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Vuonna 2014 julkaistun opetussuunnitelman mukana nousi julkisissa keskusteluissa esille 

termi ilmiöpohjainen oppiminen. Opetussuunnitelmassa aiheesta puhutaan kuitenkin termein 

monialaiset oppimiskokonaisuudet ja opetuksen eheytys. Kandidaatintutkielmassa 

perehdytään monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja niihin liittyviin termeihin: opetuksen 

eheytykseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Monialaisuuteen liittyviä termejä peilataan 

toisiinsa ja pohditaan laajemmasta, kasvatusfilosofisesta näkökulmasta. Tutkielmassa 

tarkastellaan myös mitä vuoden 2014 opetussuunnitelma aiheesta sanoo, ja miten se linkittyy 

erilaisiin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen. 

Monialaisuuden teoreettisina perusteluina käytän kolmea näkökulmaa: motivaation, 

sosiaalisten taitojen ja tulevaisuustaitojen kehittymistä. Kirjallisuuden perusteella kaikkien 
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aiheeseen liittyen. Tutkimusten mukaan opettajilla on huomattu puutteita opetuksen 

eheyttämiseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Täten heidän on haastavaa toteuttaa 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia siten, että oppilaat todella hyötyvät niistä kirjallisuuden 

ehdottamilla tavoilla.  

 Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen laajasti kotimaisia 

sekä ulkomaisia tutkimuksia, opettajan oppaita ja erilaisten järjestöjen ja virallisten tahojen 

julkaisuja. Tutkielma pyrkii vastaamaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien diskursseihin 

pohtimalla aihetta kriittisesti monista eri näkökulmista.  
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 1 Johdanto 

Ilmiölähtöinen tai ilmiöpohjainen opetus on saanut paljon huomiota uuden 

opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2014) myötä. Etenkin lehdistössä sekä kotimaassa että 

ulkomailla siitä on puhuttu paljon, usein jopa hyvin vääristyneesti ymmärtämättä sen 

todellisia tarkoitusperiä. Otsikot, kuten “Koulussa ei kohta opiskella oppiaineita vaan 

”ilmiöitä” (Iltasanomat, 25.3.2015)” ovat vilisseet lehtien sivuilla ja monet vanhemmat sekä 

opetusalan ammattilaiset ovat olleet huolissaan.  

 

Lähtökohtana tutkielmalle toimi kiinnostus ymmärtää mitä opetussuunnitelmassa todella 

sanotaan monialaisista oppimiskokonaisuuksista. Vaikka olen opiskellut luokanopettajaksi, 

aika ajoin minuakin on hämmentänyt julkinen keskustelu ja uutisointi opetussuunnitelmasta, 

ja siitä mitä nykyään oppimisella ja opiskelulla tarkoitetaan. Pyrin nyt hahmottamaan 

aiheeseen liittyvät perustermit, niiden suhteen toisiinsa ja sen, mitä opetussuunnitelmassa 

niistä sanotaan. Tämän perusteella syvennyn tutkimaan syitä miksi uusi opetussuunnitelma 

kannustaa tämän tyyppiseen opetukseen pohtien myös mahdollisia ongelmia. Kandidaatin 

tutkielmani pyrkii siis vastaamaan kriittisesti sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun että myös 

tutkimaan opetussuunnitelman eheyttämistavoitteiden mahdollisia taustoja ja teoreettisia 

perusteluita. 

 

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena samalla peilaten aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kirjallisuuskatsauksena työ 

on kvalitatiivinen, kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Tarkoituksena on luoda laaja kuva ilmiöstä 

käyttäen hyväksi monenlaista kirjallisuutta. Tutkielma integroi ja syntetisoi kirjallisuutta 

melko vapaasti, mikä mahdollistaa myös kriittisen näkökulman luomisen.  (Salminen, 2011, 

3-9.)  

 

Kirjallisuuslähteinä on käytetty opettajan oppaita, kansainvälisiä tutkimuksia, 

kasvatustieteiden alan perusteoksia sekä erilaisia järjestöjen ja virallisten tahojen julkaisuja. 

Suuri osa lähteistä on suomenkielisiä, sillä tutkin suomalaista opetussuunnitelmaa ja 

esimerkiksi termistä ilmiöpohjainen opetus puhutaan lähinnä Suomen kontekstissa. Termistöä 

on kuitenkin laajennettu ottamalla huomioon esimerkiksi oppimisen eheytys, jolloin oli 

mahdollista löytää myös kansainvälisiä julkaisuja aiheesta.  
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Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat kaksi kysymystä opetussuunnitelman ja 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta.  

 

1. Mitä ovat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja niihin liittyvä termistö? 

2. Miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia perustellaan teoreettisesti? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään mitä opetussuunnitelman mainitsemat 

monialaiset oppimiskokonaisuudet tarkoittavat. Samalla tutkin myös monialaisuuden 

ympärille kietoutuvia termejä, kuten oppimisen eheytystä ja ilmiöpohjaista oppimista. 

Määrittelen aiheeseen liittyvät termit opetussuunnitelman ja muun kirjallisuuden perusteella, 

samalla niiden suhdetta pohtien. Toinen tutkimuskysymys taas liittyy opetussuunnitelman 

mainintoihin mahdollisista syistä siirtyä opetuksessa kohti eheytetympää opetusta. Pyrin 

vastaamaan lähdekirjallisuuden pohjalta siihen, miksi nämä asiat ovat mainittuna 

opetussuunnitelmassa.  

 

Tutkielmassa määrittelen ensin termit oppimisen eheytys, monialaiset oppimiskokonaisuudet 

ja ilmiöpohjainen oppiminen. Tämän jälkeen tutkin opetussuunnitelmaa eheytyksen 

näkökulmasta ja pohdin monialaisuutta ilmiönä historiasta nykypäivään kasvatusfilosofisena 

suuntauksena. Tutkielman toisessa pääluvussa keskityn tutkimaan monialaisuutta 

opetussuunnitelman mainitsemien perusteluiden pohjalta. Valitsin tähän kolme näkökulmaa: 

opetuksen monialaistaminen sosiaalisten taitojen, tulevaisuuden taitojen ja motivaation 

kannalta. Viimeinen pääluku kattaa pohdintaa tekemistäni havainnoista kirjallisuuden 

perusteella ja ehdotuksia jatkotutkimukselle. 
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 2 Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja niihin liittyvät käsitteet 

Vuonna 2014 julkaistun ja vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman seurauksena 

alettiin puhua ilmiölähtöisestä tai ilmiöpohjaisesta opetuksesta. Kuitenkin itse 

opetussuunnitelmassa käytetään termejä eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. 

Varsinkin arkikielessä yllämainittuja käsitteitä käytetään synonyymeinä selittämään 

opetustapaa, jossa pyritään irti oppiainelähtöisestä opetuksesta ja edetään kohti oppiainerajoja 

rikkovaa, kokonaisvaltaista oppimista. Eheyttämistapoja on monia, mutta päämäärä on 

kuitenkin yleensä siinä, että saataisiin käsittelyyn monipuolisia ja laajoja aihealueita niiden 

oikeissa konteksteissa, hyödyntäen oppilaiden mielenkiinnon kohteita (Halinen & 

Jääskeläinen, 2015, 24-25).  

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet on termi, joka kulkee käsi kädessä opetuksen eheytyksen 

kanssa. Opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2014) määrittelee monialaiset 

oppimiskokonaisuudet seuraavasti: “Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta 

eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen 

tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat 

perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen 

osaamisen kehittymistä” (32). Ei kuitenkaan ole välttämätöntä eritellä opetuksen eheytystä ja 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia, sillä opetussuunnitelmakin käyttää termejä sekaisin.  

2.1 Opetuksen eheytys 

Perinteisesti eheyttäminen on jaettu kahteen osaan: vertikaaliseen ja horisontaaliseen 

eheyttämiseen. Vertikaalista eheyttämistä kutsutaan myös integraatioksi. Sillä tarkoitetaan 

saman oppiaineen oppisisältöjen järjestämistä peräkkäin luoden järkeviä ja yhteneviä 

kokonaisuuksia. (Lahdes, 1997, 211.) Keskityn tutkielmassani lähinnä horisontaaliseen 

eheyttämiseen, jonka määrittelemisessä hyödynnän muun muassa Cantellin (2015) 

määritelmää, jossa keskitytään oppiaineita rikkovaan opetukseen.  

 

Cantellin (2015, 14-15) mukaan sana eheytys juontaa juurensa sanoihin ehyt, eheä ja 

kokonainen. Hän antaa eheyttämisen määritelmäksi pyrkimyksen eheään ja 

kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen. Hänen mukaansa Suomessa eheyttäminen on saanut 
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kritiikkiä, sillä sanana se on toisinaan yhdistetty seksuaali-identiteettikysymyksiin. Termi ei 

myöskään ota huomioon asioiden ristiriitaisuutta ja monimutkaisuutta. Toisin sanoen kaikkea 

ei aina voidakaan nähdä selkeänä ja kokonaisena. Termi on ollut käytössä jo vuosikymmenien 

ajan ja sitä käytetään edelleen opetussuunnitelmassa ja tutkimuksessa. Opetussuunnitelmassa 

sana eheytys on toisinaan korvattu puhumalla monialaisista oppimiskokonaisuuksista. 

