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1 Johdanto 
 

Meillä on tarve luoda, säilyttää ja välittää kulttuurista tietoa sukupolvelta ja kansakun-

nalta toiselle. Kulttuuri on eläväistä ja monipuolista – vaikeasti määriteltävissä. Museo-

logian professori Janne Vilkuna (2007) tiivistää kulttuuri -käsitteen osuvasti artikkelis-

saan Yhteinen kulttuuriperintömme. Hänen mukaansa kulttuuri on ihmisyhteisön kaikki-

en opittujen tietojen ja taitojen kokonaisuus, joka jakautuu usein sekä fyysisesti että 

henkisesti. Fyysisiin objekteihin liittyy aina myös henkisiä arvoja, jotka muodostuvat 

niin teko-, käyttö- kuin kokemushetkelläkin. Määritelmä ”kulttuuri” kätkee alleen kai-

ken, mitä näemme ja koemme ympärillämme. Jotta kulttuurista muodostuisi merkittävää 

kulttuuriperintöä, on se käsitettävä ja tulkittava sellaiseksi. Toisin sanoen kollektiivinen 

hyväksyminen sekä valitun kulttuurin säilyttäminen niin, että se on suuren yleisön tar-

kasteltavissa, vaikuttavat kulttuuriperinnön muodostumiseen. (Vilkuna 2007, 13–16.) 

 

Työskennellessäni opasvartijana Seurasaaren ulkomuseossa Helsingissä kesällä 2012 

minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua ulkomuseon toiminnan kehittämiseen suunnit-

telemalla museolle yläkoululaisille suunnattu kuvataiteen oppimateriaali (liite 1). Seura-

saaren ulkomuseo on yksi Suomen kansallismuseon alaisuuteen kuuluvista erikoismu-

seoista. Kansallismuseo puolestaan kuuluu Museoviraston alaisuuteen, joka on Suomen 

merkittävin aineellisen kulttuuriperinnön ja -ympäristön asiantuntija. Museovirasto toi-

mii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. (Museovirasto 2013; Teräsvirta 2014a, 

henkilökohtainen tiedonanto.) Seurasaaren ulkomuseossa on esillä Suomen maakunnille 

ja eri yhteiskuntaryhmille tyypillisiä rakennuksia ja rakennusryhmiä aina 1600-luvun 

lopulta 1900-luvulle. Rakennusten lisäksi ulkomuseossa voi tutustua kullekin ajalle tyy-

pilliseen asumiseen, elämiseen ja työskentelyyn. (Museovirasto 2014.)  

 

Museo on paikkana omalaatuinen ja tarjoaa kävijöilleen uskomattoman määrän erilaisia 

kokemuksia. Usein museokävijät linkittävät museossa näkemänsä ja kokemansa asiat 

omaan elämismaailmaansa. Jotta voisimme todella kehittää museon toimintaa, meidän 

on ymmärrettävä museokävijöiden vierailulle antamia ja siitä muodostamia henkilökoh-

taisia merkityksiä. (Hein 1998, 2.) Pro gradu -tutkielma muodostui omasta kiinnostuk-
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sestani museoalaa kohtaan sekä Seurasaaren ulkomuseon tarpeesta monipuolistaa ja 

uudistaa pedagogista tarjontaansa. Tutkimuskysymykseni fokusoitui tutkimuksen ede-

tessä koskemaan oppimiskokemuksia sen sijaan, että se olisi liittynyt Seurasaaren ul-

komuseoon oppimispaikkana. Tutkimuskysymykseni on, miten Seurasaaren ulkomuse-

on uusi kuvataiteen oppimateriaali tukee oppimista. Lähestyn tutkimuskysymystäni tar-

kastelemalla sitä, miten oppimista kuvailtiin ja millaisena se näyttäytyy tutkimusaineis-

tossani. Samalla tarkastelen, miten opetuskokeilu vaikutti tutkimukseen osallistuneiden 

käsityksiin niin ulkomuseosta kuin heidän omasta elinympäristöstäänkin.  

 

Museon rooli sivistäjänä ja oppimispaikkana on eittämättä suuri. Koulun ja muun sivis-

tystoimen ohella se on tärkeä kulttuuriperinnön säilyttäjä, uuden esiin tuoja sekä keskus-

telun herättäjä. Museon merkittävyyttä kasvatuksellisissa tehtävissä ilmentää se, että 

asia on kirjattu jopa museolakiin. Lain ensimmäisessä pykälässä mainitaan museotoi-

minnan tavoitteet kulttuuri-, historia- sekä ympäristötietouden ylläpitämisessä. Lisäksi 

museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saavutettavuutta 

harjoittamalla muun muassa siihen liittyvää opetusta sekä tiedonvälitystä. (Museolaki 

2005, 1§. Ks. myös Malmisalo-Lensu & Mäkinen 2007, 295–296.) 

 

Museovirasto listaa kulttuuriperintökasvatuksen yhdeksi keskeisistä palveluistaan. Kult-

tuuriperintökasvatuksella tarkoitetaan oppijan kulttuurisen tietoisuuden kasvua. Tähän 

pyritään välittämällä tietoja ja taitoja niin nykyisestä kuin menneestäkin kulttuuriperin-

nöstämme. Museoviraston kasvatustoiminnan tavoitteena on vuorovaikutteisuus ja ko-

kemuksellisuus, jotka takaavat aktiivisen oppimisen. Yksi toimintamuodoista on erilais-

ten oppimateriaalien tarjoaminen opettajille. (Museovirasto a, 6,12.) 

 

Seurasaaren ulkomuseolle suunnittelemani oppimateriaali on suunnattu yläkouluikäisille 

ja sitä vanhemmille opiskelijoille. Sen painopiste on ulkomuseon rakennusten arkkiteh-

tuurin ja oppilaan oman elänympäristön tarkastelussa sekä ulkomuseokäsitteen hahmot-

tamisessa. Oppimateriaali on tarkoitettu eritoten opettajien käyttöön, sillä ulkomuseossa 

ei ole erikseen tehtävään palkattua museopedagogia. Materiaalin suuntaamisessa opetta-

jille vaikutti edellisen lisäksi ulkomuseon olemattomat työpajatilat sekä museon lyhyet, 

kesään ja koulujen loma-aikaan sijoittuvat aukioloajat.  
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Museon kasvava kasvatuksellinen rooli ja eräänlainen vakuuttamisen tarve ovat syitä 

museokävijätutkimuksen ja kävijöiden kokemusten lisääntyneeseen tutkimukseen sekä 

sen tarpeellisuuteen (Hein 1998, 3). Tutkielmani kohde sekä uuden oppimateriaalin 

suunnittelu ovat ajankohtaisia, sillä Seurasaaren ulkomuseon uuden intendentin Mikko 

Teräsvirran mukaan opetustoiminnan kehittäminen on yksi Seurasaaren ulkomuseon 

tavoitteista (Teräsvirta 2012, henkilökohtainen tiedonanto). Museon ohella uudesta op-

pimateriaalista hyötyvät etenkin lähialueiden koulut, jotka voivat hyödyntää sen avulla 

Seurasaaren ulkomuseota opetuksessaan entistäkin tehokkaammin. 

 

Tutkimukseeni osallistui yksi pääkaupunkiseudun kahdeksannen luokan kuvataiteen 

ryhmä sekä heidän kuvataiteen opettajansa. Suunnittelin oppimateriaalin kesän 2012 

aikana. Saman vuoden syksyllä luokka osallistui opettajansa johdolla oppimateriaalin 

kokeiluun. Roolini opetustilanteissa oli lähinnä sivustatarkkailija. Tutkimusaineistoni 

koostuu kuvataiteen tunneilla tekemistäni havainnoista ja tutkimuspäiväkirjasta, opetus-

tilanteissa otetuista valokuvista, valmiista oppilastöistä, oppilaiden itsearvioinneista, 

oppilailla teettämästäni alku- ja loppukyselystä sekä opettajan ja ulkomuseon intenden-

tin haastattelusta.  

 

Oppilaskyselyillä pyrin selvittämään muun muassa oppilaiden ennakkokäsityksiä Seura-

saaren ulkomuseosta, ja sitä muuttiko Seurasaaressa käynti aiempaa mielikuvaa museos-

ta. Lisäksi kysyin oppilailta sitä, minkälaisena oppilaat pitivät opetuskokonaisuutta ja 

mitä he oppivat siitä. Opettajalle ja intendentille esittämilläni kysymyksillä pyrin selvit-

tämään muun muassa koulun ja museon yhteistyötä, oppimateriaaleihin kohdistuvia 

odotuksia ja tavoitteita sekä heidän mielipiteitään suunnittelemastani kuvataiteen oppi-

materiaalista. 

 

Tutkimuksessa yhdistyvät monet tutkimukselliset menetelmät ja metodit. Monimene-

telmällisyyttä ja -metodisuutta kutsutaan triangulaatioksi. Pääasiassa tutkimus on kui-

tenkin laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastelen tutkimuskysymystä yksittäisen ope-

tuskokeilun sekä ryhmän jäsenten oppimiskokemusten näkökulmasta. Kuten tapaustut-

kimuksissa on tapana, pyrin kuvailemaan tutkimusprosessin mahdollisimman hyvin 
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tarjotakseni lukijalle selkeän kuva tutkimastani ilmiöstä (Eskola & Saarela-Kinnunen 

2010, 191). Tutkimukseni ei ole toimintatutkimus, vaikka tutkimukseen osallistunut 

kuvataiteen luokka ja kuvataiteen opettaja kokeilivatkin oppimateriaalia käytännössä. 

Saadakseni parhaimman kuvan siitä, miten kuvataiteen oppimateriaalia todellisuudessa 

hyödynnettäisiin, pysyttelin tutkijana sivustaseuraajana ja tilanteiden tarkkailijana. Näin 

ollen tutkimus on fenomenologinen, sillä pyrin lähestymään tutkimuskysymystä tutki-

mukseen osallistuneiden oppilaiden, heidän opettajansa sekä ulkomuseon intendentin 

kokemusten ja omien havaintojeni kautta.  

 

Tutkielmassa käyttämäni kirjallisuus pohjaa pitkälti museopedagogiikkaan, erilaisiin 

oppimisympäristöihin ja kuvataidekasvatukseen. Museologian perusteet (Heinonen & 

Lahti 2001) on museologian perusteos, jota hyödynnän tutkimuksen museopedagogiik-

kaan liittyvässä luvussa. Tämä lisäksi Kalle Kallion (2004) toimittama Museo oppi-

misympäristönä -teos toimii pohjana museo-oppimiseen liittyvissä luvuissa. Oppi-

misympäristöjä käsittelevissä luvuissa hyödynnän teosta Oppimista tukevat ympäristöt – 

johdatus oppimisympäristöajatteluun (Manninen ym. 2007) sekä Eero Ropon (2008) 

Oppimisympäristöt opetuksen ja opiskelun kontekstina -artikkelia. Marjo Räsäsen 

(1995, 2000 & 2008) kuvataidekasvatuksen perusteokset toimivat kuvataidekasvatuk-

seen liittyvän teorian pohjina. 

 

Aloitan tutkielmani tarkastelemalla oppimista kokemuksena ja oppimista erilaisissa op-

pimisympäristöissä. Kolmannessa luvussa esittelen Seurasaaren ulkomuseota sekä sen 

toimintaa. Neljäs luku puolestaan muodostuu uuden kuvataiteen oppimateriaalin kuvai-

lusta, sen lähtökohdista, kohderyhmästä ja tavoitteista. Viidennessä ja kuudennessa lu-

vussa, esittelen tutkimuksen metodit, aineistonkeruumenetelmät sekä tutkimustulokset. 

Viimeisen luvun pohdinnoissa vielä kokoan tutkimukseni keskeiset tulokset ja pohdin 

muun muassa jatkotutkimusmahdollisuuksia aiheeseen liittyen.  
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2 Kontekstisidonnainen oppiminen 
 

2.1 Muutos oppimisen keskiössä 
 

Jotta oppimateriaali palvelisi tarkoitustaan eli oppimista parhaalla mahdollisella tavalla, 

on jo materiaalia suunniteltaessa otettava huomioon oppiminen prosessina ja asiat, jotka 

vaikuttavat oppimiseen. Oppiminen on käsitteenä laaja ja jatkuvassa muutoksessa. Sitä 

voidaan tarkastella lukemattomista eri näkökulmista käsin. Oppimiskokemusta voidaan 

tarkastella esimerkiksi kasvatusteoreettisista lähtökohdista, se voidaan käsittää tilallise-

na, paikallisena tai luovana prosessina. Samalla oppimiskokemus voidaan nähdä itsen 

muokkaajana, minkä vuoksi myöskään tunteiden merkitystä oppimisessa ei tule sivuut-

taa. Koska oppimista voidaan pitää yksilöllisenä tapahtumana, on perusteltua väittää, 

että erilaisia oppimistapoja ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä on yhtä monta kuin oppi-

joitakin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS) oppiminen nähdään 

ennen kaikkea aktiivisena ja päämääräsuuntautuneena, tavoitteellisena toimintana, jolla 

pyritään elinikäisen oppimisen saavuttamiseen. Oppiminen voi olla niin yksilöllistä kuin 

yhteisöllistäkin tietojen ja taitojen kartuttamista. (POPS 2004, 18.)  

 

Irmeli Sinkkonen, Hannu Kuoppala, Jarmo Parkkinen ja Raino Vastamäki (2006) ovat 

pyrkineet määrittelemään teoksessaan Käytettävyyden psykologia, mitä oppimisella tar-

koitetaan. Heidän mukaansa oppiminen on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus ja elin-

ikäinen prosessi, jota voidaan lähestyä eri kasvatusteoreettisista näkökulmista käsin. He 

huomauttavat, että oppiminen voi olla jokapäiväistä ”sekalaista pohdintaa” tai suunnitel-

tua, tiedostetumpaa toimintaa. Oppimista on monenlaista. Se voi olla esimerkiksi tiedon 

tallentamista tai kokemusten karttumista, mikä johtaa asenteiden muutoksiin ja uuden-

laiseen ymmärrykseen. Oppiminen on uusien tietojen ja taitojen saavuttamista tai jo 

olemassa olevien kehittymistä. Oppimista määrittää muutos, joka näkyy oppijan tiedois-

sa ja käytöksessä. Muutos, joka saa alkunsa ympäristöstä ja siinä käydystä vuorovaiku-

tuksesta, on suhteellisen pysyvä. Oppimista ei välttämättä tapahdu välittömästi oppimis-

tilanteessa eikä sen aikaan saama muutos ole välttämättä ikuinen. Oppimista voikin pi-
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tää eräänlaisena prosessina, jonka päämääränä on kyky opitun soveltamiseen. (Sinkko-

nen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2006, 228–230.) 

 

Se, millaisena oppimisprosessi nähdään, riippuu pitkälti siitä, mistä oppimisteoriasta 

käsin prosessia tarkastellaan. Kullekin aikakaudelle ominaiset ihanteet vaikuttavat käsi-

tyksiimme kasvatuksesta ja sen tavoitteista sekä näin ollen myös oppimisesta. (Piispa-

nen 2008, 57–58.) Perinteisen ja jo nyt vanhentuneen behavioristisen oppimiskäsityksen 

mukaan oppiminen liittyy vahvistamiseen eli palkintoihin ja rangaistuksiin, ajatukseen 

oikeasta ja väärästä, totuudesta ja ymmärryksestä (Sinkkonen ym. 2006, 229). Tämän 

hetkisissä oppimisteorioissa painotetaan kognitiivista psykologiaa, jonka keskiössä on 

muun muassa oppijan omien kokemusten, muistin ja informaation prosessoinnin merki-

tys oppimisessa. Kognitiivisen oppimisteorian lähtökohtana on ennen kaikkea ajatus 

oppijan kyvyistä ajatella ja ymmärtää asioita, niiden yhteyksiä sekä järjestää tietoainesta 

uudelleen. Kognitiivisen oppimiskäsityksen piiriin kuuluva konstruktivistinen oppimis-

käsitys painottaa entistä enemmän oppijan aktiivista roolia oppimisprosessissa. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että oppijan aiemmalla tietoaineksella on yhä suurempi merkitys uuden 

asian oppimisessa. Oppijan lähtötiedot ovat siis vuorovaikutuksessa uuden opittavan 

tiedon kanssa. (Manninen ym. 2007, 44; Sinkkonen ym. 2006, 230.) Uuden oppimateri-

aalin lähtökohta on kognitiivisessa teoriassa. Se pyrkii huomioimaan oppilaan aiemmat 

tietotaidot ja kokemukset. Uusien asioiden yhdistyessä vanhaan tietoon oppimateriaalin 

pyrkimyksenä on saavuttaa muutos oppijan tavassa suhtautua ympäristöönsä. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppimista lähestytään konstruktivisti-

sen oppimiskäsityksen kautta, sillä oppimisen nähdään olevan yhteydessä oppilaan ai-

empien tietorakenteiden ja kokemusten kanssa (POPS 2004, 18). Kasvatustieteiden toh-

tori Maarika Piispanen (2008) kuitenkin muistuttaa teoksessaan Hyvä oppimisympäristö 

– oppilaiden, vanhempien ja opettajien hyvyyskäsitysten kohtaaminen peruskoulussa, 

että nykykoulujemme pedagogiset käytänteet ovat sulautumia eri oppimisteoreettisista 

suuntauksista, eikä opetusta sen vuoksi tulisi lokeroida. Sen sijaan, että keskityttäisiin 

oppimisteorioihin, tulisi huomio kohdistaa kunkin suuntauksen tuomaan vaikutteeseen. 

(Piispanen 2008, 69.) 
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Muun muassa konstruktivismista ja realismista kirjoittaneen kasvatustieteen professorin 

Tapio Puolimatkan (2002) mukaan oppimisella on suuri merkitys persoonallisuuden 

muokkautumisessa. Jokainen uusi kokemus ja tulkinta vaikuttavat siihen, miten ihminen 

näkee itsensä. Puolimatka toteaa, että konstruktivistisen näkökulman mukaan oppiminen 

perustuu itseymmärrykseen. Oppiminen ei siis ole irrallisten asioiden ulkoa opettelemis-

ta, vaan tietynlaista suhtautumista siihen todellisuuteen, jonka osana yksilö on. Näin 

oppimisen kannalta oleelliseksi nousee itsetuntemus, oppija itse, se miten hän ymmärtää 

itsensä ja millaiseksi hän luo itsensä. Todellisuuden ymmärtäminen ja sen tulkitsemi-

nen, vaatii ennen kaikkea itsetuntemusta. Voidaan siis sanoa, että oppiminen ja persoo-

nallisuuden rakentuminen ovat läheisessä yhteydessä. (Puolimatka 2002, 42,127.) Val-

tiotieteiden tohtori ja psykologi Reijo Kauppila (2007) muistuttaa, että myös oppijan 

asenteilla on suuri merkitys oppimisessa. Esimerkiksi asenteet oppimista kohtaan saat-

tavat muodostua joko oppimisen edistäjiksi tai esteiksi. (Kauppila 2007, 37.) 

 

2.2 Monenlaisia oppimisympäristöjä – ympäristön merkitys oppimisessa 
 

Koska Seurasaaren ulkomuseolle suunnittelemassani kuvataiteen oppimateriaalissa yh-

distyvät erilaiset oppimisympäristöt, on tärkeää hahmottaa ympäristön merkitys oppi-

misprosessissa. Tampereen yliopiston kasvatustieteen professori Eero Ropo (2008) on 

pohtinut oppimisympäristön käsitettä ja sisältöä artikkelissaan Oppimisympäristöt ope-

tuksen ja opiskelun kontekstina. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana yleistynyttä 

oppimisympäristön käsitettä voi lähestyä monesta eri näkökulmasta tieteenalasta riippu-

en. Siinä missä kasvatustieteissä näkökulma oppimisympäristöihin voi olla opetussuun-

nitelmallinen tai opetustoiminnan kehittämiseen liittyvä, voi se psykologisesta näkö-

kulmasta katsottuna painottua yksilön ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, eli 

oppimisen tarkasteluun ilmiönä. Sosiologinen tulokulma voi puolestaan keskittyä tark-

kailemaan ympäröivää todellisuutta, esimerkiksi yhteisöä ja kulttuuria oppimisympäris-

töinä. Ropo muistuttaakin, että monipuolisuudessaan ja teoreettisessa monimutkaisuu-

dessaan oppimisympäristöt tarjoavat haasteen niin tieteelle kuin käytännön opetus- ja 

kasvatustyölle. (Ropo 2008, 38,46.)  
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Puhuttaessa oppimisympäristöistä viitataan usein paikkaan tai yhteisöön, johon liittyy 

oppimista. Näin ollen lähes mikä tahansa ympäristö, jolle ja jossa olemiselle on asetettu 

oppimistavoitteita, voidaan nähdä oppimisympäristönä. (Manninen ym. 2007, 108; Ro-

po 2008, 38.) Oppimisympäristöltä vaaditaan materiaalisia ja ei-materiaalisia resursseja, 

jotka mahdollistavat uusien asioiden käsittelyn, ongelmanratkaisun ja sitä kautta oppi-

misen (Uusikylä & Atjonen 2005, 156). Opetuskäyttöön tarkoitettua tilaa, esimerkiksi 

koululuokkaa, ei voida kutsua oppimisympäristöksi, mikäli oppimista tukevat elementit 

ja oppimistavoitteet poistetaan. Näin ollen oppimiseen tähtäävän toiminnan järjestäjällä 

on keskeinen rooli oppimista tukevan ympäristön, oppimisympäristön, luomisessa. 

(Manninen ym. 2007, 108.) Oppimisympäristöä voidaan siis kutsua kokonaisuudeksi, 

jonka muodostaa niin fyysinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin toimintaympäristö, 

oppiainesta, opetusjärjestelyjä ja pedagogisia ratkaisuja unohtamatta (Ropo 2008, 40). 

Oppimisympäristön eri elementit liittyvät aina tavalla tai toisella toisiinsa. Siinä missä 

opettaja tuo ympäristöön muun muassa tietonsa, menetelmänsä ja käsityksensä oppimi-

sesta, tuo oppija siihen aikaisemmat tietonsa ja opiskelutaitonsa. (Lindblom-Ylänne & 

Nevgi 2003, 54–55.) Oppimisympäristöt eivät ole suunnattu ainoastaan oppijoille, vaan 

kaikille osapuolille. Ne tarjoavat kokemuksia jokaiselle toimijalle ja mahdollisuuden 

kokemusten reflektointiin yksin tai yhdessä. (Ropo 2008, 47.) 

 

Oppimateriaalit ovat yksi oppimisympäristöihin tiiviisti liittyvä kokonaisuus (Manninen 

ym. 2007, 120). Viime vuosikymmeninä oppimisympäristön käsite on laajentunut käsit-

tämään myös informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa ja sen soveltamista opetukses-

sa (Ropo 2008, 38). Perinteisesti oppimateriaalin merkityksen on katsottu olevan pää-

asiassa välineellinen sen ohjatessa opiskeluprosessia ja välittäessä informaatiota (Man-

ninen ym. 2007, 120; Hiidenmaa 2008, 3). Kapean määritelmän mukaan oppimateriaali 

on oppiainesta sisältävä tietolähde tai toiminnan kohteena oleva aines. Laajemman käsi-

tyksen mukaan oppimateriaali on johonkin oppiaineeseen tai -materiaan liitettyä oppiai-

nesta, jolla pyritään saavuttamaan pysyvämpiä tietojen ja taitojen muutoksia sekä affek-

tiivisia vaikutuksia. Oppimateriaalin tulee esittää kysymyksiä, houkutella vastusten et-

simiseen ja mahdollistaa toimintaa. (Uusikylä & Atjonen 2005, 164–165.) Siinä missä 

oppimateriaalit on tavallisesti määritelty lähinnä työ- ja oppikirjoiksi, kattavat ne nyky-

ään kaiken muunkin opetusta ja oppimista tukevan materiaalin. Nykyisissä oppimateri-
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aaleissa korostuu opiskelutaitojen hallinta yhä enemmän. Opettajien motiivit opetusma-

teriaalien hyödyntämiseen vaihtelevat ajankäytön tehostamisesta, opetustyön helpotta-

misesta ja uusien ideoiden saamisesta aina oppilaiden motivointiin. (Heinonen 2005, 

42,59.)  

 

Ropo (2008) muistuttaa, että hyvän ja tehokkaan oppimisympäristön määrittely on mie-

lenkiintoinen vaikkakin vaikea tehtävä. Oppimisympäristöissä tapahtuvan monimuotoi-

sen vuorovaikutuksen vuoksi yksiselitteistä määritelmää hyvään oppimisympäristöön 

lienee jopa turha etsiä. Oppimisympäristöillä pyritään tarjoamaan mahdollisimman mo-

nipuolinen ja joustava mahdollisuus tavoitteelliseen opiskeluun ja oppimiseen. (Ropo 

2008, 44.) Oppimisympäristön näkökulmasta hyvän oppimateriaalin voidaan katsoa 

tukevan, ohjaavan ja hyödyntävän oppimisympäristöajattelua. Tällöin erinäiset tehtävät 

ja pohdinnat luovat yhteyksiä erilaisiin oppimisympäristöihin. (Manninen ym. 2007, 

120.) Uusikylä ja Atjonen painottavat, että pedagogisesti hyvän oppimateriaalin pää-

määränä on käyttäjiensä tietämyksen laajempi rikastuttaminen hetkellisten ja pinnallis-

ten muutosten sijaan (Uusikylä & Atjonen 2005, 165). Hyvässä oppimisympäristössä 

oppimateriaalin ja ympäristön voidaan siis katsoa olevan saumattomassa yhteydessä 

toisiinsa.  

 

Oppimista ei tapahdu tyhjiössä. Jo pelkkä oppimisteorioiden tutkiminen osoittaa että 

oppiminen tapahtuu aina suhteessa ympäristöön ja ympäröivään todellisuuteen. (Manni-

nen ym. 2007, 121.) Näin ollen myös oppimisympäristöt ovat aikaan ja paikkaan sidot-

tuja – kulttuurisia. Sidokset eivät kuitenkaan välttämättä liity ainoastaan välittömiin ja 

paikallisiin ympäristöihin tai tilanteisiin, vaan ne voivat laajentua käsittämään myös 

globaaleja, historiallisia tai tulevia ympäristöjä ja tilanteita. Oppimisympäristöjä kuvat-

taessa onkin tärkeää tehdä ero olemassa olevan ulkoisen ympäristön ja siitä muodostet-

tujen havaintojen ja tulkintojen välille. Yhteisöllisten, yksilöllisten, ajallisten ja paikal-

listen merkitysten yhdistyessä sosiaalisissa konteksteissa tekemiimme havaintoihin ja 

tulkintoihin saavutamme uusia kokemuksia, joista puolestaan muodostamme uusia mer-

kityksiä. Oppiminen ja tulkinta ovat näin ollen toisiinsa läheisesti yhteydessä olevia 

prosesseja. Oppimisympäristöjen välittämät arvot ja arvostukset kertovat paljolti kult-

tuurisista sidoksista. Oppimisen kannalta tulkinnat, kokemukset ja niistä muodostetut 
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merkitykset ovat välttämättömiä, sillä ilman tulkittuja merkityksiä ei ole myöskään op-

pimista. (Ropo 2008, 40,46.) 

 

Oppimisympäristön kehitystyötä ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä opetustyössä 

tukee molemmat oppimisen pääteoriat: behavioristinen ja kognitiivinen teoria. Siinä 

missä behavioristisessa oppimisteoriassa ympäristön nähdään tarjoavan oppimista ai-

kaan saavia ärsykkeitä, on kognitiivisessa kasvatusteoriassa oppijan ja ympäristön vuo-

rovaikutus keskeisessä osassa ajattelun ja ymmärtämisen kehittymistä. Molempien kas-

vatusteorioiden voidaan siis sanoa korostavan oppijan ja ympäristön suhdetta. (Manni-

nen ym. 2007, 44.) Näin ollen oppimisympäristöjä suunniteltaessa olisi hyvä ottaa huo-

mioon yksilön, yhteisön ja ympäristön välinen vuorovaikutus ja tukea huomion suun-

taamista sekä uuden tiedon suhdetta jo olemassa olevaan tietoon ja muistin palauttami-

seen (Manninen ym. 2007, 47). 

 

Olipa kyseessä mikä tahansa oppimisympäristö tai oppimateriaali, on sen tavoitteena 

luonnollisesti oppimisen aikaansaaminen. Yleisenä laadun indikaattorina voidaankin 

pitää oppimistulosten laatua sekä sitä, kuinka hyvin oppimisympäristö soveltuu opetus- 

ja opiskelukäyttöön. (Opetushallitus 2006, 12.) Onnistuneessa oppimisympäristössä 

toimijoilla on mahdollisuus omien tavoitteiden luomiseen ja niiden toteuttamiseen (Ro-

po 2008, 44). Oppimistulosten arviointi on kuitenkin huomattavan vaikeaa, sillä oppi-

misympäristön osuutta yksilöllisessä oppimisprosessissa voi olla jopa mahdoton todis-

taa (Opetushallitus 2006, 12). Oppimisen luonnetta ja laatua voidaan tarkastella monesta 

teoreettisesti erilaisesta näkökulmasta. Oppimista voidaan tarkastella muun muassa vuo-

rovaikutukseen perustuvana, informaatiota käsittelevänä, elämäkerrallisena prosessina 

tai tilanne- ja vuorovaikutussuhdesidonnaisena. Mikäli oppimista tarkastellaan tilanne ja 

vuorovaikutteisuuden näkökulmasta, oppimisympäristön rooli oppimisessa nousee kes-

keiseen osaan. Tällöin oppimisprosessissa korostuvat sekä prosessin merkitys että kon-

teksti, jossa oppimista tapahtuu. (Ropo 2008, 40–41.) 

