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TIIVISTELMÄ 

Biologia on tulevaisuuden ala, jolla tarvitaan osaavia ja motivoituneita asiantuntijoita. Huolimatta biologiaan 

liittyvistä tulevaisuusnäkymistä, on alalla kuitenkin kova kilpailu ja heikko työllisyystilanne. Opiskelualan 

valinta on nuorelle suuri, mahdollisesti loppuelämään vaikuttava päätös. Koulutuspoliittisilla toimenpiteillä, 

kuten yhteishakumuutoksella, on pyritty nopeuttamaan työelämään siirtymistä. Muun muassa nämä asiat ovat 

vaikuttaneet jatko-opintoihin liittyvän ohjauksen tarpeen kasvuun. Opinto-ohjaajat vastaavat pääasiassa lukion 

ohjauksesta, mutta myös opettajat ovat tärkeä resurssi ohjaustyössä. Opettajien ja innostavien 

koulukokemusten rooli biologisen kiinnostuksen heräämisessä ja alanvalintapäätöksen hahmottumisessa on 

usein merkittävä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa lukiolaisten biologian opiskelualan valintaan 

vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on selvittää opettajien käsityksiä biologian alasta ja biologian alan 

valinnasta sekä selvittää opettajien alanvalintaa tukevien keinojen käyttöä. Tutkimalla asiaa opettajien 

näkökulmasta saadaan selville opettajien asettamia tavoitteita opetuksessa, mutta myös asenteita ja käsityksiä, 

jotka mahdollisesti siirtyvät opetukseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin fenomenografista lähestymistapaa, 

jossa huomio on ihmisten käsityksissä.  

Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselyn avulla. Kyselylomake lähetettiin opettajille sähköpostitse Biologian 

ja maantieteen opettajien liiton ja sen piiriyhdistyksien kautta keväällä 2017. Lisäksi kysely jaettiin kerran 

biologian opettajille suunnatussa Facebook-ryhmässä. Lomake sisälsi 19 kysymystä, joista osa oli avoimia ja 

osa suljettuja. Avoimet kysymykset analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin. Vastaukset luokiteltiin, 

taulukoitiin ja sisältöä tarkasteltiin määrällistä tekstianalyysia soveltaen. Suljetut kysymykset analysoitiin 

tilastollisin menetelmin. Tutkitut muuttujat olivat ikä, kokemus, sukupuoli, LUMA-lukiossa opettaminen ja 

koulutustausta. Tilastollisessa testauksessa käytettiin X²-testiä, mediaani-testejä, Fisherin tarkkaa testiä sekä 

Spearmannin korrelaatiokerrointa.  

Kyselyyn vastasi 49 opettajaa. Tulokset antoivat perustietoa opettajien näkemyksistä alasta ja heidän tavasta 

käsitellä sitä opetuksessa. Tulosten mukaan lukion biologian opettajien käsitys biologian alasta on laaja ja 

suhteellisen realistinen. Opettajat pitivät biologiaa monipuolisena ja kiinnostavana tulevaisuuden alana, mutta 

olivat kuitenkin myös tietoisia alan huonosta työtilanteesta ja palkkauksesta. Suurin osa opettajista suosittelisi 

biologian alaa opiskelijoille. Vastauksissa ilmeni, että lukiolaiset lähestyvät opettajia melko usein kysyäkseen 

biologian opiskelusta. Keskustelun aiheena on yleensä pääsykokeet. Lukiolaisten kanssa vähiten puhetta on 

opettajien mukaan palkkauksesta ja yliopistojen välisistä eroista. Kyselyn mukaan opettajat kertovat biologian 

aloista suhteellisen paljon opetuksensa lomassa. Myös käytännön harjoitteet olivat yleisiä. Vierailuja ja 

vierailijoita käytettiin vähiten ja huomattava osa ei käyttänyt näitä ollenkaan. Merkittävin muuttuja tuloksissa 

vaikutti olevan ikä. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että nuoremmat opettajat käyttävät opetuksessaan 

vähemmän vierailuja ja vierailijoita. Nuoremmat opettajat olivat myös useammin sitä mieltä, että lukiolaiset 

eivät saa tarpeeksi tietoa biologian alasta ja opiskelusta alanvalintansa tueksi. Opettajat tekivät yhteistyötä 

useimmiten yliopistojen ja opinto-ohjaajien kanssa, mutta huomattava osa opettajista ei tehnyt ollenkaan 

yhteistyötä. Tuloksia on mahdollista hyödyntää opetuksen kehittämisessä. Koulun tulisi tukea opettajien ja 

ulkopuolisten tahojen yhteistyötä, erityisesti mikäli paikkakunnan sijainti asettaa tälle rajoituksia. Opettajia 

voitaisiin hyödyntää enemmän ohjaajina ja alansa asiantuntijoina. Erityistä huomiota voitaisiin kiinnittää 

nuoriin ja määräaikaisiin opettajiin, joille keskusteluyhteyden saaminen ja erikoisten opetustapahtumien 

järjestäminen voi olla haasteellisempaa. Ohjausvastuuta jakamalla nuoret voisivat saada kattavampaa tietoa 

valintojensa tueksi. 
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1. JOHDANTO  

Viimeisen 25 vuoden aikana biologian ala on kehittynyt ja kasvanut huomattavasti nopealla tahdilla. 

Tutkimuksen lisääntymisen ohella uudet tutkimusmenetelmät ja teknologia ovat mahdollistaneet 

biologisen tiedon syventymisen sekä lukuisten sovellusten kehittämisen. Huolenaiheena ovat 

kuitenkin samanaikaisesti olleet ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos. Myös tähän liittyvä 

tutkimus on lisääntynyt runsaasti (Allen, 2016). Biologiaa ja sitä soveltavia tieteitä voidaan pitää 

tulevaisuuden aloina: mahdollisuutena uusiin innovaatioihin sekä ratkaisuna ihmiskunnan 

kohtaamissa haasteissa. Biologia onkin suosittu opiskeluala, mutta huolimatta alan 

tulevaisuusnäkymistä, on alalla kova kilpailu ja huono työllisyystilanne (Ammattinetti, 2017a). 

Biologia ei ole ainoa ala, joka on viime vuosina kamppaillut mainittujen ongelmien parissa. 

Akateemisten alojen työttömyys on kuitenkin suhteellisen uusi ilmiö, joka korostuu 

luonnontieteellisillä aloilla ja erityisesti biologian alalla (Luonnontieteiden akateemisten liitto, 

jatkossa LAL, 2014).  

Suomessa opetusmaailma on viime vuosina kokenut suuria muutoksia. Uusi lukion 

opetussuunnitelma (jatkossa LOPS, 2015) on muuttanut lukion biologian opetusta korostamalla 

kestävän kehityksen ja ekologisuuden tärkeyttä, painottamalla käytännön taitoja ja alan 

tutkimusmenetelmiä, uusimalla kurssien sisältöjä ja työtapoja sekä vaihtamalla ympäristökurssin 

syventävästä pakolliseksi. Toinen suuri uudistus on yhteishakusysteemin muutos. Muutosten 

tarkoituksena korkeakouluhaussa on helpottaa ensikertalaisten pääsyä opiskelemaan, tarjota 

mahdollisimman monelle opiskelupaikka, nopeuttaa siirtymistä korkeakoulutuksesta työmarkkinoille 

ja parantaa työllisyysastetta. Muutoksiin kuuluu pakollinen ensikertalaiskiintiö ja vain yhden 

opiskelupaikan vastaanottomahdollisuus lukukautta kohti (Tietopaketti korkeakouluhaun 

muutoksesta 2014–2016).  

Muutokset opetuksessa ja yhteishaussa sekä maailman kasvava epävarmuus ja kiihtyvä 

muutoksellisuus työmarkkinoilla lisäävät erityisesti jatko-opintoihin liittyvän ohjauksen tarvetta 

lukioissa, joissa opiskelijat tekevät kauaskantoisia päätöksiä valitessaan jatko-opiskelupaikkansa 

(Tuijula, 2015).  Kaikki lukion opiskelijat ovat oikeutettuja ohjaukseen, josta vastaa pääasiassa 

opinto-ohjaaja, mutta myös muu henkilökunta, kuten opettajat (LOPS, 2015). Tutkimusten mukaan 

opinto-ohjaajien tarjoamalle henkilökohtaiselle ohjaukselle on tarvetta, mutta myös opettajien roolia 

pidetään tärkeänä. Opinto-ohjaajien aikaa vievät lukuisat muut tehtävät ja varsinaiselle ohjaustyölle 

jää yhä vähemmän aikaa. Aineenopettajat kohtaavat lukiolaisia kasvokkain useammin kuin opinto-

ohjaajat tai ryhmänohjaajat, joten opettajien rooli ohjaajana tulee huomioida paremmin (Tuijula, 
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2011). Lukion opetussuunnitelman (2015) mukaan aineenopettajan tehtävä on opiskelijan opetettavan 

aineen taitojen ja työelämäntuntemuksen sekä opiskelutaitojen kehittäminen. Uusi opetussuunnitelma 

myös painottaa aiempaa enemmän työelämäntuntemusta, käytännöllisten työtapojen ja 

tutkimusmenetelmien käyttöä sekä biologian alan sovellutusmahdollisuuksien ymmärrystä.  

Tutkimusten mukaan koulukokemuksilla on suuri merkitys biologian kiinnostuksen heräämisessä ja 

vahvistumisessa ja opettajan rooli näiden kokemusten toteutuksessa on tärkeä (Rowsey, 1997; Uitto, 

2014). Tästä huolimatta nimenomaan opettajiin keskittyvää tutkimusta alanvalintaan liittyen on hyvin 

vähän ja varsinkaan opettajien näkökulmasta. Opettajien näkökulmaa tarkastelemalla voidaan saada 

uutta tietoa ja syvempää ymmärrystä liittyen koulussa tapahtuvaan ohjaukseen. On tärkeää ymmärtää 

opettajien käsityksiä biologian alasta, sillä näitä käsityksiä voidaan viestittää nuorille 

tiedostamattomastikin (Vuorinen & Välijärvi, 1994; Juutilainen, 2003). Muovaamalla opiskelijoiden 

mielikuvia alasta aineenopettajat voivat vaikuttaa nuorten alanvalintaan. Ymmärtämällä opettajien 

käsityksiä ja toimintatapoja on mahdollista kehittää ohjausta niin, että nuoret saavat parhaan 

mahdollisen tiedon ja realistisen kuvan opiskelualasta valintojensa tueksi.   

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan biologian alanvalintaa lukion opettajien näkökulmasta. 

Tarkoituksena on selvittää opettajien käsityksiä biologian alasta ja biologian alan valinnasta sekä 

selvittää opettajien alanvalintaa tukevien keinojen käyttöä. Tutkimus on toteutettu 

kyselytutkimuksena ja aineisto on kerätty lukion biologian opettajilta sähköpostitse lähetetyn 

kyselylomakkeen avulla. Tutkimus on luonteeltaan yhdistelmä kvalitatiivista ja kvantitatiivista 

tutkimusta. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osiossa sovelletaan fenomenografista 

tutkimusmenetelmää.  

Henkilökohtainen motivaatio tämänkaltaiseen tutkimukseen on lähtenyt omasta 

opintosuuntauksestani aineenopettajaksi ja kiinnostuksestani opinto-ohjaajan työhön. Viime vuosina 

yliopistomaailmassa on puhuttu paljon biologian alan työllistymisestä (LAL, 2014) sekä opintojen 

keskeytyksistä ja opiskelumotivaatiosta. Takalo (2017) tutki gradussaan Oulun yliopiston biologian 

opiskelijoiden opintojen aloittamisen ja keskeytysten syitä. Tutkimuksen tulosten mukaan 

kokemukset lukion biologiasta ja erityisesti innostavat opettajat olivat usein syynä biologian 

alanvalintaan. Keskeytykset taas johtuivat usein alan epärealistisista ennakkokäsityksistä. Päätin 

tarttua näihin teemoihin gradussani ja yhdistää sitä kiinnostukseeni opinto-ohjaukseen.  Toivon, että 

saan työstä ajatuksia oman ammattitaitoni kehittämiseen ja toivon myös, että muut työn mahdollisesti 

lukevat aineenopettajat pohtivat tätä aspektia työssään ja ottavat alanvalinnan tukemisen huomioon 

opetuksessaan. 
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Tutkimus jakautuu viiteen lukuun: johdantoon, teoriaan, aineiston ja menetelmien esittämiseen, 

tuloksiin ja pohdintaan. Johdannossa käydään läpi tutkimusaiheen valintaan johtava teoriapohja, 

esitellään ja perustellaan tutkimusaiheen valinta sekä käydään läpi työn rakenne. Toisessa luvussa 

tarkastellaan biologian alanvalinnan teoriaa, mukaan lukien opettajien roolia alanvalinnassa. 

Kolmannessa luvussa esitellään aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Neljännessä luvussa 

käsitellään saadut tutkimustulokset. Neljäs luku jakautuu kolmeen alalukuun, jotka sisältävät 

tutkimuksen kolme tutkimuskysymystä. Viimeisessä, viidennessä luvussa, käydään läpi keskeiset 

johtopäätökset ja niitä mahdollisesti selittävät tekijät, pohditaan tutkimustulosten merkitystä ja niiden 

perusteella luotuja suosituksia sekä arvioidaan tutkimusta kriittisesti. Viimeisessä alaluvussa 

esitellään mahdollisuuksia syventää aiheen ymmärrystä erilaisin jatkotutkimuksin.  

2. ALANVALINTANA BIOLOGIA 

2.1. Biologian ala ja opiskelu 

Ammattinetti.fi -sivusto sekä Oulun yliopiston opinto-opas 2015–2016 kuvaavat biologiaa eläviä 

järjestelmiä, eli eliöitä, eliöiden osia sekä eliöiden ja ympäristön vuorovaikutusta tutkivana 

luonnontieteisiin kuuluvana tieteenalana. Biologisen tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa 

sekä ratkaista muun muassa ympäristöongelmia ja soveltaa tietoa muihin keksintöihin. Biologia 

jakautuu lukuisiin osa-alueisiin, muun muassa genetiikkaan, mikrobiologiaan, ekologiaan, 

evoluutiobiologiaan, fysiologiaan ja biotekniikkaan (Ammattinetti, 2017a; Opinto-opas 2015–2016). 

Tärkeimmät sovellusalat ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, lääketiede ja metsätiede (Opinto-opas 

2015–2016).  

Suomessa biologiaa voi tällä hetkellä opiskella Oulun, Itä-Suomen, Turun, Jyväskylän ja Helsingin 

yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Oppiaineiden nimi ja painotukset vaihtelevat eri laitosten välillä. 

Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi filosofian maisteri. 