(Cantell, 2015, 14-15.) Eheyttämisellä siis tarkoitetaan oppiainerajoja rikkovaa opetusta siinä 

missä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissakin. Termejä käytetään vaihtelevasti toistensa 

synonyymeinä kirjallisuudessa.  

 

Cantellin näkemystä tukevat myös Fu ja Sibert (2017, 170), sillä he ovat tutkimuksessaan 

määritelleet termin laajasti: eheyttämistä on siis mikä vain opetussuunnitelman muoto, joka 

tarkoituksella yhdistelee oppiainerajoja rikkovasti aihealueita ja tietoa, joka liittyy useampaan 

kuin yhteen oppiaineeseen.  

 

Eheyttäminen voidaan myös jaotella tiedonalalähtöiseksi tai ilmiölähtöiseksi. Ilmiölähtöistä 

eheyttämistä käsitellään luvussa 2.2. Juuti, Kairavuori ja Tani (2015, 82-18) ovat määritelleet 

eheyttämisen tiedonalalähtöisestä näkökulmasta. Heidän näkemyksessään opetuksen pohjana 

käytetään edelleen eri tieteenaloja, joiden avulla saavutetaan tieteenaloille tärkeät käsitteet. 

Peruskäsitteiden pohjalta voidaan laajentaa aiheet koskemaan monimutkaisempia ilmiöitä. 

Heidän mukaansa tiedonalalähtöinen eheyttäminen moninaistaa oppimista ja ilmiöiden 

ymmärrystä, mutta ei välttämättä kuitenkaan luo eheämpää kuvaa. Ajatus tiedonalalähtöisen 

eheyttämisen takana on se, että kaikki ilmiöiden tutkinta ja tiedon soveltaminen vaatii ensin 

peruskäsitteistön hallintaa. Tätä Juutin, Kairavuoren ja Tanin näkökulmaa eheyttämiseen 

tukevat myös viime vuosien tutkimukset (esim. Fu & Sibert, 2017, 171; McPhail, 2018, 56).  

 

Englanninkielisessä tutkimuksessa eheytystä lähinnä on termi integrated curriculum (joskus 

sanalle synonyyminä käytetään myös interdisciplinary, transdisciplinary tai thematic 

curriculum). Eheyttämistä koskevassa kansainvälisessä kirjallisuudessa on toistunut läpi 

vuosikymmenien huoli termin määrittelemättömyydestä. Vaikka oppimisen eheytys näkyy 

arkipäivän opetuksessa, termin määritelmästä ei ole päästy yhteisymmärrykseen. (esim. 

Kysilka, 1998, 197; Fu & Sibert, 2017, 169-170). Fu ja Sibert mainitsevat tutkimuksessaan, 

että yhtenäisen teoreettisen viitekehyksen puute estää tutkijoita ja opettajia kehittämästä 

tietojaan ja taitojaan eheyttämisen suhteen. Tämä taas johtaa opetusmetodien vajavaisuuteen 

ja epäselvyyteen. Näyttäisikin olevan niin, että käytännössä opetuksen eheyttämistä on se, 
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mitä kukin opettaja itse päättää ja siten opetuksen eheyttäminen näyttäytyy erilaisena eri 

opettajien ohjaamana. (Fu & Sibert, 2017, 169-170.) 

 

2.2 Ilmiöpohjainen oppiminen 

Ilmiöpohjainen tai ilmiölähtöinen opetus on yksi tapa eheyttää ja luoda monialaisia 

oppimiskokonaisuuksia. Ilmiöoppimisessa keskiössä on ilmiö, jota tutkitaan monista eri 

näkökulmista, tavoitteena muodostaa järkevä kokonaisuus. Ideaalitilanteessa oppilaat saavat 

itse vaikuttaa siihen, mikä opittava ilmiö on ja millaisilla metodeilla sitä tutkitaan. Tällöin 

aiheen ajatellaan kiinnostavan oppilaita enemmän ja vastaavaan heitä askarruttaviin 

kysymyksiin. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa tyypillisenä työskentelymuotona toimii ryhmässä 

oppiminen, sillä tällöin voidaan jakaa tietoa sekä harjoitella oppimisprosessien hallintaa 

esimerkiksi reflektoimalla omaa ja ryhmän toimintaa. (Lonka ym., 2015, 49-56.)  

 

Ilmiöpohjaisen oppimisen käsitteen pohjalla on tarve valmistaa oppilaita tulevaisuutta varten, 

jotta heillä olisi esimerkiksi kyky kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisutaitoihin ja he 

osaisivat toimia ryhmissä (Lonka ym., 2015, 49-56). Termi on käytössä lähinnä vain Suomen 

kontekstissa ja sitä on tutkittu enimmäkseen Helsingin yliopistossa (Lonka ym., 2015, 49). 

Vaikka keskitynkin tutkielmassani opetuksen eheytykseen ja monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin, en halunnut kokonaan sivuuttaa ilmiöpohjaista oppimista. Se liittyy 

olennaisesti vuoden 2014 opetussuunnitelmaan liittyvään julkiseen keskusteluun. Pyrinkin 

tutkielmassani hyödyntämään myös ilmiöpohjaisen oppimisen näkökulmaa, mutta samalla 

tutkimaan eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia laajemmasta näkökulmasta.  

2.3 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien käsiteviidakko 

Termien monialainen oppimiskokonaisuus, ilmiöpohjaisuus ja eheytys läheinen suhde 

toisiinsa tekee niiden erottelusta vaikeaa. Lisäksi Halinen ja Jääskeläinen (2015, 26) sekä 

Lonka ja kollegat (2015, 56-57) ovat esittäneet, että tutkiva oppiminen, ilmiöpohjainen 

oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, portfoliomenetelmä ja projektioppiminen ovat 

toisiinsa limittyviä ja toisiaan täydentäviä menetelmiä, joilla jokaisella on oma 

erityispiirteensä. Niitä kaikkia voidaan siis yhdessä käyttää aihekokonaisuuksien 

eheyttämisessä. Opetussuunnitelma on määritellyt, että eheytyksen tulee tapahtua käyttäen 
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monia eri menetelmiä. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, 26.) Näin ollen ei ehkä olekaan 

mielekästä erotella eri eheyttämisen tapoja liian tarkasti, sillä ne voivat olla tukemassa toinen 

toisiaan.  

 

Julkisessa ja arkikeskustelussa termit menevät sekaisin keskenään, mutta niin käy myös eri 

kirjallisuuslähteissäkin. Toisinaan tutkimuksissa yhdistellään käsitteitä. Esimerkiksi English 

ja Kitsantas (2013, 129) ovat tutkimuksessaan määritelleet, että käyttävät ongelmalähtöistä 

oppimista yhteisenä terminä kuvaamaan myös projekti- ja tutkivaa oppimista. Tämä 

esimerkki tukeekin näkemystäni siitä, että termejä voi limittää ja käytännön toteutuksessa 

niitä usein sekoitetaan.  

 

Näkemykseni mukaan edellä mainitut termit ovat hyvin samankaltaisia sisällöltään. 

Opetuksen eheyttämisen voisi nähdä yläkäsitteenä, samalla myös laajimpana käsitteenä. Se 

siis on se, mihin pyritään. Monialaiset oppimiskokonaisuudet taas ovat keino toteuttaa 

eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia taas voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla: 

esimerkiksi ilmiöpohjaisella opetuksella, ongelmalähtöisellä opetuksella, projektioppimisen 

keinoin tai kaikkia näitä yhdistäen. Alla havainnollistava kuva: 

 

 

 
 

Kuvio perustuu käsitykseen, joka on muodostettu esimerkiksi Halisen ja Jääskeläisen (2015), 

Longan ym. (2015), Cantellin (2015), opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2014) ja 

Lahdeksen (1997) pohjalta.  
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Eheytystä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja ilmiöpohjaista oppimista yhdistää niiden 

tavoite kiinnittää oppiaineita yhä enemmän toisiinsa, tukien samalla kehitystä, jossa oppilaat 

kykenevät muodostamaan yhtenäisempiä kokonaisuuksia oppimastaan. Käytännön 

toteutuksessa lähdekirjallisuuden perusteella (esim. Niemi & Multisilta, 2014, 18-19) 

opetuksen tulisi olla oppijalähtöistä, jossa oppilaiden maailma ja kiinnostuksen kohteet ovat 

keskiössä. Opettajan rooli on siis tämän mukaan muuttumassa, sillä nyt opettajan tulee toimia 

enemmän oppilaiden tukena erilaisissa oppimisprosesseissa. Opettajien ei ajatella nykyään 

toimivan enää pelkästään tiedon siirtäjinä, kuten aikaisemmin. Oppilaat voivat täten 

muodostaa itse käsitystään maailmasta itsenäisesti sekä erilaisissa ryhmissä. Oppiminen 

muodostuu siis enenevissä määrin sosiaaliseksi tapahtumaksi. Niemen ja Multisillan (2014, 

18-19) mukaan oppimisessa onkin nykyään vallalla konstruktivistinen ja 

sosiokonstruktivistinen näkemys tiedosta, jolloin ajatellaan tiedon perustuvan aikaisemman 

tiedon päälle ja rakentuvan myös ryhmissä (vrt. Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke). 