 

Koulupedagogiikan professori Kristiina Kumpulainen (2008) peräänkuuluttaa artikke-

lissaan Oppimisen monitieteinen tutkimus oppimisympäristöjen kehittämisen välineenä 

erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä yhä tehokkaammin ja tarkoituksenmu-



 12 	  

kaisemmin tulevaisuuden opiskelussa ja opetuksessa. Alati laajenevat oppimisprosessit 

ja opetusmateriaalien tulva muodostavat varteenotettavan haasteen tulevaisuuden kou-

lupedagogiikalle. Jotta erilaisia oppimisympäristöjä ja niiden tarjoamaa kulttuurista 

pääomaa voitaisiin todenteolla hyödyntää, on opettajien työtä ja ammatillisen asiantunti-

juuden kehittymistä tuettava. Kumpulainen ei jätä huomiotta myöskään perinteistä ope-

tussuunnitelmaa, vaan muistuttaa, että myös sitä on kehitettävä. Hänen mukaansa ope-

tussuunnitelmien tulisi huomioida uudet oppimisympäristöt ja oppimiseen liittyvät pro-

sessit aiempaa monipuolisemmin. (Kumpulainen 2008, 22.) Myös Leena Krokfors, 

Marjaana Kangas, Erja Vitikka ja Jarkko Mylläri (2010) ovat kiinnittäneet huomiota 

koulun haasteisiin erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä artikkelissaan Nä-

kökulmia tulevaisuuden koulupedagogiikkaan. Suurimmat haasteet tulevaisuuden kou-

luopetuksessa liittyvät heidän mukaansa yhteistyöhön ja siihen, miten informaalit eli 

koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt saadaan formaalin kouluopetuksen piiriin. In-

formaali oppiminen on nähty pitkään formaalin koulutuksen vastakohtana, vaikka in-

formaaleissa oppimisympäristöissä kuten museoissa, kirjastoissa ja tiedekeskuksissa on 

paljon sellaista pedagogista osaamista, jota koulut voisivat opetuksessaan hyödyntää. 

(Krokfors, Kangas, Vitikka & Mylläri 2010, 63–64.) Toisaalta nopeasti laajentunut op-

pimisympäristökäsite ja kehittyneet sekä monipuolistuneet oppimisympäristöt ovat jo 

nyt hämärtäneet rajaa formaalin ja informaalin oppimis- ja opetustoiminnan välillä 

(Kuuskorpi 2012, 63). 

 

Koska oppimisympäristöajattelun keskiössä ovat opiskeluprosessi, luontainen oppimi-

nen ja vuorovaikutus, koulutuksen haasteeksi nousee sellaisen pedagogisen toiminta-

kulttuurin rakentaminen, joka mahdollistaa oppijoiden aktiivisen osallistumisen sekä eri 

oppimisympäristöjen tarjoaman tiedon merkityksellisen prosessoimisen (Manninen ym. 

2007, 121; Kumpulainen 2008, 26). Koska aktiivinen osallisuus sekä elinikäisen oppi-

misen taidot eri ympäristöissä ovat tärkeitä yksilön hyvinvoinnin kannalta, erilaisten 

oppimisympäristöjen monitieteellinen ja moninainen kehitystyö on ensiarvoisen tärkeää. 

Jotta oppimisympäristöt tukisivat oppimisprosessia, jolla on oppijan itsensä kannalta 

merkitystä, ei oppijoiden omia kokemuksia ja kulttuuriperintöä tule sivuuttaa. Mielek-

kään opiskelun takaamiseksi sekä oppimisympäristöjen että koulupedagogiikan olisikin 

pyrittävä vastaamaan oppijoiden tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Oppimisen tulisi 



 13 	  

olla ennen kaikkea oppijan omaan elämismaailmaan sidottavissa. (Krokfors ym. 2010, 

63; Kumpulainen 2008, 26–27.) 

 

Tämän päivän keskeisinä yhteiskuntamme kehittämisen keinoina korostuvat oppimisen 

jatkuva edistäminen ja aktiivisen toimijuuden tukeminen. Koulutuksellisessa ytimessä 

ovat niin ikään yhteiskuntamme arvoperustan ja identiteetin vahvistaminen, monipuolis-

ta yleissivistystä sekä käytännön ja käden taitojen ylläpitoa ja edistämistä unohtamatta. 

Tässä kehitystyössä oppimisympäristöillä ja niiden kehittämisellä on yhä kasvava rooli. 

Oppimisympäristöjen kehittäminen vuorovaikutusta, oppimista, kulttuuriperinnön ja-

kamista ja tiedon tuottamista tukeviksi toimintakulttuureiksi on yksi monista ajankoh-

taisista koulutuksellisista haasteista. (Kumpulainen 2008, 21.) Tehokkuuteen pyrkivässä 

nykykulttuurissa oppimisympäristöt ja oppimateriaalit tarjoavat laajan valikoiman mah-

dollisuuksia, joista opetuksen järjestäjä voi valita tarkoituksenmukaisimman ja näin 

ollen pyrkiä pysymään tehokkuusajattelun huipulla.  

 

2.2.1 Koulu oppimisympäristönä 

 

Koska uusi kuvataiteen oppimateriaali on suunnattu koulujen käyttöön, on sen yksi kes-

keinen oppimisympäristö luonnollisesti koulu. Perinteistä koulua, sen toimintaa ja ym-

päristöä, ohjaa usein opetussuunnitelma, minkä vuoksi sen voidaan katsoa liittyvän 

formaalin opetuksen piiriin (Smeds, Krokfors, Staffans & Ruokamo 2010a, 16). Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) oppimisympäristö nähdään fyysisen 

ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutena, joka tarjo-

aa puitteet opiskelulle ja oppimiselle. Fyysisellä oppimisympäristöllä viitataan rakennet-

tuun, silminnähtävään ja käsinkosketeltavaan ympäristöön esimerkiksi koulurakennuk-

seen, opetusvälineisiin ja oppimateriaaleihin. Myös esimerkiksi koulurakennusta ympä-

röivä luonto voidaan nähdä oppimisympäristönä. Psyykkisessä oppimisympäristössä 

keskiöön nousevat niin yksilölliset emotionaaliset ja kognitiiviset tekijät kuin ihmissuh-

teisiin ja vuorovaikutukseenkin liittyvät tekijät. (POPS 2004, 18.)  

 

Kouluja on monenlaisia ja niiden pedagogiset käytännöt saattavat vaihdella suurestikin 

keskenään. Huolimatta vaihtelevista painotusalueista tai työskentelytavoista erilaisista 
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pedagogisista käytänteistä voidaan usein tunnistaa yhteinen kasvatusteoria, katsotaan-

han klassisten oppimisteorioiden olevan suomalaisen peruskoulun juuret. Yhtenevien 

kasvatusteorioiden lisäksi eroavista pedagogisista malleista voidaan löytää yhteisiä ar-

vopohjia ja niiden painotuksia. Tällaisia ovat muun muassa eettisen vastuun painottami-

nen, oman ja toisen työn kunnioittaminen, yhteistyökyky sekä suvaitsevaisuus. (Piispa-

nen 2008, 61–62.)   

 

Koulumaailmassa opetus, opiskelu, oppiminen ja oppimisympäristö muodostavat tiiviin 

kokonaisuuden. Tässä kokonaisuudessa korostuu niin tiedollisten, taidollisten kuin kas-

vatuksellistenkin tavoitteiden saavuttaminen. (Krokfors ym. 2010, 60.) Koska tietora-

kenne ei ole muuttumaton tosiasioiden kokoelma vaan jatkuvassa muutoksessa, oppimi-

sen kannalta on mielekästä oppia työskentelemään tiedon kanssa – tutkimaan ja kyseen-

alaistamaan tietolähteitä (Virta 2002, 35–36). Yhteiskunnallisena instituutiona koulu 

onkin korvaamaton, sillä se kasvattaa uusia sukupolvia yhteiskunnan jäseniksi. Välittä-

essään tietoa ja kulttuuria koulu luo pohjaa yhteiskunnan hyvinvoinnin kehitykselle. 

(Smeds, Krokfors, Ruokamo, & Staffans 2010, 12.) Yksittäisten tietosisältöjen sijaan 

kouluoppimisen tavoitteena onkin laajempien kokonaisuuksien hahmottaminen ja ym-

märtäminen (Tynjälä 2002, 36). 

 

Koulu mielletään usein opettajakeskeiseksi oppimisympäristöksi, jossa tavoitteet, oppi-

tuntien sisällöt sekä oppimisen arviointi ovat opettajalähtöisiä. Opettaja nähdään opiske-

lun ”johtajana”, tiedon esittäjänä ja siirtäjänä. (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2010, 55.) 

Vaikka formaali koulu instituutiona nähdään oppimisen keskiössä, oppilaan kannalta 

tarkasteltuna oppimisen prosessit ulottuvat kuitenkin pitkälle myös koulumaailman ul-

kopuolelle, oppilaan vapaa-aikaan. Tällaisia koulun ja kouluopiskelun ulkopuolelle ulot-

tuvia oppimisympäristöjä kutsutaan informaaleiksi oppimisympäristöiksi. (Krokfors 

ym. 2010, 60; Smeds ym. 2010a, 16.) Koska kuilu nykypäivän oppilaiden maailmanku-

van ja koulussa opetettavan ja opiskeltavan tiedon välillä kasvaa entisestään, oppilaat 

hankkivat vapaa-ajallaan sellaisia tietotaitoja, joiden hankkimiseen tai hyödyntämiseen 

nykyinen formaali kouluopetus ei anna mahdollisuutta. Koska oppilaiden arkitodelli-

suus ei välttämättä kohtaa koulussa opiskeltavia asioita, kasvava kuilu voi heikentää 

oppilaiden opiskelumotivaatiota koulussa ja näin ollen myös heikentää kouluviihtyvyyt-
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tä. (Krokfors ym. 2010, 52,54.) Koulun suurin haaste koskeekin formaalin ja informaa-

lin oppimisympäristön yhdistämistä sekä niin yhteiskunnalle kuin yksilölle merkittävien 

ja ajankohtaisten sisältö- ja tietoalueiden huomioimista entistä paremmin. (Krokfors ym. 

2010, 54; Smeds, Krokfors, Staffans & Ruokamo 2010b, 14). Onnistuessaan lisäämään 

ajankohtaista keskustelua oppisisältöihin ja yhdistämään sekä formaalin että informaalin 

oppimisympäristön, kouluilla on mahdollisuus nousta yhteisönsä opetuksen keskipis-

teiksi (Smeds ym. 2010a, 16). 

 

Formaalin oppimisen piirissä fyysinen oppimisympäristö on perinteisesti rajattu usein 

vain koulun sisällä tapahtuvaksi toiminnaksi, jolloin koulun ulkopuolinen toiminta näh-

dään eräänlaisena kouluopetuksen lisänä. Fyysisten ympäristöjen lisäksi oppimateriaa-

leista pääasiassa vain oppikirjat koetaan todellisiksi koulutyötä tukeviksi materiaaleiksi. 

(Krokfors ym. 2010, 61–62.) Perinteisesti opetus ja oppiminen tapahtuvat luokkahuo-

neessa kasvokkain. Koulu oppimisympäristönä voidaan kuitenkin hahmottaa myös laa-

jempana opetuksen, opiskelun ja oppimisen ympäristönä, johon sisältyvät myös koulu-

rakennuksen ympäristö sekä virtuaaliset tieto- ja viestintätekniset oppimisympäristöt 

(Smeds ym. 2010a, 15–16. Ks. myös Piispanen 2008, 112). Jotta erilaisia oppimisen 

tapoja tuettaisiin mahdollisimman hyvin, ei luokkaopetusta täydentäviä ja korvaavia 

lähestymistapoja esimerkiksi ”maisemanvaihdosta” tulisi unohtaa (Räsänen 2008, 91).  

 

Väitöskirjassaan Hyvä oppimisympäristö - oppilaiden, vanhempien ja opettajien hy-

vyyskäsitysten kohtaaminen peruskoulussa Maarika Piispanen (2008) tutki oppilaiden, 

opettajien ja oppilaiden vanhempien käsityksiä ja mielikuvia hyvästä oppimisympäris-

töstä. Tutkimuksesta ilmenee, että etenkin oppilaat painottavat fyysisen oppimisympä-

ristön merkitystä kouluviihtyvyydessä. Oppilaat peräänkuuluttavat oppimisympäristön 

monipuolisuutta, virikkeitä ja monipuolisia oppimista tukevia välineitä. Esiin nousevat 

myös fyysisen ympäristön viihtyisyys ja esteettinen ulkomuoto. Myös opettajien näke-

mykset hyvästä oppimisympäristöstä liittyvät Piispasen mukaan fyysiseen oppimisym-

päristöön. Oppilaista poiketen tulokulma on kuitenkin pedagoginen. Opettajat painotta-

vat mielikuvissaan muun muassa lisäresursseja oppilaiden oppimisen tukemiseksi sekä 

välineistön riittävyyteen ja nykyaikaistamiseen. (Piispanen 2008, 174–175.) 
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Kouluoppiminen ja oppimisympäristö eivät kuitenkaan liity ainoastaan fyysiseen oppi-

misympäristöön. Fyysisen oppimisympäristön ohella niin sanottu psyykkinen oppi-

misympäristö muodostaa oman kokonaisuutensa. Psyykkinen oppimisympäristö liittyy 

sosiaalisiin tilanteisiin sekä muihin ihmisiin. Se ilmentää formaalin koulun toimintakult-

tuuria ja ympäristöä. (Krokfors ym. 2010, 63.) Siinä missä oppilaat korostavat Piispasen 

väitöskirjassa oppimisympäristön fyysisten ominaisuuksien merkitystä hyvässä oppi-

misympäristössä, korostavat vanhemmat puolestaan oppimisympäristön psyykkisiä ja 

sosiaalisia elementtejä. Jotta koulu oppimisympäristönä olisi heidän mielestään hyvä, 

olisi oppilaille tarjottava peloton ympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus yksilölli-

seen opiskeluun. Vaikka oppilaiden ja opettajien vastauksissa korostuvatkin oppi-

misympäristön fyysiset elementit, eivät psyykkiset ominaisuudet jää täysin vaille huo-

miota. Niin oppilaat kuin opettajatkin korostavat oppimisympäristön kiireettömyyttä 

sekä mahdollisuutta olla oma itsensä. (Piispanen 2008, 113.) 

 

Instituutiona koulun toiminta liittyy historialliseen traditioon, joka perustuu pitkäaikai-

selle pedagogiselle jatkumolle. Oppimisympäristö ei siis ole stabiili, paikallaan pysyvä 

tila, vaan se pyrkii seuramaan aikaansa. (Piispanen 2008, 81.) Koulujärjestelmä kohtaa 

jatkuvasti uusia haasteita ja muutoksia. Tämän hetken haasteet liittyvät muun muassa 

tieto- ja viestintätekniikan kehitykseen, yhä laajenevaan globalisoitumiseen sekä väes-

tön vanhenemiseen. Koska jokaisella suomalaisella on henkilökohtaiset kokemuksensa 

koulusta, on kouluinstituutiolla mahdollisuus sopeutua muutokseen tai jopa pyrkiä vie-

mään yhteiskunnan kehitystä eteenpäin. (Smeds ym. 2010, 12.) Tulevaisuuden koulun 

avainsanoja ovatkin joustavuus, muunneltavuus sekä elämyksellisyys (Teräväinen 2010, 

124). 

 
Jotta koulussa toteutuisivat elämyksellisyys, joustavuus sekä muunneltavuus, on koulun 

pyrittävä läpäisemään rajoja formaalin ja informaalin oppimisympäristön välillä yhä 

tehokkaammin. Näin formaali ja informaali oppimisympäristö nähdään toistensa jatku-

mona eikä toisiaan poissulkevina kokonaisuuksina. Rajoja läpäisevä pedagogiikka ei 

keskity ainoastaan totuttuihin faktoihin, vaan hyväksyy ja huomioi myös oppilaan va-

paa-ajallaan, koulun ulkopuolella saavuttamia tietotaitoja. Näin myös oppilaiden rooli 

tiedon vastaanottajina voi muuttua tiedon välittäjiksi ja opiskeltava tietoaines monipuo-
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listuu ja laajenee. (Krokfors & Vitikka 2010, 234.) Opettajan rooli opetustilanteessa 

muuttuu yhä enemmän opetustilanteen organisoijaksi ja opetukseen osallistuu myös 

koulun ulkopuolisia asiantuntijaryhmiä (Krokfors ym. 2010, 56–57). Laaja-alaiseen, 

rajoja rikkovaan oppimisympäristöön siirtymisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa perin-

teisen formaalin koulun työtavoista ja käytänteistä luopumista. Se ei kiellä perinteisen 

opetuksen merkitystä tiedonrakentumiselle, vaan pyrkii löytämään tasapainon näiden 

kahden välille. Oppiminen on nähtävä ennen kaikkea elämänpituisena, laajana ja moni-

ulotteisena kokonaisuutena. (Krokfors ym. 2010, 56.)  

 

2.2.2 Museo oppimisympäristönä 

 

Toinen keskeinen oppimateriaalin oppimisympäristö on museo, sillä oppimateriaali pe-

rustuu Seurasaaren ulkomuseon kokoelmiin. Säilyttäessään paikallishistoriaa ja -

kulttuuria museoilla on suuri rooli kulttuurin tuottamisessa ja tulkitsemisessa. Koska 

museot tarjoavat mahdollisuuden luonnon- ja kulttuuriperinnön monimuotoisuuden 

ymmärtämiselle ja tarkastelulle, niiden tehtävät liittyvät paljolti yhteisön palvelemiseen. 

(Heinonen & Lahti 2001, 272; Kallio 2004, 24.) Pohjimmiltaan museotoiminnan lähtö-

kohtana toimivat kokoelmat, joita kerätään, säilytetään, tutkitaan ja esitetään yleisölle. 

Yksi tärkeimpiä museon tehtäviä liittyy opetukseen, joka nojaa kaikkiin edellä mainit-

tuihin museon perustehtäviin. (Kallio 2004, 6.) Museokasvatuksella pyritään ennen 

kaikkea tietoisuuden muutokseen (Hänninen 2000, 132). Valistustehtävät eivät kuiten-

kaan liity ainoastaan menneiden asioiden ja tapahtumien hahmottamiseen. Myös nyky-

kulttuurin tallentaminen ja suhteuttaminen menneeseen kuuluvat museon tehtäviin. Mu-

seoiden vastuulla on ennen kaikkea olla ajan tasalla ja nähdä, minkälaiset asiat omassa 

ajassamme ovat olennaisia ja tallentamisen arvoisia. (Kallio 2004, 26.) 

 

Jouko Heinonen ja Markku Lahti (2001) listaavat teoksessaan Museologian perusteet 

kolme syytä museossa käymiselle. Näitä ovat taiteelliset, romanttiset sekä älylliset syyt. 

Taiteellisista syistä museoissa käyvät korostavat vierailun esteettistä luonnetta, kun taas 

romanttiset kävijät puolestaan pyrkivät menneeseen. Kolmas ryhmä puolestaan korostaa 

käynnin tiedollista merkitystä. Heidän mukaansa museoyleisö voidaan jakaa kolmeen 

ryhmään myös toiminnallisesta näkökulmasta. Tällöin asiantuntijat muodostavat yhden 



 18 	  

ryhmän, koululaiset ja opiskelijat toisen sekä niin sanottu suuri yleisö kolmannen ryh-

män. Jokaisella on omat käsityksensä museosta, mutta harvalla loppujen lopuksi on kä-

sitystä siitä, mitä museolta voidaan odottaa. Heinonen ja Lahti nostavat esille huomion 

yhteiskunnastamme kirjallisesti orientoituneena. Tällä he tarkoittavat esimerkiksi kou-

lussa käytettäviä tietolähteitä, jotka suurelta osin koostuvat kirjallisesta materiaalista. 

Kirjojen ja kirjastojen käyttö tiedon etsimisessä on itsestään selvää samalla kun esimer-

kiksi museoiden hyödyntäminen koetaan etäisenä. Museopedagogisen työn suuri haaste 

onkin yleisen museokuvan selkiinnyttäminen sekä museon opetus-, sivistys- ja tiedon-

välitystehtävän korostaminen entisestään. (Heinonen & Lahti 2001, 190.) 

 

Koulun näkökulmasta museo lukeutuu niin sanottuihin avoimiin oppimisympäristöihin. 

Oppiminen avoimissa oppimisympäristöissä poikkeaa perinteisen formaalin koulun si-

sällä tapahtuvista opetustilanteista. Avoimelle oppimisympäristölle on luonteenomaista 

ymmärtää oppiminen ongelmaperusteisena ja pyrkiä oppijalähtöiseen, joustavaan, ha-

vainnollistavaan sekä koulua ja yhteiskuntaa yhdistävään opetustoimintaan. (Piispanen 

2008, 71.) Tämän päivän käsityksiä museo-opetuksesta kuvaavat sanat: viihde, voi-

maantuminen, kokemus ja etiikka. Viihteellä viitataan museon toimintoihin sekä kävi-

jöiden kokemuksiin, jotka eroavat perinteisestä faktapainotteisesta ja tiedon välittämi-

seen pyrkivästä kouluoppimisesta. Voimaantumisella tarkoitetaan vaihtoehtoisia keino-

ja, joita museo tarjoaa keskustelulle ja ajattelulle. Kokemus liittyy tiedon kertymiseen ja 

sen luonteeseen, jolloin ajatus tiedosta yhdistyy tilanteiden tuottamiin merkityksiin. 

Etiikalla puolestaan viitataan merkitysten muodostamisen taustalla vaikuttaviin tekijöi-

hin eli siihen, miten ja mitkä objektit valitaan museossa esiteltäviksi ja kuinka niistä 

puhutaan. (Roberts 1997, 131–132.) 

 

Museossa käynti on vierailua normaalista ympäristöstä poikkeavassa miljöössä. Museo-

kävijän kokemukset museosta riippuvat pitkälti siitä, minkälaisesta näkökulmasta kävijä 

museota havainnoi ja museon uskottavuudesta eli siitä, kuinka todelta miljöö vaikuttaa. 

(Hänninen 2000, 130.) Jotta museo-oppimisympäristönä voisi tukea tiedon karttumista 

ja identiteetin vahvistumista, on museon pyrittävä tarjoamaan kävijälleen autenttinen ja 

mahdollisimman todentuntuinen ympäristö. Formaaliin kouluympäristöön verrattaessa 

museoiden voimavara piileekin museokokoelmissa, sillä autenttinen esineistö tarjoaa 



 19 	  

muun muassa vahvempia kokemuksia ja mielikuvia kuin koululuokassa katseltavat ku-

vat. (Ropo 2008, 46.) Tiedon, joka on tunteellisesti koettu, on todettu jäävän paremmin 

mieleen kuin tiedon, johon ei liity tunteita tai kokemusta. Autenttisessa ympäristössä 

kävijällä on mahdollisuus tarkkailla näkemäänsä eri positioista kuten pohtivasta tai ajal-

lisesta näkökulmasta käsin. Tällöin hän voi esimerkiksi vertailla menneen ja nykyhetken 

eroavaisuuksia ja pohtia omaa rooliaan siinä. (Hänninen 2000, 130–131.) 

 

Yhä useamman museon tarjontaan kuuluu pedagogista toimintaa paikan päällä tai sitä 

helpottavaa materiaalia museon verkkosivuilla. Koska kuitenkaan läheskään kaikilla 

museoilla ei ole resursseja erillisen museopedagogin, palkkaamiseen opastavat monet 

opettajat itse ryhmänsä. Koulun tekemän museokäynnin voidaan nähdä koostuvan kol-

mesta osasta: valmistelusta, museovierailusta ja käynnin purkamisesta. (Kallio 2004, 

86,138. Ks. myös Kuhmonen & Leimu 1986, 11–12.) Kolmiosaisen museokäynnin voi 

aloittaa jo koulussa tehtävillä ennakkotehtävillä, joita syvennetään museossa ja jatko-

työstetään taas koulussa (Manninen ym. 2007, 46–47). Onnistuneen museokäynnin 

edellytyksenä on, että museo tarjoaa oppimateriaaleja sekä kattavaa ja informatiivista 

tietoa näyttelystään, johon opettajan on mahdollista tutustua hyvissä ajoin ennen vierai-

lua. Erityisen tärkeää on, että museovierailu on suhteutettu jo etukäteen opetettavaan 

asiaan. Jotta museokäynti olisi onnistunut, on tärkeää, että oppilaiden on mahdollista 

yhdistää aiemmat tietotaitonsa museossa tehtyihin havaintoihin. (Kallio 2004, 86,138.)  

 

Pohjimmiltaan museo-oppimisessa on kyse tavasta suhtautua ympäristöön ja tarkastella 

aineellisia objekteja (Kallio 2004, 6). Kulttuurin olemus tulee ottaa tarkoin huomioon, 

sillä museossa opitaan kulttuurista ja sen avulla (Hooper-Greenhill 2006, 242). George 

E. Hein (1998) tarkastelee museo-oppimista konstruktivistisesta oppimisteoriasta käsin 

ja huomauttaa, että museokävijöiden omat aikaisemmat kokemukset ja käsitykset ohjaa-

vat museossa oppimista ja uusien merkitysten luomista. Jo lyhyetkin museovierailut 

saattavat saada aikaan kävijöissä muutoksen, jolla on vaikutuksia tulevaan käyttäytymi-

seen. Oppimista ja merkitysten muodostamista ei kuitenkaan tapahdu ilman vuorovaiku-

tusta. Jotta kävijän olisi mahdollista oppia museossa, on hänelle tarjottava mahdollisuus 

osallisuuteen ja kokonaisuuksien muodostamiseen. (Hein 1998, 136. Ks. myös Hänni-

nen 2000, 132,134.) Mitä toiminnallisempaa tarjontaa museoilla on, sitä paremmin 
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opiskeltava asia jää mieleen. Toimimalla kävijä työstää museon tarjoamaa informaatiota 

ja näin ollen myös oppii paremmin (Manninen ym. 2007, 46–47. Ks. myös Linko 1998, 

38). Valtiotieteiden tohtori ja sosiologisen kulttuurin tutkimuksen dosentti Maaria Linko 

(1998) nostaa teoksessaan Aitojen elämysten kaipuu – yleisön kuvataiteelle, kirjallisuu-

delle ja museoille antamat merkitykset esille huomion siitä, ettei museovierailun taustal-

la aina ole oppimistavoitteita. Lisäksi hän muistuttaa, ettei ole näyttöä siitä, että kävijä 

omaksuisi näyttelyn järjestäjien esittämän käsityksen aiheesta. Ani harvoin näyttely on 

kävijälle ainoa tiedonlähde aihepiiriin liittyen. (Linko 1998, 38.) 

 

Oppimisympäristönä museo on niin sanottu oppijakeskeinen, sillä opiskelijoilla on ak-

tiivinen rooli tiedon rakentamisessa ja omien käsitysten muodostamisessa. Opettajan 

rooli faktatiedon välittämisen sijaan painottuu opiskelijoiden tukemiseen. (Lindblom-

Ylänne & Nevgi 2003, 55.) Museossa oppijalla on mahdollisuus olla suoraan yhteydes-

sä opittavaan asiaan. Oppimistilanteessa korostuu oppijan oma aktiivisuus. Myös sosi-

aalisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys oppimisprosessin kannalta. (Manninen 

ym. 2007, 19–20.) Oppilaiden osallistamisessa yksinkertaisin tapa on kysymysten esit-

täminen ja siitä lähtevä dialogi. Keskinäisten merkitysten vaihdolla on suuri merkitys 

uusien assosiaatioiden tuottamisessa. (Hänninen 2000, 235; Kallio 2004, 92.)  

 

Kuten kaikki opetustoiminta myös museo-opetus elää ja muuttuu ajan mukana. Ajan 

hengestä riippuen museokasvatus voi muuttua propagandaksi, tulkinnaksi, neutraaliksi 

informaatioksi tai esimerkiksi kommunikaatioksi. (Heinonen & Lahti 2001, 179.) Mu-

seokasvatus perustuu koko väestön kattavaan elinikäiseen oppimiseen, jolloin opetus-

toimintaa suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kävijöiden laajaan ikära-

kenteeseen sekä ajankohtaisiin oppimista ja opetusta koskeviin tutkimuksiin (Heinonen 

& Lahti 2001, 190; Kallio 2004, 6,43). Museokasvatuksessa ei suinkaan ole kyse aino-

astaan kävijöiden opettamisesta ja opastamisesta, vaan museon ja sen kokoelmien hyö-

dyntämisestä henkilökohtaisten kokemusten saavuttamiseksi. Tarkastelemalla museo-

objekteja eri tulokulmista kävijä voi saada uusia kokemuksia ja ajatuksia. Samalla ta-

voitteena on saada yhteisö arvostamaan ja hyödyntämään museokokoelmia sekä muse-

oiden sisältötuotantoa. Museokasvatuksella pyritään museon tarjonnan sekä kävijän 

kokemusten yhdistämiseen ja näin ollen uusien merkitysten luomiseen. (Heinonen & 
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Lahti 2001, 190; Roberts 1997, 132–133,147.) 

