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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista tämän hetken ihmiskuntaa kohtaavista 

haasteista. Sen tiedetään nostavan merenpintaa ja vaikuttavan laaja-alaisesti 

elinympäristöömme (IPCC 2013). Ilmasto.nyt-kurssi sisältää monialaisen kokonaisuuden 

ilmastonmuutoksesta (Riuttanen et al., 2016, Lehtonen et al., 2018). Kurssi on suunnattu 

kaikille yliopisto-opiskelijoille. Tavoitteena on ollut muodostaa yliopistotason kurssi, 

jonka voisi suorittaa lähtötasosta riippumatta (Riuttanen et al., 2016). Toisin sanoen 

kurssille osallistuvilta odotetaan lukion oppimäärän hallintaa, niin fysiikassa kuin 

muussakin osaamisessa. Kurssi on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Useat 

suomalaiset korkeakoulut ovat ottaneet kurssin kurssitarjontaan. Tutkimuksen aiheena on 

säteilypakotekäsitteen oppiminen, sekä koko Ilmasto.nyt-kurssin oppisisältöjen 

omaksuminen. 

Säteilypakotteella tarkoitetaan maan säteilytasapainoa eli auringon säteilyn 

lämmitysvaikutuksen ja maapallon oman säteilyn viilentävän vaikutuksen erotusta. 

Säteilypakotteen yksikkö on wattia neliömetriä kohden (W/m2). Heijastavuuden 

muutokset vaikuttavat maapallon säteilytasapainoon. Lämmittävän vaikutuksen omaavat 

ilmiöt tarkoittavat positiivista säteilypakotetta ja vastaavasti viilentävät ilmiöt 

negatiivista säteilypakotetta. Säteilyn määrään vaikuttavat useat tekijät, ja ne voidaan 

jakaa käytännössä ilmakehän koostumukseen ja maapallon albedoon. Auringon 

aktiivisuudellakin on vaikutusta, mutta se on vähäistä suhteessa maapallon omien 

ominaisuuksien vaikutukseen. Ilmakehän koostumuksessa kasvihuonekaasuilla on 

merkittävin vaikutus säteilytasapainoon. Ihminen on muokannut ilmakehää ja samalla 

ilmakehän säteilypakotetta. Hiilidioksidimäärän muutos ilmakehässä on saanut aikaan 

suurimman muutoksen säteilypakotteessa (IPCC 2013). Auringonsäteilyn heijastuminen 

ilmakehän hiukkasista ja maapallon pinnalta on merkittävin negatiivinen 

säteilypakotteeseen vaikuttava tekijä (IPCC 2013).  

Opetuksen tehokkuuden parantamisessa otetaan vasta ensiaskeleita 

digitaalisuuden saralla. Aiemmin on keskitytty digitaalisiin apuvälineisiin tai kirjoihin, 

mutta opetusmetodit ovat pysynet lähes samanlaisena kuin 500 vuotta sitten (Sharma et 

al., 2015, Frick & Dagli 2016). Opettaja opettaa asiansa luokan edestä ja tarvittaessa 

neuvoo yksittäisiä oppilaita. Osa opetusmateriaalista on muuttunut multimedian 

suuntaan. Varsinainen loikka pois opettajavetoisesta oppimisesta on tapahtumassa. 

MOOC (massive open online course) on yksi ratkaisu tähän (Kellogg 2013). Sen avulla 
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voidaan vapauttaa opettajien resursseja. Perusopettamien tehdään kerran tuottamalla 

opetusmateriaali, joka on monimuotoista, sisältäen tekstiä, liikkuvaa kuvaa ja niin 

edelleen. Opettajan työ siirtyy enemmän oppimateriaalin tuottamiseen ja 

oppimisympäristön valmisteluun. Mikäli on tarvetta henkilökohtaiselle opastukselle, 

pääasiallisena metodina toimii vertaisopetus. Toki kurssin keskustelualustalla kurssin 

ohjaajilla ja opettajalla on oma roolinsa, mutta paljon vähäisempänä kuin perinteisessä 

opetuksessa. Opettajan tehtävä on valvoa kurssin alustalla keskustelua ja tarvittaessa 

auttaa ja opastaa. 

Tässä työssä tarkastellaan monimuoto-MOOC -kurssia, joka sisälsi myös 

lähiopetusta. Tosin lähiopetuskerrat olivat myös nähtävissä etäyhteyden kautta. 

Etäyhteyden kautta ei voinut kuitenkaan osallistua opetuksen keskustelevaan osuuteen. 

Kommentointi kurssin viestintäalueiden kautta oli toki mahdollista. 

MOOC:ien tavoitteena on mahdollistaa opiskelu missä tahansa maailmassa ja 

ilmaiseksi. Tässä tapauksessa ei ollut kyse puhdasverisestä MOOC:ista vaan opiskelun 

syvällisempi palaute tapahtui Moodle-alueella, joka on verkko-oppimisympäristö. Kurssi 

on mahdollista käydä MOOC-tyyppisenä itseopiskeluna Helsingin yliopiston MOOC-

verkkosivulla www.mooc.helsinki.fi. Moodlessa toteutettiin oppimispäiväkirjojen ja 

ryhmätöiden palautukset, sekä niiden vertaisarviointi. 

Fysiikkaa on pidetty vaikeana oppiaineena (Millar, 1991, Trabesinger 2010). 

Tutkimuksen kohteena oleva opiskelijajoukko tarvitsee fysiikan käsitteiden 

ymmärtämistä, jotta he voisivat ymmärtää ilmastonmuutosta. Kurssille osallistuvat 

opiskelijat ovat varsin heterogeeninen joukko, joten heidän oppimisensa ei ole 

samanlaista. Opiskelijoiden lähtötaso vaihteli huomattavasti aihealueittain. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on löytää kurssille osallistujien taustasta perusteita 

opintomenestykselle Ilmasto.nyt-kurssilla ja selvittää heterogeenisen 

opiskelijapopulaation kykyä omaksua säteilypakote-käsite ja ylipäätään 

ilmastomuutoksen perusteita. Kurssin tehtävistä voi valita mihin tehtäviin vastaa. Haluan 

selvittää, onko kysymyksen valinnalla ja opiskelijan taustalla yhteyttä. Kurssin tehtävien 

valinnalla on myös vaikutusta siihen millaisia kysymyksiä kurssin kysymyspatterissa 

kannattaa pitää. Toisaalta opiskelijoiden vastaamattomuus voi kertoa mahdollisista 

puutteista opetuksessa. Yritän selvittää, löytyykö erilaisten taustamuuttujien kuten 

opiskeluvuoden, tiedekunnan, sukupuolen ja suorituskielen avulla eroja fysiikan 

oppimisesta.  
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Heterogeeninen opiskelijapopulaatio aiheuttaa haasteita opettajille (Happ et al., 

2016).  Opiskelijoiden pohjatiedot ovat erilaiset ja toisaalta oman alan perinteestä 

poikkeavan tiedon omaksuminen voi tuottaa vaikeuksia. Opettajalle se tarkoittaa 

suurimmalle osalle soveltuvan lähtötason etsimistä. Toisaalta heterogeenisessä ryhmässä 

on todennäköistä, että löytyy joku, joka tietää asiasta enemmän ja voi siten toimia 

vertaisopettajana. Tämän tutkimuksen tavoitteena on auttaa heterogeeniselle 

populaatiolle suunnatun fysiikan opetuksen ”kipupisteiden” löytämisessä ja sitä kautta 

parantaa fysiikan oppimistuloksia. 

Monialaisen kurssin tuottaminen ja järjestäminen on haasteellista. 

Ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tarvitaan monialaista opetusta ja osaamista, joten 

tämän kaltaiset kurssit ovat tarpeellisia. Onkin tärkeää, että kurssia tutkitaan ja kehitetään. 



 

4 
 

2 Tutkimusaineisto ja -asetelma 

Tutkimusaineistoksi valittiin vuosien 2016 ja 2017 Ilmasto.nyt-kurssien 

tutkimusluvan antaneiden opiskelijoiden oppimispäiväkirjat ja MOOC-alustalla tehtyjen 

testien tulokset. Opintorekisteristä saatiin opiskelijoiden taustaan ja suoritukseen liittyviä 

tietoja, jotka on esitelty alla taulukossa. Samassa taulukossa on esitelty myös tiedot, jotka 

sain tutkimusaineistoksi Ilmasto.nyt-kurssin luennoijalta. Tarkemmat lukumäärät eri 

ryhmiin kuuluvista opiskelijoista esitellään luvussa 4.1.  

Taulukko 1: Opintorekisteristä ja Ilmasto.nyt-kurssilta tutkimusta varten saadut tiedot. 