(Ammattinetti, 2017a). Haku tapahtuu Oulun, Helsingin, Turun, Itä-Suomen (ei mukana 2017) ja 

Jyväskylän yliopiston yhteisvalinnan kautta. Pääsykoe perustuu lukion biologian kurssien (pakolliset 

ja syventävät) sisältöön (Valintakoe vuonna 2017, n.d.). Biologian koulutus antaa opiskelijalle 

käsityksen biologisista ilmiöistä molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opintojen aikana opiskelija 

valitsee suuntautumisensa esimerkiksi ekologian tai biotieteiden puolelle (Opinto-opas 2015–2016).  

Biologia on suhteellisen suosittu opiskeluala (Yliopistojen hakeneet ja paikan vastaanottaneet 2015). 

Kuitenkin Suomessa biologian opinnot keskeyttäviä on noin 12 %, mikä on vähemmän kuin 
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matematiikan, fysiikan ja kemian alalla (n. 20%), mutta enemmän kuin esim. maantieteessä (6%) 

(Suomen virallinen tilasto, jatkossa SVT, 2015). Alexitchin ym. (2004) mukaan yliopisto-opintojen 

keskeytykseen syynä voivat olla epärealistiset odotukset, epäselvät tavoitteet ja mielenkiinto yhdessä 

valmistautumattomuuden ja informaation puutteen kanssa. Samankaltaisia tuloksia saivat myös 

esimerkiksi Watson ym. (2004). Suomessa opintojen keskeytykset eivät ole yhtä mittava ongelma 

verrattuna useisiin muihin maihin johtuen erilaisesta koulutusrakenteesta ja valintajärjestelmästä 

(Rautopuro & Väisänen, 2002). Kuitenkin suomalaisissa tutkimuksissa keskeytysten syyt ovat osin 

samanlaisia kuin Alexitchin ym. (2004) ja Watsonin ym. (2004) tutkimuksissa. Mäkisen (1999) 

Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan osalla yliopisto-opiskelijoista ennakkotiedot alasta ja 

opiskelujen sisällöstä olivat hyvin huonot tai kokonaan puutteelliset. Rautopuron ja Väisäsen (2002) 

tutkimuksen mukaan luonnontieteellisellä alalla opintoja keskeytetään eniten opintojen 

alkuvaiheessa, mikä viittaa heikkoon opintoihin sitoutumiseen eli varmuuteen alanvalinnasta. 

Työllistyminen riippuu suuresti opintojen sisällöstä, mutta yleisimmät työnantajat ovat yliopistot, 

valtion tutkimuslaitokset ja ympäristöhallinto, yksityisen sektorin konsultti- ja tutkimusyritykset sekä 

alan järjestöt. Lisäksi biologin on mahdollista toimia aineenopettajana, mikäli hän on suorittanut 

opettajan pedagogiset opinnot (Ammattinetti, 2017a). Luonnontieteilijät ja erityisesti biologit 

kamppailevat heikon työllistymisen parissa (Ammattinetti, 2017a). Luonnontieteiden akateemisten 

liiton mukaan työttömyyttä aiheuttaa liian suuri työvoiman tuottaminen verrattuna tarjolla oleviin 

alan työpaikkoihin (Väisänen, 2014). 

2.2. Biologia lukiossa 

Lukio on yleissivistävä koulu, jonka tehtävänä on sekä kasvattaa että antaa valmiudet jatko-opintoihin 

ja työelämään. Päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat osoittavat nuoren 

lukiossa saaman tiedon, taidon ja osaamisen tasoa (LOPS, 2015). Nuoren tekemillä ainevalinnoilla 

voi olla suuri merkitys jatko-opintoihin hakeutumisen kannalta. Pääsykokeissa voidaan vaatia tietyn 

aineen osaamista ja arvosanat otetaan usein huomioon opiskelijavalinnoissa (Partanen ym. 2016). 

Lukiossa on viisi valtakunnallista biologian kurssia. Pakollisia kursseja ovat Elämä ja evoluutio (BI1) 

sekä Ekologia ja ympäristö (BI2). Syventäviä kursseja ovat Solu ja perinnöllisyys (BI3), Ihmisen 

biologia (BI4) sekä Biologian sovellukset (BI5) (LOPS, 2015). Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa 

(LOPS, 2003) pakollisia kursseja olivat Eliömaailma sekä Solu ja perinnöllisyys ja syventäviä 

kursseja Ympäristöekologia, Ihmisen biologia ja Bioteknologia.  

Lukiossa sekä peruskoulun luokilla 7–9 biologian opetuksesta vastaa biologian aineenopettaja. 

Opettajan tehtävä työpaikasta riippuen on lasten, nuorten ja aikuisten oppimisen ja osaamisen 
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kehittymisen tukeminen. Tuen avulla opetettavista yksilöistä kasvaa itsenäisiä ja vastuullisia 

yhteiskunnan jäseniä. Työ on sekä asiantuntija- että ihmissuhdetyötä ja sitä pidetään hyvin tärkeänä 

yhteiskunnan vakauden ja hyvinvoinnin tavoittelussa (Opettajan ammatti, n.d.). Pätevä 

aineenopettaja on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 60 opintopisteen laajuiset opettajan 

pedagogiset opinnot. Jokaisessa opetettavassa aineessa on oltava suoritettuna vähintään perus- ja 

aineopinnot (60 op). Lukion aineenopettajalla yhdestä opetettavasta aineesta tulee olla vähintään 120 

opintopistettä (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 1998/986). Yleensä 

biologian opettajan tutkinnon pääaine on biologia tai maantiede (Yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyt 2010–2016).   

Biologian opetuksen tarkoitus on auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollista luontoa ja sen rakennetta, 

kehitystä, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Tarkastelu ulottuu molekyylitasolta aina biosfääriin 

asti. Opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, lisätä ymmärrystä 

biologian merkityksestä, herättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin, sekä auttaa opiskelijaa 

ymmärtämään biologian ja sitä soveltavien tieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ympäristön, 

eliöiden ja ihmisen hyvinvointia (LOPS, 2015). Näistä erityisesti kahta viimeksi mainittua voidaan 

pitää alanvalinnan tukemisen kannalta merkittävimpinä tavoitteina. Myös aiemmassa 

opetussuunnitelmassa (LOPS, 2003) tavoitteina ovat tiedon lisääminen biologisista sovelluksista sekä 

alan työtapojen harjoitteleminen.  

LOPSin (2015) kurssien kuvauksissa BI1-kurssin sisältöön kuuluu ”biologiset tieteenalat ja 

tutkimusmenetelmät” ja BI5-kurssi perehtyy ”biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, 

teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä”. 

Myös biologisen tiedon hyödyntäminen jatko-opinnoissa ja työelämässä mainitaan. Opetuksessa 

tulee lisäksi näkyä havainnollisuus, tutkimuksellisuus, kokeellisuus ja aktivoivat työtavat, kuten 

laborointi ja maasto-oppiminen.   

Biologia on kouluaineiden joukossa melko suosittu (Uitto, 2014) ja se on yksi kirjoitetuimmista 

reaaliaineista (Ylioppilastutkintolautakunta, 2016).  Biologia, muiden luonnontieteiden (kemia, 

fysiikka, maantiede) ohella, on tärkeimpiä aineita yliopistoon pääsyn kannalta lääketieteen, 

luonnontieteiden ja tekniikan aloilla (Partanen ym. 2016). Tanskasen (1997) tutkimuksen mukaan 

biologian kursseja valitaan lukiossa paljon jatko-opintojen vuoksi, mutta myös omalla kiinnostuksella 

on suuri vaikutus.   
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2.3. Uravalinta 

2.3.1. Lukiolaisten uravalintavalmius 

Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan harmonista jatkuvuuden tunnetta suhteessa omiin kykyihin ja 

haluihin sekä niiden reaalisiin toteuttamismahdollisuuksiin työelämässä. Ammatillinen identiteetti 

alkaa kehittyä jo lapsuudessa, osana minäkäsitystä, mutta vahvistuu erityisesti nuoruusiässä. 

Keskeisimpiä tekijöitä ammatti-identiteetin muovautumisessa ovat sukupuoli-identiteetin 

rakentuminen sekä autonomian eli itsemääräämisen pyrkimys (Erikson, 1982).  

Kehityksessään lukiolaiset elävät myöhäisnuoruutta, johon kuuluu useita kehitystehtäviä, kuten 

tulevaisuuteen suuntautuminen (sisältää elämänuran suunnittelun), kypsyminen ihmissuhteissa, 

arvojen ja maailmankuvan selkeytyminen, minäkuvan selkiytyminen ja itsenäistyminen 

(Hämäläinen, 1989). Myöhäisnuoruudessa työstetään pysyvämpää ammatillista identiteettiä. 

Myöhäisnuoruuteen liittyy niin sanottu moratorioaika, jolloin nuori voi lykätä ammatillisia valintoja 

ja kypsyttelee itseään esimerkiksi kokeilujen, välivuosien ja matkustelun avulla. (Blos, 1962). 

Superin (1980) kehittämän elinkaarimallin mukaan lukiolainen on tutkivassa vaiheessa, jolloin 

alustavat kokeilut kaventavat valintojen aloja, muttei vielä lopullisesti rajaa niitä.  

Super (1980) nosti esille myös uranvalintakypsyyden käsitteen, jonka mukaan uravalintaa tehdessä 

henkilön tulisi olla halukas tekemään päätös, kykenevä realistiseen arvioon itsestään ja ammateista, 

motivoitunut hankkimaan tietoa, kykenevä suunnittelemaan sekä ammatillisten suunnitelmien 

samankaltaisuus eli konsistenssi lisääntyy. Lukiolaiset (noin 18-vuotiaat) abiturientit tekevät tärkeän, 

mahdollisesti koko elämään vaikuttavan valinnan päättäessään opiskelupaikastaan. Jusin (1989) 

tutkimuksen mukaan suuri osa lukiolaisista ei ole valmiita valinnan tekoon. Tutkimukseen 

osallistuneista abiturienteista vain 16 % oli varmoja urasuunnitelmistaan. Puolet abiturienteista halusi 

vielä miettiä ja runsas kolmannes oli hyvin epävarmoja suunnitelmistaan. Valinnastaan varmoille 

lukiolaisille yhteistä oli älyllisyys, pyrkimys arvostettuun asemaan, vahva itsetunto, 

koulumyönteisyys ja aktiivinen tiedonhankinta ammateista.  

2.3.2. Uravalintaan vaikuttavat tekijät 

Uravalintaan vaikuttavat monenlaiset sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Useiden tutkimusten mukaan 

oman kiinnostuksen merkitys on tärkein ammatinvalintaprosessissa (Henderson ym. 2007; Pekkari, 

2006; Valde, 1993). Kanadassa toteutetun tutkimuksen mukaan opiskelupaikan valintaan vaikuttavat 

eniten tarjolla olevat kurssit ja alat sekä yliopiston vetovoimaisuus, vanhempien ja opinto-ohjaajien 

neuvojen sijaan (Alexitch ym. 2004). Myös Pekkarin (2006) mukaan opiskelijoiden mielestä 

päätökset tapahtuvat omien intressien mukaan, eikä sosiaalinen konteksti (kaverit, vanhemmat) 
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vaikuta päätöksiin kovinkaan paljoa. Kuitenkin on hyvin mahdollista, että ulkoiset tekijät, kuten 

vanhemmat, opettajat tai kaverit vaikuttavat nuoren päätöksiin, mutta tiedostamattomasti. Nuori elää 

sosiaalisessa ympäristössä, jossa erilaiset henkilöt hänen elämässään vaikuttavat tehtyihin 

valintoihin, kuten alanvalintaan. 

Mavrikakin ym. (2012) Kreikassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin vanhempien, erityisesti äidin, 

koulutustason vaikuttavan merkittävästi nuorten sisäiseen motivaatioon ja kiinnostukseen biologiaa 

kohtaan. Äidin korkeampi koulutustaso vaikuttaa myös muuhun koulumenestykseen positiivisesti.  

Vanhempien sosioekonomisen taustan vaikutus nuoren kouluttautumiseen havaittiin myös Crollin 

(2008) seurantatutkimuksessa. Nuorena tutkimushenkilöt haaveilivat melko samalla tavalla 

arvostetuista asiantuntija-ammateista (korkeakoulutettujen lapset hiukan muita enemmän), mutta 

vain osa lopulta päätyi niihin. Tämä osa oli yleensä korkeakoulutettujen ja sosioekonomiselta 

asemaltaan korkea-arvoisten vanhempien jälkeläisiä. Biologia on yliopistossa opiskeltava ala. On siis 

mahdollista, että vanhempien tausta on yksi alanvalintaan vaikuttava tekijä, joka voi ohjata 

biologiasta kiinnostunutta nuorta esimerkiksi laborantin sijaan vaikkapa mikrobiologiksi.      

Sukupuolella on merkitystä alanvalinnassa. Niin sanottujen ”kovien luonnontieteiden”, kuten 

matematiikan, kemian ja fysiikan on perinteisesti ajateltu kiinnostavan enemmän poikia kuin tyttöjä, 

jotka ovat kiinnostuneempia biologiasta. Tutkimukset ovatkin tukeneet tätä ajatusta (Uitto, 2014; 

Miller ym. 2007). Sukupuoli vaikuttaa myös kiinnostuksen kohteisiin myös biologian sisällä. Tytöt 

pitävät enemmän erityisesti ihmisbiologiasta, terveyteen liittyvistä aiheista ja ympäristönsuojelusta 

(Uitto, 2014). On huomattu, että luonnontieteisiin suuntautuneet pojat valitsevat urakseen enemmän 

teknillisiä tieteenaloja ja tytöt taas biologiaan, ympäristöön tai ihmiseen liittyviä tiedealoja (Lavonen 

ym. 2008; Miller ym. 2007). Uiton ym. (2011) mukaan tätä voi selittää tyttöjen ja poikien erilainen 

arvomaailma, jolloin tytöt haluavat tehdä työtä jossa he kykenevät auttamaan ihmisiä, eläimiä tai 

ympäristöä.  

Biologian alalle hakeutumiseen liittyy usein kiinnostus luontoa kohtaan (Wright & Wyatt, 2008).  