Nykynäkemykset tiedon muodostumisesta näkyvät siis vahvasti monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien ja niiden termistön hyödyntämisessä.  

2.4 Monialaiset oppimiskokonaisuudet opetussuunnitelmassa 

Opetussuunnitelmalla viitataan tässä yhteydessä perusopetuksen opetussuunnitelmaan 

(viitaten Opetushallitus, 2014 tai Opetushallitus, 2004). 

 

Tässä luvussa keskityn ensin selittämään vuoden 2014 opetussuunnitelmaa sitä edeltäneen, 

vuoden 2004 opetussuunnitelman pohjalta, minkä jälkeen keskityn vuoden 2014 

opetussuunnitelman käsitykseen opetuksen eheytyksestä. Opetussuunnitelmassa 

(Opetushallitus, 2014, 31) käsitellään aihetta eheyttämisen ja monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien käsitteiden avulla. Usein vuoden 2014 opetussuunnitelmasta 

puhuttaessa mainitaan ilmiöoppiminen, mutta sitä ei edes mainita opetussuunnitelmassa.  

 

Oppimisen eheyttäminen ja monialaisuus eivät ole pelkästään vuoden 2014 

opetussuunnitelman mukanaan tuoma uudistus. Jo vuoden 2004 opetussuunnitelmassa 

kehotetaan tutkimaan ilmiöitä, kuitenkin hyödyntäen eri oppiaineiden näkökulmia 

(Opetushallitus, 2004, 36). Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa aihe jääkin selvästi 

vähemmälle huomiolle ja ilman selitystä verrattuna uudempaan versioonsa. Niemen mukaan 

jopa 33% opettajista kertoi, että eheyttäminen ei näkynyt ollenkaan koulun tuntijaossa. 
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Vaikka 75% opettajista koki eheyttämisen mielekkääksi osaksi oppimista (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2012, 17), ei se käytännössä toteutunut esimerkiksi puutteellisen 

ohjeistuksen ja opetussuunnitelman tavoitteiden epämääräisyyden takia. (Niemi, 2012, 19, 

102, 153-154, 224; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012.)  

 

Tavoitteena vuoden 2014 opetussuunnitelmalla on luoda yhtenäinen toimintakulttuuri, jonka 

osana on aiheiden laaja käsittely. Nyt oppilaiden tulisi siis oppia soveltamaan opittuaan ja 

ymmärtää ilmiöiden keskinäisiä riippuvuussuhteita. (Opetushallitus, 2014, 31.) Niemen 

(2012) tutkimuksen pohjalta voidaan nähdä tarve opetussuunnitelmalle määritellä opetuksen 

eheytyksen tavoitteita ja keinoja tarkemmin siirryttäessä vuoden 2004 opetussuunnitelmasta 

vuoden 2014 opetussuunnitelmaan. Tämä otettiin suunnittelussa huomioon ja nyt 

opetussuunnitelma antaa lukuisia käytännön vaihtoehtoja sille, miten oppimista voidaan 

eheyttää monin eri tavoin. Myös eheyttämisen kestoa voidaan varioida opetuksen tavoitteista 

ja oppilaiden tarpeista riippuen. (Opetushallitus, 2014, 31.) 

 

Opetussuunnitelman tarjoamia eri eheyttämisen tapoja ovat esimerkiksi rinnastus, 

jaksottaminen, teemapäivät, pitkäkestoinen teemajakso, kokonaisuuksien integrointi tai 

eheyttäminen kokonaisopetuksena. Rinnastamalla voidaan opiskella samoja teemoja yhtä 

aikaa eri oppiaineissa, kun taas jaksottaminen pyrkii järjestämään samanlaiset teemat 

peräjälkeen. Teemapäivät voivat olla hyvinkin erilaisia ja niitä voidaan järjestää moniin eri 

teemoihin liittyen sekä koululla että koulun ulkopuolella. Ajallisesti taas eheyttämistä voidaan 

toteuttaa päivän tai jakson verran, mutta opetussuunnitelma tarjoaa myös vaihtoehdon sille, 

että kaikki opetus järjestetään eheytettynä eli se järjestetään kokonaisopetuksena. Aivan uutta 

kaiken opetuksen eheytyskään ei olisi, sillä esimerkiksi opetussuunnitelman ja Lerkkasen ja 

Koiviston (2001, 27) mukaan esiopetus järjestetään kokonaisuudessaan eheyttämällä. 

Opetussuunnitelmassa minimimääräksi eheyttämistä tarjotaan yhtä kokonaisuutta 

lukuvuodessa, paikallisesti sovitulla tavalla. (Opetushallitus, 2014, 31.) 

 

Myös esimerkiksi Applebee, Adler ja Flihan (2007, 1036-1037), Fu ja Sibert (2017,171) ja 

Kysilka (1998, 198-202) näkevät opetuksen eheyttämisen samaan tapaan kuin vuoden 2014 

opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman antamat eri mahdollisuudet eheytykselle ja 

monialaisten opetuskokonaisuuksien luomiselle tukevat ajatusta siitä, että eheytys on 

eräänlainen jatkumo. Osa vaihtoehdoista kuten rinnastaminen on melko kevyt tapa tuoda 

kaksi oppiainetta yhteen, kun taas koko opetuksen eheyttäminen tai pidemmät eheytetyt jaksot 
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ovat toisessa päässä jatkumoa (Fu & Sibert, 2017, 171). Opetussuunnitelman antaessa 

liikkumavaraa opettajille, useat tutkijat kuitenkin ovat vahvasti sitä mieltä, että oppilailla 

tulisi olla kokemusta molemmista: oppiainejakoisesta sekä eheytetystä opetuksesta. 

Perusteluna tälle pidetään sitä, että oppiainejakoinen järjestelmä toimii hyvänä pohjana 

oppimiselle ja tällöin on helpompi varmistaa peruskäsitteiden ja pohjatietojen omaksuminen. 

Eheytys taas auttaisi oppilaita soveltamaan ja yhdistelemään oppimaansa. Ne siis toimivat 

toisiaan täydentävinä ja syventävinä opetuksen toteutustapoina. (Fu & Sibert, 2017, 171; 

McPhail, 2018, 56.) 

 

Työmenetelminä mainitaan ryhmissä toimiminen samalla yhteisöllistä tietoa rakentaen. 

Monialaisissa opetuskokonaisuuksissa toimitaan usein yhteistyössä vertaisten kanssa, mutta 

myös samalla opettajien sekä mahdollisesti koulun ulkopuolisten tahojen edustajien kanssa. 

Tällöin toteutuu myös opetussuunnitelman tavoite siitä, että koulu toimisi yhä enemmän 

yhteistyössä myös ympäröivän yhteiskunnan parissa, tuoden sitä lähemmäs oppilaiden arkea. 

(Opetushallitus, 2014, 31-32.)  

 

Vaikka opetuksen eheytys on selitetty opetussuunnitelmassa varsin tiiviissä muodossa, on sen 

mukaisten ajatusten läsnäolo huomattavissa muuallakin. Esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteiden (L1-L7) saavuttaminen voi hyötyä paljonkin opetuksen eheyttämisestä, sillä 

monialaisuutta perustellaan esimerkiksi vuorovaikutustaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen 

karttumisella. Sekä laaja-alaiset oppimistavoitteet että oppimisen eheytys painottavat niin 

sanotun oikean elämän relevanssia oppilaiden kouluarjessa. Alla osaamistavoitteet luettelona: 

 

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4: Monilukutaito 

L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys 

L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

(Opetushallitus, 2014, 20-24) 

 

Sen lisäksi, että eheyttävä oppiminen toteuttaa laaja-alaisia oppimistavoitteita se on näkyvillä 

myös yksittäisten aineiden tavoitteissa. Toisinaan oppiainerajojen ylittämiseen kannustetaan 

suoraan kuten tässä vuosiluokkien 1-2 käsityön kuvauksessa: “Käsityössä lähtökohtana on 

erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti 

ylittäen (Opetushallitus, 2014, 146).”  Toisinaan taas asiaa ei sanota suoraan, vaan kehotetaan 
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epäsuorasti, esimerkiksi laaja-alaisten oppimistavoitteiden kautta järjestämään oppimista 

eheyttävästi ja monialaisesti. Tästä esimerkkinä toimii elämänkatsomustiedon kuvaus 

vuosiluokilla 3-6: “Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, 

erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen 

ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjen taitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja 

vastuullisuutta (Opetushallitus, 2014, 253).” 