Haettu tieto Arvot 

Opintorekisteri kaikista kurssilaisista 

Opiskelijan nimi Sukunimi/Etunimi 

Sukupuoli Mies/Nainen 

Äidinkieli Äidinkieli 

Opiskelijaksi tulopäivä päivämäärä 

Ensimmäinen läsnäololukukausi päivämäärä 

Käyty kurssi ATM302/530379/AYATM302/A530379 

(Helsingin yliopiston kurssikoodi) 

Kurssin laajuus 2 / 5 opintopistettä 

Kurssin suoritus kyllä/ei 

Koulutusohjelma tai tiedekunta koulutusohjelma/tiedekunta 

Kurssin arvosana 1-5 

Ilmasto.nyt-kurssi vain tutkimusluvan antaneista 

Oppimispäiväkirja Opiskelijan palauttama oppimispäiväkirja 

Suoritusvuosi vuosi 

Nimi Sukunimi/etunimi 

Pääaine Pääaine 

Suorituskieli Suomi/englanti 

Oppimispäiväkirjan arvosana 1-5 

Kurssin laajuus 2 / 5 opintopistettä 

MOOC-monivalintatestit oikeiden vastauksien prosenttiosuus 
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Kurssi järjestettiin sekä englannin- että suomenkielisenä Climate.now ja 

Ilmasto.nyt nimillä. Lähiopetuskerrat järjestettiin englanniksi, joten englannin osaaminen 

oli käytännössä lähes välttämätöntä. Käytännön kommunikaatio lähiopetustilanteissa 

tapahtui pääosin englanniksi. Oppimateriaali oli molemmilla kielillä, ja 

oppimispäiväkirjan saattoi palauttaa kummalla tahansa kielellä. Ryhmätyöt arvioitiin osin 

vertaisarviointiprosessin kautta. 

Oppimispäiväkirjat sisältävät reflektioita kurssin osa-alueista, tehtäviä, 

ryhmätapaamisten muistiinpanoja, sekä lisätehtäviä ja alku- ja loppureflektiot. 

2.1 Opiskelualustat 

Opiskelualustoilla tarkoitetaan niitä järjestelmiä, jotka toimivat opiskelijoiden ja 

opettajien apuna tai pääasiallisina yhteydenpito- ja tiedonvälityskanavina. Perinteinen 

opiskelutapa on ollut lukeminen, fyysinen läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa. Internetin 

mahdollistettua opetuksen laajentamisen etäopetukseksi on myös opetustallenteiden 

jakaminen mahdollista ja harjoitukset voidaan siirtää interaktiiviseen muotoon. Opetusala 

kehittyy siinä missä muukin yhteiskunta ja tietotekniset edistysaskeleet mahdollistavat 

perinteisestä poikkeavia opetustapoja. Opettajilla pitäisi olla osaamista ja ymmärtämystä 

uusista teknologioista (Sharma et al., 2015). Avainasemaan nousee kyky tallentaa tietoa 

monipuolisesti erilaisiin opiskelijoille tarjottaviin ja opiskelijoita kiinnostaviin lähteisiin. 

Kirjallisuuteen ja luentoihin perustuvan opetuksen rinnalle ovat korkeakouluihin 

nousseet erilaiset teknologiaan pohjautuvat opetusmenetelmät. Internet tarjoaa opetuksen 

tueksi niin tekstiä, ääntä ja liikkuvaa kuvaa, sekä hyviä hakutoimintoja (Sharma et al., 

2015). Nämä internetin ominaisuudet tarjoavat mahdollisuuksia ja haasteita. Tiedon 

helppo saatavuus on toki hyvä asia, vastapainona on haaste huolehtia lähteiden laadun 

varmistamisesta. Mielestäni on opettajien ja oppilaitosten velvollisuus tuottaa materiaalia 

sinne, mistä sitä on tarkoitus käyttää ja varmistaa samalla laadukkaiden lähteiden tarjonta. 

Korkeakoulujen MOOC-kurssit ovat hyvä esimerkki kehityksestä opetuksen alalla. 

2.1.1 MOOC 

MOOC (Massive Open Online Courses) eli massiivinen avoin verkkokurssi on 

kurssimuoto, jonka ajatuksena on tarjota opetusta ilmaiseksi. Erikseen annettavat 

kurssitodistukset maksavat. Kurssit toteutetaan verkkoympäristössä, jolloin kurssin 

suorittaminen ei ole paikasta kiinni. Kurssien suoritusta arvioidaan koneellisesti ja 

vertaisarviointina. Koska ajatuksena on tarjota laajalle (1000+) opiskelijakunnalle 
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opetusta, ei tarkastus- ja arviointiprosessia voi jättää kurssin pitäjille. Useissa 

artikkeleissa on tuotu esille, että vertaisarviointi on lähes yhtä hyvää kuin opettajien 

arviointi (Meek et al. 2017). 

Tällä hetkellä maailmalla on tarjolla paljon MOOC kursseja. Tunnetuimpia 

MOOC-tarjoajia ovat Coursera, Udacity, edX, ja FutureLearn. Niissä on yhteensä 

miljoonia opiskelijoita (Burch & Harris 2014). Vuonna 2018 meni 100 miljoonan 

MOOC-opiskelijan raja rikki ja tarjolla on yli 10000 eri kurssia (Shah, 2018). Yleensä 

niiden taustalla toimii tunnettuja ja hyvämaineisia yliopistoja.  

Ymmärrettävästi tietojenkäsittelytieteiden kurssitarjonta on kärjessä. MOOC-

alustan kehityksessä on tarvittu tietojenkäsittelyn osaamista ja tietojenkäsittelyn osaajat 

ovat tottuneet tekemään kaiken tietokoneella. Muut tieteenalat seuraavat perässä. 

Kurssitarjonta on laajaa ja sitä on tarjolla luonnontieteistä kauppatieteiden kautta 

taiteeseen. Courseran kautta moni korkeakoulu tarjoaa tutkinnon suorittamisen 

mahdollisuutta online-kursseilla (Coursera. 2019). 

Ilmasto.nyt-kurssin pysyvä materiaali tarjotaan Helsingin yliopiston MOOC-

alustalla (Riuttanen et al., 2016). Materiaalia on hyödynnetty useissa muissa 

suomalaisissa korkeakouluissa. 

MOOC alustalle tuotettujen kurssien laadussa on vaihteluita, siksi suuret toimijat 

ovat luoneet myös opiskelijoille oman mahdollisuuden arvostella kurssi ja sitä jopa 

vaaditaan kurssin suorittamiseksi. Ilmasto.nyt-kurssilla kerättiin palautetta kurssista, 

mutta se jäi luennoitsijoille kurssin kehittämistä varten. 

2.1.2 Moodle 

Moodle eli ”Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” on avoin 

ja ilmainen oppimisympäristö. Moodle on käytössä useissa kymmenissä oppilaitoksissa 

Suomessa ja kymmenissä tuhansissa maailmanlaajuisesti.  

Moodle-alue oli käytössä vain kurssille osallistuneille. Moodlessa toteutettiin 

kurssin viestintä ja tehtävien palautukset. Viestintää varten oli kaikille tarjolla yleiset 

keskustelualueet ja lisäksi ryhmätöitä tekeville ryhmille oli oma alueensa. Ryhmätöiden 

vertaisarviointi toteutettiin tällaisella alueella.  

2.2 Monimuoto-opetus 

Teknologian käyttö opetuksen apuvälineenä voi parantaa opetuksen tuloksia  

(Jeljali et al. 2018). Kokemukseni mukaan teknologiaa käytetään tällä hetkellä 
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vaihtelevasti tavallisen opetuksen apuvälineenä. Usein kuitenkin opettaja käyttää 

luennoilla vain itselleen tarkoitettuja apuvälineitä ja opiskelijoiden oppimista helpottavat 

työkalut jäävät käyttämättä. Esimerkiksi luentojen pohjana käytettyjä lähteitä ei 

välttämättä tarjoilla oppilaille tai luentodiat eivät ole opiskelijoiden saatavilla uudelleen 

katselua varten. 

Tietoverkkopohjaisessa opetuksessa opiskelijan fyysinen läsnäolo opetustilassa ei 

ole välttämätön. Oppimiseen tarvittavat materiaalit löytyvät internetistä. Ilmasto.nyt-

kurssin materiaalista suurin osa on tarjolla jatkuvasti.  

Kurssin tuottaminen tietoverkkoon on kalliimpaa kuin tavallisen 

korkeakoulukurssin järjestäminen (Pérez-Sanagustín et al. 2017). Vastapainona on 

opiskelijamäärän huomattava kasvupotentiaali sekä saman materiaalin käyttö ja 

päivitettävyys tulevilla kursseilla. Samaa oppimateriaalia voidaan myös käyttää 

helpommin usealla eri kurssilla.  

Monimuoto-opetuksesta puhutaan sekoitettaessa kontaktiopetusta ja 

verkkopohjaista opetusta. Verkko-opetus voidaan jakaa esimerkiksi neljään eri tasoon 

täysin verkossa tapahtuvaan, opetuksen verkkopohjainen toteutus (henkilökohtainen 

ohjaus lähiopetuksena), henkilökohtainen ohjaus verkon kautta (opetus 

kontaktiopetuksena), opetus ja ohjaus verkon kautta ja verkko-opetus tukevana 

materiaalina (Pérez-Sanagustín et al. 2017).  

Osaamisen mittaaminen on yksi haastavimmista tehtävistä verkossa tapahtuvassa 

opetuksessa. Vertaisarviointia käytetään monimutkaisempien asioiden ja 

kokonaisuuksien arvioinnissa. Yksinkertaisempia, helpommin tietokoneella mitattavia 

asioita testataan erilaisilla testeillä ja ohjelmilla. Toisaalta verkkoympäristössä 

henkilöllisyyden varmistaminen ei ole helppoa. Todistuksen myöntäjän olisi 

varmistuttava siitä, että todistus myönnetään kurssin suorittaneelle henkilölle. Myös 

testien harjoittelun estämien luo omia haasteita.  