Ympäristötieteilijöille suunnatun kyselyn vastausten mukaan luonnosta kiinnostuminen alkaa usein 

jo varhaislapsuudessa luontokokemusten, kuten retkeilyn, kautta. Lisäksi kokemuksellisia 

kiinnostusta lisääviä asioita ovat toiminta ympäristöjärjestöissä, kirjat/elokuvat ja itse havaittu 

ympäristön laadun huononeminen, esimerkiksi ympäristökatastrofin todistaminen. Nuoruudessa 

luontokokemusten merkitys vahvistuu ja mukaan tulevat myös luokka- ja tutustumisretkien sekä 

opettajien vaikutus (Wright & Wyatt, 2008).  
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Henkilökohtaisen mielenkiinnon merkitys on tutkimusten mukaan erityisen suuri biologian 

valinneiden joukossa. Tutkittaessa biologian opiskelijoiden näkemyksiä biologian alasta Iso-

Britanniassa selvisi, että biologian alan pääasiallinen vetovoimatekijä on mielenkiinto alaa kohtaan, 

kun taas esimerkiksi palkkaa tai muita työsuhde-etuja ei koeta niin tärkeiksi opiskelijoiden 

keskuudessa. Mielenkiinnon merkitys korostui ekologipuolella, kun taas työsuhdeturvan, 

etenemismahdollisuuksien ja sosiaalisen aseman arvostus näkyi enemmän biotieteiden opiskelijoiden 

vastauksissa. Yleisesti ottaen biologia kuitenkin vaikuttaisi olevan niin sanotusti ”kutsumusala” 

(Henderson ym. 2007).  

2.4. Opettajien merkitys lukiolaisten alanvalinnassa 

Lukion ohjaus on opiskelijan tukemista opintojen eri vaiheissa opiskelun ja siihen liittyvien valintojen 

sekä hyvinvoinnin ja kasvun suhteen. Yksi tärkeä osa-alue on ammatin- ja opiskelupaikanvalinta. 

Opinto-ohjaaja on päävastuussa ohjauksen järjestämisestä, mutta myös muu lukion henkilöstö, 

erityisesti ryhmänohjaaja ja aineenopettajat ovat osa ohjausta antavaa tiimiä. Aineenopettajien rooliin 

kuuluu opiskelijan opetettavan aineen taitojen ja työelämäntuntemuksen sekä opiskelutaitojen 

kehittäminen (LOPS, 2015).  

Integraalisella uraohjauksella (integral career guidance system) tarkoitetaan muun muassa 

Alankomaissa toteutettua ohjaussysteemiä, jossa opettajat toimivat uraohjaajina kehittämällä 

oppilaiden itsetuntemusta ja ammatti-identiteettiä sekä käymällä uravalintakeskusteluja. Opettajan ja 

opiskelijan väliset urakeskustelut on todettu integraalisessa uraohjauksessa tärkeäksi ja keskustelun 

tulisi kattaa opiskelijan soveltuvuus, motivaatio ja tavoitteet uraan liittyen sekä myös valitun alan 

piirteet ja vaatimukset. Jotta ohjaus olisi tehokasta, on tärkeää ottaa huomioon ohjaajan ja ohjattavan 

suhde. Ohjaajan tulee osoittaa kiinnostusta, luotettavuutta ja sitoutumista toimivan ohjauskeskustelun 

syntymiseksi. On huomattava myös opettajan ja opiskelijan valtasuhde. Ohjauksessa opiskelijalla on 

hyvä aktiivinen rooli (Mittendorf ym. 2011).    

Aineenopettajat jakavat tietoa alastaan sekä tietoisesti että tiedostamattomasti (Vuorinen & Välijärvi, 

1994) ja myös muut koulussa tapahtuvat kokemukset, kuten retket ja laboroinnit, vaikuttavat nuorten 

kokemukseen biologiasta (Uitto, 2014). Myös epävirallisen ohjauksen rooli on tunnistettu 

merkittäväksi. Epävirallista ohjausta tapahtuu esimerkiksi tunnin jälkeen tai välitunnilla, usein 

opiskelijan aloitteesta kysymysten ja vastausten muodossa (Tuijula, 2011). Tuen merkitys on suuri 

alanvalintaprosessin aikana. Henkisen tuen osoittaminen on tärkeää erityisesti tyttöjen kohdalla. 

Poikien on huomattu kaipaavan enemmän välineellistä tukea (Turner ym. 2010).  
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Lukiossa opettajan tehtävä on esitellä valintojen kirjo ja jättää opiskelijalle vastuu itse valinnasta 

(Vuorinen & Välijärvi, 1994). Opettajien rooli on kuitenkin monisyisempi kuin pelkkä alan esittelijä. 

Tutkittaessa biologian opiskelun motivaatiota opettajien merkitys on katsottu liittyvän joko 

kokemusten tarjoamiseen (Uitto, 2014; Armstrong ym., 2007; Rowsey, 1997) tai roolimallina 

toimimiseen (Uitto, 2014; Armstrong ym. 2007). Aiemmissa tutkimuksissa opettajien vaikutuksesta 

alanvalintaan on saatu vaihtelevia tuloksia ja sen on katsottu joskus riippuvan sukupuolesta tai iästä. 

Paan & McWhirterin (2000) tutkimuksessa tyttöoppilaat näkivät opettajien, erityisesti naisopettajien 

merkityksen suurempana kuin pojat. Opettajien merkitys kuitenkin oli vähäisempi kuin vanhempien 

ja ystävien.  

Rowseyn (1997) yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan opettajan merkitys uravalinnassa kasvaa 

koulutustason ja iän noustessa. Suurin osa luonnontieteellisten alojen tutkijoista päätti valita alansa 

yliopisto-opiskelun ensimmäisinä vuosina ja he kertoivat professorien vaikutuksen olleen 

huomattava. Lukiossa (high school) huomattava osa oli havainnut erityisen kiinnostuksen tieteeseen, 

mutta uravalintaa ei suurin osa ollut tehnyt. Niiden joukosta, jotka olivat päättäneet tulla tutkijoiksi, 

43 % piti opettajaa merkittävänä uravalinnan suhteen. Yläkouluikäisillä urapäätöksen tehneitä oli 

vähemmän kuin lukiossa, mutta innostavat ja innostuneet opettajat sekä toiminnallisuus nousivat 

tärkeäksi tekijäksi myös tässä ikäryhmässä uravalinnan suhteen. Toiminnallisuus ja kokemukset 

(laboroinnit, maastoretket jne.) nousivat esille myös Armstrongin ym. (2007) tutkimuksessa. 

Positiiviset onnistumisen kokemukset ja kiehtovat havainnot esimerkiksi koulun laboratoriossa 

vaikuttivat merkittävästi mielenkiintoon biologiaa kohtaan.  

Uiton (2014) mukaan minäkäsitys, joka osittain syntyy osaamiskokemuksista, on tärkeä tekijä 

biologiaan liittyvien uravaihtoehtojen hahmottuessa. Osaamisen ja pätevyyden tunne nostaa 

motivaatiota suorittaa tehtäviä ja aktiviteetteja. Biologiassa osaamiskokemuksia on paljon, sekä 

tytöillä että pojilla, mikä selittää oppiaineen suosiota. Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen 

mukaan alanvalintaan vaikuttaa usein kokemus siitä, että opiskelija on menestynyt lukiossa niissä 

aineissa, jotka ovat alanvalinnan kannalta oleellisia (Pajarre, 2012). 

Biologia voi houkuttaa naisia enemmän verrattuna muihin luonnontieteellisiin aloihin johtuen 

arvoista, mutta myös sosiaalisista malleista. Matematiikka, kemia ja fysiikka ja teknologia voidaan 

nähdä maskuliinisina, ei kiinnostavina, ei luovina ja sosiaalisesti eristävinä aloina, jolta puuttuvat 

naisroolimallit (Uitto, 2014). Paan ja McWhirterin (2000) yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan sekä 

tytöt että pojat pitävät samaa sukupuolta edustavia opettajia tärkeämpänä vaikuttajana uravalinnassa 

kuin vastakkaista sukupuolta edustavia opettajia. Tytöt kuitenkin pitivät naisopettajien vaikutusta 
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tärkeämpänä kuin pojat miesopettajien vaikutusta. Samoin tytöt pitivät tärkeämpänä myös muita 

naisesikuvia, kuten äitejä ja naispuolisia ystäviä. Roolimallien merkitys korostuu naisten (Uitto, 

2014) ja vähemmistöjen kohdalla. Yhdysvalloissa Armstrong ym. (2007) tutkivat ekologiaa 

opiskelleiden etnisten vähemmistöjen edustajien motivaatiota ekologian opiskelua kohtaan ja 

havaitsivat, että tärkeimpiä vaikuttajia kiinnostuksen heräämiseen ovat mentorit ja esikuvat, kuten 

opettajat. Kun yksilö näkee itsensä kaltaisia hahmoja tietyssä asemassa, herää yksilölle tunne siitä, 

että kyseinen asema on mahdollinen ja tavoiteltava myös yksilölle itselleen. Opettaja vaikuttaa 

huomattavasti nuorten kokemuksiin biologiasta sekä roolimallina että pedagogisten ratkaisujen kautta 

(Armstrong ym. 2007), mutta myös opettajien persoonalla ja vuorovaikutuksella oppilaiden kanssa 

on merkitystä (Uitto, 2014). 

2.5. Opettajien käsitykset alanvalinnasta ja ohjauksesta 

Opettajan roolissa keskeistä on opiskelun ohjaus, itsenäisen oppimisen säätely ja opiskelijan 

tukeminen tämän tekemissä valinnoissa. Sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ovat tärkeitä ohjauksessa. 

Vuorisen ja Välijärven (1994) mukaan opettajien asenteet, käytänteet ja suhtautumistavat voivat 

ohjata opiskelijoita käytännössä teoriaa kapeampiin vaihtoehtoihin. Toisaalta ohjaus saattaa myös 

avata uusia vaihtoehtoja nuoren näkökulmasta. Myös Juutilaisen (2003) väitöskirjassa havaittiin 

opinto-ohjaajien näennäisesti neutraalin puheen voivan joko rakentaa tai purkaa 

sukupuolikonstruktioita. 

Tominin & Pagen (1994) opettajien alanvalintaa koskevia näkemyksiä käsittelevässä tutkimuksessa 

puolueellisuutta ei juurikaan havaittu. Itse asiassa sukupuolistereotypioita rikkoviin 

ammatinvalintoihin jopa kannustettiin, erityisesti tyttöjen kohdalla. Mikäli naispuolinen opiskelija 

harkitsi sukupuolelleen ei-perinteistä alaa, siihen kannustettiin ja sen uskottiin parantavan opiskelijan 

taloustilannetta ja tyytyväisyyttä. Kuitenkin miespuolisten opiskelijoiden kohdalla opettajat näkivät 

ei-perinteisten valintojen heikentävän poikien taloustilannetta ja tyytyväisyyttä ja tähän opettajat 

eivät kannustaneet. Tietoisuus sukupuolittuneista asenteista ja ohjauksesta on todennäköisesti 

parantumassa, mutta on mahdollista, että ne voivat joissain tapauksissa osittain ohjata urakeskustelua. 

Toisaalta biologia on useista muista luonnontieteistä poiketen tyttöjä kiinnostava ala (Uitto, 2014; 

Miller ym. 2007), eikä profiloidu stereotyyppiseksi miehen tai naisen alaksi. Joitakin biologiaa 

soveltavia aloja, esimerkiksi hoitoalaa, kuitenkin voidaan pitää sukupuolittuneena.  

Opettajan ikä ja kokemus voivat olla ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä. Nymanin (2009) tutkimuksessa 

osa uransa alkutaipaleilla olevista opettajista koki ohjaus- ja kasvatustehtävät niin sanotusti 

”ylimääräisenä työnä”. Opiskelujen aikana opettajat olivat keskittyneet suurilta osin opetettavaan 
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aineeseensa ja oppilaan kohtaaminen jäi vähälle. Ohjaus- ja kasvatustehtäviin suhtauduttiin karttaen 

erityisesti, jos opettajan työsuhde oli lyhytaikainen. Sijaisuuksia, suuria oppilasmääriä ja kiertävänä 

opettajana toimimista voitiin pitää syynä epävarmaan suhtautumiseen kasvatus- ja ohjaustehtäviä 

kohtaan. Myös Driessenin (2009) tutkimuksessa kokeneemman opettajat suhtautuivat 

yläkouluikäisiin oppilaisiin eri tavoin kuin kokemattomat. Kokeneet opettajat ohjasivat ja 

informoivat oppilaita enemmän kuin kokemattomat.    

Opettajiksi suuntautuneiden biologien näkemykset biologiasta ja alanvalinnasta voivat poiketa 

muiden biologien näkemyksistä. Hendersonin ym. (2007) tutkimuksen mukaan biologian 

aineenopettajaopiskelijat näkivät työssään positiivisena hyvän työsuhdeturvan, säännöllisen ja 

kohtuullisen työajan sekä pitkät lomat. Huonoina puolina nähtiin työn stressaavuus sekä pieni palkka. 

Tutkimustyöhön suuntautuneet biologianopiskelijat pitivät alan kiinnostavuutta ja työstä saatavaa 

tyydytystä tärkeimpänä kuin opettajat, vaikkakin myös opettajille työtyytyväisyys oli tärkeää. 

Tätä tutkielmaa varten on pohdittava myös opettajan näkemystä itsestään ohjaajana. Puukan (2007) 

tutkimuksen mukaan opettajat kokevat opinto-ohjaajan olevan päävastuussa uraan ja jatko-opintoihin 

liittyvästä ohjauksesta, kun taas oman roolinsa ohjaajana opettajat näkevät liittyvän lähinnä oman 

aineensa kursseihin ja opiskelijoiden opintomenestykseen. Opiskelijoiden näkökulmasta opettajien 

antaman ohjauksen määrä oli melko pieni, mutta samanaikaisesti siihen oltiin suhteellisen 

tyytyväisiä. Työelämään, uraan ja jatko-opintoihin sekä hyödyllisiin ainevalintoihin liittyvä ohjaus 

kuitenkin nähtiin selvästi tarpeellisimpana. 

2.6.Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa lukiolaisten biologian opiskelualan valintaan 

vaikuttavista tekijöistä. Aiempaa tutkimusta aiheesta löytyy (Uitto, 2014; Wright & Wyatt, 2008; 

Armstrong ym. 2007; Henderson ym. 2007), mutta harvoin opettajien näkökulmasta. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään juurikin biologian aineenopettajien näkemykseen ja toimintaan biologian 

uravalinnassa. Tutkimalla asiaa opettajien näkökulmasta saadaan selville opettajien asettamia 

tavoitteita opetuksessa, mutta myös asenteita ja käsityksiä, jotka mahdollisesti siirtyvät opetukseen. 

Ohjaustilanteissa ohjaajan tai opettajan käsitykset ja näkemykset alasta tai alanvalintaan liittyvistä 

tekijöistä voivat vaikuttaa ohjattavan mielikuvaan kyseisestä alasta ja hänen sopivuudestaan alalle 

(Juutilainen, 2003; Vuorinen & Välijärvi, 1994). Käsityksiä tutkitaan fenomenografiaa soveltaen. 