 

Museo-opetuksen haasteena on karsia laajasta kokoelmasta mielekäs ja informatiivinen 

kokonaisuus. Jos kokonaisuus on liian laaja, jää käynti helposti etäiseksi vierailuksi. 

Opetuksella on suurempi mahdollisuus onnistua silloin, kun keskitytään vain pienen 

aihealueen syvälliseen ymmärtämiseen. (Kallio 2004, 83.) Jotta käsiteltävä aihe ei pai-

suisi liian laajaksi, museo-opastukset ja museon opetustoiminta pohjautuu usein tietylle 

ennalta valitulle teemalle. Museokasvatus oli pitkään objektikeskeistä luennointia, mutta 

viime aikoina opetustapoihin ja -menetelmiin on alettu kiinnittämään enenevissä määrin 

huomiota. Oppimisen tehostamiseksi museovierailuun sisällytetään usein toiminnallisia 

elementtejä kuten dokumentointia tai taiteellista työtä. (Palviainen 2000, 125–126.) 

Myös suunnittelemassani oppimateriaalissa opettajille annetaan vinkkejä oppilaiden 

aktivoimiseksi. 

 

Oppimisympäristönä koulu ja museo eroavat suuresti toisistaan. Siinä missä oppilaat 

ovat koulussa enemmän tekemisissä kirjoitetun tiedon kanssa, välittyy tieto heille mu-

seossa museo-objektien välityksellä. (Talboys 1996, 35.) Koulun ulkopuolisten infor-

maalien oppimisympäristöjen käyttö on lisääntynyt viime aikoina, vaikka niiden käyttöä 

ei ole varsinaisesti strukturoitu opetussuunnitelmassa. Museoiden on katsottu onnistu-

neen opetussuunnitelman oppiaineiden ja aihealueiden integroinnissa antamalla oppi-

laille mahdollisuuden pohtia museossa nähtyä eri näkökulmista käsin. Informaalien op-

pimisympäristöjen onkin todettu tarjoavan myönteisiä oppimiskokemuksia ja arvokkaan 

lisän perinteiseen kouluoppimiseen. (Krokfors ym. 2010, 60–61.) Kuvataidekasvatuksen 

näkökulmasta museovierailulla nähty ja koettu toimii usein oman työskentelyn virik-

keenä. Kaksi- tai kolmiulotteisen muodon saadessaan tieto muuttuu näkyväksi taidoksi. 

Parhaimmillaan oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus pohtia hänelle itselleen tärkeitä asioi-

ta taiteen tarjoamin keinoin. (Kallio 2004, 47–48.)  

 

Vaikka museot pyrkivät rakentamaan kouluille tarjoamansa toiminnan opetussuunni-

telmaan perustuvaksi ja niiden hyödyntäminen kouluopetuksen tukena on lisääntynyt, 

nähdään museovierailu silti usein opetuksesta irrallisena toimintana. Oppimistulokset 

jäävät helposti heikoiksi, jos museokäynnin tarkoitus on oppilaille epäselvä tai opettaja 
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ei ole kyennyt jäsentelemään oppimistavoitteita kyllin tarkasti. Jotta museon ja koulun 

välinen kuilu saataisiin pienemmäksi, museot pyrkivät tarjoamaan esimerkiksi oppima-

teriaaleillaan opettajille apua oppimistavoitteiden suuntaamisessa. (Krokfors ym. 2010, 

60.) Kattavan ja toimivan museopedagogisen tarjonnan kokoaminen voi olla monelle 

museolle resurssikysymys. Aukioloajat eivät välttämättä aina täsmää koulujen aikatau-

lujen kanssa ja koululaisten ilmainen sisäänpääsy tietää museolle merkittävää menoa 

budjetissa. Myöskään oppilasryhmien matkaaminen museoon ei ole aina ilmaista ja täy-

sin vaivatonta. (Kallio 2004, 18.) Museokäyntejä helpottamaan moni museo pyrkiikin 

auttamaan koulun opetustyötä myös epäsuorin menetelmin esimerkiksi tarjoamalla opet-

tajille suunnattuja oppimateriaaleja museokäynnin tueksi (Heinonen & Lahti 2001, 

193). Myös Seurasaaren ulkomuseo huomioi koululaisryhmät tarjoamalla kotisivuillaan 

oppimateriaaleja opettajien käyttöön. Uusi kuvataiteen oppimateriaali lisää entisestään 

koulujen mahdollisuuksia hyödyntää ulkomuseota opetuksessaan. Erilainen oppi-

misympäristö, hyvin järjestetty ja suunniteltu museokäynti saattaa motivoida uudella 

tavalla myös sellaisia opiskelijoita, joille luokkahuoneessa oppiminen on normaalisti 

vaikeaa (Kallio 2004, 18).  

 

2.2.3 Verkko oppimisympäristönä 

 

Koska uusi oppimateriaali ilmestyy Seurasaaren ulkomuseon verkkosivuille alkuvuoden 

2014 aikana, koen verkon tarjoamien erilaisten oppimisympäristöjen tarkastelun tärkeä-

nä osana tutkielmaani. Verkkopedagogiikka nähdään yhdenlaisena pedagogisena malli-

na, joka tekniikan nopean kehityksen ja yleistymisen myötä on lisääntynyt merkittäväs-

ti. Verkkopedagogiikalla tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuk-

sen tukena tai opetusta, joka tapahtuu verkkoympäristössä. (Piispanen 2008, 70.) Oppi-

misympäristönä verkko tarjoaa opetukselle uusia mahdollisuuksia monipuolisuuteen 

esimerkiksi tarjoamalla monenlaisia vaihtoehtoisia digitaalisia oppimateriaaleja. Verkko 

mahdollistaa muun muassa oheisaineistojen tehokkaamman käytön sekä mahdollisuu-

den tiedonhankinnan ja -käsittelyn laaja-alaisempaan opettamiseen. (Heinonen 2005, 

42.) Vaikka moni oppilas osaa tänä päivänä hyödyntää tietotekniikka ja erilaisia verk-

koympäristöjä oppimisessaan, näen hyödyllisenä, että kyseinen oppimisympäristö huo-

mioidaan myös formaalin koulun toiminnassa. Koska verkon osuus päivittäisissä aktivi-
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teeteissamme kasvaa jatkuvasti, en näe syytä, miksei se tekisi niin myös koulumaail-

massa. 

 

Verkko-oppimateriaali käsitetään usein kokonaisuudeksi, jonka sisällön muodostaa niin 

opetus- kuin opiskelukäyttöön suunnattu sisältö ja siihen liittyvät ohjeet sekä metatiedot 

eli tiedot, jotka kuvaavat oppimateriaalin luonnetta ja sisältöä. Joihinkin materiaaleihin 

saattaa liittyä jopa välineistöä ja ohjeistusta. (Opetushallitus 2006, 8,10.) Verkko-

oppimateriaalien yhteydessä puhutaan usein digitaalisesta oppimateriaalista. Tällä viita-

taan aineistoon, joka on suunnattu tietyn aihepiirin opiskeluun. Sen etuna on työstettä-

vyys, sillä niin opiskelijalla kuin opettajallakin on mahdollisuus koota valmiista lähteis-

tä käyttöön sopiva kokonaisuus. (Meisalo, Sutinen & Tarhio 2003, 151.) Skaala verkon 

oppimateriaalien ominaisuuksien välillä on hyvin laaja. Tästä syystä Opetushallituksen 

työryhmä (2006) tutustui useisiin erilaisiin verkko-oppimateriaaleihin ja kokosi sen seu-

rauksena Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit -raportin. Työryhmä jakoi oppimateriaa-

lit toiminnallisten ominaisuuksiensa perusteella viiteen ryhmään. Osa verkon tarjoamis-

ta oppimateriaaleista on niin sanottuja perinteisiä oppimateriaaleja jäljitteleviä, kun taas 

osa on uudenmuotoisia, kehittyviin ratkaisuihin pyrkiviä ja verkon ominaisuuksien va-

raan perustuvia. Koska työryhmän tekemää jaottelua ei tehty yleispäteväksi ohjeeksi, 

vaan työryhmän työtä helpottavaksi välineeksi, voi jotkin oppimateriaalityypit katsoa 

kuuluvan useaan eri luokkaan. (Opetushallitus 2006, 9–10.)  

 

Sen lisäksi, että Opetushallituksen työryhmä (2006) jaotteli verkko-oppimateriaalit vii-

teen kategoriaan niiden toiminnallisten ominaisuuksien perusteella, laati työryhmä 

verkko-oppimateriaaleille myös laatukriteeristön. Kriteeristön lähtökohtia olivat materi-

aalin pedagoginen laatu, käytettävyys, esteettömyys sekä tuotannon laatu. Laatukritee-

reiden laadinnassa pääkohderyhmäksi valikoituivat verkko-oppimateriaalien suunnitteli-

jat ja käyttäjät. Oppimateriaalin osista teknistä laatua sekä käytettävyyttä on mahdollista 

arvioida tiettyyn rajaan saakka kontekstistaan irrallaan toisin kuin materiaalin pedagogi-

sia sisältöjä, jotka ovat tiiviisti yhteydessä käyttäjien tarpeisiin, kokemuksiin ja toimin-

tatapoihin. Pedagogisella laadulla viitataan materiaalin oppimista tukeviin ominaisuuk-

siin sekä sen soveltuvuuteen opetuskäyttöön. Verkko-oppimateriaalin laadun arvioimi-

seen pätevät pääasiassa samat tekijät kuin muunlaisenkin oppimateriaalin arviointiin. 
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Huomionarvoisia asioita ovat esimerkiksi sisällön tarkoituksen mukaisuus, kohderyh-

män tuntemus, materiaalin tuottajien asiantuntemus, oppimiskäsitys ja viestinnän luon-

tevuus. Muunlaisista oppimateriaaleista poiketen verkkomateriaaleja arvioitaessa tulee 

ottaa huomioon lisäksi materiaalin ominaispiirteet, kuten päivitettävyys, yhteisöllisyys 

ja vuorovaikutteisuus. (Opetushallitus 2006, 3,9,11,13–14.)  

 

Käyttäjän näkökulmasta verkko-oppimateriaalin laatu ja soveltuvuus ovat yhteydessä 

niin käyttötilanteeseen kuin käyttäjien odotuksiin ja osaamiseenkin. Tärkeää on, että 

oppimateriaali ei ole ajastaan jäljessä, vaan tukee oppimista ja opetusta uusimpien tut-

kimustulosten mukaisesti. Erityishuomiota tulisi kiinnittää muun muassa oppimisen 

yhteisöllisyyteen, oppijan aktiivisuuteen ja oppimisen taitojen merkityksellisyyteen. 

Jotta opiskelu verkko-oppimateriaalin avulla olisi mielekästä, tulee tehtävien olla tar-

peeksi haasteellisia, autenttisia ja avoimia. Laadukasta verkko-oppimateriaalia on ennen 

kaikkea helppo käyttää, se tukee opetusta ja saattaa jopa kehittää sitä. Verkko-

oppimateriaalin laatua on vaikea arvioida luotettavasti ennen kuin se on käytössä ja yh-

teydessä kontekstiinsa. (Opetushallitus 2006, 9,14–15.)  

 

Verkon oppimisympäristöt tarjoavat entistä enemmän mahdollisuuksia formaalien ja 

informaalien oppimisympäristöjen yhdistämiseen (Krokfors ym. 2010, 64). Samalla ne 

mahdollistavat myös koulujen välisen yhteistyön entistä tehokkaammin, sillä materiaalit 

ja oppimisympäristöt, jotka ennen olivat yksittäisen koulun tai opettajan käytettävissä, 

ovat nyt jaettavissa usean tahon kesken. Lisäksi verkko voi mahdollistaa etäopetuksen, 

jolloin verkossa ei ole ainoastaan oppimateriaali vaan koko opetus ja opiskeluprosessi. 

(Opetushallitus 2006, 9.) Tieto- ja viestintätekniikka muuttaa niin formaalia kuin infor-

maaliakin oppimisympäristöä väistämättä ja muuttumattomasti suuntaan, jossa globaalit 

ja lokaalit näkökulmat yhdistyvät (Smeds ym. 2010a, 16).  
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3 Seurasaaren ulkomuseo – maalaismiljöö kaupungissa 
 

3.1 Yhteyksiä menneeseen 
 

Museoita on monenlaisia ja museokulttuuri on jatkuvassa muutoksessa. Samalla kun osa 

museoista toimii filosofisina keskustelupaikkoina, ovat toiset aktiviteetteja tarjoavia 

viihdekeskuksia. Kuitenkin kaikilla museoilla sisältöön ja kokoon katsomatta näyttää 

olevan yhtenevät toimintaperiaatteet sekä halu siirtää sukupolvien välistä tietoa tehok-

kaasti, ammattitaitoisesti ja monipuolisesti kaikille. (Talboys 1996, 12.) Nykyinen käsi-

tys ja kansainvälisesti hyväksytty määritelmä museosta tallentajana, säilyttäjänä ja esit-

telijänä on peräisin 1800-luvulta (Heinonen & Lahti 2001, 39,261). Kansainvälinen mu-

seoneuvosto ICOM (International Council of Museums) kirjasi vuonna 2007 uudistetun 

ja täydennetyn määritelmän, jonka mukaan museo on yleisölle avoin, yhteiskunnan pal-

veluksessa oleva tuottoa tavoittelematon, pysyvä instituutio. Sen tehtävänä on kartuttaa 

kokoelmia, säilyttää ja tutkia aineellisia ja aineettomia todisteita ihmisestä ja ympäris-

töstä. Lisäksi museon tulee toimia mielihyvää lisäävänä, kommunikoivana ja kasvatuk-

sellisena instituutiona. (ICOM 2007.)  

 

Kriteeristöstä riippuen museot jaotellaan erilaisiin kategorioihin. Perusjaottelun mukaan 

museot jakautuvat kulttuurihistoriallisiin museoihin, taidemuseoihin, luonnontieteelli-

siin museoihin ja teknisiin museoihin. Oman ryhmänsä muodostavat lisäksi erikoismu-

seot, jotka kuitenkin usein liitetään johonkin edellä mainituista kategorioista. Suurim-

man museoryhmän muodostavat kulttuurihistorialliset museot, joiden piiriin myös Seu-

rasaaren ulkomuseo kuuluu. (Kuhmonen & Leimu 1986, 7.) Axel Olai Heikelin vuonna 

1909 perustamassa Seurasaaren ulkomuseossa on esillä kattava kokoelma eri puolilta 

Suomea siirrettyjä rakennuksia. Museorakennuksia tarkastelemalla kävijä voi tutustua 

eri maakuntien tyypillisiin rakennusperinteisiin, elintapoihin ja -oloihin sekä yhteiskun-

taluokkien välisiin eroihin aina 1600-luvulta 1900-luvulle saakka (Museovirasto b; Mu-

seovirasto c. Ks. myös Heinonen & Lahti 2001, 61). Tänä päivänä Seurasaaren ulkomu-

seo on yksi Museoviraston osana toimivan Suomen kansallismuseon museoista. Museo-

virasto puolestaan kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. (Teräsvirta 
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2014a, henkilökohtainen tiedonanto.) Kuva 1 havainnollistaa organisaatiorakennetta ja 

sen hierarkiatasoja.  

 

 
            (Kuva 1) 

 

 

1800-luvun alussa alkanut teollistuminen ja sen aikaansaama kaupungistuminen johti 

maaseutuasutuksen harvenemiseen. Yhteiskuntarakenteen muuttuessa kaupungistumi-

sen myötä etenkin historialliset museot alkoivat saavuttaa yhä suurempaa yhteiskunnal-

lista merkitystä. Samalla museot erikoistuivat yhä useammin johonkin tiettyyn aihepii-

riin. Myös Helsinkiin 1900-luvun alussa perustettu Seurasaaren ulkomuseo lukeutuu 

aikakaudelle tyypillisiin kulttuurihistoriallisiin museoihin. Ulkomuseon esikuvana toimi 

Tukholman Skansen. 1800-luvulla kansankunnan lähihistorian säilyttämisellä ja esitte-

lyllä oli selvä sosiaalinen tilaus. Ulkomuseot pyrkivätkin ennen kaikkea tarjoamaan 

luontevan kiinnekohdan juuriltaan irrotetuille ihmisille ja tukemaan kansallista itsetun-

toa ja yhtenäisyyttä. Aatteelliset, lähihistoriaa ja yhteisiä perinteitä esittelevät sekä säi-

lyttävät kokoelmat sitoivat museon tiiviiksi osaksi yhteiskunnallista kehitystä. (Heino-

nen & Lahti 2001, 36,39–40.) 

 

Museoesineistöön viitataan usein menneiden sukupolvien viestinä nykyisille sukupolvil-

le, kansallisena ja kulttuurisena muistina. On kuitenkin muistettava, että viesti harvoin 

välittyy alkuperäisessä muodossaan. (Kuhmonen & Leimu 1986, 42; Talboys 1996, 12.) 
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Koska museokokoelma ja -näyttely ovat aina jonkun henkilökohtaisia näkemyksiä esi-

teltävästä ja säilytettävästä asiasta, muuttuu viesti väistämättä museoväen valitsemiksi 

kertomuksiksi (Hein 1998, 151. Ks. myös Kuhmonen & Leimu 1986, 42). Näin ollen 

myöskään Seurasaaren ulkomuseo ei kerro kävijöilleen ainoastaan menneistä elintavois-

ta ja -oloista, vaan myös siitä, millaisia asioita on pidetty tärkeinä, säilyttämisen ja esit-

telyn arvoisina 1900-luvun alun nationalistisessa, itsenäistyvässä Suomessa. Jotta mu-

seot todella voisivat toimia muistinamme ja osaisimme hahmottaa sekä ymmärtää ym-

päristöämme paremmin, on osattava suhtautua museon tarjoamiin sisältöihin myös kriit-

tisesti ja kyettävä näkemään ne representaatioina aiheestaan (Kallio 2004, 88; Talboys 

1996, 12). 

 

Ulkomuseoita perustettaessa perimmäisenä tarkoituksena ei ollut ainoastaan kansan 

yhteisen, tutun ja turvallisen lähihistorian esittely teollisen vallankumouksen ja epävar-

muuden vastapainona. Toiminnalla pyrittiin myös luomaan elävä yhteys menneen ja 

nykyisen välille esittämällä historialliset esineet niiden funktionaalisessa yhteydessään 

erinäisten työnäytösten, juhlien ja tapahtumien avulla. (Heinonen & Lahti 2001, 40.) 

Tässä mielessä ulkomuseoiden toiminta ei ole muuttunut. Yhä tänä päivänäkin ulkomu-

seot pyrkivät elävöittämään toimintaansa työnäytöksin ja tapahtumin ja näin ollen ra-

kentamaan siltoja menneisiin elintapoihin. Seurasaaren ulkomuseo pyrkiikin tarjoamaan 

elävöitystoiminnallaan museovieraille mahdollisimman autenttisen kuvan ajan elinta-

voista. Lisäksi ulkomuseo tarjoaa vuosittain kävijöilleen museon hengen mukaisia ta-

pahtumia. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa kansanmusiikkitapahtuma Seurasaari 

soi ja käsityöperinteitä kunnioittavat käsityömarkkinat ja erinäiset kesäteatteriesitykset. 

 

Tänä päivänä museot ovat vahvistaneet asemaansa kaupunki- ja vapaa-aikakulttuurin 

osana (Linko 1998, 39). Myös Seurasaaren ulkomuseon suosio näkyy viimevuosien 

kävijätilastoissa. Ottaen huomioon museon lyhyen, kesään ajoittuvan aukiolosesongin 

voidaan sanoa, että Seurasaaren ulkomuseo kuuluu 42 000 kävijällään (2013) eittämättä 

Helsingin suosituimpien museoiden joukkoon (Teräsvirta 2012, henkilökohtainen tie-

donanto; Teräsvirta 2014b, henkilökohtainen tiedonanto). Vuodesta 2012 ulkomuseon 

uutena intendenttinä on toiminut Mikko Teräsvirta. Vehreä Seurasaari on helsinkiläisten 

suosima ulkoilualue, jossa vierailee kävijöitä ympäri vuoden myös museon ollessa sul-
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jettuna. Koska ulkomuseon rakennuksia voi tutkia ja ihastella myös ulkoapäin, on niistä 

iloa myös heille, jotka eivät vieraile museorakennusten sisällä. Museon kävijäkunta on 

hyvin heterogeeninen koostuessaan eri-ikäisistä ja -maalaisista kävijöistä. Erilaisten 

museokävijöiden saavuttamiseksi ja viihtymisen takaamiseksi Seurasaaren ulkomuseo 

pyrkii pysymään mahdollisimman saavutettavana museona huolehtimalla muun muassa 

viestinnästä, hinnoittelupolitiikasta sekä monipuolisesta ohjelmatarjonnasta (Teräsvirta 

2012, henkilökohtainen tiedonanto). Uuden intendentin myötä ulkomuseon profiilia on 

pyritty muuttamaan hiljalleen asiakaslähtöisemmäksi lisäämällä muun muassa yleisöta-

pahtumia sekä kävijöitä osallistavaa toimintaa. 

 

3.2 Oppimista ulkomuseossa 
 

Sijainnistaan tai sisällöstään riippumatta museot ovat tavalla tai toisella yhteydessä ope-

tukseen ja kasvatukseen. Museot joutuvat jatkuvasti pohtimaan yhteyttään kävijöihinsä 

sekä määrittelemään uudelleen käsitteensä ja käsityksensä museopedagogiikasta (Le-

vanto 2004, 51). Säilyttämällä ja esittelemällä kulttuuri- ja luonnonperintöä museoilla 

on erinomaiset valmiudet opetustoimintaan ja oppimisen tukemiseen. Museopedagogii-

kasta voidaan puhua kuitenkin vasta sitten, kun museotoiminnalla on tietoinen kasva-

tuksellinen tai opetuksellinen päämäärä. (Heinonen & Lahti 2001, 179–181.) Onnistu-

neen ja tarkoituksenmukaisen kasvatusroolin saavuttaakseen museolla on oltava selkeät 

kasvatukselliset linjaukset. Ilman näitä museon kasvatukselliset viestit saattavat jäädä 

etäisiksi ja hämmentää museokävijöitä. (Hein 1998, 14.)  

 

Heinonen ja Lahti toteavat, ettei museopedagogiikan tulisi olla ulkoapäin määrättyä tai 

ohjattuja toimintaa, vaan museon itse valitsemiin opetus- ja kasvatustavoitteisiin tähtää-

vää toimintaa (Heinonen & Lahti 2001, 181). On kuitenkin hyvin vaikea kuvitella mu-

seota tai muutakaan instituutiota, jota eivät ulkopuoliset tavoitteet tai säädökset kosket-

taisi. Myös Seurasaaren ulkomuseon tulee huomioida toiminnassaan niin Museoviraston 

kuin opetus- ja kulttuuriministeriönkin linjaukset. Kulttuuriperintökasvatus on yksi Mu-

seoviraston keskeisistä palveluista, jota kehitetään yhteistyössä muiden alan toimijoiden 

sekä eri kävijäryhmien kanssa. Museoviraston kulttuuriperintökasvatustoiminnan lähtö-
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kohtina toimivat Museoviraston yksiköiden erinäiset esinekokoelmat, arkistot ja näytte-

lyt. (Museovirasto a, 6.) 

 

Koska kuntakohtaiset opetussuunnitelmat korostavat usein opetuksen kytkemistä koti-

seutuun ja omaan paikallishistoriaan, sopivat niin paikallismuseot kuin ulkoilmamuse-

otkin luontevasti formaaliopetusta tukeviksi oppimisympäristöiksi (Kuhmonen & Leimu 

1986, 27). Museoesineiden opetuksellisessa käytettävyydessä on huomattavia eroja. 

Siinä missä osa museoesineistä antaa monikerroksisen kuvan opetettavasta aiheesta, jää 

joidenkin museoesineiden opetuksellinen sisältö hyvinkin yksipuoliseksi. (Heinonen & 

Lahti 2001, 182–183.) Kattavan kokoelmansa vuoksi Seurasaaren ulkomuseo soveltuu 

monen eri aihealueen opiskeluun ja tarjoaa näin ollen puitteet monitasoiseen oppimseen. 

Museorakennusten äärellä voidaan pohtia esimerkiksi ajan elämänmenoa, rakennusten 

arkkitehtonisia ominaisuuksia tai vaikkapa ajan yhteiskuntarakennetta. Vaikka  laati-

massani kuvataiteen oppimateriaalissa painopiste on museon monipuolisessa rakennus-

kannassa ja perinteisessä hirsirakentamisessa, pyrin nostamaan esille koko ulkomuseon 

käsitteenä ja yhdistämään toiminnan lähemmäs oppilaiden omaa elämismaailmaa haas-

tamalla heitä pohtimaan omaa elinympäristöään.  

 

Museovirasto pyrkii edistämään pedagogisella toiminnallaan ympäröivän kulttuurin 

lukutaitoa. Tämä pitää sisällään niin kulttuuriympäristön ymmärtämistä kuin kohteiden 

tunnistamistakin. Olennaista on, että kaikilla on lähtökohdista riippumatta mahdollisuus 

kulttuuriperintökasvatukseen. (Museovirasto a, 6–7.) Kuvataiteen oppimateriaalin suun-

nittelussa itselleni tärkeää oli etenkin se, että materiaalia voi hyödyntää myös museon 

ollessa suljettuna. Suunnittelin etenkin oppimateriaalin tehtäväosion siten, että opettajil-

la on mahdollisuus soveltaa sitä opetuksessaan omalla paikkakunnallaan. Oppimisen ei 

aina tarvitse tapahtua vain museon seinien sisällä, vaan kulttuuriperintökasvatuksen on 

mahdollista laajentua myös arkipäivän ympäristöön. Mielekästä ja tehokasta oppimista 

on mahdollisuus saavuttaa, kun huomioidaan erilaiset oppimisen tavat, elinikäinen op-

piminen sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. Onnistuakseen tavoitteissaan kulttuuriperin-

tökasvatuksen monipuolistamisessa ja edistämisessä Museovirasto pyrkii muun muassa 

markkinoinnin kehittämiseen, kehittämään yhteistyötä koulujen ja muiden oppilaitosten 

välillä huomioimalla muun muassa opetussuunnitelmat entistä paremmin. Samalla ta-
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voitteena on elinikäisen oppimisen ja maahanmuuttajataustaisten kotouttamisen tukemi-

nen. (Museovirasto a, 19–20.) Seurasaaren ulkomuseon pedagogisen toiminnan tavoit-

teena onkin ennen kaikkea pyrkiä museon ja kävijöiden välisen vuoropuhelun ylläpitä-

miseen. Näin museo kykenee myös vastaamaan entistä tehokkaammin erilaisten kävijä-

ryhmiensä toiveisiin. (Teräsvirta 2012, henkilökohtainen tiedonanto.) 

 

Valtion alaisena toimijana Museoviraston ja näin ollen myös Seurasaaren ulkomuseon 

on huomioitava toiminnassaan opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset museotoimin-

taan ja -kasvatukseen liittyen. Seikka, jonka myös Teräsvirta nosti esille haastattelus-

saan Seurasaaren ulkomuseon kasvatustoimintaan liittyen, oli vuonna 2003 julkaistun 

Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman huomioiminen museon kasvatustoiminnan suunnit-

telussa (Teräsvirta 2012, henkilökohtainen tiedonanto; Museovirasto a, 12). Silloisen 

ohjelman tavoitteena oli lastenkulttuurin edistäminen vuosina 2003–2007. Ohjelman 

mukaan museoiden tuli lisätä lapsille ja nuorille suunnatun museopedagogisen toimin-

nan monipuolisuutta sekä kehittää oppimateriaaleja sekä eri tahojen yhteistyöhankkeita. 

Etenkin Museoviraston tuli ohjelman mukaan kohdentaa resurssejaan eritoten lapsille ja 

nuorille suunnattuun toimintaan. (Museovirasto a, 12.)  