2.3 Ilmasto.nyt–kurssin kuvaus 

Monimuoto-MOOC on paras termi kuvaamaan tutkimuksen pohjana olevaa 

kurssia. Kurssin opetuksellinen sisältö jaettiin pääasiassa MOOC-alustan kautta, kun taas 

palautteet ja keskustelualueet olivat Moodlessa. Osa kurssin opetuksesta toteutettiin 

luentotyyppisenä lähiopetuksena. Kurssi on suunnattu korkeakouluopiskelijoille. 

Kurssille osallistuneista opiskelijoista suurin osa tapasi myös kasvokkain. Kurssia 
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luennoivat Laura Riuttanen ja Sanna-Liisa Sihto-Nissilä sekä professorit Sirkku Juhola ja 

Jaana Bäck. 

2.3.1 Kurssin materiaali 

Pohjana kurssille oli MOOC-alustan verkkosivut. MOOC-alustalta on paljon 

linkkejä ulkopuolisiin tietolähteisiin. Kaikille yhteinen oppimateriaali sisältää seitsemään 

eri osioon jaetun verkkoaineiston. Kukin kurssin osio oli jaettu pienempiin osiin, joita 

kutsuttiin kirjoiksi. Käytän myös tässä työssä termiä kirja ja koko oppimateriaalin kirjat 

on numeroitu esiintymisjärjestykseen 1-22 rippumatta siitä missä osiossa kirja esiintyy. 

Tässä työssä tarkasteltava säteilypakote oli esitetty 5. kirjassa (toisessa osiossa) yhdessä 

ilmastoherkkyyden kanssa. Verkkoaineiston lisäksi opiskelijoiden odotettiin osallistuvan 

neljälle lähiopetuskerralle, jotka järjestettiin luentosalissa. 

Kirjassa 5 säteilypakotekäsitettä opetettiin 10 web-sivulla, joiden 

suomenkielisillä sivuilla oli noin 2500 sanaa. Edellä mainittua tekstiä täydensi 7 kuvaa, 

kaksi kaavaa ja yksi taulukko. Normaalilla lukunopeudella sivujen lukemiseen kuluisi 14 

minuuttia (Trauzettel-Klosinski & Dietz 2012, Koivuranta, 2017). Lisämateriaalia 

tarjottiin kahden internet-linkin kautta. Kurssimateriaalin tässä osassa oli mainittu 

kymmenen lähdeaineistoa. 

Opetusta täydennettiin vertaisopetuksella pienryhmien tapaamisissa. 

Pienryhmätapaamiset olivat pakollisia ryhmätyön toteuttamista varten eli 5 opintopisteen 

kurssilaiset ovat mahdollisesti käsitelleet asiaa uudelleen.  

Kurssilla hyödynnettiin selkeästi digitaalisen oppimisalustan etuja, joita kuvataan 

muun muassa artikkelissa ”How to make a MOOC” (Kellogg 2013) ja Deshpande & 

Chukhlomin (2017) artikkelissa. Mielestäni luennot olivat lyhyitä ja mielenkiintoisia, 

kuvia ja tekstiä oli yhdistelty hyvin eli luennot olivat sellaisia kuin Kellogg (2013) esittää 

hyvän MOOC-materiaalin olevan. Tässä tutkimuksessa ei voitu tutkia ihmisten 

opiskeluun käyttämiä aikoja. MOOC-kursseja koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että 

aktiivisuus korreloi oppimistulosten kanssa (Hood et al. 2015).  

Kurssin olennaisena osana oli hankkia tietoa ilmastonmuutoksesta itsenäisesti ja 

ryhmän avustuksella. Erityisesti ryhmätöiden materiaali oli hankittava itse. 

Kurssimateriaalissa oli hyvin linkkejä kurssin ulkopuolisiin oheismateriaaleihin.  

Kurssin MOOC-alueella on tarjolla tämän kurssin tueksi lisämateriaalia. 

Opiskelijoille tarjotaan erilaisia soveltavia näkökulmia, kuten ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista vakuutusalalle ja kahvintuotantoon. Opettajille on tarjolla oma paketti 
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kurssin järjestämisen tueksi. Koska ilmastonmuutos on laaja kokonaisuus, kurssialueen 

lopussa on sivu ulkopuoliselle lisämateriaalille ja ilmastonmuutossanastolle.  

2.3.2 Kurssin suoritus 

Ilmasto.nyt-kurssi oli mahdollista suorittaa joko 5 tai 2 opintopisteen kurssina. 

Kahden opintopisteen kurssilla opiskelijoilta vaadittiin oppimispäiväkirjan palautus ja 

MOOC-alueen monivalintatehtävien hyväksytty suoritus. Viiden opintopisteen kurssin 

suorittavat tekivät lisäksi kaksi ryhmätyötä ja esittelivät ne muille kurssilaisille. Kurssi 

toteutettiin monimuoto-opetuksena, eli opetus toteutettiin usealla eri menetelmällä. 

Kurssin opetus perustui MOOC-alustalle rakennettuun Ilmasto.nyt-kurssiin. Kurssiin 

kuului 4 lähiopetuskertaa ja 5 opintopisteen kurssiin lisäksi 8 ryhmätapaamista, kuten 

kuvassa 1 on esitetty. Opiskelijoiden osaamista arvioitiin oppimispäiväkirjan ja 5 

opintopisteen kurssilaisilla lisäksi ryhmätöiden perusteella. Ryhmätöiden arvioinnissa 

käytettiin osaksi vertaisarviointia. Kurssi jakautui 7 viikolle alkaen lähitapaamisella. Joka 

viikko oli mahdollista tavata kurssin opettajia, koska pienryhmätapaamisten tueksi oli 

järjestetty pienimuotoista opetusta. Viikkotapaamiset koostuivat seuraavasti: 1. 

lähitapaaminen, 1. pienryhmä, 2. lähitapaaminen, 5. pienryhmä, 3.lähitapaaminen, 8. 

pienryhmä ja 4. lähitapaaminen. Yhtenä ryhmätapaamisten aiheina oli keskustella siitä 

mitä on opittu ja jäikö jotain ymmärtämättä. Ryhmätapaamisten toinen ja ehkä 

merkittävämpi aihe oli ryhmätöiden suunnittelu ja eteenpäin vieminen. 

Pienryhmätoiminta ei koskenut 2 opintopisteen kurssilaisia, vaikka heidänkin oli 

mahdollista osallistua niissä tarjottuun opetukseen. Pienryhmätapaamiset oli mahdollista 

järjestää vapaasti, eikä osallistumien ennalta suunnitelluille tapaamisille ollut pakollista. 

Lähiopetustilanteet lisäävät ryhmään kuulumisen tunnetta ja samalla auttavat opiskelijaa 

motivoitumaan kurssille. 
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Kuva 1: Ilmasto.nyt kurssin rakenne (Riuttanen et al., 2016). Kuvassa esitelty opetus tapahtui 7 

viikon aikana.  

Lähiopetuskertojen seuraaminen oli myös mahdollista yksisuuntaisen 

videoyhteyden kautta etänä. Lähiopetuskerrat poikkesivat tavanomaisesta luento-

opetuksesta muun muassa opiskelijoiden osallistamisen osalta. Yleisöä osallistettiin 

keskustelutehtävillä ja kysymyksin. Laajempaa kurssia suorittavat pitivät lisäksi 

kahdeksan ryhmätapaamista, joissa tehtiin lisätehtäviä, käsiteltiin kurssilla käytyä 

aineistoa ja tehtiin ryhmätöitä.  

Kaikki opiskelijat palauttivat oppimispäiväkirjan, johon oli kustakin osiosta 

kirjoitettu reflektio. Lisäksi oppimispäiväkirja sisälsi alkuodotukset, loppupalautteen 

sekä reflektion jokaisesta lähiopetuskerrasta. Kurssin työmäärää vähennettiin vuodelle 

2017 opiskelijoilta kerätyn palautteen pohjalta. Samalla oppimispäiväkirjan 

maksimisuosituspituudeksi asetettiin 25 sivua. Tämän seurauksena vuonna 2017 neljässä 

oppimispäiväkirjareflektiossa ei käsitelty säteilypakotetta. Vuoden 2016 kurssilla 

jokaisesta Ilmasto.nyt-kurssin kirjasta tehtiin oppimispäiväkirjaan yksi tehtävä eli 

yhteensä 22 tehtävää ja vuonna 2017 jokaisesta osiosta kaksi tehtävää eli yhteensä 14 

tehtävää. Vaikka vuonna 2017 kaikkien ei tarvinnut valita tehtävää kirjasta 5, vain 

kolmelta henkilöltä puuttui vastaus johonkin kirjan 5 tehtävistä. 

Kurssin luonnontieteellinen osuus oli sijoitettu kurssin alkuosaan, jossa myös 

säteilypakote-käsite käsiteltiin. Innostus kurssia kohtaan on oletettavasti suurimmillaan 

kurssin alkupuolella. 

