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Tämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa pyritään selvittämään 

ympäristökasvatuksen tavoitteita. Tutkielmassa käsitellään myös ympäristökasvatuksen 

teoreettisia malleja, joihin muun muassa tavoitteita peilataan. Tutkielman tavoitteena on 

selvittää kuinka hyvin virtuaaliset oppimisympäristöt ja erityisesti virtuaaliset maailmat 

soveltuvat ympäristökasvatukseen. 

Suomessa käytetyimmät ympäristökasvatuksen teoreettiset mallit ovat ympäristöllisen 

kasvatuksen malli, puumalli, sipulimalli, talomalli sekä kestävään kehitykseen kasvattamisen 

malli. Vaikka malleissa on painotuseroja niin niitä yhdistää sosio-konstruktivistinen 

oppimiskäsitys sekä kontekstin merkityksen painottaminen. Lisäksi ne kaikki tähtäävät 

ympäristön kannalta aktiivisen kansalaisuuden syntymiseen, jossa lapsuuden kokemukset ja 

henkilökohtaisen sitoutumisen ja voimaantumisen nähdään olevan avainrooleissa.  

Monien sekä kotimaisten, että ulkomaisten tutkimusten mukaan lapset oppivat paremmin, jos 

opittava asia liitetään aitoon kontekstiin. Ympäristökasvatuksessa on hyödynnetty koulun 

ulkopuolisia retkiä jo pitkän aikaa. Retket tarjoavat paitsi vaihtelua muuhun opiskeluun niin 

ne luovat myös konkreettisen ympäristön, jossa lapset oppivat havainnoimalla aitoja asioita. 

Koulun ulkopuoliseen opetukseen liittyy kuitenkin monia haasteita. Jos retki halutaan tehdä 

yhtään kauemmas, tarvitaan rahaa ja aikaa, joista kummastakin kouluilla on yleensä pulaa. 

Myös turvallisuus tulee varsinkin kasvavien ryhmäkokojen takia ottaa vakavasti. Virtuaaliset 

oppimisympäristöt voivat olla ratkaisu näihin haasteisiin ja tehdä opintoretket mahdolliseksi 

kaikille.  

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä piilee valtava mahdollisuus, kun pohditaan tulevaisuuden 

tarpeita. Parhaimmillaan opetus voi niitä hyödyntämällä olla yhä yhteisöhenkisempää ja 

yksilöllisempää. Opettajan on mahdollista luoda rajoitetussa ajassa oppimiselle ideaalinen ja 

interaktiivinen konteksti, jossa oppilaat pääsevät kehittämään taitojaan.  

Avainsanat: ympäristökasvatus, virtuaaliset oppimisympäristöt, tutkiva oppiminen, 

kontekstuaalinen oppiminen, ympäristöllisen kasvatuksen malli, sipulimalli, puumalli ja 

talomalli. 
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1 Johdanto  

 

Ympäristökasvatus on melko nuori tieteenala, joten sen kehitys on ymmärrettävästi 

alkuvaiheessa. Kouluissa ympäristökasvatus näkyy esimerkiksi niin sanotuilla ilmiöpohjaisilla 

oppiainerajat ylittävillä tunneilla (Cantell & Koskinen, 2004). Ihmisen suhde luontoon on ollut 

hyvin olennainen läpi koko ihmisen historian. Nyt ollaan kuitenkin vaiheessa, jossa ihminen 

näyttää vieraantuvan luonnosta yhä enemmän (Vuolle, 2003). Samaan aikaan tietoisuus 

ihmisen aiheuttamasta vahingosta ei ole milloinkaan ollut näin korkea. Kuinka voimme vaatia 

tulevaisuuden ihmisiä pelastamaan jonkin, johon heillä ei ole samanlaista läheistä suhdetta 

kuin esimerkiksi vielä valtaosalla ikääntyvästä väestöstä on. Vuolle (2003) kirjoittaa 

tutkimuksessaan, ettei edes liikuntaa harrastava ihminen enää välttämättä hakeudu luontoon 

vaan saattaa löytää itsensä ennemminkin kuntosalin juoksumatolta, jonka ympärillä saattaa 

pyöriä video ohi vilisevästä metsämaisemasta.  

Lapset oppivat mallioppimisen kautta vanhemmiltaan ja omaksuvat vallitsevan 

sosiokulttuurisen ympäristönsä arvoja ja normeja. Tänä päivänä vanhempien esimerkki ei 

välttämättä riitä kasvattamaan lapsista ympäristönsä suhteen vastuullisia kansalaisia. Siksi 

koulujen ympäristökasvatuksella on yhä kasvava merkitys. Tässä kirjallisuustutkielmassa 

tarkastellaan muun muassa ympäristökasvatusta kuvaavia malleja. Niitä on useita, joten 

rajaus on tehty niihin malleihin, jotka ovat Suomessa käytetyimpien listalla (Jeronen, 2007). 

Niihin kuuluvat Hungerfordin ja Volkin (1990) ”Ympäristöllisen käyttäytymisen malli” (The 

Environmental Bahaviour Model), Joy Palmerin (1998) ”Puumalli” (Tree model), Käpylän 

(1995) ”Sipulimalli” (Onion model), Eila Jerosen ja Marjatta Kaikkosen (1997) ”Talomalli” 

(The House Model) sekä Mauri Åhlbergin (2005) ”Kestävään kehitykseen kasvattamisen 

malli” (The Model of Education for Sustainable Developement).  

Mallit ovat eri vuosilta, mutta lähemmin tutkiessa niistä löydettiin paljon yhteistä. Lopulta 

päädyttiin siihen, että malleista voi poimia toimivimmat elementit ja luoda päivitetympiä 

malleja. Näin olivat tehneet esimerkiksi Jyrki Reunamo ja Liisa Suomela (2013), jotka 

päivittivät Joy Palmerin (1998) Puumallia.  

Tutkielman tavoitteena oli selvittää sopivatko virtuaaliset oppimisympäristöt 

ympäristökasvatukseen. Sitä varten selvitettiin ympäristökasvatuksen arvoja ja tavoitteita 
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sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen toimintaperiaatteita. Myös tutkivan oppimisen 

menetelmä on virtuaalisen opetuksen kannalta merkityksellinen. Se luotiin tekemään 

tietotekniikan hyödyntämisestä mielekästä opetuksen kannalta. 

 Lopulta virtuaalisten oppimisympäristöjen toimintaa verrattiin ympäristökasvatuksen 

malleihin ja tavoitteisiin, jolloin saatiin käsitys niiden toimivuudesta. Virtuaaliset ympäristöt 

luovat paljon uusia resursseja opetukseen, jota usein rajoittavat sekä aika että raha. Myös 

turvallisuuden takaaminen on virtuaalisessa maailmassa helppoa. Kaikki mallit korostavat 

aidon kontekstin merkitystä ympäristökasvatuksessa. Virtuaaliset oppimisympäristöt voivat  

tulevaisuudessa tarjota suhteellisen edullisen ja turvallisen kouluretken mihin tahansa 

maailman kolkkaan. Samalla opettaja voi kontrolloida ympäristöä ja luoda mahdollisimman 

optimaalisen oppimisentilan, jossa on runsaasti affordansseja.  
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2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkielma toteutetaan kirjallisuustutkielmana, jonka viitekehyksenä toimivat aikaisemmin tehdyt 

tutkimukset sekä kirjallisuus. Tutkielmassa on tarkoitus selvittää, mitä ympäristökasvatuksella ja 

virtuaalisilla oppimisympäristöillä tarkoitetaan. Lopulta tarkastellaan virtuaalisten 

oppimisympäristöjen soveltuvuutta ympäristökasvatukseen. Tutkielman alussa vastataan 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Mitä ympäristökasvatuksen malleja on? Malleja löytyi useita, 

joten niiden valinnassa piti tehdä rajausta. Tämä vaikuttaa tulosten arviointiin. Mallien valinta 

tehtiin sen perusteella, että ne olivat Suomessa käytetyimpien mallien listalla (Jeronen, 2007).  

Seuraava kappale käsittelee toista tutkimuskysymystä: Mitä ympäristökasvatus on? Luku alkaa 

arvojen ja tavoitteiden määrittelemisellä. Niistä, yhdessä ensimmäisessä luvussa esiteltyjen mallien 

kanssa, kävi ilmi, että ympäristökasvatus perustuu kontekstuaaliseen- ja konstruktivistiseen 

oppimiskäsitykseen, joten luvussa käsitellään myös niitä. Luvun lopussa käsitellään myös tutkivaa 

oppimista. Se on yksi tapa välittää ympäristökasvatusta koulussa. Sen käsittely luo myös pohjaa 

seuraavaa lukua varten, jossa käsitellään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Samalla päästään myös 

tutkielman varsinaiseen tutkimuskysymykseen: Millaisia virtuaaliset oppimisympäristöt ovat ja 

miten ne soveltuvat ympäristökasvatukseen? 

 Tiedon haussa on, kansainvälisiä tutkimuksia hakiessa, käytetty ProQuest- hakukonetta ja 

kotimaisia artikkeleita on haettu viitetietokanta Artoa hyödyntäen. Hakusanoina ovat toimineet 

muun muassa environmental education, education for sustainability, Joy Palmer, virtual learning 

environment, Hungerford & Volk, Markku Käpylä, ympäristökasvatuksen mallit sekä contextual 

teaching.  
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3 Ympäristökasvatuksen teoreettiset mallit 

Eila Jerosen (2007) mukaan kaikista käytetyimmät ympäristökasvatusta kuvaavat mallit Suomessa 

ovat Hungerfordin ja Volkin vuonna 1990 esittelemä ”Ympäristöllisen käyttäytymisen malli” (The 

Environmental Bahaviour Model), Joy Palmerin vuonna 1998 kehittämä ”Puumalli” (Tree model), 

Käpylän vuonna 1995 luoma ”Sipulimalli” (Onion model), Eila Jerosen ja Marjatta Kaikkosen 

vuonna 1997 esittelemä ”Talomalli” (The House Model) sekä Mauri Åhlbergin vasta 2005 vuonna 

kehittämä ”Kestävään kehitykseen kasvattamisen malli” ( The Model of Education for Sustainable 

Development). Jerosen (2007) mukaan mallit jakavat saman käsityksen konstruktiivisesta 

oppimisesta ja ne kaikki pohjautuvat sosio-kulttuuriseen kommunikaation. Päätavoitteena kaikissa 

malleissa on niiden taitojen kehittäminen, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön. Näitä taitoja 

ovat esimerkiksi ”ympäristöherkkyys, tärkeät elämän kokemukset, tieto luonnosta ja ekologiasta, 

ympäristön kannalta vastuulliset tunteet ja arvot, ympäristökysymysten ymmärtäminen, kriittisen 

ajattelun ja sosiaalisen toiminnan taidot, eettinen kasvu sekä vastuullinen ympäristökäyttäytyminen. 

3.1 Ympäristöllisen käyttäytymisen malli 

Hungerfordin ja Volkin (1990) malli perustuu useisiin käyttäytymistutkimuksiin (Cantell & 

Koskinen, 2004). Se jakautuu kolmeen tärkeään muuttujaan, jotka ovat eri vaiheita ympäristön 

kannalta vastuulliseksi aikuiseksi kasvun tiellä. Malli pohjautuu ympäristöherkkyyden käsitteeseen. 

Ympäristöherkkyys tulee vahvasti esille myös Jerosen ja Kaikkosen talomallissa (2001), joten nämä 

kaksi mallia tukeutuvat samoihin periaatteisiin.  

