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16.00–16.30 Kuluttajakasvatuksella kestävään tulevaisuuteen: oppilaiden arvostuksia 

kiertotalouden periaatteista   

Henri Lommi, Miikka Turkkila & Kalle Juuti, Helsingin yliopisto 

 

 

ABSTRAKTIT 

Susanna Pasula, Helsingin yliopisto  

Haparoivasti omin sanoin vai tarkasti kopioiden? 

Viime aikoina on keskusteltu arvioinnin yhdenmukaisuudesta peruskoulussa. Esitelmässäni tarkastelen sitä, 

miten opettajat arvioivat viidesluokkalaisten ympäristöopin tunnilla kirjoittamia tekstejä. Tekstejä arvioivat 

74 opettajaa ovat sekä luokanopettajia että yläkoulun aineenopettajia. Asetelma on kiinnostava, sillä uuden 

opetussuunnitelman ajatus monilukutaidosta edellyttää, että eri tiedonalojen tekstikäytänteitä opiskellaan 

kaikissa oppiaineissa. Käytänteiden hallitseminen on keskeistä, sillä tekstitaidot vaikuttavat oppilaan 

menestykseen.  Siirtyminen digitaaliseen kirjoittamiseen saattaa vaikuttaa siihen, miten oppilaat 

kirjoittavat. On havaittu, että käyttäessään useita verkkolähteitä suurin osa oppilaista vain leikkaa ja liimaa 

löytämäänsä tietoa eikä luo yhteyksiä eri lähteistä löytämiensä ajatusten välille (Leppänen ym., 2017).   

Kyselytutkimuksessani toinen opettajien arvioimista teksteistä oli omin sanoin kirjoitettu ja toinen 

Wikipediasta kopioitu. Kopioinnista ei mainittu kyselyyn vastaaville, mutta kopioidun tekstin lauserakenteet 

ja sanavalinnat olivat niin kompleksisia, etteivät ne voisi olla peräisin viidesluokkalaisen kynästä.   

Opettajien antamissa arvosanoissa oli valtavaa hajontaa. Kopioitu teksti sai kaikkia arvosanoja neljästä 

kymmeneen. Monet opettajat antoivat kopionnin vuoksi hylätyn arvosanan. Toisaalta monet antoivat 

kiitettävän arvosanan, sillä kielivirheitä ei ollut ja asiaa oli paljon.    Myös omasanainen teksti jakoi 

mielipiteitä. Jotkut havaitsivat tekstin olevan viidesluokkalaisen kirjoittamaksi ansiokas, mutta monia 

häiritsivät kielivirheet. Opettajat kiinnittivät kielellisiin ilmiöihin paljon huomiota, vaikka heille kerrottiin 

tekstien olevan ympäristöopin tunnilla kirjoitettuja tietoiskuja.   Kirjoittamisen arviointi on vaikeaa, sillä 

arvioinnissa on aina punnittava monia kompleksisia asioita yhtä aikaa. Tutkimuksemme osoittaa, että 

tietotekstin arvioimisessa on omat erityisvaikeutensa. Opettajilla ei ole yhteistä käsitystä siitä, mihin 

tietotekstejä arvioidessa tulisi kiinnittää huomiota. Tutkimus antaa myös viitteitä siitä, missä määrin 

opettajat havaitsevat lähteiden kopioimista oppilasteksteissä ja missä määrin he odottavat tekstien olevan 

oppilaiden itse kirjoittamia. 

 

Ville Tahvanainen / Itä-Suomen yliopisto  

Opettajien käsityksiä eheyttävästä opetuksesta ja ilmiölähtöisestä projektioppimisesta   

Eheyttäminen tuli näkyväksi osaksi opetussuunnitelmaa vuonna 2016 ollen yksi suurimmista opetustyön 

muuttajista. Opetussuunnitelma määrittelee eheyttämistä sekä tarjoaa toimintamalleja sen toteuttamiseen 

(ks. Opetushallitus 2014, 31). Muun muassa Deweyn ja Vygostkin teorioiden vaikutteita omaksuneelle 

eheyttämiselle asetetaan useita periaatteita, mutta toistuvia teemoja sille ovat arkipäiväisyys, 

monitieteisyys, yhteistoiminnallisuus sekä oppilaslähtöisyys (Kangas ym. 2015, 37; Lonka ym. 2015, 56).  