2.5 Monialaisuus ja opetuksen eheyttäminen kasvatusfilosofian näkökulmasta 

Ajatuksina oppimisen eheyttäminen ja monialaisuus eivät ole uusia, kuten jo aiemmin 

todettua. Oppiaineiden integroiminen toisiinsa oli esillä jo ennen vuoden 2014 

perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Esimerkiksi sitä edeltänyt, vuoden 2004 

opetussuunnitelma, sisälsi eheyttäviä kokonaisuuksia. Toisaalta ilmiö on vielä paljon tätäkin 

vanhempi. Jo John Dewey painotti oppimisen kokonaisvaltaisuutta: hänen mukaansa opitun 

tulee liittyä oikeaan elämään ja yhteiskunnallisiin asioihin (Dewey, 1957, 5-8). Myös 

esimerkiksi Herbartin ja Vygotskyn ajatukset voidaan liittää tähän jatkumoon, jossa 

tosielämän relevanssi nähdään arvokkaana oppilaalle (Hellström, 2008, 25-37; Rinne, 

Kivirauma & Lehtinen, 2015, 199). Lahdeksen (2001, 213-215) teoksessa tuodaan esille myös 

Suomen pitkä historia opetuksen eheytyksen saralla. Hänen mukaansa eheyttämistä on 

pohdittu työryhmissä ja kokeiluiden muodossa jo 1980-luvulta saakka. Projekti-, portfolio-, 

teema-, tutkivan ja ongelmalähtöisen oppimisen roolia ei voida myöskään sivuuttaa. Ne ovat 

hyvin läheisiä termejä ilmiöoppimiselle ja ylipäätään oppiainerajoja rikkovalle, monialaiselle 

opetukselle.  

 

Dewey on tunnettu ehkä parhaiten hänen learning by doing -filosofiastaan. Ajatuksena on, 

että oppiminen tulisi liittää käytäntöön tekemisen avulla. Hänen lähtökohtansa on vastata 

yhteiskunnan muutokseen siirryttäessä maatalousyhteiskunnasta teolliseen, 

kaupungistuneeseen yhteiskuntaan. Yhteiskunnan ollessa muutoksessa nähtiin tarve myös 

koululle uudistua. (Dewey, 1957, 5-8; Rinne, Kivirauma & Lehtinen, 2015, 199-200.) Myös 

nykyään puhutaan yhteiskunnan olevan jatkuvassa muutoksessa, sillä esimerkiksi tieto 

vanhenee nopeasti ja sanotaan, että nykyisenlaisia ammatteja ei tulevaisuudessa välttämättä 

olekaan. Ehkäpä juuri siksi Deweyn ideologian mukaiset tosielämään pohjautuvat autenttiset 

oppimiskokemukset ovat korostuneet vuoden 2014 opetussuunnitelmassa.  
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Deweyn filosofiassa korostuu käsillä tekeminen. Sen taas voisi nähdä edustavan vuoden 2014 

opetussuunnitelmassa kokeellisuutta, tiedon muokkaamista ja sen jakamista ryhmissä 

käytännöllisenä oppimisena. Myös opettajakeskeisyydestä siirtyminen oppilaslähtöisyyteen 

vaikuttaa oppilaiden kokemuksiin oppimisesta. Dewey halusi lisätä oppilaiden toimintaa 

saavuttaakseen enemmän yhteisöllisyyttä kouluissa. Hänen mukaansa koulun tulisi luoda 

yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita opiskelijoille. (Dewey, 1957, 7-8, 23-25; Rinne, Kivirauma 

& Lehtinen, 2015, 200.) Taustalla ajatuksessa on yhteiskunnallinen hyöty siitä, että oppilaat 

osaavat toimia ryhmissä. Tämä ajatus näkyy oleellisesti myös opetussuunnitelmassa 2014 

(Opetushallitus, 2014, 23-24, 32), sillä siellä kannustetaan oppilaita opettelemaan ryhmässä 

toimimista, sillä niitä arvellaan tarvittavan myös tulevaisuuden työelämässä ja 

yhteiskunnassa. Opetussuunnitelman mukaan oppilaiden tulisikin ymmärtää oma vastuu ja 

rooli yhteiskunnan jäsenenä (Opetushallitus, 2014, 19).  

 

Sen lisäksi, että Dewey halusi lisätä yhteisöllisyyttä koulun sisällä, hän uskoi myös siihen, 

että koulun tulisi tukea oppilaita yhteiskunnassa elämistä varten. Dewey kutsui koulua 

pienoisyhteiskunnaksi. (Dewey, 1957, 25; Kangas, Kopisto & Krokfors. 2015, 37.) Kangas, 

Kopisto ja Krokfors (2015, 37-38) mainitsevat myös Vygotskyn kannattaneen lasten 

mahdollisuutta osallistua ympäröivään yhteiskuntaan. Nykyisessä opetussuunnitelmassa 

koulun ja yhteiskunnan välistä yhteistyötä yritetään luoda kannustamalla oppimista 

laajentumaan ympäröivään yhteiskuntaan. Samalla voidaan oppia demokraattisen 

yhteiskunnan vastuullisen kansalaisen roolia. (Opetushallitus, 2014, 15, 18, 27.) Koululuokat 

voisivat siis tutustua vaikkapa johonkin lähialueen yritykseen tai haastatella ihmisiä 

kouluprojektiaan varten.  

 

Herbartin voidaan ajatella kuuluvan samaan kehityksen ketjuun Deweyn kanssa, sillä Herbart 

on myös painottanut lasten olevan luontaisesti kiinnostuneita ja uteliaita oppijoita. Hänen 

mukaansa opettajan tehtävä on kannustaa ja herättää kiinnostus. (Hellström, 2008, 25-37; 

Rinne, Kivirauma & Lehtinen, 2015, 199). Tämä heijastuu myös vuoden 2014 

opetussuunnitelmassa, jossa painotetaan oppijoiden osallisuutta suunnitteluun ja 

päätöksentekoon opittavia aiheita valitessa. 

 

Kangas, Kopisto ja Krokfors (2015, 38) nostavat Aukusti Salon tärkeäksi henkilöksi Suomen 

kontekstissa. Heidän mukaansa hän oli jo 1930-luvulla viemässä koululaitosta suuntaan, jossa 

oppiainerajoja häivytettäisiin, jotta opetuksesta tulisi elämänmakuisempaa. Myös Atjonen 
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avaa opetuksen eheytystä Suomessa. Hänen vuonna 1992 julkaistussa teoksessaan pohditaan 

sitä, että kehityksen tulee olla tarpeeksi hidasta, jotta opettajat pystyvät reagoimaan 

muuttuvaan opetukseen. (Atjonen, 1992, 35.) Kehitys onkin ollut verrattain hidasta, sillä 

opetuksen eheyttämisen elementtejä on lisätty 1990-luvulta lähtien pienin askelin 

opetussuunnitelmiin. Tähän mennessä vuoden 2014 opetussuunnitelman voidaan arvioida 

vaativan yhä enemmän konkreettisia toimia muutoksen saavuttamiseksi.  

 

Myös ongelmalähtöistä pedagogiikkaa (problem-based pedagogy) ja tutkivaa oppimista 

(inquiry-based learning) tutkivat tahot tunnustavat Deweyn vaikutuksen opetustavan 

kehitykseen (Savery, 2006, 16). Nämä pedagogiikat ovat ilmiöpohjaista pedagogiikkaa 

vanhempia ja niiden voisi myös väittää osaltaan vaikuttaneen ilmiöpohjaisen opetuksen 

syntyyn (Halinen & Jääskeläinen, 2015, 26; Lonka ym., 2015, 56-57).  
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 3 Teoreettisia perusteluita ja pohdintoja monialaisuudelle 

 

Monialaisuutta on perusteltu monin eri tavoin. Seuraavaksi käsittelen joitakin teemoja, jotka 

toistuvat aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa ja niistä on mainintoja myös 

opetussuunnitelmassa. Eheyttävää opetusta on tutkittu jonkin verran, mutta olemassa olevassa 

tutkimuksessa on aukkoja ja erimielisyyksiä. Tämän takia joudun hyödyntämään soveltuvilta 

osin esimerkiksi ongelmalähtöisestä pedagogiasta kumpuavaa tutkimusta. Suomalaiset 

tutkimukset opettamisen eheytyksestä sijoittuvat enimmäkseen 1990-luvun loppuun ja 2000-

luvun alkuun, jolloin oltiin kiinnostuneita eheytyksestä vuoden 2004 opetussuunnitelman 

puitteissa.  Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja ilmiöpohjaisuudesta löytyy melko 

uuttakin lähdemateriaalia vuoden 2014 opetussuunnitelman näkökulmasta. 

 

Erityisesti opetussuunnitelman kaksi kohtaa innoittivat tutkimaan aihepiiriä lähemmin. 

Opetussuunnitelma listaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkoituksiksi muun 

muassa: ”vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun 

tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa” (Opetushallitus, 2014, 32), mistä 

huomasin opetuksen eheyttämisen liittyvän motivaatioon ja “lisätä mahdollisuuksia opiskella 

erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa” 

(Opetushallitus, 2014, 32), joka viittaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen. 