Taulukossa 1. nähdään malli kaavion muodossa. Jerosen (2007) mukaan mallissa edetään kohti 

ideaalisen kansalaisen käyttäytymisen mallia. Alkutasolla tärkeimpänä vaikuttajana nähdään 

ympäristöherkkyys, joka syntyy lapsuuden kokemuksista luonnossa. Myös tiedolla on merkitystä 

ympäristöherkkyyden syntymisessä. Kuvassa mainitaan myös ”androgyynisyys”, mikä tässä 

tapauksessa tarkoittaa ”epätraditionaalisen käyttäytymisen pätevyyksiä, kuten suuri sensitiivisyys, 

empatia ja itseluottamus”. Lopulta näiden myötä lapselle alkaa kehittyä myös asenteita erilaisia 

ilmiöitä kohtaan. ”Omistajuuden” (ownership) muuttujat (Taulukko 1.) ovat tärkeimpiä muuttujia 

vastuullisen käyttäytymisen kehittymisessä. Syvällisemmän tiedon karttuessa ihmiselle syntyy 

henkilökohtainen halu osallistua ympäristön puolesta toimimiseen. Ihminen alkaa myös käsittää, 

että hänen teoillaan on vaikutus ympäristöön, jolloin sitoutumisesta tulee mielekästä.    
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Viimeinen taso eli ”voimaantuminen” (empowerment) (Taulukko 1.) ja sen muuttujat saavat 

ihmisen uskomaan, että ympäristön suojeleminen on tärkeää. Tässä vaiheessa merkittävimmiksi 

muuttujiksi nousevat tiedot ja taidot ympäristöllisessä toiminnassa, jotka johtavat lopulta 

toimintaan. Tauriaisen, Jerosen, Lidhin ja Kaikkosen (2013) tulkinnan mukaan voimaantuminen 

antaa toiminnalle merkitystä sekä rakentaa oppilaiden itseluottamusta. Lopulta he alkavat tuntea 

itsensä tärkeäksi osaksi aktiivista yhteiskuntaa, joka johtaa osallistumiseen ja toimintaan.  
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Taulukko 1. Ympäristöllisen kasvatuksen malli (Hungerford & Volk, 1990). Kuviossa esitetään 

muokattu versio alkuperäisestä mallista. Käännös: Ronja Juhakoski 

 

 

Päämuuttujat Päämuuttujat Päämuuttujat 

 Ympäristöherkkyys  Syvällinen tieto 

ympäristöasioista 

 Henkilökohtainen 

sitoutuminen 

haasteisiin ja muihin 

ympäristö asioihin 

 Tiedot ja taidot 

ympäristön puolesta 

toimimiseen 

 Oletus vahvistuksen 

saamisesta omalle 

toiminnalle 

 Halu toimia 

 

Sivumuuttujat Sivumuuttujat Sivumuuttujat 

 Tiedot ekologiasta 

 Androgynia 

 Asenteet 

saastuttamisen, 

teknologian ja 

ekonomian suhteen 

 Tietoisuus ihmisen 

positiivisista ja 

negatiivisista 

vaikutuksista 

 Henkilökohtainen 

sitoutuminen 

haasteiden 

voittamiseen 

 Syvällinen tieto 

haasteista 

ENSIMMÄISEN TASON 

MUUTTUJAT 

OMISTAJUUDEN 

MUUTTUJAT 

VOIMAANTUMISEN 

MUUTTUJAT 
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3.2 Palmerin puumalli 

Joy Palmerin (1998) puumallia on hyödynnetty paljon opetusta suunniteltaessa. Se eroaa 

teoreettisemmasta ympäristöllisen kasvatuksen mallista niin, että sen kolme tasoa ovat kaikki 

yhdenvertaisia ja toimivat ideaalisesti yhtä aikaa. Jyrki Reunamon ja Liisa Suomelan mukaan 

(2013) puumalli perustuu käsitykseen oppimisen henkilökohtaisista ulottuvuuksista, joita ovat tieto, 

teot, kokemukset, arvot ja asenteet sekä huoli ympäristöstä. Ympäristökasvatus nähdään 

oppiainerajat ylittävänä aineena, jossa painottuvat arvojen ja asenteiden pohdiskelu, keskustelu sekä 

niiden pohjalta kysymysten esittäminen. Jotta oppilaat voisivat aikuisina osata tehdä oikeita 

päätöksiä ympäristön suhteen on heidän kartutettava tietojaan. Keskustelulla taas saadaan aikaan 

positiivisten asenteiden syntyminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

Taulukko 2. Ympäristökasvatukselle merkitykselliset tiedot, taidot sekä asenteet ja henkilökohtaiset 

piirteet. (Palmer & Neal, 1996) Taulukko on luotu ja suomennettu englanninkielisen luettelon 

pohjalta. Luonut: Ronja Juhakoski  

Tieto ja ymmärrys Taidot Asenteet ja henkilökohtaiset 

piirteet 

 

Kommunikaatiotaidot Arvostus ja huoli 

ympäristöstämme 

Ymmärrys ympäristöllisistä 

kriiseistä ja ihmisen 

osallisuudesta niihin 

Opiskelun taidot Kyky ajatella itsenäisesti  

Ympäristöpolitiikan ymmärrys Ongelmanratkaisutaidot Toisten ajatusten ja mielipiteiden 

kunnioittaminen 

Ymmärrys ympäristöstämme 

riippuvaisuudesta 

Sosiaaliset taidot Tieteellisen tiedon sekä 

todisteiden arvostus 

Ymmärrys suunnittelun ja 

tekojemme vaikutuksesta 

ympäristön suojeluun 

Tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen 

Sietokyky ja avoin mieli 

 

Käytännössä ympäristökaivatuksen tulisi siis kehittää ongelmanratkaisutaitoja, päätöksenteko 

kykyä sekä osallistumista huomioiden ”ekologiset, poliittiset, ekonomiset, sosiaaliset, aesteettiset 

sekä eettiset” näkökulmat (Taulukko 2. )(Palmer & Neal, 1996 s29). Tutkijat ovat sitä mieltä, ettei 

ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa opettaa ympäristökasvatusta.  

Reunamo ja Suomela (2013) ovat luoneet Palmerin mallin pohjalta oman laajennetun versionansa. 

Heidän tutkimuksensa pyrkii valaisemaan mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa tehtävässä 

kestävään kehitykseen kasvatuksessa. Tutkijoiden mukaan se voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen, 

Käsitys erilaisista 

ympäristöistä ja niissä 

tapahtuvista ilmiöistä, sekä 

ymmärrys ihmisen 

vaikutuksesta niihin 
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jotka ovat ekologinen ja fyysinen ulottuvuus, sosiaalinen ja kultturaalinen ulottuvuus sekä 

ekonominen ja poliittinen ulottuvuus.  

 

 

 

Kuva 1. Palmerin (1998) puumalli sekä Reunamon ja Suomelan (2013) alkuperäisen pohjalta 

luoma laajennettu malli. 

  

Kuvasta 1. nähdään, että puumallin juurissa lukee ”merkittävät elämänkokemukset” koska niille 

perustuvat kaikki muut ympäristökasvatuksen elementit. Oksisto jakautuu kolmeen eri osa-

alueeseen, joita ovat oppiminen ympäristöstä, oppiminen ympäristössä sekä toimiminen ympäristön 

puolesta.  

Palmerin (1998) mallissa ympäristöstä oppiminen perustuu konstruktiiviselle oppimiskäsitykselle, 

jossa tietoa kasataan vanhan päälle ja yritetään ymmärtää laajoja aihealueita. Tiedon hankinta tulisi 

olla havainnoivaa ja oppilaslähtöistä. Reunamon ja Suomalaisen (2013) mukaan oppiminen 

kumpuaa henkilökohtaisista kokemuksista sosiaalisissa ympäristöissä, jotka luovat pohjaa asenteille 

ja arvoille. Opimme suurimman osan tavoistamme muilta ympärillämme olevilta ihmisiltä, joten 

kulttuurilla on suuri vaikutus siihen mitä opimme.  
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Oppiminen ympäristössä jakautuu kahteen yhtä tärkeään osa-alueeseen. Toisessa ympäristöä 

käytetään konkreettisesti paikkana, johon mennään oppimaan esimerkiksi luonnosta. Toisaalta 

kuten jo mainittu niin ympäristön pitäisi liittyä kontekstin muodossa myös muihin oppiaineisiin. 

Esimerkiksi matematiikasta tulee paljon mielekkäämpää jos se liitetään oikean elämän ja 

ympäristössä oleviin tilanteisiin. Reunamo ja Suomalainen (2013) kuvaavat tätä aluetta 

aesteettiseksi eli siihen kuuluvat ekologinen ja fyysinen ulottuvuus. He tulkitsevat mallia niin, että 

lapsille tulisi tarjota sellaisia ympäristöjä, joissa on turvallista tutkiskella ja seikkailla leikkien ja 

muun toiminnan kautta. Ympäristön pitäisi myös sisältää lapsien hyödynnettävissä olevia 

affordansseja, jolloin ympäristö tukee aidosti oppimista.  

Viimeisessä osiossa, joka opettaa toimimaan ympäristön puolesta yritetään herättää aito kiinnostus 

ympäristöstämme huolehtimiseen. Arvokasvatuksen avulla pyritään luomaan oikeanlaisia asenteita 

ja ymmärrystä, joka johtaisi lopulta eettisiin ratkaisuihin. Reunamo ja Suomalainen (2013) 

painottavat, että onnistunut ympäristökasvatus vaatii kaikkien lapsen ympärillä olevien ihmisten 

osallistumista. Demokraattiseen ajatteluun kasvattaminen pitää aloittaa jo varhain. Lapsia pitää 

ohjata motivoituneesti osallistumaan ja sitoutumaan ympäristöstä huolehtimiseen. Demokraattisia 

taitoja ovat muun muassa toisten mielipiteiden kunnioittaminen ja omien esille tuominen 

rakentavalla tavalla. Taitoja voidaan harjoittaa jokapäiväisillä askareilla, joissa lapsi joutuu 

ottamaan osakseen vastuuta ja osallistuman sekä suunnittelemaan toimintaa.  

Puumallissa keskeistä on, että mikään luetelluista osa-alueista ei voi korvata toista vaan aidon 

ympäristöherkkyyden syntymiseen vaaditaan kaikkien kolmen panos. Ihmisellä täytyy siis olla 

tietoa ja kokemuksia ympäristöstä, huolta ja huolenpitoa sekä toimintaa yhdessä ympäristön 

puolesta. 

 

3.3 Sipulimalli 

Sipulimalli on Markku Käpylän (1995) luoma ympäristökasvatuksen malli, joka perustuu 

Hungerfordin ja Volkin (1990) malliin. Jerosen (2007) mukaan molempien mallien ytimessä on 

tietyt tärkeimmäksi luetut ydintekijät, jotka tukevat vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista. Tieto ja  

taidot ovat Hungerfordin ja Volkin (1990) mallissa lopulta tärkeimpiä toiminnan kannalta. 

Ensimmäisellä tasolla puhutaan sensitiivisyydestä, empatiasta sekä itseluottamuksen tärkeydestä. 

Toisella tasolla yksilö kehittää ”omistajuutta”, jonka tarkoituksena on lopulta synnyttää 
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henkilökohtainen halu vaikuttaa. Käpylän (1995) malli eroaa sillä, että siinä korostetaan myös 

tunteita, joiden kautta ympäristökasvatus voi auttaa meitä ymmärtämään kulttuurisia tarkoituksia.  