Ilmiölähtöisyys ja tiedonalalähtöisyys ovat eheyttämisen keskeisimmät jakolinjat, joiden erona on ilmiö 



lähtökohtana  missä roolissa ilmiön tutkiminen ja itse tiede ovat keskenään, toisin sanoen kumpi ohjaa 

kumpaakin. Selkeä ilmiölähtöinen eheyttäminen muodostuu silloin kun oppilas tutkii autenttista, omassa 

arjessaan esiintyvää asiaa tai ongelmaa ilman eri tieteiden rajapintoja. Tiedonalalähtöisessä menetelmässä 

ilmiötä puolestaan lähestytään jonkin tieteenalan käsitteillä tai menetelmillä. (Halinen & Jääskeläinen 2015, 

26; Juuti ym. 2015, 82-83). Ilmiölähtöisyys ylittää oppiainerajat tutkiessaan ilmiötä todellisissa 

oppimisympäristöissä. Keskeistä pedagogiikassa on oppilaslähtöisyys, yhteisöllisyys sekä 

ongelmaperustainen ja tutkivan oppimisen näkökulmat (Virranmäki 2013, 71; Lonka 2014, 122-126; 

Bobrowsky ym. 2014, 11) Projektioppiminen voidaan liittää osaksi esimerkiksi desiqn-suuntausta (design-

based pedagogy), jossa oppilasryhmät työskentelevät opettajan ohjauksessa tietyn teeman ympärillä 

(Myllyntausta et all. 2015, 157).   Ilmiölähtöistä projektioppimista tutkittiin syksyllä 2018 sähköisellä 

kyselyllä, johon vastasi 78:sta eri yksiköstä 193 opettajaa ala- ja yläkouluista sekä lukiosta. 

Aineenopettajista rajattiin vastaajiksi vain luonnontieteiden ja matematiikan koulutuksen käyneet. 

Tutkimuksessa kartoitettiin opettajien käsityksiä ilmiölähtöisen projektioppimisen teoreettisista taustoista, 

arvioinnista, yhteistyöstä sekä käytännön toteutuksen malleista.   Aineistosta nousee aineen- ja 

luokanopettajien väliset erot eheyttävän opetuksen ja ilmiölähtöisen opetuksen toteuttajina. Erityisesti 

lukiossa opettavat luonnontieteiden opettajat ovat ilmiölähtöisen opetuksen jäljessä sekä teoreettisesti 

että käytännön toteutuksessa. Aika- ja materiaalien resursoinnin puute ovat yksi opetusmenetelmän 

toteutuksen hidastajista. 

 

Mirja Tarnanen, Emma Kostiainen, Teppo Toikka & Vili Kaukonen / Jyväskylän yliopisto 

Monilukutaitoa ja tutkivaa oppimista sekä näiden itsearviointia yli oppiainerajojen   

Tekstit laajasti ymmärrettynä, kieli sekä lukemisen ja kirjoittamisen käytänteet ovat muuttuneet muun 

muassa digitalisaation ja muuttoliikkeiden seurauksena.  Muutos on synnyttänyt uudentyyppisiä tekstejä ja 

kielenkäytön muotoja sekä uudistanut tekstien kanssa toimimisen tapoja (esim. Cope & Kalantzis 2000; Gee 

2004). Muuttunutta tekstitoimintaa kuvataan monilukutaidon käsitteellä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, 

tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotisia kulttuurisia 

viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään (OPH 2014). Tarkastelemme perusopetuksessa 

Otavan oppimisen palveluiden kanssa yhteistyössä toteuttamaamme monialaista Terve elämä - aiheista 

oppimiskokonaisuutta, jossa yhdistyivät useiden oppiaineiden, kuten suomen kielen ja kirjallisuuden, 

matematiikan, terveystiedon ja kuvataiteen tavoitteet.  Tutkimuskysymyksemme ovat, 1) miten toteutettu 

monialainen oppimiskokonaisuus harjaannuttaa monilukutaitoa ja 2) miten eri oppiaineiden tavoitteet 

välittyvät eheyttävästi oppilaiden itsearvioinneissa ja heidän tekemissään tuotoksissa.  Tutkimuksemme on 

osa OKM:n rahoittamaa (2017-2020) Uutta luova asiantuntijuus hanketta, jossa toteutetaan opettajien, 

