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1. Johdanto 

 

Ilmastonmuutos on yksi haastavimmista ihmiskuntaa ja maapalloa uhkaavista 

ympäristöongelmista (Anderson, 2012). Eri maiden hallitustenvälinen 

ilmastonmuutospaneeli IPCC (2018) on todennut, että ilmaston lämpeneminen on 

väistämätöntä ja lämpeneminen tulisi pysäyttää 1,5 asteeseen esiteollisen ajan tasoon 

verrattuna. Raportista käy ilmi, kuinka ihmistoiminta on nopeuttanut lämpenemistä 

lisäämällä ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuutta (IPCC, 2018). Tänä syksynä IPCC 

(2021) julkaisi kuudennen ilmastonmuutosraporttinsa ensimmäisen osan, joka vahvistaa, 

miten ihmisten toiminta on jo aiheuttanut laajoja ja nopeita muutoksia ilmastossa. 

Raportin mukaan ilmastonmuutoksen hillinnän kriittiset hetket ovat nyt käsillä (IPCC, 

2021). Ilmastonmuutos on ajankohtaisempi ja tärkeämpi aihe kuin koskaan aiemmin. 

Jo vuonna 2018 julkaistun IPCC:n raportin jälkeen tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja 

sen seurauksista on lisääntynyt ja ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa on kasvanut (Beck & Mahony, 2018; Thackeray ym., 

2020).  Esimerkiksi Greta Thurnbergin vuonna 2018 aloittama nuorten koululakkoliike 

ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta on pyrkinyt saamaan päättäjiä aktivoitumaan 

ilmastotoimissa (Gessen 2018; Rimaila 2016). Vuonna 2019 Helsingin sanomissa 

työskenteli ilmastokirjeenvaihtaja, jonka kirjoitukset keskittyivät ainoastaan ilmasto- ja 

ilmastonmuutosaiheisiin (Elonen, 2019). Vuodesta 2018 alkaen puolueettomasti 

sitoutumattoman kansainvälisen ympäristöliikkeen, Elokapinan mielenosoitukset 

ilmastohätätilasta ovat kasvaneet kooltaan sekä nousseet Suomessa valtakunnallisiksi 

isoiksi media-aiheiksi (Lehtinen, 2021). Kaikki edellä mainitut ovat esimerkkejä siitä, 

miten ilmastonmuutos koetaan yhteiskunnallisella tasolla yhä merkittävämmäksi 

aiheeksi, ja sen hillinnän puolesta ollaan valmiita toimimaan. 

Nuoret ovat tulevaisuuden yhteiskuntien tulevia johtajia, päätöksentekijöitä ja 

kansalaisia, joiden on elettävä ilmastonmuutoksen seurauksien kanssa, joten he ovat 

myös keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa 

(Hermans, 2016; Ojala, 2012; Ratinen ja Uusiautti, 2020). On tärkeää, että nuorista 

kasvaa aktiivisia ja tiedostavia ilmastokansalaisia, sillä tutkimuksissa on todettu, että 



 

   
 

 

2 
 

onnistunut ilmastokasvatus, eli ilmastonmuutoksen syitä, seurauksia, sopeutumista ja 

hillitsemistä käsittelevä ympäristökasvatuksen osa-alue, on yksi keskeinen 

ilmastonmuutoksen torjuntakeino (Anderson, 2012; Lehtonen & Cantell, 2015). 

Ilmastokasvatusta toteutetaan suomalaisen koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla 

varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin (Lehtonen & Cantell, 2015), mutta sen yksi 

keskeisin haaste tällä hetkellä on jatkuvuuden tai “punaisen langan” puute (Ratinen, 

Kinni, Muotka & Sarivaara, 2019). 

Ilmastonmuutoksessa on kyse kaikkia elämän osa-alueita koskettavasta globaalista 

ongelmasta, jonka opiskelussa tarvitaan useiden eri tieteenalojen tuottaman tiedon 

omaksumista (Tani, Hilander & Leivo, 2020). Kuitenkin vastuu ympäristö- ja 

ilmastokasvatuksen, ja näin ollen ilmastonmuutoksen, opettamisesta mielletään yleensä 

vain luonnontieteellisten oppiaineiden, kuten biologian ja maantieteen, tehtäväksi (Uitto, 

2012; Wise, 2010). Koska opiskelijat eivät siis välttämättä kohtaa koulussa muiden 

oppiaineiden yhteydessä ilmastokasvatusta, korostuu luonnontieteiden yhteydessä 

toteutettavan ilmastokasvatuksen painoarvo ja tärkeys. 

Huolimatta siitä, että suomalainen lukiokoulutus on viimeisten vuosien aikana 

muuttunut yhä sähköisemmäksi (Kaisla, Kutvonen-Lappi & Kankaanranta, 2015), 

esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten sähköistymisen myötä, on perinteinen oppikirja 

säilyttänyt suosionsa sekä opettajien työkaluna opetuksessa että oppilaiden ja 

opiskelijoiden opiskeluvälineenä (Heinonen, 2005; Tani ym., 2020). Tutkimuksissa on 

todettu, että opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetustaan vahvasti oppikirjoihin 

tukeutuen (Heinonen, 2005; Kosunen, 2002; Vitikka, 2009) ja oppikirja vaikuttaa paljon 

opetuksen sisältöön (Tani ym., 2020). Luokkahuoneissa voi olla kuitenkin käytössä 

keskenään hyvinkin erilaisia oppimateriaaleja, sillä Suomessa luovuttiin oppikirjojen 

esitarkastuksesta 1990-luvulla ja nykypäivänä päätöksen käytettävästä oppimateriaalista 

tekee yleensä opettaja (Heinonen, 2005).  

Ilmastonmuutoksen opettamista ja siihen liittyviä teemoja on tutkittu sekä kotimaisella 

että kansainvälisellä tasolla. Lehtonen ja Cantell (2015) ovat tarkastelleet 

ilmastokasvatusta etenkin peruskoulun opetussuunnitelmassa ja he toteavat muun 
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muassa, että ilmastokasvatuksen määrää tulisi lisätä kaikilla koulutusasteilla. Ratinen 

(2016) on puolestaan tutkinut luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä 

ilmastonmuutoksesta ja osoittanut, että monilla luokanopettajaopiskelijoilla on 

virheellisiä käsityksiä ilmastonmuutokseen liittyen. Lisäksi Ratisen (2016) saamat 

tulokset osoittavat, että ilmastonmuutoksen ymmärtäminen sekä siitä opettaminen 

vaativat ilmiöön vaikuttavien luonnontieteellisten prosessien perustiedon vahvaa 

osaamista.  

Kansainvälisellä tasolla esimerkiksi Meehan, Levy ja Collet-Gildard (2018) ovat 

tutkineet, miten ilmastonmuutosta käsitellään Yhdysvalloissa lukiotason 

luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden oppimateriaaleissa, ja heidän tuloksistaan käy 

ilmi, että materiaaleissa on suuria eroavaisuuksia, esimerkiksi materiaaleihin valitun 

näkökulman suhteen. Roman ja Busch (2015) puolestaan ovat tarkastelleet, miten 

Yhdysvalloissa keskikoulun kuudennen luokan luonnontieteiden oppikirjassa käsitellään 

ilmastonmuutosta, ja heidän tuloksistaan käy ilmi, että vielä vuosina 2007 ja 2008 

julkaistuissa oppikirjoissa ei ollut konsensusta ilmastonmuutoksen olemassaolosta. 

Myös maantieteen opetuksen näkökulmasta on tutkittu ilmastonmuutoksen opettamista. 

Tani, Hilander ja Leivo (2020) tarkastelevat julkaisussaan sitä, miten Lukion 

opetussuunnitelmissa ja maantieteen oppikirjoissa (tarkemmin vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa) käsitellään ilmastonmuutosta. Tanin ja 

ym. (2020) tulosten mukaan lukion maantieteen oppikirjat eroavat sisällöltään, 

painotukseltaan ja näkökulmiltaan ilmastonmuutoksen käsittelyssä. Tutkielmassa 

käyttämäni analyysimenetelmät, jotka esittelen tutkielman luvussa ”4. Menetelmät”, 

pohjautuvat pitkälti Tanin ja ym. (2020) julkaisussa käytettyihin menetelmiin. 

Vielä pidemmällä aikavälillä ilmastonmuutoksen käsittelyä maantieteen oppikirjoissa on 

tutkinut Ikonen (2009), joka analysoi ilmastonmuutoksen käsittelyn määrää ja käsittelyn 

näkökulmia suomalaisissa lukion maantieteen oppikirjoissa vuosina 1954–2005. Ikosen 

(2009) tuloksista käy ilmi, että ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä lukion maantiedon 

oppikirjoissa on kasvanut ajan edetessä ja näkökulma on muuttunut holistisemmaksi. 
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Hermans (2016) on puolestaan tutkinut suomalaisten maantieteen opettajien tunteita 

ilmastonmuutoksen liittyen ja sitä, miten opettajat käsittelevät niitä sekä maantieteen 

opettajien näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillintäkeinoista. Hicks (2019) puolestaan 

tarkastelee julkaisussaan, kuinka maantiedon opetuksella voidaan rohkaista oppilaita 

toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Ilmastonmuutosteeman käsittelyyn oppimateriaaleissa ei ole olemassa vakiintuneita 

tapoja tai käytänteitä (Tani ym., 2020). Koska ilmastokasvatus on käytännössä 

suomalaisessa koulutusjärjestelmässä lukiotasolla maantieteen opetuksen vastuulla ja 

oppikirjalla on edelleen nykypäivänä vahva asema opetuksessa, on mielenkiintoista 

tarkastella, miten tätä tärkeää globaalia ympäristökysymystä käsitellään lukion 

maantiedon oppikirjoissa. Suomalainen lukiokoulutus elää jälleen kahden 

opetussuunnitelman välistä siirtymäaikaa (Opetushallitus, 2015; Opetushallitus, 2019), 

joten on myös mielenkiintoista selvittää, että onko ilmastonmuutoksen käsittelyssä 

tapahtunut muutoksia näiden kahden eri opetussuunnitelman välillä. Lisäksi pyrin 

tutkielmassani selvittämään, miten maantieteen ilmastokasvatus pystyy vastaamaan 

vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelmassa määriteltyihin laaja-alaisen osaamisen osa-

alueisiin. 

Tässä tutkielmassa pyrin siis vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1) Miten ilmastonmuutosta käsitellään vuosien 2015 ja 2019 Lukion  

 opetussuunnitelmien mukaisissa maantieteen GE1-oppikirjoissa? 

2) Eroavatko eri opetussuunnitelmien mukaiset oppikirjat tavassaan käsitellä 

ilmastonmuutosta? Ja miten? 

3) Miten vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-

alueisiin vastataan maantieteen GE1-oppikirjojen ilmastonmuutostekstissä?  

Ensimmäisenä käyn läpi tutkielmaani liittyvää teoriataustaa ja määrittelen tutkielman 

kannalta keskeiset käsitteet, esimerkiksi oppimateriaalit, opetussuunnitelman ja 

ilmastokasvatuksen. Tämän jälkeen esittelen käyttämäni aineiston sekä menetelmät, 

jonka jälkeen käyn läpi aineistosta ilmenneitä tuloksia. Sen jälkeen analysoin, miten 
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laaja-alaisen osaamisen osa-alueet toteutuvat tutkielmani aineistossa. Tutkielman 

lopussa pohdin saamiani tuloksia ja teen näistä johtopäätöksiä. Lisäksi pohdin 

tutkielmani virhelähteitä sekä mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita. 
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2. Teoreettinen tausta 

 

2.1 Oppikirja 

 

Oppimateriaaleja on olemassa monia erilaisia. On kirjallista oppimateriaalia (esimerkiksi 

oppikirjat ja opettajan oppaat), visuaalista oppimateriaalia (esimerkiksi kalvot ja diat, 

julisteet), auditiivista oppimateriaalia (esimerkiksi äänitteet) sekä audiovisuaalista 

oppimateriaalia (esimerkiksi videot ja elokuvat) (Määttä, 1984). Kaikista suosituin 

oppimateriaali maailmanlaajuisesti on kuitenkin oppikirja (Heinonen, 2005; Määttä, 

1984).  

Oppikirjalla tarkoitetaan opetukseen tarkoitettua teosta (Lappalainen, 1992), joka on 

kirjoitettu tiettyyn oppiaineeseen tietylle luokka-asteelle perustuen opetussuunnitelman 

perusteisiin (Heinonen, 2005). Nykypäivänä oppikirja voi olla joko printatussa tai 

sähköisessä muodossa (Kaisla ym., 2015; Löytönen & Tossavainen, 2019). Oppikirjalle 

on ominaista neutraali teksti, joka välittää tietoa opittavasta asiasta ja perustuu 

tieteenalakohtaiseen tieteelliseen tietoon (Heinonen, 2005). Toisaalta oppikirjojen 

halutaan myös herättävän ajatuksia ja tunteita oppilaissa ja opiskelijoissa innostaen heitä 

aktiiviseen toimijuuteen (Heinonen, 2005). Oppikirjojen teksti tasapainottelee siis 

monien erilaisten toiveiden ja odotusten keskellä (Heinonen, 2005). 

Oppikirja on opettajalle tärkeä työkalu, jonka avulla opettaja suunnittelee ja toteuttaa 

opetustaan (Heinonen, 2005), ja oppikirjat voivat vahvasti vaikuttaa siihen, miten 

opettaja opettaa omaa oppiainettaan (Lee & Catling, 2017). Tutkimuksissa on käynyt 

ilmi, että opettajat eivät yleensä pidä itse opetussuunnitelmaa opetuksensa työkaluna, 

vaan hallinnollisena asiakirjana (Kosunen, 2002; Vitikka, 2009), jonka julkilausumia 

oppikirjat ovat (Apple, 1986; Venetsky, 1992). Oppilaalle oppikirja on puolestaan 

opiskeluväline (Heinonen, 2005). 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä oppikirjoilla on aina ollut suuri merkitys 

opetuksen apuvälineenä (Heinonen, 2005). Vuoteen 1990 asti Opetushallitus tarkasti 

kaikki oppikirjat ennen käyttöönottoa ja vain Opetushallituksen hyväksymiä kirjoja sai 
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käyttää opetuksessa (Heinonen, 2005). Nykyään kustantamot saavat vapaasti julkaista 

oppimateriaalia ja päätöksen opetuksessa käytettävästä materiaalista tekee yleensä 

opettaja itse (Heinonen, 2005). 

Oppikirja on aina oman aikansa peili, joka kuvastaa kirjoitushetken ajankohdan 

yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja asenteita (Heinonen, 2005; Selander, 1990). Toisin 

sanoen pitää muistaa, että oppikirjaa ei voi lukea irrallisena siitä yhteiskunnallisesta 

kontekstista, missä se on kirjoitettu (Heinonen, 2005; Ikonen, 2009). 

 

2.1.1 Ilmastonmuutos lukion maantieteen oppikirjoissa 

 

Ilmastonmuutosteema on ollut osa maantieteen opetusta jo noin 70 vuoden ajan (Ikonen, 

2009). Esimerkiksi jo 1950-luvulla ilmastonmuutosta käsiteltiin suomalaisissa lukion 

maantieteen oppikirjoissa, tosin tällöin keskityttiin vain ilmaston muuttumisen 

luonnollisiin syntymekanismeihin, kuten esimerkiksi planetaarisiin syihin (Ikonen, 

2009). 1980-luvulta alkaen ilmastonmuutosteeman opetuksessa alettiin ottaa huomioon 

myös ihmistoiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen sekä 1990-luvulta alkaen luonnon ja 

ihmisen yhteisvaikutus ilmastonmuutokseen (Ikonen, 2009). Ilmastonmuutosteeman 

käsittelyn määrä lukion maantieteen oppikirjoissa on ollut kasvussa 1980-luvulta alkaen 

(kuva 1) (Ikonen, 2009). 
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Kuva 1. Ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä lukiomaantieteen oppikirjoissa mitattuna 

virkkeiden keskiarvolla eri vuosikymmeninä. X-akselilla vuosikymmen ja y-akselilla 

virkkeiden lukumäärä (Ikonen, 2009). 

