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1 JOHDANTO 

Helsingin yliopiston maataloustieteiden opetuksessa ja erityisesti agroekologiassa 

painotetaan, miten tärkeää maatalouden monimuotoisuus on, ja millaisia vaikutuksia 

maataloudella on ympäröivälle luonnolle. Yliopisto antaa hyvät valmiudet teoreettisen 

tiedon kannalta sekä valmiuksia soveltaa tietoa käytännössä. Kuitenkin 

ruohonjuuritasolla maanviljelijät itse tekevät maatalousluonnon monimuotoisuutta 

koskevat ratkaisut maatiloilla. Toimiva, tuottava sekä ympäristöystävällinen maatila 

sekä maatalous ovat yhteydessä alati kehittyvään tutkimukseen sekä uuteen tietoon. 

Suomessa ei ole ennen tätä tutkimusta tehty selvitystä, miten maatalousalan 

oppilaitoksissa opetetaan luonnonhoitoa ja monimuotoisuutta sekä millaisena 

luonnonhoidon opetus koetaan ja millaiset mielipiteet oppilailla on luonnonhoitoa 

kohtaan (opistotaso, ammattikorkeakoulut sekä opettajat). 

Euroopan Unionin ympäristökomissio on todennut perinteisen maatalouden 

systeemien olevan luonnoltaan arvokkaita maatalousalueita (High Nature Value 

Farming) (IEEP 2007a; Beaufoy ja Cooper 2009).  Viimeisten vuosikymmenten aikana on 

luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti, vähentynyt merkittävästi (Suomen 

ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus, https://www.syke.fi/fi-

FI/Ajankohtaista/Luonnon_monimuotoisuuden_vaheneminen_voi(56874) (luettu 

26.1.2021). Tämä johtuu pääosin viljelykäytäntöjen tehokkaammasta käytöstä sekä 

luonnontilaisten elinympäristöjen menetyksistä (Carrie ym. 2018). Biologista 

monimuotoisuutta hyödynnetään luonnonmukaisessa viljelyssä. Näitä toimintatapoja 

ovat esimerkiksi torjunta-aineiden sekä epäorgaanisten lannoitteiden käytön 

sulkeminen pois viljelyksestä (Carrie ym. 2018).  

Olennaista luonnon monimuotoisuudessa ja kaikkien luontoarvojen onnistuneisuudessa 

on se, miten maatalousalueita tuetaan, perustetaan sekä hoidetaan. 

Luonnonhoitopeltotoimenpiteissä on suuri luonnon monimuotoisuuden hyöty ja 

viljelijöitä houkuttaa näissä mahdollisuus säilyttää viljelemätön pelto hoidettuna ja 

avoimena, lisäksi mainittiin tukitasoon ja taloudellisuuteen liittyvän syyt, kuten 

esimerkiksi viljanviljelyn kannattamattomuus, korkeat kustannukset sekä 

luonnonhoitopellosta maksettavien tukien houkuttelevuus (Heliölä ym. 2012). 
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Luonnonhoitotoimenpiteet mahdollistavat monimuotoisuuden edistämisen paremmin 

verrattuna kesannointiin. Kuitenkin luonnonhoitopelloilla ei voida korvata 

perinnebiotooppien tai muiden puoliluonnontilaisten elinympäristöjen karsiintumista 

(Heliölä, Herzon, 2012). 

Vaikka kestävän kehityksen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin on edistynyt paljon 

eurooppalaisissa korkeakouluissa, silti kestävän kehityksen ja pedagogisten 

lähestymistapojen välistä tutkimusta on ollut vain vähän. Perinteiset pedagogiset 

lähestymistavat, kuten luennot sekä tapaustutkimukset, on suunniteltava sekä 

harkittava uudelleen, jotta taitoja ja kestävän kehityksen koulutusta voitaisiin parantaa 

(Lozano ym. 2019).  

 

2 LUONNON MONIMUOTOISUUS MAATALOUSALAN OPETUKSEN 

AIHEENA 

Perinnebiotooppeja hoidetaan monestakin syystä, jo pelkästään arvokysymystenkin 

takia, esimerkiksi kulttuurihistoriallisista, hyötynäkökulmista, esteettisistä sekä 

luonnonsuojelullisista syistä (WWF 2019). Erityisen tärkeää monimuotoisuudessa (jota 

perinnebiotoopit edustavat) on sen mosaiikkisuus, jotta luonnon monimuotoisuutta 

voidaan parhaiten ylläpitää. Tutkimuksen mukaan kompleksinen maisemamosaiikkisuus 

esittää yleistä piirrettä monissa perinteisen maisemassa ympäri maapalloa, joissa 

esimerkiksi sosioekonomiset tarpeet enemmän kuin ympäristölliset piirteet, ovat 

vahvoja tekijöitä (Agnoletti 2015). 

Lajien sukupuutto on myös vähäisempää isoissa mosaiikkimaisissa muodostelmissa, kuin 

verrattuna hajallaan oleviin laitumiin (Kumm 2004). Maiseman koostumus on myös 

tärkeä liikkuville organismeille, kuten esimerkiksi linnuille, jotka edellyttävät, että 

hallintotoimien tulisi keskittyä koskemaan laajempaa maaseutua eikä vain ainoastaan 

yksittäisille laitumille (Söderström ym. 2000). Bakker (1989, 1998) huomasi, että 

mekaaninen niittäminen sekä laiduntaminen on tärkeää perinnebiotooppien 

ylläpitämiseksi.  
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Tämän päivän laidunten ylläpitämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Jos laidun 

on esimerkiksi hylätty, se voitaisiin uudistaa metsälaitumeksi, jos siinä on vielä jotakin 

tunnusomaisia rakenteellisia piirteitä jäljellä, kuten esimerkiksi avoimuus tai tyypilliset 

puulajistot. Suurimmat biologiset suojelun arvot löydetään yleensä puolilta, jotka ovat 

luonnostaan hedelmällisiä, mutta huomiota tulisi kiinnittää myös erilaisten 

maisematasolla hallittujen sivujen monipuolisuuteen ja -muotoisuuteen (Olden ym. 

2015). 

Perinnebiotoopeilla on tärkeä tehtävä Suomen monimuotoisen lajiston ylläpitämisessä 

sekä se on tärkeää omaleimaisen kulttuurimaisemansa takia, joka on arvo itsessään. 

Perinteisen maatalousmaiseman merkitys biodiversiteetille on jo kuitenkin melko hyvin 

kartoitettu (Vainio ym; 2001; Beaufoy ja Cooper 2009).  

Ilmaston lämpenemisen takia Suomessa monimuotoisuus saattaa monipuolistua 

lisääntyneen lämmön ja muuttuvien olosuhteiden myötä. Etelästä saattaa saapua 

Suomeen uusia lajeja, kuten esimerkiksi uusia perhoslajeja. Vastaavasti myös 

tuhoeliöiden määrä saattaa myös lisääntyä. Kuitenkin useat elinympäristöt saattavat 

kenties tulla harvinaisemmiksi (Carter 2007; Maa- ja metsätalousministeriö 2005).  

Suomessa maataloutta opetetaan ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa sekä 

yliopistotasoisena. Maatalous on pitkään ollut yhä voimaperäisempää, joka on 

seurausta kovasta kilpailusta. Kilpailun vuoksi maankäyttöä on pyritty tehostamaan sekä 

tuotantopanoksien määrää kasvattamaan. Tämän tilanteen vuoksi on aiheutunut monia 

ympäristöongelmia, joita maataloustuet pyrkivät korjaamaan. Nykyiset toimenpiteet 

tukijärjestelmissä ovat kuitenkin vielä riittämättömiä luonnon monimuotoisuuden 

kannalta (Heliölä, Herzon 2012). Arvokkaimpia luontotyyppejä luonnon 

monimuotoisuutta ajatellen ovat tuoreet niityt, kedot, kalliokedot sekä matalakasvuiset 

rantaniittytyypit (Vainio ym. 2001), joitakin näistä esiintyy maatalousalueilla. Luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää esimerkiksi erilaisilta luontotyypeiltä ja 

rakenteilta mosaiikkimaisia rakenteita, myös perinnebiotoopeilta suuria vaihteluita 

(Vainio ym. 2001).  
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Kestävyyden kannalta on tärkeä säilyttää integrointi koulutuksessa. Näin opiskelijat 

saavat kognitiivisen perustiedon kestävyydestä (NE Nationalencyklopedin, 2016). Kun 

kehitetään syvempää oppimista tai tietoisuutta kestävyyden tarpeesta, heidän kykynsä 

ryhtyä toimiin aikaisemman oppimansa perusteella kasvaa (Littledyke, 2008). 

Oppilaitokset pyrkivät kehittämään syvempiä oppimismalleja, joissa tieto reflektoidaan 

aiemmin opittuun ja kyseenalaistetaan oppimista sovellutuksilla (mm. Posch & Steiner 

2006, Argyris 1977, Bloom ym. 1956, Lonaro 2014), koska tietojen lisääminen ei 

välttämättä johda muutoksiin automaattisesti (Kollmus 2002).  

Tutkimusten mukaan opiskelijat ovat kiinnostuneita oppimaan kestävyydestä (Martinez-

Agut ym. 2014, Christensen ym. 2002). Kuitenkin kestävän kehityksen toteutuksista 

oppimisesta on tehty vain vähän tutkimusta (Tilbury 2001). Suomesta en löytänyt 

tällaista tutkimusta lainkaan, jossa olisi kysytty maatalouden opiskelijoilta, saati 

opettajilta, maatalouden kestävyyden opetuksesta tai kiinnostuksesta siihen.  

Viljelijät ovat heterogeeninen joukko (Schmitzberger ym. 2005, Kaljonen 2006), mutta 

valjastamalla viljelijät ympäristönhoitajiksi, voitaisiin tarvittavia toimia saada aikaiseksi. 

Asenteet maataloutta sekä luonto kohtaan ja tilan taloudellinen tilanne vaikuttavat 

ympäristönhoitoon viljelijöiden osalta (Schmitzberger ym. 2005, Herzon ja Mikk 2007).  