opettajaopiskelijoiden ja opettajankouluttajien yhteistyönä tutkimusperustaisia eri aiheisia, kuten 

monilukutaito ja kielitietoisuus, tasa-arvoinen ja demokraattinen koulu, kollegiaalinen yhteistyö, 

oppimiskokonaisuuksia. Tässä tarkastelemaamme monialaiseen oppimiskokonaisuuteen osallistuivat erään 

koulun kaikki 5.8. luokan oppilaat (n=250), jotka opiskelivat Tervettä elämää tutkivalla otteella ja tuottivat 

itse toteutetun tutkimuksen pohjalta vaikuttavan multimodaalisen tekstin. Oppilaat laativat päivittäin 

itsearvioinnin liittyen päivän tavoitteisiin. Tutkimusaineistomme koostuu päivittäisistä itsearvioinneista, 

opettajien ja opettajaopiskelijoiden palautekyselystä, oppilaiden tekemistä vaikuttavista teksteistä sekä 

valokuvista viikon ajalta. Laadullinen aineisto analysoitiin sisällön analyysin keinoin ja määrällinen aineisto 



kuvailevin menetelmin. Pohdimme tulostemme pohjalta monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

mahdollisuuksia ja haasteita sekä oppimisen että sen ohjaamisen näkökulmasta. 

 

Miikka Turkkila / Helsingin yliopisto 

Kiertotalous ja lukion teemaopinnot   

Euroopan unioni ja Suomessa erityisesti Sitra esittävät kiertotaloutta keinona kestävään elämäntapaan, 

ihmisten hyvinvointiin ja talouskasvuun ilman fossiilisten polttoaineiden ja luonnonvarojen ylikulutusta. 

Kiertotaloudessa tavoiteena on käyttää materiaalisia resursseja mahdollisimman tehokkaasti sekä ylläpitää 

biologisia ja teknologisia kiertoja. Lisäksi korostuu palvelut tuotteiden sijaan ja alustatalous. Kasvatuksen 

asema korostuu kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja erityisesti oppiainerajat ylittävät toiminta on 

tärkeää kestävän kehityksen opettamisessa (UNESCO, 2005).  Sitran rahoittamassa hankkeessa olemme 

kehittäneet yliopistossa kurssia, jossa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä opettajien kanssa 

monialaisen "Kiertotalouden keksinnöt" -opetusjakson kouluun. Opetusjakson aikana oppilaat tuottavat 

kestävyyteen liittyvän artefaktin keksintöpedagogiikan keinoin. Tavoitteena on ollut synnyttää oppilaissa 

kestävyyteen tähtääviä toiminta- ja ajatusmalleja.  Kurssin kehittämisessä on keskitytty pääasiassa 

alkuopetukseen laadittaviin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus 

laajentaa kurssin materiaaleja myös huomioiden paremmin aineenopettajaksi opiskelevien tarpeet.  Lukion 

opetussuunnitelmassa kestävyys mainitaan arvoperusteissa, toimintakulttuurissa, yleisisssä tavotteissa ja 

keskeisissä siällöissä. Lisäksi kestävyys esiintyy jokaisen oppiaineen kohdalla. Kestävyys onkin ilmeinen aihe 

lukion teemaopintoihin. Kiertotalous voidaan sovittaa kursseihin "monitietenen ajattelu" tai "tutkiva 

työskentely teknologialla". Jälkimmäiseen voidaan sovittaa jo nyt kouluissa toteutetun kaltaista 

kokonaisuutta. Ensimmäisessä käsiteltäisiin kiertotaloutta tarkemmin eri oppiaineiden näkökulmista. 

Esityksessä tarkastellaan keksintöjen tekemistä tiedonaloja yhdistävänä toimintana ja kiertotaloutta lukion 

teemaopintojen aiheena. 

 

Terhi Mäntylä & Jaska Poranen / Tampereen yliopisto  

Toiminnallinen tiedonalalähtöinen eheyttäminen matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutuksessa   

Tiedonalalähtöistä eheyttämistä voi toteuttaa eri tavoin. Tarkastelemme kolmen tapaustutkimuksen 

tuloksia, joissa tiedonalalähtöistä eheyttämistä on toteutettu eri painotuksin matemaattisten aineiden 

opettajankoulutuksessa. Kaikissa tapaustutkimuksissa lähestymistapa on ollut toiminnallinen, on suoritettu 

mittauksia ja kokeita ja kahdessa ensimmäisessä tapauksessa on pitänyt suorittaa mittaukset ulkona. 