Oppikirjat välittävät tietoa tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuneista muutoksista, sillä 

ne pohjautuvat kunkin tieteenalan perusteisiin ja käytäntöihin (Ikonen, 2009). 

Koulumaantiede pohjautuu luonnollisesti maantieteelliseen tutkimukseen.  

Ilmastonmuutosteeman puuttuminen tai sen vähäinen osuus maantieteen oppikirjojen 

sisällöstä aiempina vuosikymmeninä ei täten ole yllättävää, sillä tiedeyhteisössä ei ollut 

varmuutta ilmastonmuutoksen merkittävyydestä ennen 1990-lukua (IPCC, 1990) ja 

esimerkiksi kasvihuoneilmiön olemassaolo hyväksyttiin todistetusti vasta 1980-luvulla 

(Ikonen, 2009; Keskitalo, 2005). Toki tiedeyhteisö tiesi ilmastonmuutoksen 

olemassaolosta jo 1900-luvun alusta alkaen (Fleming, 2005), mutta vasta 

maailmalaajuisen ympäristöheräämisen ja ympäristöpolitiikan kehittymisen myötä 1960-

luvulta alkaen ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen alettiin tiedostaa merkityksellisenä 

(Cantell, Aarnio-Linnanvuori, & Tani, 2020; Ikonen, 2009).  

Oppikirjojen kirjoittaminen vie aina aikaa, joten tieteen uudet teoriat ja löydöt päätyvät 

viiveellä oppikirjojen sivuille (Cantell, Rikkinen, & Tani, 2007). Kestää yleensä 

useamman vuoden, että oppikirja päätyy oppikirjan kirjoittajan tai kirjoittajien käsistä 

käyttöön koulussa (Ryhänen, Wass, & Pihlajaniemi, 2009).  Ilmastonmuutokseen liittyvä 

tieto on lisääntynyt viiveellä maantieteen oppikirjoissa sitä mukaan, mitä enemmän 

ilmiötä on tutkittu ja mitä merkityksellisempänä aiheena sitä on alettu yhteiskunnassa 

pitää (Cantell ym., 2007; Cantell ym., 2020; Ikonen, 2009). 

 

2.2 Opetussuunnitelma 

 

Opetussuunnitelmalle ei ole olemassa yhtä määritelmää, ja sillä on tarkoitettu eri asioita 

eri aikoina ja eri kulttuureissa (Malinen, 1992; Vitikka, 2009). Kuitenkin se on yksi 

keskeisin koulumaailmaa ohjaava asiakirja, jonka avulla opetusta säädellään sekä 

Suomessa että kansainvälisesti (Heinonen, 2005; Moore, 2012; Stefani, 2008). 
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Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen julkaisema valtakunnallinen 

määräys, jossa määritellään muun muassa koulutuksen tehtävä ja arvoperusta, opetuksen 

toteuttaminen, oppilaiden ja opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen, oppimisen ja osaamisen 

arviointi sekä oppiainekohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt (Opetushallitus, 2015; 

Opetushallitus, 2019).  Opetussuunnitelma toisin sanoen ohjaa sitä, mitä ja miten 

suomalaisissa kouluissa opetetaan. Opetussuunnitelmia laaditaan Suomessa kaikille 

koulutusasteille aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen (Opetushallitus, 

2021). Paikalliset opetussuunnitelmat perustuvat aina valtakunnalliseen 

opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2021). 

Kansainvälisesti tarkastellen on olemassa kahdenlaisia opetussuunnitelmia: saksalaisia 

Lehrplan-tyyppisiä ja angloamerikkalaisia Curriculum-tyyppisiä opetussuunnitelmia 

(Krokfors, 2017; Rantala & Ouakrim-Soivio, 2018; Saari, Salmela, & Vilkkilä, 2017). 

Lehrplan-tyyppiset opetussuunnitelmat ovat enemmän oppiainekeskeisiä kuin 

Curriculum-tyyppiset opetussuunnitelmat, joissa ei määritellä yhtä tarkasti eri 

oppiaineiden rajoja tai tuntijakoa (Heinonen, 2005; Meisalo & Lavonen, 1994). 

Curriculum-tyyppisissä opetussuunnitelmissa puolestaan korostuvat oppiaineita 

enemmän henkilökohtaiset kehitysprosessit, oppimiskokonaisuudet sekä kasvatuksen 

tavoitteet (Malinen, 1992; Vitikka, 2009). 

Suomalaisen opetussuunnitelman historiassa ovat vaihdelleet niin Lehrplan- ja 

Curriculum-tyylisuuntaukset (Saari ym., 2017) ja nykypäivänä esimerkiksi 

opetussuunnitelman perusteiden osuudet koulutuksen tavoitteista ja arvoperustasta 

kuvastavat Curriculum-tyyppiä ja oppiainekohtaiset sisältötavoitteet puolestaan 

edustavat Lehrplan-tyyppiä (Krokfors, 2017). 

 

2.2.1 LOPS 2015 ja LOPS 2019: keskeisimmät eroavaisuudet 

 

Suomessa opetussuunnitelmia on julkaistu yleensä noin kymmenen vuoden sykleissä 

(Opetushallitus, 2021a). Vuonna 2019 lukiolakia uudistettiin ja tämän uudistuksen 

yhteydessä päätettiin myös uudistaa Lukion opetussuunnitelman perusteet, vaikka 
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edellinen lukion opetussuunnitelma olikin astunut voimaan vasta kolme vuotta aiemmin 

syksyllä 2016 (Opetushallitus, 2021b). Uusin Lukion opetussuunnitelman perusteet on 

siis laadittu vuonna 2019 ja se astuu voimaan tänä syksynä (Opetushallitus, 2019). Tätä 

edeltävä Lukion opetussuunnitelma on puolestaan laadittu vuonna 2015 ja se astui 

voimaan syksyllä 2016 (Opetushallitus, 2015). 

Näiden kahden viimeisimmän opetussuunnitelman välillä on selkeitä eroja. Ensinnäkin 

jatkossa lukiokoulutuksessa opiskellaan 150 opintopistettä aiemman 75 kurssin sijaan, ja 

opintojaksot korvaavat kurssit (Opetushallitus, 2019). Opintojaksot muodostetaan 

moduuleista ja keskenään voidaan yhdistellä usean eri oppiaineen moduuleja 

(Opetushallitus, 2019). Eri oppiaineiden moduulien yhdistelymahdollisuus kannustaa 

entistä tiiviimpään eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön (Opetushallitus, 2019). 

Uudessa vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelmassa on myös määritelty kaikille 

oppiaineille yhteiset laaja-alaisen osaamisen osa-alueet: 1. Hyvinvointiosaaminen 2. 

Vuorovaikutusosaaminen, 3. Monitieteinen ja luova osaaminen, 4. Yhteiskunnallinen 

osaaminen, 5. Eettisyys ja ympäristöosaaminen, 6. Globaali- ja kulttuuriosaaminen, 

jotka tulee ottaa huomioon jokaisen oppiaineen opetuksessa ja sisällöissä 

(Opetushallitus, 2019). Hieman vastaavanlaiset laaja-alaisen osaamisen 

aihekokonaisuudet (aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, hyvinvointi ja 

turvallisuus, kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, kulttuurien tuntemus ja 

kansainvälisyys, monilukutaito ja mediat sekä teknologia ja yhteiskunta) löytyvät 

vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus, 2015). 

Maantieteen kannalta katsottuna paljon ei ole muuttunut vuosien 2015 ja 2019 Lukion 

opetussuunnitelman perusteiden välillä. Molemmissa opetussuunnitelmissa on vain yksi 

pakollinen kurssi tai moduuli, joka on nimeltään “GE1 Maailma muutoksessa” 

(Opetushallitus, 2015; Opetushallitus, 2019). Syventäviä kursseja tai valinnaisia 

moduuleja on kolme ja näiden nimet ovat samat molemmissa opetussuunnitelmissa 

(Opetushallitus, 2015; Opetushallitus, 2019). Sisällöltään kurssit ja moduulit ovat 

pysyneet myös hyvin samankaltaisina (Opetushallitus, 2015; Opetushallitus, 2019). 
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2.2.2 Ilmastonmuutos Lukion opetussuunnitelmissa 

 

Ensimmäisen kerran ilmastonmuutos mainitaan Lukion opetussuunnitelman perusteissa 

vuonna 2003 (Opetushallitus, 2003). Ilmastonmuutos mainitaan vain kerran käsiteltäessä 

lukiomaantieteen ensimmäisen kurssin, ”GE1 Sininen planeetta”, keskeistä sisältöä 

(Opetushallitus, 2003). Seuraavassa Lukion opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 

2015 ilmastonmuutos mainitaan jo useamman kerran, yhteensä neljä kertaa 

(Opetushallitus, 2015). Ilmastonmuutoksesta puhutaan koulutuksen arvoperustassa, 

”Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu" -aihekokonaisuuden tavoitteissa sekä eräiden 

biologian (”BI2 ekologia ja ympäristöekologia -kurssi”) ja maantiedon (”GE1 Maailma 

muutoksessa -kurssi”) kurssien keskeisissä sisältöalueissa (Opetushallitus, 2015). 

Vähäisten mainintojen perusteella voi todeta, että ilmastomuutosta ei pidetä kovin 

merkittävänä teemana vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Tani ym., 

2020).  

Tuoreimmassa vuonna 2019 laaditussa ja elokuussa 2021 voimaan astuvassa Lukion 

opetussuunnitelman perusteissa ilmastonmuutos mainitaan asiakirjassa yhteensä jo 23 

kertaa (Opetushallitus, 2019). Ilmastonmuutosta käsitellään niin koulutuksen 

arvoperustassa kuin useiden oppiaineiden tavoitteissa ja keskeisissä sisältöalueissa 

(Opetushallitus, 2019). Tanin ja ym. (2020) tutkimuksessa käy ilmi, että eniten vuoden 

2019 Lukion opetussuunnitelman perusteissa ilmastonmuutoksesta kirjoitetaan 

elämänkatsomusoppiaineen yhteydessä. Ilmastonmuutos mainitaan sekä 

elämänkatsomustiedon laaja-alaisessa osaamisessa että kahden moduulin tavoitteissa ja 

keskeisissä sisältöalueissa (Opetushallitus, 2019; Tani ym., 2020). Tämä on yllättävää, 

sillä perinteisesti ilmastonmuutosteeman opetuksen on ajateltu lukeutuvan 

luonnontieteiden opetuksen, kuten esimerkiksi maantieteen ja biologian, 

vastuualueeseen (Uitto, 2012; Wise, 2010).  
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2.3. Ympäristö- ja ilmastokasvatus 

 

Ympäristökasvatusta (engl. environmental education) voi olla haasteellista määrittää 

yksiselitteisesti, sillä se on käsitteenä laaja ja monipuolinen (Cantell ym., 2020). Aarnio-

Linnanvuoren (2018) määritelmän mukaan ympäristökasvatuksella tarkoitetaan 

ympäristöön ja ympäristöongelmiin liittyvää kasvatusta, opetusta ja oppimista. 

Ympäristökasvatusjärjestö Foundation for Environmental Education -Suomi puolestaan 

määrittelee ympäristökasvatuksen kasvatustoimintana, jonka perimmäisenä tavoitteena 

on kestävän kehityksen mukainen elämä (Sarkkinen, 2017). Kestävälle kehitykselle on 

niin ikään olemassa erilaisia määritelmiä, mutta yleisesti ottaen kestävällä kehityksellä 

tarkoitetaan tietoisia toimintatapoja, joissa “...huomioidaan valintojen ekologiset, 

taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset sekä paikallisesti että 

maailmanlaajuisesti.” (Sarkkinen, 2017).  

Ilmastokasvatuksen voidaan katsoa olevan yksi erillinen ympäristökasvatuksen osa-alue, 

jossa keskitytään Lehtosen ja Cantellin (2015) määritelmän mukaan ilmastonmuutoksen 

syiden ja seurauksien tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämiseen ihmisten keskuudessa. 

Lisäksi keskeisessä osassa ovat erilaisten ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja 

sopeutumiskeinojen opettaminen (Cantell & Lehtonen, 2015). Siparin (2016) 

määritelmän mukaan “Ilmastokasvatus on yksi ympäristökasvatuksen, kestävän 

kehityksen kasvatuksen ja ekososiaalisen sivistyksen osa-alue.”, jossa 

ilmastonmuutosilmiön ymmärtämisen lisäksi tärkeitä teemoja ovat ihmisten toiminnan ja 

käyttäytymisen muutokset. 

Ilmastokasvatuksen käsitteen erottamista ympäristökasvatuksesta voidaan pitää 

tarpeellisena siksi, että ympäristökasvatus keskittyy enemmän yleisemmällä tasolla 

kasvatukseen, kun ilmastokasvatuksessa keskitytään juuri ilmastonmuutokseen liittyvään 

opetukseen, oppimiseen ja kasvatukseen, ja tämä mahdollistaa muun muassa 

ilmastonmuutoksen monimutkaisen ja globaalin luonteen tarkastelun (Tolppanen ym., 

2017). 
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Kasvatuksella on aina jonkinlainen tavoite, joten myös ympäristö- ja 

ilmastokasvatuksella on omat tavoitteensa (Cantell ym., 2020).  Ympäristö- ja 

ilmastokasvatuksesta on luotu monia eri visuaalisia malleja, jotka auttavat 

hahmottamaan kasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä sekä eri tavoitteiden välisiä suhteita 

(Cantell ym., 2020). Yksi näistä malleista on Tolppasen, Aarnio-Linnavuoren, Cantellin 

ja Lehtosen (2017) laatima kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli, jota 

seuraavaksi esittelen tarkemmin. 

 

2.3.1 Ilmastokasvatuksen polkupyörämalli 

 

Ilmastokasvatuksen tavoitteita kuvaa hyvin Tolppasen, Aarnio-Linnavuoren, Cantellin ja 

Lehtosen (2017) luoma kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli (kuva 2). 

 

Kuva 2. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli (Tolppanen, Aarnio-

Linnanvuori, Cantell ja Lehtonen, 2017). 
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Tutkijoiden mukaan mallissa polkupyörän pyörät kuvastavat tietoa eli ilmastotietoa sekä 

luonnontieteellisistä että humanis-yhteiskunnallisista näkökulmista ja ajattelun taitoja eli 

kykyä tarkastella ilmastotietoa kriittisesti, vertaillen, analysoiden sekä uutta ymmärrystä 

rakentaen (Tolppanen ym., 2017). Pyörän rungon eli ilmastokasvatuksen perustan 

muodostavat kunkin ihmisen maailmankuva, identiteetti ja arvot (Tolppanen ym. 2017).  

Jotta pyörä liikkuu, tulee pyörää polkea. Mallissa polkimet kuvaavat toimintaa, jolla 

ilmastotietous ja ajattelun taidot muokkautuvat teoiksi (Tolppanen ym., 2017). Satula 

kuvastaa puolestaan motivaatiota ja osallisuutta eli sitä, kuinka ilmastokasvatuksen tulee 

olla motivoivaa sekä osallisuuteen kannustavaa (Tolppanen ym., 2017). Pyörän jarrut 

esittävät toiminnan esteitä eli muun muassa inhimillisiä syitä kuten laiskuutta ja 

mukavuudenhalua sekä erinäisiä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia esteitä, jotka estävät 

ilmastovastuullista toimintaa (Tolppanen ym. 2017). Ohjaustanko kuvastaa 

tulevaisuusnäkökulmaa eli sitä, kuinka ilmastokasvatuksessa tulevaisuutta tulee sekä 

täytyy pohtia kriittisesti, mutta kuitenkaan alakuloon vaipumatta (Tolppanen ym., 2017). 