Kurssilla käsiteltiin ilmastonmuutosta monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja 

käyttäen. Ilmasto.nyt-kurssin monitieteistä ja kompleksista ongelmaa lähestyttiin muun 

muassa yhdistämällä eri lähtökohdista tulevaa tietoa (Lehtonen et al., 2018). Vaikeaa 
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ilmastonmuutosongelmaa voidaan myös ratkoa erilaisilla vastinpareilla, joista saadaan 

erilaisin pedagogisin keinoin tuottavia opetustapoja (Lehtonen et al., 2018). 

Kurssi on ollut ainakin yhdessä maisteriohjelmassa pakollinen vuodesta 2017 

alkaen. Muille opiskelijoille kurssi on vapaaehtoinen, joten osallistuvien opiskelijoiden 

motivaation voisi olettaa olevan korkealla.  

2.3.3 Kurssin arviointi 

Laajempi 5 opintopisteen kurssi arvosteltiin oppimispäiväkirjojen pohjalta 50% 

ja ryhmätöiden perusteella 50%. Kahden opintopisteen kurssi arvosteltiin pelkästään 

oppimispäiväkirjan perusteella. Arvioinneissa oppimispäiväkirjat arvioitiin 

kokonaisuutena (Riuttanen, 2018). Oppimispäiväkirjat jaettiin opettajien kesken ja noin 

viisi oppimispäiväkirjaa arvioitiin useamman opettajan toimesta arvosanatason 

määrittämiseksi (Riuttanen, 2018). Ryhmätöitä arvioitiin vertaisarvioinnein ja opettajan 

toimesta. Oppimispäiväkirjasta piti nostaa 3-5 osiota, jotka olivat opiskelijan mielestä 

tärkeitä. 

2.4 Oppiminen verkkoympäristössä 

Oppiminen verkkoympäristössä vaatii itsenäistä otetta opiskeluun. Perinteisistä 

opiskelurutiineista vain osa on käytössä verkko-opiskelussa. Aikataulut eivät välttämättä 

ole selkeitä, vaan opiskelijoilta odotetaan tehtävien ja luentojen itsenäistä 

aikatauluttamista. Opiskelijoiden kohtaaminen verkko-opetuksessa on vähäistä tai sitä ei 

ole ollenkaan. Tästä seurauksena kommunikaatio voi kaventua, koska pääosa 

kommunikaatiosta tapahtuu kirjoittamalla. Perinteisesti käytössä on ollut puhe mukaan 

luettuna elekieli, piirtäminen ja niin edelleen, mutta niiden käyttö verkkokursseilla on 

vaikeaa tai mahdotonta. Edellä mainitut ongelmat on tiedostettu ja useilla kursseilla onkin 

aikataulu tehtävien palautukselle ja opiskelijoilta edellytetään aktiivisuutta 

oppimisalustalla. Molempien on havaittu parantavan oppimistuloksia (Santos et al., 

2014). Myös sosiaalinen aktiivisuus ja kanssakäyminen kurssilla parantavat 

oppimistuloksia, mutta ryhmän työskentelyn täytyy olla hyvin valmisteltua ja tuettua 

hyvien tulosten saavuttamiseksi (Mayende et al. 2017).  

Verkkoympäristö voi aiheuttaa teknisiä haasteita ja etenkin jos kurssiin sisältyy 

suoratoisto-opetusta, kuten Ilmasto.nyt-kurssilla. Pääsääntöisesti MOOC-kurssit eivät 

vaadi erityisiä tietoteknisiä välineitä tai osaamista. Tietokoneen ja internet-yhteyden 

oletetaan olevan käytössä joka tapauksessa. Jokainen kurssi on tietenkin erilainen ja tästä 
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voi seurata tarve hankkia joillakin kursseilla lisämateriaalia. Tietokone ja internet eivät 

ole kaikkein köyhimpien saatavilla, näin ollen eivät ole MOOC-kurssitkaan. Kurssit ovat 

kuitenkin opiskelijalle olennaisesti halvempia kuin normaali markkinahintainen opetus. 

Verkkoympäristössä oppiminen toisaalta mahdollistaa monia asioita. 

Oppimateriaali on jatkuvasti ja yhä uudelleen käytettävissä. Opiskelutilanteen voi 

pysäyttää ja jatkaa myöhemmin. Tämä mahdollistaa opiskelun monelle sellaiselle, jolla 

ei olisi mahdollista osallistua läsnäolo-opetukseen tai vapaat opiskelutilanteet koostuvat 

ennalta määrittämättömistä pätkistä, kuten kotona lapsia hoitavilla. 

2.5 Opiskelijoiden tausta  

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko opiskelijoiden taustalla vaikutusta 

Ilmasto.nyt-kurssin arvosanoihin. Opiskelijoiden taustalla tiedetään olevan merkittäviä 

vaikutuksia jo yliopisto-opintoihin valikoitumisessa (Mikkonen & Korhonen 2018). 

Opiskelijoiden tausta vaikuttaa useilla eri tavoilla. Kommunikaatio eli opetuksen 

ymmärtäminen on avainasemassa. Tutkimusten mukaan vaihto-opiskelijat eivät usein 

saavuta parhaita arvosanoja, koska he eivät ole päässeet kovin hyvin sisään paikalliseen 

kulttuuriin (Kelly & Moogan 2012, Meek et al. 2017). Vieraalla kielellä opintojen 

suorittaminen heikentää myös arvosanoja  (Meek et al. 2017), kun taas matematiikan tai 

fysiikan opintotausta auttaa suoriutumaan fysiikan opinnoista paremmin (Colvin et al. 

2014). 
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3 Tutkimusmetodit 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin monitieteistä kurssia, jonka opiskelijoiden 

taustojen vaikutuksia fysiikan käsitteiden oppimiseen halusin selvittää. Säteilypakote 

valikoitui pääkysymykseksi, jonka oppimista tutkin. Tarkastelin myös kurssille 

osallistuneiden yleistä suoriutumista kurssista. 

Tutkittavan kohteen (kurssin) valintaan vaikuttivat kurssin opetussisältö, 

opiskelijapopulaatio kurssilla ja lisäksi mahdollisuus suorittaa kurssi sekä englanniksi 

että suomeksi. Tämä takasi riittävän heterogeenisen populaation tutkimuksen pohjaksi. 

Ilmastonmuutos on monitieteinen ongelma, joten tutkimuskysymys on relevantti. 

Jokaisen tieteenalan täytyy osata perusteet ilmastonmuutoksen taustalla. Fysiikka 

ilmastonmuutoksen takana on olennainen osa koko ongelman ymmärtämiseksi ja 

ratkaisemiseksi. Muiden tieteenalojen opiskelijoiden on ymmärrettävä perusteet, jotta 

fysiikan ulkopuolella tehtävä ilmastonmuutoksen tutkimus, osaaminen ja opetus 

kohdentuu relevantteihin kohteisiin. 

Osallistuin itse vuoden 2017 kurssille, mutta oppimispäiväkirjani ei ollut mukana 

tutkimusaineistossa. 

3.1 Aineiston peruskäsittely 

Pohja-aineistona käytettiin tutkimusluvan antaneiden opiskelijoiden 

oppimispäiväkirjoja (49), joiden lukeminen oli ensimmäinen prosessin vaihe tässä 

tutkimuksessa. Oppimispäiväkirjoja lukiessa tallensin taulukkoon mihin tehtäviin kukin 

oli vastannut. Tavoitteena on saada esille, onko joillakin ryhmillä taipumusta valita 

joitakin muista ryhmistä poikkeavia kysymyksiä.  

Opintorekisteristä sain kursseille osallistuneiden taustatietoja (Taulukko 1), jotka 

liitin osaksi oppimispäiväkirjojen tiedoista kerättyä taulukkoa. Sain tiedot kahdella eri 

toimituksella, joiden sisältö poikkeaa hieman toisistaan. Ensimmäisessä toimituksessa 

pyysin tietoa opiskelijan koulutusohjelmasta ja toisessa katsoin tiedon tiedekunnasta 

riittävän. Koulutusohjelmasta voi päätellä tiedekunnan. Taulukosta voitiin poimia 

taustatietojen pohjalta sopivia ryhmiä erikoistarkasteluun. Muuttujiksi valitsin 

opiskelijoiden sukupuolen, suorituskielen, äidinkielen, opiskeluvuoden, tiedekunnan, 

vastausten pituuden ja suorituksen laajuuden.  

Kurssin arvostelu oli toteutettu kokonaisarvosteluna, joten pienempien 

oppimispäiväkirjan osien arvostelutietoja ei ollut saatavilla (Riuttanen, 2018). 
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Seuraavaksi erotin oppimispäiväkirjoista kirjan 5 reflektiot, jotka sisälsivät vastaukset 

kirjan kysymyksiin. Tutkimuksen ja arvostelun ajaksi tekijän tiedot peitettiin. Tutkin 

tekstistä käsiteltiinkö säteilypakotetta ja oliko käsite ymmärretty. Arvostelin reflektion 

tältä pohjalta asteikolla: ymmärretty (1), osittain ymmärretty (0,5), ymmärretty väärin (0) 

ja säteilypakotetta ei mainittu (x).  