Ensimmäisessä ja toisessa tapaustutkimuksessa teemana oli Tampereen leveysasteen määrittäminen 

yksinkertaisen mittauksen ja tilanteen geometrisen konstruktion avulla. Ensimmäisessä tapauksessa 

opettajaopiskelijat määrittivät leveysasteen syyspäiväntasauksen aikaan ja toisessa Pohjantähden avulla. 

Näissä tapauksissa vaadittiin sekä matematiikan että fysiikan tietoja ja menetelmiä lopputulokseen 

pääsemiseksi. Ensimmäisessä tapauksessa mittaukset suoritettiin yhteisöllisesti ja toisessa itsenäisesti. 

Kolmannessa tapaustutkimuksessa Fermatn pistettä tarkasteltiin matematiikan, fysiikan ja kemian 

näkökulmin ja keinoin. Kyseessä oli siis monitieteinen yhdistävän teeman tarkastelu, jossa oppiaineiden 

välisten suhteiden tarkastelu olisi myös ollut mahdollista. Aineistona on käytetty opiskelijoiden raportteja ja 

kolmannessa tapauksessa lisäksi opiskelijoiden videoita kokeellisista määrityksistä. Aineistot on analysoitu 

sisällönanalyysin keinoin ja analyysit on rinnakkaisluokiteltu. Tulokset osoittavat, että 



aineenopettajaopiskelijoilla on vielä horjuvuutta yksittäisen oppiaineen käsitteiden käytössä ja tiedon 

perustelemisessa. Myös itsenäinen (ryhmä)työskentely ulkona tehtävien mittausten suhteen osoittautui 

hankalaksi (leveysasteen määrittäminen Pohjantähden avulla), sen sijaan Fermatn pisteeseen liittyvät 

sisällä tehtävät kokeelliset työt videointeineen olivat kaikilla tehdyt. Oppiaineiden rajojen ylitys jäi 

maltilliseksi, koska tiedonalojen sisällä on opiskelijoilla vielä työstämistä. Opiskelijat kuitenkin kokivat 

tehtävät antoisiksi ja että annettuja tehtäviä voisi myös soveltaa kouluopetuksessa oppiaineiden 

integroinnissa ja toiminnallisuuden ja ryhmätyön mukaan tuomisessa opetukseen. 

 

Mikko A. Niemelä / Helsingin yliopisto 

Voimallisen tietämyksen rakentaminen opetussuunnitelmaa eheyttämällä 

Esitys lähtee liikkeelle Michael Youngin (2010) kolmen koulutuksellisen tulevaisuusskenaarion mallista ja 

hänen naturalistista sekä konstruktivistista paradigmaa kohtaan esittämästä kritiikistä. Young (2008) 

puolustaa sosiaalista realismia tiedonsosiologisena perustana uudelle opetussuunnitelmateorialle. Tämä 

tarkoittaa tietämyksen aseman kunnioittamista koulutuksessa. Youngin mukaan tietämys avaa nuorille 

ihmisille mahdollisuuden tulla tietoiseksi yhteiskunnan valtasuhteista. Young (2016) kutsuu koulutuksen 

päämäärää voimallisen tietämyksen (powerful knowledge) luomiseksi, joka asettuu voimakkaiden 

tietämystä (knowledge of the powerful) vasten.  Esitän opetussuunnitelman eheyttämisen keinona 

voimallisen tietämyksen rakentamiseksi. Kokonaisvaltainen ymmärrys yhteiskunnasta ja ympäröivästä 

maailmasta antaa mahdollisuuden löytää ja jopa ratkaista ilmastonmuutoksen tai taloudellisen 

eriarvoisuuden kaltaisia aikamme suuria kysymyksiä. Young (2013) suhtautuu kriittisesti eheyttämiseen ja 

korostaa erikoistuneiden oppiaineiden tuottaman syvällisen tiedon merkitystä voimallisen tietämyksen 

rakennuspalikoina. Young näkee eheyttämisen osana konstruktivistista paradigmaa, jossa painottuu 

