sekä opetustiedot löytyvät 

Oulun yliopiston Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta kappaleesta 

Maantieteen opas 2016 - 2017 (Opinto-opas ja opetusohjelmat). 
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4 KOULU- JA YLIOPISTOMAANTIETEEN KEHITYS 

SUOMESSA 1900 -LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN 

 

Ennen lukio- ja yliopistomaantieteen erojen tarkastelemista on perusteltua käydä 

tiivistetysti läpi koulu- ja yliopistomaantieteen historia ja kehityskaari Suomessa 1900 -

luvun alusta nykypäivään. Tarkastelun kohteena ovat lukion opetussuunnitelmien (LOPS 

1985; LOPS 1994; LOPS 2003; LOPS 2015) lisäksi myös osittain peruskoulun maantieto, 

sillä koulumaantieteiden muutokset ovat kulkeneet käsi kädessä. Tämän vuoksi 

peruskoulun ja lukion maantieteistä on käytetty yhteisnimitystä koulumaantiede, ellei 

selkeää erottelua koulumaantieteille ole lähteissä ollut tai niiden erottelemisella ei ole 

ollut merkitystä. Historiatarkastelun avulla pyritään selvittämään, onko koulu- ja 

yliopistomaantieteen välinen keskustelu katkennut ja jos on, niin milloin, miksi ja miten 

se on tapahtunut. 

Maantieteessä keskustelua tieteenalan sisällöstä on käyty käytännössä koko 

sen institutionaalisen historian ajan. Vaikka painotukset ovat vaihdelleet, ovat 

peruskysymykset pysyneet samoina (Linkola & Inkinen 2010: 87). Koulussa maantiede 

esiintyi ensimmäisen kerran Suomen virallisessa opetussuunnitelmassa 1800 -luvun 

lopulla ja se miellettiin historian apuaineena ja paikkatietoutena. Maantieteen 

kehittyminen itsenäiseksi luonnontieteisiin kuuluvaksi tieteenalaksi alkoi Suomessa vasta 

1900 -luvun vaihteessa, jolloin Helsingin yliopistossa, silloisessa Keisarillisessa 

Aleksanterin Yliopistossa, nimitettiin ensimmäinen maantieteen professuuri. 

Yliopistomaantieteen sisältö, oma identiteetti ja sosiaalinen rakenne alkoivat muovautua 

ja tieteellinen itsenäistyminen merkitsi vapautumista historian oppiaineen alaisuudesta. 

Samalla maantiede kuitenkin liitettiin luonnonhistorian oppiaineeseen eli silloiseen 

biologiaan (Rikkinen 1982, Rikkinen 2004: 173). 

1900 -luvun alussa yliopiston tuli huolehtia koulutusvelvollisuudestaan, 

mutta muuten opettajat saattoivat keskittyä itsenäisesti tutkimukseen. 

Yliopistomaantieteen tutkimus nojasikin pitkään pääosin maantieteen opettajakuntaan. 

Tämä tiedekäsitys korosti opetuksen ja perustutkimuksen merkitystä ja se oli selkeästi 

erotettu hyötyä tavoittelevasta soveltavasta tutkimuksesta. Yliopistossa maantiede 

saavutti tärkeän aseman yleissivistävänä oppiaineena (Granö 2010: 62; Moisio 2010: 92). 
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1900-luvun alun maantieteen koettiin palvelevan kansallisvaltion sivistyksellisiä tarpeita 

ja siinä painottuivat aluesuunnitteluun ja spatiaalisuuteen liittyvät kysymykset. 

Yliopistomaantieteen aiheet ja ihanteet ovat siirtyneet myös maantiedon ja maantieteen 

kouluopetukseen, joka on aina seurannut maantieteen tieteenalan painopisteitä ja 

maailman hahmottamisen ja käsitteellistämisen tapoja (Linkola & Inkinen 2010: 87). 

 

4.1 1960-, 1970- ja 1980-luvut: Muutosten vuosikymmenet 
Ratkaiseva muutos yliopistomaantieteessä tapahtui 1960 -luvulla, jolloin maantiede alkoi 

saada ulkopuolista rahoitusta sekä tutkijantoimia. Myös tiedekäsitys ja tutkimustyön 

rakenteet alkoivat muuttua ja soveltavan tutkimuksen tekeminen alkoi siirtyä 

yliopistoihin (Granö 2010: 62). Tietojenkäsittely ja kvantitatiivinen vallankumous, niin 

sanottu ’uusi maantiede’, vei yliopistomaantieteen 1960-luvulla mallien ja 

systeemiteorioiden maailmaan. Yksityiskohtainen alueellinen kuvaus väistyi yleisten 

lainalaisuuksien ja todennäköisyysajattelun tieltä (Haarni ym. 1997: 16 – 20). 

Kvantitatiivinen vallankumous vaikutti maantieteen opetukseen kaikilla kouluasteilla, 

vaikkakin lukiokoulutuksen muutoksista ja uudistamisesta keskusteltiin vähän suhteessa 

peruskouluasteen muutoksiin (Kaivola & Rikkinen 2007: 318). 

1970-luku oli koulutusjärjestelmien uudistamisen aikaa. 

Yliopistojärjestelmä muuttui korkeakoulujen valtiollistamisen myötä (Linkola & Inkinen 

2010: 87) ja kouluissa siirryttiin peruskoulujärjestelmään (Rikkinen 2004). 

Peruskoulujärjestelmä yhdisti keski- ja kansakoulut peruskouluiksi. Useimmat lukiot 

kunnallistettiin. Koulumaantieteelle peruskoulujärjestelmään siirtyminen tarkoitti 

suorastaan taantumista, kun silloisen maantieteen perustan, kotiseutuopin, korvasi ala-

asteella opetettu ympäristöoppi. Ympäristöoppi koostui kokoelmasta erilaisia tietoja 

avaruudesta, maapallosta, kasveista, eläimistä, ihmisestä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. 

Uudessa järjestelmässä maantiede alkoi peruskoulun kolmannella luokalla maantieto -

nimisenä oppiaineena, jossa painopiste oli maantieteellisen ajattelun kehittämisen sijaan 

alueisiin ja valtioihin liittyvien faktojen, kuten nimistön, opettelussa (Rikkinen 2004: 173 

- 175). 
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Yliopistoissa myös opettajankoulutus koki muutoksia, kun luokanopettajakoulutus 

siirrettiin yliopistoon viisivuotiseksi maisterin tutkinnoksi. Myös ainedidaktista ja 

pedagogista opetusta lisättiin (Kaivola & Rikkinen 2007: 319; Rikkinen 2004: 174 – 175). 

Opettajankoulutuksen uudistuminen auttoi koulu-uudistuksen toteuttamista 

peruskouluissa ja lukioissa. Yliopistomaantieteessä tapahtuneet uudistukset eivät 

kuitenkaan heijastuneet lukio-opetukseen. Yliopisto- ja koulumaantieteen välille oli 

avautunut kuilu, jonka seurauksena maantieteen oppiaine oli vaarassa pudota kokonaan 

pois lukioiden opetusohjelmasta 1970-luvulla (Rikkinen 2004: 174 - 175).  

 

4.2.1 Maantiede lukion pakolliseksi oppiaineeksi 

Koulumaantieteen tilanteesta teki ajankohtaisen ja huolestuttavan etenkin se, että 

maantieteen suosion oltiin aiemmin nähty radikaalisti laskevan esimerkiksi 

Yhdysvalloissa (Gregg & Leinhardt 1994: 311, 313). Maantieteen katoamiseen 

Yhdysvaltojen opetussuunnitelmasta vaikutti muun muassa maantieteen aseman 

katoaminen ’tieteiden äitinä’ kun muut tieteet, kuten biologia, geologia, meteorologia, 

poliittiset tieteet, taloustieteet ja antropologia kehittyivät omiksi tieteikseen (Tuason 

1987: 191 – 193). Maantiede nähtiin enää vain alueita tutkivana tieteenä, jonka aiheita 

voitiin käsitellä muiden oppiaineiden yhteydessä. Maantieteellä ei ollut enää paikkaa 

yhdysvaltalaisessa opetussuunnitelmassa (Gregg & Leinhardt 1994: 312 - 313). Tilanne 

havahdutti suomalaiset yliopistomaantieteilijät opetussuunnitelmien aktiiviseen 

uudistamiseen 1970-luvulla. Lukion opetussuunnitelmasta ja sen tavoitteista käytiin 

keskustelua maantieteilijöiden keskuudessa, jotta maantieteen lukio-opetus tulisi 

vastaamaan mahdollisimman hyvin uutta yliopistomaantiedettä. Lukion opettajille 

järjestettiin koulutustilaisuuksia ja lukion opiskelijoille luotiin opetusmateriaaleja, joiden 

avulla opettajat pystyivät opettamaan maantieteelle keskeisiä menetelmiä (Kaivola & 

Rikkinen 2007: 318). 

Peruskoulu-uudistuksen jälkimainingeissa tapahtunut lukion uudistaminen 

vahvisti maantieteen oppiaineen asemaa 1980-luvulla (Kaivola & Rikkinen 2007: 320 – 

321) ja uudistuksen myötä maantiede vakiinnutettiin vuoden 1985 lukion perusteiden 

opetussuunnitelmassa (LOPS 1985) kaikille pakolliseksi oppiaineeksi. Samalla 

maantieteen oppiaine muutettiin lukiossa maantieto -nimiseksi oppiaineeksi ilman, että 
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oppisisältöjä olisi muutettu tai muutoksen syytä sen kummemmin perusteltu 

kouluhallinnon puolelta. Muuttuneesta nimestään huolimatta oppiaine kuului 

luonnontieteisiin (Aartolahti 1995: 23). Selkeyden vuoksi tekstissä lukion maantieto 

mainitaan kuitenkin jatkossa maantieteenä. 

Lukion maantieteen oppiaineisiin muodostettiin kurssikokonaisuuksia, 

jotka jaoteltiin pakollisiksi ja valinnaisiksi. Maantieteessä pakollisia kursseja oli kaksi ja 

vapaavalintaisia yksi (Kaivola & Rikkinen 2007: 320 – 321, Houtsonen 1988: 467). 

Kurssit olivat lähinnä aikaisemman opetussuunnitelman sisältämien kokonaisuuksien 

numeroimista ja sijoittamista eri luokka-asteille. Maantiede esittäytyi lukiossa luonnon ja 

ihmisen vuorovaikutussuhteita tutkivana tieteenalana. Sen taustalla vaikutti 

systeemiteoreettinen lähestymistapa, jossa maantieteen aiheita käsiteltiin luonnon 

(ilmasto, abioottinen ja bioottinen järjestelmä) ja ihmisen (teollisuus, maatalous, asutus) 

järjestelmien kautta (Rikkinen 2004: 177). Myös opetussuunnitelman muodostumista 

muutettiin ja paikalliset toimijat pystyivät ensimmäistä kertaa luomaan omaa aluettaan, 

oppilaita ja yhteiskunnan tilaa paremmin palvelevat koulukohtaiset opetussuunnitelmat.  

Maantieteen opetussuunnitelmassa nähtiin jo viitteitä ongelmalähtöisestä 

oppimisesta sekä globaaliin yhteiskunnan ja ympäristökasvatuksen aiheista, vaikka 

pääasiallinen opetuksen kohde olikin aluemaantiede (Kaivola & Rikkinen 2007: 320). 

Kansainvälisyys- ja ympäristökasvatuksen asemaa vahvistettiin asettamalla ne 

lakisääteisiksi kasvatusperiaatteiksi. Tietojen ja faktojen opettelusta siirryttiin 

ongelmalähtöisempään näkökulmaan, kun tietojen korostamisen sijaan keskityttiin 

taitojen harjaannuttamiseen ja asennekasvatukseen. Oppilas nähtiin aktiivisena tiedon 

etsijänä, ei passiivisena opetuksen kohteena, ja opettajan tuli vain ohjata ja tukea oppilasta 

aktiiviseen toimintaan (Rikkinen 2004: 176 - 177). 

 

4.3 1990-luku: Koulukohtaisen opetussuunnitelma ja kulttuurinen 

käänne  
1990-luvulla koulukohtaisen opetussuunnitelman merkitystä kasvatettiin ja kansallisessa 

opetussuunnitelmassa annettiin opettajalle enemmän tilaa oman oppiaineensa 

opettamiseen pakollisena opetettavien aiheiden vähentämisen myötä. Vuoden 1994 

lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 1994) mukaan jokaisen koulun tuli laatia 

oma opetussuunnitelmansa. Se oli pohja koulukohtaisille opetussuunnitelmille ja 
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poikkesi aiemmasta, vuoden 1985 (LOPS 1985), opetussuunnitelmasta. 

Muuttumattomana säilyi kuitenkin oppiaineen maantieto -nimi. Arvokasvatuksen 

merkitystä kasvatettiin, kun opetussuunnitelmaan lisättiin opetuksen arvotavoitteita ja 

ICT-taitoja painotettiin ensimmäistä kertaa (Kaivola & Rikkinen 2007: 322 – 323). 

 

4.3.1 Kulttuurinen käänne 

Maantieteen tieteenalan parissa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun aikana tapahtuneen 

kulttuurisen käänteen (cultural turn) myötä kulttuurimaantieteessä alettiin kiinnittää 

huomiota todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen. Ihmisen suhdetta ympäristöönsä ja 

alueisiin alettiin entistä enemmän tutkia sosiaalisissa, kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa 

yhteyksissä (Cantell ym. 2007: 11). Kulttuurinen käänne ei kuitenkaan juurikaan näkynyt 

lukion maantieteessä. Osasyynä tähän voi olla, että Suomessa maantieteen opetus on 

vahvasti kytköksissä biologiaan. Tämä on voinut vahvistaa luonnonmaantieteen asemaa 

koulumaantieteessä ja toisaalta vaikeuttanut kriittisten sosiaali- ja kulttuurimaantieteen 

aiheiden siirtymistä osaksi maantieteen opetussuunnitelmaa, oppikirjoja ja opetusta 

(Solem ym. 2013: 26). 

Suomen yliopistoissa oli puolestaan yhä enemmän maantieteilijöitä 

tutkijoina vailla päätoimista opetustehtävää ja maantieteellisen koulutuksen saaneita oli 

enemmän kuin koskaan aiemmin. Kulttuurinen käänne lisäsi maantieteen tieteenalan 

moninaisuutta, kun uusi kulttuurinen maantiede kehittyi kirjavaksi joukoksi erilaisiin 

kulttuurisiin ilmiöihin keskittyviä maantieteellisiä lähestymistapoja. Moninaisuutta lisäsi 

tieteenalan erityisalojen, kuten talousmaantieteen, yhteiskuntamaantieteen, feministisen 

maantieteen, poliittisen maantieteen ja historiallisen maantieteen, päätyminen 

kulttuuristen uudelleenmäärittelyjen piiriin (Vuolteenaho 2002: 237). Maantieteen 

asemaa yliopistoissa ei heikentänyt edes oppiainepohjaisten rakenteiden murtuminen 

vuoden 1995 alussa (Granö 2010: 62). 

 

 

 



24 
 

4.4 2000-luku: Paluu tiukemmin rajattuun opetussuunnitelmaan 
2000-luvun alussa palattiin taas lukemaan ja tulkitsemaan mitä muut olivat 

opetussuunnitelmaan kirjoittaneet (Rokka 2001: 6). Vuoden 2003 (LOPS 2003) 

opetussuunnitelman perusteiden myötä siirryttiin osittain myös vuoden 1985 

opetussuunnitelman perusteiden malliin, kun koulukohtaisuudelle jätettiin vähemmän 

tilaa. Uusi opetussuunnitelma oli sisällöltään tiukemmin rajattu kuin vuoden 1994 lukion 

opetussuunnitelma (LOPS 1994). Etenkin peruskouluasteella maantieteen osuus muuttui, 

kun ala-asteella alettiin opettaa biologian, kemian ja fysiikan, kansalaistaidon ja 

maantieteen muodostamaa ympäristöoppia. Maantiedettä opetettiin itsenäisenä aineena 

vasta yläasteella maantieto -nimellä ja lukioissa siirryttiin jälleen opiskelemaan 

maantiedettä (Kaivola & Rikkinen 2007: 322 – 323, Tani 2004: 9). 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2003) mukaiset paikalliset 

opetussuunnitelmat oli otettu käyttöön viimeistään 1.8.2005. Niitä noudatettiin, kunnes 

vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma otettiin 

käyttöön vuosiluokittain 1. elokuuta 2016 alkaen (LOPS 2015). Verrattuna aiempiin 

opetussuunnitelmiin nyt käytössä oleviin on sisällytetty uusia maantieteellisiä käsitteitä, 

kuten paikkatietojärjestelmä, alueellinen identiteetti sekä globalisaatio (Cantell 2005: 

280). Myös geomediaa painotetaan ensimmäistä kertaa (LOPS 2015). Lukiomaantieteen 

tulevaisuuteen vaikuttavat maantieteen opetuksen pakollisten kurssien lukumäärän 

väheneminen kahdesta yhteen (Valtioneuvoston asetus A13.11.2014/942) sekä sähköisiin 

ylioppilaskirjoituksiin siirtyminen syksyllä 2016 (Digabi… 2015). 

Suomen kaikki yliopistot ja korkeakoulut on puolestaan haastettu etsimään 

vahvuuksiaan ja karsimaan heikkouksiaan samalla kun korkeakoulujen toimintaa 

sopeutetaan pienenevien ikäluokkien koulutustarpeisiin. Myös maantieteen 

aloituspaikkojen määrää on ehdotettu vähennettävän. Maantieteen yksiköiden profiilit 

erottuvat toisistaan tutkimuksen osalta hyvin ja maantieteen opiskelumahdollisuudet 

yliopistoissa näyttäytyvät opiskelijoille monipuolisina ja erikoistuneina (Häkli 2010: 89). 
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5 KOULU- JA YLIOPISTOMAANTIEDE 
 

Maantieteen kouluopetuksen merkityksellisyydestä on maantieteellisissä julkaisuissa 

käyty keskustelua jo pitkään. Yli 20 vuotta sitten Gregg & Leinhardt (1994: 314 – 316) 

perustelivat artikkelissaan maantieteellisen ajattelun olevan merkityksellistä, ja jopa 

välttämätöntä, globaalissa yhteiskunnassa. He perustivat ajatuksensa maantieteellisen 

ajattelun ja tiedon tärkeydestä Immanuel Kantiin (Kant 1902 Gregg & Leinhardt 1994: 

315 mukaan), joka ajatteli tiedon muodostuvan suhteessa aikaan ja paikkaan. Maantiede 

on eloisa, kriittinen tieteenala, joka etsii ratkaisuja aikamme haasteisiin, kuten ympäristöä 

koskeviin ongelmiin ja kriiseihin, ihmisten väliseen kanssakäymiseen sekä ymmärrystä 

alueellisten erityispiirteiden tunnistamiseen. Tästä keskeisestä globaalia yhteiskuntaa 

selittävästä asemastaan huolimatta maantiede joutuu perustelemaan merkitystään etenkin 

kouluissa (Lambert 2011: 259), vaikka globalisoituvassa yhteiskunnassa maantieteen 

vahva asema Suomen koululaitoksessa on erityisen tärkeää (Kosonen 2008: 2). Solem 

ym. (2013: 9) väittävät, että mikäli kouluissa ei pystytä tarjoamaan laadukasta 

maantieteen opetusta, ei opetussuunnitelmissa olevia arvotavoitteita pystytä täyttämään. 