Fenomenografia on kvalitatiivinen tutkimussuuntaus, joka tutkii ihmisten käsityksiä jostakin 

ilmiöistä (Niikko, 2003).  



 

12 

 

Tutkimuksessa selvitetään käsitysten lisäksi myös opetuksessa toteutuneita uravalinnan tukemisen 

keinoja. Tutkimusten mukaan toiminnalliset ja kokemukselliset opetusmenetelmät voivat lisätä 

oppilaiden mielenkiintoa opetettavaa asiaa kohtaan (Uitto, 2014; Wright & Wyatt, 2008; Armstrong 

ym. 2007; Rowsey, 1997). Opettajakeskeinen luennointi biologin uramahdollisuuksista ja esimerkiksi 

vierailu (kokemuksellinen tiedonsaanti) yliopistolla tai tutkimuslaitoksella voisivat vaikuttaa 

opiskelijoiden kiinnostukseen siis eri tavoin. On myös mielenkiintoista selvittää mistä asioista (ja 

kuinka usein) opettajien ja lukiolaisten välillä käydään keskustelua biologian opiskeluun ja työhön 

liittyen.  

Tutkimuskysymykset tässä työssä ovat seuraavat 

1) Minkälainen käsitys lukion biologian opettajilla on biologian opiskelusta ja alasta? 

2) Minkälainen käsitys lukion biologian opettajilla on biologian alan valinnasta? 

3) Kuinka biologian aineenopettajat käsittelevät biologian opiskelua ja alanvalintaa oppilaiden 

kanssa? 

Tutkimustulokset voivat antaa tietoa, jota on mahdollista käyttää biologian opetuksen ja lukion 

oppilaanohjauksen kehittämiseen. Sekä yksilön että yhteiskunnan etuna voidaan pitää nuoren nopeaa 

pääsyä omalle alalleen ja sieltä onnistunutta siirtymistä työelämään. Biologisen kiinnostuksen 

herättämistä nuorissa voidaan pitää tärkeänä myös muista syistä kuin biologian alan rekrytoinnin 

vuoksi. Biologista osaamista tarvitaan erittäin monella eri alalla, kuten esimerkiksi terveysaloilla, 

tekniikan aloilla sekä maa- ja metsätaloudessa. Positiiviset kokemukset koulun biologiasta on 

yhdistetty esimerkiksi hoitoalalle hakeutumiseen (Kersten, 1991). Ympäristökasvatusta ja kestävää 

kehitystä edistävien kulutus- ja toimintatapojen tukemista voidaan pitää myös opetuksen tärkeänä 

tavoitteena (LOPS, 2015).   

3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1. Kyselytutkimus 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. De Vaus (1991) määrittelee kyselytutkimuksen metodiksi, 

jossa kerätään tietoa systemaattisesti ja strukturoidusti, jolloin lopputuloksena on muuttujien ja 

useiden tutkimusyksiköiden muodostama datamatriisi. Toinen kyselytutkimusta määrittelevä piirre 

on matriisista löytyvien muuttujien vertailu, jolloin selvitetään sekä malleja että mahdollisia selittäviä 

tekijöitä ilmiölle. Kyselytutkimus ei tarkoita samaa asiaa kuin kyselylomakkeen käyttö, vaikkakin 

kyselylomakkeet ovat useimmiten käytetty menetelmä kyselytutkimuksessa.  
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Tässä tutkimuksessa kysely suoritettiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Sähköinen kysely 

mahdollistaa suuren vastaajajoukon tavoittamisen nopeasti, helposti ja edullisesti, eikä 

maantieteellinen etäisyys muodostu ongelmaksi (Hirsjärvi ym. 1997). Webropol-työkalun avulla sekä 

tilasto- että tekstianalyysin teko onnistuu suoraan ohjelmassa.  

Käyttämällä sähköistä kyselyä on mahdollista siirtää tulokset suoraan laskenta- ja tilasto-ohjelmiin, 

mikä tehostaa ja nopeuttaa aineiston käsittelyä (Heikkilä, 1998). On tärkeää huomioida sähköisen 

kyselyn mahdolliset haittapuolet. Vastauskato on melko suuri ja vastaajien motivaatio ja 

keskittyminen kyselyyn voi olla heikompaa. Etäisyys tutkijaan myös estää tarkentavien kysymysten 

esittämisen ja väärinymmärrysten määrä voi olla suurempi. Kyselyn rakentaminen vaatii taitoa ja 

perehtyneisyyttä, jotta kysymykset olisivat mahdollisimman ymmärrettäviä (Hirsjärvi ym. 1997).  

Kaikkiaan kyselyssä (liite 1) oli 19 vastattavaa kohtaa. Ensimmäisillä kuudella kysymyksellä 

kartoitettiin vastaajiin liittyviä muuttujia, kuten sukupuolta, koulutustaustaa ja ikää. Kyselyssä 

käytettiin sekä kvalitatiivisesti käsiteltäviä, avoimia kysymyksiä (kysymykset: 11–17, 19) että 

suljettuja, kvantitatiivisesti käsiteltäviä kysymyksiä (kysymykset: 7–9, 18). Avointen kysymysten 

vahvuutena voidaan pitää vastaajien mahdollisuutta ilmaista itseään vapaasti ja poistaa ehdottelun ja 

johdattelun riskiä (Hirsjärvi ym. 1997). Suljettuja kysymystyyppejä tutkimuksessa olivat matriisit ja 

valintakysymykset. Kysymyksissä 7 ja 9 käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa ja kysymyksessä 8 

neliportaista Likert-asteikkoa. Kysely tehtiin sähköisesti Webropol-kyselytyökalun avulla. Linkki 

kyselyyn liitettiin saatesähköpostiin, joka lähetettiin vastaanottajille.   

3.2. Fenomenografisen lähestymistavan soveltaminen tutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa sovellettiin fenomenografista lähestymistapaa. Fenomenografia-termi on 

syntynyt sanoista ’ilmiö’ ja ’kuvata’ (Ahonen, 1996). Niikko (2003) määrittää fenomenografian sekä 

analyysiprosessiksi että metodologiseksi lähestymistavaksi, jonka pyrkimyksenä on tarkastella 

ilmiötä koskevan ajattelun sisältöä. Kyseessä on siis toisen asteen näkökulma, jossa ei tutkita itse 

ilmiötä, vaan tarkoituksena on kuvata ihmisten erilaisia tapoja käsittää erilaisia ilmiöitä ja 

ulottuvuuksia. Totuuskäsitys fenomenografiassa on ’monistinen’, joten todellisuutta ja käsityksiä ei 

eroteta toisistaan. Ilmiö ei ole olemassa erillään ajatuksista (Syrjälä ym. 1994). Painotus on ajattelun 

sisällössä sekä sen laadullisessa vaihtelussa ja huomio on yksilön minässä. Fenomenografiassa 

tiedostetaan yksilön käsitykset ja merkityksenantoprosessi kokemuksen perustana sekä tämän yhteys 

toimintaan (Niikko, 2003). Tässä työssä tarkastelun kohteena on lukion biologian opettajien 

käsitykset biologian opiskelusta ja urasta sekä alan valinnasta  
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Fenomenografiassa ei pyritä selittämään miksi tutkittavien käsityksen ovat millaisia ovat, eikä selitetä 

vaihtelun syitä. Käsityksiä ei myöskään verrata ilmiöstä olemassa olevaan oikeana pidettyyn 

käsitykseen, niin sanottuun ”tieteelliseen totuuteen”. Totuus on se mitä tutkittavat kokevat (Niikko, 

2003). Fenomenografian kritiikkinä on esitetty juurikin käsitysten virheellisyyttä ja epätarkkuutta 

suhteessa todellisuuteen. Tämä kuitenkin tulee ottaa huomioon käsitysten merkityksien tarkastelussa 

sekä relevanssin arvioinnissa (Metsämuuronen, 2006b). Fenomenografia näkee yhden maailman, 

joka ilmenee eri tavoin eri ihmisten ajatuksissa ja käsityksissä (Ahonen, 1996).    

Tiedonhankintamenetelmät sekä analyysimenetelmät kuvaillaan fenomenografisessa tutkimuksessa 

lähinnä kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäväksi. Useimmiten käytössä on avoin haastattelu (Niikko, 

2003). Tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa käytettiin avoimia kysymyksiä, joilla pyrittiin 

saamaan opettajilta heidän käsitysmaailmaansa avaavia vastauksia. Jotta tutkimuskysymyksiin 

saataisiin tyydyttävät vastaukset, kyselylomakkeessa kerättiin myös kvantitatiivista aineistoa 

kartoittaen opettajien toimintaa alanvalinnan tukemisessa. Tästä johtuen tutkimusta ei voida sanoa 

puhtaan fenomenografiseksi, mutta fenomenografisia elementtejä soveltavaksi. Fenomenografia 

tiedostaa henkilön käsitysten merkityksen henkilön toimintaan ja käytökseen, mutta yhteys ei 

kuitenkaan aina ole suoraviivainen (Niikko, 2003). Tämän vuoksi tutkimuksessa oli perusteltua 

yhdistää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista dataa tarkemman kokonaiskuvan saamiseksi.      

3.3. Aineistonkeruu ja kohderyhmä 

Sähköinen kysely lähetettiin vastaanottajille sähköpostitse maaliskuussa 2017 Biologian ja 

maantieteen opettajien liiton (BMOL) ja sen piiriyhdistyksien kautta. Tämän lisäksi kysely jaettiin 

kerran Facebookin Bi-ge-tt-materiaalit-ryhmässä, joka on tarkoitettu biologian, maantieteen ja 

terveystiedon opettajille opetusideoiden ja -materiaalien vaihtamiseen. Yhdistysten puheenjohtajiin 

otettiin yhteyttä ja heille kerrottiin tutkimuksesta sekä heitä pyydettiin lähettämään viesti 

vastaanottajille yhdistyksen sähköpostilistojen kautta. Yhteystiedot saatiin BMOL:in internet-

sivuilta. Mikäli viestiä ei saatu välitettyä yhdistyksen kautta, olivat syynä vastaamattomuus, 

yhteyshenkilön poissaolo, yhdistyksen epäkunnossa oleva sähköpostilista tai yhteyshenkilön 

vanhentuneet/väärät yhteystiedot.   

Opettajia lähestyttäessä ensimmäinen kysely lähetettiin suoraan BMOL:n sähköpostilistalle. 

Vastauksia tuli tämän jälkeen 22 kappaletta. Tämän jälkeen lähestyttiin liiton piiriyhdistyksiä. Kysely 

lähetettiin suoraan Oulun, Pirkanmaan, Turun, Lapin ja Etelä-Pohjanmaan sähköpostilistoille sekä 

viestinvälityspyyntö lähetettiin Uudenmaan ja Pohjois-Karjalan piiriyhdistyksille. Tämän jälkeen 

vastauksia saatiin 11 lisää. Kolmannella kierroksella kysely lähetettiin Länsi-Pohjan, Keski-Suomen, 
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Keski-Pohjanmaan, Hämeenlinnan, Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan piiriyhdistyksille. Vastauksia 

saatiin 9 kappaletta lisää. Seuraavaksi kysely lähetettiin vielä kerran BMOL:n sähköpostilistalle sekä 

Pirkanmaan, Turun, Lapin ja Etelä-Pohjanmaan sähköpostilistoille Kysely julkaistiin myös 

Facebookin biologian, maantieteen ja terveystiedon opettajille suunnatussa Bi-ge-tt-materiaalit-

ryhmässä. Yhteensä kokoon saatiin 49 kappaletta vastauksia ja edustusta oli ympäri Suomen. Kysely 

suljettiin toukokuussa 2017. 

3.4. Aineiston käsittely ja analysointi 

Webropol-kyselyn tulokset siirrettiin suoraan Microsoft Exceliin, jossa myös suljettujen vastausten 

arvot automaattisesti muutettiin numeeriseen muotoon ilmaisemaan vastausvaihtoehtoja. Esimerkiksi 

sukupuoli ilmoitettiin seuraavasti joko 1 = mies, 2 = nainen ja 3 = muu. Vastaukset myös tarkistettiin 

virheellisten ja puuttuvien tietojen osalta. Ennen varsinaista käsittelyä vastaajien ikä selvitettiin 

syntymävuosien perusteella ja luokiteltiin ”alle 40-vuotiaisiin”, ”40–50-vuotiaisiin” sekä ”yli 50-

vuotiaisiin”. Samoin kokemus luokiteltiin alle ”10 vuoteen”, ”10–20 vuoteen” sekä ”yli 20 vuoteen”. 

Koulutustaustaa kysyttiin avoimella kysymyksellä, jonka vuoksi vastausten muuttaminen 

numeeriseen muotoon vaati jonkin verran tulkintaa. Ne vastaukset joissa ilmeni vastaajan pääaineena 

biologia, merkittiin numerolla 1 ja vastaavasti mikäli pääaine oli maantiede, merkittiin vastaus 

numerolla 2. Muut tai määrittelemättömät pääaineet merkittiin numerolla 3.   

3.4.1. Kvantitatiivinen analyysi 

Kysymykset 7–9 sekä 18 käsiteltiin kvantitatiivisin menetelmin. Testattavina muuttujina olivat 

opettajan sukupuoli, luonnontieteitä ja matematiikkaa painottavassa (LUMA) lukiossa opettaminen, 

koulutustausta, ikä ja kokemus. Ikä ja kokemus korreloivat vahvasti keskenään, mutta ikää voitiin 

pitää luotettavampana muuttujana tässä tutkimuksessa. Kokemusvuosien arviointi on 

todennäköisemmin epätarkempaa, vastaus ”noin 20 vuotta” voi esimerkiksi tarkoittaa 

kahtakymmentä vuotta ja kolmea kuukautta, kahtakymmentäkolmea tai vaikkapa yhdeksäätoista 

vuotta.  

Excelissä vastaukset taulukoitiin ja kysymyksille 7 ja 9 laskettiin keskiarvot ja mediaanit. Myös 

kuvaaja (kysymys 8) tehtiin Excelissä.  Tämän jälkeen vastauksille suoritettiin tilastollinen analyysi 

käyttäen IBM SPSS statistics 24 -ohjelmistoa. Vastaukset ja muuttujat ristiintaulukoitiin ja testeinä 

käytettiin X²(khiin neliö)-testiä, Fisherin tarkkaa testiä, mediaanitestejä sekä korrelaatioanalyysiä. 