Osana tätä prosessia tarkastin ja arvostelin kirjaan 5 liittyvät tehtävät. Minulla oli 

käytössä mallivastaukset kirjan 5 tehtäviin. Katson arvostelun olevan tasapuolinen 

kaikille, kun yksi arvostelija on tehnyt arvostelun. Tehtävät arvostelin seuraavasti: tehtävä 

oikein (4/4); tehtävä kutakuinkin oikein, mutta jossakin osassa pieni virhe (3/4); noin 

puolet tehtävästä oikein (2/4); joitain osia tehtävästä oikein, mutta suuria puutteita 

tehtävän osaamisessa (1/4); tehtävä täysin väärin (0/4), mitään kirjan 5 tehtävää ei oltu 

tehty (x).  Mikäli opiskelija oli vastannut useampaan kirjan 5 tehtävään, valitsin parhaiten 

osatun tehtävän.  

Muodostin sekä tekstin (50%) että tehtävien (50%) pohjalta arvosanan 

säteilypakotekäsitteen osaamisesta. Mikäli vain toiseen osa-alueeseen oli vastattu, 

muodostin arvosanan vain yhden osa-alueen pohjalta. 

Näiden lisäksi minulla on käytettävissä kurssin aikana suoritettu monivalintatesti. 

Testin tosin pystyi tekemään useita kertoja, joten sen merkitys analysoinneissa on pieni.  

Laskin kunkin oppimispäiväkirjan pituuden sivuina, ja jokaisesta 

oppimispäiväkirjasta kirjan 5 reflektion pituuden sanoina, saadakseni selville vastausten 

pituuden vaikutuksen arvosteluun ja osaamisen reflektointiin. 

3.2 Analyysi 

Kerätyt tiedot yhdistettiin samaan taulukkoon. Taulukoinnin avulla valittiin 

opiskelijoista erilaisia ryhmiä. Sukupuolesta muodostui kaksi ryhmää. Suorituskielestä 

muodostui myös kaksi ryhmää suomen- ja englanninkieliset. Analyysivaiheessa paljastui, 

ettei äidinkielestä ole mielekästä tehdä omaa ryhmittelyä, koska tutkittavista vain yksi 

suomenkielellä kurssin suorittanut ei ollut äidinkieleltään suomenkielinen ja vastaavasti 

vain yksi suoritti kurssin englanniksi äidinkielellään. Opiskeluvuosi jaettiin neljään eri 

ryhmään: alle 3, 3-4, 5-6 ja yli 6 vuotta opiskelleisiin. Opintotaustasta valittiin kuusi 

ryhmää avoimen yliopiston, matemaattis-luonnontieteellisen, maatalous-

metsätieteellisen ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijat, sekä muiden 

tiedekuntien opiskelijat ja vaihto-opiskelijat. Vaihto-opiskelijat ovat myös osana oman 
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tiedekuntansa opiskelijoita. Oppimispäiväkirjojen ja 5. kirjan pituutta käsittelin vain 

lukuna ilman ryhmittelyä. Kurssin suorituksen laajuus oli kaksi tai viisi opintopistettä. 

Analyysivaiheessa ristiintaulukoin kerättyjä tietoja. Selkeimpiä havaintoja tutkin 

tarkemmin. Tarkempaan analyysiin päätyneille havainnoille laskin korrelaatiokertoimet 

ja tilastollisen merkitsevyyden, p-arvon, joiden laskentaan käytin 

taulukkolaskentaohjelmistoa (Microsoft Excel 365).  
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4 Tulokset 

Tämän osion tarkoituksena on selvittää vuosien 2016 ja 2017 Ilmasto.nyt-kurssien 

opiskelijoiden säteilypakote-käsitteen osaamisen tasoa. Tarkastelun pohjana olevien 

taustatietojen avulla selvitetään mahdollisia vaikuttimia säteilypakote-käsitteen 

oppimiseen. 

 

Kuva 2: Tehtäviin vastanneiden lukumäärä, sama opiskelija on voinut vasta useampaankin 

tehtävään. Vastauksien lukumäärä on kuvattu pystyakselilla. Vaaka-akselilla ovat kirjojen 

numerot ja osiot ovat merkattu punaisin kehyksin. Säteilypakotetta käsiteltiin kirjassa 5 (sininen 

nuoli).  

Kurssilla oli tarjolla kysymyspatteristo, josta opiskelija valitsi vastattavat 

kysymykset. Vuoden 2016 kurssilaisten täytyi vastata yhteen kysymykseen kustakin 

kirjasta eli yhteensä 22 kysymykseen per opiskelija. Vuonna 2017 vastausvaatimusta 

muutettiin, niin että jokaisen osion kahteen tehtävään oli vastattava. Tehtävät oli valittava 

eri kirjoista, eli vuonna 2017 vastattiin yhteensä 14 tehtävään per opiskelija. Edellä 

mainitut määrät olivat minimimäärä vastauksia. Kuvassa 2 esitellään vastauksien 

jakauma eri kysymysten välillä. Vastauksia kysymyksiin (877 kpl) tuli kutakuinkin 

saman verran kuin minimivaatimus oli (882 kpl). Vastauksien määrässä kurssin alkupään 

tehtäviin vastattiin useammin yli minimimäärän ja määrälliset vaatimukset eivät kaikkien 

kohdalla täyttyneet loppupäässä kurssia. Toisin sanoen kaikkien vaadittujen tehtävien 
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tekemistä ei vaadittukaan kurssin suorittamiseksi, toisaalta tehtäviä tehneiltä ei vaadittu 

mitään suoritustasoa, vaan riitti että oli yrittänyt vastata tehtävään. 

Kuvassa 2 havaitaan useita tehtäviä, jotka eivät ole saavuttaneet suosiota, kuten 

esimerkiksi kirja 1 tehtävä 3 ja kirja 13 tehtävä 4. Usein vastattuja tehtäviä olivat 

esimerkiksi kirjojen 10 ja 20 ensimmäiset tehtävät ja kirjan kolme toinen tehtävä. Kurssin 

kehittämisen kannalta on hyvä huomioida eri tehtävien suosio. Lisäksi siellä oli yksi 

tehtävä mikä oli jatkotehtävä muille kirjan tehtäville, jolloin tehtävän suorittamiseksi 

tarvittiin vastaukset edellisistä tehtävistä. Näin ollen kyseiseen tehtävään ei tullut 

vastauksia. 

4.1 Opiskelijat 

Kahdelle Ilmasto.nyt-kurssille ilmoittautui yhteensä 241 yliopiston opiskelijaa. 

Avoimen yliopiston kurssille ilmoittautui 56 opiskelijaa. Kurssin suoritti 152 (75 

henkilöä :2016 ja 77:2017) Helsingin yliopiston opiskelijaa ja 19 (7: 2016 ja 12: 2017) 

avoimen yliopiston opiskelijaa. Tutkimuslupa saatiin 42 (26: 2016 ja 16: 2017) yliopisto-

opiskelijalta ja 6 (2: 2016 ja 4:2017) avoimen yliopiston opiskelijalta. Yhden avoimen 

yliopiston opiskelijan työtä ei otettu lukuun, koska oppimispäiväkirja oli tehty 

huomattavasti tehtävänannosta poiketen ja vertailukelpoisten tulosten muodostaminen oli 

mahdotonta.  

Osallistujien taustat olivat moninaisia. Pääosa opiskelijoista oli maatalous-

metsätieteellisestä (MM), bio- ja ympäristötieteellisestä (BT) ja matemaattis-

luonnontieteellisestä (ML) tiedekunnista. Myös tutkimusluvan antaneista yliopisto 

opiskelijoista pääosa oli näistä tiedekunnista. Tutkintotavoitteet jakautuivat opiskelijoilla 

kandidaatin tutkintoon, maisterintutkintoon, tohtorin tutkintoon ja loput opiskelivat 

avoimessa yliopistossa, jolloin opinnot eivät suoraan tähtää mihinkään tutkintoon. 
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Kuva 3: Tutkimukseen otettujen opiskelijoiden (n = 48) jakauma kurssin laajuuden mukaan. 

Punainen kehys kuvaa tutkimukseen otettua ryhmää. Opintorekisteristä poimitut kurssin 

suorittaneiden (Suorittaneet) ja kurssille ilmoittautuneiden määrä (Ilmoit.) Lyhenteet: EN – 

englanti suorituskielenä, SU – suomi suorituskielenä, Luvalliset-kaikki tutkimukseen otetut, Avoin 

– avoin yliopisto, BT bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, MM – maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta, ML – matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Muut-neljään edelliseen ryhmään 

kuulumattomat.  

Tutkittavien joukosta 42% (20 opiskelijaa) valitsi suppeamman kahden 

opintopisteen kurssin (Kuva 3). Kurssi valittiin saman laajuisena lähes yhtä usein 

riippumatta kielestä tai sukupuolesta. Kurssin laajuuden valintaan opintotausta vaikutti. 

Avoimen yliopiston ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat valitsivat 

selvästi useammin kahden opintopisteen kurssin. Kuvasta 3 havaitaan, että laajemmalle 

kurssille ilmoittautuneet jättivät kurssin useammin suorittamatta. Kahden opintopisteen 

kurssin suorittajista 26% ja 5 opintopisteen suorittajista 40% lopetti kurssin kesken. 