 

5.1 Kahtiajakautunut lukiomaantiede 
Maantieteen perinteinen jakaminen luonnon- ja ihmismaantieteeseen näkyy Demerittin 

(2009: 5) mukaan etenkin maantieteen kouluopetuksessa, jossa opetus on jaettu kyseisiin 

aiheisiin. Maantieteen kouluopetuksen kahtiajakautuneisuus on herättänyt kritiikkiä 

maantieteen kouluopetusta kohtaan ja se nähdään tieteenalasta irtautuneena. Erityisen 

ongelmallisena nähdään luonnonmaantiede, jossa korostuvat muita tieteitä lähenevät osa-

alueet, kuten klimatologia, hydrologia, geomorfologia ja kvartäärigeologia (Demeritt 

2009: 5). Luonnonmaantiede on tärkeä osa maantiedettä, eikä sen merkitystä juurikaan 

kyseenalaisteta. Luonnonmaantiedettä tutkitaan ja opetetaan neljässä suomalaisessa 

yliopistossa, Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Itä-Suomen yliopistossa, mutta professorin 

tasoisia luonnonmaantieteen oppituoleja on vain neljä, mikä vastaa neljännestä maamme 

maantieteen professoreista. Myös muu luonnonmaantieteen opetushenkilöstö on 

suhteellisen vähälukuista (Kalliola 2010: 94). Koulutuskonteksteissa maantiede 

luokitellaan puolestaan usein luonnontieteiden oppiaineisiin tieteitä integroivasta 
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lähestymistavastaan huolimatta (Cantell 2012: 95). Maantieteestä tekee käytännössä 

luonnontieteellisesti painottuneemman kouluoppiaineen se, että valtaosa maantieteen 

opettajista opettaa myös biologiaa ja monella maantiedettä opettavalla on biologin 

koulutus (Cantell 2001: 47; Cantell ym. 2007: 33; Markkula & Mäntykoksi 2004: 192 – 

193). Myös perinteinen maantiede-biologia -aisapari kutistaa maantieteen painotuksen 

helposti luonnontieteeksi yhteiskunnallisuuden kustannuksella (Markkula & Mäntykoksi 

2004: 192 – 193). 

Maantieteen uudemmat tuulet, kuten humanistinen, kriittinen tai 

feministinen maantiede tulisi Markkulan & Mäntykosken (2004: 192) mukaan sallia 

luontevana osana maantieteen opetusta, sillä monimuotoisuus ja -arvoisuus tieteenalan 

sisällä ovat rikkauksia, eivät uhkia. Markkula & Mäntykoski (2004: 192) esittävät 

artikkelissaan myös, että luonnon- ja kulttuurimaantieteen sujuva yhdistäminen kouluissa 

tuntuu puutteelliselta, vaikka ala voisi toimia oivallisena ja tarpeellisena siltana luonnon- 

ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä. He esittävät, että esimerkiksi ilmasto 

käsitellään koulussa usein pelkästään luonnontieteellisenä ilmiönä, vaikka aiheeseen 

kietoutuvat tiiviisti ihmisten tottumukset ja arvot, elinkeinoelämä, maailmanpolitiikka ja 

etiikka. Maantieteen kouluopetuksella olisi tieteenalan puolelta raamit, joihin oppisisällöt 

voisivat kasvaa. Maantieteen tieteenalan moniulotteisuus antaisi lukiomaantieteen 

kehittymiselle täydet mahdollisuudet. 

 

5.1.1 Geoinformatiikan avulla oppiminen 

Lukioissa kulttuurimaantieteen aiheiden lisäksi myös geoinformatiikan opetus on 

lapsenkengissä. Paikkatietoa opetetaan tällä hetkellä osana lukion maantieteen 

vapaavalintaista GE4: Aluetutkimus -kurssia (LOPS 2003), jossa geoinformatiikasta 

opettaminen on yleisempää kuin itse geoinformatiikan avulla oppiminen mikä on täysin 

vastakohtaista yliopistomaantieteen opettamiseen (Kerski 2001: 74). Koska muilla lukion 

maantieteen kursseilla ei ole opetussuunnitelman edellyttämää vaatimusta paikkatiedon 

opetuskäytöstä on mahdollista, että lukiosta valmistunut opiskelija ei ole koskaan 

tutustunut paikkatietoon ja sen mahdollisuuksiin. Vaikka opiskelija olisikin suorittanut 

paikkatietoa opettavan GE4: Aluetutkimus -kurssin, ei hän välttämättä koskaan ole 

käyttänyt geoinformatiikan välineitä. Tämä on paradoksaalista, sillä maantieteen 
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opetuksessa paikkatietotekniikan hyödyntämistä on perusteltu usein kontekstuaalisella 

oppimiskäsityksellä. Sen mukaan opittujen asioiden tulisi olla aina sovellettavissa 

oppilaiden arkielämään (Kerski 2001). Kontekstuaalisen oppimiskäsityksen 

perusajatuksena on opiskelun siirtäminen luokkahuoneesta todellisiin tai todellisuutta 

jäljitteleviin ympäristöihin - mikä olisikaan todellisempaa kuin paikkatietotekniikan 

harjoitteleminen paikkatieto-ohjelmilla? Geoinformatiikka tai esimerkiksi 

kaupunkimaantiede eivät yksin riitä pitämään maantiedettä ajan hermolla. Myös uuden 

tutkimuksen tulisi suodattua nykyistä vahvemmin yliopisto-opetukseen ja 

koulumaantieteeseen (Markkula & Mäntykoski 2004: 192). 

 

5.2 Koulu- ja yliopistomaantieteen väliset keskusteluyhteydet 
Aineenopettajilla on tärkeä rooli maantieteen tieteenalan uusien tutkimusten ja 

tutkimusmenetelmien viemisessä kouluihin. Järjestöt ovat Healeyn (1998: 277 - 281) 

mukaan kuitenkin avainasemassa luotaessa perusopetuksen, toisen asteen opetuksen ja 

yliopisto-opetuksen välille kipeästi kaivattuja keskusteluyhteyksiä. Hänen mukaansa 

(Healey 1998: 277 - 281) tehokkain tapa kehittää ja parantaa opetusta on keskittyä 

aihekokonaisuuksiin ja koululaitosten väliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Näitä 

keskusteluyhteyksiä voidaan parantaa ja ylläpitää erilaisten projektien avulla, joista osa 

toimii kansainvälisellä ja osa kansallisella tai paikallisella tasolla. 

 

5.2.1 GeoCapabilities -projekti 

GeoCapabilities on EU-rahoitteinen tutkimushanke, jonka myötä kehitettiin 

kansainvälinen internetsivusto maantieteen opettajankoulutuksen ja opettajien 

ammatillisen kehittymisen tueksi (GeoCapabilities 2016). Projektin tavoitteena on auttaa 

opettajia ottamaan aktiivinen rooli maantieteen opetuksen laadun parantamisessa sekä 

opettajien ja maantieteen tutkijoiden lähentymisessä (Solem ym. 2013: 10). Projekti 

pyrkii myös kaventamaan koulu- ja yliopistomaantieteen välistä kuilua tarjoamalla 

opettajille työkaluja maantieteellisen tietotaidon ja menetelmätiedon kartuttamiseen. 

Projektin taustalla vallitsee ajatus, jonka mukaan maantieteen opetuksella voitaisiin 

tavoitella suurempia linjoja kuin pelkkää asioiden ja aiheiden opettamista. 

GeoCapabilities –projekti yrittää myös vastata koulumaantieteen ja yliopistomaantieteen 
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väliseen yhteysongelmaan luomalla koulumaantieteeseen uutta kansainvälistä 

opetussuunnitelmaa. Tämän opetussuunnitelman pohjana on se ajatus maantieteestä, että 

se on sivistävä ja kasvattava tieteenala mikäli sitä opetetaan maantieteellisen ajattelun 

pohjalta (Lambert ym. 2015: 1, 3). 

 

5.2.2 SUJUVA -hanke 

EU-rahoitteisen SUJUVA -hankkeen tavoitteena on nimensä mukaan sujuvoittaa 

opintopolkua lukio-opinnoista yliopisto-opiskelijaksi. Hankkeen toteuttajina ovat Oulun 

ja Lapin yliopistot. Näiden yliopistojen lisäksi hankkeessa on mukana yhdeksän 

yhteistyölukiota, joissa hankkeen toimenpiteet pilotoidaan. Hankkeen myötä 

kerääntyneitä kokemuksia jaetaan myös alueen muille lukioille sekä jalkautetaan 

yliopiston tutkinto-ohjelmiin. Hanke pyrkii vastaamaan niihin haasteisiin, joita lukioiden 

opinto-ohjaajat, opettajat ja oppilaat kohtaavat tehdessään tulevaisuuttaan koskevia 

valintoja. Hanke myös auttaa yliopistoja löytämään ratkaisuja akateemisten opintojen 

kytkemisessä tiukemmin työelämään. Näiden lisäksi SUJUVA -hankkeen tavoitteena on 

tehdä Oulun ja Lapin yliopistojen tiedettä tutuksi lukioissa sekä yhdenmukaistaa 

lukioiden ja yliopistojen oppimisympäristöjä. Hanke toteutetaan vuosien 2015 - 2017 

aikana erilaisten tapahtumien, kurssien ja koulutuksien avulla (Sujuva - opintopolku 

lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi 2017). 

 

5.2.3 Oulun yliopiston maantieteen laitoksen lukioyhteistyö 

Oulun yliopiston maantieteen laitos tekee SUJUVA -hankkeen lisäksi yhteistyötä 

opetuspiirissä lukioiden kanssa ja se tarjoaa muun muassa opettajan työtä tukevia 

aineistoja, karttoja ja tiedotteita sekä järjestää lukiovierailuja. Lukiovierailuilla 

maantieteen opiskelijat esittelevät maantiedettä maantieteen yliopisto-opinnoista 

kiinnostuneille. Oulun yliopiston Tiedepäivät ovat myös keino tavoittaa yläkoulu- ja 

lukioikäisiä nuoria. Oulun yliopiston maantieteen laitos on mukana koulumaailmassa 

myös maantieteen opetussuunnitelmauudistuksien myötä. Maantieteen laitos pyrkii muun 

muassa parantamaan sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa tarvittavien laitteiden ja 

ohjelmistojen hallintaa ja osaamista sekä tarjoamaan tutkijoiden laatimia karttoja. 

Ilmiöpohjaisuuden lisääntyminen kouluissa puolestaan heijastuu uusiin 
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opetusmenetelmiin ja esimerkiksi lisääntyvään kenttäopetukseen, johon maantieteen 

laitos pyrkii antamaan ideoita ja ohjeita (Oulun yliopiston maantieteen laitos, 

Lukioyhteistyö). 
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 6 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Tutkielman tarkoituksena on tutkia kahden kyselyn avulla niiden opiskelijoiden 

maantiedemielikuvaa, jotka aloittivat maantieteen opinnot Oulun yliopistossa syksyllä 

2016. Kyselyt toteutetaan ennen-jälkeen -asetelmana: ensimmäisessä kyselyssä tutkitaan 

opiskelijoiden maantiedemielikuvaa ennen yliopisto-opintojen aloittamista, toisessa 

puolestaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Näiden kahden kyselyn avulla pyritään 

selvittämään, onko maantiedemielikuva muuttunut, ja jos on, niin miten. Tutkimuksen 

tarkoituksena on myös pohtia, onko lukio- ja yliopistomaantieteen välinen kuilu kasvanut 

liian suureksi opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen varovainen 

hypoteesi on, että opiskelijat tunnistavat muutoksen lukio- ja yliopistomaantieteen välillä. 

 

6.1 Tapaustutkimus 
Creswellin (2012) mukaan yhteiskuntatieteelliselle tapaustutkimukselle on tyypillistä, 

että tutkitaan ilmiötä, joka määräytyy ajan, paikan tai jonkun muun kriteerin mukaan. 

Näitä kriteerejä voivat olla muun muassa tapahtuma, toiminta, yksilö tai ryhmä. Yinin 

mukaan (2014: 9, 15) lähestymistavaksi kannattaa valita tapaustutkimus mikäli aiheesta 

on tehty vähän empiiristä tutkimusta ja tutkimuskohteena on jokin tämän ajan keskeinen 

ilmiö. Eriksson & Koistinen (2014: 4) määrittelevät tapaustutkimuksen puolestaan 

seuraavasti:  

 

 ’’Tapaustutkimuksessa tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, joiden  

määrittely, analysointi ja ratkaisu on tapaustutkimuksen keskeisin tavoite.’’ 

 

Tapaustutkimuksessa keskeistä on juuri tutkittava tapaus, jonka määrittelylle 

tutkimuskysymys, tutkimusasetelma ja aineistojen analyysit perustuvat. Muusta 

laadullisesta tutkimuksesta tapaustutkimuksen erottaa se, että tutkittava ryhmä on 

tarkkaan rajattavissa ja mahdollisuuksien mukaan kaikki ryhmän jäsenet tutkitaan 

(Eriksson & Koistinen 2014: 1 - 2). Tutkimustavaksi on tässä tutkielmassa näiden 

perusteluiden valossa valittu tapaustutkimus, sillä tutkittava ryhmä on hyvin tarkkaan 

rajattu: kohteena ja aineistona ovat kaikki opiskelijat, jotka aloittivat maantieteen opinnot 
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Oulun yliopistossa syksyllä 2016. He kaikki jakavat saman kokemuksen, eli maantieteen 

lukio-opinnot, ja he tulevat ensimmäisen yliopistossa vietetyn lukuvuoden aikana 

kokemaan saman ilmiön, eli yliopisto-opinnot maantieteen parissa. Tutkimuksen 

kohteeksi on puolestaan valittu vain yksi yliopisto, koska eri yliopistoissa maantiedettä 

opiskelevat eivät välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään maantieteen opetussisällön 

erilaisuuden vuoksi. 

Tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, että sen avulla ei pystytä tuottamaan 

yleistyksiä. Yhdestä tai muutamasta tapauksesta ei voidakaan tehdä tilastollisia 

yleistyksiä, eikä se olekaan tapaustutkimuksen tarkoitus. Tapauksen erityisyys ja 

mielenkiintoisuus korostuvat tämän tyyppisissä tutkimuksissa. Tapaustutkimuksen 

voidaankin sanoa olevan lähestymistavaltaan kontekstuaalista eli tapausta halutaan 

ymmärtää osana tiettyä ympäristöä (Eriksson & Koistinen 2014: 7, 37 - 38). Tässä 

tapauksessa ympäristö on Oulun yliopisto ja tutkimuksella saadaan ymmärrystä vain 

tämän yliopiston maantieteen opiskelijoiden kokemuksista tässä kontekstissa. 

 

6.2 Tutkimusaineiston hankintaprosessi 
Ennen-jälkeen -tutkimuksissa, eli poikkileikkaustutkimuksissa, tarkastellaan tutkittavaa 

ilmiötä kahtena eri ajankohtana. Näitä ajankohtia erottaa jokin kriittinen tapahtuma, jonka 

oletetaan vaikuttavan tapaukseen (Eriksson & Koistinen 2014: 25). Tämän vuoksi 

tutkittavan ryhmän mielikuvia maantieteestä on kerätty kahden strukturoidun kyselyn 

avulla, joista ensimmäinen (Liitteet 3 ja 4) järjestettiin elokuussa 2016 (ke 24.8.2016) ja 

toinen (Liite 5) maalis-huhtikuun vaihteessa keväällä 2017 (27.3.2017 - 9.4.2017). 

Ensimmäisessä kyselyssä tavoitettiin 47* opiskelijaa, toisessa 33 opiskelijaa. Toisessa 

kyselyssä tavoitettiin vähemmän opiskelijoita (70,2 % tutkittavasta ryhmästä), sillä sitä 

ei voitu järjestää tilaisuudessa, jossa kaikki opiskelijat olisivat paikalla. 

Tutkimuskysymysten asettamista ja kyselylomakkeiden laatimista vaikeutti 

aiemman vastaavan tutkimuksen puuttuminen. Aineistoa lähdettiinkin keräämään 

aineistolähtöisesti ja ensimmäinen kysely kohdistui kiinnostavan tutkimuskysymyksen 

 

* Maantieteen opintojen aloittaneiden opiskelijoiden todellinen lukumäärä oli 48, mutta koska 

yksi opiskelija lopetti opinnot lukuvuoden ensimmäisen viikon aikana, on ryhmän koko 

todellisuudessa 47. 
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etsimiseen ja täsmentämiseen, mikä kasvatti kysymysten määrää. Aineistolähtöisen 

lähestymistavan perusteluna on käytetty ajattelutapaa, jonka mukaan tutkijan pitäisi 

lähestyä tutkittavaa tapausta mahdollisimman vapaana teoreettisista ennakko-oletuksista 

(Eriksson & Koistinen 2014: 28 - 29). Erikssonin ja Koistisen mukaan (2014: 28 - 29) 

kyseisessä tavan etuna on, että tutkija tuo esiin omat lähtökohtansa ja ennakko-

oletuksensa ja tekee tutkimustaan ennakkoluulottomasti ryntäämättä johtopäätöksiin liian 

aikaisin. Tällä menettelytavalla pioneerimaista tutkimusta pysyttiin tekemään 

vaikuttamatta tutkimuksen tuloksiin liikaa, toki kyselyn raamit on valittu teoriaan nojaten. 

 

6.2.1 Ensimmäinen kysely – lukiosta yliopistoon 
Ensimmäinen kysely järjestettiin niin sanotulla orientaatioviikolla 22.8.2016 - 26.8.2016, 

jonka tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat Oulun yliopistoon (Tervetuloa 

opiskelemaan Oulun yliopistoon! 2016). Koska kyselyn tarkoituksena oli tutkia 

opiskelijoiden käsityksiä ja odotuksia maantieteestä lukio-opintojen pohjalta, haluttiin se 

järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin yliopisto-opintojen alkuvaiheessa 

järjestettävät erinäiset infotilaisuudet eivät vaikuttaisi opiskelijoiden käsitykseen 

maantieteestä tai maantieteen yliopisto-opinnoista. 

Ennen kyselyä opiskelijat olivat olleet Oulun yliopistolla kaksi päivää ja he 

osallistuivat muutamiin virallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Orientaatioviikon 

ensimmäisenä päivänä opiskelijat tutustuivat maantieteen amanuenssiin ja 

pienryhmäohjaajiin maantieteen laitoksen tiloissa (Uudelle opiskelijalle 2016) sekä 

osallistuivat pienryhmäohjaajien johdolla lukuvuoden avajaistilaisuuteen (Rotuaari GET-

TOGETHER! 2016). Orientaatioviikon toisena päivänä uudet opiskelijat osallistuivat 

Palvelut tutuiksi -tapahtumaan, jossa tutustuttiin Oulun yliopiston sekä sen 

yhteistyökumppaneiden tarjoamiin palveluihin (News’day – palvelut tutuksi 23.8.2016 

2016). Päivän toinen virallinen tapahtuma oli luonnontieteellisen tiedekunnan 

vastaanottotilaisuus (Uudelle opiskelijalle 2016), jossa luonnontieteellisen tiedekunnan 

henkilökunta esitteli yleisesti tiedekuntaa ja sen käytäntöjä. Myöhemmin samana päivänä 

opiskelijat tutustuivat yliopistorakennukseen pienryhmäohjaajien johdolla. 

Ennen ensimmäistä kyselyä uudet opiskelijat olivat siis pääpiirteittäin 

tutustuneet luonnontieteelliseen tiedekuntaan, Oulun yliopistoon, sen tarjoamiin 
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palveluihin sekä tietenkin toisiinsa ja pienryhmäohjaajiinsa. Pro gradu -tutkielmaa varten 

järjestetty kysely ei siis saanut juurikaan vaikutteita orientaatioviikon alussa järjestetyistä 

tapahtumista, mikä parantaa tutkimuksen luotettavuutta suhteessa opiskelijoiden 

aiempiin lukiokokemuksiin. 

 

Ensimmäinen kyselyn sisältö 

Ensimmäisessä kyselyssä tutkittiin opiskelijoiden käsityksiä maantieteestä lukio-

opintojen jälkeen ja heidän odotuksiaan yliopistomaantieteen suhteen. Ensimmäinen 

kysely sisälsi 35 kysymystä ja se jaettiin kahteen osioon eli kahteen erilliseen 

lomakkeeseen. Ensimmäisessä lomakeosiossa (Liite 3) opiskelijat vastasivat kymmeneen 

kysymykseen, jotka oli yhä jaettu kolmeen aihealueeseen: 

 

1. Peruskysymykset 

2. Maantiedekäsitys 

3. Kiinnostuksen kohteet maantieteen sisällä 

 

Ensimmäisen osion tarkoitus oli kerätä tietoa opiskelijoiden maantiedemielikuvasta 

lukio-opintojen pohjalta. Osio oli erotettu omaksi kokonaisuudekseen, jotta opiskelijat 

eivät saisi vaikutteita vastauksiinsa toisen osion lukiomaantieteen kursseja käsittelevistä 

kysymyksistä. Mikäli ensimmäinen kysely oltaisiin toteutettu kokonaisuudessaan yhdellä 

lomakkeella, olisi voinut olla riskinä, että haastavaa pohdintaa vaativaan ’Mitä maantiede 

sinun mielestäsi on? Kuvaile!’ –kysymykseen olisi tullut referointeja myöhemmistä 

kysymyksistä. Kyseistä kysymystä pidettiin tutkimuksen kannalta arvokkaimpana, joten 

kahden osion mallilla pyrittiin varjelemaan tämän kysymyksen vastauksien 

vilpittömyyttä. Vastattaessa laajoihin kysymyksiin aiheesta, jota ei ole ennen tullut 

syvemmin ajatelleeksi, saattaisi kuka tahansa vastata itselle vaikeimpiin kysymyksiin 

vasta viimeisenä. 