Pyörän lamppu kuvastaa toivoa ja tunteita sekä sitä, kuinka nämä tunteet lampun tavoin 

valaisevat pyörän eli ilmastokasvatuksen etenemistä (Tolppanen ym., 2017). Globaalien 

ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa ympäristöön liittyvien tunteiden käsittely on tärkeää, 

sillä ihminen ei kykene toimimaan, jos hänen tunnekokemuksiaan ei huomioida 

(Tolppanen ym., 2017). Lisäksi tunteet vaikuttavat merkittävästi ihmisten oppimiseen, 

joten ne tulee huomioida ilmastokasvatuksen opetuksessa (Tolppanen ym. 2017). 

Nuorten kokeman ilmastoahdistuksen torjuminen tai käsittelemättä jättäminen voi 

passivoida ja viedä motivaation ilmastonmuutosta hillitsevään toimintaan (Lehtonen & 

Cantell, 2015). 

Tutkijoiden mukaan ilmastokasvatuksen tulisi herättää ihmisissä toivoa, toiveikkuutta ja 

myötätuntoa negatiivisten ja pessimististen tunteiden sijaan ja siksi kokonaisvaltaisen 

ilmastokasvatuksen polkupyörämallissa lamppu kuvastaa tunteiden lisäksi myös toivoa 

(Tolppanen ym., 2017). Toivolle on olemassa useita erilaisia määritelmiä, mutta 

Tolppasen ja kollegoiden (2017) mukaan “Toivoon liittyy luottamus siitä, että 

ongelmaan etsitään ja siihen löytyy ratkaisu ja että sitä kohti ollaan menossa”. Toivon 
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lajeja on olemassa myös erilaisia (Pihkala, 2017) ja ilmastokasvatuksen näkökulmasta 

tärkeintä on realistinen tai rakentava toivo, jossa ihminen on tiedostaa maailman haasteet 

ja siitä huolimatta pystyy uskomaan omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa parantaa asioita 

(Ojala, 2012; Cantell ym., 2020). 

Toivoa ei tule kuitenkaan sekoittaa optimismiin. Optimismilla tarkoitetaan ajattelutapaa, 

jossa kaiken uskotaan lopulta järjestyvän, oli tilanne mikä tahansa (Pihkala, 2017; 

Cantell ym., 2020). Ilmastonmuutokseen liittyen ei kuitenkaan ole mitään varmuutta 

siitä, että ihmiskunta pystyy hidastamaan ilmaston lämpenemistä taikka sopeutumaan 

siihen, joten optimistisesti ilmastonmuutokseen suhtautuvat saattavat tuudittautua 

vääriin uskomuksiin ja näin ollen toimia ei-ilmastovastuullisesti (Pihkala, 2017).  
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3. Aineisto  

 

Lukion opetussuunnitelmien perusteissa, sekä vuoden 2015 että 2019 versioissa, 

ilmastonmuutosta kokonaisuutena käsitellään erityisesti maantieteen ensimmäisellä 

“GE1 Maailma muutoksessa” -kurssilla (Opetushallitus, 2015; Opetushallitus, 2019). 

Ilmastonmuutosta voidaan käsitellä myös maantieteen muilla lukiokursseilla (Tani ym., 

2020), mutta koska GE1-kurssi on molemmissa opetussuunnitelmissa ainoa kaikille 

lukiolaisille pakollinen maantieteen kurssi tai moduuli (Opetushallitus, 2015; 

Opetushallitus, 2019), rajaan tutkielmani aineiston koskemaan ainoastaan GE1-kurssin 

oppimateriaaleja ja sitä, miten näissä käsitellään ilmastonmuutosta. 

Suomessa on perinteisesti ollut kaksi suurta kustannusyhtiötä, Otava ja Sanoma Pro, 

jotka julkaisevat oppimateriaalia (Otava Oppimisen palvelut, 2021; Sanoma Pro Oy, 

2021). On olemassa myös monia muita kokoluokaltaan pienempiä oppimateriaalia 

julkaisevia kustannusyhtiöitä (esimerkiksi Edita) sekä pelkästään digitaalista 

oppimateriaalia julkaisevia kustannusyhtiöitä (esimerkiksi E-oppi ja Studeo) (Soikkeli, 

2021). Tutkielmassani keskityn ainoastaan Otavan ja Sanoma Pron julkaisemiin 

maantieteen GE1-kurssin oppikirjoihin, sillä ainoastaan näiltä kustannusyhtiöiltä on 

julkaistu sekä vuoden 2015 että vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelmien mukaiset 

printtioppikirjat. Lisäksi perustan oppikirjojen analysoinnin Tanin, Hilanderin ja Leivon 

(2020) artikkelissa käytettyihin menetelmiin. Kyseisessä artikkelissa tarkastellaan juuri 

Otavan ja Sanoma Pron julkaisemia maantieteen GE1-oppikirjoja. 

 

3.1 Manner-kirjat 

 

Otavan julkaiseman lukion maantieteen oppikirjasarjan nimi on ”Manner” ja 

oppikirjailijat ovat samat molempien opetussuunnitelman mukaisissa ”GE 1: Maailma 

muutoksessa” -kirjoissa (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth, & Ruth, 2016; Brander, 

Hiekka, Paarlahti, Ruth, & Ruth, 2021). Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisessa GE1-oppikirjassa (Brander ym., 2016) on yhteensä yhdeksäntoista lukua, 
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jotka on jaettu neljään eri teemaan (“Mitä maantiede on”, “Luonnon ilmiöt”, 

“Ympäristön muutokset” ja “Maailma muutoksessa”). Sivuja oppikirjassa on yhteensä 

140 ja lisäksi kirjan lopussa on 16-sivuinen karttaliite. 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa Manner-sarjan GE1-oppikirjassa 

(Brander ym., 2021) on yhteensä kaksitoista lukua, jotka on jaettu kolmeen eri jaksoon 

(“Jakso 1: Maantiede tieteenalana”, “Jakso 2: Ympäristön muutoksia” ja “Jakso 3: 

Ihmiskunnan muutoksia ja kehityskysymyksiä”). Sivuja kirjassa on yhteensä 114 ja 

lisäksi kirjassa on 14-sivuinen karttaliite. Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukainen Manner-sarjan GE1-oppikirja on siis kokonaisuudessaan 26 sivua lyhyempi 

kuin vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukainen Manner-sarjan GE1-oppikirja. 

Manner-kirjasarjassa ilmastonmuutosta käsitellään joko vain yhdessä oppikirjan luvussa 

(Brander ym., 2016) tai kahdessa (Brander ym., 2021) (taulukko 1). Manner-sarjan GE1-

oppikirjojen ilmastonmuutosta käsittelevien lukujen otsikot ja alaotsikot ovat listattuna 

taulukossa 1. Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa Manner-sarjan GE1-

kirjassa ilmastonmuutosta käsitellään suoranaisesti vain yhdessä luvussa, ”Ilmasto - aina 

muutoksessa”, ja luku jakautuu neljään osa-alueeseen, joissa käsitellään muun muassa 

ilmastonmuutosta hasardina ja ilmastonmuutoksen torjuntaa ja varautumista (taulukko 

1).  

Ilmastonmuutosteema on kuitenkin läsnä myös useissa muissa oppikirjan luvuissa, 

esimerkiksi biodiversiteetin vähenemistä ja puhtaan veden riittävyyttä käsittelevissä 

luvuissa (Brander ym., 2016). Päätin kuitenkin jättää tällaiset tekstiosuudet tutkielmani 

aineiston ulkopuolelle, sillä näiden tekstien päänäkökulmana ei ole ilmastonmuutos. 

Rajasin aineistoni ainoastaan eksplisiittisesti ilmastonmuutosta käsitteleviin oppikirjojen 

lukuihin, sillä halusin pitää aineistoni koon selvärajaisena. Mielestäni tuntui loogiselta 

rajata aineistoni oppikirjojen niihin lukuihin, joiden leipätekstin päänäkökulma liittyy 

ilmastonmuutokseen. Mahdollinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla tarkastella sitä, 

miten ja millä tavoin ilmastonmuutosteema näkyy koko GE1-oppikirjan sisällössä.  

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa Manner-sarjan GE1-kirjassa 

ilmastonmuutosta käsittelevien oppikirjan lukujen määrä on kasvanut kahteen (taulukko 
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1). Luvuista ensimmäinen, ”Muuttuva ilmasto” keskittyy ilmastonmuutoksen 

luonnollisten syntymekanismien, kasvihuoneilmiön sekä sen voimistumisen käsittelyyn 

(taulukko 1). Toinen puhtaasti ilmastonmuutosta käsittelevä luku, “Haasteena 

ilmastonmuutos”, puolestaan käsittelee ilmastonmuutoksen eri seurauksia sekä 

ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista. 

Taulukko 1. Manner-sarjan GE1-kirjoissa käytetyt lukujen otsikot ja alaotsikot 

ilmastonmuutosta käsittelevissä teksteissä.  

Manner (LOPS 2015) Manner (LOPS 2019) 

luvun otsikko alaotsikko luvun otsikko alaotsikko 

Ilmasto – aina  

Muutoksessa 

Ilmastonmuutos 

hasardina 
Muuttuva ilmasto Kasvihuoneilmiö 

Ilmastonmuutoksen 

torjunta ja 

varautuminen 

Kasvihuoneilmiön 

voimistuminen 

Ilmaston muuttumista 

on vaikea ennustaa 

Ilmastonmuutoksen 

epävarmuustekijät 

Muut ilmastoriskit 

Haasteena 

ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksen 

vaikutus 

biodiversiteettiin 

Valtamerten pinta 

nousee 

Ilmastosiirtolaisuus 

Ilmastonmuutoksen 

hillitseminen 

Hiilinielut 

Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen 

 

3.2 GEOS-kirjat 

 

Sanoma Pron lukion maantieteen oppikirjasarja on nimeltään ”GEOS” (Cantell, Jutila, 

Lappalainen, & Sorvali, 2016; Cantell, Jutila, Kolehmainen, Lappalainen, & Sorvali, 

2020). Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa “GEOS 1: Maailma 

muutoksessa” -oppikirjassa (Cantell ym., 2016) on yhteensä kaksitoista lukua ja näitä ei 

ole jaoteltu eri teemoihin tai jaksoihin. Kirjan sivumäärä on 126 ja kirjan lopussa on 16-
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sivuinen karttaliite. Myös vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa “GEOS 

1: Maailma muutoksessa” -oppikirjassa on kaksitoista lukua (Cantell ym., 2020). Kirjan 

sivumäärä on 132 ja kirjan lopussa on myös 16-sivuinen karttaliite. Vuoden 2019 

Lukion opetussuunnitelman mukainen oppikirja on siis 6 sivua vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaista oppikirjaa pidempi. 

GEOS-kirjasarjassa ilmastonmuutosta käsitellään yhteensä joko kahdessa tai kolmessa 

oppikirjan luvussa (Cantell ym., 2016; Cantell ym., 2020). GEOS-sarjan GE1-

oppikirjojen ilmastonmuutosta käsittelevien lukujen otsikot, alaotsikot ja väliotsikot ovat 

listattuna taulukkoon 2. Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS 1 -

kirjassa on kaksi puhtaasti ilmastonmuutosta käsittelevää lukua (Cantell ym., 2016). 

Luvuista ensimmäinen, ”Ilmastonmuutoksen syyt ja alueelliset seuraukset”, keskittyy 

nimensä mukaisesti ilmastonmuutoksen syntymekanismeihin sekä ilmastonmuutoksen 

eri alueellisiin seurauksiin (taulukko 2). Toisen luvun, ”Ilmastonmuutokseen pitää 

varautua ja sopeutua”, aiheena ovat puolestaan ilmastonmuutoksen hillintä- ja 

sopeutumiskeinot (taulukko 2). 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS1-kirjassa 

ilmastonmuutosta käsittelevien oppikirjan lukujen määrä on kasvanut kolmeen (Cantell 

ym., 2020). Ensimmäinen oppikirjan luvuista, ”Ilmastonmuutoksen syyt ja mekanismit”, 

käsittelee kasvihuoneilmiötä, luonnollisia ilmastonmuutoksia, ihmisen voimistamaa 

ilmastonmuutosta sekä erilaisia ilmastomalleja ja -skenaarioita (taulukko 2). Toisen 

luvun, ”Ilmastonmuutoksen seurauksia”, teemana ovat nimensä mukaisesti 

ilmastonmuutoksen eri seuraukset aina merenpinnan noususta turismissa tapahtuviin 

muutoksiin (taulukko 2). Viimeinen luku, ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen”, käsittelee puolestaan muun muassa hiilijalanjälkeä, 

ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoja sekä ilmastonmuokkausta (taulukko 

2). Muusta aineistosta poiketen vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa 

GEOS 1-kirjassa oppikirjan luvut on jaoteltu alaotsikoiden lisäksi vielä väliotsikkoihin 

(taulukko 2). 
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Taulukko 2. GEOS-sarjan GE1-kirjoissa käytetyt lukujen otsikot, väliotsikot ja alaotsikot 

ilmastonmuutosta käsittelevissä teksteissä. 

GEOS (LOPS 2015) GEOS (LOPS 2019) 

luvun otsikko alaotsikko luvun otsikko alaotsikko väliotsikko 

Ilmastonmuutoksen 

syyt ja alueelliset 

seuraukset 

Kasvihuoneilmiö 

pitää maapallon 

lämpimänä 

Ilmastonmuutoksen 

syyt ja mekanismit 

3.1 Kasvihuoneilmiö  Kasvihuoneilmiö 

mahdollistaa elämän 

maapallolla 

Kasvihuonekaasujen 

lisääntyminen 

aiheuttaa 

ilmastonmuutoksen 

3.2 Luonnolliset 

ilmastonmuutokset 

Maapallon ilmasto on 

vaihdellut aina  

Planetaariset tekijät 

ja tulivuoret 

muuttavat maapallon 

lämpötiloja 

Kasvihuonekaasupäästöt 

ovat suuria 

rikkaissa maissa ja 

Aasiassa 

3.3 Nykyinen 

ilmastonmuutos 

Kasvihuonekaasujen 

lisääntyminen 

aiheuttaa nykyisen 

ilmastonmuutoksen  

Useimmat 

pienhiukkaset 

viilentävät 

alailmakehää 

Ilmastomallit 

ennustavat 

tulevaisuutta 

3.4 Ilmastomallit ja -

skenaariot 

Ilmastonmuutos näkyy 

Suomessakin monella 

tavalla  

Myös muun maailman 

kriisit vaikuttavat 

Suomessa 

Ilmastonmuutos 

näkyy erityisesti 

merialueilla 

Ilmastonmuutoksen 

seurauksia 

4.1 Ilmastokriisi Ilmastonmuutoksen 

vaikutukset jakautuvat 

epätasaisesti 

4.2 

Ilmastonmuutoksen 

ympäristövaikutukset 

Sään ääri-ilmiöt 

voimistuvat   

Merenpinta kohoaa 

Ekosysteemit 

muuttuvat 

4.3 

Ilmastonmuutoksen 

vaikutukset 

elinkeinoihin  

Ilmastonmuutoksesta 

on maataloudelle sekä 

haittaa että hyötyä  

Ilmastonmuutos 

vaikuttaa sekä 

matkailuyrityksiin että 

turisteihin 

Ilmastonmuutoksella 

on monia 

terveysvaikutuksia 

4.4 

Ilmastonmuutoksen 

seuraukset Suomessa 

Ilmastonmuutos näkyy 

Suomessakin monella 

tavalla  
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Myös muun maailman 

kriisit vaikuttavat 

Suomessa 

Ilmastonmuutokseen 

pitää varautua 

ja sopeutua 

Ilmastonmuutokseen on 

pakko 

sopeutua 

Ilmastonmuutoksen 

hillintä ja 

ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen 

 

5.1 Hiilijalanjälki  Hiilijalanjälki mittaa 

elämäntapojen 

ilmastovaikutusta 

Ilmastonmuutoksen 

hillintä vaatii 

kansainvälisiä 

sopimuksia 

5.2 

Ilmastonmuutoksen 

hillintä 

Ilmastonmuutosta on 

pakko hillitä  

Ilmastonmuutoksen 

hillintä vaatii 

kansainvälisiä 

sopimuksia 

5.3 

Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen 

Ilmastonmuutokseen 

täytyy sopeutua 

5.4 Konkreettiset 

hillintä- ja 

sopeutumiskeinot 

Moderni maatalous 

tuottaa ruokaa ja 

energiaa entistä 

ympäristöystävälli-

semmin   

Teollisuudessa pitäisi 

tuottaa vain 

tarpeellisia ja 

kestäviä tuotteita 

mahdollisimman 

ympäristöystävällises-

ti 

Liikenteessä voidaan 

tehdä monia 

ilmastonmuutosta 

hillitseviä valintoja 

Rakentamisessa ja 

asumisessa on paljon 

mahdollisuuksia 

vaikuttaa 

ilmastonmuutokseen 

5.5 

Ilmastonmuokkaus 

Ilmastonmuokkauk-

sesta hätäratkaisu 

ilmastonmuutokseen? 
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4. Menetelmät 

 

Tutkielmani menetelmät pohjautuvat paljolti Tanin ja ym. (2020) artikkelissa 

käytettyihin tutkimusmenetelmiin. Kävin läpi ja analysoin sekä vuoden 2015 että 2019 

opetussuunnitelmien mukaiset oppikirjat, vaikka periaatteessa olisin voinut suoraan 

käyttää Tanin ja ym. (2020) tutkimuksen tuloksia. Analysoimalla molempien 

opetussuunnitelmien mukaiset ilmastonmuutokseen liittyvät tekstit itse, varmistin sen, 

että saamani tulokset ovat keskenään paremmin vertailukelpoisia. Saamani tulokset 

vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisista oppikirjoista kuitenkin vastaavat 

Tanin ja ym. (2020) saamia tuloksia.  