Viljelijöiden tietämättömyys perinneympäristöistä tuli hyvin ilmi myös Suomessa (Laanti 

2013). Lisäämällä tietoa luonnon toiminnasta, voitaisiin luultavasti viljelijöiden 

käyttäytymistä muuttaa (Ahnström 2009 s.33). Maanviljelijän tiedot maatalouden 

ympäristövaikutuksista, tilan toimintaehdot ja tuotannon tavoitteet vaikuttavat myös 

koko tilan ympäristötavoitteisiin (Kaljonen 2000). Käyttäytymiseen vaikuttaa myös 

esimerkiksi erilaisten tahojen, kuten järjestöjen mielipiteet maatalouden ympäristön 

riskeistä sekä hyvistä hoitokeinoista (Kaljonen 2000, Silvasti 2003). Vaikka opiskelijat 

tunnustavat, että radikaaleille muutoksille yhteiskunnassa on tarvetta, kuten suojella 

vesistöjä, silti tietoisuudessa ei ole merkittävää vaikutusta heidän toimintaansa 

(Sammalisto ym. 2016).  

Seuraavan sukupolven viljelyn takia, on maanviljelijöiden tavoitteena pitää peltonsa 

mahdollisimman hyvässä kunnossa (Kaljonen 2000, Silvasti 2003, Kaljonen 2006), jonka 
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katsotaan olevan suuri osa tilallisen ammattitaitoa (Kaljonen 2000). Kaljosen (2000) 

mukaan myös maalaismaisemasta huolehtiminen on viljelijöiden mielestä tärkeää, 

koska tällä tavoin säilytetään itselle arvokkaita ympäristöjä. Viljelijät eivät luota uusiin 

tuotantotapoihin kovin helposti, ennen kuin ovat kokeilleet niitä omille pelloilleen 

(Kaljonen 2006). Heidän mielestään myös ympäristön hoitotyöt kuten esimerkiksi 

suojavyöhykkeet ovat pelloista sekä ympäristöstä huolehtimisen vastaista (Kaljonen 

2000). Viljelijöistä on tunnistettu neljä eri strategista sitoutumista 

ympäristötavoitteisiin; taipuvat, pakotetut, tehotuottajat sekä 

ympäristövastuunkantajat (Kaljonen 2000, Schmitzberger ym. 2005). Pakotetut tekevät 

pakon edessä sekä kritisoiden ympäristönhoitotöitä, sillä ehdolla että toiminta on 

kannattavaa. Taipujat hyväksyvät ympäristötuen ehdot ja pohtivat valintoja myös 

ympäristön kannalta, mutta ovat silti tehneet mielestään tarpeeksi luonnon hyväksi, kun 

ovat sitoutuneet ympäristötukeen (Kaljonen 2000). Nämä kaksi ryhmää olivat samoja, 

jotka Schmitzbergerin (ym. 2005) Itävallassa tehdyn tutkimuksen mukaan hoitavat 

luonnon monimuotoisuutta usein jopa huomaamattaan. Kustannus-hyötynäkökulman 

ja taloudellisuuden takia tehotuottajat hoitavat ympäristöään (Koljonen 2000), mutta 

ilman kunnollista hyötyä se koetaan turhaksi (Schmitzberger ym. 2005). Ryhmä 

ympäristövastuunkantajat haluavat, että ympäristö otetaan huomioon kaikessa 

toiminnassa, eikä pelkkää tehokkuutta ajatella (Kaljonen 2000). Tämä ryhmä on valmis 

muuttamaan viljelymenetelmiä sekä myöntävät maataloudessa olevat ympäristöriskit.  

Voidaan todeta luonnosta kiinnostuneiden olevan valmiimpia hoitamaan ympäristöä, 

kuten myös toimintaa laajentavat, jotka suhtautuvat positiivisesti tulevaan (Herzon ja 

Mikk 2007). Myös nuoret maanviljelijät ovat valmiimpia hoitamaan ympäristöään 

(Koljonen 2000). Lähes jokainen viljelijä oli kuitenkin valmiita lisäämään erilaisten 

ympäristöjen monimuotoisuutta, jotta biodiversiteetti lisääntyy (Herzon ja Mikk 2007). 

Olennaista on, että kaikki viljelijät eivät tiedä oman elinkeinonsa aiheuttamista 

vaikutuksista ympäristöön (Herzon ja Mikk 2007). Viljelijät eivät myöskään helposti 

myönnä sitä, että heidän omassa toiminnassaan voisi olla jotakin vikana (Kaljonen 2000, 

Silvasti 2003).  
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Tutkimuksen mukaan Ympäristökorvausjärjestelmä ei ole luonut laajaa ja uutta 

ympäristöä oikeasti huomioonottavaa maanviljelijäsukupolvea (Burton ym. 2008). 

Ympäristökorvausjärjestelmä on osa vuosien 2014-2020 maaseutuohjelmaa eli 

kehittämisohjelmaa Manner-Suomessa, josta mukana järjestelmässä oli noin 90 

prosenttia koko Suomen peltoalasta. Tälle kaudelle oli ympäristökorvauksiin annettu 

1,656 miljardia euroa, josta noin 40 prosenttia tuli EU:sta ja loput kansallisesta 

rahoituksesta (Luonnonvarakeskus 2020). Vaikka viljelijät ovat mukana 

ympäristötuessa, ei se ole saanut heitä muuttamaan ajattelutapaansa ympäristöä 

kohtaan (Herzon ja Mikk 2007). Ahnströmin (2009 s.65) mukaan nykypäivän 

maanviljelijällä on kaksi identiteettiä, jotka ovat ruuan ja yhteishyväntuottaja. Silti 

erityisympäristötukien sekä niiden tukiehtojen tulee olla niin houkuttelevia kuin 

mahdollista suurelle joukolle viljelijöitä. Vain tällä keinolla yhä suurempi osa sitoutuu 

tukiin ja alkaa näin ollen hoitaa lähiympäristöään.  

EMS eli Environmental Management Systems, ympäristöhoidon systeemejä on alettu 

käyttää ympäri Euroopan esimerkiksi yliopistoissa. EMS kannustaa kestävyyteen ja tätä 

voidaan soveltaa myös ammatilliseen käyttöön. Yliopistot ovat alkaneet käyttää 

aktiviteetteja ja osallistamista kestävyyden opetuksessa. Yliopistoista 47 Euroopassa on 

kertonut käyttävänsä EMS:n periaatteita kampuksillaan, ja tutkimuksen mukaan 

sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu ja tietoisuus on pääsyy siihen (Andje ym. 2011). 

EMS on tehokas siihen, että voidaan vähentää institutionaalisia ympäristövaikutuksia ja 

voidaan toteuttaa tutkimus ja opetus tarjoamalla mahdollisuuksia lisätä tietoisuutta 

monimutkaisista koherensseista ja kehittää osaamista, joka johtaa kestävämpiin 

käytäntöihin (Andje 2011).  

Oppilaitoksen pyrkivät kehittämään syvempää ajattelutapaa tarjoavia oppimismalleja, 

joissa tieto heijastuu jo aikaisemmin opittuun ja kyseenalaistetaan ennen toimeen 

tarttumista (Posch ym. 2006, Argyris ym. 2006, Lozano 2014). Esimerkiksi kehittäviä 

pedagogisia lähestymistapoja ovat Sokrates-menetelmä, ryhmäkeskustelut, yksin tai 

ryhmässä tehdyt päiväkirjat, roolipelit, vertaisarviointi, aivoriihet, harjoittelut, 

ulkoilmaopetus, todellisten yhteisöongelmien ratkaisu, bibliografinen tutkimus, arvon 

määrittäminen, ongelman analysointi, konseptikartoitus sekä tapaustutkimukset 
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(Lambrechts ym. 2013). Roolipelit, simulaatiot, ryhmäkeskustelut kuten stimuloivissa 

toimissa television, runojen, valokuvien tai sanomalehtien katsominen, väittelyt, 

tapaustutkimukset, henkilökohtaisen kehityksen suunnittelu, kuten esimerkiksi 

kriittinen lukeminen ja kirjoittaminen, kenttätyö ja kriittisten tapausten tekeminen, 

kuten se, että opiskelijoille annetaan esimerkki mitä he tekisivät ja voisivat tehdä, ovat 

hyviä pedagogisia keinoja (Cotton & Winter 2010). 

Tutkimuksien mukaan yliopisto-opiskelijoilla täytyy olla mahdollisuus koulutuksensa 

aikana kehittää kykyä ymmärtää kestävyyden tarve ja toimia sen mukaisesti 

integroimalla sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset näkökulmat sen mukaisesti 

(Ceulemans ym. 2015, Sibbel 2009). Yliopistoja haastetaan tarjoamaan opiskelijoilleen 

mahdollisuuksia ymmärtää sekä kehittää kestävän kehityksen monimutkaisuutta 

(Lozano ym. 2013).  

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä eri tavoilla luonnonhoidon ja 

monimuotoisuuden opetusta voitaisiin Suomessa kehittää. Tavoitteena on saada 

luonnonhoidon merkitystä tärkeämmäksi maatalouden perusopetuksessa ja 

tulevaisuudessa voidaankin pohtia, onko luonnonhoidon opetusta syytä lisätä 

opetuksessa. Tavoitteena on myös tutkia, onko oppilaiden sekä opettajien vastauksissa 

eroavaisuuksia luonnonhoidon opetuksen suhteen. Kyselyyn haluttiin nimenomaan 

tulevien suomalaisten maatalousyrittäjien mielipiteitä sekä asenteita, joten siksi kysely 

kohdennettiin Suomen maatalousoppilaitoksiin.  

Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Kuinka tärkeänä osana maataloustuotannon harjoittamista luonnonhoitoa 

pidetään? 

2. Tuleeko oppilaiden ja opettajien mielestä luonnonhoidon näkökulmaa 

painottaa opetuksessa enemmän? 