 

 

Kuva 2. Sipulimalli. Ojanen & Rikkinen (1995) (muokannut: Savolainen, 2018) 

 

Tauriaisen, Jerosen, Lidhin ja Kaikkosen (2013) mukaan Sipulimallissa ajatellaan, ettei ole 

olemassa tietoa, joka olisi vapaa kulttuurista tai arvoista. Malli perustuu holistiseen 

ihmiskäsitykseen, jossa ei tehdä jakoa ihmisen fyysisen ja henkisen puolen välillä vaan ihminen 

nähdään kokonaisuutena. Kaikkeen tietoon liittyvät vahvasti myös tunteet, jotka kehittyvät 

kulttuurisen ympäristön vaikutuksen. Mallissa tätä kuvaavat sipulin eri kerrokset, jotka esittävät 

erilaisia oppimisen kokemuksia ja niihin vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä. Tunteet ja aistit ovat 

sipulin sisällä eli kaiken keskiössä, jolloin ne ovat osa kaikkea tietoa ja toimintaa. Ulospäin 

mentäessä kuljetaan kohti syvällisempää ja teoreettisempaa ymmärrystä samoin kuin 

ympäristöllisen kasvatuksen mallissakin.  
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3.4 Talomalli 

Eila Jerosen ja Marjatta Kaikkosen (2001) Talomalli perustuu behavioristiseen oppimiskäsitykseen 

sekä ympäristöllisen kasvatuksen mallin tavoin ympäristöherkkyyteen. Behavioristisen ajattelun 

mukaan tietty käyttäytyminen on aina seurausta kokemuksista ja niiden yhdistymisestä toisiinsa. 

Mallin kehittyessä se omaksui myös kognitiivisen oppimiskäsityksen sekä konstruktiivisen 

käsityksen piirteitä. Tiedosta pyritään rakentamaan kontekstisidonnaisia mielekkäitä 

kokonaisuuksia. Konstruktiiviseen käsitykseen kuuluu myös tietty itseohjautuvuus. Oppilaat 

ohjaavat uuden tiedon rakentumista jo opitun päälle.  

Konstruktivismissa ajatellaan kontekstin olevan tärkeä opittavan asian kannalta. Samoin myös 

tunteet vahvistavat käyttäytymistä. Tunne-elämään liittyen luotiin termi ympäristöherkkyys, joka 

kuvaa empaattisen suhteen syntymistä luontoa ja ympäröivää ympäristöä kohtaan.  

 

 

Kuva 3. Jerosen ja Kaikkosen (2001) talomalli 

 

Talomallissa tavoitteet ja ympäristö muodostavat pohjan talolle ja arviointi ja menetelmät ovat 

kattona. Opetus perustuu herkkyyskasvatukseen, tiede- sekä arvokasvatukseen. Ideana on, että 

lapsessa herätetään ympäristöherkkyys, mikä tiedon ja tietoisuuden kautta näyttäytyy aikuisuudessa 
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toimintakykynä ja vastuullisena toimintana. Arviointi on ollut viimeaikoina suuresti pinnalla, mikä 

tekee mallista ajankohtaisen. Mallissa arviointia tekevät vanhempien ja opettajan lisäksi myös 

oppilaat, jotka arvioivat sekä itseään että vertaisiaan. Jeronen ja Kaikkonen (2001) haluavat 

korostaa myös vanhempien roolia ympäristökasvattajina. Oppilaita taas pitäisi kannustaa 

keskustelemaan asioista sekä tunnistamaan ja pohtimaan niihin liittyviä tunteitaan.  

Mallissa ei kuitenkaan väheksytä tietoa vaan se nähdään tärkeänä rakennuspalikkana tietoista 

toimijaa kasvattaessa. Erityinen huomio kiinnitetään käsitteisiin, koska niiden avulla voidaan 

ilmaista erilaisia merkityksiä. Koska käsitteet ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia niin tiedon 

rakentuminen on vahvasti sidoksissa sosiaaliseen toimintaan. Arvioinnissa tulisi keskittyä erityisesti 

metakognitioon, eli oppilaan käsitykseen itsestä toimijana. Tällöin hän voisi alkaa nähdä oman 

vaikutuksensa ympäristössä ja vaikutusmahdollisuuksista tulee todellisempia. Tämä tapahtuu 

Jerosen ja Kaikkosen (2001) mukaan parhaiten arkielämän konteksteissa tapahtuvassa 

ympäristökasvatuksessa. Arvioinnin lisäksi malli eroaa muista siinä, että se ottaa tavoitteiden 

kohdalla huomioon lapsi-aikuinen-akselin.  

Viimeisenä mainittu Åhlbergin (2005) malli on kestävään kehitykseen kasvatuksen malli. Sitä ei ole 

otettu laajempaan tarkasteluun, koska se ei ole nimellisesti ympäristökasvatuksen malli. 

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen käsitteiden suhteesta kerrotaan lisää luvussa 4.  

3.5 Yhteenveto malleista 

Cantellin ja Koskisen (2004) mukaan kaikki esitellyt mallit perustuvat konstruktivismiin ja 

kontekstuaaliseen opetukseen. Oppiminen on aktiivista toimintaa, jolla on konteksti. Kaikki mallit 

tähtäävät ympäristövastuullisen kansalaisuuden syntyyn, mikä pohjautuu tärkeisiin elämän 

kokemuksiin. Tärkeässä osassa on myös tieto, jota vastaanotetaan sekä käsitellään ja jonka avulla 

luodaan merkityksiä. Konstruktivismin ongelmana on nähty sen subjektiivisuus. Käsityksen 

mukaan oppilas toimii yksin rakentaessaan tietoa. Ympäristökasvatuksen malleissa konstruktivismi 

kulkee kuitenkin aina kontekstuaalisuuden kanssa käsi kädessä. Siinä oppiminen nähdään 

voimakkaasti sosiaalisena ilmiönä, joka tapahtuu kulttuurisissa ja historiallisissa raameissa. 

Opittavat asiat eivät jää ilmaan roikkumaan vaan ne liitetään aina osaksi elämää, jolloin tietoa 

joudutaan myös soveltamaan, mikä johtaa sen syvälliseen ymmärtämiseen. Kontekstuaalinen 

ympäristökasvatus siis johtaa aktiiviseen kansalaisuuteen, osallisuuteen, vaikuttamiseen sekä 

arvojen ja asenteiden muutokseen.  
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Malleilla on paljon yhteistä, ja ne täydentävät toisiaan. Esimerkiksi Hungerfordin ja Volkin (1990) 

mallin näkemyksiä voidaan soveltaa Palmerin (1998) mallin tavoitteisiin (Taulukko 2.). 

Ympäristöllisen kasvatuksen mallin mukaan ympäristöherkkyyden ja henkilökohtaisen 

vastuullisuuden syntyminen vaatii tietoa ja myös toiminta vaatii tietoa sekä taitoa. Silloin 

taulukossa 2. kuvatut tieto ja ymmärrys sekä taidot ovat tukemassa kolmannen sarakkeen 

ympäristöpositiivisten asenteiden ja henkilökohtaisten piirteiden syntyä. ”Arvostus ja huoli 

ympäristöstämme” syntyy kun meillä on ”käsitys erilaisista ympäristöistä ja niissä tapahtuvista 

ilmiöistä sekä ymmärrys ihmisen vaikutuksesta niihin” sekä ”ymmärrys ympäristöllisistä kriiseistä 

ja ihmisen osallisuudesta niihin”. ”Kyky ajatella itsenäisesti” taas syntyy kun opimme esimerkiksi 

”ongelmanratkaisutaitoja”.  

Sipulimalli ottaa holistisen lähestymistavan, jolloin ei erotella tunnemaailmaa muusta 

kokemuksesta ja tietämisestä. Tähän pyritään myös talomallissa. Voidaan siis sanoa, että mallit ovat 

kehittyneet ajan kuluessa ja ottaneet huomioon uudet ihmiskäsitykset ja oppimiskäsitykset kuten 

kontekstisidonnaisuuden sekä konstruktivistisen tiedonrakentumisen mallin. Uudemmat mallit ovat 

ottaneet vanhoista hyvät ja toimivat ajatukset ja kehittäneet niitä eteenpäin tukeutuen 

kasvatustieteen uusiin saavutuksiin.  

Malleja yhdistää aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen. Philip C. Short (2010) kirjoittaa 

artikkelissaan kuinka sen tulisi olla ympäristökasvatuksen tärkein tehtävä. Shortin mukaan (2010) 

tämä saavutetaan kehittämällä ympäristöllistä käyttäytymistä. Opetuksella ja menetelmillä on 

erittäin suuri rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Oppilaille tulisi antaa monipuolisesti 

mahdollisuuksia hyödyntää oppimaansa heille merkityksellisissä konteksteissa. Tähän pitää liittyä 

myös tietty autonomia. Oppilaille voi opettaa asioita valmiina, mutta silloin ei saavuteta aitoa 

sitoutumista. Tavoitteena on oppia löytämään henkilökohtaiset ratkaisut ongelmiin. Opettajien tulee 

objektiivisesti etsiä ja kokeilla erilaisia menetelmiä, jotka johtavat itsenäiseen ja kriittiseen 

ajatteluun sekä niiden tietojen, taitojen ja asenteiden syntyyn, jotka tuottavat pitkäikäistä 

vastuullista käyttäytymistä. Aktiivisen kansalaisen merkkejä ovat: 

1. Ympäristölliseen aktivismiin osallistuminen 

2. Epäaktivistiseen poliittiseen toimintaan osallistuminen 

3. Positiivinen kuluttajakäyttäytyminen 

4. Ekosysteeminen käyttäytyminen (esimerkiksi linnunpönttöjen asentaminen) 

5. Muu käyttäytyminen, joka liittyy asiantuntemukseen tai työhön  (Short, 2010) 
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Shortin (2010) mukaan kouluissa toteutetaan yleensä valmiiksi suunniteltuja 

kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä kierrätykseen tai ekosysteemiseen käyttäytymiseen liittyviä 

projekteja, jotka eivät kuitenkaan saavuta tavoitettaan aktiivisen käyttäytymisen synnyttäjänä. 

Nämä keinot keskittyvät ympäristön tilan heikkenemisen oireiden hoitoon eikä niinkään 

alkuperäisten syiden pohtimiseen. Hungerfordin ja Volkin (1990) mallin mukaan aktiivisen 

käyttäytymisen synnyssä olisi erityisen tärkeää kehittää omistajuuden ja voimaantumisen muuttujia. 

Kouluissa käytetyt menetelmät eivät nykyisellään tuota henkilökohtaista investoitumista saati halua 

toimia. Laajemman toiminnan toteuttaminen on kuitenkin hankalampi toteuttaa koulun kontekstissa. 

Roskien kerääminen on ajankäytöllisesti ja turvallisuuden huomioon ottaen houkutteleva 

ympäristökasvatuksen keino, mutta sillä ei välttämättä savuteta toivottua lopputulosta.  
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4 Ympäristökasvatus 

 

Wolff (2004) Määrittelee ympäristökasvatuksen näin: "Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikilla 

koulutusasteilla tapahtuvaa elinikäistä oppimisprosessia, jossa ihmiset tulevat tietoisiksi 

ympäristöstä ja ympäristökysymyksistä ja myös omista rooleistaan ympäristön hoitajina ja 

säilyttäjinä." On tärkeää huomata, että käsitteeseen kuuluu myös kaupunkiympäristöt ja niiden 

taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tekijöiden riippuvuudet. Ympäristö pitää nähdä 

mahdollisimman laajana käsitteenä, jonka suojeluun ja parantamiseen vaaditaan monenlaisten 

oikeiden tietojen, arvojen ja asenteiden muodostumista sekä sitoutumista. Wolffin (2004) mukaan 

kestävä elämä perustuu kunnioitukseen 

Vuonna 1992 Rio de Janeirossa  järjestettiin YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi, UNCED 

(United Nations Conference on Environment and Development). Maat ilmaisivat huolensa 

ympäristön tilasta ja sen johdosta hyväksyttiin Agenda 21 (1992), joka oli toimintasuunnitelma 

koskien kestävää kehitystä. Siinä on osa, joka käsittelee nuorten osallisuutta ympäristön 

huolehtimisessa. Agenda 21 (1992) näkee nuoret tärkeinä vaikuttajina ja suunnitelman eteenpäin 

viejinä tulevaisuudessa. Heillä on myös omanlaisensa korvaamaton näkemys asiaan. Agenda listaa 

myös monia tavoitteita, kuten nuorten todellisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen, 

syrjäytymisen vähentäminen sekä ihmisoikeuksien kehittäminen. Kasvatuksen osalta agenda 

neuvoo varmistamaan että kaikki nuoret saisivat koulutusta, jossa otetaan huomioon ekonomiset ja 

sosiaaliset näkökulmat, mutta myös huolehditaan että opetussuunnitelmaan sisältyy 

kokonaisvaltaisesti ympäristötietoisuus sekä kestävän kehityksen näkökulma.  