 

Yleisellä tasolla monialaisuuden perusteena käytetään oppilaiden valmistamista 

tulevaisuuteen. Monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla pyritään siirtymään kapeasta 

tiedonalalähtöisestä ajattelusta kohti laaja-alaista ymmärrystä maailmasta. Tulevaisuuden 

suuntaa on vaikea arvioida, mutta monialaisten taitojen oletetaan parhaiten valmistavan 

oppilaita elämää varten sitä liikaa rajoittamatta. (Cantell, 2015, 11-15.) 

 

Seuraavissa luvuissa keskityn käsittelemään opetuksen monialaisuutta kolmen näkökulman 

kautta: sosiaalisten taitojen, tulevaisuuden taitojen, ja motivaation näkökulmista. Rajasin 

tutkimukseni näihin kolmeen näkökulmaan, vaikkakin aihe on kokonaisuudessaan laajempi. 

Rajaus on myös siten keinotekoinen, että valitsemani kolme aihealuetta liittyvät toisiinsa. 
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3.1 Sosiaaliset taidot – Monialaisesti ja monipuolisesti ryhmissä 

Norrena (2016) mainitsee ryhmätöiden olevan luonnollinen osa monialaista oppimista. 

Ryhmässä toimiminen hänen mukaansa on myös yksilöllistä, sillä ryhmässä toimiessa ryhmän 

jäsenten tulee sovittaa yksilölliset näkemyksensä ryhmän näkemyksiin. Tämä neuvottelu 

ryhmän jäsenten kesken lisää oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Ryhmä pohtii yhdessä ja tekee 

esimerkiksi projektille vaaditut työskentelymetodien valinnat. Oppilas joutuu reflektoimaan 

sekä omaa että ryhmän valintoja. Näin voidaan siis ajatella, että oppilaille kehittyy samalla 

ryhmässä työskentelyn taitoja sekä metataitoja. (Norrena, 2016, 170-172.) 

 

Metataidoilla viitataan esimerkiksi suunnittelun, ajankäytön, ohjaamisen, strategian 

muokkauksen ja työskentelyn arvioinnin taitoihin sekä tehtävän aikana että lopussa. Lakkalan 

ja Veermansin (2012) mukaan metataidot rakentuvat ryhmissä siten, että tieto omasta 

osaamisesta ja oppimisesta muokkautuu ryhmässä ryhmän antaman palautteen perusteella. 

Itsereflektio on haastavaa ja usein emme havaitse omia vakiintuneita toimintatapojamme. Sen 

vuoksi ryhmätyöskentely onkin perusteltu työmuoto yksilön sosiaalisten ja oppimisen taitojen 

kehityksen kannalta. Tätä kehitystä voi tukea Lakkalan ja Veermansin (2012) mukaan myös 

tietoisesti tarjoamalla jäsennystyökaluja oppilaille. (Lakkala & Veermans, 2012, 68-70.) 

 

Yksi opettajien suurimmista huolenaiheista ryhmätöissä on niin sanottu vapaamatkustajuus 

(Lonka ym., 2015, 57). Esimerkiksi kielen oppimisen kontekstissa Gagné ja Parks (2016, 169) 

ovat huomanneet, että mikäli ryhmätöissä oppilaat jaetaan ryhmiin, joissa on keskenään 

eritasoisia oppilaita, he osallistuvat keskimäärin yhtä paljon ryhmän välisiin keskusteluihin. 

Vapaamatkustajuutta ei siis tässä Gagnén ja Parksin tutkimuksessa esiintynyt. Eteläpelto, 

Littleton, Lahti ja Wirtanen (2005) eivät kuitenkaan ole yhtä positiivisia asian suhteen. 

Heidän tutkimuksensa mukaan ainakin yliopisto-opiskelijat kokivat ryhmätyöt hyvin eri 

tavoin, jopa saman ryhmän sisällä. Ne opiskelijat, jotka olivat vahvasti osallisena ryhmän 

toimintaan ja saivat mahdollisuuksia vaikuttaa tuomalla omat näkemyksensä esille, saivat 

ryhmästä motivaatiota ja merkitystä. Huolestuttavimmassa asemassa tutkimuksen mukaan 

olivat ne osanottajat, jotka eivät kokeneet kuuluvansa ryhmään ja täten marginalisoituivat 

kyseisestä ryhmästä. (Eteläpelto, Littleton, Lahti ja Wirtanen, 2005, 183-184, 202-204.) 

Ryhmässä toimiminen ja siihen liittyvät roolit ovat siis monimutkaisia ja opettajan tulee olla 

niistä tietoinen. Näin voidaan välttää esimerkiksi ryhmästä marginalisoituminen ja kannustaa 

aktiiviseen toimijuuteen.  
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Eteläpellon, Littletonin, Lahden ja Wirtasen (2005) tutkimuksen mukaan aktiivisessa roolissa 

olevat ryhmätyöntekijät kokivat oppivansa oppimisen taitoja ja pystyivät rakentamaan 

identiteettiään sitä kautta, kun taas marginalisoituneet opiskelijat vähättelivät ryhmän 

merkitystä. Tutkimus kyseenalaistaa ryhmätyön hyödyllisyyttä kaikkien ryhmän jäsenten 

kannalta ja painottaa sitä, että ryhmien dynamiikkaa ja keskustelukulttuuria tulee pohtia. 

(Eteläpelto, Littleton, Lahti ja Wirtanen, 2005, 183-184, 202-204; Kumpulainen & Kaartinen, 

2004, 69; Howe, McWilliam & Cross, 2004, 62.) Ehkäpä opettajan rooli tulevaisuudessa 

onkin varmistaa myös ryhmän jäsenten hyvinvointi esimerkiksi uudelleenmuodostamalla 

ryhmiä, jakamalla vastuualueita ja kehittämällä ryhmän keskustelukulttuuria rakentavaan 

suuntaan. 

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia myös 

rinnakkaisluokkien ja eri vuosiluokkien välillä. Yhteistyötä voisi laajentaa ulottumaan aina 

ympäröivään yhteiskuntaan asti, jolloin oppilaat voisivat toimia yhteistyössä useiden eri 

aikuisten kanssa niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, 

32-33.) Tällaiset kontaktit laajentavat oppilaan ryhmätyötaitoja oman ryhmän ulkopuolisiin 

ihmisiin ja voivat tarjota uudenlaisia yhteistyön muotoja erilaisten ihmisten kanssa.  

 

Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin (Airaksinen, Halinen & Linturi, 2017) mukaan 

tulevaisuuden koulu on aikaan ja paikkaan sitoutumaton. Koulu on yhteydessä ympäröivään 

maailmaan internetin, sosiaalisen median (Niemi & Multisilta, 2014, 27) ja virtuaalisten 

alustojen kautta. Samalla koulu myös avaa ovensa ympäröivälle yhteiskunnalle. Oppilaat 

saavat tulevaisuudessa mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen jo nuorena. 

Barometrin panelistit ovat visioineet, että tulevaisuudessa koulu toivottaa tervetulleeksi niin 

opettajat, vanhemmat, kolmannen sektorin vaikuttajat, liikemiehet, päätöksentekijät ja jopa 

tekoälyn. (Airaksinen, Halinen, Linturi, 2017, 11.) Kyseessä on visio, jonka ovat luoneet sekä 

opetusalan ammattilaiset että koulun ulkopuoliset toimijat. Visiot näyttäisivät silti esiintyvän 

myös vuoden 2014 opetussuunnitelmassa, sillä sinne on kirjattu kohtia, joissa esitetään, että 

opetuksen tulisi olla entistä enemmän vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa 

(Opetushallitus, 2014, 15, 18, 27).  

 

Tulevaisuudessa siis oppiminen tapahtuu formaaleissa ympäristöissä kuten luokkahuoneissa 

sekä nonformaaleissa ympäristöissä, kuten paikallisen yhteistyötahon tiloissa. Tilan ei tarvitse 
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olla myöskään fyysinen, vaan yhteydenpito ja oppiminen voi tapahtua virtuaalisesti. 

Mahdollisia kommunikaatioon osallistujia voidaan hakea luokkahuoneesta, omasta koulusta, 

kunnasta, Suomesta tai Suomen ulkopuolelta. (Niemi & Multisilta, 2014, 28.) Ikähaitari 

laajenee myös, sillä oppilaat voivat kommunikoida monen eri-ikäisten kanssa tarkoitusperistä 

riippuen.  

 

Monialaisuus vaatii opetukselta yhä enemmän ryhmätyöskentelyä. Tällöin tutkimusten 

mukaan ryhmässä toimimisen taidot ja oman oppimisen taidot kehittyvät. Oppilaiden tulisi 

saada mahdollisuuksia toimia ryhmissä monien erilaisten ihmisten kanssa, monissa eri 

tilanteissa. Samalla opettajan tulisi tukea ryhmien hedelmällistä yhteistyötä, jotta voitaisiin 

välttää ryhmätöiden ongelmia. Mikäli tämä toteutuu, monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

ansiosta oppilaat olisivat tulevaisuudessa yhä parempia ryhmässätoimijoita ja oppimisen 

prosessin hallitsijoita. 