3. Miten eri keinoilla luonnonhoidon ja monimuotoisuuden opetusta voitaisiin 

Suomessa kehittää? 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

4.1. Aineiston kerääminen 

Kyselytutkimus valikoitu aineistonkeräämisen menetelmäksi siksi, että tarkoitus oli 

kerätä mahdollisimman laaja tutkimusaineisto. Kyselytutkimuksen etu verrattuna 

haastatteluun on se, että se säästää aikaa sekä vaivaa, mutta myös sen avulla voidaan 

kerätä laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 182).  

Tutkimus oli pääosin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, ja tämä tutkimusmuoto 

valittiin, koska aineiston keräämisessä voidaan käyttää standardoituja kyselylomakkeita. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan myös kartoittaa olemassa oleva tilanne 

(Heikkilä, 2014), kuten tässä tutkimuksen luonnonhoidon opetuksen määrän ja laadun 

tilanne.  

Kysely laadittiin E-lomakkeella (palveluntarjoana Tietotekniikkakeskus). Kysely 

muodostettiin siten, että vastaaja voisi mahdollisuuksiensa mukaan kertoa omista 

tiedoistaan ja kokemuksistaan omin sanoin (liite 1). Kysely pyrittiin tekemään 

mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta saataisiin mahdollisimman helposti 

analysoitavaa materiaalia ja luotettavaa tutkimustulosta. Haluttiin myös, että 

vastaukset palvelisivat tämän tutkimuksen tarkoitusta. Kysely suoritettiin 

maatalousalan opiskelijoille sekä opettajille, jotta kohderyhmä olisi mahdollisimman 

samalta alalta sekä sektorilta. Kyselyn aluksi kerrottiin myös tutkielman taustoista ja 

miksi ja mitä varten kysely on laadittu. 

Kysymykset laadittiin itse, koska ennen tällaista aihetta ei ole Suomessa vielä tutkittu. 

Ensiksi haettiin Internetistä Suomen maatalousalan oppilaitokset ja tämän jälkeen 

soitettiin oppilaitoksiin, sopiiko heille lähettää kyselytutkimus koskien luonnonhoitoa. 

Kun myöntävä vastaus saapui, lähetettiin sähköpostilinkillä alustus sekä kysely, johon 

vastattiin. Myös opettajia kehotettiin vastaamaan kyselyyn, ja kysely lähetettiinkin 

opettajille sekä oppilaille.  
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Kysely lähetettiin sähköpostitse huhtikuussa 2019 eri maatalousoppilaitoksiin, johon oli 

aikaisemmin soitettu ja kysytty lupa kyselyyn. Joukossa oli sekä maatalousalan 

ammattikouluja sekä ammattikorkeakouluja ympäri Suomen.  

Kysely lähetettiin Hämeen ammattikorkeakouluun, Seinäjoen ammattikorkeakouluun, 

Savonian ammattikorkeakouluun, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoon, 

Jyväskylän ammattikorkeakouluun, Koulutuskeskus Seduun, Oulun seudun 

ammattiopistoon ja Hyriaan. 

Kyselyn alussa vastaajaa neuvottiin, mihin kysymyksiin hän vastaa ja annettiin 

tarvittavat taustatiedot, esimerkiksi selitettiin mikä on perinnebiotooppi. Kyselyssä 

käytettiin Likertin asteikkoa, avoimia kysymyksiä sekä monivalintakysymyksiä ja 

suljettuja eli strukturoituja kysymyksiä. Ohjaaja antoi palautetta kysymyksistä, jonka 

mukaan kyselyä muutettiin ja laadittiin tutkimuskysymyksiin sopivaksi. 

Kyselylomake rakennettiin viiteen eri osaan: 1. Lomakkeessa käytetyt termit, 2. 

Taustatiedot (kysymykset 1.1.-1.7.) 3. Opetuksen määrä ja laatu (kysymykset 2.1.-2.10.), 

4. Mielipiteet (kysymykset 3.1.-3.7.)  5. Kyselyn loppu 

Lomakkeessa käytetyt termit ”luonnonhoito” ja ”perinnebiotooppi” selitettiin auki heti 

kyselyn aluksi. Luonnonhoito selitettiin seuraavasti:” Luonnonhoidolla tässä kyselyssä 

tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on eliölajien, luontotyyppien, luonnon 

monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen, yhteenvetona luonnon 

säilyttäminen ja ennallistaminen. Tämän lisäksi pyritään säilyttämään ihmisen 

pitkäaikaisen toiminnan seurauksena syntyneitä, usein hyvin monimuotoisia 

ympäristöjä. Samalla pyritään myös palauttamaan ihmisen toiminnan tuhoamia 

ympäristöjä entiseen muotoonsa. Luonnonhoitoa voi olla esimerkiksi linnunpesien 

säilyttäminen peltojen välittömässä läheisyydessä, pienten kohteiden, kuten 

kivikasojen, lammikkojen tai tienpientareiden säilyttäminen sekä torjunta-aineiden 

käytön vähentäminen pelto-olosuhteissa.” 

Perinnebiotooppi selitettiin seuraavanlaisesti:” Perinnebiotooppi tarkoittaa Suomessa 

luontotyyppiä, joka on syntynyt perinteisen niiton, laidunnuksen sekä karjatalouden 
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myötä. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi hakamaat, niityt, kedot, metsälaitumet, 

nummet tai lehdesmetsät.” 

Kun vastausaika oli päättynyt, käytiin vastaukset läpi ja tehtiin vastauksista 

havaintomatriisi Microsoft Office Excel 2010 – ohjelmistolle sekä SPSS-ohjelmistolle 

(versio 25, IBM Inc., Chigaco, IL, USA) E-lomakkeen avulla. Tilastollinen merkitsevyystaso 

tässä tutkimuksessa oli p < 0,05 ja p < 0,01. Taustatietoja selvitettiin prosenttiosuuksien 

sekä frekvenssijakaumien avulla.  

Vastauksista etsittiin samoja toistuvia sanoja, toista tai yhteisiä tekijöitä, jotta tuloksia 

saatiin realistisesti analysoitua.  

Kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa palautetta tai kommentteja kyselystä 

sähköpostitse tai soittamalla. Vastaajalla oli myös mahdollisuus antaa nimensä ja 

puhelinnumeronsa kyselylomakkeelle, jolloin henkilöön voitiin ottaa yhteyttä 

tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa.  

4.2. Aineiston analysointi 

Kyselylomakkeen mielipideasteikko käännettiin SPSS-ohjelmistoon sopivalla 

menetelmällä, käyttäen Recode into Different Variables-toimintoa. Uudet arvot näille 

asteikolle tehtiin Old and New Values – toiminnolla. Näin saatiin laskettua 

prosentuaalisia osuuksia asenneväittämiin saatujen vastausmäärien perusteella. 

Kyselylomakkeen tietoja voidaan esittää myös jakauma- sekä keskiarvotietoina.  

 

5 TULOKSETKyselyyn vastaajia oli yhteensä 69. Vastaajista 18 oli opettajia ja 51 

oppilaita ja tutkimukseen vastanneista naisia oli oppilaista 24 ja miehiä 9. Kyselyyn 

vastanneista opettajista 11 oli naisia ja 7 miehiä (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Kaikkien vastaajien, eli opettajien sekä oppilaiden lukumäärät. 

 Frekvenssi Prosentti 

Opettaja 18 26,1 
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Oppilas 51 73,9 

Yhteensä 69 100,0 

 

 

Oppilaiden syntymävuodet vaihtelivat vuosien 1962-2002 välillä, kun taas opettajien 

syntymävuodet sijoittuivat vuosien 1955-1983 välille. Vastaajat olivat kotoisin 35 eri 

paikkakunnalta ympäri Suomea. Oppilaat sekä opettajat vastasivat kysymykseen 

tulevatko he tulevaisuudessa työskentelemään maatalouden alalla vai eivät (taulukko 

2).  

Taulukko 2. Oppilaiden sekä opettajien vastaukset, kun arvioitiin heidän tulevaa 

työnkuvaansa maatalouden parissa. 

 Frekvenssi Prosentti 

Validi 5 7,2 

En tiedä 10 14,5 

Olen maatalousyrittäjä 2 2,9 

0len mahdollisesti tuleva 

maatalousyrittäjä 

20 29,0 

0len tuleva 

maatalousyrittäjä 

8 11,6 

Opettaja 17 24,6 

Tulen työskentelemään 

maatilalla, mutta en aio 

itse ryhtyä 

maatalousyrittäjäksi 

7 10,1 

Yhteensä 69 100,0 
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Opintosuuntaa kysyttäessä vastasivat kyselyyn vastanneet opettajat sekä oppilaat 

seuraavia opintosuuntia (sattumanvaraisessa järjestyksessä): maatalousala, agrologi, 

eläintuotanto, ympäristötekniikka, maaseutuyrittäjä, luonnonvara-ala, talous, 

kotieläinten ravitsemustiede, agroteknologia, maatilatalouden osaamisala, biotalous, 

eläintenhoitaja, peltoviljely ja maaseutuelinkeinot. Tyhjiä vastauksia oli 12 kappaletta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin tulosten avulla myös taustamuuttujien vaikutusta 

esimerkiksi opettajien sekä oppilaiden välillä heidän tietoisuuteensa luonnonhoitoon ja 

monimuotoisuuden opetukseen nähden. Taulukosta 3 huomataan, että p-arvo on 

pienempi kuin raja-arvona pidetty 0,5 joten nollahypoteesi ryhmien keskiarvojen 

samansuuruisuudesta hylätään. Tulos saatiin tehtyä ANOVA:n avulla SPSS:ssä.  Eli eroja 

opettajien sekä oppilaiden välillä löytyy luonnonhoidon ja perinnebiotooppien 

tietoisuuden osalta. Kyseessä erittäin merkitsevä riippuvuus. Tuloksia esitetään 

taulukoiden (taulukot 1-5) sekä graafin avulla.  

 

Taulukko 3. Tietoisuus perinnebiotoopeista ryhmien, eli opettajien sekä oppilaiden 

välillä, ANOVA-taulukko. 