 

Vuoden 2014 alussa julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön toinen ohjelmaehdotus 

Lasten kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018 pyrkii niin ikään edistä-

mään alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin vahvistamalla 

kulttuurikasvatuksen asemaa ja toimintaedellytyksiä. Lastenkulttuurin toimijoiksi katso-

taan muun muassa kirjastot, museot sekä muut taide- ja kulttuuriperintöalan toimijat, 

joiden palveluja formaaliopetuksen tulisi hyödyntää toiminnassaan entistä tehokkaam-

min. Toiminnassa kohtaavat sekä globaalit että paikalliset lähestymistavat erilaisiin 

kulttuuriympäristöihin. Tavoitteena on muun muassa kulttuurisen tietämyksen lisäämi-

nen sekä tiiviimmän yhteistyön avulla yhteiskunnallisen jakautumisen estäminen. Eri-

laisten identiteettien ja taustojen tunteminen ehkäisevät tehokkaasti eriarvoisuuden ja 

syrjäytymisen muodostumista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 6,8–9,15–16.) Uut-

ta kuvataiteen oppimateriaalia suunnitellessani halusinkin ottaa huomioon rakennushis-

toriallisten ominaisuuksien ja oppilaan oman elinympäristön lisäksi ennen kaikkea eri-

laisuuden hyväksymisen ja arvostamisen. Oppimateriaalin Oma museo -tehtävän avulla 
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myös toisilleen ennestään tuntemattomammat oppilaat voivat oppia toisistaan jotakin 

uutta. 

 

Seurasaaren ulkomuseon lyhyt kesäkuukausiin ajoittuva sesonki rajoittaa huomattavasti 

museossa tapahtuvaa oppimis- ja kasvatustoimintaa. Museo pyrkii huomioimaan for-

maaliopetuksen lukuvuoden avaamalla ovensa vuosittain toukokuun puolessa välissä ja 

sulkemalla vasta syyskuun puolessa välissä. Myös touko- ja syyskuun varhaisemmat 

aukioloajat poikkeavat kesäkuukausien myöhemmistä aukioloajoista. Pääosa ulkomuse-

on touko- ja syyskuun vierailijoista ovatkin koululais- tai opiskelijaryhmiä. Vuonna 

2013 museossa vieraili lähes 3000 oppilasta ja opiskelijaa. (Teräsvirta 2012, henkilö-

kohtainen tiedonanto; Teräsvirta 2014b, henkilökohtainen tiedonanto.) Koska ulkomu-

seolla ei ole tehtävään erikseen palkattua museopedagogia, hoitaa museon intendentti 

Teräsvirta pääosin myös opetus- ja tapahtumatoiminnan suunnittelun. Kuitenkin vuoden 

2014 alusta Kansallismuseon organisaatio muuttui, kun muun muassa erillinen pedago-

giikka ja tapahtumat -vastuualue perustettiin. Uuden vastuualueen myötä intendentti ja 

kausihenkilökunta saavat lisäapua museo-opetuksen ja tapahtumien suunnitteluun. Te-

räsvirta näkeekin nuoret museokävijät tärkeänä kävijäryhmänä, jonka viihtyvyyteen 

tulisi satsata yhtä paljon – ellei jopa enemmän – kuin aikuiskävijöiden viihtyvyyteen. 

Hän uskoo, että ulkomuseolla on paljon annettavaa etenkin kaupunkilaisille nuorille, 

joilla ei välttämättä muuten ole mahdollisuutta tutustua menneeseen maaseutuelämään. 

Menneen tunteminen auttaa ymmärtämään nykyisyyttä. Teräsvirta toivookin, että Mu-

seoviraston ja Kansallismuseon organisaatiouudistusten myötä resurssit ulkomuseon 

opetustoiminnan kehittämiseen lisääntyisivät. (Teräsvirta 2012 henkilökohtainen tie-

donanto; Teräsvirta 2014c, henkilökohtainen tiedonanto.)  

 

Sesongin lyhyydestä huolimatta Seurasaaren ulkomuseo pyrkii tarjoamaan monipuoli-

sesti toimintaa ja tapahtumia koululais- ja opiskelijaryhmille sekä muille museokävijöil-

le. Kesäkuukausina museo tarjoaa kävijöilleen päivittäin erikielisiä opastettuja kierrok-

sia. Lisäksi opastuksia on mahdollisuus varata erikseen. Vuonna 2013 opastettuja kier-

roksia oppilas- ja opiskelijaryhmille oli yhteensä 92 (Teräsvirta 2014b, henkilökohtai-

nen tiedonanto). Oppilaiden ja opiskelijoiden lomaillessa museo tarjoaa muunlaista mu-

seopedagogista toimintaa kaikenikäisille kävijöilleen. Vuodesta 2012 museo on tarjon-
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nut nuorimmille kävijöilleen itsenäisesti suoritettavan Olli Oravan oikopolku -

kierroksen. Perheiden parissa suosituksi muodostunut kierros koostuu eri rakennuksissa 

suoritettavista tehtävistä, jotka liittyvät rakennuksen historiaan, elämäntapaan ja esineis-

töön. Tämän lisäksi lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja oppia ajan hengenmukaisen esi-

neistön parissa Kurssin Kaisan kesäaitassa. (Teräsvirta 2012, henkilökohtainen tiedon-

anto.) Seurasaaren taustaorganisaatioina toimivat Seurasaarisäätiö sekä Seurasaaren 

ystävät ry, jotka niin ikään tarjoavat museoon liittyvää toimintaa. Aikuisväelle ulkomu-

seo tarjoaa yhdessä Seurasaarisäätiön kanssa erinäisiä keskustelutilaisuuksia sekä Studia 

Seurasaari -luentosarjan, jonka aiheet liittyvät monipuolisesti museon eri aihepiireihin. 

Lisäksi saaressa järjestetään joka kesä Juhannus valkeat -tapahtuma. Suosittu tapahtuma 

on suunnattu koko perheelle ja muodostuu erilaisista esityksistä, työnäytöksistä ja osal-

listavasta toiminnasta. 

 

Vaikka Seurasaaren ulkomuseo tarjoaa oppilas- ja opiskelijakävijöilleen opastettuja 

kierroksia, opastavat monet opettajista ryhmänsä itse. Tänä päivänä monen museon yh-

teiskunnallinen merkitys on suoraan yhteydessä museon uskottavuuteen ja sen saamiin 

taloudellisiin tukiin. Tämän vuoksi museot ovatkin alkaneet panostaa entistä enemmän 

verkossa tarjottaviin materiaaleihin, virtuaalivierailuihin ja verkkokävijöihin. (Levanto 

2004, 51.) Myös Seurasaaren ulkomuseo pyrkii ottamaan huomioon opettajien itse 

opastamat oppilas- ja opiskelijaryhmät tarjoamalla nettisivuillaan kouluille erilaisia op-

pimateriaaleja opetuksen tueksi. Tämänhetkiset museon tarjoamat entisen työntekijän, 

nykyisin Työväenmuseo Werstaan museonjohtajana toimivan Kalle Kallion kymmeni-

sen vuotta sitten suunnittelemat oppimateriaalit kattavat niin peruskoulu- kuin lukio-

opetuksenkin, mutta painottuvat lähinnä yksinomaan historian opetukseen (Teräsvirta 

2012, henkilökohtainen tiedonanto). Materiaaleja on kahdenlaisia: kotitehtävälomakkei-

ta sekä tutkimusretkilomakkeita, jotka on suunniteltu oppilaiden käytettäviksi. Molem-

mat koostuvat monenlaisista tehtävistä kuten piirustus- tai kirjoitustehtävistä ja käsitte-

levät museorakennusten rakennushistoriaa, entisaikojen elinoloja sekä itse ulkomuseota. 

Kotitehtävälomakkeet on suunniteltu täytettäviksi kotona museossa käynnin jälkeen, 

kun puolestaan tutkimusretkilomakkeet ohjaavat itse museokäyntiä. Teräsvirta kaipaisi-

kin materiaalien päivitystä ja mahdollisesti myös uuden teknologian hyödyntämistä uu-

sien suunnittelussa. Lisäksi hän painottaa opetussuunnitelmien entistä laaja-alaisempaa 
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huomioimista sekä asiakaslähtöisyyttä myös materiaalien suunnittelussa – vuoropuhelua 

museon ja koulun välillä. (Museovirasto 2012; Teräsvirta 2012, henkilökohtainen tie-

donanto.) 

 

Uusi kuvataiteen oppimateriaali eroaa museon jo olemassa olevista oppimateriaaleista 

muun muassa siinä, että se on suunniteltu ja suunnattu opettajille. Kattavasti kohteitaan 

esittelevän oppimateriaalin avulla opettajien on helpompi suunnitella vierailunsa muse-

oon ja opastaa ryhmänsä itse. Koska oppimateriaalin painopiste on rakennusten ulkoisen 

arkkitehtuurin tarkastelussa, se on hyödynnettävissä myös museon aukioloajan ulkopuo-

lella. Materiaali jakautuu ikään kuin kahteen osioon: museossa tarkasteltavaan histori-

aan sekä koulussa tarkasteltavaan nykypäivään ja omaan elinympäristöön. Näin ollen 

siinä painottuu vanhoihin materiaaleihin verrattuna enemmän oppijan oma kokemus- ja 

elämismaailma. Olemme ympäröityjä rakennetulla ympäristöllä ja kulttuurimaisemalla, 

johon tutustuminen ja perehtyminen on myös katseen kehittämistä (Museovirasto a, 19).  

 

Vaikka museot tarjoavatkin kouluille ja muille kävijöilleen monenlaista toimintaa, haas-

teeksi muodostuu usein toiminnasta tiedottaminen. Jotta museokävijät saavutettaisiin 

mahdollisimman tehokkaasti, on museoiden kehitettävä markkinointi- ja mainontatoi-

mintaansa jatkuvasti. Ylisanojen sijaan kävijät kaipaavat asiatietoa kohteesta. (Kallio 

2004, 150.) Tutkimukseen osallistunut kuvataiteen opettaja nostikin haastattelussa esiin 

kysymyksen, kuinka Seurasaaren ulkomuseo tiedottaa opettajia ja muita tahoja uudis-

tuksistaan. Teräsvirta myöntää uudistuksista tiedottamisen haasteellisuuden. Sähköpos-

ti- ja internet-tiedotteet hukkuvat helposti kaiken muun tietovirran alle. Etenkin koulu-

jen tiedottamisessa ongelmaksi saattaa usein muodostua tiedon jämähtäminen niin sano-

tusti matkan varrelle esimerkiksi opettajanhuoneeseen. Hän toivoisikin, että museo voisi 

perustaa esimerkiksi erillisen sähköpostilistan opettajille, johon halukkaat voisivat liit-

tyä. Näin museon olisi mahdollista parantaa museon ja koulun kommunikointia ja kyn-

nys museovierailun järjestämiseen madaltuisi. (Teräsvirta 2012, henkilökohtainen tie-

donanto.) Toivon uuden oppimateriaalin rohkaisevan opettajia tuomaan opetusryhmänsä 

museoon entistä helpommin. Tarjoamalla kattavan tietopaketin museon eri kohteista 

sekä antamalla käytännön vinkkejä museovierailuun ja oppilaiden kanssa perehdyttäviin 

teemoihin opettajien mahdollisuudet omatoimisen museokäynnin suunnitteluun lisään-
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tyvät entisestään. Helposti lähestyttävä ja käytettävä oppimateriaali helpottaa opettajien 

työtä ja tekee parhaassa tapauksessa opettajista museon kanta-asiakkaita (Kallio 2004, 

140). 

 

Museovirasto mainitsee verkkosivuillaan kasvatustyönsä haasteeksi eritoten museon 

kävijäryhmän muutoksen. Kun nuorten osuus väestöstä pienenee, kasvaa myös museoi-

den kilpailu potentiaalisista nuorista museokävijöistä. Samalla iäkkäämmät museokävi-

jät tulee huomioida entistä paremmin tarjoamalla heille esimerkiksi vaihtelevaa harras-

tustoimintaa. Ikääntyvien museovieraiden lisäksi maahanmuuttajat ovat yksi museon 

kasvavista kävijäryhmistä, joka tulee ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. (Mu-

seovirasto a, 19.) Itse Seurasaaren ulkomuseossa työskennelleenä näen tulevina toimin-

nan haasteina eritoten toiminnasta tiedottamisen, toiminnan monipuolistamisen ja lyhy-

en sesongin laajamittaisemman hyödyntämisen. Erinäisten tiede- ja toimintakeskusten 

aikana Teräsvirta näkeekin muun muassa museon elävöittämisen ja toiminnan monipuo-

listamisen keinoina houkuttelevuuden lisäämiseen (Teräsvirta 2012, henkilökohtainen 

tiedonanto). Nykypäivän museo-opetuksen laatua on monesti pyritty parantamaan viih-

teellisten elämysten avulla. Museon ei tulisi kuitenkaan hukata merkitystään opetusta ja 

tiedollista sivistystä edistävänä laitoksen liiallisen viihteellisyyden ja elämyksellisyyden 

taakse. (Kallio, 2004, 58.) 
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4 Monen tekijän summa – oppimateriaalin muotoutuminen 
 

4.1 Oppimateriaali ja sen tavoitteet 
 

Oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien luominen on työlästä ja vaativaa. Niiden laa-

tuun vaikuttaa paljolti jo suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut. (Opetushallitus 2006, 11; 

Ropo 2008, 47.) Harkitsimme ulkomuseon intendentin Mikko Teräsvirran kanssa erilai-

sia vaihtoehtoja museon kuvataidetoiminnan kehittämiseksi. Oppimateriaalin lisäksi 

vaihtoehtoja olivat esimerkiksi erinäisten tapahtumien ja kuvataidetyöpajojen järjestä-

minen. Luonnonläheinen Seurasaari ja siellä sijaitseva ulkomuseo olisi otollinen paikka 

esimerkiksi ympäristötaidetapahtumien tai -työpajojen järjestämiselle. Koska Seurasaari 

on kansanpuisto, jossa sijaitsevassa ulkomuseossa on vanhoja ja kulttuuriperinnöllisesti 

arvokkaita rakennuksia, asettaa se omat rajoituksensa työpajojen ja tapahtumien järjes-

tämiselle. Lisäksi työpajatoiminnan esteeksi olisivat muodostuneet ulkomuseon olemat-

tomat työpajatilat sekä se, ettei museossa ole erikseen pedagogisiin tehtäviin palkattua 

henkilökuntaa. Kuvataiteeseen suunnatun oppimateriaalin kehittäminen tuntui luonte-

vimmalta, koska ulkomuseo tarjoaa oivan ympäristön menneen kokemiseen ja vertaami-

seen nykyiseen. Koimme Teräsvirran kanssa oppimateriaalin suunnittelun ja kehittämi-

sen tarpeellisimmaksi ja antoisimmaksi niin ulkomuseolle kuin kouluillekin. Tapahtu-

mat ja työpajatoiminta saattavat herkästi jäädä irralliseksi koulutyöskentelystä, kun taas 

oppimateriaalin avulla opettaja voi sovittaa museokäynnin muihin opetettaviin kokonai-

suuksiin sopivaksi. 

 

Tarkoituksenmukaisuus eli se, millaisena ympäristö tai materiaalin laatu koetaan, riip-

puu pitkälti oppijoiden ja opettajien tarpeiden ja odotusten täyttymisestä (Opetushallitus 

2006, 11). Kaikenlaista opetustoimintaa suunniteltaessa lähtökohtana toimivat opetuk-

sen tavoitteet, puitteet, resurssit sekä kohderyhmä. Toiminnalla ja oppimateriaaleilla ei 

kuitenkaan yleensä pyritä vain yhteen tavoitteeseen, vaan sillä saattaa olla tiedollisten 

tavoitteiden lisäksi asenteelliset ja toiminnalliset tavoitteet. (Vuorinen 1993, 68,70.) 

Oppimisympäristöjen taustalla on aina joko tiedostamaton tai tiedostettu oppimis- ja 

opettamiskäsitys. Kun opetus- ja oppimisteoriat ovat tiedostetusti oppimisympäristön ja 
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sen suunnitteluprosessin pohjana, didaktiset lähestymistavat ovat keskeisessä asemassa 

ja opetustyön ammattilaisten on helpompi hyödyntää suunniteltua ympäristöä. (Manni-

nen ym. 2007, 108.) 

 

Oppimisympäristöjen suunnittelun alkuvaiheessa opetus- ja oppimisteorioiden huomi-

oimisen lisäksi oppimisympäristölle tulisi asettaa selkeät päämäärät ja tavoitteet (Elling-

ton & Race 1993, 13. Ks. myös Ropo 2008, 44). Mikäli oppimisympäristön tavoitteita 

ei ole määritelty tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, koko suunnitteluprosessia ja lopputu-

losta voisi kuvailla turhaksi. Jotta oppimisympäristö palvelisi oppimista parhaimmalla 

mahdollisella tavalla, on arvioitava ympäristön tarjoamat puitteet ja siihen soveltuvat 

opetustavat sekä päätettävä kohderyhmä. Mahdollisimman tehokkaan oppimisen takaa-

miseksi oppimisympäristöjen sisältöä suunniteltaessa tulee huomioida kohderyhmän 

taito- ja tietotaso. (Ellington & Race 1993, 13,45.)  

 

Eheää oppimisympäristöä suunniteltaessa on huomioitava sen monimuotoinen olemus. 

Ropo (2008) viittaa oppimisympäristön autenttisuuteen ja kompleksisuuteen. Tällä hän 

tarkoittaa sitä, että oppimisympäristön tulisi tarjota haasteita ja ongelmia, jotka ovat 

oppijalle läheisiä ja ratkaisemisen arvoisia. Jotta näin olisi, tarkkailtavien asioiden tulisi 

olla oppijoiden näkökulmasta todellisia ja olemassa olevia. (Ropo 2008, 44.) Ei siis ole 

yhdentekevää, mitä ja missä opitaan. Jotta oppimisympäristö tukisi ymmärryksen kehit-

tymistä parhaalla mahdollisella tavalla, on huomioitava käyttäjien kohderyhmän aikai-

semmat kokemukset ja käsitykset, sillä ympäristöön kohdistuva tiedonhankinta on niistä 

lähtöisin (Manninen ym. 2007, 47). Autenttisuuden ja kompleksisuuden lisäksi Ropo 

(2008) tuo esille oppimisympäristöjen vuorovaikutteisen ja eettisen olemuksen. Oppi-

mista voi pitää prosessina, jossa oppija käy keskustelua itsensä, toisten ja/tai ympäris-

tönsä kanssa. Henkilökohtaisten käsitysten ja merkitysten luomisessa dialogilla on mer-

kittävä rooli. Omakohtaisten käsitysten ja merkitysten tapaan yksilön arvomaailma on 

keskeinen osa identiteettiä. Oppimisen yhtenä tehtävänä voikin pitää arvomaailman jat-

kuvaa muokkautumista eettisten ja moraalisten kysymysten äärellä. Myös tässä proses-

sissa vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. (Ropo 2008, 44–45.) 
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Oppimateriaalin tuottamisprosessin vaikeimpia osia on materiaalin toteuttaminen niin, 

että se on ymmärrettävä sekä yhteensopiva niin opetettavan aiheen kuin kohderyhmän 

tietotaidon kanssa. Jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin, on materiaalin ulko- ja kie-

liasun oltava helposti lähestyttäviä. (Ellington & Race 1993, 45.) Pedagogisesta laadusta 

viestii käyttökontekstin huomioiminen. Materiaalin käytön laatu on sidoksissa opetus-

muotoon ja työtapoihin. Liian tekniset ja monimutkaiset ratkaisut rajaavat helposti pois 

suuren joukon mahdollisista käyttäjistä. Oppimisympäristön tulisi olla sovellettavissa 

tavanomaisessa opetus- ja opiskelutilanteessa. (Uusikylä & Atjonen 2005, 164; Opetus-

hallitus 2006, 15.)  

 

Sen lisäksi, että oppimateriaalin tulee olla helppokäyttöinen, tulee sisällön olla pedago-

gisesti korkeatasoinen ja vastata opetuksen vaatimuksiin. Oppimateriaaleihin kohdistuu 

monenlaisia toiveita ja odotuksia. Oppimateriaalin tulisi vaalia perinteitä, mutta olla 

samalla moderni ja tuoda uusia näkemyksiä, herättää tunteita ja sisältää faktaa. Ennen 

kaikkea oppimateriaalin tulee tukea opettajien opetustyötä ja auttaa oppijoita oppimaan. 

(Heinonen 2005, 31.) Myös materiaalin tai tiedotteen taitolla on usein suuri merkitys 

sisällön ohella (Ellington & Race 1993, 51). Se toimii eräänlaisena käyntikorttina luo-

dessaan ensivaikutelman oppimisympäristön sisällöstä.  

 

Seurasaaren ulkomuseolle suunnittelemani kuvataiteen opetuksessa hyödynnettävä op-

pimateriaali muodostuu tieto ja tehtäväosiosta. Materiaalin tietoaines liittyy museora-

kennusten arkkitehtonisiin ominaisuuksiin, aikakaudelle tyypillisiin piirteisiin sekä eri 

yhteiskuntaluokkien elämäntapoihin. Koska Seurasaaren ulkomuseolla ei ole mahdolli-

suutta järjestää ympärivuotista museopedagogista (työpaja)toimintaa, on materiaalin 

tavoitteena monipuolistaa opettajille tarjottavaa aineistoa. Tarjoamalla opettajille mah-

dollisimman kattava ja selkeä kokonaisuus museon arkkitehtuuriin liittyen myös itsenäi-

sesti tehtävä museovierailu helpottuu. Siinä missä oppimateriaalin tieto-osio painottuu 

ulkomuseossa nähtävään kulttuurihistoriaan ja ulkomuseo-käsitteeseen, on tehtäväosion 

painopiste oppilaan omassa elämismaailmassa ja elinympäristössä. Oppimateriaali tar-

joaa opettajille erinäisiä vinkkejä koulussa tehtävän Oma museo -tehtävän toteuttami-

seksi sekä keskustelun avauksia ja apukysymyksiä museovierailulle. Oppimateriaali 

ilmestyy keväällä 2014 ulkomuseon verkkosivuille opettajien hyödynnettäväksi. 
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Museo yhteiskunnan muistina ja kirjastona tarjoaa mitä oivallisimman miljöön kulttuu-

riperinnön tarkasteluun. Se takaa eräänlaisen turvallisuudentunteen, jossa oma paikka 

sukupolvien ketjussa konkretisoituu ja käsitys omasta identiteetistä vahvistuu. (Heino-

nen & Lahti 2001, 262–263.) Tiettyyn aikaan konservoitu kulttuuriperintö palvelee näin 

nykyisyyttä ja edistää tietynlaista tulevaisuutta (af Forselles-Riska 2006, 227). Museon 

ei kuitenkaan tarvitse olla suuri näyttämö tai spektaakkeli, vaan usein kosketus kävijän 

omin kokemuksiin, tuntemuksiin ja elämismaailmaan riittää kiinnostuksen herättämi-

seen. Oppimisen tavoitteena on ennen kaikkea kulttuuri- ja luonnonperinnön lukutaito, 

jota oppijan on mahdollisuus hyödyntää myös tulevaisuudessa. (Kallio 2004, 7.) Sen 

sijaan, että kulttuurihistoriallisissa museossa keskityttäisiin ainoastaan kysymykseen, 

miten asiat ennen olivat, tulisi katse suunnata myös eteenpäin ja kysyä, miten nykyiseen 

tilanteeseen on tultu ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa (Heinonen & Lahti 2001, 264). 

Kuvataiteen oppimateriaalin perimmäisenä pyrkimyksenä museoon tutustumisen lisäksi 

onkin oman ympäristön pohtiminen. Jo nuorena aloitettu ympäristön havainnointi, kan-

nustaa siihen myös jatkossa ja avartaa maailmankuvaa (Tikka 2004, 164). Myös varhai-

set ja toistuvat museokokemukset madaltavat kynnystä tuleviin museovierailuihin. 

Ovathan tämän päivän nuoret tulevia museokävijöitä ja tulevan kulttuuriperintömme 

luojia ja säilyttäjiä (Kallio 2004, 17). 

 

Oppimateriaalin suunnittelussa tavoitteiden ohella tuli luonnollisesti ottaa huomioon 

myös sen käytettävyys eli huomioida sen rakenteelliset ja tekniset ratkaisut sekä suju-

vuus ja helppokäyttöisyys (Ks. Opetushallitus 2006, 18). Museota valittaessa opinto-

käynnin kohteeksi valitaan luonnollisesti opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisin mu-

seo. Usein myös museon sisällä joudutaan tekemään karsintaa ja rajaamaan, jotta ope-

tettava aines ei paisuisi liian isoksi vaan pysyisi hallittavissa. (Kuhmonen & Leimu 

1986, 73.) Jotta uusi oppimateriaali olisi helposti lähestyttävissä ja vastaisi koulun ja 

kuvataideopetuksen tarpeita pyrin huomioimaan perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa listatut aihealueet ja keskeiset sisällöt. Koska Seurasaaren ulkomuseon ra-

kennuskokoelma on laaja ja sitä voi tarkastella monesta eri näkökulmasta käsin, valitsin 

selvyyden vuoksi museossa tarkasteltavaksi pääteemaksi ulkomuseon arkkitehtuurin. 

Kokosin oppimateriaaliin monipuolisesti ja kattavasti arkkitehtuuria esittelevät kohteet. 
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Kohteita valitessani pyrin myös siihen, että ulkomuseossa tehtävä kierros etenisi krono-

logisesti ja loogisesti, jotta turhilta kiertoteiltä vältyttäisiin.  

 

Opetuskokeilun jälkeen muokkasin oppimateriaalia opetuskokeilun herättämien ajatus-

ten sekä opettajan ja ulkomuseon intendentin toiveiden, havaintojen ja ehdotusten mu-

kaan. Alkuperäinen sisältö ei varsinaisesti muuttunut, vaan tarkensin ja tiivistin joitakin 

oppimateriaalin aiempia asiasisältöjä. Lisäsin oppimateriaalin kohteiden yhteyteen kes-

kustelu- ja tehtävävinkkejä sekä opettajan ehdottamat avainsanat kunkin aihealueen 

yhteyteen. Avainsanojen tehtävänä on helpottaa materiaalin seuraamista samalla kun 

keskustelu- ja tehtävävinkit elävöittävät museokäyntiä. Jos opetus on opettajan monolo-

gista luennointia, johon ei sisälly lainkaan oppijoiden aktivoimista, jää oppiminen hel-

posti pintapuoliseksi ja lyhytkestoiseksi (Kallio 2004, 93). Lisäksi lisäsin materiaalin 

loppuun arvion museokäynnin kestosta (opetuskokeilu ulkomuseossa kesti noin tunnin) 

opettajien suunnittelutyötä helpottamaan. Oppimateriaalin graafisen ilmeen suunnitteli 

Museoviraston graafikko Noora Huumo. Oppimateriaalin alkuperäinen vaakasuora si-

vuasettelu muuttui pystysuuntaiseksi ja materiaaliin lisättiin Seurasaaren ulkomuseon 

uudistuneen ilmeen mukainen punasininen teema. Lisäksi oppimateriaaliin lisättiin ul-

komuseon yhteystiedot ja numeroitu kartta, joka helpottaa museokierroksen tekemistä.  

 

Ulkomuseon lyhyen aukiolosesongin vuoksi suunnittelin oppimateriaalin siten, että sitä 

voi hyödyntää myös museon aukioloaikojen ulkopuolella tarkastelemalla rakennuksia 

ulkoa käsin. Usein tilan jakaminen museoesineen (tässä tapauksessa rakennuksen) kans-

sa on yhtä opettavainen tapahtuma kuin, jos oppilas saisi kosketella esinettä (Talboys 

1996, 25). Luennointi ei ole tehokas keino oppimisen saavuttamiseksi. Oppijoille olisi-

kin tarjottava mahdollisuus aktiivisempaan, omaan tekemiseen perustuvaa toimintaan. 

(Heinonen & Lahti 2001, 191.) Vieraillessaan Seurasaaressa oppilaat voivat esimerkiksi 

piirtää tai valokuvata museorakennusten yksityiskohtia ja näin syventyä näkemäänsä. 

Esteettinen suhtautuminen ympäristöön liittyy tiivisti esteettisen asenteen oppimiseen. 

Sitä voi harjaannuttaa osallistumalla, toimimalla ja vaikuttamalla tai tekemällä ja tulkit-

semalla niin kuvia kuin erilaisia ympäristöjäkin. (Pohjakallio 2005, 222.) 
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Työstämällä omaa ulkomuseotaan ja näkemällä muiden oppilaiden ulkomuseoita tavoit-

teena ei ole ainoastaan kuvan tai kolmiulotteisen mallin rakentamisen kehittyminen, 

vaan myös erilaisuuden havaitseminen, ymmärtäminen, arvostaminen ja lähentyminen. 

Kulttuuriperintökasvatuksen yksi ominaispiirre onkin mahdollisuus nähdä asioita mui-

den näkökulmasta, mikä puolestaan kasvattaa oppijan kulttuurista suvaitsevaisuutta 

(Kallio 2004, 13). Samalla se ehkä auttaa oppilaita muokkaamaan ja muodostamaan 

yhteisiä käsityksiä ja mielikuvia niin menneisyydestä, nykyisyydestä kuin tulevaisuu-

destakin (Linko 1998, 66). Oppimateriaalin ja siihen liittyvän tehtävän tavoitteena onkin 

laajentaa oppiminen ja sen vaikutukset ulottumaan myös koulun ulkopuolelle, oppilaan 

arkipäivään. 