Testin valitsemisessa oli huomioitava otoskoko, käytetyt mitta-asteikot sekä muut testien edellytykset 

(Heikkilä, 2005).  
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Erityistä huomiota tuli kiinnittää pieniin luokkiin, joissa tilastollinen testaus ei anna yhtä luotettavia 

arvoja kuin jos ryhmän koko olisi suurempi. X²-testin oletusten mukaan jokaisen odotetun 

frekvenssin on oltava suurempi kuin 1 ja korkeintaan 20 % odotetuista frekvensseistä saa olla 

pienempiä kuin 5 (Heikkilä, 2005). Tämän vuoksi X²-testiä käytettiin ainoastaan kysymyksessä 18, 

tutkiessa sukupuolen sekä iän vaikutusta vastauksiin. X²-testi vertailee saatuja ja odotettuja 

frekvenssejä ja selvittää onko sarake- ja rivimuuttujien välillä riippuvuutta. Nollahypoteesi on, että 

riippuvuutta ei muuttujien välillä ole. X²-testiä voidaan käyttää kaikilla asteikoilla (Heikkilä, 2005).  

Muissa tapauksissa käytettiin mediaani-testiä sekä Fisherin tarkkaa testiä. Fisherin tarkka testi sopii 

pienille otoskoille ja laskee todennäköisyyden saada täsmälleen samanlainen tai ”äärimmäisempi” 

(more extreme) ristiintaulukko (Metsämuuronen, 2006a). Mediaanitesteinä käytettiin joko Mann-

Whitneyn testiä (U-testi) tai Kruskalin-Wallisin testiä (H-testi). U-testi on parametriton testi, joka 

vertailee kahden ryhmän välisiä keskiarvoja tai mediaaneja. Testin käyttämiseksi on havaintojen 

oltava toisistaan riippumattomia ja se vaatii vähintään järjestysasteikon mittaukset eli soveltuu hyvin 

mielipideasteikolle. Mikäli vertailussa oli useampi kuin kaksi ryhmää, käytettiin H-testiä 

(Metsämuuronen, 2006a). H-testiä käytettiin kysymyksissä 7–9 tarkastellessa iän vaikutusta 

vastauksiin.   

Muuttujien välistä riippuvuutta testattiin myös korrelaatioanalyysilla niissä tapauksissa, missä 

molemmat muuttujat olivat vähintään järjestysasteikollisia. Tällaisia tapauksia olivat kysymykset 7–

9 tarkasteltaessa iän vaikutusta vastauksiin. Testauksessa käytettiin Spearmannin korrelaatiokerrointa 

(rs), joka sopii nimenomaan järjestysasteikollisille muuttujille. Korrelaatiokertoimen etumerkki (+ tai 

-) ilmaisee riippuvuuden suunnan ja arvo 0 ilmaisee ettei riippuvuutta ole (täydellinen riippuvuus on 

joko -1 tai 1). Korrelaatio voi siis olla positiivista, jolloin toisen muuttujan kasvaessa toinenkin kasvaa 

tai negatiivista, jolloin toisen muuttujan kasvaessa toinen laskee. On huomattava, että korrelaatio ei 

todista kausaalisuutta. Muuttujilla voi mahdollisesti olla kolmas yhteinen tekijä, joka saa aikaan 

näennäisen yhteyden. Korrelaatio ei myöskään aina ole lineaarista, mikä vaikeuttaa tulkintaa 

(Heikkilä, 2005).  

Merkitsevyystaso p (probability) kertoo riskin saada tuloksissa havaittu riippuvuus tai ero sattumalta. 

Mikäli p-arvo on esimerkiksi 0,02, riski saada kyseinen tulos sattumalta on 2 % ja voidaan sanoa, että 

ero on ”tilastollisesti merkitsevä” ja nollahypoteesi voidaan hylätä. Merkitsevyystasoa suurempi p-

arvo ilmaisee, että nollahypoteesi (ei riippuvuutta tai eroa muuttujien välillä) pysyy voimassa. Usein 

käytetty merkitsevyystaso on 0,05 (5%) (Heikkilä, 2005) ja tätä sovellettiin myös tässä 
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tutkimuksessa. Mikäli p-arvo oli yli merkitsevän, mutta alle 0,10, voitiin tulosta pitää joissain 

tapauksissa varovaisesti suuntaa-antavana.  

3.4.2. Kvalitatiivinen analyysi 

Vastausten ollessa valmiiksi kirjallisessa muodossa Excel-taulukossa, oli analysointivaihe 

suhteellisen helppoa, litterointia ei tarvittu ja työstäminen ja luokittelu tapahtui Microsoft Word-

ohjelmassa. Kysymyksissä 11, 12, 15 ja 17, missä vastaukset olivat lyhyitä ja yksiselitteisiä, käytettiin 

Webropolin omaa määrällistä tekstianalyysia käyttävää Text Mining -työkalua. Tämä mahdollisti 

analyysin suoraan Webropolin sivuilla.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, johon fenomenografinen metodi lukeutuu, tiettyjä standardoituja 

analyysimenetelmiä ei juurikaan ole (Niikko, 2003). Kyselyn avoimia kysymyksiä (kysymykset 11–

17, 19) analysoitiin kvalitatiivisin, eli laadullisin menetelmin soveltaen sisällön analyysin keinoja. 

Tavoite fenomenografiassa on ymmärtää ilmiötä, ei niinkään selittää sitä (Ahonen, 1996). 

Ensimmäiseksi tutkimuksen alkaessa huomio on kiinnitettävä tarkasteltavaan ilmiöön ja tutustuttava 

sen käsitteisiin ja tutkimuksen teoriaan. Aineistonkeruun jälkeen aineistoon perehdytään lukemalla 

vastaukset läpi (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Erilaiset analyysitavat eivät ole täysin selvärajaisia ja usein niitä sovelletaan yhdessä ainakin jossain 

määrin (Eskola & Suoranta, 1998).  Alasuutari (1993) kuitenkin kuvaa kvalitatiivisen aineiston 

analyysin perusmenetelmää seuraavasti. Kvalitatiivisen tutkimuksen analyysi voidaan jakaa kahteen 

vaiheeseen: havaintojen pelkistämiseen ja ”arvoituksen ratkaisemiseen”, eli tulkintaan. Pelkistäminen 

voidaan edelleen jakaa kahteen vaiheeseen. Ensinnäkin, aineistoa on tarkasteltava aina tietystä 

näkökulmasta, joka vastaa tutkimuksen kysymyksenasettelua ja teoriaa. Näin saadaan aikaan 

aineistosta pelkistetyt raakahavainnot. Toiseksi, havaintomäärää karsitaan yhdistämällä havaintoja. 

Aineistosta etsitään havainnoista yhteisiä piirteitä, jolloin aineisto pelkistyy edelleen. 

Tulkintavaiheessa aineiston antamista johtolangoista rakennetaan merkitystulkinta tutkittavasta 

ilmiöstä. 

Aineiston luokittelu aloitetaan merkitysten tulkitsemisella. On ymmärrettävä mitä vastauksissa 

halutaan sanoa, jotta niiden teoreettinen merkitys selkenee (Ahonen, 1996). Se mikä 

tutkimuskysymysten, teorian ja kysymyksen kannalta ei ole oleellista, jätetään pois. Oleelliset, 

merkityt asiat kerätään yhteen ja niitä aletaan luokitella kategorioihin niiden samankaltaisuuksien 

perusteella. Näitä luokkia voidaan yhdistellä, jolloin muodostu ylä- ja alaluokkia ja edelleen 

pääluokka. Nämä tarjoavat ilmiölle selitysmallin (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Luokittelu toteutettiin 

taulukoimalla ja sisältöä tarkasteltiin määrällistä tekstianalyysia soveltaen, toisin sanottuna 
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havaintoja (esimerkiksi ilmaisujen lukumääriä) laskemalla (Eskola & Suoranta, 1998). Näistä tehtiin 

havainnollistavia diagrammeja Excelin avulla kysymyksissä 8, 11, 12, 15 ja 17. 

4. TULOKSET 

Taulukko 1 Kyselyyn vastanneiden opettajien taustatietoja.  

N = 49. 

Kokonaisuudessaan vastauksia saatiin biologian 

opettajilta 49 kappaletta (taulukko 1). Iältään 

vastaajat olivat 25–63-vuotiaita ja kokemusta 

biologian opettamisesta vastaajilla oli kolmesta 

kuukaudesta kolmeenkymmeneenkolmeen 

vuoteen. Vastaajista miehiä oli 16, naisia 32 ja yksi 

ilmoitti sukupuolekseen ”muu/en osaa sanoa”. 

”Koulutustausta”-kohtaan vastaajista 16 vastasi 

taustakseen biologian, 7 maantieteen ja yksi 

kemian. Vastaajista 25 ilmoitti 

koulutustaustakseen yliopistotutkinnon, muttei 

tarkentanut vastauksessa pääainettaan. Biologian 

lisäksi muina opetettavina aineina vastaajilla 

olivat yleisimmin maantiede (82 %) sekä 

terveystieto (37 %).  Vastaajista 6 työskenteli 

LUMA-lukiossa.  

4.1. Biologian opettajien käsityksiä biologian opiskelusta ja alasta 

Biologian työtä opettajat kuvasivat monipuolisesti. Kuvatessaan biologin työtä valtaosa vastaajista 

käytti sanoja ”monipuolinen”, ”vaihteleva” tai ”riippuu”. Opettajat tiedostivat, että biologi voi 

työllistyä hyvin erilaisiin tehtäviin ja hyvin erilaisille aloille. Vastauksista voitiin poimia 32 

monipuolisuuteen viittaavaa ilmaisua. Muuten biologin työtä kuvailtiin mielenkiintoiseksi ja 

kiinnostavaksi alaksi ja näistä vastauksissa löytyi 8 mainintaa. Alaan liitettiin myös vaativuus (9 

mainintaa) johtuen muun muassa sen haastavasta luonteesta, matkustelusta, kiireisyydestä ja 

apurahojen ja työpaikkojen hankinnasta. Kaksi mainintaa oli työn kausiluontoisuudesta ja kaksi työn 

konkreettisuudesta. Vastauksissa oli kaksi ilmaisua, jotka kuvailivat työtä tärkeäksi. Tämän lisäksi 

kolme ilmaisua kuvaili työtä itsenäiseksi, kun taas neljä sosiaaliseksi. 

 n % 

Sukupuoli   

mies 16 33 

nainen 32 65 

muu 1 2 

Ikä   

alle 40 11 22 

40–50  19 39 

yli 50 19 39 

Koulutustausta   

biologia 16 33 

maantiede 7 14 

muu/ei tietoa 26 53 

Opettaa luma-lukiossa   

kyllä 6 12 

ei 43 88 
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”Riippuu siitä, mitä työtä tarkasteleen. Tutkimuksessa saa ensin olla aikuisten ihmisten 

mittaamattoman suuressa hiekkalaatikossa (=kentällä) tekemässä tutkimuksia, 

keräämässä aineistoa, havainnoimassa. Tai labrassa rajatummassa tilassa tekemässä 

samaa. Aina oppii uutta, ratkaisut tuovat lisätiedon lisäksi usein lisäkysymyksiä. 

Merkityksellisen tiedon tuottamista ja yhä tärkeämpää on saada se tieto ymmärrettävällä 

tavalla julkisuuteen.” 

Useimmin mainitut työtehtävät olivat tutkija ja opettaja (molemmista 12 mainintaa). Myös 

asiantuntijatehtävät (5), yrittäminen (2) ja virkamiestehtävät (2) mainittiin vastauksissa. Työn sisältöä 

kuvailtiin maastossa (7 mainintaa) ja laboratoriossa tapahtuvaksi (4 mainintaa) sekä ”paperityötä” (5 

mainintaa) sisältäväksi. Paperityöksi katsottiin sekä ”toimistohommat” että datan käsittely ja 

kirjoitustyö.  Kolme vastaajaa ei osannut kuvailla biologin työtä ollenkaan, syinä olivat maantiede 

pääaineena ja kokemattomuus biologin töistä. 

”biologi voi olla opettajana, asiantuntijatehtävissä tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, 

valmius tehdä maastotöitä” 

Biologian alan vetovoimatekijöinä pidettiin mielenkiintoisuutta sekä merkitystä tulevaisuudessa. 

Opettajien vastauksissa alan tulevaisuusnäkymiin ja ajankohtaisuuteen liittyi 16 mainintaa. 

Tulevaisuuteen (ja nykyisyyteenkin) liitettiin ihmiskunnan ja maailman kohtaamia haasteita, kuten 

ilmastonmuutos sekä nopea kehitys ja uudet sovellutukset. Alaa pidettiin myös itsessään 

mielenkiintoisena. Alan mielenkiintoisuudesta vastauksissa oli 17 mainintaa. Monipuolisuutta 

pidettiin biologian alan positiivisena puolena ja vastauksissa oli seitsemän mainintaa siihen liittyen. 

Saman verran oli mainintoja alan luontosuhteeseen liittyen.   

”Jos on kiinnostusta alaan, niin alan monipuolisuuden vuoksi voi tehdä hyvin 

monenlaisia töitä. Tutkimustyössä aina uuden tiedon lisääntyminen on vetovoimatekijä. 

Ehkä mahdollisuus tehdä edes hieman luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta 

eli tehdä työtä, joka on tärkeää.” 

”Merkittävyys ja tärkeys ihmiskunnan kohtalonkysymyksissä.” 

Neljä mainintaa nosti esille alan arvokkuuden. Mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja luonnon 

hyvinvointiin pidettiin mahdollisina vetovoimatekijöinä. Tämän lisäksi biologian hyviin puoliin 

lukeutui työn luonteeseen liittyvät tekijät, kuten kansainvälisyys, vapaus, työllistyminen biotieteiden 

puolella sekä mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Muita positiivisia puolia olivat suomalaisen 

koulutuksen ja tutkimuksen laatu (yksi maininta). Kaksi vastaajaa piti mahdollisena, että media luo 

biologiasta vetovoimaista kuvaa. Jokseenkin mielenkiintoista oli havainto useammasta 

bioteknologiaan liittyvästä maininnasta. Bioteknologiaan ja biotieteisiin yhdistettiin erityisesti 

paremmat työllistymismahdollisuudet sekä tärkeä merkitys tulevaisuudessa.  
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”Luonto ja elämä, joiden itsessään luulisi kiinnostavan jokaista...monipuolisuus.” 

”Bioteknologia, maapallon tulevaisuuden ratkaisevassa asemassa oleva osaaja” 

Selvästi suurin osa vastanneista piti alan huonona puolena heikkoa työllistymistilannetta (kuva 1). 

Tähän liitettiin sekä hankala työllistyminen, pätkätyöt, kausityöt että kova kilpailu. Työllistymiseen 

liittyviä mainintoja oli 36 kappaletta ja se oli ehdottomasti eniten mainittu huono puoli alassa. 