 Neliösumma Vapausaste Keskineliö F Merkitsevyys 

Ryhmien 

välinen 

52,697 1 52,697 16,252 ,000 

Ryhmien 

sisäinen 

217,245 67 3,242   

Yhteensä 269,942 68    

 

 

Taulukko 4. Opettajien sekä oppilaiden tietoisuuden tilastotietoa. Opettajat ovat 

tietoisempia luonnonhoidosta ja monimuotoisuudesta.  

Ryhmä Keskiarvo Lukumäärä yhteensä Keskihajonta 

Opettaja 6,83 18 1,581 
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Oppilas 4,84 51 1,869 

Yhteensä 5,36 69 1,992 

 

 

Taulukko 5. Kahden muuttujan välinen riippuvuus, tässä tapauksessa syntymävuoden ja 

tietoisuuden riippuvuudesta. Tuloksessa on negatiivinen korrelaatio, -,520 (korrelaatio 

on merkitsevä tasolla 0,01).  

 

  Syntymävuosi Tietoisuus 

Syntymävuosi Pearsonin korrelaatio 1 -,520** 

 Merkitsevyys 

(kaksisuuntainen testi) 

 ,000 

 Lukumäärä yhteensä  69 

Tietoisuus Pearsonin korrelaatio -,520** 1 

 Merkitsevyys 

(kaksisuuntainen testi) 

,000  

 Lukumäärä yhteensä 69 69 

**. Korrelaatio on merkitsevä 0,01 tasolla (kaksisuuntaisessa testissä).  

 

 



14 
 

 

Kuva 1. Kuvaajasta havaitaan, miten syntymävuosi vaikuttaa tietoisuuteen 

luonnonhoidon sekä monimuotoisuuden osalta. Mitä enemmän vastaajalla on ikää, sitä 

korkeammaksi hän itse arvioi oman tietoisuutensa luonnonhoidosta sekä 

monimuotoisuuden tuntemuksestaan.  

 

5.1. Luonnonhoidon tärkeys, näkökulmia ja opetuksen kehittäminen 

Kyselyn kolmannessa osassa keskityttiin vastaajien mielipiteisiin. Likertin asteikkoa 

käytettiin kolmannen osion ensimmäisessä kysymyksessä A.B.3.1., jossa kysyttiin, 

kokeeko vastaaja luonnonhoidon tärkeänä osana maataloustuotannon harjoittamista. 

Opettajat vastasivat tähän kysymykseen siten, että täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa oli kahdeksan opettajaa ja jokseenkin samaa mieltä oli loput kymmenen 

opettajaa. Myös oppilaat vastasivat vain näihin kahteen kohtaan. Jokseenkin samaa 

mieltä oli kymmenen oppilasta ja loput 40 olivat täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 

Kyselyn kohdassa A.B.3.4. kysyttiin Likertin asteikon avulla sekä opettajilta että 

oppilailta, mitä mieltä he ovat siitä, että luonnonhoidon näkökulmaa tulisi painottaa 

opetuksessa enemmän. Opettajista kahdeksan vastasi olevansa jokseenkin samaa 

mieltä väittämän kanssa. Kuusi opettajaa vastasi olevansa täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa. Ei samaa tai ei erimieltä opettajia oli kolme ja yksi opettaja ei osannut 
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sanoa kantaansa. Oppilaista enemmistä, eli 29 oli väittämän kanssa jokseenkin samaa 

mieltä. Täysin samaa mieltä oli seuraavaksi suosituin vaihtoehto, joista 16 oppilaista 

valitsi tämän vaihtoehdon. Kaksi oppilaista valitsi kohdan ”jokseenkin eri mieltä”, kuten 

myös kaksi oppilasta valitsi kohdat ”ei samaa eikä eri mieltä” ja ”ei osaa sanoa”. Yksi 

oppilas jätti täysin vastaamatta kysymykseen (kuva 2). 

 

Kuva 2. Opettajien ja oppilaiden mielipide luonnonhoidon painotuksen määrästä 

opetuksessa.  

 

Kyselyn viimeisessä kohdassa pyydettiin valitsemaan yksi tai useampi annetuista 

vaihtoehdoista, jotka auttaisivat aloittamaan tai parantamaan luonnonhoidon opetusta. 

Luentokalvoja kannatti viisi opettajaa ja kirjallisuutta kuusi. Esimerkkitehtäviä 

luokkatyöskentelyä varten valitsi kymmenen opettajaa, kun taas esimerkkitehtäviä 

käytännön harjoittelua tai tilatyöskentelyä varten valitsi 12 opettajaa. Suosituin 

vaihtoehdoista oli esimerkit maatiloista, joilla harjoitetaan käytännön toimia 

luonnonhoitoon liittyen, tämän valitsi 14 opettajaa. Verkkoluentoja suosi yhdeksän 
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opettajaa ja maanviljelijöiden haastatteluja kahdeksan. Kontrollikysymyksiä, kuten 

esimerkiksi visailuja kannatti kuusi opettajaa. Avoimeen laatikkoon kirjoitettuja 

vastauksia olivat lyhyet videodemot, materiaalit ja esimerkiksi valmiiksi mietityt 

harjoitustehtävät eri koulutustasoille ja ympäristöihin, konkreettiset tekemiset ja paikat 

oppilaitoksiin, tärkeyden korostaminen päättäjille, tukien merkitys ja opetusresurssien 

lisääminen. Oppilaista 18 valitsi luentokalvot ja 11 oppilasta kirjallisuuden. 

Esimerkkitehtävät luokkatyöskentelyä varten valitsi 15 oppilasta ja esimerkkejä 

käytännön harjoittelua tai tilatyöskentelyä varten valitsi 24 oppilasta. Suosituin oli 34 

valinnalla esimerkit maatiloista, joilla harjoitetaan käytännön toimia luonnonhoitoon 

liittyen. Verkkoluennot valitsi 15 oppilasta ja maanviljelijöiden haastattelut 23 oppilasta. 

Kontrollikysymyksiä suosi 11 vastaajaa (kuva 3).  

 

 

Kuva 3. Opettajien sekä oppilaiden mielestä suosituimmat tavat edistää luonnonhoidon 

opetusta. 
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5.2. Näkemyksiä ja vastauksia luonnonhoidon ja monimuotoisuuden 

opetuksesta  

Kysymykseen onko oppilaitoksessa tai opetetaanko oppilaitoksessa luonnonhoitoa 

olivat, että opettajista yksi vastasi, ettei ole samaa tai eri mieltä, yhdeksän vastasi 

olevansa jokseenkin samaa mieltä. Täysin samaa mieltä oli opettajista neljä ja jokseenkin 

eri mieltä kaksi opettajaa. Yksi opettaja jätti vastaamatta kysymykseen. Oppilaista tähän 

kysymykseen vastasi, ettei osaa sanoa, vain yksi henkilö. Yksi henkilö oli sitä täysin eri 

mieltä siitä, että hänen oppilaitoksessaan on opetettu tai opetetaan luonnonhoitoa. Viisi 

oppilasta oli asiasta jokseenkin eri mieltä, yksi ei ollut samaa eikä eri mieltä, 22 oli 

jokseenkin samaa mieltä väittämästä ja 19 täysin samaa mieltä väittämän kanssa (kuva 

4).  

 

Kuva 4. Oppilaiden sekä opettajien vastaukset koskien oppilaitoksen luonnonhoidon 

opetusta. 
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Opettajille suunnattu kysymys B.2.2. koski sitä, opettaako opettaja luonnonhoitoa 

oppilaitoksessaan. Opettajista 11 mainitsee luonnonhoidon merkityksen vain yhden 

luennon aikana, kaksi opettajaa kuvaa perusteellisesti luonnonhoitoon kuuluvia 

menetelmiä osana kurssia tai kursseja. Opettajista kolme vetää kokonaista kurssia tai 

jaksoa, jossa luonnonhoito (mm. perinnebiotoopit) ovat keskeinen aihe. Kaksi järjestää 

käytännön oppimistilanteita luonnonhoidosta (esimerkiksi maastotyön tai harjoittelun 

kautta) ja kolme vastaajista kertoi, ettei hänen opetuksensa käsittele luonnonhoitoa 

millään tavalla (kuva 5). 

 

 

 Kuva 5. Opettajien vastaukset luonnonhoidon opetuksen määrästä.  

Kohdassa A.B.2.3. opettajat ja oppilaat vastasivat seuraavasti luonnonhoidon käsittelyyn 

opetuksessa: opettajista kertoi kuusi vastaajaa, että luonnonhoito on oppilaitoksessa ja 

opintosuunnassa mainittu vain pintapuolisesti, kaksi kertoi, että luonnonhoitoa on 

perusteellisesti käsitelty teorian osalta, seitsemän vastaajaa kertoi, että on käsitelty sekä 

teoriassa että käytännön toimien osalta ja kolmen mielestä luonnonhoidon aiheesta on 

ollut kokonainen kurssi tai jakso. Oppilaista 20 mainitsi luonnonhoidon mainittavan vain 

kerran. 11 vastasi, että luonnonhoitoa on perusteellisesti käsitelty teorian osalta. 16 
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oppilasta kertoi, että luonnonhoitoa on käsitelty sekä teoriassa, että käytännön toimien 

osalta ja neljä oppilasta kertoi, että on ollut kokonainen kurssi tai jakso luonnonhoidon 

aiheesta.  

Kohdassa A.2.4. kysyttiin pelkästään oppilailta, miten he ovat oppineet luonnonhoitoa 

oppilaitoksissaan. Oppilaista 30 vastasi, että on mielestään oppinut opinnoissaan 

luonnonhoidosta ja on myös kiinnostunut aiheesta. 4 vastasi, että on oppinut 

opinnoissaan luonnonhoidosta, mutta ei ole kiinnostunut aiheesta. Oppilaista 18 vastasi, 

että ei ole oppinut opinnoissaan luonnonhoidosta, mutta on kiinnostunut asiasta. 

Kukaan ei vastannut, ettei olisi oppinut opinnoissaan luonnonhoidosta eikä olisi 

kiinnostunutkaan aiheesta (kuva 6).  