Agendan tavoitteet ovat kuitenkin vielä kesken. Wolfin (2004) mukaan konferenssin jälkeen 

kestävän kehityksen käsitteestä on tullut maailmanlaajuisesti merkittävä. Myös ympäristökasvatusta 

on alettu kritisoida ja pohtia sopisiko ”kestävään kehitykseen kasvattaminen” paremmin 

tavoitteisiin. Kritiikki kohdistuu ympäristökasvatuksen sisältöihin. Pelätään, että sen keskiössä on 

lähinnä luonto-opetus, kun taas kestävään kehitykseen kasvatuksessa keskeistä on pohtia laajasti 

ympäristön laadun lisäksi, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä rauhan säilymistä ja 

politiikkaa, joka ohjaa näiden kaikkien välisiä suhteita. Samalla katsotaan, että 

ympäristökasvatuksessa ”painotetaan ekologista kestävyyttä ja sosiaalinen ja taloudellinen 

kestävyys jäävät vähemmälle huomiolle”(Wolff, 2004. s. 28) Tämä kaikki riippuu kuitenkin siitä, 

miten ympäristökasvatus rajataan ja miten sen suhde kestävään kehitykseen määritellään. Tästä 
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nähdään esimerkiksi neljä eri mahdollisuutta. Ympäristökasvatus on joko kestävän kehityksen 

sisältämä osa-alue tai toisinpäin. Voidaan myös argumentoida, että ne olisivat kokonaan erillisiä ja 

omaleimaisia aloja, joissa on jonkin verran päällekkäisyyttä. Kestävän kehityksen käsite syntyi 

ympäristökasvatuksen käsitteen jälkeen, joten se voidaan nähdä myös ympäristökasvatuksen 

kehittyneempänä versiona. Jos ympäristökasvatus on tähän mennessä epäonnistunut tavoitteissaan, 

niin ehkä kestävä kehitys tuo siihen tarvittavaa päivitystä.  

Viimeisenä mainittua näkökulmaa tukee muun muassa Reunamon ja Suomelan (2013) uudistama 

puumalli. Vaikka alkuperäinen malli kuvaa ympäristökasvatusta niin uudistetussa versioissa 

tavoitellaan lisäksi kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävä kehitys voidaan Wolffin (2004) mukaan 

jakaa neljään ulottuvuuteen, joita ovat ekologisesti-, taloudellisesti-, sekä sosiaalisesti- ja 

kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Ekologiseen kestävyyteen liittyy esimerkiksi luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. Taloudelliseen ulottuvuuteen 

taas kuuluu tasapainoinen kasvu, joka edellyttää muun muassa järkevää kuluttajakäyttäytymistä. 

Samalla investointeja tulee tehdä inhimilliseen pääomaan kuten koulutukseen sekä tutkimus ja 

kehitystyöhön. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys pitää sisällään kestävän hyvinvoinnin. 

Haasteisiin kuuluu väestönkasvu, koulutuksen puutos sekä terveydenhuollon ongelmat. 

Kulttuurisessa kestävyydessä voidaan huomioida esimerkiksi vähemmistöjen identiteetti ja 

elinvoimaisuus.  

 

4.1 Arvot ja tavoitteet ympäristökasvatuksessa 

Arvot 

Ympäristökasvatusta voidaan tarkastella myös kasvatuksena eettisyyteen. Ympäristökasvatukseen 

liitetyt arvot ovat vaihdellen jonkin verran vuosien kuluessa. Jeronen, Kaikkonen ja Räsänen (1994) 

listaavat arvoiksi ”tietyt hedonistiset arvot, autonomia, turvallisuus ja elämän säilymiseen liittyvät 

arvot” (s. 5-6). Hedonistiset arvot saavat meidät tekemään hyvää, koska se tuottaa meille iloa 

ja mielihyvää. Autonomia taas tarkoittaa, että meillä on mahdollisuus vaikutta omaan 

toimintaamme ja päättää tehdä hyvää ympäritöistämme huolehtimiseksi. Turvallisuus tässä 

yhteydessä tarkoittaa tasapainoa, johon pyritään yhteiskunnan, ihmisten ja luonnon välillä. 

Tasapainoa tavoitellessa tarvitaan yhteistyötä ja monia sosiaalisia arvoja kuten rakkaus ja 
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altruismi. Elämän säilyminen taas sisältää ekologisia arvoja kuten kaikkien lajien 

kunnioittaminen sekä mininaiset toimet kestävän kehityksen takaamiseksi.  

Jeronen ja Kaikkonen (2001) esittelevät ympäristökasvatuksellisia arvoja. Tärkeimpinä nousevat 

esiin ”eettiset, ekologiset, biologiset, esteettiset ja tiedolliset arvot. Eettisiin kuuluu aiempi 

autonomisuus sekä turvallisuus ja elämän kunnioitus. Ekologiset arvot eli muiden lajien 

kunnioittaminen on edelleen tärkeä. Esteettiset arvot ovat korostuneet, koska ymmärretään arvostaa 

myös kauneutta sekä luonnollisissa, että ihmisen aikaansaamissa ympäristöissä.  

Jerosen, Kaikkosen ja Räsäsen (1994) mukaan arvot omaksutaan parhaiten silloin kun oppilaat 

saavat itse rakentaa tietonsa. Lisäksi he argumentoivat ympäristökasvatuksen mallien kanssa 

linjassa, että tiedot, toiminta ja tunteet on tärkeää integroida yhteen. Oppimistilanteiden kohdalla 

tämä tarkoittaa ongelmanratkaisua, johon liittyy henkilökohtainen kokemuksellisuus sekä 

yksilöllinen havainnointi. 

 

Ympäristökasvatuksen merkitys ja tavoitteet 

Panu Pihkala (2017) kuvailee tuoreessa artikkelissaan sitä, kuinka ihmisten on tiettyjen 

ominaisuuksiensa takia tutkitusti vaikeaa käsitellä kaukana tapahtuvia kriisejä. Yksilöt ja yhteisöt 

dissosioivat itsensä tapahtuvista asioista ja ajautuvat monenlaisiin torjunta reaktioihin. Ihmiset 

uskoivat mielellään huhun siitä, että huolellisesti lajitellut roskat päätyvät kuitenkin lopulta samaan 

paikaan. Ajatus mahdollistaa kierrätyksen lopettamisen, jolloin saa palata takaisin asian 

kieltämiseen. Yleinen ajatus on myös, että ”kaikki on jo menetetty”, joten enää ei kannata ryhtyä 

toimeen eikä yhden ihmisen teoilla ole oikeasti vaikutusta maailman tilaan. Tutkimusten mukaan 

suurempi osa amerikkalaisista voi kuvitella ”maailman lopun” kuin maailman, jossa luovuttaisiin 

fossiilisten polttoaineiden käytöstä (Norgaard, 2016). Nämä ajatukset ovat kuitenkin seurausta siitä, 

ettemme haluaisi luopua elintasomme tarjoamista mukavuuksista ja siitä, ettei meille ole syntynyt 

tarpeeksi henkilökohtaista huolta ympäristöstämme.  

Amber M. Meuth (2010) esittelee tutkimuksessaan termin ”ympäristöllinen lukutaito” (engl. 

environmental literacy). Hänen mukaansa ympäristöllisen lukutaidon saavuttaminen pitäisi olla 

ympäristökasvatuksen päätavoite. Maapallon tila on johtanut siihen, että tämänkaltaisen lukutaidon 

saavuttaminen pitäisi olla paljon arvostetumpaa. Suurimmalla osalla päätöksistämme on, jokin 
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vaikutus ympäristöömme, joten kasvatuksen ja koulutuksen pitäisi antaa eväitä informoitujen 

päätösten tekoon.  

Ympäristöllinen lukutaito tarkoittaa Meuthin (2010) mukaan sitä, että ihmisellä on ympäristön 

säilymisen ja kestävän kehityksen edistämisen kannalta tarvittavat tiedot, taidot sekä motiivit. 

Lukutaidossa on myös eri tasoja, jotka kuvaavat kykyä osallistua. Henkilö voi olla ”nimellisesti 

lukutaitoinen”, jolloin hän tunnistaa perustavanlaatuisia käsitteitä ympäristöön liittyen, mutta ei 

löydä motiivia toimiakseen. ”Toiminnallisesti lukutaitoinen” kykenee jo erottamaan yhteyksiä 

ympäristön ja ihmisen toiminnan välillä, mutta ei kuitenkaan osaa tai halua toimia sen puolesta. 

Tämän takia ympäristökasvatuksen tulisi tähdätä korkeimpaan ympäristöllisen lukutaidon osaan, 

jossa yksilö on ”toimintakykyisesti lukutaitoinen” (engl. operationally literate). Tämä sisältää 

toiminnallisen lukutaidon, mutta on johtanut syvemmän ymmärryksen saavuttamiseen ja haluun 

sitoutua ympäristön säilyttämiseen. Koulun kannalta tämä tarkoittaa sitä, että pinnallinen asioiden 

läpikäyminen ja ”opetus” ei riitä. Oppilaiden tunteet pitää saada mukaan, jotta aito motivaatio 

saavutetaan. pelkkä tiedon lisääminen ei siis riitä. Lukutaidon kehitytä voi verrata esimerkiksi 

talomallin sekä ympäristöllisen kasvatuksen mallin kuvaamaan kehitykseen ympäristöherkkyydestä 

yhä tietoisemmaksi ja toimintakykyisemmäksi.  

Pihkalan (2017) mukaan kouluissa sorrutaan liiankin positiiviseen optimismiin joka ajaa realistisen 

kuvan yli. Tällöin meille ei pääse lapsena syntymään tarpeeksi voimakasta tunnesidosta 

tapahtumiin, emmekä aikuisena koe tarvetta puuttua asioihin eikä meillä tällöin ole myöskään 

motivaatiota luopua tietyistä hyvinvointiin liittyvistä asioista. Kokonaisvaltaisessa kasvatuksessa 

ajatellaan että ”tietämistä ei voi erottaa tunteesta”(Käpylä, 1994 s.10). Tunteet tehostavat oppimista, 

koska ne tekevät aisoista henkilökohtaisesti merkityksellisiä. Käytännössä on tärkeää luoda 

luokkaan ilmapiiri, jossa oppilaat rohkaistuvat tuntemaan asioita ja ilmaisemaan itseään. Jotta 

opittavat asiat koskettaisivat oppilaita, ne pitää valita heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. 

Opetuksen tulee olla myös toiminnallista ja arvioinnin jatkuvaa.  

Pihkala (2017) kannustaa käyttämään ympäristökasvatuksessa ”tragediaa”, joka ”mahdollistaa 

tietyn realismin ja vaikeiden tunteiden yhteisen käsittelyn”(Pihkala, 2017 s7). Jos tragediaa haluaa 

käyttää menetelmänä on kuitenkin opettajan tiedostettava omat asenteensa ja tehtävä 

taustatukimusta, jottei sorruta kyynisyyteen tai muiden haitallisen asenteiden levittämiseen.    