Tutkimuslupa saatiin useammin suppeampaa kurssia suorittavilta. Laajemman kurssin 

suorittaneista tutkimusluvan antoi 26% ja suppeamman kurssin suorittajista 48%.  
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Kuva 4: Opiskelijoiden lukumäärä tiedekunnan ja opiskeluvuoden mukaan. Lyhenteiden 

merkitys: Vaihto-opiskelija (Vaih), muut värit, aika opintojen alkamisesta (vuotta). bio- ja 

ympäristötieteellinen tiedekunta (BT), maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (MM) ja 

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (ML) 

Kuten kuvasta 4 havaitaan, pidempään opiskelleita on eniten matemaattis- 

luonnontieteellisestä ja maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Kaikki ryhmät ovat 

kuitenkin melko heterogeenisiä. 

 

Kuva 5: Opiskelijoiden lukumäärän jakautuminen sukupuolen ja tiedekunnan mukaan. Avoin 

yliopisto (Avoin), bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (BT), maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta (MM), matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (ML) ja muihin tiedekuntiin 

kuuluvat (Muut) 
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Kaikissa tiedekuntaryhmissä miehet olivat vähemmistönä, kuten kuvasta 5 

havaitaan. Suurin suhteellinen osuus miehiä osallistui matemaattis-luonnontieteellisestä 

tiedekunnasta (Kuva 5).  

4.2 Oppiminen 

Tutkimuksessa otettiin tarkasteluun Ilmasto.nyt-kurssin kirjasta 

”Ilmastoherkkyys ja säteilypakote” säteilypakote-käsite. Kursseille osallistujille ei tehty 

lähtötasomittausta, joten osaamistason kvantifiointi on toissijaisten indikaattorien, kuten 

tehtyjen tehtävien ja oppimispäiväkirjan arvioinnin varassa.  

 

Kirjan 5. Kysymykset: 

”1. Viime jääkauden kylmimmän vaiheen aikana valtamerten pinta oli noin 130 m 

alempana kuin nykyisin.  

a) Kuinka paljon vettä oli tuolloin sitoutuneena mannerjäätiköihin, jos oletetaan 

merenpinnan laskun johtuneen kokonaisuudessaan veden siirtymisestä jäätiköihin? Maapallon 

pinta-ala on 5.1 × 1014 m2, josta merta on 70 %, ja veden tiheys on 1000 kg m-3. 

b) Kuinka paljon energiaa jäätiköiden sulattaminen vaati, kun yhden jääkilon sulamiseen 

kuluu 333 kJ? 

c) Kuinka suurta säteilyepätasapainoa (Wm-2) jäätiköiden sulaminen edellytti, jos siihen 

kului aikaa 5000 vuotta? Vertaa tulosta maapallolle imeytyvän auringonsäteilyn määrään. 

2. Vertaile hiilidioksidin (CO2) ja metaanin (CH4) ilmastovaikutuksia Chigagon 

yliopiston Slugulator-mallilla: http://climatemodels.uchicago.edu/slugulator/.  

a) Laita hiilidioksidipäästöksi 1000 Gt. Paljonko maapallon keskilämpötila mallin 

mukaan nousee? Milloin lämpeneminen tasaantuu? 

b) Aseta metaanipäästöksi 50 Gt. Paljonko maapallon keskilämpötila nousee ja milloin? 

c) Miltä näiden kaasujen säteilypakotekäyrät (radiative forcings) näyttävät? Miksi 

hiilidioksidin ja metaanin ilmastovaikutukset ovat niin erilaisia? 

3. Testaa Chicagon yliopiston mallilla (http://climatemodels.uchicago.edu/rrtm/) 

erilaisten aerosolien vaikutusta maapallon säteilytaseeseen. Mikä aerosoli vaikuttaa 

voimakkaimmin a) viilentävästi ja b) lämmittävästi? Miten erilaiset pilvet vaikuttavat? ” 

(Riuttanen et al., 2016) 

Kokonaisuutena eri kysymyksiin kirjassa 5 vastattiin melko tasaisesti, eniten 

vastattuun kysymykseenkin vastasi vain 50% kuten kuvasta 6 havaitaan. Sukupuolten 

välillä havaittiin vain pieniä eroja. Naiset vastasivat miehiä enemmän kolmanteen 

kysymykseen (naiset 35%, miehet 21%) ja miehet vastasivat naisia enemmän 
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ensimmäiseen kysymykseen (naiset 15%, miehet 29%). Toinen kysymys oli suosituin 

molemmilla sukupuolilla, siihen vastasi puolet kummastakin sukupuolesta. 

Suorituskielellä ei vaikuttanut olevan merkitystä kysymyksiin vastaamisessa. 

Tiedekunnittaisessa jaottelussa sen sijaan nähdään selkeitä eroja.  Bio- ja 

ympäristötieteellisessä tiedekunnassa opiskelevista ei yksikään vastannut 1. 

kysymykseen. Vastaajista pääosa (5/8) oli matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 

opiskelijoita.  

Toinen kysymys oli selkeästi suosituin kaikissa ryhmissä, paitsi matemaattis-

luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien opiskelijoiden keskuudessa. Kyseisessä 

tehtävässä oli yksinkertaiselta vaikuttava vertailutehtävä. Lisäksi kasvihuonekaasut ovat 

ilmastonmuutoskeskustelun keskiössä, joten tämä kysymys herätti monessa 

mielenkiintoa. 

Kolmas kysymys koskee aerosolien vaikutusta, joka ei välttämättä puhuttele 

muita kuin fyysikoita. Aerosolit ovat merkittävä tutkimuskohde Helsingin yliopiston 

matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Aerosoleilla kokonaisuutena on 

ilmastoa viilentävä vaikutus. Kolmas kysymys sijoittui suosituimmuudessa edellisten 

puoliväliin, joskin siihen vastasivat pääasiassa vain matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan opiskelijat.  
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5. KIRJAN VASTAUKSET LAJEITTAIN 
1. kysymys 2. kysymys 3. kysymys

Kuva 6: Kirjan 5 vastaukset lajeittain. Ryhmiteltynä sukupuolen, suorituskielen ja tiedekunnan 

mukaan. Kukin punainen kehys vastaa samaa tutkimusotosta. Jokaiseen palkkiin on merkitty 

siihen kuuluvien opiskelijoiden lukumäärä.  Lyhenteet: M -mies, N-nainen, EN – englanti 

suorituskielenä, SU – suomi suorituskielenä, Total-kaikki tutkimusluvan antaneet, Avoin – avoin 

yliopisto, BT bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, MM – maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta, ML – matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. 
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Taulukko 2: Säteilypakotekäsiteen osaaminen tarkasteltuna kirjan 5 reflektiosta ja 

tehtävästä. Kuhunkin arvosteluryhmään on merkattu siihen kuuluvien opiskelijoiden lukumäärä. 

Reflektion arvostelu: 0 ei mainintaa tai osaamista, ½ osaamista havaittavissa, 1 ymmärtää 

säteilypakotekäsitteen. Tehtävä arvosteltiin viisiportaisesti. Mikäli opiskelija oli tehnyt 

useamman tehtävän, valittiin paras suoritus. Sekä tehtävässä että reflektiossa x kuvaa, ettei 

vastausta ole ja 0 puolestaan väärää vastausta.  

Opiskelijoiden lukumäärä 5. kirjan reflektion ja tehtävän 
arvostelun mukaan 

 x 0 0,25 ½ 0,75 1 
Paras 

 tehtävä 
1 2 0 0 4 8 17  
½ 1 0 0 1 2 5  
0 0 1 1 1 0 2  
x 0 0 2 0 1 1  

Reflektion säteilypakote   

Tutkittavat osasivat säteilypakotekäsitteen hyvin. Vähintään ¾ pisteistä sai 34/49 

(69%) opiskelijasta. Pääosa tutkimusluvan antaneista sekä osasi tehtävät että oli käsitellyt 

reflektiossaan säteilypakotetta ymmärtäen asian (Taulukko 2). Tässä tutkimuksessa 

reflektion ja tehtävän arvosanasta laskettiin keskiarvo koko kirjan arvosanaksi.  

Kurssille osallistuneet vaikuttavat motivoituneilta. Omaan oppimisympäristöön 

kuulumattomiin asioihin tartutaan mielenkiinnolla. Kiinnostus on yksi parhaista 

oppimisen motivaattoreista. Kiinnostus asiaan on ymmärrettävästi korkealla koska kurssi 

kuuluu pakollisena vain harvoihin opintolinjoihin. 
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Kuva 7: Kurssin arvosana ja kirjan 5 arvosana, sekä niiden välinen korrelaatio. Rastin 

koko kuvaa henkilöiden lukumäärää kussakin pisteessä. Kunkin rastin vasemmalle puolelle on 

merkitty pisteeseen sijoittuvien opiskelijoiden lukumäärä. 

Yllä olevassa kuvassa 7 havaitaan parempien kurssin arvosanojen ja 5. kirjan 

arvosanojen korreloivan, mutta heikosti, Pearsonin korrelaatiokertoimen ollessa 0,37. 