3.2 Tulevaisuuden taitoja harjoittelemassa 

Useat lähteet perustelevat monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja oppimisen eheytystä sillä, 

että ne valmistavat oppilaita tulevaisuuteen (esim. McPhail, 2018, 59, 61, 71; Ovaska, Ron-

gas, Luostarinen & Kekkonen, 2014, 11, 35; The Partnership for 21st Century Learning, 

2015). Tulevaisuutta on tutkittu ja pohdittu paljon. Se, mikä määritellään tärkeäksi, riippuu 

siitä, kuka sen määrittelee ja miksi. Muun muassa 2000-luvun taidot (21st Century Skills) ovat 

syntyneet ohjeistukseksi monen eri alan edustajille, etenkin kasvatusalalla toimiville. 

Tavoitteena oli luoda kuva siitä mitä tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Projektiin on 

osallistunut yli viisi miljoonaa eri alan asiantuntijaa. Kasvatusalat ja talouden vaikuttajat eri 

yrityksistä ovat olleen laajasti vaikuttamassa tulevaisuuden kuvan muodostamisessa (The 

Partnership for 21st Century Learning, 2016). Suomen 2014 opetussuunnitelma noudattaa 

melko tarkasti tulevaisuuden kuvaa, jonka 2000-luvun taidot on maalannut. Sen mukaan 

tulevaisuuden taitoja tulee opettaa poikkileikkaavasti kaikessa koulun toiminnassa, aineita 

yhdistäen (The Partnership for 21st Century Learning, 2015).   

 

2000-luvun taitojen lisäksi Suomen opetussuunnitelma vuodelta 2014 on hyödyntänyt 

Oppimisen tulevaisuus 2030 (Future of Learning 2030) -barometria. Barometrin tilasi 

Suomen opetushallitus tavoitteenaan hyödyntää opetussuunnitelmatyössä eri alojen ihmisten 

näkemyksiä tulevaisuuden tarpeista. Panelistit arvioivat, että tulevaisuuden nopeasti 
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muuttuviin tilanteisiin ratkaisu voisi olla monialainen, ilmiöihin perustuva opetus, mutta 

toisaalta sitä tukemassa tulisi edelleen olla oppiainejakoista opetusta. Tämä tukisi oppilaita 

myöhemmin työelämässä. Panelistit olivat myös yhtä mieltä siitä, että ryhmätyötaidot ja 

kannustava ja kehittävä oppilaiden arviointi ovat osa tulevaisuuden koulua. Vaikka 

ryhmätyötaitoja kannatettiinkin, haluttiin samalla myös painottaa sitä, että edelleen 

oppimiseen liittyy myös individualistinen aspekti, eikä kaikkea oppimista voida tehdä 

ryhmässä. Barometrin panelistien mukaan oppilaat hyötyisivät tulevaisuudessa eniten 

koulusta, jossa he voisivat kehittää oppimaan oppimisen taitojaan ja tulla yhä 

autonomisemmiksi. (Airaksinen, Halinen, Linturi, 2017.) 

 

Nykyinen opetussuunnitelma kannustaa luopumaan opetuksesta, joka painottaa ulkoa 

muistamista. Nykyään on tärkeämpi osata etsiä tietoa, arvioida ja hyödyntää sitä. Norrena 

kannustaa opettajia käyttämään monipuolisia tiedonhaun lähteitä kuten internetiä, kirjoja, 

lehtiä, haastatteluja ja jopa sosiaalista mediaa, elokuvia ja musiikkia. Hankittuja tietoja tulee 

osata tulkita sekä yksin että ryhmässä. Oppilaiden tulisi osata arvioida mitä tietoa kannattaa 

etsiä mistäkin ja millaisia eroavaisuuksia eri tiedonlähteiden välillä on. (Norrena, 2016, 173-

174.) Tarkoitus on saavuttaa taitoja, joista on oppilaille hyötyä tulevaisuudessa. 

Tiedonhakutaitoja oppilaat tarvitsevat omissa tulevissa opinnoissaan, vapaa-ajalla ja 

mahdollisesti myöhemmin työtehtävissään. Eri tiedonlähteiden arvioinnin taitoja he 

tarvitsevat myös näissä tilanteissa ja niiden arviointi kehittää oppilaiden kriittistä ajattelua. 

Myös monilukutaitoa eli “... erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 

taitoja … ” (Opetushallitus, 2014, 22) voidaan kehittää samalla.  

 

Samalla kun oppilaat opettelevat tiedonhakua ja toteuttavat erilaisia oppimiskokonaisuuksia 

heillä on mahdollisuus tutustua teknologiaan. Teknologian kehitys on jatkuvaa, mutta 

perusasioiden hallinta olisi tärkeä kaikkien oppia. Oppilaat oppivat käyttämään ohjelmistoja 

ja sovelluksia, jotka edistävät oppimista sekä tukevat työskentelyä. Teknologian käyttäminen 

vaatii myös kriittisyyttä: teknologian tulisi helpottaa oppimista ja tuoda opetukseen lisäarvoa, 

ei häiritä sitä. (Niemi & Multisilta, 2014, 27; Norrena, 2016, 173-174.) 

 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä ja 

auttaa heitä havaitsemaan asioiden välisiä yhteyksiä. Opetusta tulisi kuitenkin laajentaa siten, 

että ei tutkittaisi pelkästään ilmiöitä, vaan oppilailla olisi mahdollista käsitellä aiheita niiden 

oikeissa ympäristöissä. Oppilaat voisivat laajentaa tietämystään käytännön tilanteissa oman 



 

21 

 

luokkahuoneensa ulkopuolella. Tämä voisi harjaannuttaa myös oppilaiden arkiosaamista ja 

kansalaistaitoja. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, 32.) Kansalaistaitojen hallitseminen auttaa 

myös saavuttamaan yhden 2000-luvun taitojen osa-alueen: aktiiviseen kansalaisuuteen 

kasvamisen tavoitteen (Harju, 2014, 38-41).  

 

Yksi 2000-luvun taidoista arvellaan olevan elinikäinen oppiminen. Sen mukaan yksilön 

kannalta on tärkeää, että oppimista tapahtuisi koko elinkaaren aikana, monilla eri elämän osa-

alueilla. Elinikäinen oppiminen tukee oppilaiden taitoa sopeutua muutoksiin ja kannustaa 

heitä joustavasti hankkimaan uutta tietoa ja uusia taitoja tarvittaessa.  (Harju, 2014, 37; the 

Partnership for 21st Century Learning, 2015.) 

3.3 Monialaisuus motivaatiota lisäämässä 

Tässä luvussa käsitellään motivaatiota sekä sisäisenä että ulkoisena motivaationa. Tässä 

yhteydessä motivaation käsite sidotaan Ryanin ja Decin (2000, 69-71) määritelmään, jossa 

motivaatioksi luetaan kaikki tarkoituksellinen toiminta ja aktiivisuus, johon liittyy energian 

keskittämistä, sinnikkyyttä ja suuntautumista. Sisäisellä motivaatiolla viitataan Ryanin ja 

Decin kirjallisuudessa luontaiseen taipumukseen nähdä tietyt asiat merkittävänä ja 

mielekkäänä, mikä näkyykin haluna syventyä siihen. Ulkoinen motivaatio taas saa ihmisen 

toimimaan saavuttaakseen jonkin miellyttävän tuloksen, kuten vaikkapa saadakseen kehuja tai 

rahaa. (Ryan & Deci, 2000, 69-71.) 

 

Sekä opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2014, 32, 35) että monissa muissa lähteissä (esim. 

Lonka ym., 2015, 58) motivaatio mainitaan yhtenä tekijänä opetuksen eheyttämisessä. 

Oppilaiden tulisi olla mukana suunnittelemassa heitä kiinnostavia oppimisjaksoja, kuitenkin 

heidän kehitystaso huomioiden (Halinen & Jääskeläinen, 2015, 34). Näin he voisivat 

osallistua oman opetuksensa suunnitteluun, päättää käytetyistä opetusmetodeista ja voisivat 

tehdä teemoista kiinnostavia, heidän omaan elämäänsä liittyviä. Yhteinen suunnittelu vaatii 

opettajilta epävarmuudensietokykyä (Lerkkanen & Koiviston, 2001, 32), mutta siitä 

huolimatta myös opettajien motivaation väitetään nousevan kun oppimiskokonaisuudet 

liittyvät paikallisiin asioihin, ovat ajankohtaisia ja merkittäviä yhteiskunnassamme (Lonka 

ym., 2015, 63; Opetushallitus, 2014, 32).  
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Halinen ja Jääskeläinen arvioivat oppilaiden motivaation nousevan, kun opiskeltavat asiat 

liittyvät heidän arkielämäänsä ja auttavat siten maailman jäsentämistä. Kun koulussa opittu on 

relevanttia heidän ympäristössään myös merkityksellisyys kasvaa. Arkielämän ilmiöt voivat 

tulla osaksi kouluarkea, kun suunnitellaan monialaiset oppimiskokonaisuudet kuunnellen 

oppilaita. Tällöin voidaan tutkia asioita, jotka aidosti askarruttavat lapsia ja nuoria. Kun 

oppilaat otetaan mukaan suunnitteluun kokevat he, että he tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. 