Myös Öhman ja Östman (2008) tutkimus tukee Meuthin kuvaaman toimintakykyisen 

ympäristöllisen lukutaidon syntymistä. He varoittavat niin sanotusta eettisten arvojen ja normien 

”indoktrinaatiosta” eli tiedon kaatamisesta valmiina oppilaiden päähän. He esittelevät tapoja jolla 
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indoktrinaation sijaan lapsia ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä demokraattiseen toimintaan. Heidän 

tutkimuksessaan kävi ilmi, että oppilaat sisäistävät ympäristöstään sosiaalisesti hyväksyttyjä 

normeja ja käyttäytymismalleja. Opettaja voi esimerkiksi suuttua ja kieltää lapsia tökkimästä 

muurahaispesää, jolloin lapset ymmärtävät, että se ei ole hyväksyttyä ja alkavat jatkossa käyttäytyä 

sen mukaisesti. Tässä voidaan kuitenkin tutkijoiden mukaan sortua indoktrinaatioon ellei oppilaille 

tarjota mahdollisuutta keskustella kokemastaan ja kritisoida oppimiaan normeja.  

Öhmanin ja Östmanin (2008) mukaan opetuksen tulisi tarjota monipuolisesti tilanteita, joissa 

oppilaat voivat demonstroida moraalisia rektioitaan vapaasti ja niistä keskusteltaisiin avoimesti. 

Vaikka lapset oppivat muiden mallista, emme voi antaa heille valmiita ajatuksiamme kestävästä 

kehityksestä. Heidän täytyy saada vapaasti ilmaista moraalisia reaktioitaan ilman, että opettaja on 

heti moralisoimassa tai vaikuttamassa oppilaiden ajatteluun. Vain näin annetaan oppilaille 

mahdollisuus laajentaa moraalisia käsityksiään.  

Meuthin (2010) artikkelissa listataan myös tavoitteet, jotka johtavat toimintakykyisen lukutaidon 

kehittymiseen. Tavoitteet ovat T.L. Volkin ja W. McBethin (1997) luomat, josta Volk (1990) on 

aikaisemmin ollut myös luomassa ympäristöllisen käyttäytymisen mallia. Siinä näkyvät 

luonnollisesti samat tavoitteet (Taulukko 3.). 
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Taulukko 3. Volkin ja McBethin luomat tavoitteet, jotka tukevat toimintakykyisen ympäristöllisen 

lukutaidon kehittymistä. Mukautettu alkuperäisestä versiosta. Käännös: Ronja Juhakoski. 

Tavoite Kuvaus 

1. Tahtotilan syntyminen Sisältää tekijät, jotka saavat yksilön pohtiman 

ympäristöllisiä ongelmia ja toimimaan niiden 

puolesta, kun se on tarpeen. 

2. Ekologinen tietoisuus Yksilön ymmärrys suurista ekologisista konsepteista 

ja hän ymmärtää kuinka luonnon systeemit ovat 

vuorovaikutuksessa sosiaalisten systeemien kanssa. 

3. Sosiopoliittinen tietoisuus Yksilö ymmärtää poliittisten systeemien ja 

ympäristöllisten arvojen suhteen. Hän on myös 

tietoinen kulttuuristen tekijöiden kuten uskontomme 

vaikutuksesta ympäristöömme ja näkee 

mahdollisuutemme vaikuttaa siihen.  

4. Tietoisuus ympäristöllisistä haasteista Yksilö ymmärtää, kuinka ympäristölliset ongelmat 

ovat yhteydessä ihmisen toimintaan ja kykenee 

pohtimaan erilaisia ratkaisuja ongelmiin. 

5. Kognitiivisten taitojen kehittyminen Yksilön taidot, jotka mahdollistavat informaation 

analysoinnin, synteesin ja arvioimisen. Nämä taidot 

johtavat siihen, että yksilö osaa valita oikean 

toiminnan erilaisten ympäristöllisten ongelmien 

suhteen. Yksilön tulee myös nähdä kuinka todisteet ja 

omat arvot vaikuttavat ongelman analyysissä. 

6. Ympäristöllisesti vastuullisen käyttäytymisen 

kehittyminen 

Sisältää aktiivisen ja tarkoituksellisen osallistumisen 

ongelmanratkaisuun. Henkilökohtaisen vastuun 

tunnustaminen.  

 

Ympäristökasvatuksen mallien mukaan nämä tavoitteet ovat kytkeytyneet toisiinsa. Toimintaa ei 

voida saavuttaa ilman tietoa ja taitoa. Kaikki aikaisemmin kuvatut ympäristökasvatuksen mallit 

pohjautuvat sosio-kulttuuriseen kommunikaatioon ja niiden päätavoitteena on kehittää niitä tietoja 

ja taitoja joita eettinen kasvu vastuulliseen ympäristökäyttäytymiseen vaatii. Nämä ominaisuudet 

kattavat tavoitteista 2., 3. ja 5. Tahtotilan syntyä kuvataan kaikissa malleissa vastuullisten tunteiden 

ja arvojen syntymisellä. Esimerkiksi Hungerfordin ja Volkin (1990) mallissa ”omistajuuden” 
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muuttujat vaikuttavat eniten vastuullisuuden kehitykseen. Syvällisemmän tiedon karttuessa ihminen 

voi alkaa muodostaa henkilökohtaista halua osallistua ympäristön puolesta toimimiseen. Samalla 

päästään myös tavoitteeseen 4. kun ihminen alkaa käsittää, että hänen teoillaan on vaikutus 

ympäristöön ja henkilökohtaisesta sitoutumisesta tulee mielekästä. Kaikkien edellä mainittujen 

tavoitteiden toteutuminen johtaa lopulta viimeisen tavoitteen eli ”ympäristöllisesti vastuullisen 

käyttäytymisen kehittymiseen”. 

 

Tulevaisuus 

Ginger Potter (2010) esittelee erilaisia visioita ympäristökasvatuksen tulevaisuudelle. Hänen 

mukaansa meidän tulisi ottaa oppia menneisyydestä ja tunnistaa tämän päivän haasteet ja 

mahdollisuudet. Tämän takia hän myös alleviivaa ympäristöllisen lukutaidon tärkeyttä. 

Ympäristöllisesti lukutaitoinen kansa kykenee Potterin mukaan vaikeisiin, mutta informoituihin 

päätöksiin, joilla on vaikutusta hänen henkilökohtaiseen elämäänsä. Lukutaito taas saavutetaan 

tehokkaalla ympäristökasvatuksella. Hänen mukaansa tärkeintä olisi saada ympäristökasvatus 

ulottumaan mahdollisemman laajalle ja tuottaa mahdollisimman laadukasta materiaalia sen 

välittämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös poliittista tahtoa. 

Ardoinin, Clarkin ja Kelseyn (2013) mukaan aikaisemmin ympäristökasvatus hyödynsi 

opetussuunnitelman johdolla traditionaalisia formaalin opetuksen menetelmiä. Niiden tavoitteet 

perustuivat aikaisemmin esiteltyihin ympäristökasvatuksen malleihin. Tavoitteena oli tukea niitä 

tärkeitä elämän kokemuksia ja taitoja, jotka lopulta johtaisivat tavoiteltuun toimintaan. Meitä 

ympäröivä kulttuurinen, teknologinen, sosiaalinen sekä poliittinen konteksti on kuitenkin muuttunut 

niistä ajoista. Samalla myös ympäristökasvatuksen pitää muuttua, jotta se vastaisi uusiin 

vaatimuksiin. Tutkimuksen mukaan ympäristökasvatuksen fokus on kääntymässä yksilöstä kohti 

yhteisöjä. Samalla kasvatuksen sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus ovat keskenään vahvasti 

vuorovaikutuksessa. Kiinnostus on kallistumassa kohti teemoja kuten sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus, terveys, hyvinvointi ja tunteet.  

Ardoinin, Clarkin ja Kelseyn (2013) kysely tutkimus toi esiin myös nousevan digitaalisuuden. 

Sosiaalinen media ja muut informaatio teknologiat synnyttävät valtavan paljon uusia 

mahdollisuuksia ympäristökasvatuksen kentälle.  
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4.2 Kontekstuaalinen ja tutkiva oppiminen 

Kaikissa malleissa nostetaan tärkeäksi ympäristökasvatuksen piirteeksi sen kontekstisidonnaisuus. 

Se näkyy monipuolisesti niin menetelmissä kuin tavoitteissakin. Jean Leve ja Etienne Wenger 

(1991) huomauttavat, että elämme sosiokulttuurisessa ympäristössä ja sen takia kaikki toimintamme 

on johonkin kontekstiin sidoksissa. Kontekstisidonnaisuus perustuu siis sosiaaliseen toimintaan. 

Leven ja Wengerin tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta siitä, että tehokkain tapa oppia vaatii 

kontekstin sekä sosiaalista toimintaa. He argumentoivat, että oppiminen jossa toteutuu ”aito 

osallistuminen toimiviin yhteisöihin” (Leve & Wenger, 1991 s.49) saa aikaan 

kokonaisvaltaisemman vaikutuksen yksilöön. Oppimisen nähdään olevan vahvassa suhteessa 

toimintaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvassa maailmassa.  

Myös Terry Smith (2011) pohtii selvityksessään kontekstin merkitystä opetuksessa. Hänen 

mukaansa oppilaat ovat yhä tyytymättömiä kouluun ja opetukseen, koska opetussuunnitelma on 

irrallaan heidän elämismaailmastaan. Vaikka traditionaalinen opetus voi joidenkin kohdalla johtaa 

hyviin koetuloksiin, niin tutkimustulokset osoittavat, että kerätyt tiedot unohdetaan nopeasti, koska 

niitä ei osata liittää omaan elämään. Oppilaat eivät siis opi soveltamaan ja hyödyntämään 

oppimaansa, koska opitut asiat jäävät toiminnan kannalta irtonaisiksi. Smithin mukaan tämä johtuu 

kontekstin puuttumisesta. 

Kontekstuaalisuus liittyy vahvasti tutkivaan oppimiseen. Kallin (2009) mukaan tutkivan oppimisen 

prosessi tapahtuu aina jossakin selkeässä kontekstissa. Menetelmänä tutkiva oppiminen taas antaa 

kontekstin itse oppimiselle. Menetelmän onnistunut käyttö vaatii näiden molempien ulottuvuuksien 

huomioimisen. Jos ulkoinen konteksti jää liian vähälle huomiolle tulee oppimisesta pinnallista eikä 

opittua osata liittää omaan arkeen eikä sitä kyetä soveltamaan. Itse oppimisen prosessia on tärkeä 

pohtia. Tähän vaikuttaa esimerkiksi oppimisympäristön valitseminen.  

Bollström-Huttunen et al. (2005) pohtivat kirjassaan tutkivaa oppimista. Heidän mukaansa tutkiva 

oppiminen edistää opetussuunnitelman tavoitteita ja tukee samalla oppimisen iloa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa (2014) korostetaan esimerkiksi sitä kuinka tärkeää on, että lapsille kehittyy 

myönteinen kuva itsestä oppijana ja yhteisön jäsenenä. Opettajan tehtävä on rohkaista lasta 

luottamaan omiin kykyihin tiedon tuottajana ja analysoijana. Tiedon pänttäämisen sijaan lapsia 

kannustetaan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa oppivan yhteisön kanssa. Näin 

heistä tulee avoimia uusille ratkaisuille ja monenlaisille näkemyksille, mistä on hyötyä 

tulevaisuudessa. Päämäärä ei ole vain tiedon lisäämisessä vaan aidon innostuksen herättämisessä, 

joka johtaa kekseliäisyyden ja luovuuden kehittymiseen. Tutkiva oppiminen vaatii oppilaalta 
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enemmän aktiivisuutta, mutta menetelmä perustuu siihen, että meillä kaikilla on halu oppia, mikä 

herää oikeanlaisella stimulaatiolla.  

Hakkarainen et al. (2004) ovat myös sitä mieltä, että virtuaalisia oppimisympäristöjä voi hyödyntää 

tutkivan oppimisen tukena. Malli on alun perin kehitetty virtuaalisten oppimisympäristöjen 

mielekkääseen käyttöön. Tietotekniikka tuo opetukseen valtavasti uusia resursseja. Sitä tulee 

kuitenkin osata käyttää oikein ja se pitää aina olla perusteltua. Parhaassa tapauksessa virtuaalinen 

ympäristö tukee vuorovaikutteista tiedon käsittelyä ja edesauttaa oppivan yhteisön syntymistä.   