 

Kuva 6. Oppilaiden sekä opettajien vastaukset koskien sitä, onko oppilaitoksessa sekä 

opintosuunnassa kerrottu monimuotoisuudesta sekä sen merkityksestä. 

Kysymyskaavakkeen kohdassa A.B.2.6. tahdottiin opettajien ja oppilaiden valitsevan 

annetuista sanoista ne, jotka he tunnistavat ja osaisivat tarvittaessa selittää ystävälleen, 

mitä sana tarkoittaa. Opettajista 11 (61,11 %) ei valinnut sanaa ”lehdesniitty”, joka oli 

selvästi vierain sana kaikista. Neljä opettajaa (22,22 %) jätti valitsematta sanan ”keto”, 

kolme (16,67%) jätti valitsematta ”niitty”, ”hakamaan” ja ”perinnemaiseman” yhdet 
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(5,56%) opettajista. Oppilaista 13 (25,49%) ei valinnut sanaa ”perinnebiotooppi”. 

”Kedon” jätti valitsematta 30 oppilasta (58,82%), kun taas sanan ”niitty” jätti 

valitsematta kahdeksan vastaajaa (15,69%). ”Laidun” oli selvästi tunnetuin, sen jätti 

valitsematta kaksi oppilasta (3,92%). Vieraimmat sanat olivat ”hakamaa” ja 

”lehdesniitty”, joita jätettiin vastaamatta 33 (eli 64,71%) ja 44 (eli 86,27%) vastaajaa. 

”Kulttuurimaiseman” jätti vastaamatta 20 oppilasta (39,22%) ja ”perinnemaiseman” 12 

oppilasta (23,53%).  

Kysymyksessä A.B.2.7. kysyttiin, onko vastaajan mielestä oppilaitoksessa ja 

opintosuunnassa käsitelty vastaajan mielestä perinnebiotooppien hoitamista sekä 

merkitystä. Opettajista kolme oli jokseenkin eri mieltä, täysin samaa mieltä 7 opettajaa, 

jokseenkin samaa mieltä kuusi, ei samaa tai eri mieltä kaksi vastaajaa. Täysin eri mieltä 

ei ollut kukaan opettaja. Oppilailla oli vastauksissa enemmän hajontaa. Oppilaista 

”jokseenkin eri mieltä” vastasi kymmenen. Kolmetoista vastaajaa vastasi, että on 

jokseenkin samaa mieltä. Täysin eri mieltä oli kymmenen oppilasta, mutta täysin samaa 

mieltä yhdeksän oppilasta. Neljä vastausta tuli kohtiin ”ei samaa tai eri mieltä” sekä ”ei 

osaa sanoa” (kuva 7). 
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Kuva 7. Vastaajan mielipide luonnonhoidon opetuksesta ja merkityksestä 
oppilaitoksessa ja opintosuunnassa.  

 

Kohdassa A.2.8. kysyttiin vain oppilailta, onko maatalousopintojen aikana kartuttama 

tieto maatalousluonnonhoidosta auttanut vastaajaa käytännön töissä. Kolme vastaajaa 

oli jokseenkin eri mieltä, ja jokseenkin samaa mieltä oli 15 vastaajaa. Täysin eri mieltä 

oli kuusi vastaajaa, ja täysin samaa neljä vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä oli 16 

oppilasta, kun taas seitsemän vastaajaa ei osannut sanoa.  

Kohdassa A.2.9. kysyttiin vain oppilailta, jotka olivat työskennelleet perinnebiotooppien 

kanssa, oliko opiskelujen aikana kartuttama tieto perinnebiotoopeista auttanut myös 

perinnebiotooppien hoidossa. Tähän vastasi 20 oppilasta. Kahdeksan oppilasta vastasi 

olevansa jokseenkin eri mieltä. Jokseenkin samaa mieltä oli vain yksi vastaaja, kuten 

myös kohdassa täysin samaa mieltä. Täysin eri mieltä oli kolme oppilasta. Kolme ei ollut 

samaa eikä eri mieltä ja neljä ei osannut sanoa.  

Ensimmäinen avoin kysymys oli kohdassa A.B.2.10., jossa kysyttiin, miten vastaaja 

hoitaisi perinnebiotooppialuetta, esimerkiksi entistä laidunaluetta, jos tilalla 

kuvitteellisesti olisi perinnebiotooppialue. Avoimeen kysymykseen vastasi 49 henkilöä. 

39 henkilöä vastasi laidunnuksen erääksi hoitotavaksi. 16 vastaajaa mainitsi niiton, joista 

osa mainitsi myös puiden harvennuksen sekä kasvijätteen poiston alueelta. Kolme 

vastasi ettei tietäisi mitä tehdä ja yksi vastasi, ettei hoitaisi aluetta mitenkään. Kolme 

vastasi, että ei lannoittaisi tai muokkaisi maata mitenkään. Aitaaminen eläimiä varten 

tuli viidestä vastauksesta esille. Muita yksittäisiä vastauksia olivat esimerkiksi 

kasvillisuuskartoituksen tekeminen, tukiehtokelpoisuuden tarkistaminen, rikkakasvien 

poisto ja maan kääntäminen sekä uuden nurmen istuttaminen, istuttaisi vanhojen 

lahonneiden puiden tilalle uusia puita, teettäisi hoitosuunnitelman, ottaisi yhteyttä 

perinnebiotooppiasiantuntijaan, kulotus, puiden lehdestys ja heinän vienti pois 

perinnebiotooppialueelta.  

Kohdassa A.B.3.2. tiedusteltiin vastaajilta, onko perinnebiotooppien suojelu sekä 

ylläpito vastaajan mielestä tärkeää. Opettajista 12 vastasi olevansa väittämän kanssa 
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täysin samaa mieltä ja viisi opettajaa oli jokseenkin samaa mieltä. Oppilaista 29 oli 

väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä 26 oppilasta (kuva 8). 

 

 

Kuva 8. Vastaajan mielipide perinnebiotooppien suojelun sekä ylläpidon tärkeydestä.  

A.B.3.3. oli avoin kysymys koskien sitä, miksi vastaajan mielestä luonnonsuojelu etenkin 

maataloudessa on tai ei ole tärkeää. Opettajista kahdeksan mainitsi biodiversiteetin eli 

luonnon monimuotoisuuden tärkeäksi maatalouden luonnonhoidossa. Muita asioita, 

joita opettajilta nousi esiin, olivat maisema-arvojen säilyttäminen, lajien 

eläinympäristöjen suojeleminen, uhanalaisten lajien suojelu (monet lajit riippuvaisia 

harvinaisista ympäristöistä), pölyttäjien merkitys, hiilen sidonta, suojelun laiminlyönnin 

kostautuminen tulevaisuudessa, luonnonhoidolla kannattavaa viljelyä, kulttuurin 

säilyminen, ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja rauhoittumisen lähde, kestävän viljelyn 

merkitys ja maatalouden parempi imago luonnonsuojelun viitekehyksessä. Oppilaiden 

vastauksissa korostuivat monimuotoisuuden, vanhojen lajien säilymisen vaaliminen 

sekä tulevaisuuden viljelymahdollisuudet tämän hetken luonnonsuojelun avulla. Muita 

asioita, joita oppilaiden avoimissa vastauksissa tuli esiin, olivat muun muassa 

luonnonhoidon kustannuksien huomiointi, jotta se olisi järkevää, maatalouden 
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imagokysymys, ilmastonmuutos, tuottavuuden heikkeneminen ilman toimivaa 

ekosysteemiä, kasviperäisten maataloustuotteiden ravinnetasapaino, haitallisten  

kemikaalien rajoitettu käyttö, maataloudessa keinoja suojella luontoa, henkisesti 

tärkeää työtä, maataloudessa käytetään luonnonvaroja ja näin ollen luonnonhoidolla 

annetaan luonnolle jotakin takaisin, maanviljelijöillä on maata, heillä vastuuta, pelko 

luonnonvarojen loppumisesta, kuluttajat luovat painetta pitää huolta ympäristöstä, 

rehevöitymisen vähentäminen ja ravinteiden valumisen väheneminen, 

perinnebiotooppien suojelu. Oppilaiden vastauksissa myös kävi ilmi, ettei yksi 

vastaajaoppilas tiedä mitä vastata kysymykseen (kuva 9).  

Kuva 9. Opettajien sekä oppilaiden vastaukset, miten tärkeänä maatilan sekä 

luonnonhoidon toimiva yhteistyö koetaan tulevaisuudessa.  

Kohdassa A.B.3.6. kysyttiin sekä opettajilta että oppilailta avoimen kysymyksen avulla, 

mitä konkreettisia toimia vastaaja voisi kuvitella tekevänsä monimuotoisuuden sekä 

luonnonhoidon eteen (tulevassa) työssään. Opettajista kuusi ja oppilaista 17 jätti 

vastaamatta tähän avoimeen kysymykseen. Eräs opettaja kiteytti kohdan näin: ” 

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia tutkinnon perusteita, ja maatalousalan 

perustutkinnossa on huomioitu luonnonhoidolliset näkökulmat hyvin vähäisessä 

määrin. Ammattitaitovaatimuksissa mainitaan ympäristöhaittojen arviointi ja 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Opettajat

Oppilaat

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



24 
 

vähentäminen kasvinviljelyn työprosessin hallinnan yhteydessä, mutta 

luonnonhoidollista näkökulmaa tai monimuotoisuuden edistämisen huomioimista ei 

perusteissa mainita. Tästä syystä sitä ei ole myöskään opetuksessa mukana. Käytännön 

tasolla luonnonhoitoon liittyvät opetettavat asiakokonaisuudet ovat: ravinteiden 

huuhtoutumista vähentävät ja maan kuntoa parantavat toimenpiteet, 

monimuotoisuutta lisäävät toimenpiteet peltoviljelytöissä ja torjunta-aineiden 

käyttömäärää vähentävät toimenpiteet sekä maisemanhoitotoimenpiteet. Koulutus 

toteutetaan monimuoto-opetuksena eikä kaikkia asiakokonaisuuksia pystytä nykyisin 

resurssein opettamaan lähiopetuksena. Näin ollen myös opiskelijalle itselleen jää 

vastuuta opetella asioita käytännössä työpaikalla oppimisen jaksoja suorittaessaan.” 