 

4.2 Suuntaviivat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 
 

Koska Seurasaaren ulkomuseon uusi oppimateriaali on suunnattu ensisijaisesti yläkou-

luikäisille, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ei voi sivuuttaa. Virallinen 

opetussuunnitelma, jossa määritellään opetettavat oppiaineet, opittavat taidot, sisällöt, 

arvot sekä opetukseen käytettävä aika, toimii usein koulun muutoksiin ja sen toimintaan 

liittyvän tutkimuksen pohjana (Heinonen 2005, 18–19. Ks. myös Uusikylä & Atjonen 

2005, 50,71). Samalla se on yksi keskeisimmistä koulun toimintaa ohjaavista dokumen-

teista (Uusikylä & Atjonen 2005, 50). On kuitenkin muistettava, että opetus heijastelee 

aina opettajan omia arvoja ja tapoja. Tämä johtaa väistämättä siihen, että todellinen kou-

luopetus eroaa usein virallisista opetussuunnitelmista. Näin ollen siihen, mitä oppilas on 

todellisuudessa oppinut, on vaikuttanut myös koulussa vallitsevat epäviralliset normit. 

Onnistuakseen tavoitteessaan opettamisen ja oppimisen tukemisessa oppimateriaalin 

tulee noudattaa vallitsevia opetussuunnitelmia sekä vastata opettajien tarpeisiin. (Hei-

nonen 2005, 19,31.) Virallinen kansallinen opetussuunnitelma toimiikin hyvänä pohjana 

kouluille suunnattujen oppimateriaalien ja opetustoiminnan suunnittelussa, koska muse-

oiden on lähes mahdotonta arvioida epävirallisten normien vaikutusta opetustapahtu-

miin ja -käytäntöihin.  
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Opetussuunnitelmaa voidaan lähestyä niin oppiainekeskeisyydestä, ongelmakeskisyy-

destä kuin oppilaskeskeisyydestäkin käsin. Kussakin lähestymistavassa opettajalla ja 

oppijalla on erilaiset roolinsa. Siinä missä oppiainekeskeisyydessä korostuu opettajan 

rooli tilanteen ohjaajana, on oppilaskeskeisyydessä oppijan tarpeet ja toiveet opetuksen 

järjestämisen ja suunnittelun lähtökohtina. (Manninen ym. 2007, 109.) Pyrin yhdistä-

mään oppimateriaalissa kaikki kolme lähestymistapaa. Toisaalta opetustilanteen ja mu-

seokäynnin ohjaajana toimii opettaja, toisaalta taas oppijat elämismaailmoineen ovat 

toiminnan lähtökohtia. Samalla erilainen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuden on-

gelmakeskeiseen oppimiseen ja ryhmätyöskentelyyn.  

 

Koska opetussuunnitelmat ohjaavat koulujen toimintaa, pohjautuvat esimerkiksi oppi- ja 

harjoituskirjat niihin ottaen samalla kantaa opetusmenetelmiin (Heinonen 2005, 29; 

Krokfors ym. 2010, 59). Se, nähdäänkö opetussuunnitelma osana hallinnollisen ohjaus-

järjestelmän kontrollia vai koulun ja opettajan pedagogisena apu- ja työvälineenä, vai-

kuttaa pitkälti siihen, millainen opetussuunnitelman asema koulupedagogiikan kehittä-

misessä on. Parhaimmillaan opetussuunnitelman on mahdollista muodostaa koko kou-

luyhteisölle yhteiset päämäärät, sisällöt ja pedagogiset järjestelyt. Ensisijaisena tehtävä-

nä on välittää oppilaille sellaiset tietotaidot, joiden katsotaan olevan tärkeitä yhteiskun-

nallisesti ja kulttuurisesti. (Krokfors ym. 2010, 59.)  

 
Rakenteelliset muutokset ja tietorakenteen nopea kehitys on johtanut siihen, että oppi-

mista tapahtuu yhä enenevissä määrin informaaleissa oppimisympäristöissä (Kuuskorpi 

2012, 63). Opetussuunnitelmassa painottuukin yhä enemmän tiedonhankinnan ja oppi-

misen taidot. Informaalien oppimisympäristöjen, kuten museoiden, hyödyntäminen tie-

donhankinnassa motivoi oppilaita eri tietolähteiden etsimiseen. (Kallio 2004, 70.) Jokai-

sella kasvatusinstituutiolla on laadittuna omat kasvatustavoitteensa, -kriteerinsä sekä -

päämääränsä. Julkisen sektorin kasvatustavoitteet liittyvät yhteiskunnan moraaliin, ar-

voihin, odotuksiin ja lakeihin. (Piispanen 2008, 86.) Myös museokasvatuksessa voidaan 

erottaa formaali- ja informaalitaso. Formaalin museokasvatuksen lähtökohtana on usein 

jokin ulkoapäin määritelty kasvatustavoite, esimerkiksi koululaitoksen ja sen opetus-

suunnitelman tavoitteet. Informaali museokasvatus puolestaan perustuu vapaaehtoisuu-

teen, jolloin esimerkiksi saavutuksia ei mitata. Museokasvatuksen painopiste on ollut 
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pitkään formaalissa opetustyössä, mutta viimevuosina myös suuremman yleisön merki-

tys museokasvatuksessa on kasvanut. (Heinonen & Lahti 2001, 181,192.) 

 

Koska museokävijät liikkuvat museossa omien kokemustensa ja halujensa ohjaamina, 

he saavat eniten tietoa silloin, kun uusi asia yhdistyy heille jo ennestään tuttuun asiaan. 

On harhaluulo, että museo-objektit kertoisivat tarinaa itsestään. Onkin siis erityisen tär-

keää, että kävijöille tarjotaan kehys, joka auttaa uuden asian liittämisessä vanhaan tie-

toon. Yksi keino tässä onnistumisessa on tarjota koululaiskävijöille entistä huolelli-

semmin opetussuunnitelmaan integroituja oppimistavoitteita sekä aihealueita. (Heino-

nen & Lahti 2001, 192,201.) Koululaiskävijät huomioidakseen museon on ensiarvoisen 

tärkeää tarjota opettajille työtiloja ja -materiaaleja, jotka tukevat koulussa tapahtuvaa 

oppimista ja näin ollen myös opetussuunnitelmaa (Kallio 2004, 74,128. Ks. myös Kuh-

monen & Leimu 1986, 70). Näin opetussuunnitelmasta johdettu oppimissisältö tai op-

pimateriaali toimii opetuksen välineenä, eikä koulun toiminnasta ulkopuolisena tapah-

tumana (Hiidenmaa 2008, 4). 

 

4.2.1 Merkityssuhteita kuvataiteen oppitunnilta 

 

Koulun kuvataideopetusta pidetään usein kevyenä puuhasteluna ja viihteenä muun kou-

lutyön ohessa. Toiminnan kognitiivisia mahdollisuuksia ja roolia ei joko tiedosteta tai 

niitä helposti vähätellään. (Efland 2002, 6–7.) On kuitenkin muistettava, että niin matala 

kuin korkeakin visuaalinen kulttuuri koostuu erilaisista ihmisen luomista artefakteista, 

joita on hyvä oppia tunnistamaan, tulkitsemaan ja tuottamaan (Räsänen 2008, 213). Tai-

teet ovat merkittävä osa yhteiskuntaamme. Ajankohtainen taidekeskustelu vaatii niin 

puhujia kuin kuuntelijoitakin. Taidekasvatuksen tehtävänä on muun muassa antaa oppi-

laille eväitä kyseiseen keskusteluun osallistumiseen tuomalla sosiaalinen ja kulttuurinen 

ympäristö ilmiöineen entistä lähemmäs oppilaita. (Efland, Freedman & Stuhr 1998, 86–

87.) Samalla se antaa valmiuksia oman kuvallisen ilmaisun ja ajattelun kehittämiseen 

sekä kohentaa esteettistä ja eettistä tietoisuutta. Luodessaan perustaa visuaalisen maail-

man arvostamiselle ja ymmärtämiselle kuvataideopetuksen tavoitteena on luoda oppi-

laalle henkilökohtainen suhde taiteeseen. (POPS 2004, 236.) 
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Kunkin oppiaineen opetuksen lähtökohtana toimivat oppiaineelle ominaiset työtavat ja 

menetelmät. Monipuolisella opetuksella taataan oppilaalle parhaat mahdolliset edelly-

tykset oppia. Valittujen työtapojen tulee tukea kunkin ikäkauden ominaista tapaa oppia 

ja toimia. Erinäisillä työtavoilla ja oppimisympäristöillä pyritään kehittämään oppimi-

sen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja ja tukemaan muun muassa sosiaalisia taitoja 

sekä kannustamaan yhä aktiivisempaan osallistumiseen. Kuvataiteen opetuksen lähtö-

kohtia ovat ympäröivä kuvamaailma, aistihavainnot, mielikuvat sekä elämykset. Aihe-

piirit, joilla pyritään muun muassa mielikuvituksen kehittämiseen ja tutkivaan oppimi-

seen, kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvallisissa harjoituksissa 

kehittyvät niin tiedolliset, taiteelliset kuin ilmaisullisetkin taidot. (POPS 2004, 19,236.)  

 

Konstruktivistisessa kasvatustraditiossa taide nähdään kulttuurisen tiedon välineenä ja 

taideoppiminen kykynä luoda ja välittää niin yksilöllistä kuin sosiaalistakin tietoa (Rä-

sänen 2008, 39). Taideoppimisen ja taiteen kautta oppimisen voimavara on konkreettis-

ten yksilöllisten kokemusten ja abstraktien käsitteiden vuorovaikutuksessa. Taiteelliselle 

tietämiselle on ominaista tapa, jolla se yhdistää havaintoja, käsitteitä ja toimintaa. Aisti-

kokemukset, jotka liittyvät ympäristön havainnoimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen sekä kuvien tekemiseen tai tarkasteluun, ovat kokemusten perusta. (Räsänen 2000, 

14–15.)  

 

Luovana prosessina taideoppimiselle leimallista on sen kiireettömyys (Piispanen 2008, 

88. Ks. myös POPS 2004, 236). Kun oppija muuttaa kokemuksensa teoksiksi, hän työs-

kentelee ja työstää ajatuksiaan sekä tiedostavalla että tiedostamattomalla tasolla. Taide-

oppimisessa mielekkäin tapa uuden tiedon käsittelyyn onkin luonnollisesti kaksiulottei-

sen kuvan tai kolmiulotteisen muodon tekeminen. Pyrkimyksenä on saavuttaa teknisten 

ja ilmaisullisten taitojen lisäksi ajattelun, mielikuvituksen ja tunteiden ilmaisun val-

miuksia muuttamalla kokemuksia konkreettisempaan muotoon – sanoiksi, kuviksi tai 

muodoiksi. (Räsänen 2000, 14; Räsänen 2008, 108.)  

 

Pohtimalla opitun eettistä ja esteettistä arvoa sekä sen kulttuurista kontekstia, saavute-

taan merkityssuhteita, jotka liittyvät niin opittavaan ilmiöön kuin oppijaan itseensä sekä 
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muihin ihmisiin, kulttuuriin ja luontoon. Esittämällä erilaisia kysymyksiä oppijoilla on 

mahdollisuus päästä käsiksi taiteen perusaspekteihin ja hahmottaa ympäröivän kulttuu-

rin merkitys taiteen tuottamisessa ja arvostamisessa. Kyse on siis merkityksen annosta, 

ymmärtämisestä ja toiminnasta – tietoisuuden kasvusta. Laajemman ymmärryksen ta-

kaamiseksi taideoppiminen on usein yhteydessä muihin tieteenaloihin sekä yhteiskun-

nan käytäntöihin. (Efland ym. 1998, 144; Räsänen 2000, 14–15.) Taideoppimisen kes-

kiössä ovat usein itsen rakentaminen ja persoonallisuuden muokkautuminen, mistä 

syystä oppimisprosessissa korostuu eritoten tunteiden ja havaintojen reflektointi (Räsä-

nen 2000, 14). Saavutettu tietoaines saa henkilökohtaisen merkityksen ja arvon, kun 

prosessiin on liittynyt tunteita. (Räsänen 2008, 108.) Kun uuteen tietoainekseen liittyy 

tunteellinen kokemus tai kun uusi opittava asia tarjoaa oppijoilleen välittömän konkreet-

tisen kokemuksen, on huomattavasti todennäköisempää, että opittu asia pysyy muistissa 

pidempään (Hänninen 2000, 131; Lahdes 1997, 234). Pyrinkin tuomaan uuden oppima-

teriaalin lähelle oppilaan omaa elämismaailmaa, jotta tunteellinen kokemus olisi saavu-

tettavissa. Tarkastelemalla suomalaista kulttuuriperintöä Seurasaaren ulkomuseossa ja 

omaa elinympäristöä Oma museo -tehtävän kautta, oppilaalla on suurempi mahdollisuus 

samaistua opittavaan asiaan ja näin ollen myös saavuttaa pidempiaikaisia oppimistulok-

sia.  

 

5.–9. luokalla kuvataideopetuksen keskiöön nousevat kuvallisen ilmaisun perusteiden, 

erilaisten tekotapojen ja mediateknologian hallinta. Opetuksessa painottuu ennen kaik-

kea kuvan merkitys ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä mahdollisuus ryhmätyösken-

telyyn ja yhteisiin taide-elämyksiin. Kuvallisten tehtävien avulla oppilaan tiedot taide-

historiasta ja kuvantulkintataidot kehittyvät. Opetuksen keskeisiksi teemoiksi nousevat 

kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus, ympäristön estetiikka sekä media ja 

kuvaviestintä. Kuvataideopetuksen tavoitteeksi on nostettu muun muassa oppilaiden 

kulttuurisen ymmärryksen lisääminen. Työskentelyprosessin tallentamisen, arvioinnin ja 

yhdessä työskentelyn katsotaan kehittävän ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tuke-

van kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista. (POPS 2004, 238.)  

 

Jotta oppilaan on mahdollista ymmärtää taiteellisten välineiden ja esteettisten ominai-

suuksien avulla luotuja sosiaalisia ja kulttuurisia ympäristöjään, on hänelle tarjottava 
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mahdollisuus konkreettisten kokemusten saavuttamiseen (Efland ym. 1998, 88). Näin 

ollen kuvataiteen opetuksessa tulisi huomioida myös koulun ulkopuoliset oppimisympä-

ristöt kuten museot ja taidenäyttelyt. Museo- ja näyttelykäynnit tukevat muun muassa 

taidekuvan tutkimista, tulkintaa ja kritiikkiä. Samalla kynnys kulttuuripalvelujen hyö-

dyntämisessä laskee. (POPS 2004, 239.) Myös tutkimukseen osallistunut opettaja suosii 

museoita oppimisympäristöinä ja pyrkiikin hyödyntämään niitä opetuksessaan mahdol-

lisuuksien mukaan niin usein kuin mahdollista. Hänestä on erityisen tärkeää, että oppi-

laille muodostuu jonkinlainen suhde erilaisiin kulttuurilaitoksiin, sillä ei ole itsestään 

selvää, että oppilaat hyödyntäisivät näitä vapaa-ajallaan. Hän kokee, että opetussuunni-

telmaa tai oppitunneilla sillä hetkellä käsiteltävää aihetta tukevat näyttelyt täydentävät 

opetusta sekä avartavat ja laajentavat oppilaiden käsitystä aiheesta. Usein vierailuun 

liittyneiden aiheiden käsittelyä jatketaan vielä koulussa joko keskustellen tai tehtävän 

avulla. Monet käytännön asiat kuten museoiden ja näyttelyiden aukioloajat sekä oppi-

tuntien ajankohdat kuitenkin asettavat omat haasteensa käynneille. Myös taloudelliset 

seikat ja vähäiset määrärahat vaikuttavat museoissa vierailuun. 

 

Moniin muihin oppiaineisiin nähden kuvataiteella on verrattain paremmat mahdollisuu-

det monikulttuuristen sisältöjen ja erilaisuuden käsittelemiseen. Kuvataiteessa kommu-

nikaatio eri tahojen kanssa mahdollistuu, koska kirjoitettu tai puhuttu kieli ei ole välttä-

mätön. (Apuli-Suuronen 1999, 116.) Taide tarjoaa keinoja henkilökohtaisista todelli-

suuskäsityksistä ja arvoista kertomiseen. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan ku-

vataide ei ole universaalisti identtistä, vaan kulttuuriinsa sidottu todellisuuden kokemi-

sen, tutkimisen ja ilmaisemisen tapa. Monikulttuuristuva koulu korostaakin näin ajan ja 

paikan vaikutusta myös kuvataiteessa. (Räsänen 2008, 50,99–100.) Kulttuurillisen elä-

myksen ja kokemuksen avulla on mahdollista saavuttaa todellisempi kosketuspinta ja 

tutustumismahdollisuus kuin ulkokohtaisella kulttuurin selittämisellä (Apuli-Suuronen 

1999, 117).  

 

Kuvataiteen opetus jakaantuu perinteisesti kolmeen eri painotusalueeseen: mimeetti-

seen, eli jäljittelyyn perustuvaan, muotoa korostavaan ja itseilmaisua korostavaan. Tä-

män hetkisessä taidekasvatuskäsityksessä painottuu itseilmaisun merkitys työskentelys-

sä. Tässä tunteiden katsotaan olevan keskeinen tiedon muoto, joka auttaa oppilasta löy-
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tämään oman paikkansa maailmassa. Oppimista tapahtuu, kun erilaisiin aistihavaintoi-

hin, ympäristön tarkasteluun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvat yksilölliset 

kokemukset ovat vuorovaikutuksessa abstraktien käsitteiden kanssa. Vuorovaikutukses-

sa syntyneiden tunteiden ja havaintojen käsittely on oleellinen osa oppimista. (Räsänen 

2008, 83–84,106.) Niin taiteen tekemisessä kuin kokemisessakin keskiöön ovat nous-

seet henkilökohtaisuus ja kontekstuaalisuus. Henkilökohtaiset kokemukset toimivat te-

kemisen lähtökohtina samalla, kun suuret tarinat murenevat pienemmiksi ja yhä henki-

lökohtaisemmiksi arjen tarinoiksi. (Katainen & Sava 2004, 31.) Mitä uuteen oppimate-

riaaliin tulee, liikutaan siinäkin suuremmasta, maan rakennus- ja kulttuuriperintöön liit-

tyvästä kokonaisuudesta pienempään, oppilaan henkilökohtaiseen elämismaailmaan.  

 

On todettu, että taidekasvatuksen ensiarvoinen merkitys on ihmisen inhimillistämisessä 

(Tuomikoski 1987, 152). Taiteellisen työskentelyn tuotokset syntyvät, kun oppija pohtii 

faktoihin ja omiin havaintoihin pohjautuvien kokemustensa merkitystä. Suhteuttamalla 

käsiteltävät aiheet omaan henkilökohtaiseen historiaan on mahdollista saavuttaa entistä 

syvempi ymmärrys ilmiöstä.  (Räsänen 2008, 107.) Arvioidessaan ja tarkkaillessaan 

omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan oppija tulee yhä tietoisemmaksi tekojensa vaikutti-

mista ja seurauksista. Näin ollen taidekasvatus laajenee käsittämään myös yksilön mo-

raalista kehitystä. (Tuomikoski 1987, 153.) Kuvataiteen oppimateriaalin lähtökohtana 

toimi käsitys taideopetuksesta oppilaan henkilökohtaisten kokemusten vahvistajana ja 

maailmankuvan laajentajana. Samalla sen avulla pyritään faktatiedon lisäämiseen ja 

kuvallisen ilmaisun kehittämiseen. Näin ollen oppimateriaali lähestyy aihettaan estetii-

kan tieteenalan näkökulmasta, jossa tavoitteeksi nousee kyky ymmärtää taiteen erilaisia 

ilmenemismuotoja ja kuvien rakentaminen tulkitsemalla ja tutkimalla omaa identiteettiä 

(Räsänen 2008, 22–24). 

 

4.2.2 Kulttuuriperintökasvatus juurien vahvistajana 
 

Ihmisen toiminnan tuloksena syntyy kulttuuriperintö, joka voidaan jakaa kolmeen 

osaan: irtaimeen, kiinteään ja aineettomaan perintöön (Kallio 2004, 10–12). Kulttuuri-

perinnön välittäminen ja luominen sekä siten myös tulkinta ja tarkastelu kehittyvät ajas-

sa yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa. Näin ollen käsitys kulttuuriperinnöstä on jatku-
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vassa muutoksessa. (Kumpulainen 2008, 23. Ks. myös Ahonen 2002, 67.) Helsingin 

yliopiston historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen emerita professori Sirkka 

Ahonen (2002) sivuaa kulttuuriperintöä kirjoittaessaan historiakulttuurista artikkelissaan 

Historiakulttuuri, historiallinen identiteetti ja historianopetus. Hänen mukaansa historia 

on läsnä kaikessa elämänmenossa, minkä vuoksi yhteisön historiankulttuuri tulisi huo-

mioida kouluopetuksessa entistä paremmin. (Ahonen 2002, 66.) Historiakulttuuri- ja 

kulttuuriperintökasvatus tarjoavat oppijalle mahdollisuuden kokea itsensä osana histori-

allista jatkumoa luoden näin kiinnostuksen perinteisiin. Samalla se lisää kulttuurin luku-

taitoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 6,14). 

 

Sekä fyysinen että sosiaalinen ympäristö ovat yksilölle välttämättömiä ja niihin identifi-

oituminen tapahtuu jo varhain (Salminen 1995, 114). Käsitys maisemasta luonnon to-

dellisuutena on muuttunut koskemaan myös henkistä ympäristöä, jossa luonto ja kult-

tuuri toimivat vuorovaikutuksessa. Näin kokemus maisemasta on muuttunut biografi-

seksi, jossa mielen maiseman rooli korostuu geografisiin maisemiin nähden. Kokemus 

maisemasta on näin henkilökohtainen eikä kellään muulla ole samanlaista kokemusta 

maisemasta. (Karjalainen 1996, 10–11.) Elämismaailman ollessa läsnä kaikissa elämän 

rutiineissa, maisemissa ja ihmissuhteissa luovat sen historialliset ainekset identiteettiä 

tehokkaasti (Ahonen 2002, 70). Kulttuuriperintökasvatus voikin tukea itsen näkemistä 

osana ajallista jatkumoa ja luoda omakohtaisen kuvan maailmasta. Näin kulttuuriperin-

tökasvatus antaa tukea omien juurien ja identiteetin tarkasteluun. Samalla se lisää kansa-

laisvaikuttamisen mahdollisuuksia. (Museovirasto a, 8.) Kuvataiteen oppimateriaalin 

avulla oppilas tarkastelee Seurasaaren ulkomuseoon säilöttyä kulttuuriperintöä ja pohtii 

omaa suhdettaan ympäristöönsä ja ympäristön merkitystä hänelle itselleen – omaa kult-

tuuriperintöään. Kokemusten ja ilmiöiden minäkohtaisuuden tarkastelussa henkilökoh-

tainen tunne on avainasemassa. Tunne osoittaa ja ilmentää ihmiselle merkitykselliset 

asiat kytkien minän ja maailman tunnesiteillä kokonaisuudeksi. (Tuomikoski 1987, 

121.) 

 

Oppimisen sosiokulttuurisessa teoriassa korostuu oppijan ja kulttuurin vuorovaikuttei-

nen suhde. Kun yksilö oppii, kasvaa hän osaksi kulttuuria. Yhtäläisesti yksilön osalli-

suus ja toimijuus kehittää kulttuuria. (Kumpulainen 2008, 23.) Perusopetuksen opetus-
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suunnitelman perusteissa kulttuuriperinnön siirtämistä perustellaankin yhteiskunnan 

jatkuvuuden ja tulevaisuuden vahvistamisella. Opetussuunnitelman kulttuuri-identiteetti 

ja kansainvälisyys -aihekokonaisuudessa korostuu niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin 

kulttuuri-identiteetin olemuksen tunteminen ja sen kautta valmius kulttuurien väliseen 

vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. (POPS 2004, 14,38–39.) Kulttuuriperintökas-

vatus tarjoaakin monikulttuuristuvalle koululle haasteen, mutta samalla mahdollisuuden 

oman ja muiden kulttuurin tarkastelulle.  

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman tukiessa paikalliseen lähiympäristöön ja -

kulttuuriin tutustumista kulttuurikasvatus nousee yhdeksi koulun kulmakivistä. Kulttuu-

rikasvatus, johon myös kulttuuriperintökasvatus liittyy, nähdään eräänlaisena persoonal-

lisuuskasvatuksena, jolla pyritään niin omien kuin toistenkin kokemusten ymmärtämi-

seen. (Kallio 2004, 50; Piispanen 2008, 89.) Oman paikallishistorian käsittely voi toimia 

oppilaan identiteetin vahvistajana torjuen samalla irrallisuuden tunnetta. Koska paikal-

lishistoriallista ainesta on mielekkäämpää lähestyä erilaisista tulokulmista käsin, asettaa 

se opettajalle haasteita muun muassa työtapojen suunnittelussa ja erilaisten oppimisym-

päristöjen hyödyntämisessä. (Sahama 1992, 204,211.)  

 

4.2.3 Paikantaju – ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatus  
 

Paikat ovat osa jokaisen ihmisen elämää. Joillekin paikoille muodostuu suurempi rooli 

kuin toisille, minkä vuoksi ne muodostavat tiiviin osan minuuttamme. Paikkakäsitystä 

voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: fyysis-sijainnillisesta, sensuaalis-

emotionaalisesta tai sosiaalis-kulttuurisesta. Elämäntilanteesta riippuen eri paikkojen 

tarkastelussa korostuu jokin (tai useampi) edellä mainituista paikan olemuksista. (Karja-

lainen 1997a, 41.) Paikan arvo riippuukin siihen liittyvistä kokemuksista, uskomuksista 

sekä sosiaalisesta kontekstista (af Forselles-Riska 2006, 220). Paikkakokemus on ennen 

kaikkea ruumiillisesti ja eri aistein koettuja havaintoja ja tunnetiloja. Usein arjen joka-

päiväiset ympäristöt muuttuvat näkymättömiksi arjen kehyksiksi, joihin ei juuri kiinni-

tetä huomiota. Vasta muutoksen tapahtuessa pysähdymme pohtimaan arjen paikkojen 

olemusta ja merkitystä itsellemme. (Karjalainen 1997a, 41,46.) 
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Tunnemme kuuluvuutta tiettyihin paikkoihin, sillä pystymme kokemaan niiden kautta 

menneisyyden ja nykyisyyden rinnakkain. Luodessamme ja määritellessämme paik-

kaidentiteettiämme keskeiseen rooliin nousee paikkaan kuulumisen tunne. (af Forselles 

2006, 219,226.) Koska elämämme paikat muodostuvat elämän ja kokemusten kautta, 

voidaan sanoa, että jokainen yksilölle merkittävä paikka on muokkautunut merkityksel-

liseksi inhimillisen tulkinnan ja merkityksenannon tuloksena. Inhimillisen todellisuuden 

muodostavat näin ollen aika, paikka ja minuus. (Karjalainen 1997a, 42; Karjalainen, 

1997b, 235.) Kuitenkin myös eriäviä näkökulmia ja kritiikkiä paikan ja identiteetin 

merkityksellisyyteen liittyen on esitetty. Kritiikki kohdistuu siihen, että rajaamalla mer-

kityksellinen kuulumisen tunne johonkin tiettyyn paikkaan, ummistetaan samalla silmät 

ideaalipaikkaa häiritseviltä elementeiltä – muilta paikoilta. (Kymäläinen 2006, 2010.)  

 

Ihmisen näkökulmasta jotkut paikoista ovat muuttumattomuudessaan lähes ajattomia. 

Kiire ja liikkuvuus ovat nykyajan keskeisimpiä elementtejä, joilla on väistämättömät 

vaikutuksensa niin ikään paikkoihin. Kun mikään ei pysy aloillaan ja muuttumattomana, 

miten on mahdollista luoda siteitä tiettyyn paikkaan? Toisin kuin aika, paikka tarjoaa 

mahdollisuuden kotoisuuden tunteeseen. (Tuan 2006, 15,26,28.) Nopeassa muutoksessa 

suhde tiettyyn paikkaan saattaa toimia yksilölle eräänlaisena pysyvänä ja muuttumatto-

mana tukipilarina, eräänlaisena turvaverkkona. Koulun taidekasvatuksella onkin suuri 

rooli oppilaan turvallisuudentunteen lisäämisessä tarjoamalla erilaisia keinoja ja haas-

tamalla oman ympäristön ja sen merkitysten tutkimiseen ja ymmärtämiseen. (Pohjakal-

lio 2005, 222.) Kuvataiteen oppimateriaalin avulla oppilailla on mahdollisuus tutustua 

näennäisesti muuttumattomiin ulkomuseon rakennuksiin sekä lisätä tietoisuutta omaan 

ympäristöönsä ja omiin paikkoihinsa liittyen. 