Samaa menettelytapaa on käytetty toisen osion (Liite 4) kysymysjärjestelyn 

suhteen. Helpot, lukio-opintoja yksinkertaisesti lähestyvät kysymykset ovat 

järjestyksessään ennen haastavampia kysymyksiä. Tutkijana oletin, että lukioaikaisten 

opintojen muisteleminen voi olla haastavaa, joten lukioon liittyviä aihealueita on 



34 
 

lähestytty kysymällä ensin laajempia kysymyksiä aiheesta. Tarkat kysymykset olivat 

järjestyksessään vasta laajempia kokonaisuuksia käsittelevien kysymysten jälkeen. 

Opiskelijat pääsivät vastaamaan toiseen osioon, kun ensimmäinen osio oli palautettu 

palautuslaatikkoon. Palautuksen yhteydessä opiskelijat saivat toisen lomakkeen, jossa oli 

25 kysymystä. Kysymykset oli ensimmäisen osion tavoin jaettu osioihin, joita muodostui 

kuusi: 

 

4. Tapahtumat ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen ja ennen Oulun 

yliopiston maantieteen opintojen aloittamista syksyllä 2016 

5. Maantieteen opinnot lukiossa 

6. Vastaajan tiedot maantieteen opinnoista Oulun yliopistossa 

7. Oulun yliopiston maantieteen opintojen valitseminen 

8. Odotukset yliopistomaantieteen suhteen 

9. Vapaa sana 

 

Kyselyn täyttämiseen kului opiskelijoilta noin 20 minuuttia. Täyttämiseen oli varattu 

aikaa yksi tunti (60 min), ja tilaisuutta varten oli varattu rauhallinen luentosali. Opiskelijat 

vastasivat jokainen omaan kyselylomakkeeseensa itsenäisesti. Opiskelijoita pyydettiin 

kyselylomakkeiden täyttämisen ajan antamaan toisilleen työrauhan. Vastaukset 

koodattiin opiskelijanumeroilla. Koodaamiseen valittiin opiskelijanumero, sillä sen 

avulla ensimmäisen ja toisen kyselyn vastauksia pystyttiin vertaamaan toisiinsa 

henkilötasolla tietämättä itse henkilön nimeä. 

 

6.2.2 Toinen kysely – muuttuva maantiedemielikuva 

Toinen kysely (Liite 5) järjestettiin maantieteen pakollisten kurssien suorittamisen 

jälkeen sähköisesti Google Forms -kyselypalvelun avulla. Linkki kyselyyn jaettiin sekä 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitetulla sähköpostilistalla, että ainoastaan heille 

perustettuun Facebook -ryhmään. Opiskelijanumeron avulla pystyttiin varmistamaan, että 

kaikki vastaajat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita. 
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Toisen kyselyn sisältö mukaili ensimmäisen kyselyn sisältöä, sillä samaan kysymykseen 

saatuja vastauksia haluttiin verrata keskenään. Toisen kyselyn suurin ero ensimmäiseen 

oli, että opiskelijat pääsivät itse määrittelemään, onko heidän maantiedekäsityksensä 

muuttunut, ja jos on, niin miten. Tämän lisäksi opiskelijat reflektoivat, olivatko 

maantieteen yliopisto-opintoja kohtaan asetetut odotukset toteutuneet. Kaiken kaikkiaan 

kysymyksiä oli 11 kappaletta, ja ne jaettiin 7 osioon: 

 

1. Maantiedekäsitys 

2. Kiinnostuksen kohteet maantieteessä 

3. Maantieteen opinnot Oulun yliopistossa 

4. Erikoistuminen maantieteen opinnoissa 

5. Odotukset maantieteen opintojen suhteen 

6. Maantieteen rooli nyky-yhteiskunnassa 

7. Vapaa sana 

 

6.3 Tutkimusmenetelmät 
Tapaustutkimus on usein pragmaattista ja siinä hyödynnetään sekä laadullista että 

määrällistä aineistoa ja erilaisia analyysitapoja. Laadullinen sisällönanalyysi eli erilaiset 

aineiston laadulliset luokittelut, kategorisoinnit, tyypittelyt ja teemoittelut ovat paljon 

käytettyjä menetelmiä (Eriksson & Koistinen 2014: 2, 34). Kyselyjen avulla saatu 

laadullinen aineisto on analysoitu luokittelemalla ja määrällinen aineisto on puolestaan 

analysoitu käyttämällä tilastollisia menetelmiä. Aineiston taustatietoja, kuten ikää ja 

sukupuolta lukuun ottamatta aineisto on analysoitu induktiivisen sisällönanalyysin avulla, 

joka on aineistosta lähtevä analyysiprosessi (Kyngäs 1999: 5 - 7). Sisällönanalyysin 

avulla voidaan analysoida aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti ja sen tavoitteena 

on saada tutkittavasta ilmiöstä yleistetty kuvaus (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103). 

Analysointi toteutettiin noudattamalla induktiivisen sisällönanalyysin vaiheita (Turunen 

ym. 1994): 
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1. Aineistoon tutustuminen 

Vastausten huolellinen lukeminen, kokonaiskuvan muodostaminen 

käsiteltävästä aineistosta. 

2. Ensimmäinen luokittelu 

Vastausten sisältö luokitellaan ja luokkien yleisyys lasketaan. Samaa 

tarkoittavat maininnat vastauksen sisällä tulkitaan yhdeksi 

maininnaksi. 

3. Luokittelun tarkistaminen 

Löydettyjä luokkia verrataan alkuperäiseen vastaukseen, jotta luokka 

kuvastaa sitä, mitä vastaaja on tarkoittanut. 

4. Toinen luokittelu 

Luokat ryhmitellään omiin luonnollisiin ryhmiinsä, ja ryhmien sisällä 

muodostetaan pää- ja alaluokkia. Muodostettujen ryhmien sisältämät 

maininnat lasketaan yhteen, ja järjestetään yleisyysjärjestykseen. 

5. Teemoittelu 

Ryhmille annetaan ryhmää, sen pää- ja alaluokkia, kokonaisuudessaan 

kuvaava nimi, joka toimii ryhmän teemana. 

 

Luokittelun ja teemoittelun jälkeen havaintoja ja löydöksiä tulkittiin monipuolisesti, mitä 

Shank (2002: 77) pitää laajan aineiston käsittelemisen tärkeimpänä osana. Tulkinta 

tehdään koko aineisto huomioon ottaen, mikä on avain aineiston kokonaisvaltaiseen 

ymmärtämiseen. 
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7 TULOKSET 
 

7.1 Sukupuoli ja ikäjakauma 
Vastanneista opiskelijoista 57,4 % oli naisia ja 42,6 % miehiä (Taulukko 1). Opiskelijat 

aloittivat yliopisto-opinnot sukupuolesta riippumatta keskimäärin 20,8-vuotiaina 

(Taulukko 2). Naiset olivat aloittaneet yliopisto-opinnot 20,2-vuotiaina, miehet suurin 

piirtein vuotta myöhemmin, 21,4-vuotiaina. Yleisimmin naiset aloittivat yliopisto-

opinnot 19-vuotiaina, miehet jälleen vuotta myöhemmin. Miesten korkeampi ikä naisiin 

verrattuna selittyy sillä, että miehet ovat ennen yliopisto-opintoja suorittaneet 

asepalveluksen. 

 

Taulukko 1. Opiskelijoiden sukupuolijakauma. 

Sukupuoli Opiskelijat Prosenttia (%) 

Nainen 27 57,4 

Mies 20 42,6 

Yhteensä 47 100,0 

 

Taulukko 2. Naisten ja miesten iän keskiarvo, moodi ja mediaani. 

Sukupuoli Keskiarvo (a) Moodi (a) Mediaani (a) 

Nainen 20,4 19 19 

Mies 21,4 20 21 

Koko ryhmä 20,8 19 20 

 

Hajonta iän suhteen oli laaja, sillä nuorin opinnot aloittanut oli 18-vuotias ja vanhin 29-

vuotias. Yleisimmin opiskelijat aloittivat opintonsa 20 – 25-vuotiaita (Taulukko 3). Alle 

20-vuotiaina opintonsa aloittaneita oli huomattavasti enemmän kuin yli 25-vuotiaina 

aloittaneita. 

 

Taulukko 3. Opiskelijoiden luokiteltu ikäjakauma. 

Ikä (a) Opiskelijat Prosenttia (%) 

Alle 20 19 40,4 

20 - 25 24 51,1 

Yli 25 4 8,5 

Yhteensä 47 100,0 
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7.2 Tapahtumat ennen yliopisto-opintojen aloittamista 

Opiskelijoista yksi ei ollut käynyt lukiota, joten hänet on rajattu pois välivuosia 

käsittelevästä aineistosta. Aineistossa on siis 46 opiskelijaa. 

Tutkimuksen onnistumisen arvioimisen kannalta oli tarpeen tutkia, kuinka 

kauan ylioppilaaksi valmistumisen ja yliopisto-opintojen aloittamisen välillä oli kulunut 

aikaa. Ihanteellisinta olisi ollut, mikäli suurin osa opiskelijoista olisi päässyt 

opiskelemaan maantiedettä suoraan ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen. Tällöin lukion 

maantieteen opinnot ja oppisisällöt olisivat olleet mahdollisimman tuoreina mielessä. 

Tämän vuoksi opiskelijoilta kysyttiin, milloin he olivat valmistuneet ylioppilaaksi ja mitä 

he olivat mahdollisien ’välivuosien’ aikana tehneet. Tässä yhteydessä välivuosilla 

tarkoitetaan siis yleisesti aikaa, joka on kulunut ylioppilaaksi valmistumisen ja 

maantieteen opintojen aloittamisen välillä. Välivuosien lukumääräksi on laskettu nolla, 

mikäli opiskelija on valmistunut lukiosta lukukaudella 2015 – 2016 eli lukukaudella 

ennen yliopisto-opintojen aloittamista. 

Opiskelijoista noin kolmasosa, eli 34,8 prosenttia, oli päässyt opiskelemaan 

Oulun yliopistoon suoraan lukio-opintojen jälkeen. Suurin osa opiskelijoista ei siis ollut 

hakeutunut tai päässyt opiskelemaan maantiedettä suoraan ylioppilaaksi valmistumisen 

jälkeen (Taulukko 4). Keskimäärin opiskelijat olivat lukiosta valmistumisen jälkeen 

viettäneet 2,83 välivuotta. Useimmin ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen oli kuitenkin 

kulunut vain yksi tai kaksi välivuotta. Nämä kaksi luokkaa yhdessä kuvaavat 66,7 % 

kaikista niin sanottuja välivuosia viettäneistä, eli suurin osa kohderyhmästä oli 

valmistunut ylioppilaaksi lyhyen ajan sisällä yliopisto-opintojen aloittamisajankohtaan 

nähden. 

 

Taulukko 4. Välivuosia viettäneiden lukumäärä vuosivälein luokiteltuna. 

Välivuosien 

lukumäärä 

Opiskelijat Osuus kaikista 

opiskelijoista (%) 

Osuus välivuosia 

viettäneistä (%) 

0 16 34,8 - 

1 11 23,9 36,7 

2 9 19,6 30,0 

3 1 2,2 3,3 

4 3 6,5 10,0 

5 3 6,5 10,0 

Yli 5 3 6,5 10,0 

Yhteensä 46 100,0 100,0 
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Välivuosien lukumäärän vaihteluväli oli 1 – 10 vuotta, mutta lukuisia välivuosia 

viettäneitä oli opiskelijoissa vähän. Vain kolme opiskelijaa oli lukio-opintojen jälkeen 

viettänyt yli viisi vuotta muissa toimissa ennen maantieteen opintoihin pääsemistä. 

Kolmasosa (33,3 %) opiskelijoista oli aloittanut opintonsa yli kolmen välivuoden jälkeen. 

Sukupuolittain tarkasteltuna miehet olivat viettäneet välivuosia useammin kuin naiset. 

Miehistä vain yksi oli päässyt opiskelemaan maantiedettä suoraan ylioppilaaksi 

valmistumisen jälkeen, naisista puolestaan yli puolet eli 57,7 % (Taulukko 5).  

 

Taulukko 5. Välivuosia viettäneet sukupuolittain. 

 Naiset Miehet Kaikki 

Välivuosia viettäneet 11 19 30 

Ei välivuosia 15 1 16 

Yhteensä 26 20 46 

 

Miesten suurempi välivuosien määrä selittyy asepalveluksella – 15 miesopiskelijaa 

ilmoitti suorittaneensa asepalveluksen ennen yliopisto-opintojen aloittamista. Heistä 11 

ilmoitti tehneensä välivuosiensa aikana myös töitä ja kolme oli suorittanut muita opintoja. 

Naiset vastasivat viettäneensä välivuotensa käymällä töissä. Heistä viisi oli myös 

suorittanut ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen opintoja muissa oppilaitoksissa. 

Opiskelijoiden ilmoittamat muut opinnot eivät kuitenkaan yleensä olleet 

maantieteen opintoja. Opiskelijoista 91,3 % ei ollut suorittanut ennen Oulun yliopiston 

maantieteen opintojen aloittamista muita maantieteen opintoja kuin lukiossa järjestettyjä. 

Opiskelijoista neljä vastasi käyneensä ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen maantieteen 

kursseja muissa oppilaitoksissa. Näistä opiskelijoista kaksi oli käynyt Oulun yliopistossa 

maantieteen peruskursseja opiskellessaan Oulun yliopistossa muuta pääainetta, yksi oli 

maantieteen valintakokeisiin valmistautuessaan käynyt maantieteen valmennuskurssin ja 

yksi oli suorittanut GE1: Sininen planeetta –kurssin aikuislukiossa. Oulun yliopiston 

maantieteen kursseja suorittaneet eivät tarkkaan nimenneet suorittamiensa kurssien nimiä 

tai aihesisältöjä. 

Tutkimustuloksia luettaessa on otettava huomioon, että kaikki opiskelijat 

eivät muista lukion maantieteen oppimäärää välttämättä juuri kuten se on lukiossa 

opetettu. Tutkimuksen luotettavuutta voi lisätä kuitenkin se, että Oulun yliopiston 

maantieteen koulutusohjelman valintakokeiden kirjallisuutena toimii lukion maantieteen 
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oppimäärä. Jokaisen maantiedettä opiskelemaan päässeen voidaan siis olettaa tutustuneen 

lukion oppimäärään valintakokeisiin lukiessaan, eli puolen vuoden sisällä yliopisto-

opintojen aloittamisesta ja ensimmäisen kyselyn järjestämisestä. Todennäköisesti 

opiskelijat ovat siis kerranneet lukion maantieteen oppimäärän, joten heilläkin, jotka ovat 

viettäneet useita välivuosia, on tutkimuksen kannalta tarpeellinen käsitys lukion 

maantieteestä. Tuloksissa tätä ei kuitenkaan päästä tarkastelemaan, sillä kyselyssä ei 

kysytty opiskelijoiden valmistautumista maantieteen pääsykokeisiin. 

 

7.3 Maantieteen lukio-opinnot 
Maantieteen lukio-opintoja käsittelevässä kappaleessa aineiston koko on 45 opiskelijaa, 

sillä kohderyhmästä yksi ei ollut käynyt lukiota ja yksi oli valmistunut ylioppilaaksi 10 

vuotta sitten. Viimeiseksi mainittu opiskelija oli suorittanut reaalimuotoisen 

ylioppilaskokeen ja käynyt ennen maantieteen yliopisto-opintojen muiden oppilaitosten 

järjestämiä maantieteen kursseja.  

 

7.3.1 Suoriutuminen maantieteen lukio-opinnoista 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää merkittävästi se, että opiskelijat ovat suoriutuneet hyvin 

arvosanoin maantieteen ylioppilaskirjoituksissa. Yli puolet maantieteen kirjoittaneista oli 

saanut arvosanan E ja yhteenlaskettuna 64,5 % vastaajista oli kirjoittanut maantieteestä 

joko arvosanan E tai L (Taulukko 6). Noin kolmannes oli kirjoittanut 

ylioppilaskirjoituksissa maantieteestä arvosanan M ja vain kaksi opiskelijaa oli saanut 

tätä alemman arvosanan. 

 

Taulukko 6. Maantieteen ylioppilaskirjoitusten arvosanat arvosanoittain. 

Arvosana Lukumäärä Prosenttia (%) 

L 5 11,2 

E 24 53,3 

M 14 31,1 

C 1 2,2 

B 1 2,2 

Yhteensä 45 100,0 

 

Aineiston perusteella voidaan perustellusti väittää, että Oulun yliopiston maantieteen 

opintoihin oli päässyt syksyllä 2016 ansioituneita maantieteen osaajia. Tätä puoltaa 
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lukion maantieteen oppiaineen päättötodistuksen korkea keskiarvosana, joka oli 

keskimäärin 9,21 (Taulukko 7). Opiskelijoiden ansioituneisuudesta maantieteen lukio-

opinnoissa kertoo myös se, että opiskelijat ovat useammin saaneet päättötodistuksen 

arvosanaksi arvosanan 10 kuin arvosanan 8. Yleisin arvosana oli 9 ja arvosanojen 

vaihteluväli 8 – 10. Lukion arvosana 8 vastaa osaamistasoa hyvä ja arvosana 10 

osaamistasoa erinomainen. Pelkästä vaihteluvälistä voidaan jo päätellä, että vastaajat ovat 

suoriutuneet lukion maantieteen kursseista hyvin. Kahteen korkeimpaan arvosanaan on 

kuitenkin yltänyt jopa 86,7 % vastaajista. 

 

Taulukko 7. Maantieteen arvosana päättötodistuksessa arvosanoittain. 

Numeroarvosana Lukumäärä Prosenttia (%) 

10 14 31,1 

9 25 55,6 

8 6 13,3 

Alle 8 0 0,0 

Yhteensä 45 100,0 

 

Kun opiskelijoiden saamaa ylioppilaskirjoitusten arvosanaa verrataan päättötodistuksen 

arvosanaan, huomataan, että laudaturia (L) ei ole kirjoitettu niin paljon kuin 

päättötodistuksen arvosanat antavat odottaa. Maantieteestä on siis joko annettu korkeita 

arvosanoja liian helposti tai opiskelijat eivät ole yltäneet tasolleen 

ylioppilaskirjoituksissa. Osa opiskelijoista puolestaan oli alisuoriutunut 

ylioppilaskirjoituksissa. 

 

7.3.2 Suoritetut maantieteen kurssit lukiossa 

Opiskelijat olivat odotetusti suorittaneet lukion maantieteen pakollisia kursseja 

(Taulukko 8), sillä kurssien suorittaminen on vähimmäisvaatimus maantieteen 

ylioppilaskokeisiin osallistumiseen (Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja 

ohjeet 2016: 4). Myös ensimmäinen vapaavalintainen kurssi oltiin suoritettu lukiossa 

yleisesti ja vain kaksi opiskelijaa ei ollut suorittanut GE3: Riskien maailma -kurssia. GE4: 

Aluetutkimus -kurssin oli käynyt 77,8 % opiskelijoista. Enää alle puolet (40,0 %) 

opiskelijoista oli suorittanut koulukohtaisesti järjestettävän maantieteen vapaavalintaisen 

kurssin. 
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Taulukko 8. Lukiossa suoritetut maantieteen kurssit kursseittain. 