Alhainen palkkaus sai myös useita (14) mainintoja. Palkkaukseen liitettiin sen alhaisuuden lisäksi 

myös apurahojen hankintaan 

liittyvä vaiva. Tämän lisäksi 

kaksi vastaajaa koki, että ala 

on usein aliarvostettu ja 

muihin syihin lukeutui 

esimerkiksi runsas 

matkustelu ja työn vaativuus. 

Kysyttäessä soveltuvia 

piirteitä biologin työhön 

tärkein piirre opettajien 

mielestä oli kiinnostus 

alaan (kuva 2). Vastauksissa oli 26 luokkaan ”kiinnostuneisuus” kuuluvaa ilmaisua.  Myös piirteet 

”uteliaisuus” ja ”innostus” katsottiin kuuluvaksi tähän luokkaan.  

 Seuraavaksi tärkein piirre 

opettajien mielestä oli 

ahkeruus. Tähän luokkaan 

kuuluvia ilmaisuja oli 22 ja 

luokkaan laskettiin 

kuuluvaksi esimerkiksi 

ilmaisut ”pitkäjänteisyys”, 

”sinnikkyys” ja ”halu nähdä 

vaivaa”. Erilliseksi luokaksi 

katsottiin määrätietoisuus, 

johon luettiin kuuluvaksi 

muun muassa oma-

aloitteisuuteen, 
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kilpailuvalmiuteen ja päämäärätietoisuuteen viittaavat ilmaisut. 

Muita tärkeitä piirteitä opettajien mielestä olivat ajattelutaidot, yhteistyökykyisyys, tarkkuus ja 

luonnontieteelliset vahvuudet. Luokka ”ajattelutaidot” sisälsi ns. ”avaraa mieltä”, luovuutta ja kykyä 

soveltaa asioita. ”Luonnontieteellinen ajattelu” -luokka sisälsi ominaisuuksia, kuten loogisuus, 

analyyttisyys, matemaattiset kyvyt ja luonnontieteellinen ajatusmaailma.  Kaksi opettajaa kertoi, että 

aiheesta ei ole ikinä keskusteltu oppilaiden kanssa. 

Opettajien mielestä tärkeimmät biologiaa tukevat aineet olivat muut luonnontieteet ja matematiikka 

(kuva 3). Myös terveystieto, vieraat kielet ja psykologia olivat usean mielestä hyödyllisiä biologian 

opiskelussa ja työssä. Luonnontieteistä erityisesti kemiaa pidettiin tärkeänä (kuva 4).    

 

4.2. Biologian opettajien käsityksiä biologian alan valinnasta  

Suurin osa vastanneista (noin 74 %, n = 46) suosittelisi biologian alaa lukiolaisille. Tätä perusteltiin 

eniten sillä, että nuoren oma mielenkiinto on kaikkein tärkein tekijä alanvalinnassa. Kaksikymmentä 

henkilöä kysymykseen myöntävästi vastanneista (melkein 59 %) perusti vastauksensa tähän.  Muita 

syitä olivat alan ominaisuudet, kuten alan mielenkiintoisuus ja monipuolisuus (noin 29 %) sekä alan 

hyödyllisyys, erityisesti tulevaisuudessa (lähes 9 %).  Biologiaa suosittelevista kuitenkin kahdeksan 

tiedosti myös alan haasteet. Alaa ei pidetty helppona ja työllistymistä pidettiin vaikeana.  

”Kyllä. Vaikka työllisyysnäkymät eivät ole parhaimmasta päästä, niin eivät 

huonoimmastakaan. Hyvälle, innostuneelle, eteenpäin katsovalle ja motivoituneelle 

henkilölle löytyy aina paikka maailmasta ja omalta alaltaan!” 
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Kuusi vastaajaa (13 %) oli epävarmoja alan suosittelemisesta. Alaa voitiin suositella, mutta 

varauksella. Tässäkin alan työllistymistilannetta pidettiin huolestuttavana. Yksi vastaaja ei ottanut 

kantaa ja piti nuoren omaa päätöstä tärkeimpänä ja yksi vastaaja suosittelisi mieluummin muuta, 

biologiaa soveltavaa alaa.   

”Suosittelisin silloin kun on varma omasta uravalinnasta. Epävarmalle en suosittele.” 

”Riippuu opiskelijasta. En koskaan tyrmää, mutta toivon, että on olemassa myös 

vaihtoehto b.” 

Vain alle 11 % opettajista ei suosittelisi biologian alaa. Kaikilla vastanneilla vaikea työllistyminen 

oli tähän syynä. Myös apurahojen hankkiminen, matala palkkaus ja projektiluontoisuus olivat 

mainittuja syitä. Yksi vastaaja piti soveltavia aloja ja alojen yhdistelyä (esimerkiksi terveyden 

biotieteet) hyvinä mahdollisuuksina perehtyä myös biologiaan.  Kolme vastaajaa kuitenkin 

huomautti, että nuoren oma mielenkiinto ja motivaatio ovat tärkeintä alan valinnassa.  

”En. Töitä on vähän, ja töiden perässä joudut muuttamaan ja ne ovat projektiluontoisia 

(lyhytaikaisia) tai toimit apurahojen voimin. Biologeja on ylikoulutettu ja määrältään 

liikaa. Samoista työpaikoista kilpailevat varsinaiset biologian pääaineopiskelijat kuin 

sivuainetta biologiaa lukeneet ja se sitten huikea määrä se. Lopulta kuitenkin totean 

opiskelijoille, että elämässä on seurattava omaa tietä. Kukaan ei voi sanoa, ettetkö sinä 

tai sinä onnistuisi. Jos todella yrittää ja hakee eteenpäin, on proaktiivinen, ja haluaa 

jotain, sen yleensä myös saavuttaa. Jos biologia on urasi, helppoa eteneminen ei tule 

olemaan, mutta jos jotain TODELLA haluat, teet sen eteen kaiken, voi olla että menestyt.” 

Opettajista yli puolet (53 %) oli sitä mieltä, etteivät lukiolaiset saa tarpeeksi tietoa biologian alasta ja 

opiskelusta. Tulosten mukaan ikä näyttäisi vaikuttavan käsityksiin siitä, saavatko opiskelijat tarpeeksi 

tietoa alasta ja opiskelusta (taulukko 2). Yli 50-vuotiaat vastasivat lukiolaisten saavan tarpeeksi tietoa 

huomattavasti useammin verrattuna alle 40- sekä 40–50-vuotiaisiin (X² = 6,006, df = 2, p < 0,05; 

Mann-Whitneyn U = 189,000, df =2 p < 0,05). Syynä tähän voivat olla vanhempien opettajien 

erilaiset kokemukset biologian opiskelusta ja työstä. Muuttuneet käytännöt yliopistoissa, 

rahoitusongelmat ja työllistymisen vaikeus todennäköisesti koskettavat erityisesti nuoria äskettäin 

valmistuneita biologeja ja/tai biologian opettajia, kun taas vanhemmilla opettajilla työtilanne saattaa 

olla vakaampi. Nämä omat kokemukset saattavat heijastua käsitykseen nykyisten lukiolaisten 

tilanteesta.  
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Taulukko 2 Eri ikäluokkien vastaukset lukumäärittäin kysyttäessä lukiolaisten tiedonsaannin riittävyyttä biologian opiskelusta ja työstä. 

N = 49.  

Saavatko lukiolaiset mielestäsi tarpeeksi tietoa biologin työhön ja yliopisto-opiskeluun liittyen? 

 Alle 40-vuotiaat (%) 40–50-vuotiaat (%) Yli 50-vuotiaat (%) Kaikki (%) 

Kyllä 27,3 36,8 68,4 46,9  

Ei 72,7 63,2 31,6 53,1 

Yhteensä 100,0  

n = 11 

100,0  

n = 19 

100,0 

n = 19  

100,0 

n = 49 

 

Kielteisesti vastanneista 13 täydensi vastaustaan kertomalla mistä lukiolaiset tarvitsisivat lisää tietoa.  

Lisää tietoa pitäisi heidän mukaansa saada biologian opiskeluun liittyvistä asioista (esimerkiksi 

yliopistojen erot). Myös erilaisista mahdollisista urapoluista toivottiin lisää tietoa lukiolaisille.  

Kysyttäessä biologian opettajan keinoja tukea lukiolaisen opiskelualan valintaa, tärkeimpänä 

opettajat pitivät informointia; opiskelusta ja alasta kertomista. Informointiin liittyviä ilmaisuja oli 

vastauksissa 25 kappaletta. Toiseksi tärkein oli kannustaminen. Kannustamiseen ja innostamiseen 

liittyviä ilmaisuja oli vastauksissa 18 kappaletta. Tämän lisäksi esille tulivat myös erilaiset 

pedagogiset ratkaisut, esimerkiksi laboroinnit ja vierailut (7 kappaletta). Seitsemässä vastauksessa 

nousi esille opettajan oman esimerkin tärkeys. Kaksi ilmaisua liittyi myös yleiseen tukemiseen 

alanvalinnan suhteen.  

”Kannustamalla opiskelemaan lukiossa laajasti luonnontieteitä ja matematiikkaa. 

Kertomalla erilaisista ammateista, joissa tarvitaan biologiaa. Olemalla itse innostunut 

omasta alastaan ja uudesta tiedosta.” 

”Omat kokemukset ja niiden jakaminen. On hienoa, jos pääsee yritysviereialuille ja 

kykenee näyttämään/teettämään laboratoriointitöitä käytännössä oppitunteja enemmän. 

Yritysvieraita ja ympäristöhallinnon väkeä /kunnan ympäristöosaston väkeä voisi käydä 

enemmän.” 
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4.3. Biologian opiskelun ja alanvalinnan käsittely opetuksessa 

Biologian opettajien käyttämistä alanvalintaa tukevista keinoista yleisin oli kertominen biologiaa 

soveltavista aloista, kuten esimerkiksi lääketieteestä tai ympäristötekniikasta (taulukko 3). Biologin 

taitoja kehittäviä harjoitteita ja toiminnallisuutta käytettiin kohtuullisen usein ja biologian alan 

mahdollisuuksista kerrottiin myös melko usein. Biologian alasta kertominen joko yleisesti tai omien 

ja tuttujen kokemusten perusteella oli yleisempää LUMA-lukioissa opettavilla opettajilla (Mann-

Whitneyn U = 199,500, df = 2, p < 0,05). Syynä tähän voi olla LUMA-lukioiden painotus 

luonnontieteisiin, jolloin niihin liittyvät jatko-opinnot ja urat voivat luontevasti tulla esille useammin. 

Saatiin myös viitteitä siitä, että sukupuoli saattaisi vaikuttaa siihen, miten usein opettaja kertoo 

biologian alan mahdollisuuksista, vaikka ero ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevä. Miehet vaikuttivat 

kertovan alasta enemmän kuin naiset (U = 336,000, df = 2, p = 0,057). 

Vähiten käytetyt menetelmät olivat vierailut ja vierailijat. Tätä selittää suurelta osin menetelmien 

suuritöisyys. Huomattava osa (jopa 28 %) ilmoitti, ettei käytä vierailuja tai vierailijoita koskaan. 

Tähän voi olla syynä koulun sijainti, opettajan ajanpuute tai vähäiset resurssit. Tulosten mukaan 

vaikuttaisi, että alle 40-vuotiaat käyttäisivät vähemmän vierailuja kuin 40–50-vuotiaat ja yli 50-

vuotiaat. Alle 40-vuotiaat kertoivat käyttävänsä vierailuja ”harvoin” huomattavasti useammin kuin 

yli 40-vuotiaat (Fisherin tarkka testi = 9, 562, p < 0,05; H = 5,508, df = 2, p = 0,064). Suuntaa antavia 

tuloksia saatiin myös iän yhteydestä vierailijoiden käyttöön.  

Kuinka usein käytät opetuksessa seuraavia keinoja? 

 
 

Useasti 

/kurssi 

1 

Joka 

kurssi 

2 

Joka 

lukuvuosi 

3 

 

Harvemmin 

4 

En 

koskaan 

5 

 

yht. 

 

ka 

 

md 

Kerron soveltavista aloista 7 22 16 3 1 49 2,37 2 

Harjoitteet 2 22 21 3 1 49 2,57 3 

Kerron biologian alasta* 6,7* 14,3* 20,7* 6,3* 1* 49* 2,60* 3* 

Vierailut 0 1 18 16 14 49 3,88 4 

Vierailijat 0 2 11 23 13 49 3,96 4 

Taulukko 3 Opettajien käyttämien alanvalintaa tukevien keinojen yleisyys. N = 49.  

*Keinossa yhdistetty omien kokemusten kertominen, tuttavien kokemusten kertominen ja alan mahdollisuuksista kertominen 

yleisesti.  
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Alle 40-vuotiaat kertoivat käyttävänsä vierailijoita ”harvoin” useammin verrattuna muihin 

ikäluokkiin. Vastaavasti alle 40-vuotiaat kertoivat käyttävänsä vierailijoita ”usein” harvemmin kuin 

muut ikäluokat (H = 5,523, df = 2, p = 0,063).   

Vierailijoiden ja vierailujen mahdollisesti vähäisempää käyttöä nuorempien opettajien kohdalla voi 

selittää vähäisempi kokemus vierailijoiden ja vierailujen järjestämisestä sekä puuttuvat kontaktit eri 

tahoihin, jolloin niiden järjestäminen voi tuntua hankalammalta. Nuorien kokemattomien opettajien 

aikaa voi myös viedä suhteessa enemmän tuntien suunnittelu ja muihin asioihin perehtyminen sekä 

lisäksi työsuhteet voivat olla enemmän luonteeltaan sijaisuuksia ja lyhyitä määräaikaisuuksia, jolloin 

tilaisuuksia järjestää vierailuja ja vierailijoita voi olla vähemmän.    

Suurin osa (72 %, n = 49) opettajista kertoi, että oppilaat lähestyvät heitä kysyäkseen biologian alasta 

lähes joka lukuvuosi tai useammin (kuva 5). Opettajista 35 % vastasi ”useita kertoja lukuvuoden 

aikana” ja 37 % vastasi ”lähes joka lukuvuosi”. ”Harvemmin” vastasi 24 % ja ”ei lähes koskaan” 4%. 

Tutkituilla muuttujilla ei ollut merkitsevää vaikutusta vastauksiin. Opettajilta lukiolaiset kyselevät 

eniten pääsykokeista (taulukko 4). Tämä on ymmärrettävää, sillä pääsykokeet ovat ajankohtainen ja 

uran alun kannalta oleellinen aihe. Vähiten lukiolaiset kyselevät palkasta ja yliopistojen välisistä 

eroista.  