Kuten jo aiemmin mainittu niin tutkiva oppiminen vaatii oppijalta erityistä aktiivisuutta, joten on 

tärkeää, että hänelle muodostuu kuva itsestä aktiivisena subjektina. Kallin (2009) mukaan tämän 

toteutuminen vaatii sen että oppija on tietoinen oppimisen konteksteista ja omaa kokemuksellista 

tietoa omasta oppimisesta. Kun päästään eroon standardisen osaamisen tuottamisesta kuten tiettyjä 

kokeita varten opettamisesta voidaan aidosti alkaa hyödyntää menetelmiä kuten tutkiva oppiminen. 

Siinä tavoitteena on synnyttää tiedosta henkilökohtainen rakenne, joka on jokaiselle yksilöllinen ja 

näin ollen myös mielekäs osa itseä eikä vain irtonaisia pätkiä, jotka satutaan muistamaan kokeisiin 

harjoittelusta. Tutkiva oppiminen näkee oppilaat mahdollisina asiantuntijoina, jolloin tieto on 

aidosti sisäistetty eikä vain ulkoa opittu. 

Hakkarainen et al. (2004) haluavat erottaa tutkivan oppimisen perinteisestä projektioppimisesta, 

koska siinä usein tyydytään vain toistamaan olemassa olevaa tietoa, eikä asiantuntijuutta saati 

tutkivaa yhteisöä voi syntyä. Tämän välttämiseksi valittava ongelma pitää olla tarpeeksi 

monimutkainen. Opettajan tulee ohjata työskentelyä niin etteivät oppilaat valitse liian konkreettista 

tai yksinkertaista ongelmaa. Ohjauksella on siis tutkivassa oppimisessa suuri rooli ja merkitys. 

Vaikka oppilaiden on tarkoituksena työstää ongelmaa itsenäisesti tulee opettajan silti olla läheisesti 

ohjaamassa järjestelmälliseen tutkimusprosessiin. Tutkivaa oppimista kuvataankin usein prosessina 

jossa on tietyt askeleet. 
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Kuva 4. Tutkivan oppimisen prosessin vaiheet (Hakkarainen et al., 2004) 

 

Tutkivan oppimisen prosessi (Kuva 4.) alkaa kontekstista, jossa tutkiminen tapahtuu ja kysymykset 

esitetään. Kuten sanottu niin sen tulee olla oppilaille itselleen merkityksellinen aihealue, joka myös 

valitaan yhdessä. Malli ohjaa oppilaita yhteiseen hankkeeseen, jossa tietoa hankitaan ja jaetaan 

toisten kanssa. Ongelman asettaminen johtaa tiedon parissa toimimiseen ja asiantuntijuuden 

kehittymiseen. Ongelmien ei tarvitse välttämättä olla erityisen mullistavia. pääasia on että ne ovat 

lähtöisin oppilaiden pohdinnoista ja ihmettelyistä. Kysymyksille ja vastauksille tulee antaa tilaa 

opetuksessa. Tiedonhaun jälkeen arvioidaan saatua tietoa kriittisesti ja pohditaan mihin tarvitsee 

syventyä. Syventävän tiedonhaun jälkeen voidaan mahdollisesti tarkentaa tai vaihtaa alkuperästä 

ongelmaa. Olennaista on yhteistoiminnallisuus. Asia syvenee asteittain kun kaikki oppivan yhteisön 

jäsenet tuovat oman osansa pöytään. Lopulta aiheen tiimoilta on syntynyt jaettu asiantuntijuus ja 

oppilaat ovat nousseet oman oppimisensa herroiksi jolloin opittu asia on siirtynyt osaksi 

henkilökohtaista tietojärjestelmää eikä jäänyt yhteydestään irralliseksi abstraktiksi asioiksi.  
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5 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 

5.1 Koulun ulkopuolinen kasvatus  

 

Palmer ja Neal (1996) tutkivat, kuinka ympäristökasvatus sovitetaan osaksi opetusta. Kuten 

muunkin opetuksen kanssa myös ympäristökasvatusta käsittelevät osuudet on syytä suunnitella 

tarkasti, jotta sen kautta saadaan välitettyä oikeat kokemukset. Niillä tunneilla tavoitteena on 

esimerkiksi ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen. Parhaassa tapauksessa oppilaat oppivat 

pohtimaan ratkaisuja olemassa oleviin ympäristöllisiin ongelmiin ja välttämään uusien syntymistä.  

Koulun ulkopuolisia ”vierailuja” ja opetusta on ollut jo kauan ennen ympäristökasvatustakin. Mikä 

tekee vierailusta ”ympäristökasvatusta” ja mikä jää kärjistetysti sanottuna ”puuhasteluksi”. Steve 

Van Matre (1998) valottaa tätä asiaa kirjassaan ”Maakasvatus… Uusi alku”, joka kertoo 

ympäristökasvatuksen epäonnistumisesta. Aikoinaan koulun ulkopuolisen opetuksen ainoita 

tehtäviä olivat vaihtelun lisäksi vapaa-ajan taitojen kehittäminen sekä sosiaalisten ja ryhmässä 

toimimisen taitojen opettelu. Ympäristökasvatuksen osalta tavoitteet ovat hyvin erinäköiset. 

Oppilaita pitäisi ohjata pohtimaan muun muassa ”kuinka maapallon eri ekologiset järjestelmät 

toimivat”, ”kuinka olemme henkilökohtaisesti sidoksissa näihin järjestelmiin omassa 

elämässämme” ja ”kuinka voimme vähentää vaikutustamme (yksilönä ja yhdessä) näihin 

järjestelmiin”.  

Koulun ulkopuoliset retket soveltuvat ympäristökavetukseen kuitenkin erinomaisesti. Muiden 

muassa puumallissa korostetaan informaalin opetuksen merkitystä ja Wolffin ympäristökasvatuksen 

määritelmässä puhutaan elinikäisestä oppimisesta, joka saavutetaan kun oppiminen kytketään 

aitoon elämismaalimaan ja ympäristöön. Samalla opetuksesta tulee motivoivampaa ja 

monipuolisempaa.  

Myös Van Matre (1998) on sitä mieltä, että ympäristökasvatustunnit tulee olla hyvin suunniteltu 

niin, että niillä on selkeät tavoitteet, joihin pyritään soveltuvilla menetelmillä. Opetuksessa ei saisi 

kompastua siihen, että suunnitellaan opetus vierailtavan paikan tai harjoitusten mukaan vaan kaiken 

pitäisi olla aina oppimiskeskeistä. Van Matre (1998) muistuttaa, että tavoiteellinenkin opetus voi 

olla luovaa ja spontaania. Sillä vain on jokin päämäärä, mikä pitää ajatuksen selkeänä ja helpottaa 
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arviointia. Usein suunnittelu jää vähälle, koska varsinkin ympäristökasvatuksen kohdalla se vie 

aikaa ja olisi helpompaa tarttua valmiisiin materiaaleihin ja yksinkertaisiin tehtäviin. Aidon 

pohdinnan ilmapiiri on työläs saada aikaan.  

Erilasia retkiä on koulujen puolesta järjestetty jo kauan. Niihin liittyy kuitenkin paljon haasteita 

mielekkään opetuksen järjestämisen lisäksi. Rahoitus ja ajan puute ovat useimmiten suurimmat 

esteet oppimismatkalle. Matkan tulee olla myös turvallinen eikä sitä voi tehdä liian ison ryhmän 

kanssa. Apua ei aina ole saatavilla. Ratkaisuksi näihin ongelmiin on alettu kehitellä monipuolisia 

virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistaisivat matkat kaikille. Retki voitaisiin suorittaa 

turvallisesti koulun seinien sisäpuolella, yhden tunnin mittaisena ja todennäköisesti todellista 

reissua paljon edullisemmin. Lisäksi virtuaalisessa ympäristössä oppilas voi turvallisesti kokeilla ja 

ottaa jopa riskejä sekä laajentaa ja syventää kokemustaan monin eri tavoin. (Barab et al., 2009.) 

Tietysti myös virtuaalisella oppimisympäristöllä on rajoituksena. Oppilaat eivät voi työntää 

sormiaan multaan tai kokea esimerkiksi säätä. Kontrolloidussa maailmassa opettajalla on kuitenkin 

paljon parempi mahdollisuus tarkkailla oppimista ja ohjata sitä tavoitteiden suuntaiseksi. 

Kontrolloidussa ympäristössä voidaan myös esitellä ilmiötä paremmin, koska olosuhteet ovat aina 

säädettävissä. (Barab et al., 2009.)  

Myös Kirchen (2011) esittelee virtuaalisten koulumatkojen mahdollisuuksia. Jo lueteltujen lisäksi 

hän listaa maantieteellisen saavutettavuuden ja autonomian. Lapset pääsevät niiden avulla 

tutkimaan ennen saavuttamattomia paikkoja kuten avaruutta tai ihmisen sisäistä maailmaa. Hän 

huomauttaa myös, että koulu voi tarjota näitä elämyksiä myös niille lapsille, joiden perheillä ei ole 

varaa laitteisiin. Kirchen muistuttaa, että virtuaalisiin oppimisympäristöihin pätee sama kuin 

tavallisien matkojen suhteen. Ne tulee olla huolellisesti suunniteltuja ja pedagogisesti perusteltuja. 

Elektroniikan kanssa tulee aina muistaa, että se on väline, jonka on tarkoitus tukea opetusta eikä 

tulla itseisarvoksi.  

5.2 Virtuaaliset maailmat 

Tuula Nousiainen, Ahmer Iqbal, Marja Kankaanranta ja Pekka Neittaanmäki (2010) kertovat 

artikkelissaan ”Virtuaalimaailmat oppimisen tiloina” kuinka luodaan oikeisiin tarpeisiin vastaava 

kokonaisvaltainen virtuaali-maailma. Virtuaalimaailma tarjoaa käyttäjälleen monipuolisesti 

kokemuksia, jotka ovat luonteeltaan sosiaalisia. Ne ovatkin kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta. 

Opetuksen kannalta mielenkiintoisia ovat maailmojen tarjoamat mahdollisuudet kokemusten 
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näkökulmasta. On jo pitkään ollut tiedossa, että oppilaat oppivat parhaiten tekemällä eivätkä 

pänttäämällä valmista tietoa. Barabin, Thomasin, Dodgen, Carteauxn, sekä Tuzun (2005) mukaan, 

pelit tarjoavat ainutlaatuisen alustan kokeilemiselle ja itsenäiselle havainnoimiselle. He pitävät 

kontekstia ratkaisevana tekijä opetuksessa, jossa oppija toimii aktiivisesti aitojen ongelmien parissa.  

Tavoitteena on kehittää opetusta, joka vastaisi vuosisatamme vaatimuksiin. Siu et al. (2014) 

ennustavat, että tulevaisuudessa opetuksesta halutaan yhä yksilökohtaisempaa sekä 

yhteistyöhenkisempää. Tehtävät on suunniteltu niin, että oppilailta vaaditaan kehittyneitä 

kommunikaation ja yhteistyön taitoja. Muiden muassa näiden taitojen ajatellaan olevan erityisen 

tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Ympäristökasvatuksen kannalta merkittävää on, että Meluson et al. 

(2012) mukaan oppilaiden kognitiiviset kyvyt kehittyvät paremmin interaktiivisissa peleissä kuin 

traditionaalisessa ohjauksessa. Esimerkiksi oppilaiden tieteellinen ajattelu sekä biologian 

ymmärtäminen kehittyi edistyneemmäksi erilaisten pelien avulla.  