Eräs opettaja vastasi voivansa opettaa lisää monimuotoisuudesta oppitunneillaan, ja 

yksi kertoi, että pitäisi ensin itse opiskella asiaa ja sen jälkeen opettaa asiasta oppilaille. 

Yksi vastaaja kertoi voivansa opettaa laiduntamisen opetuksesta eri alueilla. Opettajat 

vastasivat muun muassa kesantoalojen kasvillisuuden monipuolistamisen, 

kukkakasvikaistojen perustaminen esimerkiksi vesistöjen ja ojien reunoille. Yksi 

opettajista kertoi, että on siirtynyt luomuviljelijäksi ja laiduntaa lampailla joutomailla. 

Eräs opettaja vastasi osallistamisen ja esimerkiksi luontokokemusten ja luonnon sekä 

perinteiden arvostaminen kovan teknologian rinnalla. Opettajat haluavat vaikuttaa 

oppilaiden asenteisiin. Vastauksissa esiintyi esimerkiksi kimalaispesien rakentaminen, 

vesistöjen rantojen niitot, pölyttäjäkasvien istutus, linnunpöntöt, osa nurmikosta 

niittämättä, eläinten laidunnus, monilajikkeiset nurmet ja niittyjen niittäminen. 

Vastauksissa ilmeni myös tieto vieraslajien torjunnasta, järvisyvänteiden hapetuksesta, 

kulotuksesta ja kuusettumisen estämisestä.  

Opiskelijoiden vastauksissa ilmeni laidunnuksen uudelleen aloitus, suojakaistat, 

metsissä korjuujätteen jättäminen maaperään, suojellut metsät, vanhojen 

laidunalueiden niitto ja raivaus, maisemapellot pölyttäjille, perinnebiotooppialueiden 

ylläpito, luonnonhoitopeltojen sekä suojavyöhykkeiden pito viljelykierrossa mukana, 

nopeutettu laidunkierto, viljelymaan kunnon hoitaminen, puiden pitäminen 

peltolohkojen välissä, pölyttäjiin haitallisesti vaikuttavien aineiden käytön välttäminen, 

hyönteishotellien rakentaminen, seuranta ympäristön suojelulakien noudattamiseksi, 
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kierrätys, turhien kemikaalien sekä torjunta-aineiden käytön vähentäminen ja oikea 

annostelu, mehiläistarhaajien kanssa tehty yhteistyö, luomuviljelyyn siirtyminen, 

viljelykseen sopimattomien alueiden muuntaminen esimerkiksi luonnonhoitonurmeksi, 

toimiminen esimerkiksi vesistöjen suojelun parissa, tiedon ja esimerkkien jakaminen 

positiivisen kannustuksen avulla, riistapellot, lajikevalikoiman monipuolistaminen, 

suosittelemalla viljelijälle toimenpidettä ja maaseudun ympäristötyöt tulevan työn 

parissa. Viisi oppilaista ei osannut sanoa tähän kohtaan vastaustaan.  

Avoimeen kommenttikenttään tuli palaute siitä, että maanviljelyn perusteita ja luonnon 

monimuotoisuutta tulisi opettaa jo päiväkodista asti. Suomalaisia pitäisi opettaa 

arvostamaan suomalaista ruokaa sekä hyväksymään mahdollisesti ruuan korkeampi 

hinta.   

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

6.1. Motivaatio ja into korostuvat vastauksissa  

Tämänkaltaista kyselytutkimusta luonnonhoidon sekä perinnebiotooppien opetuksesta 

maatalousalan kouluissa ei ennen ole Suomessa tehty, joten täsmällistä vertailua muihin 

suomalaisiin tutkimuksiin ei voida tehdä. Tätä tutkimus on siis ainutlaatuinen Suomen 

mittakaavassa, josta voitaisiin ottaa mallia esimerkiksi uusia maatalousoppilaitosten 

opetussuunnitelmia laadittaessa. Tutkimuksesta voidaan päätellä, että maatalousalojen 

opettajille sekä oppilailla olisi motivaatiota sekä halua opiskella kestävyyttä, kuten 

tutkimukset näyttävät samanlinjaista suuntaa (Martinez-Agut ym. 2014, Christensen 

ym. 2002). Koska nämä tulevat opiskelijat ovat tulevia maatalousalan työntekijöitä sekä 

maan omistajia, on siksi tärkeää, että luonnonhoidon sekä monimuotoisuuden 

näkökulmat painottuisivat jo opiskeluaikana.  

Myös resurssien vähäisyys nousi avoimissa opettajien kommenteissa esille. Vastauksissa 

kerrottiin, miten maatalousoppilaitosten koulutus pääasiallisesti toteutetaan 

monimuoto-opetuksena resurssisyistä, jolloin oppilaalle jää suuri vastuu itse opetella 

asioita käytännössä harjoittelujaksoillaan. Eräs opettajan vastauksesta avoimeen 

kysymykseen. ”Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia tutkinnon perusteita, ja 
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maatalousalan perustutkinnossa on huomioitu luonnonhoidolliset näkökulmat hyvin 

vähäisessä määrin. Ammattitaitovaatimuksissa mainitaan ympäristöhaittojen arviointi 

ja vähentäminen kasvinviljelyn työprosessin hallinnan yhteydessä, mutta 

luonnonhoidollista näkökulmaa tai monimuotoisuuden edistämisen huomioimista ei 

perusteissa mainita. Tästä syystä sitä ei ole myöskään opetuksessa mukana.” Myös 

luomutuotannon merkitystä luonnonhoidon osalta korostettiin paljolti sekä oppilaiden 

vastauksissa. Kuitenkin voidaan todeta, että nuoret maanviljelijät ovat valmiimpia 

hoitamaan ympäristöään, kuten Koljosen (2000) tutkimus osoitti. 

Kestävän kehityksen koulutusta voitaisiin parantaa siten, että perinteiset pedagogiset 

tavat opettaa, esimerkiksi luennot mietitään sekä pohditaan uudelleen (Lozano ym. 

2019).  Sekä oppilaille että opettajille mieluisia opiskelutapoja olisivat esimerkiksi 

maanviljelijöiden haastattelut, esimerkit maatiloista, joilla harjoitetaan luonnonhoidon 

käytännön toimia sekä esimerkkitehtävät käytännön harjoitteluun tai tilatyöskentelyyn. 

Kentuckyn yliopistossa luotiin vuonna 2006 maatalousalojen opiskelijoille 

opintosuunnitelma kestävää maataloutta varten, jonka tavoitteina olivat esimerkiksi 

lisätä maatilan tuottavuutta, vähentää maatalouden ympäristökuormitusta sekä 

vahvistaa sosiaalista yhteyttä maanviljelijöiden sekä kuluttajien kanssa (Allen Barrels 

2012). Suomessa voitaisiin tällä menetelmällä myös vahvistaa kuluttajan sekä 

maanviljelijöiden välistä sidettä, ja tehdä maataloudesta kuluttajien silmissä 

kestävämpää.  

Kentuckyn yliopistossa saatiin opintosuunnitelmasta hyviä tuloksia, kun perinteinen 

luokkahuoneopetus muutettiin kriittiseksi reflektiiviseksi dialogiksi ja 

kurssisuunnitelmia sekä harjoituksia monipuolistettiin. Avoin dialogi perinteisen sekä 

uusien maatalousmenetelmien välillä kehitti maatalousalan oppilaita kestävämpään 

ymmärrykseen maataloudesta (Allen Barrels 2012). 

Nigeriassa on panostettu maatalouden kestävään opetukseen ruokaturvan vuoksi, sillä 

ruoan vähyys koettelee edelleenkin Afrikan köyhimpiä alueita. Nigeriassa on panostettu 

kaikissa koulutasoissa kestävän maatalouden opetukseen, jossa käytetään 

oppimiskeskeisiä metodeja, jolloin oppija on aktiivinen ja vuorovaikutuksessa opettajan 
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kanssa. Passiivista luokkatyöskentelyä koitetaan välttää. Opiskelumenetelmiin kuuluivat 

muun muassa demonstraatiot, laadukas kyseenalaistaminen ja kertaaminen. Tulosten 

perusteella tulisi panostaa opettajien laadukkaaseen koulutukseen kestävän 

maatalouden osalta ja tarjota opettajille koulutusmahdollisuuksia (Modebelu, 

Nwakpadolu 2017). Myös Suomessa voitaisiin opettajille tarjota enemmän tietämystä 

esimerkiksi koulutusten avulla uusista luonnonhoidon opetuksen näkökulmista, sillä 

tieto luonnonhoidon merkityksestä kehittyy nopeasti.   

 

6.2. Tulosten luotettavuuden arviointi 

Tuloksia tarkastelemalla voidaan selkeästi havaita, että luonnonhoitoa sekä 

perinnebiotooppeja pidetään tärkeänä osana maataloustuotannon harjoittamista. 

Lisäksi voidaan todeta, että sekä oppilaiden, että opettajien mielestä luonnonhoidon 

näkökulmaa tulee tulevaisuudessa painottaa opetuksessa enemmän. Vähäiset tiedot 

esimerkiksi luonnonhoidon perussanastosta sekä käytännön toimista kertovat siitä, 

ettei Suomen maatalousoppilaitoksissa ole kenties tarpeeksi opetettu tärkeäksi 

koetusta aiheesta, etenkin kun monimuotoisuuden vaaliminen on osa nykypäivää sekä 

tulevaisuutta. Myös melko vähäinen opettajien vastaaminen heikentää tulosten 

luotettavuutta.  