Kurssikoodi ja nimi Lukumäärä Prosenttia (%) 

GE1: Sininen planeetta 45 100,0 

GE2: Yhteinen maailma 45 100,0 

GE3: Riskien maailma 43 95,6 

GE4: Aluetutkimus 35 77,8 

Syventävä koulukohtainen k. 18 (21) 40,0 (46,7) 

 

Koulukohtaisia vapaavalintaisia syventäviä tai soveltavia kursseja suorittaneista 

opiskelijoista kolme oli suorittanut kursseja kaksi, eli todellisuudessa kyseisen nimikkeen 

alla olevia kursseja oli suoritettu yhteensä 21 kappaletta (18 + 3). Perinteisesti 

maantieteen syventävä koulukohtainen kurssi on ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi, 

jossa kerrataan ohjatusti lukion maantieteen oppimäärää ja harjoitellaan 

ylioppilaskokeiden kysymyksiin vastaamista. Useimmin opiskelijat olivatkin suorittaneet 

kurssin tällaisena kertauskurssina, tai kuten opiskelijat vastasivat, abikurssina (Taulukko 

9). Seitsemän maantieteen kurssisuoritusta oltiin saatu myös muista aiheista, joista yleisin 

oli geoinformatiikka. Muita aiheita olivat matkailumaantiede, Hailuotoon suuntautunut 

kenttäkurssi sekä geologia ja tähtitiede. Kutakin kurssia oli suoritettu kerran. 

 

Taulukko 9. Syventävän koulukohtaisen kurssin suorittaneet kurssiaiheittain. 

Muu koulukohtainen kurssi Lukumäärä Prosenttia (%) 

Kertauskurssi 14 66,6 

Geoinformatiikka 3 14,2 

Matkailumaantiede 1 4,8 

Kenttäkurssi 1 4,8 

Geologia 1 4,8 

Tähtitiede 1 4,8 

Yhteensä 21 100,0 

 

Syventävän koulukohtaisen kurssin alhainen suoritusmäärä verrattuna opiskelijoiden 

korkeisiin maantieteen ylioppilaskokeiden arvosanoihin on yllättävä, sillä kurssi antaa 

valmiuksia sekä ylioppilaskokeisiin että maantieteen korkeakouluopintoihin. Alhaisen 

suoritusmäärän yllättävyyttä lisää myös se, että todennäköisesti kurssi on lukioissa ollut 

mahdollista suorittaa kaikille maantieteen kirjoittaville. Tilastollisesti tarkasteltuna 

aineistosta ei kuitenkaan löytynyt viitteitä siitä, että syventävän koulukohtaisen kurssin 
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suorittaneet olisivat saaneet keskimäärin parempia arvosanoja maantieteen 

ylioppilaskokeista (Taulukko 10). Toisaalta, opiskelijat ovat kurssiarvosanojen 

perusteella olleet niin menestyneitä maantieteen lukio-opinnoissa, että välttämättä heitä 

ei ole kannustettu yhtä voimakkaasti osallistumaan kertaavalle kurssille. 

 

Taulukko 10. Syventävän koulukohtaisen kurssin suorittaneiden ja suorittamatta jättäneiden 

maantieteen ylioppilaskokeiden arvosanat arvosanoittain. 

Arvosana L E M C B Yhteensä 

Suorittaneet 2 12 4 - - 18 

Ei suorittaneet 3 12 10 1 1 27 

Yhteensä 5 24 14 1 1 45 

 

7.3.3 Eniten ja vähiten pidetyt maantieteen kurssit lukiossa 

Opiskelijoita pyydettiin valitsemaan lukion maantieteen kursseista mieluisin ja vähiten 

mieluisin ja perustelemaan molemmat valintansa. Tämän menettelyn tarkoitus oli 

selvittää, mistä opiskelijat ovat maantieteessä kiinnostuneita ja miksi. 

Opiskelijat pitivät selkeästi eniten ensimmäisestä vapaavalintaisesta 

maantieteen kurssista (Taulukko 11). Tämän jälkeen pidetyimmäksi kurssiksi valittiin 

useimmin maantieteen pakolliset kurssit, joista GE1: Sininen planeetta -kurssi valittiin 

suositummaksi kahden opiskelijan erolla. Kukaan ei valinnut syventävää koulukohtaista 

kurssia suosikikseen, mikä voi selittyä kurssin kertauksenomaisesta sisällöstä. GE4: 

Aluetutkimus –kurssin valitsi suosikikseen vain kolme opiskelijaa, vaikka kurssin oli 

suorittanut 77,8 % opiskelijoista. 

 

Taulukko 11. Lukion maantieteen pidetyimmät kurssit. 

Kurssikoodi Lukumäärä Sijoitus Prosenttia (%) 

GE1: Sininen planeetta 9 2. 20,5 

GE2: Yhteinen maailma 7 3. 15,9 

GE3: Riskien maailma 25 1. 56,8 

GE4: Aluetutkimus 3 4. 6,8 

Syventävä koulukohtainen k. 0 5. 0,0 

Yhteensä 44* - 100,0 

* Yksi opiskelija ei valinnut suosikkikurssiaan. 

 

 



44 
 

Vähiten opiskelijat olivat pitäneet GE4: Aluetutkimus –kurssista (Taulukko 12). 

Kolmannes opiskelijoista piti GE2: Yhteinen maailma -kurssia vähiten mieluisana. Vain 

yksi opiskelija GE3: Riskien maailma –kurssin vähiten mieluisaksi. 

 

Taulukko 12. Lukion maantieteen vähiten pidetyt kurssit. 

Kurssikoodi Lukumäärä Sijoitus Prosenttia (%) 

GE1: Sininen planeetta 8 3. 17,8 

GE2: Yhteinen maailma 15 2. 33,3 

GE3: Riskien maailma 1 4. 2,2 

GE4: Aluetutkimus 20 1. 44,5 

Muu koulukohtainen 1 4. 2,2 

Yhteensä 45 - 100,0 

 

Koska GE3: Riskien maailma -kurssi valittiin useimmin mieluisaksi ja harvimmin 

vähemmän mieluisaksi, voidaan kyseistä kurssia pitää aineiston perusteella onnistuneena. 

Kurssista oli laajasti pidetty, mutta se ei ole herättänyt merkittävästi negatiivisia 

kokemuksia. Neutraaleimpana kurssina voidaan pitää syventävää koulukohtaista kurssia, 

sillä kukaan ei valinnut sitä mieluisimmaksi kurssiksi ja vain yksi valitsi sen vähiten 

mieluisaksi. 

 Opiskelijoita pyydettiin perustelemaan miksi he olivat valinneet tietyn 

kurssin mieluisaksi tai vähiten mieluisaksi. Kursseille, jotka on valittu harvoin 

mieluisaksi tai epämieluisaksi kurssiksi, on kertynyt vähän perusteluja, jolloin 

luokiteltava aineisto on ollut pieni. Aineiston ollessa pieni, on luokkia ja niistä 

muodostuneita teemoja tarkasteltava kriittisesti ja tapauskohtaisesti, sillä teemat kuvaavat 

hyvin pientä ryhmää. 

 

GE1: Sininen planeetta 

Kurssia piti mieluisimpana yhdeksän ja epämieluisimpana kahdeksan opiskelijaa. Kurssi 

perusteltiin mieluisimmaksi luonnonilmiöihin keskittyvän aihesisällön vuoksi, mikä 

näkyy maininnoiltaan suosituimpana teemana (Taulukko 13). Opiskelijat eivät 

vastauksissaan eritelleet mitkä luonnonilmiöistä erityisesti olivat heitä kurssissa 

kiehtoneet. Luonnonilmiöiden lisäksi opettajan vaikutus, maapallon toiminta ja kurssin 

aihe kokonaisuudessaan saivat opiskelijat valitsemaan kurssin mieleisekseen. 
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Taulukko 13. GE1: Sininen planeetta –kurssin mieluisuusperustelut teemoittain. Yhdeksän 

opiskelijan aineisto. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Luonnonilmiöt (8) Luonnonmaantiede (3) 

Luonnonilmiöt (2) 

Ääri-ilmiöt (1) 

Ilmiöt ja niiden synty (2) 

Opettajan vaikutus (2) Opettaja (1) Hyvä opetus (1) 

Maapallon toiminta (2) Maapallon toiminta (1) Maiseman synty (1) 

Aihe yleensä (2) Luonnontieteellinen aihe (1) Yleinen ja konkreettinen aihe (1) 

 

GE1: Sininen planeetta -kurssin etuna nähty luonnonilmiöihin liittyvä aihe oli yleisin 

perustelu myös kurssista vähemmän pitäneiden joukossa. Opiskelijat kertoivat useimmin 

kurssin heikkoutena yleisesti olleen sen luonnonmaantieteellinen aihe (Taulukko 14). 

Aiheen koettiin olevan myös jo aiemmin opittu, eikä kurssi tarjonnut opiskelijoille mitään 

uutta. 

 

Taulukko 14. GE1: Sininen planeetta –kurssin epämieluisuusperustelut teemoittain. Kahdeksan 

opiskelijan aineisto. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Luonnonmaantieteellinen aihe (5) Aihe yleensä (3) 

Luonnonmaantiede (2) 

Ilmasto (1) 

Ei uutta opittavaa (2) Aiemmin opitun kertaamista (2)  

Avaruus (1) Avaruus (1)  

Työskentelyolosuhteet (1) Työskentelyolosuhteet (1)  

 

GE2: Yhteinen maailma 

GE2: Yhteinen maailma -kurssia piti suosikkinaan seitsemän ja vähiten mieluisana 15 

opiskelijaa, mikä vastaa kolmasosaa (33,3 %) kaikista opiskelijoista. Yksi suosikikseen 

tämän kurssin maininnut ei vastannut perustelua valinnalleen, joten perusteltu 

suosittuudesta saatiin kuudelta opiskelijalta. Myöskään vähiten mieluisana kurssin 

kokeneista kaksi ei perustellut valintaansa, jolloin aineiston muodostaa 13 opiskelijaa. 

 Vaikka aineisto on pieni, voidaan vastauksista löytää kolme aineistoon 

nähden yleistä teemaa kurssin suosittuudelle (Taulukko 15). Kurssissa opiskelijoita 

kiinnosti aihealue yleensä ja sen kuvailtiin olevan kiinnostava. Kurssin etuna pidettiin 

ihmisiin, yhteiskuntaan ja kulttuureihin liittyvää aihekokonaisuutta. Myös opettajalla 

koettiin olleen vaikutusta kurssin mieluisuuteen ja puolet aineiston opiskelijoista (3 

opiskelijaa) kehui joko kurssin opetusta tai opettajaa. 
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Taulukko 15. GE2: Yhteinen maailma –kurssin suosittuusperustelut teemoittain. Kuuden 

opiskelijan aineisto. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Ihminen, yhteiskunta ja 

kulttuurit (4) 

Kulttuurimaantiede (1) 

Kulttuurit (1) 

Yhteiskunnalliset eroavaisuudet (1) 

Ihmisen vaikutus maapalloon (1) 

Aihe yleensä (4) Kiinnostava aihe (2) 

Uusi aihealue (1) 

Tiedon hyödyllisyys (1) 

Opettajan vaikutus (3) Hyvä opettaja (2) Opetus (1) 

 

Opiskelijat olivat yksimielisiä kurssin puutteiden suhteen. Kurssin aihe itsessään ei 

tuntunut kiinnostavalta tai kurssi kokonaisuutena oli opiskelijoiden mielestä tylsä ja 

vaikea (Taulukko 16). Kurssin kiinnostavuutta ei helpottanut vaikeaksi koettu 

kurssisisältö ja raskaalta tuntunut opiskelu. Perusteluissa, jotka on luokiteltu Aihe 

yleensä, Tylsä aihe tai Vaikea sisältö -luokkiin, ei mainittu tarkentavasti, mitkä aiheet 

eivät erityisesti kiinnostaneet tai mikä kurssissa oli tylsää tai vaikeaa. 

 

Taulukko 16. GE2: Yhteinen maailma –kurssin epämieluisuusperustelut teemoittain. Aineisto 

koostuu 13 opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Aihe yleensä (10) Aihe yleensä (4) 

Tylsä aihe (3) 

Kulttuurimaantiede (2) 

Aiheena ihmiset (1) 

Vaikea opiskeltava (4) Vaikea sisältö (2) 

Raskas opiskeltava (1) 

Ei tarttumapintaa (1) 

 

GE3: Riskien maailma 

Kurssia piti mieluisimpana valtaosa, eli 25 opiskelijaa, mikä vastaa 56,8 % kaikista 

opiskelijoista. Vain yksi opiskelija valitsi GE3: Riskien maailma -kurssin lukion 

maantieteen kursseista vähiten mieluisaksi, joten hänen perustelujaan ei ole mielekästä 

aineiston pienuuden vuoksi luokitella. 

Kurssista pitäneet kehuivat etenkin kurssin keskeisimpiä aihealueita: 

riskejä, katastrofeja ja uhkia (Taulukko 17). Opiskelijat olivat pitäneet myös tavasta, jolla 

kurssi oli järjestetty (uutisportfolio). He pitivät kurssin järjestämistavan olleen 

positiivisella tavalla itsenäistä ja soveltavaa. Opiskelijat pitivät myös siitä, että he 

pääsivät hyödyntämään kurssilla aiemmin opittua tietoa sekä tarkastelemaan syy-seuraus- 

ja vuorovaikutussuhteita. Kurssin sisällöt pohjautuvatkin pakollisiin GE1- ja GE2-

kursseihin ja kurssin ajatuksena on, että perustiedot maapallon luonnonmaantieteestä ja 
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kulttuurimaantieteestä ovat jo olemassa (Riskien maailma GE3 2013). Muiden kurssien 

suosittuusperusteluista poiketen GE3: Riskien maailma -kurssilla opiskelijat nauttivat 

maantieteellisestä aluenäkökulmasta. 

 

Taulukko 17. GE3: Riskien maailma –kurssin suosittuusperustelut teemoittain. Aineisto koostuu 

25 opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Riskit, katastrofit ja uhat (14) Katastrofit ja riskit (6) 

Luonnonkatastrofit (4) 

Katastrof. ennaltaehkäisy (3) 

Ääri-ilmiöt (1) 

Oppiminen ja opetusmetodit (9) Tutkiva oppiminen (3) 

Itsenäinen suoritustapa (3) 

Aiemmin opitun tiedon syv.(2) 

Opettaja (1) 

Syy-seuraus-suhteet (8) Syy-seuraus-suhteet (5) 

Ihmisen ja luonnon vuorovaik. (2) 

Ongelmanratk. (1) 

Aihe yleensä (2) Aihe yleensä (1) Ajankohtaisuus (1) 

Aluenäkökulma (2) Aluenäkökulma (2)  

 

GE4: Aluetutkimus 

GE4: Aluetutkimus –kurssin valitsi mieleisekseen vain kolme opiskelijaa. Heidän 

näkemyksensä kurssin vahvuuksista olivat hyvin yhtenevät, sillä kaikki kolme opiskelijaa 

pitivät kurssin suoritustavasta, eli aluetutkimustyön tekemisestä (Taulukko 18). 

Opiskelijoiden omat aluetutkimukset ovatkin aluetutkimuskurssin keskeisin sisältö 

(Aluetutkimus GE4 2013). 

 

Taulukko 18. GE4: Aluetutkimus –kurssin suosittuusperustelut teemoittain. Kolmen opiskelijan 

aineisto. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Aluetutkimustyö (3) Aluetutkimustyö (1) Valtion tutkiminen (2) 

Luokittelemattomat (2) Aiemmin opitun tiedon 

hyödyntäminen (1) 

Rentous (1) 

 

Kurssi oli kaikista lukion maantieteen kursseista opiskelijoille vähiten mielekkäin – 44,5 

% opiskelijoista valitsi sen epämieluisimmaksi kurssiksi. Aineistosta ilmeni kolme 

vahvaa teemaa, joiden sisällöt toistuivat tasaisesti lähes jokaisessa perustelussa (Taulukko 

19). Opiskelijat eivät olleet pitäneet kurssista yleensä. Kurssia ei koettu 

mielenkiintoiseksi ja kurssi tuntui kokonaisuudessaan opiskelijoiden mielestä vaikealta 
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ja tylsältä. Kurssin aiheisiin ei kyetty luomaan tarttumapintaa eikä sitä pidetty 

käytännönläheisenä. Myös kurssin järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät asiat koettiin 

ontuviksi. Lukion opetussuunnitelman (LOPS 2003) mukaan kurssilla toteutetaan 

aluetutkimustyö, jolloin opettajajohtoinen opetus jää vähäiseksi. Kurssi on siis hyvin 

itsenäinen ja opiskelijat kokivat sen työlääksi. Itsenäinen ja tutkimuspainotteinen 

suoritustapa perusteltiin GE3: Riskien maailma -kurssin eduksi, mikä luo ristiriidan 

näiden kahden perustelun välille. Riittikö pelkkä tutkimuksen kohteena oleva aihe 

tekemään eron itsenäisen kurssityön mielekkyydelle? Kurssista pitäneet opiskelijat olivat 

nauttineet itsenäisesti suoritetusta aluetutkimustyöstä eli osalle opiskelijoista kyseinen 

opetusmetodi oli sopinut. Aluetutkimustyön lisäksi geoinformatiikka ja karttojen 

laatiminen perusteltiin epämieluisiksi. 

 

Taulukko 19. GE4: Aluetutkimus –kurssin epämieluisuusperustelut teemoittain. Aineisto koostuu 

20 opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Yleinen mielikuva kurssista (17) Ei kiinnostava (7) 

Vaikea (3) 

Tylsä (3) 

Ei tarttumapintaa (3) 

Ei käytännöllinen (1) 

Kurssin järjestäminen ja 

toteuttaminen (10) 

Huonosti järjestetty (3) 

Huono opettaja (2) 

Itsenäinen suoritustapa (1) 

Ryhmätyöskentely (1) 

Työläs (3) 

Aluetutkimustyö (8) Aluetutkimus (5) 

Geoinformatiikka (2) 

Karttojen laatiminen (1) 

 

Muu koulukohtainen 

Vain yksi opiskelija piti muuta koulukohtaista kurssia vähiten mieluisana, joten hänen 

perusteluaan ei ole mielekästä luokitella. 
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7.4 Maantieteen opintoihin hakeutuminen 
Opiskelijat perustelivat maantieteen opintojen valitsemisen yleisimmin aiheen 

kiinnostavuuden vuoksi (Taulukko 20). Jopa 70,2 % vastaajista, eli yhteensä 33 

opiskelijaa, perusteli maantieteen opintojen valitsemisen pääsääntöisesti aiheen 

kiinnostavuuden vuoksi. Opiskelijat kokivat siis luonnolliseksi jatkaa oman 

kiinnostuksen kohteensa opiskelemista korkeakoulussa. Yleisen mielenkiinnon lisäksi 

maantieteen laaja-alaisuus, monipuolisuus ja ympäristökeskeisyys kiehtoivat. 

 

Taulukko 20. Syyt maantieteen opintojen valitsemiseen. Aineisto koostuu 47 opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Maantiede aiheena (44) Kiinnostava aihe (33) 

Laaja-alainen aihe (4) 

Monipuolinen aihe (2) 

Luonnontieteellisyys (1) 

Ympäristöstä oppiminen (2) 

Vahvin osaamisalue (2) 

Maantiede ammattina 

(18) 

Maantieteen aineenopettaja (6) 

Omalta tuntuva ala (6) 

Hyvä työllisyystilanne (2) 

Työskentely luonnossa (1) 

Tulevaisuuden ala (1) 

Vaikuttaminen (1) 

Palkkaus (1) 

Maantieteen opintojen 

monipuolisuus (11) 

Monipuoliset suuntautumis-

vaihtoehdot (4) 

Monipuoliset sivuaine-

vaihtoehdot (2) 

Monipuoliset opinnot (2) 

Geoinformatiikka (1) 

Tietojenkäsittelytiede (1) 

Kiinnostavien asioiden 

tutkiminen (1) 

Sisäänpääsy ja 

pääsykokeet (7) 

Usko sisäänpääsyyn (2) 

Valintakokeen materiaalina 

lukiokirjat (1) 

Ei keksinyt muutakaan (3) 

Motivaatio (1) 

Lukion opettajan 

vaikutus (1) 

Lukion opettajan vaikutus (1)  

 

Maantieteen opintojen houkuttelevuutta lisäsi yleisen kiinnostavuuden lisäksi unelma 

työstä maantieteen parissa ja etenkin maantieteen aineenopettajan työ kiinnosti vastaajia. 