Arvojoukolle p-arvo on alle 1%, joten korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä. Kuvassa 

on yhdistetty reflektion ja tehtävien arvostelu kirjan 5 arvosteluksi. Hyvän arvosanan 

kurssista saaneet ovat saaneet pääsääntöisesti hyvän arvosanan käsiteltävänä olevasta 

kirjasta. 
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Kuva 8: Kurssin ja kirjan 5 arvosanoista laskettuja mediaaneja (A) ja keskiarvoja (B). 

Keskiarvot on merkattu rastilla ja mediaanit ympyröillä. Lyhenteet: Op.v. – opiskeluvuosi 

Helsingin yliopistossa, BT – bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, MM – maatalous-

metsätieteellinen tiedekunta, ML -matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Vaih. – vaihto-

opiskelijat, Avoin -avoimen yliopiston opiskelija, muut – muu tiedekunta ja op – opintopiste. 

Vastaavien ryhmien keskihajonnat (C). 
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Kuvasta 8 nähdään erilaisten ryhmittelyjen mukaisia keskiarvoja, mediaaneja ja 

keskihajontoja. Kaikkien tutkimusluvan antaneiden keskiarvoa heikommin kurssin 

suorittivat vaihto-opiskelijoiden, englanniksi suorittavien ja alle 3 vuotta opiskelleiden 

opiskelijoiden ryhmät. Suurin vaihteluväli arvosanoissa oli pitkään opiskelleiden 

ryhmässä. 

Tutkimukseen luvan antaneiden opiskelijoiden kurssiarvosanan keskiarvo on 

korkea (Kuva 8), mutta se ei juuri poikkea kaikkien kurssille osallistuneiden arvosanoista. 

MOOC-kursseille ilmoittautuu yleensä paljon ”selailijoita”, joiden ei ole tarkoituskaan 

suorittaa kurssia. Jordanin (2014) tutkimuksessa 54% ilmoittautujista päätyi aktiivisiksi 

opiskelijoiksi. Tällä kurssilla suoritusprosentti oli 63%. 

Sukupuolten välillä ei havaita keskiarvoissa ja mediaaneissa kovinkaan suurta 

eroa. Arvosanojen ero on käytännössä olematon, mutta kirjan 5 arvioinneissa miehet 

saavat hieman parempia arvosanoja.  

4.3 Osaaminen opintotaustan mukaan 

Opintotaustamuuttujina käytettiin opiskeluvuotta, tiedekuntaa, avointa yliopistoa 

ja vaihto-opiskelijana oloa. Taustamuuttujilla on monitieteisellä kurssilla vaikutusta 

lopputuloksiin, ainakin tällä kurssilla oli. 

 

Kuva 9: Kirjasta 5 arvosana 0-1 tiedekunnittain. Mustalla viivalla ilmaistaan kaikkien 

tutkimusluvan antaneiden keskiarvo. Lyhenteet: Avoin yliopisto (Avoin) bio- ja 

ympäristötieteellinen tiedekunta (BT), maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (MM) ja 

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (ML) 
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Kirjan 5 arvosanan suurin osa opiskelijoista on saanut parhaaseen neljännekseen 

sijoittuvan pistemäärän (Kuva 9). Vain 18% on jäänyt pisteissä alle puolen. 

Luonnontieteellisen taustan omaavat saivat hieman parempia arvioita kuin, muut ja 

avoimen yliopiston opiskelijat. 

 

 

Kuva 10: Kurssin arvosana tiedekunnittain suhteutettuna opiskelija määrään. Lyhenteet: Avoin 

yliopisto (Avoin) bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (BT), maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta (MM) ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (ML). 

Kurssin arvosanat (kuva 10) ja kirjasta 5 saatujen arvosanojen jakauma 

tiedekunnittain (kuva 9) paljastaa, muista tiedekunnista ja avoimesta yliopistosta 

saapuvien hieman heikomman menestyksen. Tämä herättää tietysti kysymyksiä. Onko 

pohjatiedolla merkitystä? Onko kurssi sittenkin suuntautunut tai suunnattu enemmän 

luonnontieteitä opiskeleville? Onko vastausten ulosanti erilaista riippuen 

opiskelutaustasta? 
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Kuva 11: Kurssin arvosana opiskeluvuoden mukaan. Vaihto-opiskelijat ja avoimen yliopiston 

opiskelijat ovat omina ryhminään.  

Kurssin arvosanoissa opiskeluvuoden mukaan erottuu oikeastaan vain kaksi 

ryhmää, jo hieman pidempään opiskelleet 5-6 vuotta ja vaihto-opiskelijat (Kuva 11). 5-6 

vuotta opiskelleissa löytyy vain parhaita arvosanoja 5 ja 4. Vaihto-opiskelijoilta 

puolestaan puuttuvat parhaat ja heikoimmat arvosanat. Pidemmälle ehtineillä 

opiskelijoilla on huomattu opiskelutaitojen kehitystä (Badcock et al. 2010). Toisaalta 

myöhäisemmässä opintojen vaiheessa otetaan vain kiinnostavimpia kursseja, joihin on 

usein jo pohjatietoa. 
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Kuva 12: Kirjan 5 arviointi opintovuoden mukaan. Vaihto-opiskelijat ja avoimen yliopiston 

opiskelijat ovat omina ryhminään.  

 

Kirjan 5 arvioinneista 5-6 vuotta opiskelleet erottuvat positiivisesti joukosta, 

paremmin arvioinnein. Lähes kaikki 5-6 opiskelleiden ryhmästä sai yli ¾ kirjan 5 

pisteistä, kun muista ryhmistä tähän pistemäärään ylsi vain reilu puolet.  

4.4 Osaaminen sukupuolen mukaan 

Tutkimuksen opiskelijat olivat jakautuneet tiedekunnittain erilaisella 

sukupuolijakaumalla kuten kuvassa 5 esitettiin.  

 

Kuva 13: Tutkimusluvan antaneiden kurssista saamat arvosanat sukupuolen mukaan. 
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Kuvasta 13 havaitaan että parhaan arvosanan sai hieman useammin nainen kuin 

mies, mutta arvosanojen keskiarvo on molemmilla sukupuolilla sama 4,1. Naiset saivat 

selkeästi vähemmän toiseksi parasta arvosanaa 4 kuin miehet, mediaanin ollessa 

kuitenkin molemmilla 4.  

 

Kuva 14: Miesten ja naisten arvostelut kirjasta 5. 

Kirjan viisi arvostelusta miehet saivat hieman parempia arvosanoja kuin naiset, 

kuten kuvasta 14 havaitaan. Arviointien keskiarvoksi tuli 0,79 ja mediaaniksi 0,83. 

Miesten keskiarvo oli 0,86 ja mediaani 0,94. Naisilla vastaavasti keskiarvo oli 0,78 ja 

mediaani 0,88.  Kirjan 5 arvioinnissa sukupuoli nousi tilastollisesti merkitseväksi 

tekijäksi eli p-arvo oli alle 0,05. Tähän voi olla yhtenä selityksenä miesten suurempi osuus 

matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien ryhmässä, kuten kuvasta 5 

voidaan havaita.  

4.5 Kielen ja vastausten pituuden vaikutus arvosanoihin 

Tutkimuksissa on todettu, että vieraalla kielellä kurssin suorittaminen laskee 

kurssista saatavaa arvosanaa (Happ et al., 2016, Meek et al. 2017). Niin on käynyt myös 

tällä kurssilla. Suomessa järjestettävissä englannin kielisissä kursseissa kielen merkitys 

korostuu, koska pääsääntöisesti kurssin järjestäjälle englanti on vieras kieli ja se on sitä 

myös kurssille osallistujalle.  
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Kuva 15: Arvosana suorituskielen mukaan.  

Kuvassa 15 on esitetty kurssin arvosanat suorituskielen mukaan. Äidinkielellä eli 

suomeksi suoritetuissa arvosanajakauman huippu osuu korkeimpaan arvosanaan 5. 

Englanninkielisten suoritusten jakauman huippu jää alle neljän. 

 

Kuva 16: Kirjan 5 arvostelu suorituskielen mukaan. Opiskelijat on jaettu neljään ryhmään 

arvosanan mukaan. 

Kirjan 5 arvosanat suorituskielen mukaisissa ryhmissä on esitelty kuvassa 16. 

Molemmissa ryhmissä korkeimman arvosanan ryhmä on suurin. Suomen kielellä 

vastanneet ovat kuitenkin saaneet keskimäärin parempia arvosanoja. Kirjan 5 

arvosteluissa erityisesti heikoimman arvosanan saaneiden osuus oli korkea englannin 

kielellä vastanneiden joukossa. 
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Oppimispäiväkirjojen pituuksien vaihteluväli on suuri 8 sivusta 37 sivuun, joten 

oman oppimisen kuvauksessa on paljon variaatiota.    

a) 

b) 

Kuva 17: Oppimispäiväkirjojen pituus (sivua) suhteessa arvosanaan a) suomeksi ja b) 

englanniksi suorittaneiden keskuudessa. 