 

Ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatus kuuluvat tiivisti myös perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteisiin. Ympäristökasvatuksessa on perinteisesti keskitytty tarkastele-

maan niin luonnon kuin rakennetunkin ympäristön ominaisuuksia. Opetuksen perus-

olemus liittyy luonnonsuojeluun sekä kestävään kehitykseen. Tänä päivänä ympäristö-

kasvatus koulussa on laajentunut luonnontieteellisistä oppiaineista koskettamaan myös 

muita oppiaineita (Kallio 2004, 47–48). Ympäristön monipuolinen tarkastelu on erityi-

sen tärkeää, koska uusimmissa kaupunkilähiöissä historiakulttuuri saattaa olla vähissä 
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tai hyvinkin yksipuolista. Liikkuessaan yksipuolisessa ympäristössä yksilö on vaarassa 

sokeutua sille. Tämän vuoksi ympäristön monikerroksista havainnointia on hyvä har-

joittaa jo koulussa. (Ahonen 2002, 77.) Ympäristö ja arkkitehtuuri ovat myös kuvatai-

teen opetuksen yksi keskeisistä sisältöalueista. Siinä painopiste on erilaisten ympäristö-

jen tarkastelussa ja arvioinnissa esteettisestä, eettisestä sekä ekologisesta näkökulmasta 

käsin. (POPS 2004, 239.) Oppimateriaali ohjeistaakin opettajia kiinnittämään oppi-

laidensa kanssa huomiota Seurasaaren ulkomuseon rakennusten ekologisiin, eettisiin ja 

esteettisiin ominaisuuksiin – käyttötarkoitukseen, kestävyyteen ja ulkonäköön.  

 

Niin ympäristö- kuin arkkitehtikasvatukseenkin liittyy paljon arvoja. Pohtimalla oppi-

laiden kanssa, millainen on esteettisesti korkeatasoinen ympäristö ja millaisia arvoja ja 

asenteita niihin yhdistyy, kasvaa myös kiinnostus omaa ympäristöä kohtaan. (Salminen 

1995, 113–114.) Museo-opetus tapahtuu perinteisesti sisällä näyttelytiloissa, mutta 

myös ulkotilat antavat hyvät edellytykset opetukselle ja oppimisella. Näin voidaan tu-

tustua esimerkiksi paikalliseen rakennuskulttuuriin ja arkkitehtuuriin. Rakennuksiin 

liittyvä faktatieto ei ole arvokasta ainoastaan ammattiopetuksen näkökulmasta. (Kallio 

2004, 91,102.) Koska Seurasaaren ulkomuseon aukiolosesonki on hyvin lyhyt ja koin 

museo-opetuksen painottuvan museorakennusten sisälle, halusin oppimateriaalillani 

rohkaista opettajia tuomaan oppilaansa museoon myös sen aukioloajan ulkopuolella. 

Usein museorakennusten arkkitehtoniset ominaisuudet jäävät museo-opetuksessa taka-

alalle. Samalla, kun rakennuksia lähestytään kulttuuriperinnöllisestä näkökulmasta, tar-

kastellaan myös niiden arkkitehtonisia ominaisuuksia sekä esteettisiä, eettisiä ja ekolo-

giasia ominaisuuksia. Oppilaat hyötyvät eniten oppiessaan museossa havainnointitaito-

ja, joita he voivat hyödyntää myös koulun ulkopuolella (Kallio 2004, 91). 

 

4.2.4 Kokonainen koulu – oppiaineiden välisestä integraatiosta 
 

Integroimalla eli yhdistämällä eri oppiaineiden tarjoamaa tietoa ja työskentelytapoja on 

mahdollista saavuttaa entistä kokonaisvaltaisempi kognitiivinen potentiaali ja laajempi 

ymmärrys käsiteltävästä asiasta (Efland 2002, 103). Tieteiden rajat ylittävällä oppimi-

sella pyritään erilaisten ajatusmallien rakentamiseen pohdintojen, päättelyn ja tutkimi-

sen avulla. Oppiminen ei näin ollen rajoitu vain yhden absoluuttisen totuuden löytämi-
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seen ja ymmärtämiseen. Jatkuvasti muuttuva yhteiskunta edellyttää tiedon soveltamista 

ja kokonaisuuksien hahmottamista sirpaleisen tiedon sijaan. Samalla eri tieteenaloja 

yhdistävä oppiminen mahdollistaa yhteisöllisen pohdinnan ja tukee yksilön kasvua. 

(Piispanen 2008, 90–91.) Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan keskiöön nousee niin 

sanottu transfer eli tiedon siirto, jolla viitataan kykyyn soveltaa aiemmin opittua uusissa 

yhteyksissä. Jotta tämä olisi mahdollista saavuttaa, opetuksessa on huomioitava oppijan 

aiempi tietopohja. (Räsänen 2008, 104.) Kouluopetusta on kritisoitu usein sen yksipuo-

lisuudesta ja etäisyydestä oppijan omaan kokemusmaailmaan. Oppiaineiden integroin-

nin ei tulisi olla ainoastaan oppiaineiden välistä, vaan huomioida ja ulottua kosketta-

maan myös oppijan henkilökohtaista elämismaailmaa. Elämismaailma on yksilön ym-

märrys ympäristöstään ja kulttuuristaan sekä henkilökohtainen side siihen. (Efland 

2002, 167.)  

 

Integraatio kuuluu eritoten kognitiivisen teorian ja konstruktivismin piiriin perustues-

saan eri tieteenalojen ymmärtämiseen ja niiden välisten yhteyksien luomiseen. Eri oppi-

aineiden tietoteoreettiset perusteet, käsitteet ja ideat toimivatkin integraation lähtökoh-

tana. Oppiaineiden taustalla vaikuttavien tiedonalojen suhde on kuitenkin ajateltua mo-

nimutkaisempi. Yhdisteltäessä ja sovellettaessa eri oppiaineita tuleekin pohtia, opete-

taanko ensin välineet vai toimiiko ongelma lähtökohtana, jonka ratkaisemiseen etsitään 

välineitä. Oppiaineita yhdisteltäessä ja integroitaessa oppimista edistää ja helpottaa ope-

tukselle valittu yhteinen teema. Vaikka oppiaineita integroivat kokonaisuudet kehittävät 

myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, ei sen tulisi olla kuitenkaan integraation pääta-

voite. (Räsänen 2008, 112–113,120,124.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa oppiaineiden eheyttämisen eli integroinnin tavoitteeksi on kirjattu eri ilmiöiden 

tarkastelu eri tieteenalojen näkökulmasta. Tällä tavoin rakennettujen opintokokonai-

suuksien tulee kuitenkin nojautua yleisiin kasvatuksellisiin ja koulutuksellisiin päämää-

riin. (POPS 2004, 38.) 

 

Koulussa opiskeltavan tiedon rooli ja merkitys muuttuvat jatkuvasti, minkä vuoksi myös 

opetuksen ja opiskelun kannalta merkittävän ja hyödyllisen tietoaineksen määrittely käy 

yhä haasteellisemmaksi. Jotta koulu kykenisi vastaamaan myös arkielämän todellisiin 

haasteisiin, on kouluopetuksen alettava hyödyntämään entistä tehokkaammin oppiainei-
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den integraatiota monitieteellisen ja kokonaisvaltaisen kuvan saavuttamiseksi. (Krokfors 

ym. 2010, 55.) Koulun ongelmat liittyvät usein sen irrallisuuteen yhteiskunnallisesta 

toiminnasta ja oppilaiden elämismaailmasta (Miettinen 1990, 33. Ks. myös Anttonen & 

Helakorpi 1995, 113–114). Opettajat mieltävät usein oppimisen oman tieteenalansa asi-

antuntijuuteen eivätkä näin ollen hyödynnä oppiaineiden integroinnin tarjoamia mahdol-

lisuuksia (Räsänen 2008, 38).  

 

Kuvataiteen opetuksessa integraatiota tukee nykytaiteestakin tuttu taiteiden- ja tieteiden 

välisyys. Ollessaan osa kulttuurikasvatusta taideopetus on vuorovaikutuksessa erilaisten 

taidemuotojen ja muiden kulttuuristen muotojen kanssa. Näin taideopetuksella on mah-

dollisuus välittää ja vahvistaa niin yksilöllisiä kuin sosiaalisiakin merkityksiä. Integroi-

taessa kuvataide muihin oppiaineisiin on pohdittava sitä, kuinka kuvataiteessa opitut 

taidot voivat hyödyttää muiden oppiaineiden opiskelua ja päinvastoin. Kuvataidetta in-

tegroitaessa ei tule unohtaa kuvataiteellisen tiedonmuodostuksen erityisluonnetta. On 

siis tärkeää että myös ilmiön visuaalisten ulottuvuuksien tarkasteluun käytetään yhtä 

paljon aikaa kuin tarkasteltavan ilmiön muihinkin ominaisuuksiin. (Räsänen 2008, 

112,121,130–131,283.) Parhaimmillaan kuvataiteen opetus yhdistelee onnistuneesti 

oppiaineen eri ominaisuuksia ja aihealueita eli on sisäisesti integroitunutta (Laitinen 

2006, 53). 

 

Taideaineiden integrointi muihin koulussa opetettaviin aineisiin ei kuitenkaan ole aina 

täysin mutkatonta. Koulussa elää edelleen vahva ajatus taideaineista puuhasteluna, joka 

tukee niin sanottujen lukuaineiden oppimista. Integroitaessa kuvataide muiden oppiai-

neiden kanssa korostuu sen välinearvo esimerkiksi historiallisten tapahtumien ymmär-

tämisessä. (Räsänen 2008, 117.) Kuvataide tarjoaa hyvän lähtökohdan pitkienkin integ-

roitujen teemojen tarkastelulle. Siitä huolimatta sitä hyödynnetään usein vain tarkastel-

tavien teemojen kuvittamisessa, mikä ei suinkaan ole integraation tavoitteiden mukaista. 

(Laitinen 2006, 54.) Oppiaineiden välisen integraation lisäämiseksi ja helpottamiseksi 

opetussuunnitelmiin onkin kirjattu oppiaineille yhteisiä aihekokonaisuuksia (Apuli-

Suuronen 1999, 243).  
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Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen etu on usein niiden kokonaisvaltaisuudessa 

ja yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan. Näin ollen ne mahdollistavatkin luontevasti 

eri oppiaineiden integroimisen ja ovat hyvä lisä ja tuki kouluoppimiselle. (Manninen 

ym. 2007, 122.) Yksikään opintokäynti ei ole eristyksissä muusta oppimisesta, vaan 

koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä vierailuihin liittyy aina jokin oppimisen 

konteksti. Vierailut tulee sovittaa opetuksen tarpeita vastaaviksi ja niillä tulee olla en-

nalta määritellyt oppimistavoitteet. Hyvin suunniteltu opintokäynti yhdistyy saumatto-

masti koulussa käsiteltäviin aiheisiin ja siinä on huomioitu oppilaiden taitotaso. (Talbo-

ys 1996, 43–44,63.) Hyvin rakennettu ja suunniteltu eri oppiaineita integroiva opinto-

käynti palvelee myös kauempaa saapuvia oppilasryhmiä ja säästää koulun resursseja 

(Kuhmonen & Leimu 1986, 17,74). Mitä laajempaan opintokokonaisuuteen museokäyn-

ti saadaan osaksi, sitä mielekkäämpää oppiminen museossa on (Kallio 2004, 138). Ku-

vataiteen oppimateriaalia suunnitellessani pyrinkin huomioimaan sen monipuoliset hyö-

dyntämismahdollisuudet ja mahdollisuuden oppiaineiden väliseen integraatioon. Myös 

Seurasaaren ulkomuseon intendentti Teräsvirta koki kokonaisvaltaisen oppimateriaalin 

tarjoamisen sekä museota että koulua hyödyttävimpänä vaihtoehtona.  

 

4.3 Kohderyhmänä kahdeksasluokkalaiset 
 

Kohderyhmää valitessani koin tärkeäksi sen, että oppilaiden on mahdollista yhdistää 

Seurasaaren ulkomuseossa ja tehtävässä oppimansa tieto jo olemassa oleviin tietoihinsa. 

Tämän ajatuksen pohjalta suuntasin oppimateriaalin eritoten kahdeksasluokkalaisille ja 

sitä vanhemmille oppijoille. Arkkitehtuuri ja ympäristö ovat osa kuvataiteen opetusta 

ensimmäisistä luokista lähtien, minkä vuoksi Seurasaaren ulkomuseon rakennusten ark-

kitehtuuriin tutustuminen on luonteva jatkumo aiheeseen liittyen. Koska Seurasaaren 

ulkomuseossa kulttuurihistoria on näkyvästi läsnä, en voinut myöskään sivuuttaa tietoja, 

joita oppilas on saavuttanut esimerkiksi historian oppitunneilla. Jo alakoulun historian 

opetuksessa nousevat esiin oman perheen ja kotiseudun historia sekä suomalaisen kult-

tuurin muodostuminen. Yläkoulun historian opetuksessa käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat 

puolestaan esimerkiksi 1800-luku, kansallisuusaate sekä teollinen vallankumous. (POPS 

2004, 222–225,236–239.) Näin ollen ulkomuseossa nähtävä historia yhdistyy koulussa 
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opittuihin kokonaisuuksiin. Oppimateriaalin tieto-osio sisältää paljon yksityiskohtaista 

tietoa, minkä vuoksi oppimateriaalia voi hyödyntää myös vanhempien oppilaiden ope-

tuksessa. Opettaja voikin koota oppimateriaalista oppilaidensa tieto- ja taitotasoon näh-

den sopivan kokonaisuuden.  

 

Uskon oppimateriaalin oppilaan omaa elinympäristöä koskettavan Oma museo -

tehtävän tukevan nuoren kasvua ja oman identiteetin ja minäkuvan tarkastelua. Monella 

nuorella murrosikä ja minäkuvan etsintä ajoittuvat samaan aikaan yläkoulun kanssa. 

Murrosiässä nuori joutuu sopeutumaan monenlaisiin uusiin asioihin ja ongelmiin, joita 

hän pyrkii tarkastelemaan omista lähtökohdistaan käsin. Tällöin nuori rakentaa maail-

mankuvaansa taukoamattoman tulkinnan, havainnon sekä erilaisten kokemusten ja ko-

keilujen avulla. (Jarasto & Sinervo 1999, 30,33,197.) Taide antaa mahdollisuuden ja 

keinoja oman paikan etsimiselle sekä yksilöllisyyden kokemiselle (Linko 1998, 51). Se 

antaa keinoja rakentaa todellisuutta representaatioiden kautta. Koska suuri osa todelli-

suudesta on sosiaalisesti rakentunutta, taideopetuksella pyritään edistämään sosiaalisen 

ja kulttuurisen ympäristön ymmärtämistä. (Efland 2002, 171.) Kuvataiteen oppitunnit 

tarjoavatkin keinoja oman maailmankuvan ja identiteetin rakentamiselle. Rakentaessaan 

ja tulkitessaan visuaalista ympäristöään oppilas muodostaa yhteyksiä oman elämänsä ja 

ympäröivän maailman välille. Identiteetti muodostuukin persoonallisista ja sosiaalisista 

elementeistä. (Räsänen 2008, 252.) 

 

Paikka ja sen kokemus ovat tärkeässä roolissa ihmisen identiteetin rakentumisessa. Pai-

kan löytäminen ja siihen kuuluminen ovat osa identiteettiämme (Ropo 2008, 46. Ks. 

myös Katainen & Sava 2004, 23). Työstämällä ja löytämällä yhteyksiä paikkojen ja 

ihmisten välillä tietyt paikat muotoutuvat osaksi identiteettiämme ja menneisyyttämme 

(Siim 2006, 94,104). Kokemuksellisen lähestymistavan mukaan ihminen rakentaa iden-

titeettiään narratiivisesti koko elämänsä ajan. Sanoista ja kuvista kootun omaelämäker-

ran avulla ihminen muodostaa ja muuntaa minäkäsitystään. Kuvataiteen tunneilla tuote-

tut kuvalliset tarinat ovat nuorelle niin sanottua identiteettityötä, jonka avulla hän kertoo 

itsestään jotakin uutta muille ja itselleen. Kuvallisten tarinoiden sekä tulkinnan avulla 

oppilaan on mahdollista pohtia minuuden ulottuvuuksia niin henkilökohtaisessa elämäs-

sä kuin yhteiskunnallisestakin aspektista. Omat kuvat liittyvät laajempiin kulttuurisiin 
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yhteyksiin, kun niistä etsitään yhteyksiä kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin. (Räsänen 

2008, 190–192,254.)  

 

Museossa vierailleessaan kävijöillä on mahdollisuus havaita museoesineissä piirteitä 

omasta elämismaailmastaan. Perheet ja yhteisöt jakavat tarinoita vakiinnuttaakseen 

identiteettiään ja arvojaan. Museo-oppiminen, joka perustuu omille arvoille, on henkilö-

kohtaisuudessaan hyvin pitkäkestoista, tunteellista ja voimakasta. (Paris 2006, 262–

263.) Kuten jo aiemminkin on todettu, museo oppimisympäristönä eroaa paljonkin kou-

lusta. Museossa oppilaalla on mahdollisuus tarkastella eri ilmiöitä niin henkilökohtai-

sesta kuin ulkopuolisen tarkkailijankin näkökulmasta. Jotta oppilaat kehittyisivät niin 

ympäristön kuin omankin elämänsä tarkastelussa, on tärkeää tarjota yläasteikäisille ko-

kemuksia myös koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä. Museokäynti voi esimer-

kiksi vahvistaa, heikentämää tai laajentaa ja tarkentaa oppilaan minäkuvaa. (Paris 2006, 

263.) Museon välittämä kulttuuriperintö ei ole staattinen kokonaisuus, vaan se on jatku-

vassa muutoksessa uusien sukupolvien merkityksen annosta riippuen. Näin ollen muse-

oiden tuleekin pohtia kokoelmiensa merkitystään nuorille ja yhteyttään nuorten koke-

muksiin ja elämismaailmaan. (Kallio 2004, 58.)  

 

Sosiaalisten suhteiden muuttuessa yhä tärkeämmäksi murrosiässä nuori pohtii, vertaa ja 

arvioi omaa käyttäytymistään entistä enemmän mihin opiskelijatovereihinsa (Jarasto & 

Sinervo 1999, 33). Omaa identiteettiä ja sen lähtökohtia tarkastellessa oman tarinan 

jakamisella muiden kanssa on merkittävä rooli ymmärryksen syventämisessä (Martin, 

Sava & Vesanen-Laukkanen 2004, 17). Oppimateriaalin Oma museo -tehtävässä oman 

elinympäristön tutkiminen ja sen jakaminen muiden oppilaiden kanssa nouseekin yh-

deksi osaksi kokonaisuutta. Taidekasvatuksen ominainen elementti onkin erilaisuuden 

huomaaminen, sen kunnioittaminen ja siihen kannustaminen (Räsänen 2008, 252). Ja-

kamalla itselle merkitykselliset paikkakokemukset toisten kanssa oppilailla on mahdol-

lisuus oppia toisistaan uusia puolia ja tuntemaan sekä arvostamaan toisiaan enemmän.  
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5 Tutkimusmenetelmä ja -aineistot 
 

5.1 Tutkimusmenetelmät ja metodologiset lähtökohdat 
 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, koska se ei pyri yleistyksiin tilastollisin kei-

noin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). Sen sijaan tutkimus pyrkii selvittämään oppimateri-

aalin toimivuutta oppimisen tukena kuvailemalla tutkimukseen osallistuneiden koke-

muksia opetuskokonaisuudesta. Monipuolisuudessaan ja joustavuudessaan tapaustutki-

mus tavoittelee kokonaisvaltaista ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (Eskola & Saarela-

Kinnunen 2010, 198). Tutkimuksessa käyttämäni pääaineistonkeruumenetelmät, kyselyt 

ja haastattelu, ovat laadullisen tutkimuksen keskeisiä työkaluja, sillä laadullisessa tut-

kimuksessa keskeinen tutkimuskohde välittyy tutkijalle pääasiassa kielen, puheen ja 

tekstin, kautta (Eskola & Suoranta 2008, 142).  

 

Tutkimuksesta tekee tapaustutkimuksen se, että pyrin vastaamaan tutkimusongelmaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti laajaa ja monipuolista aineistoa apunani käyttäen. 

Jotta tutkimusta voidaan kutsua tapaustutkimukseksi, on olennaista, että aineistosta 

muodostuu kokonaisuus – tapaus. (Eskola & Saarela-Kinnunen 2010, 190; Lindblom-

Ylänne, Paavilainen, Pehkonen & Ronkainen 2013, 68.) Yksittäinen tapaus on eräänlai-

nen esimerkki suuremmasta joukosta pyrkiessään mahdollisimman kokonaisvaltaisen 

kuvan luomiseen (Syrjälä 1994, 15).  

 

Tapaustutkimus on luonteva lähestymistapa etenkin opetuksen ja oppimisen tutkimi-

seen, sillä huomioimalla kaikki osalliset toiminnasta voidaan saada entistä syvällisem-

pää tietoa. Lähtökohtana on ennen kaikkea tutkittavien muodostamat merkitykset sekä 

heidän kykynsä kokemusten reflektointiin. Erityisen kiinnostavia ovat merkitykset, joita 

tutkittavat toiminnoilleen antavat. (Syrjälä 1994, 11,13.) Kokonaisuuden avulla tapaus-

tutkimuksen pyrkimyksenä voi olla muun muassa ilmiön kehittäminen kuten tässäkin 

tutkimuksessa (Lindblom-Ylänne ym. 2013, 69). Tutkimalla oppimateriaaliin liittyviä 

kokemuksia ja sen vastaanottoa pyrin samalla myös kehittämään sitä. 
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Vaikka tutkimuksessa yhdistyvät tutkimus ja toiminta, ei se ole toimintatutkimus. Siinä 

missä koulussa tehtävä toimintatutkimus yhdistää tutkijan ja opettajan roolit toisiinsa, 

oli roolini tutkijana sivustaseuraaja. Toimintatutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on 

saada aikaan muutosta ympäristössä tai yhteisössä, jossa tutkimus tehdään, ja aktivoida 

siinä toimivia tahoja. (Heikkinen 2010, 214; Syrjälä 1994, 25,35.) Sen sijaan, että olisin 

tutkimuksellani pyrkinyt toiminnan muutokseen, tavoitteenani oli selvittää tutkimuk-

seen osallistuneiden kokemuksia oppimateriaaliin liittyen ja sitä kautta kehittää oppima-

teriaalia.  

 

Tutkimuksessa yhdistyvät monet tutkimukselliset menetelmät ja metodit. Monimene-

telmällisyyttä ja -metodisuutta kutsutaan triangulaatioksi. Tutkimustietoa ja tuloksia 

pyritään näin löytämään monesta eri näkökulmasta käsin. (Ahonen 1994, 141.) Triangu-

laatiota hyödynnetään etenkin silloin, kun pyritään saamaan selville tutkimukseen osal-

listuneiden kokemuksia tutkittavasta asiasta. Tutkimusmenetelmiä yhdistämällä ja nii-

den tuloksia vertaamalla on mahdollista saada kattavampi kuva tutkittavasta aiheesta 

kuin yksittäistä tutkimusmenetelmää käyttämällä. Näin tutkimustulokset ikään kuin täy-

dentävät toisiaan. (Eskola & Suoranta 2008, 68; Lukkarinen 2005, 227,232.) 

  

Tutkimus on pääasiassa fenomenografinen pyrkiessään tuottamaan tietoa tutkimukseen 

osallistuneiden kokemuksista oppimateriaaliin liittyen. Samalla tutkimuksessa on myös 

etnografisia piirteitä. Fenomenografisen tutkimuksen tavoin myös etnografisessa tutki-

muksessa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä osallisien näkökulmista käsin. 

Kuitenkin etnografisessa tutkimuksessa tutkijan pyrkimyksenä on ennen kaikkea ym-

märtää tutkittavien toimintaa ja sen sisältämiä sosiaalisia merkityksiä tutkittavaan ilmi-

öön liittyen. (Syrjäläinen 1994, 68; Vuorinen 2005, 63.) Fenomeografisessa tutkimuk-

sessa ilmiötä lähestytään merkitysten sijaan tutkittavien käsityksistä ja kokemuksista 

käsin (Lukkarinen 2005, 233). 

 

Etnografinen tutkimus pitää sisällään usein pitkäjänteisen kenttätyön, jonka aikana tut-

kija kerää aineistoa eri menetelmin. Pääasiallisia etnografisen tutkimuksen aineistonke-

ruumenetelmiä ovat haastattelut sekä osallistuva observointi. (Syrjäläinen 1994, 68,83.) 

Myös tässä tutkimuksessa oppituntien tarkkailulla oli tärkeä rooli aineistokeruuvaihees-
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sa. Oppitunteja tarkkailemalla minun oli mahdollista saada kuva siitä, miten oppimateri-

aalin hyödyntäminen käytännössä toteutettiin. Sen sijaan, että tutkimuksen painopiste 

olisi siinä, kuinka oppilaat ja opettaja työskentelivät uuden oppimateriaalin parissa, on 

se tutkimukseen osallistuneiden kokemusten selvittämisessä – fenomenografiassa.  

 

Fenomenografiassa pääpaino on tutkittavien muodostamissa ajatuksissa, käsityksissä, 

kokemuksissa ja tunteissa sekä niiden monimuotoisuuden tutkimisessa. Humanistisen 

käsityksensä vuoksi kyseisen tutkimussuuntauksen katsotaan soveltuvan erityisen hyvin 

koulussa tehtävään tutkimukseen. Tutkittavien elämismaailman eli ympäristön, jossa 

toimitaan, sekä elämysmaailman eli tutkittavien kokemusten ja niiden pohjalta muodos-

tettujen henkilökohtaisten merkitysten kautta tutkija pyrkii löytämään vastauksia tutki-

muskysymykseensä. (Aarnos 2010, 181–182; Ahonen 1994, 116; Lukkarinen 2005, 

233.) 

 

5.2 Tutkimuksen eteneminen ja aineistonkeruu 
 

Tutkimukseen osallistui yksi kahdeksannen luokan kuvataiteen ryhmä yhdessä kuvatai-

teen opettajansa kanssa. En paljasta tutkimukseen osallistuneen koulun tai kuvataiteen 

opettajan nimeä, koska tiedot eivät ole mielestäni tutkimuksen kannalta relevantteja. 

Kuvataiteen ryhmässä oli alun perin 19 oppilasta, mutta määrä väheni tutkimuksen ede-

tessä niin, että lopussa ryhmässä oli 17 oppilasta. Tutkimukseen osallistunut kuvataiteen 

ryhmä oli eräästä pääkaupunkiseudun kuvataidepainotteisesta yläkoulusta ja ryhmän 

kaikki oppilaat olivat tyttöjä. Suhteellisen homogeenisessä kuvataidepainotteisessa ”tyt-

töryhmässä” motivaatio taiteen tekemiseen, kokemiseen ja tutkimiseen laaja-alaisesti on 

mitä todennäköisimmin korkeammalla kuin ei-kuvataidepainotteisen koulun kuvataiteen 

sekaryhmässä. Tästä syystä keräämääni tutkimusaineistoon on suhtauduttava eri tavalla 

kuin ”tavalliselta” kuvataiteenryhmältä kerättyyn aineistoon.  

 

Tutkimukseen osallistuvat ovat ennen kaikkea tuntevia, toimivia ja osallistuvia subjek-

teja. Tämän vuoksi tutkimusaineistoa koottaessa ensiarvoisen tärkeää onkin tutkijan ja 

tutkittavien välinen vuorovaikutus. (Syrjälä 1994, 14.) Siinä missä tutkimus yhdistelee 

eri tutkimusmetodeja, on myös aineiston keruussa käytetty useita eri menetelmiä. Voi-
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daankin siis puhua aineisto- tai menetelmätriangulaatiosta (Eskola & Suoranta 2008, 

69–70). Menetelmätriangulaatiossa tutkimuskohdetta voidaan lähestyä yhdistämällä 

useita eri aineistonkeruumenetelmiä valitussa tutkimuskohteessa. Toinen vaihtoehto 

tutkimuskohteen tarkasteluun on tietyn aineistonkeruumenetelmän hyödyntäminen eri 

tutkimustilanteissa tai -kohteissa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 39.) Tutkimuksessani yh-

distyivät molemmat edellä mainitut menetelmätriangulaation ilmenemismuodot. Hyö-

dynsin monia eri aineistonkeruumenetelmiä (mm. kysely, oppituntien seuranta, valoku-

vat, tutkimuspäiväkirja, oppilaiden itsearvioinnit) selvittääkseni oppimateriaalin toimi-

vuutta käytännössä sekä oppilaiden kokemuksia oppimateriaaliin ja opetuskokeiluun 

liittyen. Toisaalta hyödynsin aineistonkeruussani myös haastattelua, jolla pyrin selvit-

tämään opettajan ja Seurasaaren ulkomuseon intendentin Mikko Teräsvirran kokemuk-

sia oppimateriaalista sekä oppimateriaaleista yleisemmällä tasolla. Toteutin nämä kaksi 

haastattelua eri aikaan ja eri ympäristöissä – koulussa ja museossa.  