Muita ammatteja, joihin maantieteen korkeakouluopinnoilla pyritään, ei erikseen 

mainittu. Työllisyystilanne, alan palkkaus ja vaikuttamismahdollisuudet nähtiin hyviksi 

ja maantieteen opintojen perusteltiin johtavan tulevaisuuden alalle. 

Maantieteen opinnoissa yleensä puoleensa veti niiden monipuolisuus. 

Adjektiivina monipuolisuus toistui opiskelijoiden vastauksissa sanan maantiede 

yhteydessä niin usein, että sanojen voidaan katsoa toimivan toisiaan assosioivina 

opiskelijoiden mielissä. Monipuolista maantieteessä oli opinnot yleensä, maantieteen 



50 
 

suuntautumisvaihtoehdot sekä sivuainevaihtoehdot. Sivuainevaihtoehtojen runsauden 

nähtiin tukevat omia kiinnostuksen kohteita luoden maantieteestä yhä monipuolisemman 

kokonaisuuden. Kiinnostavista sivuaineista mainittiin kaksi esimerkkiä: 

geoinformatiikka ja tietojenkäsittelytiede. Geoinformatiikka on todellisuudessa 

maantieteen yksi osa-alue, ei sivuaine, kuten opiskelija oli ymmärtänyt. Muita sivuaineita 

ei mainittu, mikä on yllättävää, sillä opiskelijoista kuusi kertoi haluavansa maantieteen 

aineenopettajaksi. Perinteisesti maantiedettä ja biologiaa opettaa sekä perus- että toisen 

asteen koulussa sama opettaja. Muiden kysymysten vastauksissa opiskelijat ovat 

kertoneet olleensa kiinnostuneita esimerkiksi geologiasta ja yhteiskuntatieteistä, mitä ei 

mainittu sivuaine-esimerkkeinä.  

Opiskelijoiden vastauksista muodostui luokittelun avulla vielä yksi 

yhtenäinen teema, sisäänpääsy ja pääsykokeet. Maantieteen opintoihin hakeminen 

koettiin helpoksi ja moni vastasikin uskoneensa sisäänpääsymahdollisuuksiinsa, mikä sai 

opiskelijat tuntemaan itsensä varmaksi sisäänpääsyn suhteen. Opiskelijat olivat 

menestyneet lukion maantieteen opinnoissa, mikä on voinut nostaa toiveita sisäänpääsyn 

suhteen. Varmuutta on voinut lisätä myös se, että Oulun yliopiston maantieteen 

koulutusohjelman valintakokeissa ei ollut muuta kirjallisuutta lukion oppimäärän lisäksi. 

 Maantieteen korkeakouluopintoihin hakeutuminen juuri Oulun yliopistoon 

selittyi yleisimmin sijainnin perusteella (Taulukko 21). Opiskelijoiden vastauksissa 

korostui Oulu kotikuntana tai Oulun läheisyys suhteessa omaan kotikuntaan. Oulun 

yliopiston perusteltiin olevan sijainniltaan hyvä. Pohjoisuus, hyvät kulkuyhteydet ja jopa 

kaukainen sijainti omasta kotikunnasta nähtiin Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston 

eduiksi. Osalle opiskelijoista Oulu oli entuudestaan tuttu kaupunki ja Oulussa asui heille 

läheisiä tai tuttuja henkilöitä. Osalla opiskelijoista elämä oli jo vakiintunut Ouluun. Oulun 

kaupungin vetovoimaa lisäsi siitä syntynyt positiivinen mielikuva ja edullinen 

vuokrataso. Oulun kaupungin lisäksi Oulun valitsemiseen opiskelupaikaksi vaikutti 

mielikuva Oulun yliopistosta hyvänä yliopistona, jonka maantieteen koulutusohjelmaa 

kolme opiskelijoista ylisti Suomen parhaaksi. Vain yksi opiskelija näki Oulun 

maantieteen koulutusohjelman etuna sen luonnontieteellisyyden. Oulun yliopistoa ja sen 

maantieteen koulutusohjelmaa pidettiin luonnollisena ja helppona valintana. 

Koulutusohjelman helpoiksi miellettyjen valintakriteerien lisäksi yksinkertaisesti 

hyväksyminen Oulun maantieteen koulutusohjelmaan vaikuttivat Oulun yliopiston 
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maantieteen koulutusohjelman valitsemiseen. Opiskelijat perustelivat juuri Oulun 

yliopiston valitsemista myös sen vertaamisella muihin maantieteen koulutusta tarjoaviin 

yliopistoihin. Etenkin Helsinki ja Etelä-Suomi yleensä koettiin vetovoimaltaan 

heikompana verrattuna Ouluun sekä sijainnin että asumisen kalleuden vuoksi. Osa 

opiskelijoista oli tuntenut vetoa Oulun yliopistoon myös Abipäivien ja lukiolla 

järjestettyjen esittelyiden perusteella. 

 

Taulukko 21. Syyt maantieteen opintojen valitsemiseen erityisesti Oulun yliopistossa. Aineisto 

koostuu 46 opiskelijasta. 

TEEMAT LUOKAT ALALUOKAT 

Sijainti suhteessa 

kotikuntaan (33) 

Oulu kotikunta (15) 

Lähellä kotikuntaa (10) 

Kaukana kotikunnasta (1) 

Lähin yliopisto (1) 

Hyvä sijainti (3) 

Pohjoisuus (2) 

Hyvät kulkuyhteydet (1) 

Tuttu kaupunki (25) Tuttu kaupunki (5) 

Läheiset ihmiset Oulussa (5) 

Elämä vakiintunut Ouluun (2) 

Tuttuja Oulussa (2) 

Mukava kaupunki (4) 

Edullinen vuokrataso (3) 

Viehättävä kaupunki (1) 

Vetovoimainen kaupunki (1) 

Kiinnostava kaupunki (1) 

Sopivan kokoinen kaupunki (1) 

Oulun yliopiston ja sen 

maantieteen koulutus-

ohjelman edut (14) 

Hyvä yliopisto (7) 

Laadukas yliopisto (1) 

Suuri yliopisto (1) 

Suomen paras maantieteen 

koulutusohjelma (3) 

Luonnontieteellisyys (1) 

Laadukas opetus (1) 

Luonnollinen valinta 

(12) 

Luonnollinen valinta (4) 

Hyväksyminen (3) 

Helppo valinta (2) 

Helpot valintakriteerit 2) 

Ensisijainen vaihtoehto (1) 

Ei vetoa muualle (12) Ei halua muuttaa (3) 

Ei vetoa Etelä-Suomeen (2) 

Ei vetoa Helsinkiin (4) 

Ei vetoa Turkuun (2) 

Ei vetoa Joensuuhun (1) 

Maantieteen 

markkinointi ja 

suosittelut (4) 

Maantiede abipäivillä (2) 

 

Opettajan suosittelut (1) 

Maantieteen lukioesittely (1) 

 

Maantieteen korkeakouluopintojen ja Oulun yliopiston valitsemiseen liittyvien syiden 

lisäksi opiskelijoilta kysyttiin mistä maantieteen aiheesta tai aihealueesta he erityisesti 

haluaisivat oppia lisää yliopistossa. Useimmin opiskelijat vastasivat olevansa 

kiinnostuneita oppimaan luonnonmaantieteestä. Kyseinen aihe kiinnosti 11 opiskelijaa, 

mikä vastaa 25,0 % kaikista vastanneista (Taulukko 22). Luonnonmaantieteen ja luonnon 
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lisäksi kulttuurit ja kulttuurimaantiede, alueita tarkastelevista maantieteellisistä 

suuntauksista sekä niiden aihesisällöistä oppiminen kiinnosti opiskelijoita. Vaikka 

opiskelijat eivät olleet lukiossa pitäneet geoinformatiikkaa opettavasta GE4: 

Aluetutkimus -kurssista, olivat he kiinnostuneita oppimaan aiheesta 

korkeakouluopinnoissaan. 

Opiskelijat odottivat oppivansa yliopistossa lisää aiheista, joita ei ole 

sisällytetty yliopiston maantieteen opinto-ohjelmaan tai ne eivät esiinny opinnoissa 

omina kokonaisuuksinaan. Tällaisia aiheita olivat riskit ja hasardit, opiskelijoiden 

perusteluissa niin sanottu hasardimaantiede sekä geologia ja avaruus. Oulun yliopiston 

maantieteen opinto-ohjelmaan kuuluva matkailumaantiede puolestaan oli mainittu 

opiskelijoiden vastauksissa vain kaksi kertaa, vaikka Helsingin yliopiston ohella Oulu on 

yliopistoista ainut matkailumaantieteen opintoja tarjoava yliopisto. 

 

Taulukko 22. Maantieteen aihe tai aihealue, josta opiskelijat haluaisivat oppia erityisesti lisää. 

Aineisto koostuu 44 opiskelijasta. 

TEEMAT LUOKAT ALALUOKAT 

Luonnonmaantiede ja 

luonto (16) 

Luonnonmaantiede (11) 

Luonto ja luonnonilmiöt (2) 

Ilmastonmuutos (2) 

Arktinen luonto (1) 

Kulttuurimaantiede ja 

kulttuurit (15) 

Kulttuurit (6) 

Kulttuurimaantiede (4) 

Globaalit kysymykset (4) 

Yhteiskunta (1) 

Alueiden tasot eri 

näkökulmista (11) 

Aluepolitiikka (4) 

Aluekehitys (2) 

Aluesuunnittelu (2) 

Aluetutkimus (1) 

Aluemaantiede (1) 

Alueet ja alueiden väliset 

erot (1) 

Geoinformatiikka (7) GIS (3) 

Paikkatieto (1) 

Kartografia (1) 

Kartat (1) 

Kaukokartoitus (1) 

Riskit ja hasardit (7) Hasardimaantiede (3) 

 

Riskit ja hasardit (3) 

Maanjäristykset (1) 

Geologia (7) Geologia (4) 

Maapallon synty ja historia (1) 

Vulkanismi (2) 

 

Ihminen ja ympäristö (6) Ihmisen vaikutus ympäristöön (4) 

Ympäristönsuojelu (1) 

Kestävä kehitys (1) 

Avaruus (5) Avaruus (4) Planetaarisuus (1) 

Matkailumaantiede (2) Matkailumaantiede (2)  

Luokittelemattomat (4) EOS (3) Kaikki (1) 

 



53 
 

7.5 Opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet maantieteessä 
Opiskelijoita pyydettiin määrittelemään, mistä he ovat ja mistä he eivät ole kiinnostuneita 

maantieteessä. Vain harvat opiskelijat osasivat kertoa mistä he eivät ole maantieteessä 

kiinnostuneet, eikä kyseisen kysymyksen vastauksista muodostunut yhtenäisiä teemoja. 

Yleisin vastaus oli ’En tiedä’ tai ’Olen kiinnostunut kaikesta maantieteessä’. Vastausten 

perusteella voidaan siis sanoa, että opiskelijat ovat kiinnostuneet maantieteestä 

kokonaisuudessaan, eikä mikään sen osa-alueista ole epäkiinnostava. 

Kiinnostuksen kohteita maantieteessä opiskelijat puolestaan osasivat 

nimetä. Kaikki opiskelijat vastasivat kysymykseen ja vastaajista vain yksi vastasi ’En 

tiedä’. Tämäkin vastaus on luokiteltu, sillä tietämättömyys omasta mielenkiinnon 

kohteestaan on perusteltu hyvin: 

 

’’En tiedä vielä, koska maantieteessä on niin paljon eri asioita mistä voisi  

kiinnostua. Vuosien varrella toivottavasti löydän kiinnostukseni.’’ 

 

7.5.1 Opiskelijoita kiinnostavat aiheet tai aihealueet maantieteessä 

Opiskelijat olivat yleisimmin kiinnostuneet luontoon ja luonnonilmiöihin tai 

kulttuureihin ja ihmisiin liittyvistä aiheista ja aihealueista (Taulukko 23). Kyseisiin 

teemoihin liittyen opiskelijat olivat kiinnostuneita luontoon ja ihmisiin liittyvistä uhista, 

riskeistä ja konflikteista sekä ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Geologisista 

prosesseista ja ilmiöistä oltiin yleisemmin kiinnostuneita kuin esimerkiksi 

aluekehityksestä ja -politiikasta, alueista tai geoinformatiikasta, vaikka geologiset aiheet 

kuuluvat maantieteen tieteenalaan löyhästi. Myös avaruudesta oltiin kiinnostuneempia 

kuin esimerkiksi matkailumaantieteestä. Opiskelijoita kiehtoi maantieteessä tiettyjen 

aiheiden tai aihealueiden lisäksi sen laaja ja poikkitieteellinen luonne, mikä yhtenäisen 

teeman lisäksi näkyi erityisesti opiskelijoiden vastauksissa, jotka käsittelivät aiheita joista 

opiskelijat eivät ole maantieteessä kiinnostuneet. 
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Taulukko 23. Maantieteessä kiinnostavat aiheet tai aihealueet teemoittain. Aineisto koostuu 47 

opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Luonto ja luonnonilmiöt 

(21) 

Luonnonilmiöt (7) 

Luonto ja ympäristö (3) 

Luonnonmaantiede (3) 

Luonnon muuttuminen (1) 

Sää ja ilmasto (5) 

Luonnonmuodostumat (1) 

Luonnonhyödykkeet (1) 

Kulttuurit ja ihmiset (20) Kulttuurit (7) 

Ihmisen toiminta (5) 

Kulttuurimaantiede (3) 

Yhteiskunta (1) 

Ihmiset ja alueet (1) 

Ihmisten auttaminen (1) 

Kaupungistuminen (1) 

Muuttoliikkeet (1) 

Uhat, riskit ja konfliktit 

(12) 

Luonnonmaant. riskit (3) 

Riskien synty ja 

ennaltaehkäisy (2) 

Hasardimaantiede (1) 

Ilmaston ääriolosuhteet (2) 

Ihminen uhkana (1) 

Kulttuuriset konfliktit (1) 

Poliittiset kriisit (1) 

Maanjäristykset (1) 

Ympäristökysymykset 

(11) 

Ympäristökysymykset (3) 

Luonto ja ihminen (3) 

Luonnonsuojelu (2) 

Luonnon monimuotoisuus (1) 

Uusiutuva energia (1) 

Ilmastonmuutoksen 

ehkäiseminen (1) 

Geologiset prosessit ja 

ilmiöt (9) 

Ekso- ja endogeeniset 

prosessit (3) 

 

Mannerlaatat (2) 

Vulkanismi (2) 

Maailman synty (1) 

Vuorokauden vaihtelu (1) 

Aluekehitys ja -politiikka 

(7) 

Aluekehitys ja -politiikka (4) Aluekehitys (2) 

Politiikka ja vaikuttaminen (1) 

Alueet (7) Alueelliset eroavaisuudet (3) 

Luonnonmaant. alueet (1) 

Valtiot (1) 

Aikavyöhykkeet (1) 

Arktiset alueet (1) 

Maantieteen luonne (6)* Asioiden tutkiminen eri 

tasoilla (2) 

Syy-seuraus -suhteet (1) 

Maailman toiminta (1) 

Poikkitieteellisyys (1) 

Luonnontieteellisyys (1) 

Geoinformatiikka (5) Geoinformatiikka (3) Kartat (2) 

Avaruus (3) Avaruus (3)  

Matkailu (2) Matkailumaantiede (1) Matkailu (1) 

Luokittelemattomat (4) Tilastot ja analysointi (1) 

En tiedä (1) 

Maantieteen opettaminen (1) 

Maailman tulevaisuus (1) 

* Vrt. ’Mistä maantieteen aiheesta tai aihealueesta et ole kiinnostunut?’ -kysymykseen. 
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7.6 Maantiedemielikuva ja sen muuttuminen 
Ennen yliopisto-opintojen aloittamista opiskelijoiden maantiedettä kuvailevissa 

vastauksissa korostui se, että he ymmärsivät maantieteen laajempana kokonaisuutena, 

ikään kuin maantieteen luonteen kautta (Taulukko 24). Perinteisiä maantieteen 

aihealueita, kuten luonnonmaantiedettä tai kulttuurimaantiedettä, oli mainittu harvoin. 

Opiskelijat keskittyivät itse maantieteen tieteenalan kuvailemiseen, vaikka tieteenala oli 

sanana jätetty kysymyksenasettelusta pois. 

  

Taulukko 24. Opiskelijoiden maantiedemielikuva teemoiteltuna ennen yliopisto-opintojen 

aloittamista. Aineisto koostuu 46 opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Tutkii ja tarkastelee 

luontoa (45) 

Tarkastelee luonnonilmiöitä (9) 

Tarkastelee luontoa (8) 

Luonnontiede (6) 

Luonnonmaantiede (6) 

Tutkii ympäristöä (5) 

Ilmasto ja sää (5) 

Tutkii eliöstöä (4) 

Pinnanmuodot (2) 

Tutkii ja tarkastelee 

ihmistä ja ihmisen 

toimintaa (41) 

Kulttuuri (15) 

Tarkastelee ihmistä (13) 

Yhteiskunnallinen (4) 

Kulttuurimaantiede (3) 

Tutkii infrastruktuuria (3) 

Yhteiskunnalliset ilmiöt (1) 

Väestö (1) 

Tiedonvälitys (1) 

Vuorovaikutus- ja syy-

seuraus-suhteet (30) 

Vuorovaikutussuhteet (10) 

Syy-seuraus-suhteet (10) 

Tarkastelee luontoa ja 

ihmistä yhdessä (10) 

Laaja-alainen ja 

poikkitieteellinen (27) 

Laaja-alainen (8) 

Paljon suuntauksia (5) 

Monipuolinen (3) 

Ajankohtainen (2) 

Yleissivistävä (1) 

Historia (3) 

Politiikka (2) 

Fysiikka (2) 

Biologia (1) 

Koko maailma (21) Maailma kokonaisuutena (13) Tutkii ilmiöitä (8) 

Tutkimusta 

aluenäkökulmasta (19) 

Tutkimusta aluenäkökulmasta (10) 

Suunnittelua (4) 

Tutkii alueita (2) 

Kasvillisuusalueet (1) 

Vesialueet (1) 

Rajat (1) 

Geologia ja 

planetaarisuus (15) 

 

Maapallon toiminta ja rakenne (6) 

Tutkii Maata (3) 

Tutkii elotonta luontoa (2) 

Avaruus (4) 

 

Tietoa paikoista (12) Kartat (6) 

Geoinformatiikka (2) 

Paikkatieto (4) 

Riskit, uhat ja 

konfliktit ja niiden 

ennaltaehkäisy (11) 

Ympäristöriskien ehkäisy (3) 

Ympäristöriskit (2) 

Konfliktit (1) 

Kestävä kehitys (1) 

Liikakansoitus (1) 

Eroosio (1) 

Luonnonvarojen käyttö (1) 

Ilmastonmuutos (1) 
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Vastauksissa korostuivat verbit tutkia ja tarkastella ja tutkimisen ja tarkastelemisen 

kohteina pidettiin luontoa, ihmistä, ihmisen toimintaa sekä vuorovaikutus- ja syy-

seuraus-suhteita. Opiskelijoiden mielikuva maantieteestä oli tasaisesti jakautunut luontoa 

ja ihmistä tutkivien aihepiirien välille ja maantieteen ajateltiin olevan myös 

tutkimukseltaan alue- ja paikkasidonnaista. Maantieteeseen kuuluu opiskelijoiden 

mielestä, kuten aiempienkin vastausten kohdalla, geologisia piirteitä ja avaruuden 

tutkimista. Maantieteessä keskeistä oli heidän mielestään myös erilaiset riskeihin, uhkiin 

ja konflikteihin liittyvät kysymykset sekä niiden ennaltaehkäisy. 