Aineiston eli oppikirjojen analysoinnissa keskityin viiteen eri teemaan: 

Ilmastonmuutoksen käsittelyn laajuus, ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin 

sisällönanalyysi, ilmastonmuutokseen liittyvät käsitteet ja termit, käytetyt 

havainnollistamisen keinot ilmastonmuutosteeman yhteydessä sekä laaja-alaisen 

osaamisen osa-alueiden täyttyminen vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisten oppikirjojen ilmastonmuutostekstissä. 

Ilmastonmuutoksen käsittelyn laajuudessa tapahtuneiden muutosten analysoinnin 

suoritin laskemalla konkreettisia lukuarvoja, kuten esimerkiksi sanojen ja virkkeiden 

lukumääriä ilmastonmuutosta käsittelevistä teksteistä. Vertailin laskemiani arvoja sekä 

eri opetussuunnitelmien mukaisten kirjojen että eri kirjasarjojen kirjojen välillä. 

Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmistä, joka parhaimmillaan 

johtaa aineiston ajattelemiseen teorian kanssa ja analyysissa voidaan päästä oivalluksiin 

ja yllätyksiin (Salo, 2015). Tässä tutkielmassa olen hyödyntänyt sisällönanalyysia 

enemmän aineiston, oppikirjojen ilmastonmuutostekstin, luokittelun keinona eli 

eräänlaisena alkuvaiheen analyysina (Salo, 2015).  

Ilmastonmuutosta käsittelevien oppikirjojen lukujen tekstin sisällönanalyysissa keskityin 

leipätekstin analysoimiseen, kuten Tani ja ym. (2020) ovat julkaisussaan tehneet. Tani ja 

ym. (2020) luovat artikkelissaan kuusi eri teemaa, joiden avulla voi tarkastella, miten 

sekä luonnon- että ihmismaantieteen näkökulmat toteutuvat ilmastonmuutosta 
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käsittelevissä oppikirjateksteissä. Nämä kuusi teemaa ovat: 1) Ilmastonmuutoksen 

luonnolliset syntymekanismit, 2) Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön, 3) Ihmisen 

vaikutus ilmastonmuutokseen, 4) Luonnon ja ihmisen yhteisvaikutus 

ilmastonmuutokseen, 5) Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot yksilötasolla 

ja 6) Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot yhteiskunnan tasolla (Tani ym., 

2020).  

Harkitsin seitsemännen teeman käyttöönottoa jakamalla “Ilmastonmuutoksen vaikutus 

ympäristöön” -teeman kahteen osaan (ilmastonmuutoksen vaikutus ihmisiin ja 

ilmastonmuutoksen vaikutus luontoon), mutta päädyin kuitenkin käyttämään vain kuutta 

eri teemaa tekstin sisällönanalyysissä. “Ympäristö”-sanalle on olemassa monenlaisia eri 

määritelmiä, mutta useissa eri määritelmissä ympäristöön lasketaan kuuluvaksi sekä 

fyysinen että sosiaalinen ulottuvuus (Berninger, Tapio, & Willamo, 2021; Cantell ym., 

2020; Haila & Jokinen, 2001), joten uuden teeman luominen ei ollut tarpeellista.  

Sisällönanalyysin toteutin Tanin ja ym. (2020) julkaisussaan käyttämällä tavalla eli 

käymällä aineiston virke virkkeeltä läpi ja sijoittamalla kunkin leipätekstin virkkeen 

yhteen kuudesta analyysiteemasta. Kunkin virkkeen luokittelin vain yhteen 

analyysiteemoista virkkeen pääasiallisen sisällön sekä päänäkökulmaan perusteella, 

kuten Tani ja ym. (2020) ovat julkaisussaan tehneet.  

Ilmastonmuutokseen liitettyjen käsitteiden ja termien vertailun suoritin taulukoimalla 

kirjoissa käytetyt käsitteet ja termit, ja tarkastelemalla näissä olevia eroavaisuuksia. 

Havainnollistamisen keinoilla tarkoitan kaikkia niitä visuaalisia keinoja, joita 

oppikirjassa on leipätekstin lisäksi. Käytän samaa luokittelua, kuin Tani ja ym. (2020) 

ovat käyttäneet omassa julkaisussaan. Havainnollistamisen keinot luokittelin siis 

seuraaviin ryhmiin: Kartat, valokuvat tai satelliitti- ja ilmakuvat, piirroskuvat, 

diagrammit, taulukot, tietolaatikot tai case-kuvaukset sekä tehtävät.  

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden toteutumisen analysoinnin vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa toteutin vertailemalla kunkin osaamisen 

osa-alueen sisältöjä ilmastonmuutostekstin sisältöihin. Yhteenvetona laaja-alaisen 



 

   
 

 

24 
 

osaamisen osa-alueiden toteutumisesta GE1-kirjoissa tein havainnollistavan 

kaaviokuvan. 

Seuraavaksi esittelen aineiston analyysin tuloksia ja löytämiäni eroavaisuuksia 

ilmastonmuutoksen käsittelyssä vuosien 2015 ja 2019 Lukion opetussuunnitelmien 

mukaisissa maantieteen oppikirjoissa. Tämän jälkeen käyn läpi laaja-alaisen osaamisen 

osa-alueiden toteutumisen vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisten 

maantieteen GE1-oppikirjojen ilmastonmuutostekstissä. 
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5. Analyysi ja tulokset 

 

Lukion maantieteen oppikirjat eroavat ilmastonmuutosteeman käsitellyssä melko 

huomattavasti, niin eri kirjasarjojen kuin eri opetussuunnitelmien mukaisten versioiden 

välillä. Eroavaisuuksia löytyy niin ilmastonmuutosteeman käsittelyn laajuudessa, 

sisällössä kuin lähestymistavoissa. Ensimmäiseksi esittelen eroavaisuuksia 

ilmastonmuutoksen käsittelyn laajuudessa ja sen jälkeen tarkastelen 

ilmastonmuutostekstin sisällönanalyysin tuloksia ja esiin nousseita eroavaisuuksia. 

Kolmas käsittelemäni teema on oppikirjoissa käytetyt keskeiset ilmastonmuutokseen 

liittyvät käsitteet ja viimeisenä tarkastelen oppikirjoissa käytettyjä eri 

ilmastonmuutostekstin havainnollistamisen keinoja. 

 

5.1 Ilmastonmuutoksen käsittelyn laajuus 

 

Ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä on kasvanut maantieteen oppikirjoissa siirryttäessä 

vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisista oppikirjoista vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisiin oppikirjoihin. Kasvu on havaittavissa monilla eri 

muuttujilla mitattuna (taulukko 3). Molemmissa kirjasarjoissa puhtaasti 

ilmastonmuutosta käsittelevien oppikirjan lukujen määrä on kasvanut yhdellä ja 

ilmastonmuutosta käsittelevä sivumäärä on yli kaksinkertaistunut (taulukko 3).  

Ilmastonmuutoksen osuus koko kurssikirjan sisällöstä on myös lisääntynyt siirryttäessä 

vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisista versioista vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisiin kirjoihin. Manner-kirjasarjassa ilmastonmuutosta 

käsittelevän tekstin osuus koko oppikirjan sisällöstä on noussut 5 prosentista 14 

prosenttiin (taulukko 3). Vielä suurempi kasvu on tapahtunut GEOS-kirjasarjassa, jossa 

ilmastonmuutosta käsittelevän tekstin osuus koko oppikirjan sisällöstä on noussut 12 

prosentista 25,7 prosenttiin (taulukko 3). Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisen GEOS 1 -kirjan sisällöstä siis yksi neljäsosa keskittyy eksplisiittisesti 

ilmastonmuutoksen käsittelyyn (taulukko 3). 
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Ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin määrä on myös kasvanut. Ilmastonmuutosta 

käsittelevän leipätekstin määrä kasvaa 37,7 prosenttia (taulukko 3) Manner-kirjasarjan 

GE1-oppikirjoissa vuosien 2015 ja 2019 Lukion opetussuunnitelmien mukaisten 

oppikirjojen välillä. Vielä suurempi kasvu on havaittavissa GEOS-kirjasarjan versioiden 

välillä, sillä leipätekstin määrä kasvaa 260,2 prosenttia siirryttäessä vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisesta oppikirjasta vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaiseen kirjaan (taulukko 3).  

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa Manner-sarjan kirjassa 

on huomattavasti enemmän leipätekstiä, kuin GEOS-sarjassa (Brander ym., 2016; 

Cantell ym., 2016; Tani ym., 2020). Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisissa kirjoissa tilanne on päinvastainen eli GEOS-sarjan kirjassa on tuplasti 

enemmän leipätekstiä, kuin Manner-sarjan kirjassa (taulukko 3). 

Taulukko 3. Ilmastonmuutosteeman käsittelyn määrä ja laajuus vuoden 2015 ja 2019 

Lukion opetussuunnitelmien mukaisissa Manner- ja GEOS-kirjoissa.  

 

Manner 

(LOPS 

2015) 

Manner 

(LOPS 

2019) 

GEOS  

(LOPS 

2015) 

GEOS  

(LOPS 

2019) 

Ilmastonmuutosta käsittelevien 

lukujen lkm. oppikirjassa 
1 2 2 3 

Ilmastonmuutosta käsittelevän 

tekstin sivumäärä 
7 16 15 34 

Ilmastonmuutosta käsittelevän 

sivumäärän osuus koko 

oppikirjasta (%) 

5 14 12 25,7 

Ilmastonmuutosta käsittelevän 

leipätekstin määrä (sanojen 

lkm.) 

1177 1621 937 3375 

Muutos sanamäärässä LOPS 

2015 ja LOPS 2019 kirjojen 

välillä (%) 

+37,7 +260,2 

Ilmastonmuutosta käsittelevien 

virkkeiden lkm. 
96 135 90 293 

Muutos virkkeiden määrässä 

LOPS 2015 ja LOPS 2019 

kirjojen välillä (%) 

+40,6 +225,6 
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Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisen GEOS-sarjan kirjan analysoinnissa 

laskin leipätekstiin mukaan myös case-kuvauksien ja tietolaatikkojen tekstit, kuten Tani 

ja ym. (2020) tutkimuksessaan ovat päättäneet tehdä. Mikäli case-kuvauksien ja 

tietolaatikoiden leipätekstin jättää aineiston ulkopuolelle, niin GEOS-kirjan 

ilmastonmuutosta käsittelevien kappaleiden sisältö vääristyy (Tani ym., 2020). Vuoden 

2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisen GEOS-sarjan kirjan ilmastonmuutosluvuissa 

on useita case-kuvauksia ja tietolaatikoita (esimerkiksi ”Ilmastonmuutoksen seurauksia” 

ja ”Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoja”), jotka sisältävät 

ilmastonmuutokseen liittyvää keskeistä informaatiota. 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan kirjassa on 

tapahtunut muutos lukujen jäsentelyssä ja leipätekstin käytössä. Monet vuoden 2015 

Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa case-kuvauksissa tai tietolaatikoissa 

esitellyistä keskeisistä ilmastonmuutokseen liittyvistä aihealueista on sisällytetty 

leipätekstiin vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa. Esimerkiksi 

ilmastonmuokkaus-aihe on vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa 

kirjassa esitelty tietolaatikossa ja vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa 

kirjassa aihe on sisällytetty luvun leipätekstiin (kuva 3). Täten tein vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisen kirjan analysoinnissa sen päätöksen, että jätin case-

kuvauksien ja tietolaatikkojen leipätekstin pois aineistosta. Tästä päätöksestä huolimatta 

ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin määrä on huomattavasti kasvanut vuosien 

2015 ja 2019 opetussuunnitelmien mukaisten kirjojen välillä (taulukko 3). 
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Kuva 3. Esimerkki GEOS-sarjassa tapahtuneesta muutoksesta oppikirjan lukujen 

sisällön jäsentelyssä sekä leipätekstin määrässä.  

 

5.2 Leipätekstin sisällönanalyysi 

 

Oppikirjojen leipätekstin sisällöt eroavat yllättävän paljon sekä eri opetussuunnitelmien, 

että eri kirjasarjojen välillä. Kirjoissa käsitellään ilmastonmuutosta hieman eri 

näkökulmista ja leipätekstin painopiste vaihtelee. 

Tani ja ym. (2020) toteavat artikkelissaan, johon tutkielmani paljolti pohjautuu, että 

teorialähtöinen sisällönanalyysi on vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa 

kirjoissa vertailukelpoinen, sillä kirjoissa on ilmastonmuutosta käsitteleviä virkkeitä 

lähes yhtä paljon (90 ja 93 virkettä (taulukko 3)). Vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisissa lukiomaantieteen oppikirjoissa tilanne ei ole enää yhtä 

tasainen virkkeiden lukumäärän suhteen (293 ja 135 virkettä (taulukko 3)). Vaikka 

GEOS-sarjan GE1-kirjassa onkin tuplasti enemmän ilmastonmuutosta käsitteleviä 
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virkkeitä kuin Manner-sarjan GE1-kirjassa, niin prosenttisuuksia käyttäessä kirjojen 

vertailu on mahdollista. 

Kuvissa 4 ja 5 on esitettynä Manner-kirjasarjan ilmastonmuutokseen liittyvän 

leipätekstin pääasialliset sisällöt vuosien 2015 ja 2019 Lukion opetussuunnitelmien 

mukaisissa Maailma muutoksessa -kurssin kirjoissa. Vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa valtaosa (41 %) ilmastonmuutokseen liittyvästä 

tekstistä liittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ympäristössä (kuva 4). Toiseksi eniten 

(22 %) kirjassa on tekstiä ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista 

yhteiskunnan tasolla ja kolmanneksi eniten (19 %) käsitellään ilmastonmuutoksen 

luonnollisia syntymekanismeja (kuva 4). Kaikista vähiten (3 %) kirjassa on tekstiä 

ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista yksilötasolla (kuva 4). 