Virtuaalisten oppimisympäristöjen käytölle löytyy myös kritiikkiä. Meluson et al. (2012) mukaan 

on tutkimuksia, joissa peleillä ei havaittu olevan minkäänlaista vaikutusta oppimiseen vaikka ne 

oppilaita yleensä motivoivatkin. Suomessa asiaa ovat pohtineet monet kasvattajat esimerkiksi 

Helsingin yliopiston kasvatustieteen dosentti Jari Salminen ja Oulunkylän yhteiskoulun lehtori 

Timo Salminen argumentoivat, että digitalisaatio jopa jarruttaa oppimista ja huonontaa tuloksia. 

“Selvitysten mukaan opiskelun käynnistyminen kestää oppituntien alussa usein liian kauan, 

työrauhassa on parannettavaa eikä kotitehtäviäkään ilmeisesti anneta riittävästi. Koulutyön 

painopiste on ollut liikaa kivassa puuhastelussa.” (HS, 29.5.2015) 

Myös Nousiainen et al. (2010) erittelevät muutamia eriäviä mielipiteitä. Yksi erityisesti opettajia 

askarruttava kysymys on, että kuinka jo muutenkin haastava arviointi suoritetaan virtuaalisissa 

maailmoissa. Virtuaalimaailmat vastaavat kuitenkin usein tähän kysymykseen. Ne on suunniteltu 

opetuksen työvälineiksi, joten niissä ei ole jätetty huomiotta niin tärkeää osaa kuin arviointi. 

Oppilaiden arviointiin tässä kontekstissa suositellaan suoritusperustaista arviointia. Siinä opettaja 

havainnoi oppilaiden edistystä ja tuotoksi maailmassa. Suurimpana haasteena nähdään vieläkin 

opettajien tottumattomuus ja virtuaalisten oppimisympäristöjen vieraus. Monet ennakkoluulot 

lähtevät tietämättömyydestä.  

Elektronisten apuvälineiden ja maailmojen kehittyessä toivotaan, että opetukseen saadaan 

joustavuutta. Siun et al. (2014) mukaan se ei silloin rajoittuisi vain koulun seinien sisälle vaan 

oppilaat ymmärtäisivät aidosti, että oppimista tapahtuu koko ajan ajasta paikasta riippumatta. Niin 

sanotun informaalin eli arkioppimisen osuutta halutaan lisätä. Näin saataisiin oppiminen liitettyä 
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aitoon kontekstiin ja se olisi samalla myös mielekkäämpää. Oppilaat ohjattaisiin harjoittelemaan 

hyödyllisiä taitoja kuten vastuun ottamista, suunnittelua sekä prosessien tarkkailua ja arviointia. 

Terry Smith (2011) näkee virtuaalisissa maailmoissa hienon tilaisuuden saada lapset motivoitumaan 

oppimisesta. Hän on tehnyt selvitystä niistä taidoista, joita uudella vuosisadalla tarvitaan. Smithin 

(2011) mukaan traditionaalinen formaali opetus ei innosta oppilaita enää ja johtaa huonompiin 

oppimistuloksiin, mikä on nähty trendinä myös Suomessa etenkin poikien kohdalla (Rantanen, 

2016). Ensimmäinen opetuskäytössä ollut teknologia perustui edelleen hyvin traditionaaliseen 

opetukseen esimerkiksi monivalintakysymysten muodossa olevin tehtävin. kaupalliset pelit ovat 

kuitenkin nostattaneet suosiotaan yhä laajemmin. On myös havaittu, että niissä piilee myös 

opetuksellinen ja kasvatuksellinen mahdollisuus. Joitakin lupaavia kokeiluja on jo tehty, kuten 

puzzle-peli ”Portal”, joka kehittää oppilaiden kognitiivisia taitoja ja kriittistä ajattelua monipuolisin 

ja innostavien tehtävien avulla (Schiller, 2008). Opettajille tärkeitä ovat kuitenkin akateemiset 

tulokset ja arviointi. 

Portal-pelin opetuksellinen sisältö jää lopulta melko suppeaksi ja sen arviointi voi olla haastavaa. 

Opettajille tarjotaankin nykyään parempia ratakisuja, joissa yhdistyy yhteistoiminnallisuus, tutkivan 

oppimisen periaatteet sekä tiedolliset ja taidolliset tavoitteet. Yksi näistä on virtuaalimaailma Quest 

Atlantis, jossa oppilas asettuu yhdessä muiden pelaajien kanssa tutkijan asemaan ja pyrkii 

ratkaisemaan eteen syntyviä ympäristöaiheisia ongelmia. 

Barab, Thomas, Dodge, Carteaux, sekä Tuzu (2005) esittävät tutkimuksessaan, että virtuaaliset 

maailmat ovat uusi mielenkiintoinen käänne interaktiivisen elektroniikan saralla. Kaupalliset 

roolipelit, joissa pelaajat tekevät yhteistyötä ratkaistakseen ongelmia, luovat ympäristöjä, taistelevat 

ja toimivat monin muin tavoin ovat menestyneet yhä paremmin. Tämä johtuu tutkijoiden mukaan 

muun muassa siitä, että maailmat muodostavat oman materiaalisen ja sosiaalisen ympäristönsä, jolla 

on sille ominainen kulttuuri sekä diskurssit.  

Virtuaalisia maailmoja on nähty soveltuvan erityisen hyvin luonnontieteiden opetukseen. Muutamia 

erilasia maailmoja on luotu. Nousiainen et al. (2010) esittelevät niistä kaksi, jotka ovat nimeltään 

”Quest Atlantis” ja ”River City”. Kumpikin maailma on tarinaomainen ongelmanratkaisupeli, jossa 

opiskelijat liikkuvat virtuaalisessa maailmassa ja yrittävät ratkaista sinne syntyviä ongelmia. Quest 

Atlantiksessa on monia maailmoja, joista yhdessä pelaajien pitää toimia yhteistyössä puistonvartijan 

kanssa selvittääkseen paikallisen joen kalakannan romahtamisen syitä. Tehtävässä edistyäkseen 

oppilaiden tulee toteuttaa hyvin realistisen tuntuisia tehtäviä kuten vesinäytteiden ottaminen sekä 
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esittää lopulta ratkaisuehdotuksia. Barabin et al. (2009) tutkimuksen mukaan oppilaat syventyvät ja 

uppoavat tarinan mukaan. 

River Cityssä on historiaan liittyvä näkökulma. Siinä pelaajat palaavat 1900-luvulle, jossa he 

pääsevät tukimaan autenttista kaupunkia. Kaupungissa on ilmennyt terveysongelma, jota oppilaat 

pyrkivät selvittämään erilaisten johtolankojen avulla.  

Meluso et al. (2012) eittää, että motivaation lisäksi pelaamisella saattaa olla vaikutus lasten 

itseluottamuksen kehittymiseen. Pelin kautta he saattavat saada uuden käsityksen itsestään. Eli 

esimerkiksi kun he pelaavat Quest Atlantiksen kaltaista peliä, he voivat kokea onnistumisen 

kokemuksia tieteen alueella. Lapsi, joka ottaa vesinäytteen ja analysoi sitä saattaa huomata, että 

hänellä on kykyä ja kiinnostusta esimerkiksi biologiaan tieteenä ja näin ollen valita ennalta 

arvaamattoman urapolun. Barabin et al. (2009) tutkimus tukee tätä näkemystä. Pelissä oppilas 

asettuu uuteen rooliin. Hän ei ole enää oppilas vaan hänestä tulee esimerkiksi tässä tapauksessa 

tutkija, joka yrittää ratkaista aidon tuntuisen ongelman.   

Quest Atlantis 

Smithin (2011) mukaan Quest Atlantis on opetukseen liittyvän tutkimusprojektin tuote, joka on 

tarkoitettu 9-16 -vuotiaille lapsille. Peli eroaa kaupallisista peleistä. Se on monitasoinen ohjelma, 

joka tarjoaa joustava alustan oppimiselle. Mukana tulee myös runsaasti lisämateriaalia oppimisen 

tueksi. Tuote vaatii sen, että opettaja tutustuu siihen monipuolisesti ennen käyttöä. Ohjelmassa on 

esimerkiksi vain opettajille tarkoitettuja osia, jotka mahdollistavat maailmojen ja opetuksen 

hallinnan. Netin välityksellä on mahdollista osallistua kurssille, joka ohjaa ohjelman käyttöön. Peli 

on hyvin monipuolinen ja tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osallistua muun muassa 

päätöksentekoon, tutkimuksiin, ongelmanratkaisuun sekä moniin muihin kriittistä ajattelua vaativiin 

tehtäviin.  
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Kuva 5. Quest Atlantis 

 

Smithin (2011) mukaan Quest Atlantiksessa erityisen hienoa on myös sen yhdistävä vaikutus. 

Oppilaat ja opettajat jotka kirjautuvat sisälle ohjelmaan eivät ole vain keskenään vaan samalla 

yhteydessä muihin käyttäjiin maailmanlaajuisesti. Oppilaat voivat siis kohdata ohjelman sisällä 

muita ihmisiä ympäri maailmaa. Maailmassa olevat tarinat ja tehtävät pyrkivät Smithin (2011) 

mukaan kehittämään seuraavia tavoitteita: 1. luova ilmaisu, 2. monimuotoisuuden tunnustaminen, 3. 

henkilökohtainen osallistuminen, 4. sosiaalinen vastuullisuus, 5. Ympäristöllinen tietoisuus, 6. 

terveet yhteisöt sekä 7. myötätuntoinen viisaus. Kun oppilaat navigoivat tietänsä maailman läpi 

heidän yksilöllinen opintiensä alkaa muotoutua. Pian he huomaavat, että heidän päätöksillään on 

vaikutus ympäristöön.  

Smithin (2011) mukaan opettajalla on Quest Atlantiksen kohdalla tärkeä rooli. Vaikka ohjelma 

ohjaa oppilaita melko itsenäisesti, niin opettajan tehtäväksi jää toiminnan arviointi. Ohjelma tukee 

siinäkin lähettämällä opettajalle tietopaketteja oppilaiden edistymisestä, minkä avulla opettaja voi 

antaa oppilailleen palautetta. Smith (2011) arvioi, että Quest Atlantis on opettajallekin opettavainen 

matka.  
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5.3 3D- simulaation mahdollisuudet 

Tavasuria Elangovan ja Zurida Ismail (2014) ovat tutkineet 3D tietokone simulaation toimivuutta 

opetuksessa. Tutkimus toteutettiin kahdessa biologian opiskelijoiden ryhmässä Malesiassa. 3D-

mallinuksen aiheeksi valittiin solun jakautuminen, koska siihen liittyen oli vuosittain nähty hyvin 

paljon väärinkäsityksiä ja sen oppiminen koettiin yleisesti hankalaksi. Tutkimuksessa tutkittiin 

kahden erilaisen simulaation toimivuutta. Toinen ryhmä opiskeli aihetta realistisen 3D 

mallinnuksen (realistic simulation) avulla ja toinen ryhmä käytti niin kutsuttua epärealistista mallia 

(non-realistic simulation).  

Tässä tutkimuksessa realistinen mallinnus viittaa 3D multimedia simulaation ja epä-realistisessa 

käytetään pöytätietokoneilla olevaan virtuaalisen todellisuuden simulaatioon. Jälkimmäinen ei 

perustu niin moniin aisteihin kuin realistinen mallinnus. Se sisältää vähemmän mahdollisuuksia 

eikä ole niin interaktiivinen kuin realistinen malli, joka muistuttaa realistista oppimisen ympäristöä. 

Molemmista on saatu kuitenkin positiivisia kokemuksia.  

Elangovan ja Ismail (2014) perustelivat tutkimustaan aikaisemmilla tuloksilla, joissa 

tietokonemallintamisella on ollut positiivisia vaikutuksia oppimiseen. Värikkäät liikkuvat kuvat 

mahdollistavat todellisen oppimisympäristön luomisen biologian luokkaan.  