Tutkituilla muuttujilla ei ollut merkitsevää eroa eri keskusteluaiheiden suhteen. Ainoastaan ikä näytti 

vaikuttavan hieman ”työn sisällöstä” kertomiseen. Alle 40-vuotiaat opettajat ilmoittivat lukiolaisten 

kysyvän vähemmän työn sisällöstä kuin muut ikäluokat (rs = -0,313, p < 0,05; H = 5,476, df = 2, p = 

0,065). Lyhytaikaiset sijaisuudet voivat vähentää keskusteluyhteyden ja -mahdollisuuksien syntyä. 
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Taulukko 4 Keskusteluaiheiden yleisyys opettajien ja lukiolaisten välisissä keskusteluissa.   

   

Yleisimmät yhteistyökumppanit alanvalinnan tukemiseksi opettajien vastauksien mukaan olivat 

yliopistot ja opinto-ohjaajat (kuva 6). Yliopistoja pidettiin tärkeimpänä yhteistyökumppanina ja niistä 

oli vastauksissa 12 mainintaa. Opinto-ohjaajia pidettiin toiseksi tärkeimpänä kumppanina ja niistä oli 

11 mainintaa. Vastauksista kävi ilmi, että opinto-ohjaajat usein järjestävät vierailuja ja vierailijoita 

opinto-ohjauksen tunneille. Vastuuta ohjauksesta siirrettiin paljon opoille. Muita 

yhteistyökumppaneita olivat yritykset, tutkimuslaitokset, entiset opiskelijat, museot ja muut 

vierailukohteet, liitot (esim. BMOL) sekä muu koulun henkilöstö.  

Huomattava osa vastaajista kertoi, ettei tehnyt minkäänlaista yhteistyötä muiden tahojen kanssa 

lukiolaisten uravalintojen tukemiseksi. Tällaisia vastauksia oli 9 kappaletta. Syinä olivat 

paikkakunnan tarjoamat huonot mahdollisuudet tähän, vähäinen biologian opetus/opetuskokemuksen 

puuttuminen sekä tehtävää pidettiin myös kuuluvan lähinnä opinto-ohjaajan vastuulle. Luonteeltaan 

yhteistyötä kuvailtiin suurimmaksi osaksi vierailuiksi erilaisiin kohteisiin (kuva 7) ja myös koululle 

saapuvat vierailijat olivat merkittävä yhteistyömuoto. Tämän lisäksi mainittiin erilaiset tapahtumat, 

konsultointi ja kilpailuihin osallistuminen.   

Kuinka usein seuraavat aiheet nousevat esille lukiolaisten kanssa käydyissä keskusteluissa 

alanvalintaan liittyen? 

 
 

Aina 

1 

Usein 

2 

Joskus 

3 

Harvoin 

4 

Ei   koskaan 

5 

yht. ka md 

Pääsykokeet 5 11 12 14 7 49 3,14 3 

Opiskelupaikkakunnat 0 8 23 15 3 49 3,27 3 

Työllisyys 0 13 18 8 10 49 3,31 3 

Opintojen sisältö 0 8 21 12 8 49 3,41 3 

Työn sisältö 0 7 20 15 7 49 3,45 3 

Soveltuvuus 0 8 19 12 10 49 3,49 3 

Yliopistojen erot 0 1 11 23 14 49 4,02 4 

Palkkaus 0 2 9 22 15 48 4,04 4 
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Kuva 6 Biologian opettajien käyttämät yhteistyötahot. N =44. 

 

 

Kuva 7 Biologian opettajien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyön muodot.  N = 44. 

5. POHDINTA 

5.1. Keskeiset johtopäätökset 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää lukion biologian opettajien käsitystä 

biologian alasta ja opiskelusta. Yleisesti ottaen opettajien näkemykset biologiasta vastaavat melko 

hyvin Ammattinetti.fi-sivuston kuvausta ja voidaan sanoa, että opettajilla on suhteellisen laaja ja 
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realistinen kuva alasta. Tulosten mukaan lukion biologian opettajat näkevät biologian alan 

monipuolisena ja kiinnostavana alana. Sisällöltään työ nähtiin maastossa ja laboratoriossa tehtäväksi, 

sekä kirjoitus- ja paperityötä sisältäväksi. Mainittuja työnimikkeitä oli yleensä tutkija ja opettaja ja 

muita mainittuja olivat asiantuntija, virkamies ja yrittäjä. Vaatimuksena alalla pärjäämiseen on 

biologian opettajien mielestä oma mielenkiinto biologiaan sekä ahkeruus ja määrätietoisuus. 

Kiinnostuksen merkitys on todettu aiemmissa tutkimuksissa vahvimmaksi tekijäksi biologian alan 

valinnassa (Henderson ym. 2007; Pekkari, 2006; Valde, 1993) ja tämän tutkimuksen mukaan 

biologian opettajat näkevät asian samoin. Jokseenkin mielenkiintoisena voidaan pitää sitä, että vain 

yksi vastaaja piti harrastuneisuutta tärkeänä ominaisuutta alalle hakeutumiseen. Ekologeille 

maastokelpoisuus on suhteellisen tärkeä vaatimus (Ammattinetti, 2017b), joka kehittyy 

luontoharrastusten parissa. Käytännön työelämätaitojen huomiotta jättäminen on sinänsä yllättävää 

myös siksi, että uudessa opetussuunnitelmassa (2015) niitä korostetaan. Luontokokemusten merkitys 

on huomattava myös koulun ulkopuolella (Wright & Wyatt, 2008) ja näihin olisi hyvä kannustaa 

biologiasta kiinnostuneita nuoria.  

Biologia nähdään erityisen tärkeänä tulevaisuudessa, ihmiskunnan kohtaamien haasteiden, mutta 

myös mahdollisuuksien edessä. Tätä alan mielenkiintoisuuden lisäksi pidettiin yleensä alan 

vetovoimatekijänä. Alan huonona puolena opettajat pitävät useimmiten heikkoa työllistymistilannetta 

sekä palkkausta. Nämä tulivat esille myös kyselyn muissa kohdissa. Palkkaus ja työsuhdeturva eivät 

Hendersonin ym. (2007) tutkimuksen mukaan ole kovin tärkeitä motivaatiotekijöitä biologian alalle 

hakeutumisessa, mutta opettajiksi suuntautuneet biologit kuitenkin arvostavat työsuhdeturvaa 

keskimäärin enemmän kuin muut biologit. On siis mahdollista, että opettajien kohdalla huono 

työllistyminen nähdään suurempana ongelmana tässä tutkimuksessa kuin miksi se koetaan alalla 

muuten.  

Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää biologian opettajien näkemyksiä biologian 

alanvalinnasta. Valtaosa opettajista (74 %) suosittelisi biologian alaa. Oma mielenkiinto tulisi 

opettajien mukaan olla tärkein vaikuttaja alanvalinnassa ja opettajat lähestyivät asiaa usein 

oppilaslähtöisesti, mitä voidaan pitää positiivisena. Positiivinen suhtautuminen alaan voi välittyä 

oppilaille sanattomastikin esimerkin kautta (Armstrong ym. 2007). Usein opettajat suosittelivat alaa 

kuitenkin varauksella, sillä työtilanne nähtiin huolestuttavana. Yli puolet olikin sitä mieltä, että 

lukiolaiset eivät saa tarpeeksi tietoa biologian alasta ja opiskelusta. Erityisesti nuoret opettajat ovat 

tätä mieltä. Eri ikäluokkien erilaisiin käsityksiin voi vaikuttaa erilaiset kokemukset esimerkiksi alan 

työtilanteesta.  
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Lukiolaisten informointi biologiasta ja sitä soveltavista aloista sekä niiden opiskelusta nähtiin 

kannustamisen ohella tärkeimmiksi keinoiksi uravalinnan tukemisessa. Työelämäntuntemuksen 

kehitys mainitaan aineenopettajan yhdeksi tehtäväksi lukion opetussuunnitelmassa (2015) ja 

Vuorisen & Välijärven (1994) mukaan opettajien rooliin kuuluu alan mahdollisuuksien esittely, itse 

valinnan jäädessä nuorelle. Kannustaminen voi sisältää erilaisia asioita, kuten minäpystyvyyden 

tunteen kehittämistä, kehumista ja alasta positiivisesti puhumista. Oma asema mahdollisena 

roolimallina tiedostettiin ja itse osoitettu innostuneisuus ja esimerkki nähtiin tärkeänä tukikeinona. 

Tutkimusten mukaan opettajat voivat olla tärkeitä roolimalleja (Uitto, 2014; Armstrong ym. 2007) ja 

on tärkeää tiedostaa tämä opettajana. Lisäksi opettajat näkivät toiminnallisuuden tärkeänä 

alanvalintaa tukevana keinona ja kertoivat myös käyttävänsä erilaisia toiminnallisia pedagogisia 

menetelmiä opetuksessaan melko usein. Tutkimusten mukaan toiminnallisuudella ja 

kokemuksellisuudella on merkittävä vaikutus motivaatioon ja aiheesta kiinnostumiseen sekä sitä 

kautta alan valitsemiseen (Uitto, 2014; Armstrong ym., 2007; Rowsey, 1997).  

Opettajien käsityksiä tarkastellessa tulee ottaa huomioon se, etteivät käsitykset välttämättä siirry 

suoraan käytäntöön ja viestintään (Niikko, 2003). Ei voida siis olettaa, että opettajat jakavat juuri 

nämä ajatuksensa opiskelijoille, varsinkaan oma-aloitteisesti opetuksen lomassa. Suuri osa opettajista 

piti alan työllistymismahdollisuuksia ja palkkausta heikkona, mutta keskusteluaiheissa palkkaus oli 

vähiten esillä. Alan huonoista puolista olisi hyvä olla tietoinen, mutta lukioikäinen ei välttämättä 

kuitenkaan ole saavuttanut niin sanottua ”uranvalintakypsyyttä” (Super, 1980), eikä ehkä kykene 

ottamaan näitä huomioon, vaikka tietoa olisikin tarjolla.  

Viimeisenä tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka opettajat käsittelevät biologian alanvalintaa ja 

opiskelua lukiolaisten kanssa. Tulosten mukaan opettajat ovat käytetty tietolähde lukiolaisten jatko-

opintojensuunnittelussa. Suurin osa opettajista (72 %) ilmoitti, että heitä lähestytään asian tiimoilta 

joka vuosi tai useammin. Voidaan pitää positiivisena, että opettajia hyödynnetään näinkin paljon, sillä 

tuen saaminen alanvalintaprosessissa on tärkeää (Turner ym. 2010) ja usein aineenopettaja voi olla 

nuorelle asiantuntevin henkilö alansa suhteen. Todennäköisesti lukiolaiset ottavat asioista selvää 

myös muita kanavia pitkin, kuten internetistä sekä opinto-ohjaajilta ja näitä reittejä pitkin lukiolaiset 

voivat saada sitä tietoa mitä opettajilta ei kysytä. Opettajilta lukiolaiset kuitenkin kysyvät eniten 

pääsykokeista ja vähiten palkkauksesta ja yliopistojen välisistä eroista.  

Kyselyn perusteella palkkaus ja työllisyys kuitenkin huolestuttivat opettajia eniten. Opettajat 

toivoivat oppilaille myös enemmän tietoa opiskelusta ja erilaisista urapoluista. Yliopistojen välillä on 

erilaisia painotuksia ja niistä selvää ottaminen voi olla erittäin tärkeää opiskelijan urapolun ja siinä 
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onnistumisen kannalta. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa painotus on ympäristötieteissä ja 

ekologiassa ja mikäli opiskelijaa kiinnostaa enemmän vaikkapa genetiikka, ei kyseinen yliopisto ole 

ehkä paras tälle opiskelijalle. Alexitchin ym. (2004) mukaan opintojen keskeyttämisessä yleinen syy 

on ennakkokäsitysten ja koetun todellisuuden välinen konflikti. Olisi siis tärkeää, että opiskelijoilla 

olisi realistinen käsitys biologian opiskelusta ja työstä ja näistä asioista tarjottaisiin tarpeeksi tietoa. 

Opettajalla tätä tietoa vaikuttaisi olevan melko hyvin, joten opettajia voitaisiin hyödyntää nykyistä 

paremmin. Puukan (2007) mukaan opiskelijat eivät koe saavansa opettajilta kovin paljon ohjausta, 

mutta siihen kuitenkin ollaan suhteellisen tyytyväisiä.   

Opetuksessaan opettajat ilmoittivat kertovansa biologiaa soveltavista aloista ja biologian alasta 

suhteellisen paljon ja myös toiminnallisuutta ja harjoitteita käytettiin runsaasti. Harjoitteiden käyttö 

voi tarjota oppilaille positiivisia kokemuksia, jotka innostavat ja motivoivat opiskelemaan biologiaa 

(Uitto, 2014; Armstrong ym., 2007; Rowsey, 1997). Vierailuja ja vierailijoita käytettiin vähiten ja 

jopa 28 % ilmoitti ettei käytä näitä koskaan. Vierailujen ja vierailijoiden puute voi vähentää 

kokemuksellisuutta, mutta myös johtaa roolimallien ja esikuvien poisjäämiseen, joka voi vaikuttaa 

kiinnostuksen puutteeseen ja siten alan valitsemiseen negatiivisesti (Uitto, 2014; Armstrong ym. 

2007).  

Suuntaa antavia tuloksia saatiin iän yhteydestä vierailujen ja vierailijoiden käyttöön. Nuoret opettajat 

käyttivät niitä vähemmän kuin vanhemmat opettajat. Syynä tähän voi olla työsuhteiden 

lyhytaikaisuus ja kokemattomuudesta johtuva suurempi työmäärä, jolloin aikaa, resursseja ja 

motivaatiota erikoisten opetustapahtumien järjestämiseen ei välttämättä ole. Nymanin (2009) 

tutkimustulosten voidaan katsoa tukevan tätä ajatusta, osa nuorista opettajista piti vaikeana keskittyä 

ohjaus- ja kasvatustyöhön, sillä heillä ei ollut yhtä paljon osaamista tähän liittyen verrattuna 

asiantuntijuuteen. Lisäksi sijaisuuksien ja lyhytaikaisten työsuhteiden nähtiin vaikeuttavan oppilaihin 

tutustumisteen ja keskusteluyhteyden syntymiseen. Myös Driessenin (2009) mukaan kokeneemmat 

opettajat toimivat aktiivisemmassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa.    