 

Kuva 4. Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisen Manner-sarjan ”Maailma 

muutoksessa” -kirjan ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin teemat. 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa ilmastonmuutosta 

käsittelevän leipätekstin sisällöt ovat muuttuneet vuoden 2015 Lukion 

19 %

41 %

9 %

6 %

3 %

22 %

Ilmastonmuutokseen liittyvät tekstit Manner (LOPS 2015) GE1-

kirjassa

Ilmastonmuutoksen luonnolliset
syntymekanismit
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opetussuunnitelman mukaiseen kirjaan verrattuna (kuva 5). Eniten kirjassa on 

ilmastonmuutoksen luonnollisiin syntymekanismeihin liittyvää tekstiä (35 %), toiseksi 

eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristöön (29 %) ja kolmanneksi eniten on 

tekstiä ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista yhteiskunnan tasolla (15 %) 

(kuva 5). Vähiten leipätekstiä on jälleen kerran ilmastonmuutoksen hillintä- ja 

sopeutumiskeinoista yksilötasolla (2 %) (kuva 5). 

 

Kuva 5. Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisen Manner-sarjan ”Maailma 

muutoksessa” -kirjan ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin teemat. 

Erot eri opetussuunnitelmien mukaisten Manner-sarjan GE1-kirjojen leipätekstin 

painopisteiden jakautumisessa selittyvät ilmastonmuutosteeman käsittelyn määrällä. 

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa on vain yksi 

ilmastonmuutosta käsittelevä luku ja vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisessa kirjassa ilmastonmuutosta käsitteleviä kirjan lukuja on kaksi (taulukko 3). 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisen kirjan ensimmäinen 

ilmastonmuutosluku käsittelee muun muassa maapallon ilmastossa tapahtuvaa 
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luonnollista vaihtelua, kasvihuoneilmiötä sekä sen voimistumista ja ilmastonmuutoksen 

mallintamista (taulukko 1) (Brander ym., 2021). Täten tässä ensimmäisessä luvussa 

valtaosa leipätekstistä käsittelee sisällönanalyysin teemoista ilmastonmuutoksen 

luonnollisia syntymekanismeja, ihmisen vaikutusta ilmastonmuutokseen ja luonnon ja 

ihmisen yhteisvaikutusta ja yhdessä nämä osa-alueet muodostavat koko kirjan 

ilmastonmuutostekstistä 54 prosenttia (kuva 5). 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisen Manner-sarjan GE1-kirjan toinen 

eksplisiittisesti ilmastonmuutosta käsittelevä luku keskittyy puolestaan 

ilmastonmuutoksen seurauksiin (muun muassa merten vedenpinnan nousu, sään ääri-

ilmiöiden yleistyminen ja ilmastosiirtolaisuus) ja ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja 

sopeutumiskeinoihin (taulukko 1). Joten tässä toisessa luvussa käsitellään siis 

ilmastonmuutoksen vaikutusta ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillintä- ja 

sopeutumiskeinoja sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla (Brander ym., 2021). Yhdessä 

nämä osa-alueet muodostavat koko kirjan ilmastonmuutosta käsittelevistä teksteistä 46 

prosenttia (kuva 5). 

Kuvissa 6 ja 7 on esitettynä puolestaan GEOS-sarjan ilmastonmuutokseen liittyvän 

leipätekstin pääasialliset sisällöt vuosien 2015 ja 2019 Lukion opetussuunnitelmien 

mukaisissa ”Maailma muutoksessa” -kurssin kirjoissa. Vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa on kaikista eniten tekstiä ilmastonmuutoksen 

hillintä- ja sopeutumiskeinoista yhteiskunnan tasolla (37 %) (kuva 6). Toiseksi eniten 

tekstiä on ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ympäristöön (24 %) ja kolmanneksi eniten 

ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista yksilötasolla (16 %) (kuva 6). 

Vähiten kirjassa on tekstiä luonnon ja ihmisen yhteisvaikutuksesta ilmastonmuutokseen 

(4 %) (kuva 6). 
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Kuva 6. Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisen GEOS-sarjan ”Maailma 

muutoksessa” -kirjan ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin teemat. 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan GE1-kirjassa on 

puolestaan eniten tekstiä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ympäristöön (32 %), toiseksi 

eniten tekstiä on ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoista yhteiskunnan 

tasolla (26 %) ja kolmanneksi eniten ilmastonmuutoksen luonnollisista 

syntymekanismeista (20 %) (kuva 7). Vähiten tekstiä on puolestaan ilmastonmuutoksen 

hillintä- ja sopeutumiskeinoista yksilötasolla (3 %) (kuva 7). 
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Kuva 7. Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisen GEOS-sarjan ”Maailma 

muutoksessa” -kirjan ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin teemat. 

Kuten Manner-sarjan kirjojen kohdalla, niin myös GEOS-sarjassa ilmastonmuutosta 

käsittelevän leipätekstin sisältöteemojen jakautuminen on muuttunut vuosien 2015 ja 

2019 Lukion opetussuunnitelmien mukaisten oppikirjojen välillä. Tätä muutosta selittää 

ilmastonmuutosteeman määrän kasvu kirjassa ja tiedon jäsentelytavan muuttuminen.  

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan GE1-kirjassa 

ilmastonmuutosta käsitellään kahdessa eri luvussa (taulukko 2) (Cantell ym., 2016). 

Ensimmäisen luvun leipäteksti koostuu lähinnä seuraavista sisällönanalyysin teemoista: 

”Ilmastonmuutoksen luonnolliset syntymekanismit”, ”Ilmastonmuutoksen vaikutus 

ympäristöön”, ”Ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen” sekä ”Luonnon ja ihmisen 

yhteisvaikutus ilmastonmuutokseen”. Yhdessä nämä teemat muodostavat 47 prosenttia 

koko ilmastonmuutostekstistä (kuva 6). Toisen ilmastonmuutosta käsittelevän kirjan 

luvun leipäteksti koostuu sisällönanalyysin teemoista ”Ilmastonmuutoksen hillintä- ja 

sopeutumiskeinot yksilötasolla” ja ”Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot 
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yhteiskunnan tasolla” ja nämä muodostavat yhdessä 53 prosenttia koko 

ilmastonmuutostekstistä (kuva 6).  

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan kirjassa on 

puolestaan kolme ilmastonmuutosta käsittelevää lukua (taulukko 2). Ensimmäisen 

luvun, “Ilmastonmuutoksen syyt ja mekanismit”, leipätekstin sisältö muodostaa 

sisällönanalyysissa lähes kokonaan teemat ”Ilmastonmuutoksen luonnolliset 

syntymekanismit” (20 %) ja ”Ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen” (12 %). Yhteensä 

nämä tekevät 32 prosenttia eli noin 1/3 koko ilmastonmuutostekstistä (kuva 7). Toinen 

ilmastonmuutokseen liittyvä luku, “Ilmastonmuutoksen seurauksia”, muodostaa 

analyysissä sisällönanalyysin teeman ”Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön” (32 

%) (kuva 7). Kolmas ilmastonmuutosta käsittelevä luku, “Ilmastonmuutoksen hillintä ja 

ilmastonmuutokseen sopeutuminen”, koostuu tekstiltään puolestaan sisällönanalyysin 

teemoista ”Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutuminen yhteiskunnan tasolla” (26 %) ja 

”Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot yksilötasolla” (3 %). Yhdessä nämä 

muodostavat 29 prosenttia eli lähes 1/3 koko ilmastonmuutostekstistä (kuva 7). 

”Luonnon ja ihmisen yhteisvaikutus ilmastonmuutokseen” -teemaan kuuluvia virkkeitä 

löytyi melko tasaisesti kaikkien kolmen luvun teksteistä. Toisin sanoen sisällönanalyysin 

teemojen jakautuminen noudattaa loogisella tavalla oppikirjojen ilmastonmuutostekstin 

jäsentelyä ja oppikirjan rakennetta.  

Koska GEOS-sarjassa ilmastonmuutosta käsittelevän leipätekstin määrä on lisääntynyt 

260,2 prosenttia (taulukko 3) siirryttäessä vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisesta kirjasta vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaiseen kirjaan, 

korostuvat jotkin sisällönanalyysin teemat enemmän kuin aiemmin. Esimerkiksi 

“Ilmastonmuutoksen luonnolliset syntymekanismit” -teeman osuus on kasvanut vuoden 

2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisen kirjan kahdeksasta prosentista 

kahteenkymmeneen prosenttiin vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa 

kirjassa (kuvat 6 ja 7). Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa 

käsitellään ilmastonmuutostekstin yhteydessä uusina aiheina esimerkiksi maapalloon 

ilmastohistoriaa, planetaaristen tekijöiden vaikutusta ilmaston vaihteluun sekä 
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pienhiukkasten ilmastoa viilentävää vaikutusta (Cantell ym., 2020). Nämä edellä 

mainitut aiheet luokittelin sisällönanalyysissä ”Ilmastonmuutoksen luonnolliset 

syntymekanismit” -teemaan ja näin ollen kyseisen teeman osuus koko 

ilmastonmuutostekstistä kasvaa (kuva 7). 

Osaa sisällönanalyysin teemoista käsitellään puolestaan vähemmän siirryttäessä vuoden 

2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisesta kirjasta vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaiseen kirjaan prosenttiosuuksilla mitattuna, etenkin 

”Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot yksilötasolla” -teemaa (kuvat 6 ja 7).  

Kyseisen teeman osuus ilmastonmuutosta käsittelevästä koko tekstistä on pienentynyt 16 

% vain kolmeen prosenttiin (kuvat 6 ja 7). Syynä tähän ovat kirjan rakenteessa ja 

jäsentelyssä tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat kyseisen sisällönanalyysin teeman 

virkkeiden kappalemäärään.  

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa ilmastonmuutoksen 

hillintä- ja sopeutumiskeinoja esitellään eniten aukeamalla, jossa on viiteen eri aihepiirin 

(”Energia”, ”Maa- ja metsätalous”, ”Rakentaminen”, ”Liikenne” ja ”Teollisuus”) 

liittyvää tietolaatikkoa ja kaksi yksityishenkilöihin liittyvää case-kuvausta 

(”Ilmastoherätys” ja ”Aurinkopaneeleilla omaa energiaa”) (Cantell ym., 2016, s. 70–71). 

Tietolaatikoissa listattuna olevat hillintä- ja sopeutumiskeinot lasketaan omiksi 

lauseikseen. Esimerkiksi liikenteeseen liittyviä ilmastonmuutoksen hillintä- ja 

sopeutumiskeinoja esittelevässä tietolaatikossa listataan kolme yksilötason keinoa 

(“julkisen liikenteen lisääminen”, “kevyen liikenteen lisääntyminen” ja “kimppakyydit”) 

omina virkkeinään (Cantell ym., 2016, s. 71). 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa ei ole vastaavanlaisia 

tietolaatikoita, vaan ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot esitellään 

leipätekstin seassa ja yhdessä virkkeessä voidaan esitellä monta erilaista yksilötason 

hillintä- ja sopeutumiskeinoa kerralla. Esimerkiksi liikenteeseen liittyvistä 

hillitsemiskeinoista kirjoittaessa sanotaan näin: “Omaa hiilijalanjälkeään voi pienentää 

helposti, kun liikkuu kävellen, pyöräillen, kimppakyydeillä, lainattavilla 

yhteiskäyttöautoilla tai joukkoliikenteellä, erityisesti raiteilla” (Cantell ym., 2020, s. 
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48). Virkkeessä esitellään yhteensä viisi eri tapaa vaikuttaa ilmastonmuutoksen 

hillintään yksilötasolla, mutta sisällönanalyysissä tämä huomioidaan kuitenkin vain 

yhtenä virkkeenä. Joten vaikka sisällönanalyysin perusteella saattaa vaikuttaa, että 

vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan kirjassa käydään 

hyvin vähän läpi yksilötason ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoja, 

esitellään näitä todennäköisesti kuitenkin yhtä laajasti kuin vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa. 

Kirjasarjojen välillä on myös selkeä ero ilmastonmuutoksen käsittelynäkökulmassa. Jo 

vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa Manner-sarjan GE1-kirja 

keskittyy huomattavasti enemmän ilmastonmuutoksen syntymekanismeihin ja 

seurauksiin luonnossa (yhteensä 60 prosenttia koko ilmastonmuutostekstistä) kuin 

GEOS-sarjan GE1-kirja (yhteensä 32 prosenttia koko ilmastonmuutostekstistä) (Tani 

ym., 2020). GEOS-sarjan GE1-kirjassa korostuvat puolestaan huomattavasti enemmän 

ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla 

(yhteensä 53 prosenttia koko ilmastonmuutostekstistä) Manner-sarjan GE1-kirjaan 

verrattuna (yhteensä 25 prosenttia koko ilmastonmuutostekstistä) (Tani ym., 2020). 

Sama tyyliero ilmastonmuutoksen käsittelyssä on yhä havaittavissa vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa (kuvat 4 ja 5). Manner-kirjasarjassa 

keskitytään edelleen enemmän ilmastonmuutoksen syntymekanismeihin ja seurauksiin 

luonnossa (yhteensä 64 % koko ilmastonmuutostekstistä) kuin GEOS-sarjan GE1-

kirjassa (yhteensä 52 % koko ilmastonmuutostekstistä), vaikkakin ero ei ole yhtä suuri 

kuin vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa. Ilmastonmuutoksen 

hillintä- ja sopeutumiskeinoja, niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla, käsitellään 

enemmän GEOS-sarjan GE1-kirjassa (yhteensä 29 % koko ilmastonmuutostekstistä) 

kuin Manner-sarjan GE1-kirjassa (yhteensä 17 % koko ilmastonmuutostekstistä). 

Karkeasti yleistäen voi sanoa, että Manner-kirjasarjan kirjoittajilla on enemmän 

luonnonmaantieteellinen ote ilmastonmuutokseen ja GEOS-kirjasarjan kirjoittajilla 

puolestaan enemmän ihmismaantieteellinen ote ilmastonmuutoksen käsittelyyn. 
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5.3 Ilmastonmuutokseen liittyvät käsitteet ja termit 

 

Käsitteiden eli tiettyjen asioiden ja ilmiöiden tiivistetyn tiedon (Saario, 2012) 

merkitseminen eroaa lukion maantieteen eri kirjasarjojen välillä. Manner-sarjan kirjoissa 

käsitteet tai keskeiset termit ovat joko lihavoitu ja selitetty tekstin joukossa, tai 

alleviivattu ja selitetty erillisinä tekstilaatikkoina (Brander ym., 2016; Brander ym., 

2021). GEOS-kirjasarjassa lukujen käsitteet ja keskeiset termit ovat puolestaan lihavoitu 

ja kirjojen lopusta löytyy aakkosellinen käsiteluettelo (Cantell ym., 2016; Cantell ym., 

2020). 

Koska ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä on lisääntynyt siirryttäessä vuoden 2015 

Lukion opetussuunnitelman mukaisista kirjoista vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisiin kirjoihin, on myös ilmastonmuutokseen liittyvien 

käsitteiden määrä kasvanut oppikirjoissa ja käsitteiden kasvun määrässä on huomattava 

ero eri kirjasarjojen välillä. 

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa Manner-sarjan kirjassa 

ilmastonmuutokseen liittyviä keskeisiä käsitteitä on yhdeksän kappaletta ja vuoden 2019 

Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa käsitteiden määrä on kasvanut yhteensä 

viiteentoista (taulukko 4). Molemmissa kirjoissa mainittavia yhteisiä käsitteitä tai 

termejä on yhteensä viisi kappaletta ja näihin kuuluvat muuan muassa 

”kasvihuonekaasu” ja ”Pariisin sopimus” (taulukko 4).  

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan kirjassa on myös 

yhdeksän ilmastonmuutokseen liittyvää keskeistä käsitettä (taulukko 4). 

Ilmastonmuutokseen liittyvien käsitteiden määrä kasvaa yhdeksästä neljäänkymmeneen 

eli käsitteiden määrä yli kolminkertaistuu vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisessa oppikirjassa (taulukko 4). Kyseessä on suuri kasvu käsitteiden määrässä 

verrattuna Manner-sarjan kirjassa käytettyihin käsitteisiin. 

Ainoa kaikissa neljässä oppikirjassa esiteltävä yhteinen termi on IPCC (engl. 