Kysely lähetettiin usealla maatalousalan kouluille, mutta siitä huolimatta opettajien sekä 

oppilaiden vastausmäärät jäivät odotettua vähäisemmäksi. Ei ole tiedossa syytä, miksi 

suurin osa kyselyn saaneista ei ole vastannut kyselyyn. Kyselyt lähetettiin sähköpostitse 

maatalousoppikoulujen kehittämispäälliköille, opettajille, kouluttajille tai oppilaitosten 

viestinnästä vastaajille ja kysyttiin ennen kyselyn lähettämistä lupaa tähän 

sähköpostitse tai puhelimitse. Sähköinen lomake sulkeutui, kun viimeinen vastauspäivä 

oli ohi, jonka jälkeen lomaketta ei enää pystynyt täyttämään. Osa sähköpostilinkeistä on 

toki voinut jäädä jakamatta tai ne on lähetetty myöhässä muistutusviesteistä 

huolimatta. Vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida saamaansa kyselyä, eikä heidän 

ollut pakko sallia yhteystietojen käyttäminen tutkimustarkoitukseen niin halutessaan. 

Osa tutkimuskysymyksistä on voitu myös vastaajien keskuudessa ymmärtää väärin tai 

vastaaja on valinnut vahingossa vääriä vaihtoehtoja. Tutkimuksessa täytyy myös 
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huomioida, etteivät vastaukset ja toiveet tulevaisuuden luonnonhoidon sekä 

monimuotoisuuden opetuksesta vastaa kaikkien Suomen maatalousalojen oppilaiden ja 

opettajien mielipidettä niukan vastausmäärän takia, joten tuloksia ei voida yleistää.  

Avointen kysymysten heikkouksia ovat ne, että moni kyselyyn vastaaja jätti avoimet 

kohdat täyttämättä. Myös avointen kysymyksien vastausten luokittelu on vaikeaa. 

Avoimet kysymykset pyrittiin sijoittelemaan eri puolille kysymyslomaketta, ei pelkästään 

loppuosaan, jolloin todennäköisyys vastaamiselle olisi ollut pienempi. Avointen 

kysymysten vahvuus sen sijaan on se, että saatiin vastauksia, joita ei osattu ottaa 

huomioon tutkimuskysymyksiä laadittaessa. Tulosten luotettavuus täsmentyy, kun 

tutkimusongelma sekä tutkimuskysymykset ovat hyvin rajattu sekä määritelty. 

Kyselylomakkeen täytyy olla testattu etukäteen sekä selkeä. Perusjoukkojen tulee olla 

sopivat tutkimuskysymyksiin nähden ja otanta on huolellisesti tehty. Vastausten määrän 

on oltava edustava, mieluiten suuri, jotta tutkimuksen luotettavuus on hyvä. Myös 

lopullisen raportin on oltava selkeä ja informatiivinen.  

Luotettavuus olisi parantunut tutkimussuunnitelman tarkempi hiominen alussa. Lisäksi 

vastausprosentti olisi saanut olla korkeampi, muistutusviestikään 

maatalousoppilaitosten linkin lähettäjille ei parantanut monellakaan vastaajalla 

kysymyksiin vastaajien määrää. Moni kysymys saattoi olla vastaajien mielestä kenties 

väärinymmärretty tai moniselitteinen. Avointen kysymysten kohdassa tuli ilmi, etteivät 

kaikki ymmärtäneet kysymystä oikein, tai vastasivat niin niukasti, ettei selkeää tietoa 

avoimesta kysymyksestä saanut luettua ja ymmärrettyä selkeästi.  

Jotkut opettajista ja oppilaista olivat jättäneet vastaamatta joihinkin kysymyksiin, 

eritoten avoimiin kysymyksiin. Ongelmia vastaajille tuotti myös kysymyslomakkeen 

asettelu, sillä A-kirjaimilla merkityt kysymykset olivat tarkoitettu pelkästään oppilailla, 

kun taas B-kirjaimella merkityt kysymykset opettajille. A- ja B-kirjaimilla merkityt kohdat 

olivat tarkoitettu sekä oppilaiden että opettajien vastauksille. Erilaiset kirjaimet ja pieni 

fontti tai vain vastaajien huolimattomuus kysymysten yhteydessä saattoi vaikuttaa 

siihen, että vastaajat jättivät vastaamatta, tai päinvastoin vastasivat kysymyksiin, joihin 

heidän ei pitänyt vastata. Nämä risteävät vastaukset jätettiin tutkimuksessa 
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huomioimatta. Asiasta pyrittiin kuitenkin neuvomaan selkeästi heti kysymyslomakkeen 

alussa.  

6.3. Jatkotutkimuksen tarve 

Tulosten perusteella jatkotutkimukselle on tarvetta, sillä monimuotoisuus on yhä 

etenevissä määrin tärkeämpi osa maataloutta sekä Suomessa, että muualla. Suomen 

maatalousoppilaitosten opintosuunnitelmissa ei vielä tarpeeksi painoteta 

luonnonhoidon sekä monimuotoisuuden näkökulmaa. Maatalousoppilaitosten 

oppilailla on suuri vastuu tulevaisuuden kestävästä maataloudesta, sillä valtaosa heistä 

on tulevia maatalousyrittäjiä, jotka päättävät miten he maa-alueitaan käsittelevät sekä 

hoitavat. Jatkotutkimuksen tarvetta olisi ainakin luonnonhoidon tai monimuotoisuuden 

opetuksen kysely esimerkiksi tuleville maatalousalan opettajille tai 

maatalousoppilaitosten opintosuunnitelmasta päättäville, miten he kokevat 

luonnonhoidon tai monimuotoisuuden resurssien jakaantuvuuden muun opetuksen 

osalta. Lisäksi voitaisiin tutkia sitä, mikä käytännössä olisi paras tapa opettaa 

luonnonhoitoa maatalousoppilaitoksissa siten, että oppi olisi tehokkainta myös 

tulevaisuuden sekä käytännön toimien kannalta.  

6.4. Esteitä ja muutoksia luonnonhoidon opetukselle 

Luonnonhoidon opetuksen parantamisen esteenä on muun muassa resurssi- ja aikapula. 

Opettajat ovat kuitenkin myötämielisiä sille, että opetukseen lisättäisiin enemmän 

luonnonhoidon sekä monimuotoisuuden opetusta erilaisilla ja monimuotoisimmilla 

keinoilla kuin ennen. Lisäksi vuonna 2020 alkanut COVID-19-viruspandempia saattaa 

haitata esimerkiksi käytännön opetusta sekä mallimaatiloilla vierailuja tai 

maatilaharjoitteluja. Tulee myös muistaa, että mitä innostuneempia opettajat ovat 

aiheesta, sitä innostuneempia ovat myöskin heidän oppilaansa ovat.  

Koska maatalousoppilaitosten opiskelijoista osa tulee olemaan tulevia maanviljelijöitä, 

täytyy heidän olla tietoisia siitä millaiset ovat oman elinkeinon vaikutuksen ympäristöön 

ja miten kenties ympäristön kuormaa saadaan vähennettyä. Työtä monimuotoisemman 

ympäristön eteen tehdään, kun siitä palkitaan. Näin ollen esimerkiksi tukien erilaisella 

kohdentamisella voitaisiin vaalia arvokkaita monimuotoisia alueita ja hyvin hoidettu 
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maa myös tuottaa satoa paremmin. Sillä, että vaalitaan luonnon monimuotoisuutta, 

vaalitaan myös arvokasta kulttuuriperimää, esimerkiksi perinnebiotooppien osalta.  

Tätä aihetta tulee ehdottomasti tutkia lisää ja tehdä konkreettisia muutoksia, jotta 

maaseutuoppilaitosten valmistuvat oppilaat ovat valmiita hoitamaan ja ottamaan 

vastuuta monimuotoisuudesta omilla työpaikoillaan tai maatiloillaan. Positiivista oli 

huomata, että tutkimuksen avoimissa vastauksissa tuleviksi maanviljelijöiksi ryhtyvät 

aikovat jatkaa luonnon- tai perinnebiotooppien hoitoa tai jopa parantaa sitä edellisten 

sukupolvien jäljiltä. 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä tarkasteltaessa, kuinka tärkeänä osana 

maataloustuotannon harjoittamista luonnonhoitoa pidetään, ilmenee vastauksista 

yksiselitteisesti sekä opettajien että oppilaiden mielestä luonnonhoidon harjoittaminen 

on tärkeä osa maataloustuotannon harjoittamista. Oppilailta tai opettajilta ei tullut 

lainkaan eriäviä mielipiteitä, joka kielii arvostuksesta luonnonhoitoa kohtaan ja 

ymmärretään luonnonhoidon merkitys sekä hyödyt maataloustuotantoon nähden.  

Toinen tutkimuskysymys käsitteli sitä, tuleeko luonnonhoitoa ja monimuotoisuuden 

opetusta painottaa koulussa enemmän. Tähän vastattiin siten, että pääosin opettajien 

sekä oppilaiden mielestä luonnonhoidon näkökulmaa tulisi painottaa 

maatalousoppilaitosten opetuksessa enemmän. Opettajien vastauksista ei löytynyt 

yhtäkään vastakkaista mielipidettä.  

Kolmatta tutkimuskysymystä käsiteltäessä pohdittiin, miten eri keinolla luonnonhoidon 

ja monimuotoisuuden opetusta voitaisiin parantaa. Opettajilla sekä oppilailla on monia 

eri toiveita, miten luonnonhoidon ja monimuotoisuuden opetusta voitaisiin kehittää. 