Oppimispäiväkirjan pituudella vaikuttaisi olevan merkitystä arvosanaan, kuten 

kuvista 17 a ja b havaitaan. Tämä johtunee asian monimutkaisuudesta ja 

monipolvisuudesta. Ilmastonmuutoksen oppimisen ilmaiseminen alle 15 sivussa on jo 

huomattavan vaikeaa. 
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Poikkeuksen muodostaa aineistosta poistettu oppimispäiväkirja (ei kuvissa), jossa 

oli ilmeisiä vaikeuksia tieteellisen tekstin tuottamisessa ja se oli siten huomattavan pitkä, 

mutta ei saanut hyvää arvosanaa. 

Oppimispäiväkirjojen pituus suhteessa arvosanaan on paljon selkeämpi 

englanniksi kurssin suorittaneilla (Kuva 17 b) kuin suomen kielellä suorittaneilla (Kuva 

17 a) ja molemmilla korrelaatio on tilastollisesti merkitsevä eli p-arvo on alle 0,05. Siitä 

voi päätellä, että ilmastonmuutoksen hyvä ymmärrys ja siitä kertominen vaatii 

kohtalaisen laajan vastauksen kirjoittamista. Pidemmän vastauksen kirjoittamalla 

varmistaa vastaanottajalle oman osaamisensa. Vastaavaa on havaittavissa tieteellisissä 

julkaisuissa, joissa pidemmät julkaisut saavat enemmän viittauksia (Falagas et al. 2013). 

Ytimekkään tekstin kirjoittaminen vieraalla kielellä on vaikeampaa kuin omalla 

äidinkielellä. Tästä seuraa, että korrelaatio tekstin pituuden ja arvosanan välillä on 

selkeämpi englanniksi vastanneilla. Äidinkielellä hyviä arvosanoja on saatu lyhyilläkin 

vastauksilla.  

Vuonna 2016 oppimispäiväkirjan pituudelle ei juurikaan annettu rajoituksia. 

Opiskelijat vastasivatkin kirjaan 5 suhteessa samanpituisesti kuin koko kurssin 

muuhunkin kurssin antiin.  

 

 

Kuva 18 Kirjan 5 sanamäärä suhteessa oppimispäiväkirjan pituuteen. a) vuonna 2016 ja b) 2017 

Vuonna 2017 oppimispäiväkirjalle asetettiin 25 sivun pituusrajoitus. Sen 

seurauksena opiskelijat priorisoivat eri kirjojen reflektioihin käyttämäänsä sivumäärää, 

kuten kuvista 18 a ja b voidaan huomata. Vuonna 2016 kirjaan 5 käytetty sanamäärä 

korreloi suoraan suhteessa oppimispäiväkirjan pituuteen. Tästä herää kysymys, 

saadaanko lyhyemmillä päiväkirjoilla riittävä pohja kaiken arvostelemiseksi? Vai onko 

oppimispäiväkirjojen pituutta rajoittamalla saatu karsittua epäolennainen sisältö pois? 

a) b) 
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Kuva 19: Kirjan 5 arvosana suhteessa kirjan 5 reflektioon ja tehtävään käytettyyn sanamäärään 

a) vuonna 2016 ja b) vuonna 2017 

Kuvassa 19 a nähdään kirjan 5 reflektiosta saadun arvosanan ja reflektion 

pituuden yhteys. Vaikutus on tilastollisesti merkitsevä (p-arvo <0,01). Seuraavana 

vuonna 2017 kuvassa 19 b korrelaatiota ei ole havaittavissa. Kuvaparista huomataan 

myös, että vuonna 2017 kaikkein heikoimpia arvosanoja ei ole annettu ollenkaan. Tästä 

voi päätellä vastausten laadun parantuneen. 

4.6 Kurssin loppureflektointien palaute – osaamisen tunne 

Luonnontieteellisestä osuudesta lausuttiin pääasiassa kommentteja haastava tai 

vastaavaa, jotka tämän päivän kontekstissa voidaan tulkita vaikeaksi. Nämä kuvaukset 

tulivat jotain muuta kuin luonnontieteitä opiskelevien reflektioista. Toisaalta vain yhdessä 

oppimispäiväkirjassa tehtävät ja reflektio oli jätetty tekemättä säteilypakotteen osalta. 

Vain muutama ilmaisi, että tehtäviä jäi tekemättä osaamisen puutteen vuoksi. 

Luonnontieteellinen perusta katsottiin tärkeäksi osaksi ilmastonmuutoksen 

käsittämisessä. Mikäli osaaminen jäi opiskelijan mielestä puutteelliseksi 

luonnontieteiden osalta, he halusivat täydentää osaamistaan myöhemmin. 

Yleisesti kurssin antia pidettiin hyvänä ja kattavana. ”Kurssin parhaita puolia oli 

monitieteinen työskentely eri alojen ihmisten kanssa,” kommentoi eräs opiskelija 

loppureflektiossaan. Samankaltaisia vastauksia oli useita. Kurssin sisältöä pitivät alan 

opintoja jo suorittaneet hyvänä täydennyksenä. Monitieteisyys olikin ollut monen 

opiskelijan motiivina osallistua kurssille. Oman tieteenalan tietämys koettiin usein 

riittäväksi, mutta muiden ilmastonmuutokseen liittyviä osa-alueita halutiin täydentää. 

Ilmastonmuutoksen prosessien ja vaikutusten ymmärtäminen kasvoi kaikilla, ainakin 

heidän omien reflektioidensa perusteella. Kurssin merkitystä kuvattiin vaikutuksilla 

omaan toimintaan ja henkiseen tilaan. Ilmastonmuutoksen koettiin aiheuttavan 

a) b) 
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ahdistusta. Loppureflektioissa opiskelijat ilmaisivat halunsa pienentää omaa 

hiilijalanjälkeä.  
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5 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää fysiikan käsitteen oppimista 

heterogeenisen taustan omaavassa opiskelijapopulaatiossa. Kurssiksi valikoitunut 

Ilmasto.nyt toteutti heterogeenisyyden kriteerin hyvin ja monella tavalla. Kurssille 

osallistujia oli useista tiedekunnista ja osa oli vaihto-opiskelijoita tai avoimesta 

yliopistosta, ja he olivat eri vaiheessa opintojaan.  

Selvitin mihin kysymyksiin opiskelijat vastasivat ja mihin eivät. Havaitsin 

opiskelijoiden valitsevan erilaisia kysymyksiä. Valinta liittyy ainakin osittain siihen, 

millainen tausta opiskelijalla on. Opiskelija valitsee sellaisen tehtävän, mihin hän kokee 

omaavansa parhaan osaamisen. Osaan kysymyksistä ei vastannut juuri kukaan. 

Säteilypakote on käsitteenä keskeinen ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi. 79% 

opiskelijoista oppi tutkittavana olleen säteilypakote-käsitteen, kun oppimisena pidetään 

vähintään 75% arvostelusta saatuja pisteitä.  

Suorituskieli ja opiskeluvaihe vaikuttivat suoritukseen. Vieraalla kielellä 

suoritettu kurssi laskee keskimäärin arvosanaa, kuten aiemmissa tutkimuksissa on 

havaittu. Tosin tämä tutkimus ei tuo esille sitä onko osaaminen oikeasti heikompaa vai 

onko vieraalla kielellä osaamisen osoittaminen vain vaikeampaa. Opiskelijoiden 

opiskeluvaiheella oli myös selkeä vaikutus arvosanaan niin koko kurssilla kuin 

säteilypakotekäsitteen osaamisessa. Opiskelijat, jotka olivat opiskelleet 5-6 vuotta saivat 

parhaita arvosanoja. Opiskeluvaiheen vaikutus osaamiseen voi johtua useasta eri 

tekijästä. Olennaisen tiedon sisällyttäminen vastauksiin on kehittynyt. Akateeminen 

kirjoittaminen on saanut harjoitusta. Toisaalta yleinen pohjatieto alalta on korkeampi.   

Vastausten pituudella on myös merkitystä arvosanaan. Pidemmillä 

oppimispäiväkirjoilla sai parempia arvosanoja. Pituuden vaikutus hävisi kuitenkin 

säteilypakotteen osalta vuonna 2017. Tämä johtui oppimispäiväkirjojen pituudelle 

asetetuista rajoituksista. 

Kurssien kehittämisen kannalta kannattaisi tämän tutkimuksen perusteella 

kiinnittää erityistä huomiota vieraalla kielellä kursseja suorittaviin. Kurssilla oppiminen 

voi vaatia kielellistä ja kulttuurillista osaamista, jonka puute voi vaikuttaa 

oppimisprosessiin tai oman osaamisen esittämiseen. Kurssin opiskelijan 

opiskeluvaiheella on merkitystä, joten sen huomioiminen kurssin suunnittelussa on 

tärkeää. Osaamisen mittaamisen metodeihin ja laajuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, 

jotta opiskelija ei joudu kaventamaan tiedollista osaa mitattavasta asiasta. Kurssin 
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kehittämisen kannalta kannattaa pohtia eri kysymysten asettelua ja sitä, miten opiskelijat 

saataisiin vastaamaan monipuolisesti eri aiheiden kysymyksiin. 

Tämän tyyppisille monitieteisille ja ajankohtaisille kursseille vaikuttaisi olevan 

tarvetta ainakin Ilmasto.nyt kurssin loppureflektioiden pohjalta. 
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