Intergovermental Panel on Climate Change) eli hallitusten välinen ilmastopaneeli, jonka 

tehtävänä on tuottaa tietoa ilmastopoliittista päätöksentekoa varten (taulukko 4). Muuten 
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oppikirjoissa esitellyissä ilmastonmuutokseen liittyvissä käsitteissä on suurta hajontaa 

(taulukko 4).  

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaiseen GEOS-sarjan kirjaan on valittu 

käsitteitä erityisen paljon ja monipuolisesti (taulukko 4). Osa käsitteistä ei suoraan liity 

ilmastonmuutokseen, vaan ne kytkeytyvät ilmastonmuutosteemaan epäsuorien 

asiayhteyksien kanssa (esim. "ekokaupunki”, ”hulevedet” ja ”keli”) (taulukko 4). Myös 

vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman Manner-sarjan kirjassa on ilmastonmuutosta 

käsittelevissä luvuissa ilmastonmuutokseen epäsuorasti liittyviä käsitteitä (esim. 

”antroposeeni” ja ”infrastruktuuri”) (taulukko 4). Vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa kaikki ilmastonmuutosta käsittelevissä luvuissa 

esitellyt käsitteet liittyvät puolestaan suoraan ilmastonmuutokseen (taulukko 4). 

Taulukko 4. Ilmastonmuutokseen liitetyt käsitteet ja termit Manner- ja GEOS-

kirjasarjojen GE1–kirjoissa. Sinisellä värillä on kuvattu Manner-sarjan molemmissa 

versioissa esiintyvät yhteiset käsitteet. Vihreällä värillä on kuvattu GEOS-sarjan 

molemmissa versioissa esiintyvät yhteiset käsitteet. Lihavoinnilla on merkitty ainoa 

kaikissa kirjoissa esiintyvä sama termi eli IPCC. 

Manner  

(LOPS 2015) 

Manner  

(LOPS 2019) 

GEOS  

(LOPS 2015) 

GEOS 

 (LOPS 2019) 

hiilijalanjälki albedo hiilinielu albedo 

interglasiaalijakso antroposeeni hillintä biokaasu 

IPCC biodiversiteetti ilmastomalli biomassa 

kasvihuoneilmiö 
fossiiliset 

polttoaineet 
ilmastonmuutos ekokaupunki 

kasvihuonekaasu hiilinielu IPCC elinkaari 

orgaaninen aines infrapunasäteily kasvihuoneilmiö happamoituminen 

palautemekanismi infrastruktuuri kasvihuonekaasut hiilen lähde 

Pariisin sopimus interglasiaali 
Ilmastoskenaario / 

skenaario 

hiilidioksidin 

talteenotto ja 

varastointi 

vulkaaninen talvi IPCC sopeutuminen hiilijalanjälki 

 
jääkaudet / 

glasiaalikaudet 
 hiilineutraalius 

 kasvihuonekaasu  hiilivarasto 

 Kioton pöytäkirja  hiilinielu 

 Pariisin sopimus  hillintä 
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 säteilypakote  hulevedet 

 vulkaaninen talvi  ikirouta 

   ilmasto 

   ilmastokriisi 

   ilmastomalli 

   ilmastonmuokkaus 

   ilmastonmuutos 

   ilmastopakolaisuus 

   ilmastoskenaario 

   interglasiaalikausi 

   IPCC 

   kasvihuoneilmiö 

   keli 

   kompensoiminen 

   konflikti 

   lentohäpeä 

   

luonnon 

monimuotoisuus / 

biodiversiteetti 

   musta hiili 

   negatiiviset päästöt 

   pienhiukkaset 

   päästökauppa 

   routa 

   sopeutuminen 

   sää 

   sään ääri-ilmiöt 

   
veden 

lämpölaajeneminen 

   vuoroviljely 

Yhteensä: 9 kpl Yhteensä: 15 kpl Yhteensä: 9 kpl Yhteensä: 40 kpl 

 

 

5.4 Havainnollistamisen keinot 

 

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa Manner-sarjan kirjassa käytettyjä 

ilmastonmuutostekstin havainnollistamisen keinoja on yhteensä vain kolmetoista (kuva 

8). Eniten on ilmastonmuutosteemaan liittyviä tehtäviä (4), valokuvia ja satelliitti- ja 

ilmakuvia (3) sekä diagrammeja (3) (kuva 8). Havainnollistamisen keinojen lukumäärä 

on kasvanut huomattavasti siirryttäessä vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 
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mukaiseen kirjaan ja kirjassa on hyödynnetty yhteensä 34 eri leipätekstiä 

havainnollistavaa keinoa (kuva 8). Eniten on ilmastonmuutosteemaan liittyviä tehtäviä 

(16), valokuvia sekä satelliitti- ja ilmakuvia (8) sekä diagrammeja (7) (kuva 8). 

 

Kuva 8. Ilmastonmuutoksen käsittelyyn liittyvät havainnollistamisen keinot (kpl) 

Manner- ja GEOS-sarjojen GE1-kurssin kirjoissa. 

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan kirjassa on 

ilmastonmuutoksen käsittelyn havainnollistamiseen liittyviä keinoja yhteensä 51, ja 

vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-kirjassa näitä on puolestaan 

74 (kuva 8). Kaikista eniten GEOS-sarjassa on käytetty valokuvia sekä satelliitti- ja 

ilmakuvia leipätekstin havainnollistamiskeinona (kuva 8). Vuoden 2015 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa valokuvia sekä satelliitti- ja ilmakuvia on 

yhteensä 18 kappaletta, ja vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman kirjassa näitä on 25 

kappaletta.  

Tietolaatikoita ja case-kuvauksia löytyy molempien opetussuunnitelmien mukaisista 

GEOS-sarjan kirjoista runsaasti (kuva 8). Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman 
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mukaisessa kirjassa valtaosa näistä sisältää hyvin keskeistä ja perustavanlaatuista 

informaatiota ilmastonmuutosteemasta, kuten aiemmin aineiston esittelyn yhteydessä 

totesin, ja vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa kirjassa tällainen tieto 

on sisällytetty kirjan leipätekstiin (kuva 3). Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisessa kirjassa tietolaatikot ja case-kuvaukset ovat täten hieman enemmän 

spesifisimpiin aiheisiin liittyviä (esimerkiksi ”Merenpinnan kohoamisen vaikutuksista 

alaviin saarivaltioihin on ristiriitaista tietoa” ja ”Hiilidioksidista on mahdollista tehdä 

ruokaa myös teollisesti”) (Cantell ym., 2020, s. 36, s. 47) Molemmissa kirjoissa 

tietolaatikoiden ja case-kuvauksien koko vaihtelee pienestä tiiviistä tietopaketeista 

(esimerkiksi ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset muihin elinkeinoihin”) koko sivun 

mittaisiin laajempiin kuvauksiin (esimerkiksi ”Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita 

kahvin tuotannolle”) (Cantell ym., 2020, s. 38–39). 

GEOS-sarjan kirjat hyödyntävät huomattavasti monipuolisemmin ilmastonmuutokseen 

käsittelyyn liittyviä eri havainnollistamisen keinoja kuin Manner-sarjan kirjat (kuva 8). 

Käytettyjen havainnollistamiskeinojen kappalemäärä on suurempi ja lisäksi kirjoissa 

käytetään monipuolisemmin eri havainnollistamiskeinoja (kuva 8). Esimerkiksi Manner-

sarjan kirjoissa ei ole ollenkaan hyödynnetty karttoja havainnollistamisen keinona 

ilmastonmuutosteemaan yhteydessä (kuva 8).  
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6. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet GE1-kirjojen ilmastonmuutostekstissä. 

 

Syksyllä 2021 voimaan astuvassa Lukion opetussuunnitelmassa on määritelty kaikille 

oppiaineille yhteiset kuusi laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta, joiden tulisi toteutua 

kaikissa aineissa (Opetushallitus, 2019). Olen esitellyt nämä laaja-alaisen osaamisen 

osa-alueet tutkielman luvussa 2.2.1. Seuraavaksi tarkastelen, miten vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisten Manner- ja GEOS-sarjojen GE1-kirjojen 

ilmastonmuutostekstissä vastataan näihin laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin. Lopuksi 

kokoan yhteen analyysini tulokset havainnollistavaan kaavioon. 

 

6.1 Hyvinvointiosaaminen 

 

Hyvinvointiosaamiseen sisällytetään paljon sellaisia tavoitteita ja teemoja, joiden 

käsittely ja opiskelu tapahtuvat todennäköisesti eri kontekstissa kuin maantieteen 

ilmastokasvatuksen yhteydessä. Opetussuunnitelmassa sanotaan hyvinvointiosaamisen 

yhteydessä esimerkiksi, että “Riittävä fyysinen aktiivisuus, uni, opiskelupäivän aikaiset 

tauot ja terveellinen ravinto tukevat oppimista sekä opiskelijan jaksamista ja 

palautumista.” (Opetushallitus, 2019). Nämä taidot opiskelija tulee todennäköisesti 

oppimaan lukioarjen kautta ja opiskelijan tuen ja ohjauksen avulla. Toki maantieteen 

opettajan tulee ilmastokasvatuksen yhteydessä, kuten muussakin opetuksessaan, edistää 

näitä hyvinvointiosaamisen osa-alueita. Maantieteen GE1-oppikirjojen ilmastotekstit 

eivät kuitenkaan käsittele suoranaisesti tällaisia teemoja. 

Hyvinvointiosaamisen yhteydessä kirjoitetaan kuitenkin myös teemoista, johon 

maantieteen ilmastokasvatus pystyy hyvin vastaamaan. Opetussuunnitelmassa (2019) 

esimerkiksi kirjoitetaan, että “Lukio-opinnoissa tutustutaan yhteiskunnallisiin, 

kulttuurisiin ja globaaleihin keinoihin, joiden avulla edistetään yhteisöjen ja 

ekosysteemien hyvinvointia.”(Opetushallitus, 2019). Koska ilmastonmuutos on yksi 

haastavimmista sekä yhteiskuntia että ekosysteemejä uhkaavasta ympäristöongelmasta, 

ovat ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot yhteiskunnan ja yksilön tasolla 
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juuri niitä keinoja, joilla edistetään yhteisöjen ja ekosysteemien hyvinvointia. 

Molemmissa oppikirjoissa näitä käsitellään laajasti ja monipuolisesti (Manner-sarjassa 

17 % ja GEOS-sarjassa 29 % ilmastonmuutostekstistä (kuvat 5 ja 7)).  

Opetussuunnitelmassa kirjoitetaan hyvinvointiosaamisen yhteydessä, kuinka 

“Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus toimia ja oppia yhdessä sekä löytää tapoja 

kohdata muuttuvan maailman epävarmuutta”. Tutkimukset (Lehtonen & Cantell, 2015; 

Pihkala, 2017) ovat osoittaneet, että vakavien ilmasto- ja ympäristöongelmien luoma 

uhkakuvien ilmapiiri voi uhata ihmisen perusturvallisuuden tunnetta, ja että 

ilmastonmuutos sekä ympäristöongelmat herättävät nuorissa monia negatiivisia 

tuntemuksia, kuten huolta, surua, toivottomuutta, avuttomuutta ja vihaa (Strife, 2012; 

Threadgold, 2012). Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinojen runsaus ja 

konkreettiset esimerkit Manner- ja GEOS-sarjojen ilmastonmuutostekstissä kertovat ja 

opettavat opiskelijalle, että hänellä ja yhteiskunnilla on käytössä monia eri keinoja 

kohdata ilmastonmuutoksesta johtuva epävarmuus tulevaisuudesta.  

 

6.2 Vuorovaikutusosaaminen 

 

Vuorovaikutusosaaminen keskittyy nimensä mukaisesti opiskelijoiden 

vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Valtaosa 

vuorovaikutusosaamisen sisällöistä on sellaisia, johon GE1-kirjojen sisältö ei suoraan 

vastaa. Vuorovaikutusosaamisesta kirjoitetaan esimerkiksi näin “Opiskelija kehittää 

vuorovaikutusosaamistaan tunnistamalla, käsittelemällä ja säätelemällä tunteitaan. Hän 

oppii myös kuuntelemaan, kunnioittamaan ja ennakoimaan toisten tunteita ja 

näkemyksiä sekä niiden ilmaisuja.” (Opetushallitus, 2019). Ilmastonmuutos-teema on 

kuitenkin tutkitusti ihmisissä tunteita ja erilaisia reaktioita herättävä aihe, ja tunteet ja 

reaktiot voivat vaihdella surusta ja ahdistuksesta toiveikkuuteen ja aktiiviseen 

toimijuuteen ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta (Pihkala, 2017; Strife, 2012; 

Threadgold, 2012; Wang, S., Leviston, Z., Hurlstone, M., Lawrence, C., & Walker, I., 

2018).  
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Ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista puhutaan kuitenkin hyvin vähän GE1-

kirjoissa, Manner-sarjan kirjassa ei mainita ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita 

ollenkaan ja GEOS-sarjassa vain kahdesti. Ensimmäisen kerran ihmisten ilmastotunteita 

käsitellään alaluvussa “Ilmastonmuutos vaikuttaa sekä matkailuyrityksiin että 

turisteihin”, kun todetaan ihmisten ilmastonmuutostietoisuuden, ilmastoahdistuksen ja 

lentohäpeän mahdollisesti vaikuttavan matkailun kohdealueisiin ja matkustusvälineisiin 

(Cantell ym., 2020, s. 39). Tekstin päänäkökulma ei kuitenkaan ole itse 

ilmastonmuutoksen aiheuttamissa tunteissa (esimerkiksi miksi ihminen kokee 

ilmastoahdistusta tai lentohäpeää), vaan näiden tunteiden todetaan vain mahdollisesti 

muuttavan matkailua. Seuraavan kerran tunteet tai tarkemmin ilmastonmuutoksen 

psyykkiset seuraukset mainitaan alaluvussa “Ilmastonmuutoksella on monia 

terveysvaikutuksia”, jossa kerrotaan, miten ruoka- ja vesihuolto saattavat vaikeutua 

maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen seurauksena ja kuinka nämä voivat johtaa 

konflikteihin, joista “...seuraa monia haitallisia psyykkisiä vaikutuksia” (Cantell ym. 

2020, s. 39). Koska oppikirjat eivät suoraan käsittele ilmastonmuutoksen opiskelijoissa 

herättämiä tunteita, jää näiden käsittely opettajan vastuulle. Ilmastonmuutoksen 

opiskelijoissa herättämiä tunteita voidaan käydä läpi erilaisin opetus- ja 

työskentelytavoin (Sipari, 2016).  

Vuorovaikutusosaamisen yhteydessä kirjoitetaan myös siitä, miten “Opiskelija 

hahmottaa rakentavan vuorovaikutuksen ja kulttuurienvälisen ymmärryksen merkityksen 

kestävälle tulevaisuudelle, demokratialle ja rauhalle.” (Opetushallitus, 2019). 

Molemmissa oppikirjoissa kerrotaan ilmastonmuutoksen yhtenä hillintäkeinona 

kansainvälisistä YK:n alaisista ilmastokokouksista ja ilmastosopimuksista (Brander ym., 

2021, s. 37; Cantell ym. 2020, s. 44). YK:n ilmastokokoukset ovat hyvä esimerkki 

opiskelijalle siitä, miten kansainvälisellä yhteistyöllä rakennetaan yhdessä kestävää 

tulevaisuutta. 
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6.3 Monitieteinen ja luova osaaminen 

 

Monitieteisen ja luovan osaamisen osa-alueissa on monia teemoja ja sisältöjä, jotka 

toteutuvat maantieteen GE1-oppikirjojen ilmastonmuutossisällössä. 

Opetussuunnitelmassa kirjoitetaan muun muassa, kuinka “Opiskelija tutkii 

mahdollisuuksia ratkaista monimutkaisia ongelmia.” (Opetushallitus, 2019). 