Näin ollen oppilaat oppivat asioihin vaikuttamista ja vastuullisuutta, mikä taas puolestaan 

kasvattaa heitä kohti aktiivista kansalaisuutta. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, 23, 31-32.) 

 

Norrenan (2016, 19-20) mukaan riskinä opetuksen uudistamisessa on liian nopea tahti. Siinä 

missä hän mainitsee oppimisen omistajuuden lisäävän oppilaiden motivaatiota, se voi myös 

aiheuttaa ahdistusta, mikäli vapautta annetaan liikaa, opettaja ei tue prosessia ja uudistus 

tapahtuu radikaalisti. Norrena painottaakin, että opetuksen eheyttäminen tulisi aloittaa hitaasti 

edeten, jotta motivaatio oppimista kohtaan voidaan turvata.   

 

Oppilaiden saadessa enemmän päätäntävaltaa omasta oppimisestaan heidän tulisi hallita omia 

oppimisen prosessejaan. Itseohjautuvuus kuuluu tällöin olennaisena osana oppimiseen. 

Käsittelen itseohjautuvuuden termin alla kahta englannin kielen termiä: self-regulated 

learning ja self-directed learning, sillä esimerkiksi Saks ja Leijen (2014, 196-197) ovat 

todenneet niitä käytettävän synonyymisesti tutkimuksissa. Norrena (2016) on tiivistänyt 

Guglielminon ajatuksia itseohjautuvuudesta seuraavasti: “Itseohjautuvuuteen kuuluu myös 

ominaisuuksia, kuten ongelmien näkeminen haasteina, itsekuri, uteliaisuus, itsevarmuus, 

oppimisen koordinoinnin taidot …, oppimisesta nauttiminen sekä tavoiteorientaatio” (20).  

 

Knowles (1975, 18) määrittelee itseohjautuvuuden prosessiksi, jossa yksilö tekee aloitteen 

yksin tai muiden kannustamana ja määritellen tarvitsemansa taidot, tavoitteet, materiaalit, 

strategiat ja arvioimalla oppimistuloksia. Zimmermanin mukaan taas tarkoitetaan oppilaan 

kykyä olla vastuussa omasta oppimisestaan käyttämällä metakognitiivisia taitojaan ja 

kontrolloimalla käytöstään ja motivaatiotaan työn suorittaakseen (Zimmerman, 2001, 5). 

Oppilaan tulee siis kyetä arvioimaan omaa toimintaansa, asettamaan tavoitteita ja valita 

sopivat toteutustavat (English & Kitsantas, 2013, 129).  

 

Ryanin ja Decin (2000, 68) näkemyksen mukaan motivaatio ja siten itseohjautuvuus on 

luonnollista ihmisille. Heidän mukaansa kaikki ihmiset kykenevät luonnostaan siihen, kunhan 
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kolme psykologista perustarvetta täytetään. Riippuen siis perustarpeiden täyttämisen 

onnistumisesta ihmisistä voi tulla joko luonnostaan uteliaita ja aktiivisia tai vastaavasti 

pahimmassa tapauksessa epämotivoituneita ja passiivisia. Tässä teoriassa kompetenssi, 

autonomia ja yhteisöllisyys ovat motivaatiota suojaavia tekijöitä ja niiden on todettu jopa 

lisäävän oppilaiden hyvinvointia.  

 

Kompetenssi eli kyvykkyyden tunne tulee siitä, että oppilas kokee selviytyvänsä tehtävistä ja 

osaavansa. Autonomian tunne saa oppilaat kokemaan, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa. 

Tutkimusten mukaan oppilaat, jotka ovat luokassa, jonka opettaja on kontrolloiva, myös 

heidän motivaationsa on matalampi. Sama on huomattu myös perheitä tutkiessa: kontrolloivat 

vanhemmat passivoivat lapsiaan. Kolmas perustarve on yhteisöllisyys. Motivaatio ei siis ole 

pelkästään biologinen tekijä, vaan myös sosiaalisilla suhteilla ja ympäristöllä on merkittävä 

rooli motivaation kannalta. Turvalliset ja terveet kiintymyssuhteet ovat tässä yhteydessä myös 

yksi motivaatiota suojaavista tekijöistä. (Ryan & Deci, 2000, 68-69.) 

 

Ryanin ja Decin (2000, 68-70) tutkimuksen näkökulmasta monialaiset oppimiskokonaisuudet 

ovat perusteltuja, sillä se antaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa oppimaansa sisältöön eli 

antaa tunteen autonomiasta. Lisäksi oppilaat voivat kokonaisuuksia toteuttaessaan harjoittaa 

vapautta valita toimintatapoja ja lopullisen projektin tai kokonaisuuden esitystapoja. Nämä 

ovat kaikki omiaan tukemaan oppilaiden omaehtoisuutta, ja täten oppilaiden on helpompi 

hyväksyä ulkoa tullut tehtävä itselleen motivoivaksi ja palkitsevaksi, mikäli se ei jo valmiiksi 

kuulunut oppilaiden sisäisen motivaation piiriin. Myös sosiaaliset suhteet voivat vaikuttaa 

positiivisesti motivaatioon yhteisöllisyyden muodossa ja oppilaiden itse tehdessä päätöksiä he 

voivat valita itselleen tarpeeksi haasteellisia toimintatapoja, mikä taas täyttää kompetenssin 

tarpeen.  

 

Toisaalta Bernstein (1990, 326) on kritisoinut Ryania ja Decia, sillä hänen mukaansa heidän 

ideaalissa yhteiskunnassaan ei ole aikarajoja, ulkoa tulleita käskyjä tai epämiellyttäviä 

seurauksia. Voidaankin siis pohtia kuinka realistinen heidän antamansa kuva on. Monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta merkittäväksi muodostuu kuitenkin se, että 

motivaation kannalta on olennaista tukea Decin ja Ryanin esittämiä kolmea psykologista 

perustarvetta. Koulun ympäristössä on luultavasti aina annettava hieman rajoituksia 

oppilaiden toiminnalle, joten Decin ja Ryanin visioimaa vapaata sisäisesti motivoitunutta 

opiskelua tuskin on aina mahdollista toteuttaa.  
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Vuoden 2014 opetussuunnitelma monipuolistaa oppilaiden arvioinnin. Oppilaita tulisikin nyt 

arvioida sekä tietojen että taitojen ja niiden jäsentelyn perusteella tehden samalla 

oppimisprosessit näkyviksi. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnin tulisi olla 

monipuolista ja kannustaa oppilaita huomioimaan työn koko elinkaari eikä vain lopputulosta. 

Kaikki osallistujat voivat osallistuvat prosessin arviointiin: arviointi koostuu siis 

itsearvioinnista, vertaisarvioinnista, opettajan arvioinnista sekä mahdollisten muiden 

osallistujien arvioinnista. Oppilaiden motivaation arvellaan nousevan siirryttäessä 

tuloskeskeisyydestä koko prosessin arviointiin. (Lonka ym., 2015, 66; Opetushallitus, 2014, 

47-51.) Lonka ja muut (2015, 66) pohtivat, että näin ollen oppilaat voivat keskittyä oman 

oppimisen ja ajattelun kehittämiseen, mikä auttaa heitä kehittymään elinikäisiksi oppijoiksi.  

 

Arviointi voi kuitenkin toimia myös motivaatiota heikentävästi mikäli oppilaat eivät tunne 

arviointikriteerejä tarpeeksi hyvin tai ne muuttuvat prosessin aikana (Lonka ym, 2015, 66; 

Norrena, 2016, 16-18). Uudenlainen arviointi tulisi perustaa menneiden vuosien arvostelusta 

kohti minäkuvaa ja identiteettiä rakentavaa palautetta. Tällöin oppilas tulisi tietoiseksi omista 

vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Oppilaille ei ennalta päätettäisi sopivaa etenemistahtia, 

vaan jokaisen kehitys huomioitaisiin aktiivisesti. Myös positiivinen palaute tulisi kuulua 

olennaisena osana palautteeseen. (Norrena, 2016, 44-45.) Arviointikulttuurin muutoksella 

voitaisiin tukea oppilaiden kehitystä verrattuna aikaisempaan, osin jopa lannistavaan 

arvosteluun sekä arviointiin.  

 

Oppilaiden tunnekokemukset vaikuttavat myös heidän koulusitoutumiseen. Oppimisen ilo ja 

myönteiset onnistumisen kokemukset motivoivat oppilaita. Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat 

omiaan luomaan työskentelystä oppilaille mielekästä. Yhteistyö voi yhtä aikaa toimia 

kannustimena oppilaalle, mikäli ryhmä on innostava ja rohkaiseva sekä tarjota sosiaalisia 

suhteita.  Ryhmissä toimiessa oppilailla voi olla myös mahdollisuuksia kokea onnistumisen 

tunteita mikäli koulu osaa ottaa huomioon lasten aikaisemman osaamisen. On palkitsevaa, jos 

vaikka harrastuksen kautta opitut taidot pääsisivät hyötykäyttöön ja oppilas voisi opastaa 

muita. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, 23-24, 32-33; Niemi & Multisilta, 2014, 19.)  

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet tukevat oppilaiden koulumotivaatiota monin eri tavoin. 