 Kun opiskelijoiden lukion jälkeistä maantiedemielikuvaa peilaa lukion 

opetussuunnitelman (LOPS 2003) kurssisisältöihin ja oppimisen tavoitteisiin, ovat ne 

keskenään hämmästyttävän samankaltaiset. Lukion maantieteen opettama käsitys 

maantieteestä oli hyvin selkeästi myös se maantiedekäsitys, joka opiskelijoilla oli. 

Verrattuna muiden kysymysten vastauksiin opiskelijoiden maantiedemielikuvassa 

luontoa ja ympäristöä käsittelevät aiheet olivat pienemmässä osassa. Maantieteen 

tarkastelunäkökulmaksi oli mielletty alueet ja paikat sekä maantieteen alan yleinen 

monimuotoisuus erilaisten aiheiden tutkimiseen. 

 

7.6.1 Maantiedemielikuva ensimmäisen yliopistossa opiskellun vuoden jälkeen 

Toiseen kyselyyn vastanneista opiskelijoista suurin osa oli suorittanut kaikki maantieteen 

perusopintoihin kuuluvat pakolliset kurssit (Taulukko 25). Opiskelijoiden ensimmäisen 

opiskeluvuoden jälkeinen maantiedemielikuva on siis osaltaan muodostunut maantieteen 

peruskurssien, ja joidenkin oppilaiden osalta myös vapaavalintaisten aineopintoihin 

kuuluvien kurssien, pohjalta. 

 

Taulukko 25. Opiskelijoiden suorittamat maantieteen peruskurssit. Aineisto koostuu 33 

opiskelijasta. 

 Opiskelijat (n) Prosenttia (%) 

Johdatus maantieteeseen tieteenalana 33 100,0 

Aluekehityksen ja -politiikan johdantokurssi 30 90,9 

Matkailumaantieteen johdantokurssi 31 93,9 

GIS-perusteet ja kartografia 32 97,0 

Johdatus syst. luonnonmaantieteeseen 27 81,8 

Johdatus syst. kulttuurimaantieteeseen 28 84,8 
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Sanallisen kuvailun lisäksi opiskelijat arvioivat maantiedekäsityksensä muuttumista 5-

portaisella Likert-asteikolla. Opiskelijoista suurin osa (87,9 %) oli joko täysin samaa tai 

jokseenkin samaa mieltä maantiedemielikuvansa muuttumisesta (Taulukko 26). Vain 

neljä opiskelijaa ei kokenut maantiedekäsityksensä muuttuneen.  

 

Taulukko 26. Opiskelijoiden oma arvio maantiedekäsityksen muuttumisesta ensimmäisen 

opiskeluvuoden aikana Oulun yliopistossa. 5-portainen Liker-asteikko. Aineisto koostuu 33 

opiskelijasta. 

 Opiskelijat (n) Prosenttia (%) 

Täysin samaa mieltä 9 27,3 

Jokseenkin samaa mieltä 20 60,6 

Ei samaa eikä eri mieltä 0 0,0 

Jokseenkin eri mieltä 3 9,1 

Täysin eri mieltä 1 3,0 

Yhteensä 33 100,0 

 

Opiskelijat arvioivat Likert-asteikon lisäksi myös sanallisesti oman 

maantiedekäsityksensä muuttumista. Merkittävimpänä muutoksena opiskelijat pitivät 

maantieteen ja maantieteen tutkimuksen laaja-alaisuutta, mikä on yllättävää, sillä vielä 

lukuvuoden alussa heidän mielestään maantiede juuri oli laaja-alaista (Taulukko 27). 

Laaja-alaisuuden lisäksi osa-alueiden runsaus ja kulttuurimaantieteen sisällöt olivat 

yllättäneet. Maantieteen kuvailtiin olevan enemmän, kuin lukiossa oli annettu ymmärtää. 

 

Taulukko 27. Opiskelijoiden arvio maantiedekäsityksen muuttumisesta ensimmäisen 

opiskeluvuoden aikana Oulun yliopistossa. Aineisto koostuu 29* opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Maantieteen 

tieteenalan laaja-

alaisuus (20) 

Laaja-alaisuus yleensä (8) 

Teoreettisuus (2) 

Poikkitieteellisyys (1) 

Tutkimuksen laaja-alaisuus (6) 

Lähes kaikkea voi tutkia (2) 

Maantieteessä tutkitaan (1) 

Maantieteen osa-

alueiden runsaus (12) 

Kulttuurimaantieteen sisällöt (4) 

Aluekehitys ja -politiikka (2) 

GIS (2) 

Maantieteessä osa-alueita (1) 

Matkailumaantiede (1) 

Muutakin kuin 

luonnonmaantiedettä (1) 

Geopolitiikka (1) 

 

Maantieteen 

tieteenalan sisältö (6) 

Enemmän kuin lukiossa 

annettiin ymmärtää (4) 

Maantiedon ja -tieteen ero (2) 

Muut (3) Maantieteen työelämä (1) 

Spatiaalisuus (1) 

GIS:n opetus suppeaa (1) 

* Ne, jotka eivät kokeneet maantiedekäsityksensä muuttuneen, eivät vastanneet kysymykseen. 



58 
 

Maantiedemielikuvan itsearvioinnin lisäksi opiskelijat vastasivat täysin samaan 

kysymykseen kuin mihin he olivat vastanneet syksyllä: Mitä maantiede sinun mielestäsi 

on? Opiskelijat olivat vastanneet keväällä kysymykseen vastauksen pituuden puolesta 

suppeammin, mutta toisaalta kuitenkin merkitykseltään laajemmin. Opiskelijat eivät enää 

luetelleet erilaisia asioita, jotka liittyvät heidän mielestään maantieteeseen. Maantiede 

koettiin nyt kokonaisuutena, jolla on maantieteellinen tai alueellinen näkökulma 

tutkittaviin aiheisiin. Tutkittavat aiheet olivat joko yleensä maailman ilmiöitä tai 

kulttuurisia, spatiaalisia tai luontoon liittyviä ilmiöitä. Uutena merkityksenä he näkivät, 

että maantiede on maailman tapahtumia tutkiva tiede (Taulukko 28). 

 

Taulukko 28. Opiskelijoiden maantiedemielikuva teemoiteltuna ensimmäisen vuoden 

maantieteen yliopisto-opintojen jälkeen. Aineisto koostuu 33 opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Tutkii ihmisen 

toimintaa ja 

kulttuureja (17) 

Kulttuurimaantiede (4) 

Tutkii ihmistä ja ihmisen 

toimintaa (5) 

Tutkii kulttuureja ja kulttuurisia 

ilmiöitä (2) 

Tutkii ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutusta (5) 

Tutkii väestöä (1) 

Laaja-alainen ja 

poikkitieteellinen (16) 

Laaja-alainen (8) 

Poikkitieteellinen (2) 

Ongelmanratkaisu (1) 

 

Tulevaisuudentutkimus (1) 

Markkinointi (1) 

Tilastotiede (1) 

Psykologia (1) 

Politiikka (1) 

Tutkimusta 

aluenäkökulmasta (15) 

Tutkimusta aluenäkökulmasta (4) 

Tutkii spatiaalisia ilmiöitä (3) 

Tutkimusta spatiaalisesta 

näkökulmasta (2) 

Paikkaan sidottu tieto (2) 

Kartoittaminen (1) 

Suunnittelu (1) 

Tutkii alueita (1) 

Tilan hahmottaminen eri 

ulottuvuuksissa (1) 

Koko maailma (14) Tutkii maailman tapahtumia (7) 

Tutkii maapallon ilmiöitä (6) 

Tutkii globaaleja ongelmia 

(1) 

Tutkii luontoa ja 

ympäristöä (13) 

Luonnonmaantiede (4) 

Tutkii luontoa (2) 

Tutkii ympäristöä (2) 

Tutkii luonnonilmiöitä (2) 

Tutkii Maata (2) 

Tutkii luonnonmuodostelmia 

(1) 

Matkailumaantiede (1) Matkailumaantiede (1)  

 

Ennen-jälkeen -asetelman vastauksia verratessa kevään vastauksista tuli syksyn 

vastauksiin verrattuna tutkijalle mielikuva, että vasta ensimmäisen opiskeluvuoden 

jälkeen opiskelijat ovat todella ymmärtäneet maantieteen luonteen. Tämä näkyi siinä, että 
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opiskelijat kuvailivat maantieteen tutkimuskohteena voivan olla lähes mitä tahansa, 

kunhan tutkimus on aluenäkökulmasta tehtyä tai jos tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on 

spatiaalinen. Terminä spatiaalisuus ei esiintynyt ensimmäisen kyselyn vastauksissa, 

vaikka lukion opetussuunnitelman perusteissa spatiaalisuus on mainittu yhtenä 

keskeisenä käsitteenä. Huomionarvoista on myös, että maantiede ei enää heidän 

mielestään tarkastele, vaan se tutkii. 

Muutos elolliseen ja elottomaan luontoon liittyvien aiheiden merkityksessä 

opiskelijoiden maantiedemielikuvassa on huomattava. Aiemmin opiskelijat keskittyivät 

luettelemaan erilaisia luonnonmaantieteen, geologian ja tähtitieteen aiheita sekä erilaisia 

riskejä, katastrofeja ja uhkia. Maantieteen yliopisto-opintojen jälkeen maantiede tutkii 

opiskelijoiden mielestä yleisesti luontoa tai ihmistä ja ihmisen toimintaa. Opiskelijoille 

aiemmin merkittävää ja erityisen kiinnostavaa hasardimaantiedettä ei mainittu 

vastauksissa kertaakaan, kuten ei myöskään avaruutta tai syy-seuraus-suhteiden 

kiinnostavuutta. Vain viisi opiskelijaa mainitsi maantieteessä keskeistä olevan ihmisen ja 

luonnon vuorovaikutuksen tutkiminen, vaikka laaja-alaisuuden ohella juuri erilaiset 

vuorovaikutussuhteet hallitsivat aiemmin opiskelijoiden maantiedekäsitystä. 

Vaikka opiskelijat olivat kuvailleet maantiedettä suppeammin ja 

suoraviivaisemmin, ei se välttämättä kerro siitä, että opiskelijat nyt tietäisivät tai 

ymmärtäisivät maantieteestä vähemmän. Vertaillessa näiden kahden ajankohdan 

vastauksia tuli syksyn vastauksista vaikutelma, että opiskelijat ymmärsivät maantieteen 

useamman erilaisen asian tai aiheen kautta, eikä näiden aiheiden välillä välttämättä ollut 

heidän mielestään yhtäläisyyksiä. Opiskelijat olivat kuvailleet maantiedettä laaja-

alaiseksi ja poikkitieteelliseksi aiemminkin, mutta vasta yliopistossa vietetyn lukuvuoden 

jälkeen opiskelijat näyttivät ymmärtävät maantieteen todella laaja-alaiseksi tieteeksi, sillä 

he kuvailevat maantieteessä voitavan tutkia mitä tahansa. Näitä lukuisia tutkimiskohteita 

yhdistää näkökulma, josta niitä tutkitaan. Opiskelijat kuvailivatkin syksyn kyselyn 

jälkeen palautteelle varatussa Vapaa sana -osiossa, että vastauslomakkeessa oli liian 

vähän tilaa näin laajoihin kysymyksiin vastaamiseen. Kevään vastauslomakkeissa kukaan 

opiskelijoista ei pitänyt tätä ongelmana, ja monet vastasivatkin kysymykseen muutamalla 

lauseella. 
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7.6.2 Muutokset maantieteessä kiinnostavissa aiheissa 

Maantiedemielikuvan lisäksi opiskelijoilta kysyttiin mistä he ovat maantieteessä 

kiinnostuneet, kuten syksynkin kyselyssä. Verrattuna syksyn vastauksiin, olivat 

opiskelijoiden pääasialliset mielenkiinnon kohteet pysyneet samankaltaisina: 

maantieteessä kiinnostavimpina koettiin kulttuurimaantieteen ja luonnonmaantieteen 

aiheet (Taulukko 29). Kulttuurimaantiede kokonaisuudessaan kiinnosti nyt opiskelijoita 

enemmän luonnonmaantieteeseen verrattuna. Aiemmin kiinnostavana koetut uhat, riskit 

ja konfliktit eivät enää kiinnostaneet kuin yhtä opiskelijaa, kun aiemmin sen mainitsi 

kiinnostavaksi 12 opiskelijaa. Samantapainen suosion lasku on kohdannut geologian 

aiheita, joita ei maininnut kiinnostuksen kohteekseen maantieteessä enää kukaan. Alueet, 

aluekehitys ja aluepolitiikka, geoinformatiikka ja matkailumaantiede kiinnostavat 

puolestaan huomattavasti useampia kuin aiemmin. 

 

Taulukko 29. Opiskelijoita maantieteessä kiinnostavat aiheet tai aihealueet ensimmäisen 

opiskeluvuoden jälkeen Oulun yliopistossa. Aineisto koostuu 33 opiskelijasta. 

TEEMAT PÄÄLUOKAT ALALUOKAT 

Kulttuurimaantiede ja 

yhteiskunnalliset 

kysymykset (17) 

Kulttuurimaantiede (11) 

Kulttuurit (2) 

Talousmaantiede (1) 

Vähemmistöt (1) 

Yhteiskunta (1) 

Identiteettikysymykset (1) 

Luonnonmaantiede ja 

luonto (12) 

Luonnonmaantiede (8) 

Luonnonmaantieteelliset 

prosessit (2) 

Ympäristöasiat (1) 

Hasardit (1) 

Aluekehitys ja -politiikka 

ja alueet (11) 

Aluekehitys ja -politiikka (7) 

Aluetutkimus (1) 

Poliittinen maantiede (1) 

Geopolitiikka (1) 

Valtiot (1) 

Geoinformatiikka ja 

paikkatieto (6) 

GIS (4) Paikkatiedon hyödyntäminen 

(2) 

Maantiede yleensä (6) Maailman ymmärtäminen (3) 

Paljon mielenkiintoisia 

asioita (2) 

Maantieteellinen näkökulma 

(1) 

Matkailumaantiede (4) Matkailumaantiede (4)  

Ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutus (2) 

Ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutus (2) 
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7.6.3 Perusopintojen kurssit ja kurssien suosittuus 

Opiskelijoita kiinnostavat aiheet mukailivat voimakkaasti Oulun yliopiston maantieteen 

peruskursseja ja opiskelijat mainitsivatkin yllättäen GIS-perusteet ja kartografia ja 

Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen -kurssit mieluisimmiksi kursseiksi, 

vaikka lukiossa vastaavia aiheita opettavat kurssit eivät olleet opiskelijoita puhutelleet 

(Taulukko 30). Kurssien suosittuutta opiskelijoiden keskuudessa lisäsi se, että vain yksi 

opiskelija valitsi GIS-perusteet ja kartografia -kurssin vähiten mieluisaksi kurssiksi 

(Taulukko 31). Vaikka opiskelijat kertoivat olevansa kiinnostuneita aluepolitiikasta ja 

aluekehityksestä, eivät he olleet pitäneet kyseisestä aihetta käsittelevästä kurssista. 

 

Taulukko 30. Maantieteen perusopintojen kurssi, josta opiskelijat pitivät eniten. Aineisto koostuu 

33 opiskelijasta. 

 Opiskelijat (n) Sijoitus Prosenttia (%) 

Johdatus maantieteeseen tieteenalana 0 5. 0,0 

Aluekehityksen ja -politiikan johdantok. 2 4. 6,1 

Matkailumaantieteen johdantokurssi 2 4. 6,1 

GIS-perusteet ja kartografia 11 1. 33,3 

Johdatus syst. luonnonmaantieteeseen 8 3. 24,2 

Johdatus syst. kulttuurimaantieteeseen 10 2. 30,3 

Yhteensä 33 - 100,0 

 

Taulukko 31. Maantieteen perusopintojen kurssi, josta opiskelijat pitivät vähiten. Aineisto 

koostuu 33 opiskelijasta. 

 Opiskelijat (n) Sijoitus Prosenttia (%) 

Johdatus maantieteeseen tieteenalana 9 2. 27,3 

Aluekehityksen ja -politiikan johdantok. 18 1. 54,5 

Matkailumaantieteen johdantokurssi 3 3. 9,1 

GIS-perusteet ja kartografia 1 5. 3,0 

Johdatus syst. luonnonmaantieteeseen 2 4. 6,1 

Johdatus syst. kulttuurimaantieteeseen 0 6. 0,0 

Yhteensä 33  100,0 

 

Vaikka opiskelijoilta kysyttiin perusteluita kurssin mieluisimmaksi tai 

epämieluisimmaksi valitsemiseen, olivat vastaukset niin ympäripyöreitä, ettei niiden 

yksityiskohtainen läpikäyminen tuo lisäinformaatiota. Yleisesti pidetyimmistä kursseista 

oli pidetty niiden käytännönläheisyyden, onnistuneen opetuksen ja mielenkiintoisen 

aiheen vuoksi. Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssista teki epämieluisimman 

liian korkea vaatimustaso ja kurssilla opittavien asioiden ylitsevuotava runsaus. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden maantiedekäsitystä ja siinä tapahtuneita 

muutoksia käsittelevän tutkimusten kannalta ongelmallisinta oli lukion jälkeisen 

maantiedemielikuvan selvittäminen. Oli arvattavissa, että kaikki opiskelijat eivät heti 

ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen olleet päässeet maantieteen yliopisto-opintojen 

pariin. Oletuksena oli, että mitä useampi vuosi ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen on 

kulunut, sitä vähemmän opiskelijat muistavat lukion maantieteestä. Mikäli lukio-

opinnoista on kulunut vuosia, on maantiedemielikuvaan ehtinyt vaikuttaa muut ulkoiset 

tekijät. Pienen otoksen vuoksi tulosten analysoinnissa ei otettu huomioon sitä, että 

aineisto sisälsi opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet lukio-opinnot vanhemman, vuoden 

1994, lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Aineistossa oli siis varmasti 

henkilöitä, joiden maantiedemielikuva ei peilaudu lukiosta, vaan muusta lukion jälkeen 

eletystä ja koetusta elämästä. 

Kuitenkin, opiskelijoista 34,8 % oli päässyt opiskelemaan maantiedettä 

Oulun yliopistoon suoraan ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen, ja välivuotta viettäneistä 

78,3 % oli viettänyt korkeintaan kaksi välivuotta lukio-opintojensa jälkeen. Kun otetaan 

huomioon vielä se, että Oulun yliopiston maantieteen pääsykokeiden ’kirjallisuutena’ 

toimii lukion oppimäärä, todennäköisesti suurin osa opiskelijoista on kerrannut lukion 

maantieteen sisältöä pääsykokeisiin valmistautuessaan. Tutkimuksen onnistumisen, eli 

maantiedekäsityksen muuttumisen selvittämisen, kannalta positiivista oli myös se, että 

opiskelijat olivat menestyneet lukion maantieteen kursseista ja ylioppilaskirjoituksista 

niin menestyksekkäästi, että he ovat kiistatta hyvin päteviä lukion maantieteen osaajia. 

Opiskelijoiden vahva maantieteen tietämys näkyikin tuloksissa, sillä 

opiskelijat kuvailivat maantieteen olevan hyvin samankaltaista, kuin mitä maantiede 

lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2003) mukaan on. Lukio on siis 

opinahjona onnistunut opettamaan sitä, mitä sen on ollut tavoitteena opettaa. Maantieteen 

tieteenalan kannalta tämä ei kuitenkaan ole välttämättä toivottua, sillä kouluissa 

opetettava maantiede on koettu tieteenalasta erkaantuneena. Opiskelijoiden 

maantiedemielikuva vastasi, otoksen pieni koko huomioon ottaen, Suomessa opetettavaa 

lukiomaantiedettä, sillä opiskelijat olivat hakeutuneet Oulun yliopistoon opiskelemaan 

kaikkialta Suomesta pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Tapaustutkimuksen 
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spesifiyden vuoksi opiskelijoiden kotipaikkakuntia ei kuitenkaan ole tuloksissa mainittu 

tutkimuseettisistä syistä. 

Maantiedekäsitykseen liittyviä vastauksia analysoidessa ristiriitaista oli, 

että opiskelijat olivat arvioineet oman maantiedekäsityksenä muuttuneen maantieteen 

ensimmäisen jatko-opintovuoden jälkeen, mikä ei näkynyt selkeästi tutkijalle. 