Ilmastonmuutos on yksi monimutkaisimmista ongelmista maapallolla, jopa pirullinen 

ongelma, johon ei ole helppoa ja yksiselitteistä ratkaisua (Incropera, 2016; Pihkala, 

2017; Tolppanen ym., 2017). Opiskellessaan ilmastonmuutoksen hillintä- ja 

sopeutumiskeinoja opiskelija oppii siis mahdollisia ratkaisuja erittäin monimutkaiseen 

ongelmaan. Molemmissa oppikirjoissa esitellään monia erilaisia ilmastonmuutoksen 

hillintä- ja sopeutumiskeinoja, kuten olen tutkielman luvussa “5.2 Leipätekstin 

sisällönanalyysi” todennut. 

Monitieteisen ja luovan osaamisen sisältöihin kuuluu, että “Hän [opiskelija] tutustuu 

erilaisiin tiedonhankinnan ja -esittämisen tapoihin ja harjaantuu käyttämään niitä. 

Samalla hän vahvistaa kykyään arvioida tiedon luotettavuutta.” (Opetushallitus, 2019). 

Maantieteen GE1-kirjojen ilmastonmuutosteksti vastaa erittäin hyvin tähän laaja-alaisen 

osaamisen osa-alueeseen esimerkiksi monipuolisesti käytetyillä eri havainnollistamisen 

keinoilla. Molemmissa oppikirjoissa on käytetty monia eri ilmastonmuutostekstin 

havainnollistamiskeinoja, esimerkiksi diagrammeja, valokuvia ja tietolaatikoita (kuva 8), 

joissa esitetään ilmastonmuutokseen liittyvää sisältöä. Näiden avulla opiskelija 

harjaantuu erilaisten tiedonesittämisen tapojen ymmärtämisessä. Lisäksi molemmissa 

oppikirjoissa ilmastonmuutoslukujen tehtävissä on runsaasti erilaisia tiedonhankintaa ja 

-esittämistä opettavia tehtävänantoja. Esimerkiksi Manner-sarjan kirjan luvun 

“Haasteena ilmastonmuutos” kuudennessa tehtävässä on kohta, jossa opiskelijan tulee 

taulukkolaskentaohjelmalla laatia eri valtioiden päästöjä kuvaava pylväsdiagrammi ja 

tulkita sitä (Brander ym., 2021, s. 40). GEOS-sarjan kirjassa puolestaan esimerkiksi 

luvun “Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen” neljännessä 

tehtävässä opiskelija tulee laatia lentoliikenteen erilaisten päästölaskurien avulla 

taulukko, jonka avulla hänen voi vertailla eri päästölaskurien laskemia tuloksia 
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valitsemalleen ulkomaanlennolle ja pohtia syitä tulosten eroavaisuuksiin (Cantell ym., 

2020, s.53).  

Lisäksi monitieteisen ja luovan osaamisen yhteydessä kirjoitetaan, kuinka “Opiskelija 

pohtii tulevaisuuden kannalta kestäviä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon ympäristön, 

talouden, teknologian ja politiikan yhteyksiä, ja oppii tekemään ja arvioimaan 

vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita yksilön, yhteisöjen ja ekosysteemien 

näkökulmasta.” (Opetushallitus, 2019). Molemmissa oppikirjoissa käydään läpi 

ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinoja monesta eri näkökulmasta. 

Esimerkiksi GEOS-kirjassa hillintä- ja sopeutumiskeinoja käsitellään 

ravinnontuotannon, metsätalouden, rakentamisen ja asumisen, liikenteen sekä 

teollisuuden näkökulmista (taulukko 2). Molemmissa oppikirjoissa on myös tehtäviä, 

joissa opiskelijan tulee pohtia ja kertoa, miten ilmastonmuutos vaikuttaa eri alueiden 

tulevaisuuteen. Esimerkiksi Manner-sarjan kirjan luvun “Muuttuva ilmasto” 

seitsemännessä tehtävässä opiskelijan tulee pohtia, että minkälaisia alueellisia ristiriitoja 

liittyy ilmastonmuutokseen eri alueilla (Brander ym., 2021, s.32). 

 

6.4 Yhteiskunnallinen osaaminen 

 

Yhteiskunnallisen osaamisen osa-alueessa on paljon tavoitteita ja sisältöä, joita ei 

suoranaisesti käsitellä maantieteen GE1-kirjojen ilmastonmuutosteemassa. Esimerkiksi 

virkkeen “Opinnot syventävät opiskelijan ymmärrystä omasta roolistaan, vastuustaan ja 

mahdollisuuksistaan tukea demokratian monimuotoista toteutumista ympäröivässä 

yhteiskunnassa ja yhteistyössä muiden kanssa.” (Opetushallitus, 2019) sisältöön 

maantieteen opetus vastaa paremmin oppikirjojen niissä luvuissa, joissa käsitellään 

esimerkiksi kansalaistoimintaa, kanasalaisaloitteita ja kehitysyhteistyötä. (Manner-sarjan 

kirjassa luku “Kestävä kehitys ja Agenda 2030” (Brander ym., 2021, s.106–113) ja 

GEOS-sarjan kirjassa luvut “Kestävän kehityksen sitoumukset” ja “Vastuullinen 

kuluttaminen” (Cantell ym., 2020, s.116–131)).  
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Oppikirjojen ilmastonmuutosteksti vastaa kuitenkin yhteiskunnallisen osaamiseen 

tavoitteeseen, jossa “Hän [opiskelija] motivoituu ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin ja tekemään aloitteita sekä viemään niitä eteenpäin yhteistyössä 

paikallisesti ja kansainvälisesti.” Ilmastonmuutos on yhteiskunnallisesti merkittävä 

ilmiö, ja ilmastonmuutosilmiön, sen seurauksien ja hillintä- ja sopeutumiskeinojen 

oppiminen ja ymmärtäminen toivottavasti motivoi opiskelijaa kiinnostumaan aiheesta. 

Oppikirjojen yksi tavoite on juuri saada opiskelijan kiinnostus opetettavaan asiaan 

heräämään (Heinonen, 2005). Tutkimukset ovat osoittaneet, että ilmastotietoisuus ja 

halu toimia ilmaston puolesta voivat saada aikaan yhteiskunnallisia muutoksia (Cantell 

ym., 2020).  

 

6.5 Eettisyys- ja ympäristöosaaminen 

 

Eettisyys- ja ympäristöosaamisen yhteydessä Lukion opetussuunnitelmassa kirjoitetaan, 

kuinka “Opiskelija tutustuu tutkimustietoon ja käytäntöihin, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.” 

(Opetushallitus, 2019) ja tähän sisältöön maantieteen GE1-kirjojen ilmastonmuutosluvut 

vastaavat täysin. Lisäksi eettisyys- ja ympäristöosaamisen osa-alueisiin kuuluu, että  

Oppikirjoissa huomioidaan myös eettisyys- ja ympäristöosaamisen kohta “Opiskelija 

ymmärtää perusasiat globalisaatiosta ja siitä, miten se vaikuttaa erilaisissa olosuhteissa 

elävien ihmisten mahdollisuuksiin noudattaa kestävää elämäntapaa.” esimerkiksi 

käsitellessä ilmastonmuutoksen hillitsemistoimia ja sitä, miten köyhien valtioiden 

näkökulmasta katsottuna ilmastosopimukset voivat tuntua epäoikeudenmukaisilta. 

Manner-sarjan kirjassa sivulla 37 kirjoitetaan asiasta näin: “Ilmastosopimuksia pidetään 

jossain määrin epäreiluina köyhien valtioiden osalta, sillä rikkaat valtiot ovat saaneet 

vaurastua rauhassa vuosisatojen ajan käyttämällä halpoja fossiilisia polttoaineita. 

Köyhille valtioille tämä ei enää ole mahdollista.”. 

Osa ilmastonmuutoslukujen tehtävänannoista vastaa seuraaviin eettisyys ja 

ympäristöosaamisen tavoitteisiin: “Opiskelija pohtii ja vahvistaa omaa panostaan ja 
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tarvittavia kumppanuuksia kestävän tulevaisuuden hyväksi.” ja “Opiskelija arvioi ja 

suunnittelee toimintaansa eettisyyden ja vastuullisuuden lähtökohdista.” (Opetushallitus, 

2019). Esimerkiksi Manner-sarjan kirjan luvun “Haasteena ilmastonmuutos” 

kahdeksannessa tehtävässä opiskelijan tulee pohtia, millä kolmella tavalla hän itse voi 

toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja miten nämä toimet vaikuttavat 

ilmastonmuutokseen (Brander ym., 2021, s.41). GEOS-sarjan kirjan luvun 

“Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen” kolmannessa 

tehtävässä opiskelijan tulee puolestaan pohtia, miten hänen omassa kotikunnassaan 

hillitään ilmastonmuutosta ja millä keinoin siihen on varauduttu sopeutumaan (Cantell 

ym., 2020, s.53). 

Eettisyys- ja ympäristöosaamisessa, kuten myös kaikissa muissa laaja-alaisen osaamisen 

osa-alueissa, on tavoitteita ja sisältöä, johan maantieteen GE1-kirjojen 

ilmastonmuutosluvut eivät ole paras mahdollinen vastaus. Esimerkiksi “Hän [opiskelija] 

oppii perusasioita kestävän elämäntavan ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä näiden keskinäisriippuvuuksista.” -virkkeen teemoja 

käsitellään kyllä GE1-kurssilla, mutta tälle teemalle on omistettu oma lukunsa ja 

ilmastonmuutoslukujen yhteydessä ei vielä mainita käsitettä “kestävä kehitys”. 

 

6.6 Globaali- ja kulttuuriosaaminen 

 

Globaali- ja kulttuuriosaamisen osa-alueet käsittelevät paljolti sellaisia tavoitteita ja 

sisältöjä, joihin maantieteen GE1-oppikirjojen ilmastonmuutosteksti ei suoraan vastaa. 

Opetussuunnitelmassa kirjoitetaan globaali- ja kulttuuriosaamisen yhteydessä 

esimerkiksi, kuinka “Opiskelija oppii tunnistamaan ja reflektoimaan kulttuuriperintöjä, 

arvoja, ihmisten erilaisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, joiden pohjalle 

kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa sekä suomalaisessa 

yhteiskunnassa, Euroopassa ja globaalisti.” (Opetushallitus, 2019). Näihin teemoihin 

maantieteessä tutustutaan tarkemmin esimerkiksi maantieteen kolmannessa moduulissa, 

“Yhteinen maailma GE3”, jonka yksi keskeinen sisältö on “kulttuurien moninaisuus, 
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alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten alkuperäiskansojen 

asema” (Opetushallitus, 2019).  

Toisaalta globaali- ja kulttuuriosaamisen yhteydessä kirjoitetaan myös, että “Opiskelija 

saa monenlaisia tilaisuuksia tutkia, harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen taitoja ja 

etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n mukaisesti.” 

(Opetushallitus, 2019) ja Agenda 2030:n kolmastoista tavoite on: “Toimia kiireellisesti 

ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.” (Yhdistyneet kansakunnat, 2015). 

Oppikirjojen ilmastonmuutostekstit opettavat ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä ja 

siihen sopeutumisesta eli näin ollen maantieteen GE1-kirjat vastaavat yhteen globaali- ja 

kulttuuriosaamisen sisältöön täydellisesti. 

IPCC:n raportissa (2021) on todistettu, että ilmastonmuutos on erittäin ajankohtainen 

maailmanlaajuinen ilmiö ja Lukion opetussuunnitelmassa maantieteen kohdalla todetaan 

globaali- ja kulttuuriosaamisen yhteydessä, kuinka “Maantieteelle on ominaista 

tarkastella ajankohtaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä ja niiden vuorovaikutussuhteita.” 

(Opetushallitus, 2019). Oppikirjojen ilmastonmuutosluvut sisältöineen vastaavat siis 

hyvin tähän globaali- ja kulttuuriosaamisen tavoitteeseen. 

 

6.7 Kaaviokuva 

 

Kuvassa 9 on esitettynä, mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet toteutuvat vuoden 

2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa maantieteen GE1-kirjojen ilmastotekstissä, 

ja millä tavoin. Kaikkiin laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin maantieteen 

ilmastonmuutosteema ei luonnollisesti vastaa, sillä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on 

tarkoitettu toteutuvaksi koko oppiaineessa, ja ilmastonmuutosteema on kuitenkin yksi 

monista teemoista, joita lukion maantieteessä käsitellään. Kuitenkin yllättävän montaa 

laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta käsitellään maantieteen GE1-kirjojen 

ilmastonmuutosteeman sisällössä.  
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Kuva 9. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet maantieteen GE1-kirjojen 

ilmastonmuutosteeman sisällössä ja miten oppikirjoissa vastataan näihin osa-alueisiin.
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7. pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut miten vuosien 2015 ja 2019 Lukion 

opetussuunnitelmien perusteiden mukaisissa lukiomaantieteen oppikirjoissa käsitellään 

ilmastonmuutosta, ja eroavatko käsittelytavat eri opetussuunnitelmien välillä ja 

kirjasarjojen välillä. 

Sekä vuoden 2015 että vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaiset oppikirjat 

noudattavat omien opetussuunnitelmiensa asettamia maantieteen opetuksen tavoitteita ja 

keskeisiä sisältöjä. Opetussuunnitelma antaa kuitenkin suhteellisen väljät raamit 

oppikirjoille, ja oppikirjailijoilla ja kustantajilla on kirjoitustyössään mukana vapautta. 

Esimerkiksi vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman perusteissa maantieteen GE1 

Maailma muutoksessa -moduulin keskeisessä sisällössä ilmastonmuutoksesta puhutaan 

ainoastaan kahdella virkkeellä “ilmastonmuutoksen mekanismit” ja “nykyisen 

ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia” (Opetushallitus, 2019). Näitä kahta teemaa tulisi 

siis oppikirjoissa ilmastonmuutoksen yhteydessä käsitellä, mutta käsittelytavan päättävät 

oppikirjailijat. Tämän seurauksena eri kirjasarjoissa on eroavaisuuksia 

ilmastonmuutosteeman käsittelyssä. 

Koska opetussuunnitelmat kirjoitetaan aina yhteiskunnallisessa kontekstissa, on loogista, 

että ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä on kasvanut opetussuunnitelmissa vuosien 

2015 ja 2019 välillä. Tämä näkyy luonnollisesti myös oppikirjoissa ilmastonmuutoksen 

käsittelyn määrän kasvussa, sillä oppikirjat peilaavat opetussuunnitelmia. 

Ilmastonmuutoksen käsittelyn määrän kasvu kertoo asian tärkeydestä, sillä mitä 

enemmän ilmastonmuutosta käsitellään, sitä tärkeämpänä sitä pidetään.  

Molemmissa lukion maantieteen GE1-oppikirjoissa ilmastonmuutoksen käsittelyn 

määrässä on tapahtunut kasvua vuosien 2015 ja 2019 Lukion opetussuunnitelmien 

perusteiden välillä. Eri kirjasarjoissa on kuitenkin selkeä ero siinä, kuinka paljon 

ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä on kasvanut, ja kuinka paljon 

ilmastonmuutosteemaa käsitellään suhteutettuna koko GE1-kurssin sisältöön. Vuoden 

2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa GEOS-sarjan kirjassa yksi neljäsosa kirjan 
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sisällöstä käsittelee ilmastonmuutosta (taulukko 3), vaikka opetussuunnitelmassa 

ilmastonmuutos kokonaisuutena on vain yksi yhdestätoista keskeisestä sisältöalueesta 

(Opetushallitus, 2019). Manner-sarjan kirjassa ilmastonmuutosta käsittelee karkeasti 

noin yksi kuudesosa koko kirjan sisällöstä.  

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä opettajat yleensä itse päättävät, mitä 

oppimateriaalia hyödyntävät opetuksessaan ja mitä asioita kursseilla tai moduuleilla 

käsitellään, ja missä laajuudessa. Täten riippuen siitä, kumman oppikirjan opettaja 

valitsee käyttöönsä, saattaa ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä vaihdella huomattavasti 

GE1-kurssilla. Tosin tämä perustuu olettamukseen, että opettaja hyödyntäisi 

opetuksessaan ainoastaan valittua oppikirjaa eikä mitään muita oppimateriaaleja. 