Yhteistyökumppaneina opettajat käyttävät eniten yliopistoja ja opinto-ohjaajia. Myös yrityksiä, 

museoita ja tutkimuslaitoksia käytetään. Yhteistyö oli luonteeltaan yleensä vierailujen ja 

vierailijoiden järjestämistä. Yli 20 % ilmoitti, ettei tee minkäänlaista yhteistyötä alanvalinnan 

tukemiseksi. Puukan (2007) mukaan suuri osa opettajista kokee ohjaustyön kuuluvan lähinnä opinto-

ohjaajalle, mikä saattaa selittää opettajien yhteistyön puutetta. Toisaalta syynä voi olla myös koulun 

toimintatavat. Koska ulkopuolisten tahojen kanssa toteutettu yhteistyö voi antaa opiskelijoille 

arvokasta informaatiota, kokemuksia ja esikuvia, on sen puute mahdollisesti lukiolaisten innostuksen 
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ja käsitysten muodostumisen suhteen. Lukiolaiset voivat saada näitä kokemuksia opinto-ohjauksen 

tunneilla, ilman varsinaista yhteistyötä biologian opettajan kanssa. Kuitenkin nämä kokemukset 

voisivat olla hyödyllisimpiä biologiasta erityisesti kiinnostuneiden opiskelijoiden kohdalla, 

esimerkiksi lukion syventävillä kursseilla tai vapaaehtoisuuteen perustuvissa tutustumistapahtumissa, 

kuten työelämään tutustumisissa tai omavalintaisissa vierailukohteissa. Koska yliopistot olivat 

useimmiten mainittuja yhteistyökumppaneita, on mielekästä pohtia yliopistoista kauempana 

sijaitsevien lukioiden mahdollisuuksia yhteistyöhön. Wrightin ja Wyattin (20089 mukaan ympäristö 

on tärkeä tekijä luontokokemusten mahdollistamisessa. Yhteistyön ja vierailujen puutetta 

perusteltiinkin sijainnilla ja paikkakunnan tarjoamien mahdollisuuksien puutteella.   

5.2. Tutkimustulosten merkittävyys ja soveltamismahdollisuudet 

Tämä tutkimus tuotti perustietoa lukion biologian opettajien näkemyksistä biologian alasta ja heidän 

tavoistaan käsitellä sitä. Opettajat ovat tärkeitä vaikuttajia sekä kiinnostuksen herättäjinä että 

tietolähteenä. On tärkeää ymmärtää opettajien käsityksiä alasta, sillä he voivat siirtää näitä 

näkemyksiä opiskelijoihin ja siten ohjata nuorta tiedostamattomastikin suuntaan tai toiseen (Vuorinen 

& Välijärvi, 1994).  On tärkeää myös, että opettajilla on monipuolisesti tietoa sekä valmiudet opastaa 

nuorta alanvalinnassa. Biologian alan työllistymistilanne on heikko ja kouluttautuneista on 

ylitarjontaa (Ammattinetti, 2017a; LAL, 2014). Siksi on tärkeää, että nuoret saavat tarpeeksi tietoa 

myös biologiaa soveltavista aloista ja saavat biologian alasta realistisen kuvan. Nuorten ohjautuminen 

mielekkäälle alalle, josta löydetään oma paikka, on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. 

Työllistymistilanteesta huolimatta biologian asema tulevaisuudessa on merkittävä ja alalle tarvitaan 

osaavia ja motivoituneita yksilöitä. Täten biologisen kiinnostuksen herättäminen nuorissa on tärkeää. 

Tuloksia on mahdollista hyödyntää opetuksen kehittämisessä. Koulun tulisi tukea opettajien ja 

ulkopuolisten tahojen yhteistyötä, erityisesti mikäli paikkakunnan sijainti asettaa tälle rajoituksia. 

Aika- ja raharesurssit vaikuttavat suoraan opettajien motivaatioon ja mahdollisuuksiin järjestää 

esimerkiksi retkiä tai vierailijoita. Erityistä huomiota voitaisiin kiinnittää myös nuoriin ja 

määräaikaisiin opettajiin. Nuoria opettajia tulisi tukea opetustyössä sekä erityisesti kasvatus- ja 

ohjaustyössä.  Toisaalta nuorilla opettajilla voi olla myös arvokasta ajankohtaista tietoa biologian 

alan ja opiskelun nykytilanteesta. Tätä voitaisiin hyödyntää koulun ohjaustyössä.  

Integraalista ohjaussysteemiä (Mittendorf ym. 2011) voitaisiin hyödyntää Suomessa enemmän ja 

tiedostetummin. Lukiolaiset tarvitsevat jatko-opintoihin liittyvää tietoa ja ohjausta (Puukka, 2007; 

Pekkari, 2006; Tuijula, 2015), ja puutteita on havaittu kattavan tiedon saannissa ja henkilökohtaisen 

ohjauksessa (Alexitch ym. 2004). Tulosten mukaan opettajilla on monipuolinen ja realistinen käsitys 
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alastaan, mutta kaikki opettajien näkemykset eivät välttämättä välity lukiolaisille. Ohjausvastuuta 

jakamalla oppilaat voisivat saada kattavampaa tietoa valintojensa tueksi. 

5.3. Tutkimuksen luotettavuuden arviointia  

5.3.1. Reliabiliteetti 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Sisäistä reliabiliteettia 

voidaan testata toistettavuudella. Samat mittaustulokset saman tilastoyksikön kohdalla viittaavat 

reliaabeliin mittaukseen. Ulkoisella reliabiliteetilla tarkoitetaan toistettavuutta myös muissa 

tutkimuksissa. Tulosten tarkkuus riippuu usein otoskoosta. Pienet otoskoot tuottavat enemmän 

sattumanvaraisia tuloksia (Heikkilä, 2005). Jäseniä BMOL:ssa oli vuoden 2016 lopussa 1585 

(Hellsten, BMOL, henkilökohtainen tiedonanto, 18.9.2017). Vastauksia tutkimukseen saatiin 49 

kappaletta, joka on noin 3 % BMOL:n jäsenmäärästä. Vastaajia tutkimukseen kuitenkin haettiin 

nimenomaan lukion biologian opettajista, joten vastauksien osuus pätevien vastaajien joukosta on 

suurempi. Eri muuttujien tutkinta vaikeutui pienen otoskoon vuoksi ja osan merkitys jäi epäselväksi 

tästä syystä. Pieni edustus esimerkiksi LUMA-lukion opettajilta heikentää tulosten luotettavuutta 

näiden muuttujien suhteen. Parempi, vähemmän kiireinen ajankohta vastausten keräämisessä olisi 

voinut poikia enemmän vastaajia. Neljänkymmenenyhdeksän vastaajan perusteella suoria yleistyksiä 

ei voida tehdä, mutta tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Otoskoko huomioitiin tilastollisten 

testien valinnassa. Mukaan otettiin myös kiinnostavimpia suuntaa-antavia tuloksia, vaikkeivat ne 

olleet tiukasti tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä. Pieni otoskoko on voinut vaikuttaa siihen, että 

tilastollisesti merkitseviä eroja oli vaikea löytää.   

 Kvalitatiivisen analyysin kannalta otoskoko ei ole yhtä yksiselitteinen, eikä sille ole olemassa 

samanlaisia tunnuslukuja kuin kvantitatiiviselle aineistolle. On tärkeää ottaa huomioon aineiston 

hallittavuus. Esimerkiksi ison joukon syvähaastatteluissa aineisto kasvaa nopeasti hallitsemattomaksi 

(Mäkelä, 1990). Tässä tutkimuksessa aineisto oli valmiiksi sähköisessä ja kirjallisessa muodossa, 

vastaukset olivat melko lyhyitä ja vastaajien määrä ei ollut suuri, joten aineistoa oli helppo käsitellä. 

Riittävyyttä voidaan arvioida ”kyllääntymisen” avulla. Aineisto on kyllääntynyt ja riittävä, kun 

aineiston määrän kasvu ei enää tuo uusia piirteitä. Tätä rajaa ei kuitenkaan voi tietää ennalta (Mäkelä, 

1990).  

Koska analyysivaiheessa tutkija itse luo päätelmät ja luokat, ei voida vaatia toistettavuutta samalla 

tavoin kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkijan on kuitenkin hyvin tärkeää perustella ja 

arvioida ratkaisujaan yksiselitteisesti niin, että lukija pystyy arvioimaan päättelyprosessia ja joko 

hyväksymään tai riitauttamaan syntyneet johtopäätökset (Mäkelä, 1990).  
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Luotettavaan tutkimukseen kuuluvat myös tiedeyhteisön noudattamat, tutkimuksen laatua ja 

eettisyyttä vaalivat periaatteet, kuten asiallinen kirjallisuus ja viittaaminen, tieteelliset 

analysointimenetelmät, tarkkuus, rehellisyys ja huolellisuus raportoinnissa sekä tutkimushenkilöiden 

informointi ja vapaaehtoisuus sekä heitä koskevan tiedon yksityisyys (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 

Näitä periaatteita ja tapoja on pyritty noudattamaan tässä tutkimuksessa.  

5.3.2. Validiteetti 

Validiteetti tarkoittaa mittauksen onnistuneisuutta mitata sitä mitä tarkoitettiin. Suurin validiteettiin 

vaikuttava tekijä kyselytutkimuksissa on kysymysten onnistuneisuus, kuinka ymmärrettäviä ne ovat 

ja voiko niiden avulla ratkaista tutkimusongelma. Systemaattista virhettä ja vääristymää aineistoon 

voi tuoda myös vastaajakato ja valehtelu sekä vastaajan arviointi- tai muistivirheet (Heikkilä, 2005). 

Tämä tutkimus toteutettiin anonyymisti, eikä kyselyn aihe ole kovin arkaluontoinen, joten valehtelun 

todennäköisyys ei ole kovin suuri. On kuitenkin mahdollista, että joissain vastauksissa on niin 

sanottua kaunistelua, esimerkiksi opetusmenetelmien käytön yleisyyden suhteen. On myös 

mahdollista, että vastaajien motivaatio ja keskittyminen ei ole ollut huipussaan, tämä on yleisesti 

sähköpostikyselyiden riski (Hirsjärvi ym. 1997). Tutkijan kokemattomuus kyselylomakkeen laatijana 

tuli osittain ilmi prosessin aikana. Osa kysymyksistä olisi ollut järkevämpi kysyä suljetussa muodossa 

väärinymmärrysten välttämiseksi ja aineiston käsittelyn helpottamiseksi. Esimerkiksi 

”koulutustausta”-kysymyksen intentio oli selvittää vastaajan pääaine, mutta suuri osa vastaajista 

käsitti kysymyksen koulutustason/tutkinnon selvittämiseksi ja vastasi ”Filosofian maisteri”, joka voi 

käsittää hyvin erilaisia koulutusaloja. Myös esimerkiksi ”biologiaa tukevat ainevalinnat” olisi voitu 

selvittää helpommin suljettuna kysymyksenä. Lisäksi selvitys asuinpaikasta olisi voinut tuoda 

arvokasta lisäinformaatiota. 

Tutkimukseen kerättiin vastaajia BMOL:n sekä biologian, maantieteen ja terveystiedon opettajille 

suunnatun Facebook-ryhmän kautta, jolloin liittoon ja ryhmään kuulumattomien opettajien vastauksia 

tutkimuksessa ei ole. Vastaajakatoon yleisesti vaikutti todennäköisesti kyselyn keväinen ajankohta, 

jolloin kiireet ovat verottaneet vastaajien määrää. Todennäköisesti kato ei kuitenkaan ole kohdistunut 

erityisesti mihinkään ryhmään, eikä kadon aiheuttamaa vääristymää ole. Vastanneissa oli eri-ikäisiä 

molempien sukupuolien edustajia ympäri Suomen.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteettia tarkastellaan aitouden ja relevanssin käsitteillä ja nämä 

kriteerit kohdistetaan aineistoon, sen hankintaan ja siitä muodostettuihin kategorioihin sekä 

johtopäätöksiin. Tutkimushenkilöiden on puhuttava samasta asiasta mistä tutkija, ja tutkijan on 

tulkittava vastausten intentiot oikein. Aineiston, kuin myös aineistosta johdettujen päätelmien ja 
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tulkintojen on teorian ja tutkimuskysymysten kannalta oltava relevantteja (Ahonen, 1996). 

Aihevalinta itsessään oli melko vaativa. Samankaltaista tutkimusta ei tätä tutkimusta varten tehdyn 

tiedonhaun perusteella ole tehty ja sopivan teoriapohjan rakentaminen oli melko haastavaa.  

5.4. Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tämä tutkimus tarjoaa erilaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkimushenkilöiden määrää 

lisäämällä olisi mahdollista saada luotettavampaa tietoa opettajien käsityksistä sekä tavoista käsitellä 

aihetta ja tehdä paremmin yleistyksiä biologian opettajiin. Tämä mahdollistaisi myös tutkittujen 

muuttujien vaikutuksen arvioinnin paremmin. Syvähaastattelua ja suoraa havainnointia (esimerkiksi 

etnografiaa) hyödyntämällä on mahdollisuus saada perusteellisempaa tietoa aineenopettajien tavasta 

käsitellä biologian alaa sekä muodostaa syvällisempi kuva keskustelujen luonteesta. Mielenkiintoista 

olisi selvittää myös asuinpaikan vaikutusta alanvalinnan tukemisen keinoihin sekä tutkia tarkemmin 

opettajan pääaineen vaikutusta käsityksiin biologiasta.    

Mielenkiintoista olisi myös tutkia opinto-ohjaajien käsitystä alasta ja heidän tapaansa käsitellä sitä 

sekä mahdollisesti myös vanhempien käsityksiä ja puhetta. Opinto-ohjaajien vaikutusta on tutkittu 

esimerkiksi hoitoalan valinnassa, mutta biologian alaan liittyen vastaavia tutkimuksia ei löytynyt. 

Biologia on jo koulussa opeteltava itsenäinen aine, jolloin yleensä siitä on muodostunut selkeämpi 

käsitys alana. Toisaalta biologia mahdollistaa hyvin monenlaiset urapolut, jotka voivat olla hyvinkin 

tuntemattomia sekä opiskelijoille että opinto-ohjaajille. Tutkimuksen huomion kiinnittäminen 

opiskelijoiden kokemuksiin voisi antaa arvokasta tietoa eri informaatiokanavien merkityksestä. Myös 

tieto siitä, mitkä alanvalintaan liittyvät aiheet opiskelijat kokevat tärkeäksi itselleen (ja mikä heidän 

kokemustensa perusteella jää liian vähäiseksi) voisi antaa eväitä opinto-ohjauksen, opetuksen ja 

koulutuslaitosten markkinoinnin kehitykseen.        
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esitestaamisesta ja neuvoista sen rakentamiseen. Kiitos myös Auli Heikkilälle vertaistuesta ja hyvistä 

vinkeistä gradun kirjoittamiseen.     

Lopuksi haluan kiittää vielä Luonnonystäväin Yhdistys Oy:tä gradun tekoa varten myönnetystä 

apurahasta.   
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