Maantieteiden välillä on siis opiskelijoiden mielestä ollut eroja, sillä heidän 

maantiedemielikuvansakin on muuttunut. Sitä, kuinka suureksi tai ongelmalliseksi tämän 

eron opiskelijat kokivat, ei selvinnyt vastauksia tarkastellessa. Tuloksissa kuitenkin 

näkyy se ristiriita, että opiskelijat olivat aiemmin mieltäneet maantieteen laaja-alaiseksi 

tieteenalaksi, mutta he kokivat maantiedemielikuvansa muuttuneen juuri tämän piirteen 

osalta. Maantiedemielikuvista muodostettuja taulukkoja (Taulukko 24 ja Taulukko 28) 

vertailemalla tämä piirre voidaan kuitenkin nähdä. Lukion maantieteen opiskelemisen 

jälkeen opiskelijat kuvailivat maantiedettä erilaisten maantieteeseen liittyvien aiheiden 

kautta, kun taas yliopistossa opiskellun maantieteen jälkeen maantiede oli heidän 

mielestään laaja-alainen tieteenala, joka on kiinnostunut yleensä ihmisistä ja luonnosta, 

siis koko maailmasta, ja se tarkastelee tätä maailmaa alueellisesta näkökulmasta. 

Maantieteeseen ei heidän mielestään kuuluneet enää geologia, avaruus tai riskit, uhat ja 

konfliktit, mikä olivat heidän mielestään aiemmin keskeisiä maantieteen 

tutkimuskohteista. Tärkeää vaikutti olevan ennen kaikkea maantieteellinen näkökulma ja 

tapa tutkia ympäröivää maailmaa. Opiskelijoiden käsitys maantieteestä oli siis muuttunut 

laajemmaksi ja maantiede merkitsi heille niin monia asioita, etteivät he vastauksissaan 

kokeneet tarpeelliseksi luetella niitä erikseen - maantiede kun voi tutkia lähes mitä 

tahansa. 

Se, miksi opiskelijat olivat molemmissa kyselyissä kuvailleet maantiedettä 

laaja-alaiseksi, mutta olleensa itse kuitenkin juuri tästä maantieteen piirteestä yllättyneitä, 

voidaan päätellä johtuvan monesta asiasta. Lukiossa maantiedettä opetetaan kursseilla, 

jotka ovat sisällöiltään ja nimiltään erilaisia, mikä saattaa opiskelijalle vaikuttaa siltä, että 

maantiede on laaja-alainen jakautuneisuutensa vuoksi. Toisaalta opiskelijat ovat 

saattaneet ymmärtää sanan laaja-alainen eri tavoin, tai ovat tarkoittaneet sitä käsittämään 

erilaista kontekstia. Mutta kuitenkin opiskelijoiden mainittua juuri tämän piirteen 

yllättäneen yliopistossa opiskelemisen aikana, voidaan olettaa, että he ovat aiemmin 

kuvailleet maantieteen olleen laaja-alaista, mutta vasta yliopistossa opiskeltuaan 
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käsittäneet kuinka laaja-alaista maantiede voikaan olla. Tässä merkityksessä lukion ja 

yliopiston maantieteiden välillä voidaan ajatella olevan kuilu, joka liittyy 

maantieteelliseen ajatteluun ja tutkimusnäkökulmaan. Lukiossa opiskelijat eivät ole yhtä 

konkreettisesti ymmärtäneet, että maantiede todella voi tutkia hyvin moninaisia asioita ja 

kaikkia maantieteen tutkimusaiheita yhdistää se tapa, jolla maantiede niitä tutkii - olipa 

kyse sitten luonnon tai yhteiskunnan ilmiöstä. 

Opiskelijoiden arviot oman maantiedekäsityksensä muuttumisesta 

vahvistavat sitä käsitystä, että kulttuurimaantieteen opetus ei ole lukiossa samalla tasolla 

kuin maantieteen tieteenalan kulttuurimaantiede on. Opiskelijat kuvailivat, että 

kulttuurimaantieteen sisällöt ovat yliopisto-opintojen aikana yllättäneet. Myös lukion 

kulttuurimaantieteen sisällöt ovat takautuvasti katsottuna olleet väkinäisiä. 

Kulttuurimaantieteen lisäksi myös luonnonmaantiede oli lukio-opintojen jäljiltä 

ymmärretty hyvin eri tavalla kuin maantieteen yliopisto-opintojen jälkeen. Mielikuva 

luonnonmaantieteestä ja sen sisällöistä tuli esille opiskelijoiden vastauksissa, joita oli 

tutkijan näkökulmasta haasteellista analysoida, sillä vastaukset itsessään sisälsivät 

ristiriitoja. Nämä ristiriidat näkyivät niin, että opiskelijoiden näkemys tietystä 

maantieteen aiheesta tai aihealueesta ei välttämättä kuvastanut itse aihealuetta. 

Vastauksista ristiriitaisuuksia sisälsi eniten Mistä olet kiinnostunut maantieteessä? -

kysymyksen vastauksen, joissa opiskelijat usein kertoivat mistä maantieteen osa-alueesta 

he ovat kiinnostuneet, ja mistä juuri siinä osa-alueessa, esimerkiksi: 

 

’’Luonnonmaantiede, kuten endogeeniset ilmiöt, avaruus ja ihmisen  

vaikutus luontoon (vuorovaikutus).’’ 

 

Vastauksessa opiskelija osoittaa olevansa kiinnostunut maantieteessä erityisesti 

luonnonmaantieteestä ja luonnonmaantieteessä endogeenisistä ilmiöistä, avaruudesta 

sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Vastaus itsessään siis sisältää ristiriitoja, 

sillä esimerkiksi avaruus aiheena ei kuulu niihin kohteisiin, joita luonnonmaantiede tutkii 

ja selittää. Opiskelijan vastaus toki kuvastaa karkeasti sitä sisältöä, joka kuuluu lukion 

GE1: Sininen planeetta -kurssin opetussuunnitelmaan, mutta se ei kuvaa itse 

luonnonmaantiedettä maantieteen osa-alueena. Useimmat ristiriidat liittyivätkin juuri 

luonnonmaantieteeseen. Etenkin avaruuden ja geologiaan ja maapallon rakenteeseen 
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liittyvien aiheiden mieltäminen osaksi luonnonmaantiedettä oli yleistä. Avaruudesta ja 

geologiasta haluttiin myös oppia maantieteen yliopisto-opinnoissa, mutta keväällä 

järjestetyn kyselyn vastauksissa opiskelijat eivät olleet enää maininneet näitä aiheita. He 

ovat siis yliopisto-opintojen aikana ymmärtäneet, etteivät nämä aiheet kuulu 

maantieteeseen. 

Tämän tapaustutkimuksen toteuttamisen jälkeen olisi mielenkiintoista 

tutkia, millainen maantiedemielikuva sellaisilla opiskelijoilla on, jotka eivät ole 

menestyneet maantieteen lukio-opinnoissa yhtä hyvin, kuin tutkimuksessa mukana ollut 

ryhmä. Kuinka he käsittävät maantieteen? Mitä he ovat saaneet maantieteen opinnoilta? 

Tanin (Linkola 2014: 197 mukaan) mukaan maantieteellisen ajattelun avulla maailmaa 

tarkastellaan ihmis- ja luonnontieteellisistä näkökulmista, vuorovaikutussuhteita 

käsitellen. Samalla globaalien ilmiöiden tuominen paikallisen tason ja arkielämän 

tarkasteluun tulee mahdolliseksi ja kiinnostavaksi. Näiden lisäksi maantieteen avulla 

voidaan kehittää nuorten kykyä tarkastella saamaansa informaatiota kriittisesti. 

Maantieteellä on oppiaineena myös muita tärkeitä arvotavoitteita, joiden 

täyttymättömyys on globalisoituvassa yhteiskunnassamme huolestuttava ajatus. Näitä 

arvotavoitteita, kuten suvaitsevaisuutta muita kulttuureja ja kansoja kohtaan, opettaa 

eritoten kulttuurimaantiede, joka on kouluissa opetettavassa maantieteessä jäänyt 

luontoon liittyvien aiheiden jalkoihin. Maantieteen tieteenalan mullistanut kulttuurinen 

käänne ei ole vielä kokonaisuudessaan rantautunut opetussuunnitelmiin, eikä uuden 

lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2015) muuttunut pakollisten ja 

vapaavalintaisten kurssien tuntijako helpota kulttuurimaantieteen asemaa. Kun 

kulttuurimaantieteen kurssi ei ole enää maantieteen lukio-opinnoissa pakollinen, ja 

maantieteen kursseissakin järjestyksessään vasta kolmas, väheneekö 

kulttuurimaantieteen tietämys yleisesti tulevaisuuden ylioppilaiden keskuudessa? Tässä 

tapaustutkimuksessa ilmeni, että opiskelijat mielsivät GE2: Yhteinen maailma -kurssin 

vaikeaksi eikä aiheen koettu olevan kiinnostava. Kuinka kurssi, joka ei enää ole lukio-

opinnoissa pakollinen, ja josta opiskelijat eivät innostu, onnistuu vaikuttamaan nuorten 

arvoihin? Tanin (Linkola 2014: 198 mukaan) mukaan lukion maantiedettä kohtaavien 

haasteiden lisäksi on myös syytä miettiä tarkkaan mistä ja millä keinoin yliopistoihin 

saadaan jatkossa erityisesti kulttuurimaantieteestä kiinnostuneita opiskelijoita. 
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Opiskelijoiden vastauksissa näkyi heidän vahva mieltymyksensä GE3: Riskien maailma 

-kurssin aiheisiin, jonka myös Cantell (2011) on omassa tutkimuksessaan huomannut. 

Hänen tutkimuksensa (2011: 14) mukaan opiskelijat toivoivat maantieteen opetuksen 

olevan ajankohtaisempaa, mikä saavutetaan GE3: Riskien maailma -kurssilla 

uutisportfolion keräämisen avulla. Kyseisen kurssin etuna muihin maantieteen lukion 

kursseihin verrattuna on myös se, kuten Cantellkin (2011: 11) oli huomannut, että 

opiskelijoiden kiinnostuksen herättävät parhaiten uutiset katastrofeista ja skandaaleista. 

Tutkimuksen tuloksissa ongelmallista oli kuitenkin se, että opiskelijat pitivät riskejä, 

uhkia ja katastrofeja keskeisenä maantieteen tieteenalan sisällössä ja niin sanottua 

hasardimaantiedettä maantieteen osa-alueena. Kuitenkaan enää ensimmäisen yliopistossa 

opiskellun vuoden jälkeen he eivät pitäneet näitä aiheita osana maantiedettä. Kun 

kyseisen kurssin sisältö on uudessa lukion opetussuunnitelmassa ainoa maantieteen 

pakollinen kurssi, lisääntyykö maantieteen ymmärtäminen katastrofi-teeman kautta? 

Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että opiskelijat olivat yleisesti pitäneet GE3: Riskien 

maailma -kurssista. Mikäli opiskelijat kokevat yleisesti uuden lukion 

opetussuunnitelmien perusteiden (LOPS 2015) ainoan pakollisen maantieteen kurssin 

mielenkiintoiseksi, voi kynnys valita maantieteen valinnaisia kursseja olla matala. 

Aihesisällön lisäksi opiskelijat olivat pitäneet myös GE3: Riskien maailma 

-kurssin itsenäisestä ja soveltavasta toteutustavasta, mikä toistui Oulun yliopiston 

peruskurssien suosittuusperusteluissa. Puolestaan GE4: Aluetutkimus -kurssin 

itsenäisestä suoritustavasta opiskelijat eivät olleet pitäneet, mikä on ristiriidassa Oulun 

yliopistossa vastaavia aiheita käytännönläheisesti ja soveltavasti opettavan GIS-perusteet 

ja kartografia -kurssin kanssa. Olisi ollut odotettavissa, että mikäli opiskelijat eivät 

pitänee lukion geoinformatiikan kurssista, eivät he olisi pitäneet siitä yliopistossakaan. 

Mutta, näissä kyseisissä kursseissa ja opiskelijoiden niistä antamassa palautteissa 

nähdään geoinformatiikan opetusmetodien ero lukion ja yliopiston välillä. Lukiossa 

opiskelijat olivat oppineet geoinformatiikasta, kun taas yliopistossa he ovat oppineet 

geoinformatiikan avulla. Maantieteen ylioppilaskokeiden sähköistyminen voi tuoda 

yliopiston kaltaisen geoinformatiikan opettamisen lukioihin, ja kouluihin yleensä, mikä 

näiden tutkimustulosten valossa voisi lisätä geoinformatiikan suosiota ja osaamista. Myös 

uudessa lukion maantieteen opetussuunnitelman perusteissa (LOPS 2015: 146) on 

kerrottu, että maantieteen opetuksen tulisi olla tutkimuslähtöistä ja käytännönläheistä. 
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Tällaisen lähestymistavan avulla opiskelijan maantieteellistä ajattelua voitaisiin syventää 

ja opiskelijoiden olisi helpompi ymmärtää paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla 

tapahtuvia muutoksia. Tutkimustuloksista voidaan varovasti päätellä, että opiskelijat ovat 

vasta maantieteen yliopisto-opintojen aikana täydellisesti ymmärtäneet maantieteellisen 

ajattelutavan ja tutkimuslähtökohdan. Tämä voi selittyä sillä, että maantieteen yliopisto-

opinnoissa on hyödynnetty enemmän opetusmenetelmiä, joissa oppilas pääsee tekemään 

itse tai ryhmässä opetettavaan aiheeseen liittyviä kurssitöitä. 

Eriksson & Koistinen (2014: 29) mukaan tutkijan on hyvä pohtia 

tapaustutkimuksen eri vaiheissa, mitkä ovat sellaisia teoreettisia keskusteluja ja 

tavoitteita, joihin hän tutkijana haluaa omalla tutkimuksellaan osallistua. 

Tutkimustuloksia ei voida esimerkiksi pienen otoskoon vuoksi yleistää koskemaan 

kaikkia Suomen maantieteen opiskelijoita. Tapaustutkimuksessa on tärkeää ottaa 

huomioon myös se, mitä voidaan väittää 47:n, ja toisen kyselyn suhteen 33:n, maantieteen 

opiskelijan vastausten perusteella. Koska kaikki vastasivat ensimmäiseen kyselyyn, ei 

vastaajissa ole niin sanottua vinoumaa muuten kuin ryhmän sisäisen luonnollisen ikään 

ja kokemustaustaan liittyvän heterogeenisyyden vuoksi. Toiseen kyselyyn vastanneet 

puolestaan saattavat edustaa jotain tiettyä profiloitunutta ryhmää. Sitä, kuinka tämä 

profiili vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, ei voida arvioida. Tutkimukseen ja sen tuloksiin 

on myös voinut vaikuttaa vastaavan aiemman tutkimuksen puuttuessa se, että 

tutkimusprosessi aloitettu näkökulmasta, joka on ollut tutkijalle tutkimuksen 

aloitusajankohdalla selkein. Tutkimusprosessin alun jälkeen myös tutkimuskysymykset 

ovat osittain vaihtuneet ja tutkimus on saanut oman suuntansa ensimmäisen kyselyn 

vastausten perusteella, eli aineistolähtöisesti. Jälkeenpäin tarkasteltuna kyselylomakkeet 

sisältävät paljon ylimääräisiä kysymyksiä, joita ei loppujen lopuksi ole käytetty ollenkaan 

osana tutkimusta. Tämä ei kuitenkaan vie lisäarvoa niiden kysymysten vastauksilta, joita 

on käytetty osana tutkimusta. 

Aineiston analysoinnissa vaikeinta oli vastausten moniulotteisuus ja 

autenttisuus. Vastaajan tarkoittamaa merkitystä oli vaikea säilyttää analysoimisen 

loppuvaiheessa, mikä on voinut johtaa siihen, että yksittäisten vastausten tarkoitus on 

jäänyt luokittelun ja teemoittelun jalkoihin. Halusin, että tuottamani tulokset, 

teemataulukot, kuvaisivat mahdollisimman hyvin sitä, mitä olen itse nähnyt lukiessani 

opiskelijoiden vastauksia. Vastausten moniulotteisuuden lisäksi analysointia vaikeutti 
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erilaiset vastaustyylit: en halunnut tarkan ja yksityiskohtaisen vastauksen dominoivan 

tuloksia yksinkertaisten vastausten yli. Luokittelun vaarana olikin, että mikäli kaikki 

sanat vastauksissa ovat samanarvoisia keskenään, saattavat paljon kuvailua käyttävät 

vastaajat vääristää tuloksia. Tämä ongelma ratkaistiin kuitenkin ottamalla huomioon 

yksittäinen vastaus ja sen moniulotteisuus aina analyysin loppuvaiheille saakka. 

Toisaalta, tämä puolestaan teki analysoimisesta raskasta ja hidasta. Opiskelijoiden 

vastausten ollessa niin moninaiset kuin ne olivat, oli niin sanottuja aukkoja, puutteita tai 

sanomattomia asioita vaikea etsiä. Tulokset eivät vaikuttaneet siltä, kuin niistä olisi 

puuttunut jotain, jonka huomaaminen antaisi tutkimukselle lisäarvoa. Mainittakoon, että 

matkailumaantiede oli mainittu opiskelijoiden vastauksissa yllättävän harvoin, vaikka 

Oulun yliopiston maantieteen laitos on Helsingin maantiedettä opettavan laitoksen lisäksi 

ainoa, jossa matkailumaantieteeseen voidaan erikoistua. Analysointia vaikeutti myös 

vaihteleva vastaustyyli – osa opiskelijoista oli lyhyesti vastannut olevansa kiinnostuneita 

tietystä maantieteen osa-alueesta, kun taas osa oli luetellut useita kiinnostuksen 

kohteitansa hyvinkin tarkasti. Luetteloivat vastaukset oli välillä vaikea erottaa 

tarkentavista vastauksista, jolloin vastauksen ja sen monitahoisen sisällön tulkitseminen 

on jäänyt täysin tutkijan omaan tulkinnanvaraisuuteen. 