Oppimisen eheytys muuttaa oppilaiden arviointia, työskentelytapoja ja parantaa oppilaiden 

mahdollisuuksia kokea iloa ja onnistumisia. Esimerkiksi mahdollisuus tutustua itseään 
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kiinnostavaan aiheeseen itse valitsemallaan tavalla voi tehdä oppimisesta entistäkin 

mielekkäämpää. 
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4 Pohdinta 

Tässä tutkielmassa olen määritellyt termit eheyttäminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja 

ilmiöpohjainen oppiminen. Käsitteiden määrittelemisen haasteet loivat tutkielmalle haastavan 

lähtökohdan, jota vahvisti kansainvälisen kirjallisuuden vähyys. Ilmiöpohjaisuutta käsitellään 

lähinnä vain suomalaisessa kontekstissa ja eheyttämiseen liittyvä suomalainen ja 

kansainvälinen kirjallisuus kritisoivat termin yhtenäistä määrittelemättömyyttä. Lisäksi 

valitsemani kolmen päätermin suhde toisiinsa on melko monimutkainen.  

 

Oppimisen eheyttämiseen liittyy monia eri termejä niin suomeksi kuin englanniksikin. Yhtenä 

ongelmana voidaan pitää termien sekoittumista ja sitä, että toteutustavat voivat olla 

puutteellisia pohjatietojen ollessa heikot (Savery, 2006, 11-12). Tutkimusten mukaan opettajat 

usein yliarvioivat oman osaamisen ja tiedon oppimisen eheyttämisestä (Fu & Sibert, 2017, 

169, 172; Kysilka, 1998, 198; Zhbanova, Rule, Montgomery & Nielsen, 2010, 253-254). 

Opetuksen eheyttäminen vaatiikin opettajilta harrastuneisuutta ja erilaisiin lähestymistapoihin 

tutustumista, sillä itse opetussuunnitelma ei ohjaa opettajia monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien hallintaan. Opetussuunnitelmassa on listattu esimerkkikeinoja 

oppiaineiden eheyttämiseen, mutta täytäntöönpano jää opettajien vastuulle. 

 

Lahdeksen (2001, 216) mukaan opetuksen eheytyksen ongelmaksi saattavat muodostua 

opettajien omat mieltymykset ja niiden painottaminen. Tiettyjä tieteenaloja ei tulisi suosia 

toisten kustannuksella.  Norrena mielestä taas opettajan ammatissa ollaan aina valintojen 

äärellä. Opettajilla on paljon yhteiskunnallista valtaa ja tämä tulisi tiedostaa opetuksessa ja 

sen tavoitteissa. (Norrena, 2016, 15.) Opetussuunnitelman puitteissa voidaankin tehdä 

monenlaisia valintoja. Opettajien tulisi tiedostaa valinnat ja niiden merkitykset oppilaille sekä 

laajemmin yhteiskunnalle. 

 

Ongelmallista opetuksen eheyttämisen arvioinnissa kirjallisuuden perusteella on käytännön 

tutkimusten puute. Eheyttämistä itsessään on tutkittu Suomessa enemmänkin edellisen, 

vuoden 2004 opetussuunnitelman pohjalta. Lisäksi Atjonen on jo vuonna 1992 ollut 

huolissaan kriittisten näkökulmien puuttumisesta suomalaisessa eheytyksen tutkimuksessa 

(Atjonen, 1992, 4). Myös nykyään on huomattavissa, että esimerkiksi monialaisuutta ja 

ilmiöpohjaista oppimista esittelevissä teoksissa keskustellaan aiheista lähinnä positiivisessa 



 

27 

 

valossa. Esimerkiksi teoksissa Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia (Cantell, 

2015) ja Rajaton luokkahuone (Niemi & Multisilta, 2014) tarjotaan melko vähän vastauksia 

kritiikille. Kaikkea suomalaista kirjallisuutta ei silti voi moittia haasteiden huomiotta 

jättämisestä (esim. Norrena, 2015; Niemi, 2012) ja eheyttämisen hyödyistä löytyy myös 

paljon ulkomaista tutkimusta (Fu & Sibert, 2017; Kysilka, 1998; McPhail, 2018). 

 

Vuoden 2014 opetussuunnitelma on melko uusi, joten luultavasti siksi on vaikea löytää 

tuoreita tutkimuksia aiheesta. Ulkomaisia lähteitä tutkiessa taas tulee ottaa huomioon 

termistö. Itse ilmiöpohjaisesta opetuksesta ei juurikaan ole tutkimusta, mutta esimerkiksi 

ongelmalähtöisen ja tutkimuslähtöisen opetuksen tutkimukset saattavat antaa viitteitä siitä, 

miten eheytys vaikuttaa koulussa käytännössä. Myös nämä tutkimukset alleviivaavat tarvetta 

jatkotutkimuksille ja laajemmalle selvitykselle siitä, hyötyvätkö oppilaat todella aiheiden 

kokonaisvaltaisesta käsittelystä eheytyksen keinoin. 

 

Esimerkiksi Savery (2006, 10) on koonnut yhteen vuonna 2006 siihenastisia tutkimuksia, 

joiden mukaan esimerkiksi ongelmalähtöinen opetus tuottaa yhtä hyviä tuloksia kokeissa kuin 

perinteinen opetustyyli. Lääketieteen alalla kuitenkin on huomattu, että käytännön 

ongelmanratkaisutaidot olivat kehittyneet ongelmalähtöisessä opetuksessa paremmin. Saveryn 

mukaan joissain tutkimuksissa on jopa huomattu, että tällainen opetustyyli ei varsinaisesti 

johda parempiin tuloksiin, mutta kysyttäessä opiskelijoita he kertoivat silti mieluummin 

opiskelevansa käytännönläheisemmin, soveltaen ja ongelmia ratkoen.   

 

Fu ja Sibert (2017, 171) puolestaan tuovat esille, että Yhdysvaltain kontekstissa integroidun 

opetussuunnitelman eli oppimisen eheytyksen on todettu nostavan koetuloksia verrattuna 

perinteiseen opetussuunnitelman. Heidän mukaansa sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti 

tutkittuna on huomattu, että oppimisen eheytys on kehittänyt oppilaiden koulumenestystä, 

ryhmätyötaitoja, oppimisen omistajuutta, motivaatiota ja asenteita positiiviseen suuntaan.  

 

Tutkielman haastavasta lähtökohdasta huolimatta voi siis huomata, että suomalainen ja 

kansainvälinen tutkimus tosiaankin tukee ajatusta siitä, että oppimisen eheyttäminen on 

oppilaiden ja koulujärjestelmän kannalta hyödyllistä. Tutkimuskirjallisuus lähes yksimielisesti 

toistaa opetussuunnitelman väittämiä opetuksen eheytyksestä ja monialaisuuden 

vaikutuksista. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteuttamalla näyttäisi todellakin voivan 

motivoida oppilaita oppimaan, kehittää heidän ryhmätyö- ja tulevaisuustaitojaan. Edellisissä 
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luvuissa on esitetty myös kritiikkejä ja huolenaiheita liittyen kuhunkin aihealueeseen, joten 

aivan yksioikoinen ei tämäkään yhteys ole. Näyttäisi kuitenkin siltä, että mikäli eheyttämisen 

haasteet otetaan huomioon kaikissa näissä osa-alueissa, voidaan saavuttaa haluttuja tuloksia.  

 

Vuoden 2014 opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2014, 31) sallii kaiken opetuksen 

toteutuksen eheytettynä. Tässä yhteydessä tulisi kuitenkin huomata, että tutkimusten mukaan 

oppilaat hyötyvät myös siitä, että edelleenkin osa opetuksesta tapahtuisi tiedonalalähtöisesti 

(esim. Fu & Sibert, 2017, 171). Pelkona liiassa eheyttämisessä on tiedon pirstaloituminen ja 

perustietojen puutteellinen omaksuminen (esim. McPhail, 2018, 56). Seuraavaa 

opetussuunnitelmaa varten voisi olla hyvä tutkia aihetta tarkemmin Suomen kontekstissa, 

jotta opetussuunnitelman ohjeistukset vastaisivat tutkitun tiedon näkökulmaa. 

 

Termien määrittelyn vaikeus ja tutkimuksissa esille tullut opettajien omien taitojen ja tietojen 

yliarviointi viittaisi siihen, että aihetta tulisi tutkia lisää ja kohdentaa koulutusta opettajille, 

jotta voitaisiin varmistua siitä, etteivät vain harrastuneimmat opettajat kykenisi opetuksen 

eheyttämiseen. Edelleen on nähtävissä tarvetta lisätutkimukselle myös käytännön 

toteutustavoissa. Nykyisellään ei ole löydettävissä myöskään pitkittäistutkimusta aiheesta, 

vaan jouduin turvautumaan lyhytkestoisten tutkimusten tuloksiin. Näillä tutkimuksilla 

voitaisiin jatkossa arvioida vuoden 2014 opetussuunnitelman täytäntöönpanoa, seurata 

kehitystä ja kehittää tulevaisuuden opetussuunnitelmia sen mukaan.  
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