Opetussuunnitelmien muutoksilla voitaisiin lisätä luonnonhoidon sekä 

monimuotoisuuden opetusta maatalousoppilaitoksissa, sillä opettajat sekä oppilaat 

ovat vastausten perusteella motivoituneita oppimaan asiasta lisää ja tahtoakin löytyy. 
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Opetussuunnitelmiin voitaisiin ottaa mukaan erilaisia opetuskäytänteitä, jotka sekä 

oppilaat, että opettajat kokivat mieluisina, esimerkiksi maanviljelijöiden haastattelut, 

esimerkit maatiloista, joilla harjoitetaan luonnonhoidon käytännön toimia sekä 

esimerkkitehtävät käytännön harjoitteluun tai tilatyöskentelyyn. Avoimissa 

kysymyksissä oppilailta sekä opettajilta nousivat esiin muun muassa valmiit materiaalit 

sekä valmiiksi mietityt harjoitustehtävät eri ympäristöille sekä koulutustasoille. Joku 

toivoi lyhyitä videodemoja ja moni selkeitä konkreettista tekemistä ja eritoten 

mallinnoksien toteuttamiseen tarkoitettuja paikkoja oppilaitoksissa. Avoimissa 

vastauksissa tuotiin myös esille, että luonnonhoidon ja monimuotoisuuden opetuksen 

tärkeyden korostaminen päättäjille voisi tuoda mahdollisia tuloksia. Lisäksi pohdittiin, 

että tukien merkityksellä sekä opetusresurssien lisäämisellä voisi olla opetukseen sekä 

sen laatuun positiivisia vaikutuksia.  
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_____________________________________________________________________________ 

Kysely luonnonhoidon ja monimuotoisuuden opetuksesta 

Kysely maatalousalojen opettajille sekä opiskelijoille 

Kyselyn saateteksti: 

 

Teen Helsingin yliopistossa maisterintutkielmaani luonnonhoidon sekä 

monimuotoisuuden opetuksesta. Tavoitteenani on saada vastauksia sekä maatalouden 

ammattikoulujen että ammattikorkeakoulujen opiskelijoilta ja kerätä aineistoa pro 

gradu -tutkielmaani varten. 

Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja nimettöminä. Raportoinnissa 

aineistoa käsitellään ryhminä eikä yksittäistä henkilöä voida tunnistaa. 

  

Työn valmistuttua kaikki tiedot hävitetään. Lisätietoja kyselystä ja tutkimuksesta 

laajemmin saa allekirjoittaneelta, sofia.karjalainen@helsinki.fi tai puhelinnumerosta 

044 971 2321. Työn valmistuttua voitte halutessanne saada kyselyn tulokset itsellenne. 

Tätä varten muista lisätä nimenne kyselyyn. 

Palautattehan vastaukset viimeistään 19.4.2019 

Kiitokset vastauksestanne! 

Helsingissä 3.4.2019 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Sofia Karjalainen 

Helsingin yliopiston maataloustieteiden opiskelija 

  

LOMAKKEESSA KÄYTETYT TERMIT 

Luonnonhoidolla tässä kyselyssä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on 

eliölajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-

arvojen, yhteenvetona luonnon säilyttäminen ja ennallistaminen. Tämän lisäksi pyritään 

säilyttämään ihmisen pitkäaikaisen toiminnan seurauksena syntyneitä, usein hyvin 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97053/lomake.html
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monimuotoisia ympäristöjä. Samalla pyritään myös palauttamaan ihmisen toiminnan 

tuhoamia ympäristöjä entiseen muotoonsa. Luonnonhoitoa voi olla esimerkiksi 

linnunpesien säilyttäminen peltojen välittömässä läheisyydessä, pienten kohteiden, 

kuten kivikasojen, lammikkojen tai tienpientareiden säilyttäminen sekä torjunta-

aineiden käytön vähentäminen pelto-olosuhteissa.  

 

Perinnebiotooppi tarkoittaa Suomessa luontotyyppiä, joka on syntynyt perinteisen 

niiton, laidunnuksen sekä karjatalouden myötä. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi 

hakamaat, niityt, kedot, metsälaitumet, nummet tai lehdesmetsät. 

TAUSTATIEDOT 

1.1. Asuinkunta 

1.2. Syntymävuosi 

1.3. Sukupuoli 

 

1.4. Koulutusaste: peruskoulu tai kansakoulu, ammattikoulu, lukio, alempi 

korkeakoulu, ylempi korkeakoulu, tohtori tai lisensiaatti  

 

1.5. Valitse sopivin vaihtoehto. Olen: oppilas, opettaja.  

 

1.6. Valitse sopivin vaihtoehto: Olen tuleva maatalousyrittäjä, olen 

maatalousyrittäjä, olen mahdollisesti tuleva maatlaousyrittäjä, tulen 

työskentelemään maatilalla, mutta en aio itse ryhtyä 

maatalousyrittäjäksi, en tule olemaan tulevassa työssäni tekemisissä 

maatalouden kanssa, en tiedä, opettaja, joku muu; mikä.  

 

1.7. Opintosuunta. 

 

Jos olet opiskelija, vastaa A-kirjaimella merkittyihin kysymyksiin. Jos 

olet opettaja, vastaa B-kirjaimella merkittyihin kysymyksiin. A.B. 

kysymykset ovat suunnattu kaikille vastaajille.  
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Opetuksen määrä ja laatu: 

A.B.2.1. Oppilaitoksessani ja opintosuunnassani on opetettu tai opetetaan 

luonnonhoitoa: 

Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa.  

 

B.2.2. Opetan luonnonhoitoa oppilaitoksessani : 

Valitse sopivin vaihtoehto: Mainitsen sen merkityksen yhden luennon aikana , 

kuvaan perusteellisesti luonnonhoitoon kuuluvia menetelmiä osana kurssia 

tai kursseja, vedän kokonaista kurssia/jaksoa, jossa luonnonhoito (mm. 

perinnebiotoopit) ovat keskeinen aihe, järjestän käytännön oppimistilanteita 

luonnonhoidosta (esim. maastotyö, harjoittelu), opetukseni ei käsittele 

luonnonhoitoa millään tavalla.  

 

A.B.2.3. Rastita mielestäni sopivin kohta. Oppilaitoksessani ja 

opintosuunnassani luonnonhoito:  

Valitse sopivin vaihtoehto: on mainittu vain pintapuolisesti, on 

perusteellisesti käsitelty teorian osalta, on käsitelty sekä teoriassa että 

käytännön toimien osalta, on ollut kokonainen kurssi tai jakso luonnonhoidon 

aiheesta. 

 

A.2.4. Valitse sopivin vaihtoehto: olen mielestäni oppinut opinnoissani 

luonnonhoidosta ja olen kiinnostunut aiheesta, olen mielestäni oppinut 

opinnoissani luonnonhoidosta, mutta en ole kiinnostunut asiasta, en ole 

oppinut opinnoissani luonnonhoidosta, mutta olen kiinnostunut asiasta, en 

ole oppinut opinnoissani luonnonhoidosta, enkä ole kiinnostunut asiasta.  

 

A.B.2.5. Oppilaitoksessani ja opintosuunnassani on kerrottu 

monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä:  
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Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa.  

 

A.B.2.6. Valitse seuraavista sanoista ne, jotka tunnistat JA osaat selittää 

ystävällesi, mitä sanat tarkoittavat: perinnebiotooppi, keto, niitty, laidun, 

hakamaa, lehdesniitty, kulttuurimaisema, perinnemaisema.  

 

A.B.2.7. Oppilaitoksessani ja opintosuunnassani on käsitelty 

perinnebiotooppien hoitamista sekä merkitystä:  

Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa. 

 

A.2.8. Opiskelujeni aikana kartuttama tieto maatalousluonnonhoidosta on 

auttanut minua myös käytännön töissä:  

Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mie ltä, en osaa sanoa. 

 

A.2.9. Opiskelujeni aikana kartuttama tieto perinnebiotoopeista on auttanut 

minua myös perinnebiotooppien hoidossa. Vastaa tähän kysymykseen vain, 

jos olet työskennellyt perinnebiotooppien kanssa:  

Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri  mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa.  

 

A.B.2.10. Kuvitellaan, että tilallasi on perinnebiotooppialue, esimerkiksi 

entinen laidunalue. Miten hoitaisit aluetta? (Avoin kenttä)  

 

Mielipiteet: 

A.B.3.1. Koen luonnonhoidon tärkeänä osana maataloustuotannon 

harjoittamista: 
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Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa.  

 

A.B.3.2. Perinnebiotooppien suojelu ja ylläpito on mielestäni tärkeää:  

Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa.  

 

A.B.3.3. Miksi mielestäsi luonnonsuojelu etenkin maataloudessa on tai ei ole 

tärkeää? (Avoin kenttä) 

 

A.B.3.4. Luonnonhoidon näkökulmaa tulee painottaa opetuksessa enemmän:  

Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa.  

 

A.B.3.5.Näen maatilan ja luonnonhoidon toimivan yhteistyön tärkeänä nyt ja 

tulevaisuudessa: 

Valitse sopivin vaihtoehto: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä, en osaa sanoa. 

 

A.B.3.6. Mitä konkreettisia toimia voisit kuvitella tekeväsi monimuotoisuuden 

sekä luonnonhoidon eteen (tulevassa) työssäsi? (Avoin kenttä)  

 

B.3.7. Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista auttaisivat aloittamaan tai 

parantamaan luonnonhoidon opetusta? 

Luentokalvot luonnonhoidon teoriasta sekä käytännöstä, kirjallisuus, 

esimerkkitehtävät luokkatyöskentelyä varten, esimerkkitehtävät käytännön 

harjoittelua tai tilatyöskentelyä varten, esimerkkejä maatiloista, joilla 

harjoitetaan käytännön toimia luonnonhoitoon liittyen, verkkoluennot, 

maanviljelijöiden haastattelut, kontrollikysymykset, esimerkiksi visailu, jokin 
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muu, mikä? Kirjoita ehdotuksesi viimeisenä olevaan kommenttikenttään, 

kiitos. 

Kyselyn loppu: 

Kiitos osallistumisestanne kyselyyn!  

Voitte antaa palautetta kyselystä tai kommentoida vastauksianne alla tai 

ottamalla yhteyttä Sofia Karjalaiseen sähköpostitse 

sofia.karjalainen@helsinki.fi tai puhelimitse 044 971 2321.  

 

Mikäli teihin voi ottaa yhteyttä tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa, olkaa 

hyvä ja jättäkää alle yhteystietonne. Yhteystietoja käytetään ainoastaan 

luonnonhoidon opetuksen tarkemmassa kartoittamisessa eikä niitä yhdistetä 

annettuihin vastauksiin. 

Minuun voi tarvittaessa ottaa yhteyttä luonnonhoidon opetuksen 

tutkimukseen liittyen.  

Nimi: 

Puhelinnumero: 

Kommentteja: 