Kuitenkin, kaikessa tutkimuksessa on aina jollakin tavalla kysymys 

tulkinnasta (Raatikainen 2004). Tämä tutkimus on yhden tutkijan tuotos. Tutkimuksen 

tulokset ovat kuitenkin ainutlaatuisuudessaan arvokkaita etenkin tutkijalle itselleen, sillä 

lukion maantieteen aineenopettajaksi tähtäävänä on ollut ilo lukea ja käsitellä 

opiskelijoiden vastauksia maantieteeseen ja maantieteen opintoihin liittyen. Tämän 

tutkimuksen suunnittelemisen, toteuttamisen ja kirjoittamisen myötä koen, että olen 

valmiimpi toimimaan maantieteen aineenopettajana. Aiheen käsitteleminen on myös 

antanut valmiuksia opiskelijoiden tukemiseen lukiosta maantieteen yliopisto-opintoihin 

siirtymisessä. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Lukion maantieteen kurssien oppimistavoitteet ja keskeiset 

sisällöt 
 

KURSSI  OPPIMISTAVOITTEET  KESKEISET SISÄLLÖT  
Sininen planeetta (GE1)  

(pakollinen)  

Luonnonmaantieteen peruskäsitteet  

Planetaarisuus  

Ilma-, vesi, ja kivikehän rakenne ja 

toiminta  

Luonnonmaisemien tulkinta  

Elottoman ja elollisen luonnon 

vyöhykkeisyys  

Luonnonmaantieteellisen tiedon 

soveltaminen  

Maantieteellinen ajattelu  

Maan planetaarinen luonne  

Ilmakehä  

Vesikehä  

Sää ja ilmasto  

Muuttuvat pinnanmuodot  

Kasvillisuusvyöhykkeet  

Luonnonmaisemien tulkinta  

Yhteinen maailma (GE2)  

(pakollinen)  

Kulttuurimaantieteen käsitteet  

Kulttuurien tunteminen ja niiden 

kehittyminen  

Väestönkehityksen analysointi  

Kaupungistumisen syyt ja seuraukset  

Luonnonvarat ja kestävä kehitys  

Aluesuunnittelun tavoitteet  

Kehittyneisyyserojen ilmenemismuodot  

Ihmisen hyvinvoinnin, ympäristön tilan 

ja kestävän kehityksen arviointi  

Kulttuurimaantieteen olemus  

Väestö ja asutus  

Luonnonvarat  

Alkutuotanto ja ympäristö  

Teollisuus ja energia  

Liikkuminen ja vuorovaikutus  

Ihmistoiminnan alueellinen 

rakenne  

Kehityksen ohjailu ja kestävä 

kehitys  

Riskien maailma (GE3)  

(syventävä)  

Luonnon ja ihmisen toimintaan liittyvät 

riskit ja niiden merkityksen arviointi  

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus  

Eri alueiden riskit ja riskiherkkyys  

Alueiden kehittyneisyyden ja siellä 

ilmenevien riskien välinen suhde  

Uhkien välttäminen  

Riskiuutisten kriittinen arviointi  

Ihmisen vaikutus maapallon 

elinkelpoisuuteen sekä ihmisten 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen  

Riskien ennakointi ja niihin 

varautuminen  

Riskien maantiede, riskien 

luokittelu ja merkitys  

Luonnon toimintaan liittyvät 

riskit ja riskialueet  

Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen 

liittyvät ympäristöriskit ja 

riskialueet  

Ihmiskunnan riskit ja riskialueet  

Tekniset riskit  

Aluetutkimus (GE4)  

(syventävä)  

Kartografian perusteet  

Maantieteellisten 

paikkatietojärjestelmien tuntemus, 

periaatteet ja soveltaminen  

Alueeseen liittyvän tiedon kerääminen 

eri tavoin  

Tietoverkot aineistojen hankinnassa, 

työstämisessä ja tulosten 

julkaisemisessa  

Alueellisen tiedon visualisointi 

karttoina, diagrammeina ja valokuvina  

Hankkimansa aineiston analysointi ja 

tulkinta  

Kuvauksen laatiminen alueesta 

aineiston avulla  

Tieteellisen kirjoittamisen periaatteet  

Kartografian perusteet ja 

maantieteelliset lähdeaineistot  

Paikkatietojärjestelmät  

Oma aluetutkimus  
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Liite 2. LuK-tutkinnon perusopintojen oppimistavoitteet ja keskeiset 

sisällöt 
 

KURSSI  OPPIMISTAVOITTEET  KESKEISET SISÄLLÖT  
 790152P Johdatus maantieteeseen 

tieteenalana (5op) 

Maantieteen kehityshistorian 

jäsentäminen 

Maantieteen eri alojen sisältö, 

keskeiset käsitteet ja tutkimukselliset 

näkökulmat 

Yleiskuva maantieteestä 

tieteenalana 

Maantieteen kehityshistorian, eri 

alojen sisältöjen, keskeisien 

käsitteiden ja tutkimuksellisten 

näkökulmien tarkastelu 

 790141P Aluekehityksen ja 

aluepolitiikan johdantokurssi (5op) 

Keskeiset käsitteet ja niiden 

soveltaminen 

Suomen aluekehityksen, 

aluepolitiikan ja aluesuunnittelun 

historiallinen kehitys 

Nykyisen aluekehityksen ja 

aluepolitiikan kehitysnäkymien 

arviointi 

EU:n merkityksen arviointi 

Aluekehityksen ja aluepolitiikan 

suhteen tulkitseminen 

globalisaatioon 

Aluekehityksen ja aluepolitiikan 

käsitteet, empiria ja teoriat 

Aluerakenteiden peruspiirteet ja 

mekanismit 

Paikallisen, valtakunnallisen ja 

ylikansallisen kehityksen hallinta 

suunnitelmiin perehtymällä 

Hallinnan ja toiminnan tasot, 

resurssit ja päätöksenteko 

 790160P Matkailumaantieteen 

johdantokurssi (5op) 

Matkailuilmiö 

Matkailun peruskäsitteet, alueelliset 

piirteet ja kehitystekijät 

Matkailuilmiö 

Matkailumaantieteen 

peruskäsitteet 

Matkailun alueelliset piirteet sekä 

kehitystekijät 

 190101P GIS-perusteet ja 

kartografia (5op) 

Perustiedot paikkatietojärjestelmän ja 

kartografian teoriasta ja 

soveltamisesta 

ArcGIS-ohjelman käyttö ja 

itsenäisen kartografisen esityksen 

tuottaminen 

Paikkatietojärjestelmän (GIS) 

perusteet 

Kartografian ja tilastografiikan 

teoria 

ArcGIS-ohjelmiston käyttö 

Geoinformaation analysointi 

paikkatietojärjestelmän (GIS) 

avulla 

790102P Johdatus systemaattiseen 

luonnonmaantieteeseen (5op) 

Systemaattisen luonnonmaantieteen 

osa-alueet ja modernit tutkimusalat 

Geosfääri (geomorfologia) 

Hydrosfääri (hydrogeografia) 

Biosfääri (biogeografia) 

Atmosfääri (klimatologia) 

Keskeiset ilmiöt ja ilmiöihin 

vaikuttavat tekijät 

Maantieteen perusmenetelmät 

luonnonmaantieteellisten 

tutkimusaineistojen laadinnassa ja 

ilmiöiden tarkastelussa 

Luonnonmaantieteen keskeiset 

osa-alat: geomorfologia, 

klimatologia, hydrogeografia ja 

biogeografia 

Geosfääri, atmosfääri, hydrosfääri 

ja biosfääri 

Luonnon toiminnan periaatteet 

Perustutkimuksen valmiudet 

Monitahoisten 

ympäristökysymysten ratkomisen 

valmiudet 

790104P Johdatus systemaattiseen 

kulttuurimaantieteeseen (5op) 

Kulttuurimaantieteen kehitys ja 

nykyiset ydinkysymykset 

Kulttuurimaantieteen eri 

ilmiöalueiden selittäminen ja 

tulkitseminen 

Kulttuuriset ilmiöt ja niiden 

maantieteellinen tarkastelu: mm. 

talous, teollisuus, politiikka, 

uskonto, urbaanius, väestöt, 

etnisyys, kielet, globalisaatio, 

populaarikulttuuri, kansankulttuuri 
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Liite 3: Ensimmäisen kyselyn ensimmäinen osa 
______________________________________________________________________ 

Kyselylomake ½ Opiskelijanumero:________________________  24.8.2016 
 
Kyselyssä on kaksi osiota. Täytäthän molempiin lomakkeisiin opiskelijanumerosi (ei 
sähköpostiosoitetta/nimeä). Kun olet vastannut tämän lomakkeen kaikkiin kysymyksiin, palauta lomake 
sille osoitettuun palautuslaatikkoon. Kyselyn toisen osion saat palauttaessasi ensimmäisen osion. Vastaa 
ohjeiden mukaisesti. Tärkeintä ovat sinun mielipiteesi ja sinun kokemuksesi! 
 
Kysely toteutetaan osana Pro gradu –tutkielmaa. Kaikki vastaukset käsitellään vastaajien anonymiteettiä 
kunnioittaen. Kyselyn laatija ja analysoija: Annika Nivakoski (annika.nivakoski@student.oulu.fi). 

_______________________________________________________________________ 

Peruskysymykset 
 

 1. Sukupuoli ❑ Mies 

  ❑ Nainen 
 
 2. Ikä _________ vuotta 
 
 3. Kotikunta __________________________________ 
 

Maantiedekäsitys 
 

4. Mitä maantiede sinun mielestäsi on? Kuvaile! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 5. Mitä maantiede merkitsee sinulle? Perustele! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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 6. Millainen rooli sinun mielestäsi maantieteellä on nyky-yhteiskunnassa?  
Perustele! 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Kiinnostuksen kohteet maantieteen sisällä 
 
 7. Mitkä asiat kiinnostavat sinua maantieteessä eniten? Perustele vastauksesi! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 8. Mitkä asiat eivät kiinnosta sinua maantieteessä? Perustele vastauksesi! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 9. Mikä on sinun mielestäsi tärkein asia, jonka olet oppinut maantieteen  

opiskelun kautta? Perustele! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 10. Mikä on vaikuttanut/Mitkä asiat ovat vaikuttaneet kiinnostumiseesi  

maantieteestä ja pyrkimiseesi maantieteen opiskelijaksi? Perustele! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Liite 4: Ensimmäisen kyselyn toinen osa 

_______________________________________________________________________ 
Kyselylomake 2/2 Opiskelijanumero:_________________________  24.8.2016 
 
Kun olet vastannut tämän lomakkeen kaikkiin kysymyksiin, palauta lomake sille osoitettuun 
palautuslaatikkoon. Vastaa ohjeiden mukaisesti. Tärkeintä ovat sinun mielipiteesi ja sinun kokemuksesi! 

_______________________________________________________________________ 

Tapahtumat ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen ja ennen Oulun yliopiston 
maantieteen opintojen aloittamista syksyllä 2016 
 
11. Olen valmistunut ylioppilaaksi kevätlukukaudella 2016. 

 ❑ Kyllä (siirry kohtaan 5: Maantieteen opinnot lukiossa) 

 ❑ Ei 
 
  11.1 Olen valmistunut ylioppilaaksi… 

   ❑ syyslukukaudella 2015 

   ❑ kevätlukukaudella 2015 

   ❑ syyslukukaudella 2014 

   ❑ kevätlukukaudella 2014 

   ❑ muu:___________________________________ 

 
  11.1.1 Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen ja ennen Oulun  

yliopiston maantieteen opintojen aloittamista syksyllä 2016  
olen… (välivuoden/välivuosien syy: asepalvelus, työ, muut oppilaitokset,  

kertauskurssit…) 

_____________________________________________________ 

 

Maantieteen opinnot lukiossa 
 
12. Olen kirjoittanut maantieteen ylioppilaskirjoituksissa. 

 ❑ Kyllä 

 ❑ En (siirry kysymykseen 2. Suoritin maantieteestä lukiossa seuraavat kurssit) 
 
  12.1 Kirjoitin maantieteestä ylioppilaskirjoituksissa arvosanan… 

   ❑ L 

   ❑ E 

   ❑ M 

   ❑ C 

   ❑ B 

   ❑ A 

   ❑ I 
 
13. Maantieteen kokonaisarvosanani lukion päättötodistuksessa oli  ____________________ 
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14. Suoritin maantieteestä lukiossa seuraavat kurssit. Muu-riville voit vastata lisäksi muita 
maantieteen kursseja, joita lukiossasi on järjestetty (esim. koulukohtaiset valinnaiset 
maantieteen kurssit). 

 ❑ GE 1: Sininen planeetta (luonnonmaantiede) 

 ❑ GE 2: Yhteinen maailma (kulttuurimaantiede) 

 ❑ GE 3: Riskien maailma (katastrofit ja hasardit) 

 ❑ GE 4: Aluetutkimus (aluemaantiede) 

 ❑ Muu:__________________________________________________________ 

 
15. Pidin lukiossa eniten seuraavasta maantieteen kurssista. Muu –riville voit vastata lisäksi 
muita maantieteen kursseja, joita lukiossasi on järjestetty (esim. koulukohtaiset valinnaiset 
maantieteen kurssit). Valitse vain yksi! 

 ❑ GE1: Sininen planeetta (luonnonmaantiede) 

 ❑ GE2: Yhteinen maailma (kulttuurimaantiede) 

 ❑ GE3: Riskien maailma (katastrofit ja hasardit) 

 ❑ GE4: Aluetutkimus (aluemaantiede) 

 ❑ Muu:__________________________________________________________ 

 
  15.1 Miksi pidit lukiossa eniten tästä maantieteen kurssista? 

Perustele vastauksesi! 
 
 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
16. Pidin lukiossa vähiten seuraavasta maantieteen kurssista. Muu –riville voit vastata lisäksi 
muita maantieteen kursseja, joita lukiossasi on järjestetty (esim. koulukohtaiset valinnaiset 
maantieteen kurssit). Valitse vain yksi! 

 ❑ GE1: Sininen planeetta (luonnonmaantiede) 

 ❑ GE2: Yhteinen maailma (kulttuurimaantiede) 

 ❑ GE3: Riskien maailma (katastrofit ja hasardit) 

 ❑ GE4: Aluetutkimus (aluemaantiede) 

 ❑ Muu:__________________________________________________________ 

 
  16.1 Miksi pidit lukiossa vähiten tästä maantieteen kurssista?  

Perustele vastauksesi! 
 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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17. Oletko suorittanut maantieteen opintoja tai kursseja muissa oppilaitoksissa kuin 
lukiossa? (kertauskurssi, aiemmat korkeakouluopinnot…) 

 ❑ Kyllä 

 ❑ En (siirry kohtaan 6: Vastaajien tiedot maantieteen opinnoista Oulun yliopistossa) 

   

 17.1 Mitä ja millaisia maantieteen opintoja tai kursseja olet suorittanut muissa  
oppilaitoksissa kuin lukiossa? 

 
 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

  

Vastaajan tiedot maantieteen opinnoista Oulun yliopistossa 

 
18. Oletko hankkinut tai saanut tietoa maantieteen opinnoista Oulun yliopistossa ennen 
opintojen aloittamista? 

 ❑ Kyllä 

 ❑ En (siirry kysymykseen 2. Onko jotain sellaista, mitä sinä olisit halunnut tietää  

maantieteen…) 

 
  18.1 Mistä olet hankkinut tai saanut tietoa maantieteen  

opinnoista Oulun yliopistossa? (Oulun yliopiston internetsivut,  

opiskelupaikan hyväksymiskirje ja sen mukana tulleet infolehtiset, Oulun  
yliopiston henkilökunta, lukion henkilökunta, maantiedettä opiskelevat tutut ja  
ystävät, Oulun yliopistossa muuta kuin maantiedettä opiskelevat tutut ja ystävät,  
Oulun yliopiston abipäivät, lukiossa järjestetty esittely maantieteen yliopisto- 
opinnoista, kuulopuheet, pienryhmäohjaajat…) 

 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
  18.2 Koen maantieteen opinnoista Oulun yliopistossa  

hankkimani tai saamani tiedon hyödylliseksi. 

   ❑ täysin eri mieltä (hyödytön) 

   ❑ jokseenkin eri mieltä 

   ❑ jokseenkin samaa mieltä 

   ❑ täysin samaa mieltä (hyödyllinen) 

 
  18.3 Mitä hankkimasi tai saamasi tiedon avulla tiedät  

maantieteen opinnoista Oulun yliopistossa? 
 
 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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19. Onko jotain sellaista, mistä olisit erityisesti halunnut saada tietoa Oulun yliopiston 
maantieteen opintoihin liittyen ennen opintojen aloittamista? 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Oulun yliopiston maantieteen opintojen valitseminen 
 
20. Minkä vuoksi valitsit maantieteen opinnot? Perustele vastauksesi! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
21. Minkä vuoksi valitsit maantieteen opinnot juuri Oulun yliopistossa? Perustele 
vastauksesi! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Odotukset yliopistomaantieteen suhteen 
 
22. Millaista ajattelet maantieteen opiskelun Oulun yliopistossa olevan? Mitä odotat 
maantieteen opinnoilta? Perustele vastauksesi! (millaista opiskelu käytännössä on, millaisia kursseja 

opintoihin kuuluu, millaisia aiheita ja aihealueita opinnoissa käsitellään, millaisia opetus- ja oppimistapoja 
opintoihin kuuluu…) 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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23. Mistä maantieteeseen kuuluvasta aiheesta tai aihealueesta haluaisit erityisesti oppia 
lisää? Perustele vastauksesi! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
24. Miten arvioit yliopistomaantieteen eroavan lukiomaantieteestä? Perustele vastauksesi! 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

25. Millaisia tavoitteita sinulla on maantieteen opiskelijana ensimmäisen opiskeluvuotesi 

suhteen? 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Vapaa sana 

 
26. Jäikö jotain kysymättä? Mikäli sinulla on jotain aiheeseen liittyvää mielessä, jonka 
haluaisit kertoa, mutta josta ei erikseen kysytty, voit vapaasti vastata alle. 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 5: Toinen kysely 

_______________________________________________________________________ 

Ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijoiden käsityksiä 
maantieteestä ja kokemuksia maantieteen opinnoista Oulun yliopistossa  
 
Kyselyssä on 10 kysymystä. Vastaathan kysymyksiin huolellisesti ja perustellen. Vastausten pituutta ei ole 
rajoitettu. Tärkeintä ovat sinun mielipiteesi ja sinun kokemuksesi! 
 
Kysely toteutetaan osana Pro gradu tutkielmaa. Kaikki vastaukset käsitellään vastaajien anonymiteettiä 
kunnioittaen. 
 
Kyselyn laatija ja analysoija: Annika Nivakoski (annika.nivakoski@student.oulu.fi). 

_____________________________________________________________________________ 
 
Opiskelijanumero __________________________________________________ 
       (käytetään vastausten koodaamiseen) 

_______________________________________________________________________ 

Maantiedekäsitys 
 

1. Mitä maantiede sinun mielestäsi on? Kuvaile! 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2. Käsitykseni maantieteestä on muuttunut ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana Oulun 
yliopistossa. Valitse sopivin vaihtoehto. 

❑ Täysin samaa mieltä  

❑ Jokseenkin samaa mieltä 

❑ Ei samaa eikä eri mieltä 

❑ Jokseenkin eri mieltä 

❑ Täysin eri mieltä 

 
3. Miten käsityksesi maantieteestä on muuttunut ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana 
Oulun yliopistossa? Miksi? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

Kiinnostuksen kohteet maantieteessä 
 

4. Mitkä asiat kiinnostavat sinua maantieteessä eniten? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Maantieteen opinnot Oulun yliopistossa 
 

5. Valitse maantieteen perusopinnoista ne kurssit, jotka olet suorittanut ensimmäisen 
opiskeluvuotesi aikana Oulun yliopistossa. Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

❑ 790152P Johdatus maantieteeseen tieteenalana 

❑ 790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi 

❑ 790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi 

❑ 790101P GISperusteet ja kartografia 

❑ 790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 

❑ 790104P Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen 
 

6. Valitse maantieteen perusopinnoista kurssi, josta pidit eniten. Valitse sopivin vaihtoehto. 

❑ 790152P Johdatus maantieteeseen tieteenalana  

❑ 790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi 

❑ 790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi 

❑ 790101P GISperusteet ja kartografia 

❑ 790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 

❑ 790104P Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen 
 
6.1 Miksi pidit tästä maantieteen perusopintoihin kuuluvasta kurssista eniten? 

____________________________________________________________ 

 
7. Valitse maantieteen perusopinnoista kurssi, josta pidit vähiten. Valitse sopivin vaihtoehto.  

❑ 790152P Johdatus maantieteeseen tieteenalana  

❑ 790141P Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi 

❑ 790160P Matkailumaantieteen johdantokurssi 

❑ 790101P GISperusteet ja kartografia 

❑ 790102P Johdatus systemaattiseen luonnonmaantieteeseen 

❑ 790104P Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen 

 
7.1 Miksi pidit tästä maantieteen perusopintoihin kuuluvasta kurssista 
vähiten? 

____________________________________________________________ 



86 
 

_______________________________________________________________________ 

Erikoistuminen maantieteen opinnoissa 
 

8. Mihin maantieteen osaalueeseen aiot erikoistua opinnoissasi? Valitse kaikki sopivat 

vaihtoehdot. 

❑ Aluekehitys ja aluepolitiikka 

❑ Geoinformatiikka 

❑ Kulttuurimaantiede 

❑ Luonnonmaantiede 

❑ Matkailumaantiede 

❑ Aineenopettajan pedagogiset opinnot 

❑ Muu: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Odotukset maantieteen opintojen suhteen 
 

9. Miten ensimmäinen opiskeluvuotesi maantieteen opiskelijana Oulun yliopistossa vastasi 
odotuksiasi maantieteen opintojen suhteen? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Maantieteen rooli nykyyhteiskunnassa 
 

10. Millainen rooli sinun mielestäsi maantieteellä on nykyyhteiskunnassa? 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Vapaa sana/Palaute 
 
11. Jäikö jotain kysymättä? Mikäli sinulla on jotain aiheeseen liittyvää mielessä, jonka 
haluaisit kertoa, mutta josta ei erikseen kysytty, voit vapaasti vastata alle. Tähän kenttään 
voit jättää myös palautteesi kyselystä. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Kiitos vastauksistasi! 

_______________________________________________________________________ 