 

Aloitin kuvataiteen oppimateriaalin suunnittelun kesäkuussa 2012. Suunnitteluvaihe 

kesti aina saman vuoden elokuun alkuun saakka, jolloin olin yhteydessä tutkimukseen 

osallistuneen koulun rehtoriin. Tämän jälkeen tein kaupungin opetustoimelle tarvittavat 

tutkimuslupahakemukset ja aloitin yhteydenpidon tutkimukseen osallistuneen kuvatai-

teen opettajan kanssa. Ennen opetuskokeilun alkamista tapasin kuvataiteen opettajan 

kertoakseni hänelle lisää tutkimuksesta ja sopiaksemme aikatauluista. Lisäksi pidimme 

yhteyttä sähköpostin välityksellä. Lähetin hänelle muun muassa alustavan oppimateriaa-

lin, jotta hän voisi tutustua siihen hyvissä ajoin ennen opetuskokeilun alkamista. Kuva-

taiteen ryhmä aloitti Seurasaareen liittyvän kuvataiteen opetuskokeilu syyskuussa 2012 

ja jatkoi sen parissa lokakuuhun 2012 saakka.  

 

Kuvataiteen oppitunteja oli syksyllä seitsemän eli yhteensä noin 14 tuntia. Osallistuin 

jokaiselle oppitunnille sivustaseuraajana. Näin sain nähdä, miten suunnittelemani kuva-

taiteen oppimateriaali käytännössä toimi, miten opettaja sitä hyödynsi ja miten oppilaat 

suhtautuivat siihen. Tein jokaisella oppitunnilla muistiinpanoja tunnin etenemisestä, 

jotka myöhemmin kirjoitin itselleni selkeiksi oppituntien kuvauksiksi. Lisäksi valoku-

vasin oppilaiden työskentelyä. Olin etukäteen toimittanut kunkin oppilaan huoltajalle 

allekirjoitettavaksi tutkimuslupahakemuksen (liite 2), jossa kerroin tutkimuksestani.  
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Ensimmäisellä kuvataiteen oppitunnilla esittäydyin kuvataiteen ryhmälle ja kerroin tut-

kimuksestani. Tämän lisäksi jaoin oppilaille lyhyen alkukyselyn (liite 3), jonka tarkoi-

tuksena oli selvittää oppilaiden ennakkokäsityksiä ja aikaisempia kokemuksia Seurasaa-

resta sekä saaren ulkomuseosta. Oppilaat vastasivat kyselyyn heti oppitunnin alussa. 

Vastaamisessa kesti yhteensä noin 20 minuuttia. Kyselyyn vastasi luokan 19 oppilaasta 

18. Kyselyyn vastaamisen jälkeen ryhmä keskusteli hetken opettajan johdolla Seurasaa-

resta sekä siitä, mikä ulkomuseo on. Lisäksi opettaja kertoi tulevasta opintoretkestä ul-

komuseoon ja siihen liittyvästä tehtävästä sekä antoi ohjeistukset seuraavalle oppitunnil-

le.  

 

Tutkimuskyselyn etuna pidetään etenkin sitä, että sen avulla voidaan kerätä monipuoli-

nen tutkimusaineisto kysymällä monenlaisia asioita suureltakin joukolta tutkittavia. Ky-

selytutkimusten kysymykset on jaettavissa yleisesti kolmeen eri kategoriaan: avoimet 

kysymykset, monivalintakysymykset ja asteikkoihin tai skaaloihin perustuvat kysymyk-

set. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 190,193. Ks. myös Valli 2010, 117.) Oppilail-

le teettämäni kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Koin avoimet kysymykset mie-

lekkäimmäksi, sillä ne tuovat vastaajan äänen paremmin kuuluviin. Siinä missä moniva-

lintakyselyt rajaavat vastaukset tutkijan valmiiksi valitsemiin vaihtoehtoihin, antaa 

avoimet kysymykset vastaajalle mahdollisuuden perustella vastaustaan ja kertoa, mitä 

hänellä on todellisuudessa mielessään (Hirsjärvi ym. 2007, 196).  

 

Vaikka kyselytutkimus mahdollistaa monipuolisen aineiston keräämisen, liittyy siihen 

myös heikkouksia. Mikäli tutkija ei ole kysymyksiään laatiessaan tarkkana valitsemien-

sa sanamuotojen kanssa, on mahdollisuus väärinymmärryksiin huomattavasti suurempi. 

Jotta kyselyssä todella kuuluisi tutkittavien ääni, kysymykset eivät saa olla johdattele-

via. Myöskään siitä, kuinka perusteellisesti tutkimukseen osallistuvat vastaavat kyse-

lyyn ei ole takeita. Kyselyyn saatetaan jättää helposti vastaamatta tai vastaukset ovat 

huolimattomia. (Hirsjärvi ym. 2007, 190; Valli 2010, 104,126.) 

 

Toisella oppitunnilla matkasimme Seurasaaren ulkomuseoon. Ryhmä tutustui opettajan 

johdolla ulkomuseon rakennusten arkkitehtuuriin. Samalla oppilaat tekivät kuvataiteen 
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vihkoihinsa nopeita luonnoksia rakennuksista ja niiden osista. Oppilaat kiinnittivät 

luonnoksissaan huomiota ennalta määrättyihin teemoihin (käyttötarkoitus, kestävyys ja 

ulkonäkö). Skannasin luonnokset myöhemmin saadakseni käsityksen siitä, millaisiin 

asioihin oppilaat kiinnittivät opintoretkellä huomiota. Viimeiset viisi oppituntia seurasin 

tuttuun tapaan sivusta tehden samalla muistiinpanoja tuntien etenemisestä. Oppituntien 

havainnointi sekä havaintojen pohjalta tehdyt muistiinpanot muodostavatkin yhden osan 

tutkimusaineistostani. Koin opetustilanteiden havainnoinnin luontevaksi tutkimusmene-

telmäksi, sillä olin jatkuvasti mukana opetustilanteissa. Havainnoinnin avulla minulla 

oli mahdollisuus saada välitöntä tietoa tutkimustilanteiden tapahtumista sekä tutkimuk-

seen osallistuvien käyttäytymisestä. Havainnoinnin positiivisena puolena pidetään sitä, 

että se mahdollistaa pääsyn luonnollisiin ympäristöihin ja tilanteisiin. (Hirsjärvi ym. 

2007, 208.) Lisäksi havainnoinnin avulla saavutettua tietoa on mahdollista yhdistää 

muilla keinoilla kerättyyn aineistoon. Sen avulla voidaan ennen kaikkea syventää muun 

tutkimusaineiston tarjoamaa tietoa. (Grönfors 2010, 158.) 

 

Tutkimusmenetelmänä myös havainnointi on saanut osansa kritiikistä. Havainnointiin 

on liitetty ennen kaikkea huoli siitä, että havainnoiva tutkija saattaa häiritä tutkimusti-

lannetta tai jopa muuttaa tilanteen kulkua. (Hirsjärvi ym. 2007, 208.) Näin käy kuitenkin 

usein vain tilanteissa, joissa tutkija on tilapäisesti läsnä. Sen sijaan tutkijan pidempi 

mukanaolo voi muuttaa tutkittavien käyttäytymistä ja totuttaa heidät tutkijaan. (Grön-

fors 2010, 160.) Ennen havainnoinnin aloittamista tutkijan on selvitettävä sekä itselleen 

että tutkittaville roolinsa havainnoijana. Rooli voi olla joko aktiivinen ryhmän jäsenenä 

toimiminen tai ulkopuolinen toiminnan tarkkailija (Hirsjärvi ym. 2007, 209). Osallistu-

maton havainnointi on perusteltua tilanteessa, jossa tutkijan osallistuminen ei tuo esille 

merkittäviä näkökulmia itse tutkimukseen (Grönfors 2010, 160). Koska pyrin selvittä-

mään oppilaiden oppimiskokemuksia sekä oppimateriaalin käyttöä ja toimivuutta, en 

kokenut toimintaan osallistumista tutkimuksen kannalta oleellisena. Tästä syystä toimin 

tutkimustilanteissa pääosin ulkopuolisena havainnoijana sen sijaan, että olisin osallistu-

nut aktiivisesti opetukseen ja sen kulkuun. Pyrin kuitenkin rakentamaan luontevan ja 

luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen tutkimukseen osallistuneen ryhmän kanssa 

olemalla läsnä opetustilanteissa ja ottamalla kontaktia niin oppilaisiin kuin opettajaan.  
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Jotta havainnoinnista olisi hyötyä tutkimuksen kannalta, ovat asiaankuuluvat muistiin-

panot havaintotilanteista ensiarvoisen tärkeät. Koska muisti on valikoiva ja karsiva työ-

kalu, tutkijan ei tulisi luottaa ainoastaan siihen. Tarvitaan siis muunkinlaisia muistiin-

panoja kuten kirjoitettuja, valokuvattuja tai piirrettyjä muistinvirkistäjiä. Muistiin-

panojen ei kuitenkaan tarvitse olla tilanteiden ja havaintojen yksityiskohtaista kirjaamis-

ta, vaan tutkija valitsee kirjattavaksi tutkimuksen kannalta keskeisimmän aineiston. 

(Grönfors 2010, 164–166.) Tutkimustilanteissa havainnot ja niistä tehdyt tulkinnat on 

kuitenkin tärkeää pitää vielä tässä vaiheessa erillään (Hirsjärvi ym. 2007, 212). Muis-

tiinpanot toimivatkin eräänlaisena tutkimuksen esianalyysina ja karsintana (Grönfors 

2010, 165).  

 

Ennen viimeistä oppituntia kerroin oppilaille loppukyselystä ja jaoin heille loppukysely-

lomakkeet (liite 4), jotka he täyttivät kotonaan. Koska olin jo tutustunut ryhmään, us-

koin voivani luottaa siihen, että mahdollisimman moni palauttaisi loppukyselyn täytet-

tynä. Kyselyyn päätyessäni tiedostin aineistonkeruumenetelmän heikkoudet. Kyselytut-

kimusta tehdessä on mahdotonta aavistaa kuinka motivoituneita osallistujat ovat vas-

taamaan kyselyyn. Myös kyselyyn vastaamattomien määrä saattaa joissakin tapauksissa 

nousta suureksi. (Hirsjärvi ym. 2007, 190.) Pyrin antamaan ohjeet kyselyyn vastaami-

seen mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin tarpeeksi lyhyesti. Antamalla ohjeet 

henkilökohtaisesti halusin motivoida oppilaita vastaamaan huolellisesti kysymyksiin. 

Kouluissa tehtävässä tutkimuksessa ei tulisi unohtaa opettajia ja heidän apuaan esimer-

kiksi aineiston keräämisessä. He tuntevat ryhmänsä ja tietävät, minkälaiset mahdolli-

suudet oppilailla on osallistua tutkimukseen. (Valli 2010, 110.) Tässäkin tutkimuksessa 

kuvataiteen opettajasta oli suuri apu oppilaiden motivoinnissa sekä kyselyvastausten 

keräämisessä. Oppilaat palauttivat loppukyselyt viimeisellä oppitunnilla lokakuussa, 

jolloin he myös keskustelivat valmiista töistään pienryhmissä. Tutkimuksen edetessä 

ryhmäkoko oli pienentynyt kahdella. Kyselyyn vastasi lopulta ryhmän 17 oppilaasta 15. 

Olin saamaani vastausmäärään erittäin tyytyväinen.  

 

Loppukyselyllä pyrin selvittämään muun muassa sitä, olivatko oppilaiden mielikuvat 

Seurasaaresta ja ulkomuseosta muuttuneet saaressa vierailun ja siihen liittyneen tehtä-

vän myötä, millaisena he kokivat tehtävän ja mitä he olivat oppineet siitä. Päädyin täs-
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säkin kyselyssä avoimeen kyselyyn, sillä vastauksissa kuuluu vastaajien ääni ja niistä 

saattaa nousta esiin jotakin odottamatonta (Valli 2010, 126). Kyselylomaketta suunnitel-

lessani jouduin miettimään paljon sen pituutta. Sain apua lomakkeen suunnitteluun ja 

testaamiseen ystävältäni. Jotta vastaaja ei jättäisi vastaamista kesken, vaan jaksaisi pe-

rehtyä siihen kunnolla, kyselylomake ei saisi olla liian pitkä (Valli 2010, 105). Ponniste-

luistani huolimatta kysely venyi pidemmäksi kuin olisin toivonut. Pyrin rakentamaan 

kyselyn niin, että kysymykset vaihtelisivat niin sanotusti helposta vaikeampaan. Aloitin 

kyselyn taustakysymyksillä, jotka olivat samantapaisia alkukyselyn kysymysten kanssa. 

Samalla ne toimivat niin sanotusti lämmittelykysymyksinä. Koska kysely oli pitkä ja 

halusin oppilaiden vastaavan siihen rauhassa ilman ympäröiviä häiriötekijöitä, päädyin 

siihen, että oppilaat vastasivat kyselyyn kotonaan. Voidaankin puhua informoidusta 

kyselystä, sillä jaoin ja ohjeistin kyselyn henkilökohtaisesti. Lisäksi osallistujat vastasi-

vat loppukyselyyn omalla ajallaan ja palauttivat sen sovittuun aikaan mennessä sovit-

tuun paikkaan. (Uusitalo 2001, 91.)  

 

Alku- ja loppukyselyn lisäksi oppilaat kirjoittivat opetuskokeilun päätteeksi itsearvioin-

nin, jossa he kuvailivat tehtyä tehtävää ja arvioivat omaa työskentelyään sekä lopputu-

loksia. Oppilaiden itsearviointi on tutkimukseen osallistuneen opettajan käytäntö. Sain 

itsearvioinneista lisämateriaalia tutkimukseeni. Koska oppilaat ovat tottuneet itsearvi-

oinnin tekemiseen opintokokonaisuuksien päätteeksi, on niissä havaittavissa eräänlainen 

rentous. Kun Seurasaareen liittyvä opetuskokeilu oli ohi, kyselyt palautettu ja itsearvi-

oinnit kirjoitettu haastattelin tutkimukseen osallistunutta kuvataiteen opettajaa ja Seura-

saaren ulkomuseon intendenttiä. Valitsin haastattelun yhdeksi aineistonkeruumenetel-

mäksi ennen kaikkea joustavuutensa vuoksi. Suora kontakti haastateltavan kanssa mah-

dollistaa kysymyksen toistamisen tai väärinkäsitysten välttämisen. Koska haastateltaval-

la nähdään olevan tieto, haastattelun tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa 

tutkittavasta asiasta. Haastattelun joustavuutta lisää se, että kysymysten järjestys on 

muunneltavissa haastattelun edetessä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 33; Tuomi & Sara-

järvi 2009, 73.) Koin kaksi haastattelua riittäväksi määräksi tutkimukseeni liittyen. 

Haastattelemalla opettajaa ja ulkomuseon intendenttiä sain niin koulun kuin museonkin 

äänen kuuluviin. Onhan haastateltavien ajatusten ja kokemusten esiin tuominen yksi 

tutkijan tehtävistä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 41).  
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Opettajalle ja ulkomuseon intendentille teettämäni haastattelut olivat strukturoituja tee-

mahaastatteluja. Siinä missä strukturoitu haastattelu etenee tiettyjen kysymysten varas-

sa, teemahaastattelu muodostuu tiettyjen teemojen ympärille (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

48; Hirsjärvi ym. 2007, 203). Pyrin rakentamaan opettajan (liite 5) ja intendentin (liite 

6) haastattelut mahdollisimman samankaltaisiksi, jotta saisin vastaukset sekä koulun että 

museon näkökulmasta. Hahmottamisen helpottamiseksi jaoin sekä opettajan että inten-

dentin haastattelurungot teemoittain kolmeen teemaan. Haastattelurungon rakentami-

seen sain apua silloiselta pro gradu -tutkielman ohjaajaltani. Kerroin etukäteen haasta-

teltavilleni, millaisia aiheita haastattelussani käsittelen. En kuitenkaan lähettänyt heille 

ennalta haastattelukysymyksiä. Pohjasin haastattelukysymykset osin myös oppilaille 

esittämiini kysymyksiin sekä heidän vastauksiinsa. Teemarunko, jonka varaan haastatte-

lu rakentui, sisälsi kolmentasoisia teemoja apukysymyksineen. Teemat siirtyivät yleises-

tä aiheen tarkastelusta aiheen lähempään tarkasteluun. Teemojen alle kokosin aihetta 

tarkentavia kysymyksiä, joiden varassa haastattelut etenivät. (Eskola & Vastamäki 

2010, 38.) Huolimatta haastattelua ohjaavista tarkentavista kysymyksistä pyrin pitämään 

haastattelutilanteen keskustelunomaisena. Tarkentavat kysymykset olivat lähinnä hel-

pottamassa keskustelun etenemistä ja estämässä sivuraiteille eksymistä. 

 

Kun ympäristö, jossa haastattelu tehdään, on haastateltaville ennestään tuttu, haastatte-

luilla on suurempi mahdollisuus onnistua (Eskola & Vastamäki 2010, 30). Tästä syystä 

järjestin haastattelut niin, että haastateltaville koitui haastatteluista mahdollisimman 

vähän vaivaa. Tavoitteeni oli, että molemmat haastateltavat olisivat tunteneet olonsa 

kotoisaksi. Haastattelin kuvataiteen opettajaa koulussa 25.10.2012 ja Seurasaaren ulko-

museon intendenttiä Kansallismuseon tiloissa 26.10.2012. Opettajan haastattelu kesti 

noin 65 minuuttia ja sen litteroitu materiaali oli pituudeltaan 13 liuskaa. Intendentin 

haastattelu kesti noin 40 minuuttia, josta litteroituna muodostui kymmenen tekstilius-

kaa.  

 

Koska tutkimusaineistoni koostuu oppilaille teettämästäni alku- ja loppukyselystä, opet-

tajan ja Teräsvirran haastattelusta, tutkimuspäiväkirjasta, oppitunneilla tekemistäni ha-

vainnoista sekä eri tilanteissa ottamistani valokuvista, valmiista oppilastöistä, oppilaiden 
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luonnoksista ja itsearvioinneista, tutkimusaineisto on varsin laaja. Pääaineisto koostuu 

teettämistäni kyselyistä, haastatteluista sekä oppilaiden itsearvioinneista. Muut aineiston 

osat ikään kuin tukevat keräämääni pääaineistoa. Laajuudessaan tutkimusaineisto antaa 

monipuolisen kuvan siitä, millaisen vastaanoton oppimateriaali sai, miten oppimista 

kuvailtiin sekä miten museo hyötyy materiaalista. Näin aineiston eri osat tukevat ja täy-

dentävät toisiaan.  

 

5.3 Aineiston käsittely ja analyysi 
 

Oppilailla teettämäni tutkimus on niin sanottu pitkittäis- eli seurantatutkimus, jossa ai-

neisto on kerätty samoilta vastaajilta ainakin kahdessa eri ajankohdassa. Pitkittäistutki-

mus mahdollistaa ilmiön syvemmän ymmärtämisen ja sen selittämisen. Pitkittäistutki-

mukselle on ominaista, että vastaajien eri aikoina antamat vastaukset saadaan yhdistet-

tyä. (Vastamäki 2010, 128,130.) Koska tutkimuksen alkukyselyä voidaan pitää enne-

minkin lähtökohtien kartoittamisena, en kokenut vastausten yhdistettävyyttä tärkeänä. 

Tämän vuoksi pyysin oppilaita palauttamaan kyselyvastauksensa nimettöminä eikä al-

ku- ja loppukyselyjen vastauksia voi näin ollen yhdistää. Käsittelin myös oppilaiden 

itsearvioinnit nimettöminä. Jälkikäteen ajateltuna oppilaiden ”koodaaminen” olisi saat-

tanut tuoda esiin mielenkiintoisiakin tutkimustuloksia. Oppilaiden vastausten ”koodaa-

minen” olisi antanut esimerkiksi mahdollisuuden seurata yksittäisen oppilaan käsityk-

sissä ja mielipiteissä tapahtunutta muutosta. 

 

On hyvin tavallista, että pitkittäistutkimuksen aikana syntyy katoa. Tämä saattaa johtua 

siitä, etteivät vastaajat olekaan enää motivoituneita tai eivät yksinkertaisesti pääse pai-

kalle kun kyselylomakkeet jaetaan ja vastaaminen ohjeistetaan. (Vastamäki 2010, 132.) 

Kato oli huomattavissa myös oppilaille teettämässäni loppukyselyssä. Kadon aiheutti 

pääasiassa se, että tutkimuksen aikana kuvataiteen ryhmästä kaksi oppilasta oli siirtynyt 

muualle. Ryhmän 17 oppilaasta loppukyselyyn vastasi 15. Voin mielestäni olla erittäin 

tyytyväinen saamaani vastausmäärään. Se on osaltaan osoitus oppilaiden motivoitunei-

suudesta.  
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Pyrin selvittämään alkukyselyllä oppilaiden käsityksiä ulkomuseoon liittyen ja näin 

ollen selvittämään tutkimuksen niin sanotun lähtöasetelman. Loppukyselyssä oppilaille 

esittämieni avointen kysymysten avulla pyrin puolestaan kartoittamaan oppilaiden aja-

tuksia niin Seurasaaren ulkomuseoon kuin tehtäväänkin liittyen. Jaoin loppukyselyn 

kysymykset jo valmiiksi ikään kuin kahteen osaan: (1) museossa tehtyyn opintokäyn-

tiin, ja museossa opittuun sekä (2) koulutyöskentelyyn ja koulussa opittuun. Näin sain 

eheän kuvan koko opetuskokeilusta. Avointen kysymysten etuna pidetään etenkin mah-

dollisuutta vastausten monenlaiseen luokitteluun. Haasteeksi saattaa kuitenkin muodos-

tua vastausten epämääräisyys. (Valli 2010, 126.) Lyhytsanaisuus ja vastausten epämää-

räisyys oli huomattavissa myös joissakin oppilasvastauksissa. 

 

Koska haastattelin opettajan ja intendentin vasta oppilaille teettämäni loppukyselyn jäl-

keen, pyrin ottamaan haastattelurunkoja rakentaessani huomioon myös oppilasvastauk-

sissa nousseita teemoja. Näin ollen tein eräänlaista oppilailta keräämäni aineiston kar-

toitusta jo haastattelukysymyksiä tehdessäni. Rakensin opettajan ja intendentin haastat-

telurungot teemoiltaan samankaltaisiksi, jotta pystyin seuraamaan koulun ja museon 

käsitysten samankaltaisuuksia ja eroja. Opettajalle teettämäni haastattelurungon kolme 

teemaa olivat: (1) oppimateriaalit yleisesti, (2) Seurasaari oppimispaikkana ja (3) ope-

tuskokeilu. Intendentin haastattelurungon teemat puolestaan olivat: (1) museokävijät, 

(2) ulkomuseon pedagoginen toiminta ja (3) uusi kuvataiteen oppimateriaali. Kyselyjen 

ja haastattelujen tukiaineistona toimivat kenttämuistiinpanoni sekä oppilaiden koulussa 

tekemät itsearviot. 

 

Avoimet kysymykset mahdollistavat aineiston monenlaisen tarkastelun. Vastauksia voi 

käsitellä niin laadullisesta kuin määrällisestäkin näkökulmasta käsin. (Valli 2010, 248.) 

Aineiston analyysini on kvalitatiivinen sisällönanalyysi, johon yhdistyy myös kvantita-

tiivinen aineiston tarkastelu. Sisällönanalyysi on yleisesti laadullisissa tutkimuksissa 

käytetty perusanalyysimenetelmä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Sisällönanalyysissa 

aineistoa lähestytään eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 105). Tutkimusaineistoa tarkastellessani pyrin hahmottamaan oppilaiden 

vastauksista kokonaiskuvan tutkimastani ilmiöstä. Kvalitatiivisessa sisällönanalyysissa 

huomio kohdistuu aineiston laadullisiin ominaisuuksiin. Tutkija ikään kuin käy keskus-
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telua aineiston kanssa. Kvalitatiivinen analyysi on tutkijan pohdintaa ja ajattelua, minkä 

vuoksi siinä kuuluu myös tutkijan ääni. (Syrjäläinen 1994, 89.) Siinä missä kvalitatiivi-

nen sisällönanalyysi perustuu tutkijan omiin pohdintoihin ja aineiston sanalliseen kuvai-

luun, perustuu kvantitatiivinen analyysi aineiston tilastolliseen arvioon. Laadullisen 

aineiston kvantitatiivinen analyysi edellyttää vastausten luokittelemista ryhmiin ja nii-

den vertailua (Valli 2010, 126). Usein kvantitatiivisen analyysin yhdistyessä sisällön-

analyysiin puhutaankin sisällön erittelystä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106.) Hyödynsin 

kvantitatiivisia analyysimenetelmiä muun muassa oppilaiden museokäsityksiä ja aiem-

pia museokäyntejä kartoittaessani. 

 

Ennen tutkimusaineistoni varsinaista analyysia litteroin oppilaiden kyselyvastaukset 

sekä opettajan ja intendentin haastatteluvastaukset. Numeroin oppilaiden kyselyvastauk-

set erikseen oppilasmäärän mukaisesti. Tämä helpotti minua aineiston hahmottamisessa. 

Oppilasvastausten litteroinnin jälkeen aloitin kyselyvastausten systemaattisen koodaa-

misen, josta siirryin sen teemoitteluun. Aineiston analyysissani koodaus ja teemoittelu 

kulkivat ikään kuin käsi kädessä, sillä pyrin löytämään oppilasvastauksista yhteisiä tee-

moja, jotka koodasin yhteneväisellä värillä. Tämän jälkeen taulukoin vastaukset teemo-

jen mukaisesti, mikä helpotti oppilaiden asenteiden ja oppimiskokemusten vertailussa ja 

näin ollen kartoittamisessa.  

 

Opettajan ja intendentin haastattelut olivat jo alustavasti teemoiteltu. Teemahaastattelun 

vahvuus onkin siinä, että aineisto on ikään kuin jo etukäteen jäsennelty (Eskola & Vas-

tamäki 2010, 43). Intendentin haastattelulla pyrin pääasiassa kartoittamaan Seurasaaren 

ulkomuseon toimintaa, kun taas opettajan haastattelulla pyrin selvittämään hänen koke-

muksiaan opetuskokeiluun liittyen. Näin ollen intendentin haastattelussa esiin nousseet 

asiat esiintyvät pääasiassa Seurasaaren ulkomuseota käsittelevässä luvussa 3. Koska olin 

ottanut opettajan haastattelurunkoa rakentaessani huomioon oppilasvastaukset ja heille 

teettämäni loppukyselyn, saatoin vertailla opettajan ja oppilaiden kokemuksia kokonai-

suuteen liittyen. Psykologian tohtori Eila Aarnos toteaakin, että vertailemalla oppilaiden 

ja opettajan ajatuksia ja käsityksiä samasta ilmiöstä, on mahdollista saada mielenkiintoi-

sia tulkintoja (Aarnos 2010, 186). Opettajan ja oppilaiden vastaukset rinnastamalla ana-

lyysi muodostuu eräänlaiseksi opettajan ja oppilaiden vuoropuheluksi.  
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Teemoittelua pidetään hyvänä analysointitapana käytännöllisten ongelmien ratkaisemi-

sessa, sillä siinä painottuu eritoten se, mitä kustakin teemasta on sanottu. Näin vastauk-

sista voi poimia tutkimusongelman kannalta olennaisimman tiedon. Kyse on siis laadul-

lisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä eri aihepiireihin. Aineiston teemoittelu 

mahdollistaakin eritoten aineistossa esiintyvien teemojen vertailun. Jotta teemoittelu ja 

näin ollen aineiston analyysi olisi mielekästä, vaatii se onnistuakseen tutkimusaineiston 

ja teorian vuorovaikutusta. (Eskola & Suoranta 2008, 174–175,178; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 93.) Jotta saisin muodostettua tutkimusaiheestani ja -aineistostani kokonaisvaltai-

sen kuvan olen yhdistänyt tutkimukseeni liittyvää teoriaa aineiston analyysin joukkoon. 

Näin ollen analyysini on teoriaohjaava, sillä aiempi tieto ohjaa analyysin etenemistä, 

vaikka analyysi itsessään on aineistolähtöistä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96). Teoria 

ikään kuin tukee aineistosta nousseita teemoja ja havaintoja. Jotta aineiston analyysi ei 

olisi ainoastaan teorian ja tutkimustulosten monotonista esittelyä, olen pyrkinyt tuo-

maan myös tutkimukseen osallistuneiden äänen kuuluviin. Tutkimusaineiston suorat 

lainaukset ja opetuskokeilun kuvaus antavat elävämmän kuvan tutkimuksen etenemises-

tä ja tuovat tutkimukseen osallistuneet lähemmäs lukijaa (Syrjälä 1994, 13). 
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6 Kuvataiteen oppimateriaali koulutyön tukijana 
 

6.1 Mikä ihmeen ulkomuseo? 
 

Kahdeksannen luokan kuvataiteen ryhmä osallistui opetuskokeiluun Seurasaaren ulko-

museossa syksyllä 2012. Koska jokaisella liittyy museovierailuihin erilaisia kokemuk-

sia, vaihtelee museokäynnin anti oppilaalle väistämättä. Toiselle museo ja sen aihepiiri 

saattavat olla ennestään tuttuja, kun toiselle se on täysin tuntematon. (Kallio 2004, 142.) 