Ilmastonmuutoksen käsittelyn määrässä tapahtuneiden muutosten lisäksi kirjasarjoissa 

on myös muita eroavaisuuksia. GE1-oppikirjojen sisällönanalyysin tuloksien perusteella 

leipätekstin sisältö eroaa yllättävän paljon sekä eri opetussuunnitelmien mukaisten 

kirjojen, että eri kirjasarjojen kirjojen välillä. Erot sisällönanalyysin eri teemojen 

osuuksissa vuosien 2015 ja 2019 Lukion opetussuunnitelmien mukaisten oppikirjojen 

välillä selittyvät pitkälti ilmastonmuutoksen käsittelyn lisääntymisellä ja tästä 

seuranneena ilmastonmuutostekstin jäsentelyn muutoksilla. Molempiin kirjasarjoihin on 

tullut yksi ilmastonmuutosta käsittelevä oppikirjan luku lisää vuoden 2019 Lukion 

opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa (taulukko 3).  

Yleistäen sisällönanalyysin perusteella voi sanoa, että Manner-sarjan GE1-kirjoissa on 

enemmän luonnonmaantieteellinen ote ilmastonmuutokseen (sisällönanalyysin teemoista 

korostuvat eniten ”Ilmastonmuutokset luonnolliset syntymekanismit” ja 

”Ilmastonmuutoksen vaikutus ympäristöön” teemat (kuvat 4 ja 5)) ja GEOS-sarjan GE1-

kirjoissa puolestaan korostuu hieman enemmän ihmismaantieteellinen näkökulma 

ilmastonmuutoksen käsittelyssä (sisällönanalyysin teemoista korostuvat 

”Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot yhteiskunnan tasolla” ja 

Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumiskeinot yksilön tasolla” teemat (kuvat 6 ja 7)). 

Tämä ero on selkeämmin havaittavissa vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman 
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mukaisissa kirjoissa, ja vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa 

ero on huomattavasti tasaantunut ilmastonmuutoksen käsittelyn kasvun myötä.  

Oppikirjojen ilmastonmuutostekstiin valituissa käsitteissä ja termeissä, sekä niiden 

määrässä on myös eroja eri opetussuunnitelmien mukaisten kirjojen ja eri kirjasarjojen 

kirjojen välillä (taulukko 4). Oppikirjoihin ilmastonmuutostekstien yhteyteen valitut 

käsitteet voivat vaikuttaa siihen, mitä kussakin oppikirjassa pidetään keskeisimpinä ja 

tärkeimpinä asioina ja teemoina ilmastonmuutokseen liittyen.  Käsitteet ovat monissa 

oppiaineissa niin sanotusti ajattelun perusvälineitä, konkreettisten ja abstraktien 

kokemusten joukosta luotuja yleisiä ajatuksia, jotka ovat olennaisia eri oppiaineiden 

diskurssin ymmärtämiseksi (Jackendoff, 1992; Saario, 2012). Käsitteiden sekä niiden 

merkitysten opettamisen voidaankin sanoa olevan yksi opettajien perustehtävistä 

(Westby & Torres-Velásquez, 2000).  

Vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa ilmastonmuutokseen 

liitetyt käsitteet ja termit ovat keskenään melko yhteneviä ja välittävät lukijalle 

samanlaisen kuvan siitä, mikä tai mitkä teemat ovat keskeistä 

ilmastonmuutosdiskurssissa. Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisten 

kirjojen käsitteissä ja termeissä (Manner-sarjan 15 käsitettä ja GEOS-sarjan 40 käsitettä) 

on puolestaan selkeä ero. Riippuen siitä, kumpi kirja on käytössä, voi lukijalle 

mahdollisesti muodostua hyvinkin erilainen käsitys siitä, mikä on keskeisintä 

ilmastonmuutosdiskurssissa. Esimerkiksi vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman 

mukaisen GEOS-sarjan kirjan runsas ilmastonmuutokseen liittyvä käsiteiden ja termien 

määrä kuvastaa hyvin sitä, miten ilmastonmuutos on monimutkainen ja moneen eri 

asiaan vaikuttava ilmiö, mutta Manner-sarjan rajatumpi käsitemäärä saattaa olla 

opiskelijalle helpompi sisäistää. Kuitenkin pitää muistaa, että vaikka opettajat 

suunnittelevat opetustaan yleensä oppikirjan avulla, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

oppikirjan sisältöä seurataan sana sanalta.  

Ilmastonmuutostekstin yhteydessä käytetyissä havainnollistamisen keinoissa on myös 

eroa eri kirjasarjojen ja eri opetussuunnitelmien välillä. Yleistäen GEOS-sarjassa 

hyödynnetään enemmän ja monipuolisemmin eri havainnollistamisen keinoja kuin 
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Manner-sarjassa ja eri havainnollistamiskeinojen määrä on kasvanut siirryttäessä vuoden 

2015 Lukion opetussuunnitelmasta vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelmaan (kuva 8). 

Toisin sanoen GEOS-sarjan GE1-kirjat ovat visuaalisempia kuin Manner-sarjan GE1-

kirjat. Mielenkiintoinen yksityiskohta mielestäni on se, että Manner-sarjan kirjoissa ei 

ollenkaan hyödynnetä karttoja ilmastonmuutostekstin yhteydessä 

havainnollistamiskeinona, toisin kuin GEOS-sarjan kirjoissa. 

Oppikirjoja vertaillessa nousee myös joitain yksityiskohtaisempia eroja esille. 

Esimerkiksi oppikirjojen lukujen väliotsikoissa käytetty kieli on selvästi hyvin erilaista 

eri kirjasarjojen välillä (taulukot 1 ja 2). Otsikon tehtävänä on ilmoittaa lukijalle, mistä 

teksti kertoo, mikä on tekstin näkökulma ja mikä on kyseisen tekstin tarkoitus 

(Moilanen, 2012). Lisäksi otsikko houkuttelee lukijaa lukemaan kyseisen tekstin 

(Moilanen, 2012). Manner-sarjan kirjoissa väliotsikointi on kieleltään neutraalimpaa ja 

toteavaa (esimerkiksi “Ilmastonmuutoksen hillitseminen” ja “Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen”) (taulukko 1). GEOS-sarjan kirjoissa puolestaan lukujen 

väliotsikoinnissa pyritään selkeämmin vaikuttamaan lukijaan ja aktivoimaan tätä 

toimimaan käyttämällä verbejä otsikoissa (esimerkiksi “Ilmastonmuutosta on pakko 

hillitä” ja “Ilmastonmuutokseen täytyy sopeutua”) (taulukko 2). Erot otsikoiden kielessä 

ovat selkeämpiä vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa kuin 

vuoden 2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa kirjoissa. Oppikirjoissa 

käytettävästä kielestä ja tekstilajeista on useita eri tutkimuksia (Jäppinen, 2011; 

Kalliokoski, 2019; Kearsey & Turner, 1999; Selander, 1990), mutta maantieteen 

oppikirjoissa käytettävä otsikointi voisi olla yksi mahdollinen jatkotutkimuksen aihe.  

Ilmastonmuutoksessa on kyse globaalista ongelmasta, joka koskettaa kaikkia ihmisiä 

maapallolla, myös meitä suomalaisia. Tutkimuksissa on havaittu, että opetuksessa 

oppilaan omaan kokemusmaailmaan kuuluvien esimerkkien käyttäminen tekee 

opetettavasta asiasta helpommin ymmärrettävän ja paremmin mieleen jäävän oppilaalle 

(Lee, 2004; Shafto ym., 2014). Tätä havaintoa noudattaen suomalaisissa lukion 

maantieteen oppikirjoissa ilmastonmuutoksen käsittelyssä otetaan Suomi-näkökulma 

esille eli esimerkiksi millä tavoin ilmastonmuutos tulee näkymään Suomessa. Vuoden 
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2015 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa GE1-oppikirjoissa ilmastonmuutosta 

käsitellään suomalaisesta näkökulmasta vain vähän, lähinnä lyhyiden esimerkkien 

avulla, mutta vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa Suomi-

näkökulman määrä on kasvanut etenkin GEOS-sarjan kirjassa, jossa on yksi kokonainen 

kappale ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa (taulukko 2). Sen sijaan vuoden 

2019 Lukion opetussuunnitelman mukaisessa Manner-sarjan kirjassa Suomi-

näkökulmaa käsitellään yhä lähinnä esimerkkien avulla. 

Vuoden 2019 Lukion opetussuunnitelmassa esitetyt Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet 

toteutuvat lukion maantieteen GE1-oppikirjojen ilmastonmuutossisällössä jopa 

yllättävänkin hyvin. Kaikissa kuudessa laaja-alaisen osaamisen osa-alueessa on 

vähintään yksi kohta, johon lukion maantieteen GE1-kirjojen ilmastonmuutossisällössä 

vastataan. Tämä kertoo mielestäni siitä, miten maantiede on oppiaine, jossa yhdistyvät 

sekä luonnontietteeliset että ihmistieteelliset näkökulmat ja näin ollen se pystyy hyvin 

vastaamaan yleissivistäviin laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin. Toki osa-alueissa on 

paljon kohtia, joihin lukion maantieteen GE1-kirjojen ilmastonmuutossisältö ei sovellu, 

mutta osa-alueet ovatkin tarkoitettu koko oppiaineessa toteutuviksi. Kuten olen jo 

aiemmin todennut, on ilmastonmuutos vain yksi monista lukion maantieteessä 

käsiteltävistä teemoista.  

Sen lisäksi, että suomalainen lukio on kahden eri opetussuunnitelman välisessä 

siirtymäajassa, on lukiomaailmassa tapahtumassa myös toinen suuri muutos eli 

oppivelvollisuuden piteneminen ja tämän seurauksena toisen asteen muuttuminen 

maksuttomaksi syksyllä 2021 (Sirvio, 2021). Maksuttomuudella tarkoitetaan sitä, että 

vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneiden opiskelu toisella asteella tulee olemaan 

maksutonta eli esimerkiksi lukion oppikirjoista tulee opiskelijalle ilmaisia (Sirvio, 

2021). Maksuttomuus lisää luonnollisesti kuntien sekä koulujen kuluja, ja tämän 

vaikutusta oppimateriaalien valintaan voi vasta vain arvioida.  

Mikäli lukioiden taloustilanteet ovat erilaisia, voi heikomman taloustilanteen lukioissa 

olla painetta valita oppimateriaaleista käyttöön edullisin vaihtoehto. Tämä saattaa asettaa 

opiskelijoita mahdollisesti epätasa-arvoiseen asemaan, jos toisessa lukiossa opiskelijat 
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saavat käyttöönsä esimerkiksi printti- sekä digikirjan kaikkine monipuolisine 

lisämateriaaleineen ja toisessa lukiossa oppimateriaaliksi valitaan kaikista edullisin 

vaihtoehto. Halvin hinta ei automaattisesti tarkoita sisällöltään huonointa materiaalia, 

mutta vaihtoehtojen puuttuminen ei ole koskaan hyvä asia. Maksuttomuus saattaa 

vaikuttaa myös nykyiseen Sanoma Pron ja Otavan “valta-asemaan” 

oppikirjamarkkinoilla. Toisen asteen maksuttomuuden vaikutuksia oppimateriaalien 

valintaan ja käyttöön voisi olla mielenkiintoista tutkia jatkossa. 

Kuten kaikessa tutkimuksessa, myös tässä tutkielmassa on mahdollisia virhelähteitä.. 

Osassa leipätekstin virkkeistä ei ole selvää päänäkökulmaa ja niissä on enemmän 

tulkinnanvaraa sisällönanalyysin kohdalla. Esimerkiksi virkkeen: “Muutosta verrataan 

esiteolliseen aikaan eli vuoteen 1750, ja mittayksikkönä käytetään watteja neliömetriä 

kohden.” (Brander ym., 2021, s. 30) voisi luokitella joko ”Ihmisen vaikutus 

ilmastonmuutokseen” -teemaan tai ”Luonnon ja ihmisen yhteisvaikutus 

ilmastonmuutokseen” -teemaan, itse päädyin valitsemaan jälkimmäisen luokan. 

Kuitenkin valtaosassa oppikirjojen virkkeitä on selkeä päänäkökulma, joten leipätekstin 

sisällönanalyysin tulosten tulisi olla melko luotettavia. Muita mahdollisia virhelähteitä 

ovat muun muassa laskuvirheet oppikirjojen leipätekstin määrässä ja mahdolliset 

epäselvyydet havainnollistamisen keinojen luokittelussa (esimerkiksi joissain 

leipätekstin havainnollistamisen keinoissa on yhdistelty valokuvia ja diagrammeja). 

Tutkielman yhteenvetona voi todeta, että ilmastonmuutoksen käsittelyn määrä on 

kasvanut ja monipuolistunut vuosien 2015 ja 2019 Lukion opetussuunnitelmien 

mukaisten GE1-oppikirjojen välillä, ja tämä noudattaa opetussuunnitelmissa 

tapahtunutta ilmastonmuutoksen käsittelyn lisääntymistä. Muutos kertoo siitä, miten 

ilmastonmuutos koetaan koko ajan yhteiskunnassa tärkeämmäksi asiaksi, ja kansalaisten 

ilmastokasvatusta pidetään arvossa.  

Uusimmassa tänä syksynä voimaan astuvassa Lukion opetussuunnitelman perusteissa 

ilmastonmuutosteema sisältyy kaikkiin oppiaineisiin laaja-alaisen osaamisen eettisyys ja 

ympäristöosaamisen -osa-alueen myötä, mutta jää nähtäväksi, miten ilmastokasvatus 

käytännössä otetaan osaksi opetusta muissa kuin luonnontieteellisissä oppiaineissa. On 
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myös esitetty, että tulevaisuudessa ilmastokasvatusta käsitellään suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä omassa oppiaineessaan, ilmasto-opissa, mikäli vuonna 2019 

aluille pantu kansalaisaloite hyväksytään eduskunnassa (Kansalaisaloite, 2019).  

Kuitenkaan tälle uudelle oppiaineelle ei ole perusteita, sillä koulujärjestelmässä on jo 

oppiaine, joka vastaa täydellisesti ilmastokasvatuksen tavoitteisiin, nimittäin maantiede. 

Maantiede on holistinen oppiaine, jossa yhdistyvät luonnontieteelliset ja humanis-

yhteiskuntatieteelliset näkökulmat. Maantieteen puitteissa voidaan käsitellä kattavasti ja 

monipuolisesti monimutkaista ilmastonmuutosilmiötä useista eri näkökulmista. 

Ilmastonmuutos on samalla sekä globaali että alueellinen ilmiö, sillä se koskettaa koko 

maapalloa, mutta sen seuraukset ja vaikutukset ovat erilaisia eri alueilla. Maantiede on 

puolestaan oppiaine, jossa tutkimuksen mittakaava vaihtelee globaalista paikalliseen ja 

alueellinen näkökulma on aina läsnä. Toisin sanoen ilmastokasvatus ja maantiede 

oppiaineena kietoutuvat hyvin yhteen ja tutkielmassani olen esimerkiksi osoittanut, 

kuinka monipuolisesti ilmastokasvatusta käsitellään maantieteen lukion oppikirjoissa.  

Aika näyttää, että toteutuuko kansalaisaloite ilmasto-opista vai lisääntyykö maantieteen 

painoarvo opetussuunnitelmissa ilmastokasvatuksen painoarvon lisääntymisen myötä. 

Tosiasia on se, että ilmastonmuutos on ongelma, joka ei ole katoamassa ja tulee olemaan 

yhä enemmän läsnä ihmisten elämässä. Loppupelissä tärkeintä on se, että 

ilmastokasvatusta toteutetaan ja että ihmisten ilmastotietoisuus ja -aktiivisuus lisääntyy.   
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