Tutkimus osoitti, että molemmat simulaation keinot paransivat oppilaiden oppimistuloksia ja he 

muistivat solun jakautumisen tarkemmin kuin aikaisemmat ryhmät. Lisäksi huomattiin, että 

realistista simulaatiota käyttänyt ryhmä suoriutui vielä selvästi toista ryhmää paremmin. Tulokset 

olivat linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Tutkijat perustelivat tuloksia muun muassa 

oppilaiden kiinnostuksella. 3D mallinnus on opiskelijoiden mukaan erityisen hyödyllinen 

opiskeltaessa abstrakteja asioita. Oppilaat myös muistivat asiat tarkemmin, mikä johtui simulaation 

luonteesta. Molemmat simulaatiot kannustavat oppilaita visualisoimaan asiat päässään. Oppimista 

tehosti myös multimedian monipuolinen käyttö erialistentekstien animaatioiden sekä äänitteiden 

muodossa. Tällöin oppimisympäristö tarjoaa monipuolisesti materiaalia erilaisille oppijoille ja 

samalla myös kiinnostus säilyy.   
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6 Aiheesta tehty aikaisempi tutkimus 

 

Virtuaalisia maailmoja sekä muita virtuaalisia oppimisympäristöjä ja niiden toimivuutta 

opetuksessa on tutkittu melko laajasti, mutta usein tutkimukset liittyvät esimerkiksi 

luonnontieteiden tai kielten opetukseen eivätkä suoranaisesti kerro ympäristökasvatuksen 

välittämisestä. Kuitenkin esimerkiksi Quest Atlantiksen kaltaiset virtuaalimaailmat tukevat samojen 

tietojen ja taitojen kehittymistä, joita ympäristökasvatuksessa tavoitellaan. Näin ollen niiden 

tutkimus soveltuu myös tämän kirjallisuustutkielman perusteiksi.  

Terry Smithin (2011) selvityksessä käy ilmi, että Quest Atlantis soveltuu hyvin tämä vuosisadan 

vaatimuksiin. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kommentoivat, että Quest Atlantista käyttävät 

oppilaat alkoivat kokea voimakasta maailmanlaajuista tietoisuutta (global awareness). Oppilaiden 

käsitys paikastaan maailmassa selkiytyi. Opettajat havainnoivat oppilaissa kriittistä ajattelua, 

yhteistyötä sekä ongelmanratkaisua. Luovuuden käyttö jäi opettajien mielestä vähemmälle. Myös 

oppilaat kokivat toiminnan mielekkääksi ja tärkeäksi. Maailma tuntui heistä tarpeeksi todelliselta.  

Smithin (2011) tutkimuksen perusteella virtuaalinen maailma on traditionaalisten opetusmuotojen 

kanssa tasavertainen menetelmä.  

Ympäristökasvatukseen liittyvät vahvasti koulun ulkopuoliset retket. Lesley Garner ja Michael 

Gallo (2005) tutkivat virtuaalisen ja tavallisen koulussa tehtävän retken (”field trip”) eroa ja 

vaikutusta oppimiseen. Tulokset osoittivat että, molemmat retket tehostivat oppimista eivät 

eronneet merkittävästi toisistaan.  

Heidän tutkimuksessaan virtuaalinen retki alkoi yhteisellä alueen kuvauksella, joka kesti 13 

minuuttia. Tämän jälkeen oppilaat saivat tutkia aluetta joko itsenäisesti tai toisten kanssa kahden 

tunnin ajan. Myös ohjaaja oli käytettävissä mikäli syntyi kysymyksiä.  

Garnerin ja Gallon (2005) tutkimuksessa kohteena oli retki sijoittui Pohjois-Amerikassa sijaitsevaan 

jokisuualueelle, joka on biodiversiteetiltään monimuotoinen. Ilman virtuaalista maailmaa retken 

toteuttaminen olisi paljon vaikeampaa jos ei mahdotonta.  

Heidän tutkimuksensa mukaan virtuaalisella matkalla on samanlaiset vaikutukset oppimiseen kuin 

oikealla retkellä. Tutkimus myös osoitti että virtuaaliset matkat voivat motivoida myös lapsia, jotka 
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eivät ole niin kiinnostuneita tieteestä. Virtuaaliset maailmat potentiaalisesti innostavat oppilaita 

tieteen tekemiseen.  
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7 Pohdinta 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää virtuaalisten oppimisympäristöjen soveltuvuutta 

ympäristökasvatukseen. Selvitys aloitettiin Suomessa yleisimmin käytetyistä ympäristökasvatuksen 

malleista, joista muodostettiin lyhyet kuvaukset. Yhteenveto niiden tavoitteista paljasti, että ne 

perustuvat kaikki samoihin periaatteisiin ja osa niistä ovat toistensa pidemmälle vietyjä versioita. 

Mallien osalta oli pakko tehdä rajaamista ja tämä vaikuttaa tulosten tulkintaan.  

Virtuaaliset maailmat paitsi luovat interaktiivisen kontekstin oppimiselle ovat myös erinomainen 

ympäristö tutkivan oppimisen toteuttamiselle. Myös ympäristökasvatuksen mallit puoltavat 

virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöä ympäristökasvatuksen tukena. Kaikki mallit perustuvat 

sosio-kulttuuriseen kommunikaatioon. On siis tärkeää, että oppiminen tapahtuu aidossa kontekstissa 

joka tarjoaa mahdollisimman paljon virikkeitä ja affordansseja oppilaalle. Tästä syystä 

ympäristökasvatukseen ovat liittyneet jo kauan erilaiset vierailut koulun ulkopuolella. Näitä 

vierailuja rajoittavat kuitenkin useat käytännön seikat. Yleensä aika ja koulun tarjoamat varat ovat 

ensimmäisenä vastassa. Opetussuunnitelman pitää toteutua, joten monta oppituntia vievät retket 

aiheuttavat kiirettä muuhun koulunkäyntiin. Kauas lähtemiseen tarvitaan myös kalliita kuljetuksia ja 

majoituksia. Myös turvallisuus pitää ottaa huomioon ja kasvavien luokkakokojen takia retket 

tulevat pian mahdottomiksi, koska resurssit eivät salli kasvattaa ohjaajien määrää.  

Tutkielman mukaan virtuaaliset oppimisympäristöt tuovat ratkaisun kaikkiin näihin ongelmiin. 

Jatkuvasti kehittyvät maailmat ovat myös pedagogisesti perusteltuja. Opettaja voi luoda niihin 

oppimisen kannalta täydelliset olosuhteet ja ne motivoivat oppilaita aivan uudella tavalla. 

Pänttäämisen sijaan oppilaat oppivat tekemällä yhdessä.  

Kuten ympäristökasvatuksen malleissa (esim. ympäristöllisen kasvatuksen malli) esitetään niin 

myös tiedoilla ja taidoilla on suuri merkitys ympäristöllisen lukutaidon kehittymisessä sekä 

aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Cantell ja Koskinen (2004) esittävät, että tiedot eivät ole 

aina yhtä tärkeässä roolissa kun taidot. Heidän mukaansa ne kulkevat kuitenkin usein yhdessä ja 

niihin liittyy usko omiin kykyihin ja toimijuuteen. Tämä taas tukee halua toimia ympäristön 

puolesta. Meluson et al. (2012) mukaan virtuaaliset ympäristöt tarjoavat oppilaalle myös 

mahdollisuuden kehittää itseluottamustaan. Itsevarmuuden kehittyminen on tärkeä osa ympäristön 

kannalta vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista. Oppilaan pitää muodostaa itsestään kuva aktiivisen 

kansalaisena, jonka teoilla on merkitystä ja jonka valinnat vaikuttavat positiivisesti ympäristöön. 

Hungerfordin ja Volkin (1990) mallissa itseluottamuksen kehittyminen on tärkeässä osassa 
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varsinkin ympäristökasvatuksen alkutasoilla, jossa pyritään kehittämään ympäristöherkkyyttä. 

Ihminen ei voi kokea omistajuutta tai voimaantumista ellei hän näe itseään merkityksellisenä osana 

ihmiskuntaa. Virtuaalisessa ympäristössä lapsi ei ole enää vaikutusmahdollisuuksiltaan lapsi vaan 

asettuu tutkivan oppimisen tavoin tutkijan rooliin.  

Meluson et al. (2012) mukaan virtuaaliset maailmat auttavat lasta kehittämään identiteettiään 

ympäristöllisen toiminnan suhteen. Kun lapsi kokee onnistumisia maailmassa, hän huomaa, että hän 

voi vaikuttaa asioihin. Myös aidon kiinnostuksen heräämiselle on tilaan virtuaalisessa maailmassa, 

jossa lapsella on mahdollisuus vapaasti kierrellä ja tutkia ilmiöitä yhdessä toisten kanssa.  

Tutkielmassa sivuttiin myös kysymystä ympäristökasvatuksen suhteesta kestävään kehitykseen. 

Pohdittiin muun muassa onko ympäristökasvatus osa kasvatusta kestävään kehitykseen vai 

toisinpäin vai ovatko ne kenties kokonaan erilliset konseptit. Toisaalta kasvatus kestävävään 

kehitykseen voisi olla osa ympäristökasvatuksen kehityskaarta. Quest Atlantis peli tulee tätä 

ajatusta. Se on yhtä aikaa hyvä tapa välittää ympäristökasvatusta, mutta samalla se myös tukee 

kestävän kehityksen arvoja. Barabin, Thomasin, Dodgen, Carteauxn, sekä Tuzun (2005) mukaan se 

mahdollistaa sen, että lapset voivat oppia muista kulttuureista samalla kun kehittyvät yksilöinä ja 

kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi. Pelin tavoite on opettaa arvostamaan yhtälailla kaikkia ihmisiä ja 

ympäristöä, joka kuuluu sekä ympäristökasvatuksen, että kestävään kehitykseen kasvatuksen 

tavoitteisiin.  

Tutkimusta voisi jatkaa muun muassa selvittämällä lasten käsityksiä ympäristöllisestä 

aktiivisuudesta ja ympäristökasvatuksesta. Tutkimusta oli tehty runsaasti virtuaalimaailmojen 

soveltumisesta luonnontiedon opetukseen, mutta tulevaisuudessa sitä voitaisiin testata myös suoran 

ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutumiseen. Näin saataisiin uutta tietoa niiden 

soveltuvuudesta.  

Quest Atlantis ja River City ovat jo melko vanhoja ohjelmia, mikä näkyy myös niiden ulkoasussa. 

Kaupalliset pelit ovat paljon edistyneempiä ja muun muassa grafiikaltaan hienompia. Opetukseen 

tarkoitetut pelit eivät yleensä pysty tarjoamaan samankaltaisia elämyksiä. Niissä on siis vielä paljon 

kehitettävää. Parhaassa tapauksessa opetukseen tarkoitettu peli olisi niin mielenkiintoinen, että 

lapset haluaisivat jatkaa sen pelaamista koulun ulkopuolellakin. Tähän pyrittiin esimerkiksi 

kognitiivisia taitoja kehittävän ”Portal”-pelin avulla. Sen kasvatukselliset tavoitteet ovat kuitenkin 

suppeat ja se jää harjoittamaan vain ongelmanratkaisutaitoja. Haaste onkin, kuinka saadaan 

tietokokonaisuudet osaksi peliä niin, etteivät ne kyllästytä keskimääräistä pelaajaa. Se olisi varmasti 

mahdollista, mikäli rahoitus olisi kohdallaan. 
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Yhä suurempi osa lasten ajasta kuluu erilaisten kaupallisten pelien parissa, joiden sisältö on usein 

arveluttavaa ja ikäryhmälle sopimatonta. Barab, Thomas, Dodge, Carteaux, sekä Tuzu (2005) 

uhkaavat, että jos opetukseen ei kehitellä innostavampia pelejä niin kaupalliset pelit ovat pian 

lastemme kasvattajia. Pelien tulee tukea positiivisen identiteetin syntymistä ja samalla niissä on 

potentiaalia opettaa. Toisaalta tutkijat muistuttavat, että ”teknologia on vain väline, joka on vain 

niin voimakas kun siitä päätämme tehdä”. 
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