opiskelijalähtöinen tiedon tuotanto opiskelijoiden elämismaailmasta käsin. Tällainen näkemys 

eheyttämisestä on siten ymmärrettävää, että eheyttämisestä käydyssä keskustelussa on painottunut 

opiskelijalähtöisyys tietorakenteiden sijaan. Suomessa eheyttämiskeskustelu on viime aikoina keskittynyt 

erityisesti ilmiöoppimiseen ja tulevaisuustaitoihin. Eheyttämistä on pohdittu ennen kaikkea oppimisen ja 

jonkin verran opettamisen näkökulmista, mutta vähän opetussuunnitelman tasolla.  Suomalaista 

opetussuunnitelmaa on pyritty eheyttämään opetuksellisin ratkaisuin ja asettamalla oppiaineille jaettuja 

tavoitteita. Oppiainejako ja sen sisältämä tietorakenne ovat muuttuneet vuosien mittaan maltillisesti. 

Tutkin mahdollisuutta soveltaa tieteidenvälistä tutkimusta siten, että opetussuunnitelman tietorakenne 

voidaan jäsentää mahdollisimman eheällä tavalla. Oppiaineita muodostettaessa niiden sisäiset ja väliset 

yhteydet voivat olla opetussuunnitelmaan paremmin sisällytettynä, jotta eheyttävien aiheiden luominen ei 

jäisi opiskelijoiden ja opettajien varaan. Tällaiset harkitut kokonaisuudet voivat olla yksi avain voimallisen 

tietämyksen rakentamiseksi. Kyseessä on käynnissä oleva tutkimus. 

 

Sari Sulkunen & Merja Kauppinen / Jyväskylän yliopisto & Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 

Lukiokoulutusta uudistamassa: oppiaineintegraatio ja toimintakulttuurin muutos  

 Lukion opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2015) pyrkii uudistamaan lukio-opintoja painottamalla 

oppiainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia, kuten monilukutaitoa ja teknologian käyttöä oppimisessa. Lisäksi 

arvioinnin monipuolistaminen sekä opintojen aikainen arviointi palautteineen ovat 

opetussuunnitelmaperusteiden keskiössä. Näiden tavoitteiden konkretisoimiseksi on monissa lukioissa 



käynnistetty kehittämistoimintaa. Tässä esitelmässä tarkastelemme erään pienehkön lukion 

kehittämishanketta, joka keskittyi monilukutaitoon, oppilasarvioinnin monipuolistamiseen ja TVT-taitojen 

tukemiseen oppiaineintegraation kautta. Lähestymme koulun pedagogista kehittämistä systeemisenä ja 

ekologisena muutoksena, jolloin keskiössä ovat koulutuksen eri tasojen toimijat ja heidän 

vuorovaikutuksensa ajallisessa ja useiden tekijöiden muodostamassa kehyksessä (Peirson ym. 2011). 

Keskitymme tässä esitelmässä opettajien kokemuksiin ja käsityksiin oppiaineintegraatiosta sekä niiden 

heijastamiin kehityskulkuihin lukion toimintakulttuurissa. Tutkimuksen läpäisee etnografinen juonne, sillä 

tutkijat ovat olleet kehittämishankkeessa mukana sen suunnittelusta toteutuksen arviointiin saakka. 

Tutkimuksen aineisto muodostui kolmesta ryhmähaastattelusta, johon osallistui yhteensä 14 

kehittämistyöhön osallistunutta eri aineiden opettajaa. Tausta-aineistona käytimme kehityshankkeen 

materiaaleja, kuten eri opetuskokeilujen tehtävänantoja, aineistoja ja lukiolaisten tuotoksia. 

Haastatteluaineistojen analyysimenetelmänä hyödynsimme aineistolähtöistä sisällönanalyysiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009). Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan opettajien kokemukset ja käsitykset heijastavat 

koulun toimintakulttuurin evoluutiota sen eri osa-alueilla. Esimerkiksi oppiaineiden rajapintojen 

hahmottaminen eteni oppiaineintegraatiossa yksittäisistä oppiaineiden sisällöistä laajempiin teemoihin. 

Lisäksi opettajien käsitys oppimisesta alkoi monimuotoistua. Sen sijaan opettajan ja opiskelijan muuttuvista 

rooleista vasta alettiin käydä merkitysneuvotteluja. 