Tästä syystä halusin teettää oppilaille alkukyselyn ennen ulkomuseoon tekemäämme 

opintokäyntiä. Alkukyselyllä pyrin kartoittamaan oppilaiden aiempia kokemuksia Seu-

rasaareen liittyen. Merkitsen alkukyselyn vastauksia lyhenteellä AK (alkukysely). Li-

säksi numeroin oppilaiden vastaukset vastaajien määrän mukaisesti 1–18. Oppilaiden 

loppukyselystä käytän puolestaan lyhennettä LK (loppukysely) ja numeroin ne vastaa-

vasti vastaajien määrän mukaan 1–15. Alku- ja loppukyselyssä käyttämäni numeroinnit 

eivät vastaa toisiaan, minkä vuoksi yksittäisen oppilaan alku- ja loppukyselyvastauksia 

ei voi verrata toisiinsa. Opettajan haastatteluvastauksissa käytän lyhennettä HO (haastat-

telu, opettaja). 

 

Alkukyselyn vastauksista kävi ilmi, että suurin osa luokan oppilaista (14 oppilasta) oli 

vieraillut Seurasaaressa perheenjäsentensä tai koulun kanssa aiemmin. Kuitenkin vain 

kuusi oppilasta mainitsi Seurasaaressa käynnin liittyneen varsinaisesti museoon ja sen 

rakennuksiin. Loput oppilaista kertoivat käynnin liittyneen muunlaisiin vapaa-ajan akti-

viteetteihin, kuten esimerkiksi ulkoiluun. Lisäksi osa oppilaista muisti koulun vuosittain 

seitsemäsluokkalaisille Seurasaaressa järjestämän tutustumispäivän, johon ei kuitenkaan 

liity museossa vierailua. Lähes kaikki Seurasaaressa aiemmin vierailleet olivat käyneet 

saaressa ainakin kerran kuluneen vuoden (2011/2012) aikana. Koska ulkomuseo oli 

monelle tuntematon, saatoin lähtökohtaisesti olettaa, että museokäynti tarjoaisi monelle 

oppilaalle uusia kokemuksia ja elämyksiä – oppimiskokemuksen. 

 

Kallio muistuttaa, että museovierailu on sitä antoisampi, mitä paremmin se suhteutuu 

oppilaan aiempaan tietoainekseen (Kallio 2004, 86,138. Ks. myös Kuhmonen & Leimu 
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1986, 81). Ennen museovierailua opettaja keskustelikin oppilaidensa kanssa koulussa 

siitä, mikä on ulkomuseo ja kertoi hieman ulkomuseoon liittyvästä tehtävästä ja muse-

ossa tehtävistä piirrosmuistiinpanoista. Lisäksi opettaja muisteli oppilaiden kanssa ryh-

män edellisvuotista koulun lähialueen arkkitehtuuriin liittynyttä tehtävää orientoiden 

oppilaat tulevaan museovierailuun. 

 

Mahdollisimman hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi oppisisällön tulee pitäytyä 

olennaisten asioiden käsittelyssä. Jos yksityiskohtaiset tiedot menevät kokonaiskuvan 

hahmottamisen edelle, jää oppiminen helposti pinnalliseksi ja lyhytaikaiseksi. (Kuhmo-

nen & Leimu 1986, 80.) Isossa museossa haasteeksi usein muodostuu kompaktin koko-

naisuuden laatiminen laajasta valikoimasta (Kallio 2004, 83). Uusi oppimateriaali koos-

tuu sekä kokonaisvaltaisemmasta että yksityiskohtaisemmasta tiedosta, josta opettaja 

voi itse koota ryhmälleen sopivan kokonaisuuden. Tutkimukseen osallistunut opettaja 

oli tyytyväinen oppimateriaalin tarjoamaan tietosisältöön.  

 
Siinä oli ihan sitä perustietoo, mitä ei tarvii hakee ja haalii. [--] Must siinä oli oi-
kein sopivasti. Ei ainakaan lisää. Jos ajatellaan peruskoulun oppimäärää, niin kyl 
siin oli. [--] Sitähän voi sit oman harkinnan mukaan, et mitä siitä käsittelee. Pa-
rempi, et on vähän liikaa, ku liian vähän. Et siitä voi sitten muokata ja karsia. 
(HO.)  

 

Hän kuitenkin olisi toivonut avainsanoja aiheeseen liittyen oppimateriaalin seuraamista 

ja opastusta helpottamaan.  

 
Sen kierroksen vetäminen ois ehkä ollut ihan näin maallikkona helpompaa, jos ois 
vaikka ollut ranskalaisii viivoi tai jotenkin semmosta. Se on helpompi siel seurata.   
[--] Et nyt kun se on aika sellasta suorasanaista tekstiä, niin jotenkin sieltä se 
ydin. (HO.) 

 
Myös oppimateriaaliin valitsemani viisi museorakennusta ja kierroksen looginen etene-

minen saivat opettajalta kiitosta.  

 
Must se oli oikeen sopiva niinku aikataulunkin mukaan. Must se oli aika sopiva, 
kun nyt pysähdyttiin kuitenkin piirtämäänkin. [--] Se oli just sopivan mittanen, et 
se mahtu siihen kaksoistuntiin ja tosiaan, et ne oli lähekkäin ne rakennukset toisi-
aan. (OH.)  
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Sen sijaan museokierroksen sisältö ja kesto jakoi oppilaiden mielipiteitä. Osa oppilaista 

koki museovierailun raskaana, mikä puolestaan vei huomion itse museolta ja sen sisäl-

löiltä: Aika tylsä, joutuu kävelemään liikaa (LK11). Tylsintä oli kiertely, kun väsytti 

pitkän päivän jälkeen (LK7). Tylsintä oli selostus rakennuksista (LK5). Museokäyntiin 

liittyi kuitenkin myös positiivisia kokemuksia, jotka tukivat museossa oppimista: Mie-

lenkiintoisinta kierroksessa oli taloihin tutustuminen (LK6). Mielenkiintoisinta oli var-

maan rakennusten tiedot ja tarinat sekä yksityiskohdat ”miksi tämä on juuri näin” 

(LK12). Retki oli ihan ok. Kuulin paljon asioita, joita en Seurasaaresta tiennyt. (LK14.) 

 

Museokasvatuksessa on viimeaikoina pyritty huomioimaan oppilaiden aktivoiminen 

entistä paremmin esimerkiksi taiteellisin keinoin (Palviainen 2000, 125–126). Yksi 

luonnollisimpia tapoja hahmottaa ympäristöä onkin sen piirtäminen. Samalla se auttaa 

oppilaita keskittymään ja fokusoimaan huomionsa haluttuun kohteeseen. (Kallio 2004, 

132.) Myös Seurasaaren uudessa oppimateriaalissa opettajille annetaan vinkkejä oppi-

laiden aktivoimiseksi museossa. Kiinnittämällä huomiota rakennusten erilaisiin piirtei-

siin kuten kestävyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja ulkonäköön, oppilaiden on hel-

pompi jäsentää näkemäänsä. Piirtämällä tai valokuvaamalla oppilaat poimivat raken-

nuksista omasta mielestään tärkeät elementit. Myös opettaja oli ehdottomasti sitä mieltä, 

että museokierrokseen tulee liittää osallistavia elementtejä. Oli kiva, et sitä saarta tai 

sitä paikkaa katsottiin vähän uudesta näkövinkkelistä. Et ihan oikeesti pysähdyttiin kat-

somaan niitä rakennuksia. (HO.) 

 

Pyytäessäni oppilaita kertomaan ulkomuseoon tekemästämme retkestä lähes poikkeuk-

setta oppilaat kertoivat kierokseen liittyneestä piirrostehtävästä sekä eri rakennusele-

menttien kategorioinnista (ulkonäkö, kestävyys ja käytännöllisyys). Kiersimme museota 

pysähdellen paikoissa piirtäen rakennuksista kolmelle sivulle asioita: ulkonäköön liitty-

vät, kestävyyteen liittyvät sekä käytännöllisyyteen liittyvät (LK1). Kierreltiin, kateltiin 

rakennuksia, piirrettiin pikapiirroksia, ihan kivaa (LK7). Koska museossa tehdystä ret-

kestä oli ehtinyt kulua loppukyselyyn mennessä jo kuukausi, voisi ajatella, että piirus-

tustehtävä auttoi osaltaan oppilaita muistamaan, minkälaisia asioita ulkomuseossa käsi-

teltiin. Toimimalla kävijä työstää museon tarjoamaa informaatiota ja näin ollen myös 

oppii paremmin (Manninen ym. 2007, 46–47). 
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Oppilasryhmän itsenäisessä museovierailussa opettaja on avainroolissa opintokäynnin 

suunnittelussa, järjestämisessä ja jatkotyöstämisessä (Kallio 2004, 141). Piirtämisen 

lisäksi toimiva aktivointikeino on kysymysten esittäminen ja dialogi (Kallio 2004, 92). 

Tutkimukseen osallistunut opettaja elävöittikin museokäyntiä esittämällä oppilaille ky-

symyksiä ja liittämällä käsiteltävät aiheet oppilaiden aiempiin tietotaitoihin. Keskuste-

lunomainen ohjaus ja johdattelu mahdollistaa omien oivallusten ja havaintojen tekemi-

sen sekä kysymysten esittämisen (Kuhmonen & Leimu 1986, 80). Opettajan ollessa 

innostunut ja halukas soveltamaan oppimateriaalin tietosisältöjä saa oppimateriaalin 

käyttö uusia muotoja ja innostus tarttuu myös oppilaisiin (Uusikylä & Atjonen 2005, 

168). Opettaja piti ensimmäistä itse ohjaamaansa museokierrosta haastavana, mutta us-

koi vierailujen muuttuvan sujuvammaksi ajan myötä.  

 
No on se aika rankkaa kyllä, ku ollaan vähän niinku sellasilla vierailla vesillä. Et-
tä pitää luntata paperista ja varmaan tosiaankin, jos sen tekis vaikka viis kertaa, 
niin sit vois jo mennä varmemmin. (HO.) 

 

 

Vaikka monella oppilaalla oli aiempia kokemuksia Seurasaaren ulkomuseosta, oli ul-

komuseokäsite monelle vieras. Tavoitteenani olikin muun tietotaidon ohessa selkiinnyt-

tää, mitä ulkomuseolla oikein tarkoitetaan. Oppilaiden loppukyselyvastauksista päätel-

len onnistuin kyseisessä tavoitteessani. En tiennyt Seurasaaresta ennen juurikaan mi-

tään. En edes, että se on ulkomuseo ja että rakennukset on siirretty sinne muualta. 

(LK12.) Opin sen, että rakennukset on tuotu jostain muualta ja koottu sinne (LK15). 

Ulkomuseokäsitteen lisäksi osa oppilaista kertoi oppineensa uutta museorakennusten 

arkkitehtonisista ominaisuuksista ja pohtineensa rakennuksia syvällisemminkin. Mie-

lenkiintoisinta oli ajatella, että jotkut ovat oikeasti asuneet näissä taloissa (LK1). Opin 

uusia juttuja, että talot voivat olla joko käytännöllisiä ja sisältää kuitenkin jotain koris-

teellisuutta (LK2).  

 

Huolimatta opetussuunnitelmien huomioimisesta oppimateriaaleissa saatetaan museo-

vierailu nähdä kouluopetuksesta irrallisena toimintana. Jos museokäynnin merkitys jää 

oppilaille epäselväksi, jäävät myös oppimistulokset helposti heikoiksi. (Krokfors ym. 
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2010, 60.) Teini-ikää leimaa eräänlainen mustavalkoisuus (Jarasto & Sinervö 1999, 34). 

Tämä saattaa näkyä muun muassa siinä, että oppilaille voi tuottaa hankaluuksia hahmot-

taa oppilaitoksissa opittujen asioiden yhteyttä toisiinsa tai ympäröivään elämään. Opitun 

soveltamisen vaikeus saattaa liittyä myös siihen, ettei käsitteissä ole tapahtunut tarvitta-

vaa muutosta. (Koli & Silander 2002, 23.) Vaikka oppilasvastausten perusteella näyttää 

siltä, että ulkomuseokäsite selkiintyi monelle oppilaalle, ei Seurasaareen tehdyn opinto-

käynnin yhteys koulussa tehtyyn Oma museo -tehtävään ollut kaikille selvä. Mietin 

vain, miksi Seurasaaressa piirrettiin, kun se ei liittynyt mitenkään ulkomuseo-tehtävään 

(LK4). Toisaalta samainen vastaaja monen muun oppilaan tavoin kertoi opintoretkestä 

olleen apua Oma museo -tehtävän suunnittelussa ja tekemisessä. Hein muistuttaakin, 

että museossa vieras asia voi muuttua ahaa-elämykseksi myöhemmin (Hein 1998, 154). 

 

Vaikka joillakin oppilaista oli vaikeuksia nähdä Seurasaari oppimispaikkana tai määri-

tellä siellä opittua, koki opettaja Seurasaaren erinomaisena oppimisympäristönä. Samal-

la hän näki opetuskokonaisuuden kattavana kokonaisuutena.  

 
Must se on tosi ainutlaatuinen Helsingissä [--] Jos kuviksen kannalta kattoo, niin 
nyt ku mekin oltiin tutustumassa siihen arkkitehtuuriin, että niinku suhteellisen 
pienellä alueella on niin paljon rakennuksia ja arkkitehtuurin kannalta semmosii 
juttuja, mitä ei muualta Helsingistä todellakaan löydy. Et aika hieno kokonaisuus. 
Ja mä luulen, et oppilaatkin, vaikka siellä ovat käyneetkin, niin katsovat nyt ihan 
erilailla niitä rakennuksia. [--] Must oli tosi hyvä, että työskentely jatkui täällä 
koululla. [--] Siihen sisälty paljon asioita ja paljon monipuolisesti hyvii asioita. 
(HO.) 

 

 

Pohjimmiltaan museossa opitaan kulttuurista sen avulla (Hooper-Greenhill 2006, 242). 

Yksityiskohtaisen tiedon sijaan museokasvatuksella pyritään ennen kaikkea tietoisuuden 

muutokseen (Hänninen 2000, 132). Museon aineelliset objektit tarjoavatkin mahdolli-

suuden omaan kulttuuriperintöön tutustumiseen. Sen sijaan, että museoissa keskityttäi-

siin vain menneen tarkasteluun, on myös nykykulttuurin hahmottamisella ja suhteutta-

misella menneeseen suuri rooli. Samalla se käy eräänlaisena harjoituksena julkisissa 

paikoissa käyttäytymiseen ja museoissa käymiseen. (Kallio 2004, 6,26,142.) Verrattaes-

sa oppilaiden alkukyselyssä käyttämiä termejä loppukyselyn termeihin on oppilaiden 

asenteissa ja arvoissa tapahtunut muutos. Siinä missä alkukyselyssä museorakennuksiin 
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viitattiin muun muassa sanoilla mökki ja hökkeli, esiintyi nimitys hökkeli loppukyselyssä 

enää kerran. Mökki oli kadonnut kuvauksista kokonaan.  

 

Nykypäivän käsityksiä ja toiveita museo-opetukseen liittyen kuvaavat sanat viihde, 

voimaantuminen, kokemus ja etiikka. Jotta museossa oppiminen olisi kokonaisvaltaista, 

tulisi museokävijälle tarjota tila ja mahdollisuus keskustelulle, uusille kokemuksille ja 

merkitysten muodostamiselle. (Roberts 1997, 131–132.) Museokasvatuksella pyritään 

myös museokokoelmien arvostamiseen ja hyödyntämiseen (Heinonen & Lahti 2001, 

190). Museokasvatus voi näin ollen parhaimmillaan herätellä kävijöitään heidän oman 

elämismaailmansa hahmottamiseen ja laajempaan tietoisuuden muutokseen sekä roh-

kaista omatoimisiin museokäynteihin samalla kun tietoisuus ja arvostus omaa tai vieras-

ta kulttuuria kohtaan kasvaa. 

 

6.2 Taitoja tulevaisuutta varten – oppiminen koulussa 
 

Seurasaaren ulkomuseossa vierailun jälkeen työskentely jatkui koulussa. Koulussa to-

teutettavan Oma museo -tehtävän voi toteuttaa monella eri tavalla. Oppilas voi esimer-

kiksi suunnitella omalle museolleen esitelehtisen tai vaikkapa rakentaa siitä pienoismal-

lin. Tutkimukseen osallistunut ryhmä toteutti tehtävän suunnittelemalla ja taittamalla 

omaa ulkomuseota esittelevän esitteen. Ennen oman esitteen tekemistä oppilaat kuiten-

kin tutustuivat pienryhmissä opettajan mukanaan tuomiin esitteisiin. Lyhyen esitteiden 

tarkastelun jälkeen oppilaat jakoivat tutkimistaan esitteistä mietteitään, jotka opettaja 

listasi taululle. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa muun muassa sitä, mikä te-

kee esitteestä hyvän tai huonon. Esiin nousivat niin tekstin kuin kuvienkin määrä, taiton 

selkeys ja esitteen informatiivisuus. Ryhmä oli vuotta aiemmin suunnitellut kuvataiteen 

tunnilla lehden kannen, joten taittoon liittyvät asiat olivat monelle ennestään tuttuja. 

Oma museo -tehtävä sopi näin ollen hyvin jo opittujen taitojen kertaamiseen ja testaa-

miseen. Monet oppilaista muistivatkin tehneensä aiemmilla kuvataiteen tunneille lehden 

kannen. Sen sijaan yksikään oppilaista ei ollut aiemmilla kuvataiteen tunneilla tehnyt 

Seurasaareen tai ulkomuseoon liittyvää tehtävää. 
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Alku- ja loppukyselyn lisäksi oppilaiden itsearvioinnit toimivat aineistonani oppilaiden 

oppimiskokemuksia tutkiessani. Itsearviointi on noussut keskeiseksi osaksi koulun ar-

kea. Pohtimalla omaa työskentelyään ja sen tuloksia oppilasta kannustetaan itsenäiseen 

ja vastuulliseen oppimiseen. (Koppinen, Korpinen & Pollari 1994, 84.) Tehtäväkoko-

naisuuden päätyttyä oppilaat kirjoittivat jo tavaksi muodostuneen itsearvioinnin työs-

kentelystään ja tekemästään työstä. Itsearvioinneissaan oppilaat kertovat kokonaisin 

lausein tehtävän tarkoituksesta, käytetyistä materiaaleista, työtavoista ja -välineistä sekä 

listaavat omia kokemuksiaan siitä, mikä tehtävässä oli helppoa/vaikeaa, mitä hän oppi 

tehtävästä sekä mitä hän tekisi mahdollisesti toisin. Käytän oppilaiden itsearvioinneista 

lyhennettä IO (itsearviointi, oppilas) ja numeroin ne oppilaiden määrän mukaisesti 1–

17. Oppilaiden itsearvioinneista käyttämäni numerot eivät vastaa alku- tai loppukyselys-

sä käyttämääni numerointia. 

 

Mediakasvatus ja kriittisen medianlukutaidon kehittäminen on olennainen osa tämän 

päivän kuvataidekasvatusta. Median ja ympäristön monitasoisten viestien ymmärtämi-

nen on äärettömän tärkeää ympäristössä liikuttaessa. Mediakasvatuksessa ympäristöä 

voidaan lähestyä sekä kriittisestä että esteettisestä näkökulmasta. Tekemällä itse me-

diatuotteita on mahdollista saavuttaa entistä syvempi ymmärrys ympäristöstä. (Kellner 

1998, 376–377.) Oppilaat tekivät esitehahmotelmansa ensin käsin paperille, jonka jäl-

keen he tekivät lopullisen esitteen tietokoneella Microsoft Publisher -ohjelmalla. Opet-

taja pitikin uuden ohjelman käyttöä opettavaisena ja mielenkiintoisena kokemuksena.   

[--] aika pelotta ruvetaan harjoittelemaan ja kokeilemaan ja jotain lopputulosta syntyy 

kuitenkin ihan mallikkaastikin (HO). 

 

Monesti oppilaat hankkivat vapaa-ajallaan sellaista tietotaitoa, jonka saamiseen koulu-

opetus ei välttämättä anna mahdollisuutta (Krokfors ym. 2010, 52,54). Tutkimukseen 

osallistuneen luokan oppilailla olikin rutkasti laaja-alaista osaamista tietokoneiden käy-

tössä, joka oli opittu koulun ulkopuolella. Koulu ja oppilaan elämismaailma tulisikin 

nähdä toistensa jatkumona eikä toisiaan poissulkevina kokonaisuuksina. Rajoja läpäise-

vässä pedagogiikassa huomioidaan myös oppilaan koulun ulkopuolella saavuttamia tie-

totaitoja. Näin oppilaiden rooli tiedon vastaanottajina voi muuttua tiedon välittäjiksi. 

(Krokfors & Vitikka 2010, 234.) Koska tietokone oli monelle oppilaalle luonteva työs-
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kentelyväline, oivalsivat he nopeasti uuden ohjelman ominaisuudet ja saattoivat auttaa 

myös opettajaa. Opettaja keskusteli oppilaiden kanssa esitteiden ulkomuodon lisäksi 

tekijänoikeuksista, sillä jotkut oppilaista hyödynsivät museoesitteessään internetin tai 

ClipArtin valmiita kuvia. Moni oppilaista kokikin uuden ohjelman käytön oppimisen 

Oma museo -tehtävän suurimmaksi anniksi: Opin käyttämään uutta ohjelmaa tietoko-

neella (LK9). Opin käyttämään Microsoft Publisheria ja opin myös kuvien tekijänoike-

uksista (IO4). Joillekin esitteen tekeminen käsin olisi kuitenkin ollut mieluisampi vaih-

toehto: Olisin halunnut tehdä tehtävän esim. käsin suoraan taitellulle paperille piirtäen, 

liimaten jne. (LK12). Vaikeaa ja epämiellyttävää oli itse esitteen tekeminen koneella. 

Oli vaikeaa saada esitteestä persoonallisen näköinen ilman, että se näyttäisi tyhmältä. 

(IO9.) 

 

Sekä opettaja että oppilaat suhtautuivat Oma museo -tehtävään ja esitteen tekoon posi-

tiivisesti. Opettaja näki opintokokonaisuuden tukevan perusopetuksen opetussuunnitel-

maa sekä mahdollisuuden oppiaineen sisäiseen ja oppiaineiden väliseen integraatioon. 

 
Must toi oli tosi hyvä, koska siinä tuli sen sisällön lisäks myös tää itse esitteen te-
keminen ja se taitto ja typografia, ja uuden ohjelman käyttö. [--] Sielt löyty nyt se 
taiteen tuntemus, tuli sitä taidehistoriaa niinku arkkitehtuurin muodossa, ku ne et-
si niitä tietoja omista taloistaan, omaa kuvailmaisua eli sitä piirtämistä ja valoku-
vausta ja sit tuli kuvallista viestintää elikkä tämmönen esitteen tekeminen, muotoi-
lu ja arkkitehtuuri. Et siin itseasias tuli niinku kaikki kuviksen sisällöt yhdes teh-
täväs. Mä rakastan sitä, että voi yhdistellä asioita ja niinku sitä oppiaineen sisäis-
tä integraatiota, että on tämmösiä kokonaisuuksia. [--] Mun mielestä ois erittäin 
kiva, jos niitä tekstejä ois voinu tehdä vaikka äidinkielen opettajan tai äidinkielen 
tunnilla. [--] Kielten opiskeluun ilman muuta myöskin kyllä. (HO.) 

 

 

Oppilaiden itsearvioinneista käy ilmi, että itselle tärkeiden rakennusten valitseminen 

tuotti osalle oppilaista vaikeuksia samalla, kun osa koki sen helppona. Myös opettaja 

havaitsi, että joillekin oppilaista oman ulkomuseon kokoaminen oli hankalaa, ja että 

oppilaiden ulkomuseot koostuivat suhteellisen samankaltaisista rakennuksista.  

 
Osalle oppilaista se oli vähän hankala tajuta, et mikä se oma ulkomuseo on. [--] 
Olin ite yllättyny siitä, kuinka vaikee ton ikäsen oli miettiä niitä rakennuksia. Ois 
luullu, et ne ois vähän lennokkaammin ja vähän niinku mielikuvituksellisemmin 
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lähestyny sitä tehtävää. [--] Mutta onko se sitten tuo ikä ja onko se tuo elämän 
vaihe, et se sit on se koulu, koti ja mökki tai joku. (HO.) 

 

 

Loppukyselyn vastauksista ilmenee, etteivät kaikki oppilaista näe yhteyttä Seurasaaren 

ulkomuseossa ja koulussa tehdyn tehtävän välillä. Samalla kun toiset oppilaista eivät 

koe ulkomuseossa vierailua hyödyllisenä koulussa tehtävän kannalta, kertoo osa oppi-

laista saaneensa vinkkejä oman museonsa suunnitteluun ja esitteen kokoamiseen ja vie-

railun olleen näin ollen hyödyllinen. Esimerkiksi mitä tietoa rakennuksista kannattaa 

esitteeseen laittaa (LK1). Sain vinkkejä, minkälaisia erityyppisiä rakennuksia ulkomu-

seossa voisi olla (LK6). Opettaja uskoo ulkomuseossa vierailun havainnollistaneen op-

pilaille ulkomuseo-käsitettä. 

 

Huolimatta oppimateriaalin laajasta historiallisesta tietoaineksesta opettaja koki oppi-

materiaalin olevan lähellä myös oppilaan elämää ja tätä päivää.  

 
Tosi hyvä, et se työskentely jatku täällä koululla. Et siihen oli sitten tehtävä, joka 
liitty siihen Seurasaaren ulkomuseoon, mutta ei ollu niinku, et oli tarpeeks lähellä 
oppilasta ja oppilaan elämää ja tätä päivää. (HO.)  

 

Formaalia koulua ja informaalia koulua yhdistävät oppimisympäristöt ja oppimateriaalit 

pyrkivät luomaan yhteyden ja tasapainon kahden edellä mainitun välille. Oppiminen 

nähdään ennen kaikkea elämänpituisena, laajana ja moniulotteisena kokonaisuutena. 

(Krokfors ym. 2010, 56.) Osa oppilaista kokeekin saavuttaneensa Oma museo -tehtävän 

kautta taitoja, joita voi hyödyntää myös tulevaisuudessa. Opin, että on helppo tehdä 

esiteitä (LK2). Opin suunnittelemaan esitteitä ja käyttämään tilaa sekä väriä ja fonttia. 

Nyt osaan tarvittaessa tehdä edes jonkinlaisen esitteen. (IO12.)  

 

Paikka ja sen kokemus ovat tärkeässä roolissa ihmisen identiteetin rakentumisessa ja 

tiivis osa sitä koko elämän ajan (Ropo 2008, 46). Omien tarinoiden tiedostamisen, jä-

sentämisen ja jakamisen kautta oma ymmärrys ympäröivästä maailmasta ja omasta 

identiteetistä kasvavat (Martin ym. 2004, 17). Kuvataiteen oppitunnit ovat omiaan tari-

noiden jakamiselle, sillä taidekasvatuksen ominainen elementti on erilaisuuden huo-

maaminen, sen kunnioittaminen ja siihen kannustaminen (Räsänen 2008, 252). Koska 
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monen oppilaan omassa ulkomuseossa esiintyi oma koti ja muita koko perheelle merkit-

täviä rakennuksia tai paikkoja, uskon että ainakin osa oppilaista on keskustellut ulkomu-

seostaan ja sen rakennuksista perheenjäsentensä kanssa. [--] sain enemmän tietoa ra-

kennuksista, jotka ovat minulle tärkeitä (IO9). Rakennuksista ja paikoista tietoa etsimäl-

lä myös tietoisuus omasta elinpiiristä on lisääntynyt. Oppilaat päättivät viimeisen oppi-

tunnin muiden oppilaiden esitteitä tarkastelemalla ja niiden taittoon tutustumalla. Kysy-

essäni oppivatko he toisistaan jotakin, sain myöntävän, kylläkin epäröivän vastauksen. 

Näin ollen dialogia ja tarinoiden vaihtoa ei ole tapahtunut ainoastaan kotona vaan myös 

oppilaiden kesken.  

 

6.3 Muuttuvat käsitykset 
 

Oppiminen voidaan nähdä niin jokapäiväisenä pohdintana kuin suunniteltuna ja tiedos-

tettuna toimintanakin. Oppimista määrittää muutos, joka voi tapahtua asenteissa, tie-

doissa tai käytöksessä ja johtaa uudenlaiseen ymmärrykseen. Muutoksessa oppijalle 

karttuu uusia tietoja samalla kun jo olemassa olevat tiedot kehittyvät. Muutoksen al-

kuunpaneva voima on ympäristössä ja siinä tapahtuva tai tapahtunut vuorovaikutus. 

Muutos voi olla pitkäaikainen tai vain ohimenevä vaihe eikä se välttämättä tapahdu vä-

littömässä oppimistilanteessa. (Sinkkonen ym. 2006, 230.) Koska muutos on yksi oppi-

misen peruselementeistä, koen tutkimukseen osallistuneen ryhmän ennakkoasenteiden 

ja niissä mahdollisesti tapahtuneiden muutosten tarkastelua tärkeänä osana tutkimustani. 

 

Tämän päivän kasvatuksessa korostuva kognitiivinen oppimisteoria korostaa oppijan 

omien kokemusten, muistin ja informaation prosessoinnin merkitystä oppimisessa 

(Manninen ym. 2007, 44). Oppimisteorian lähtökohtana on ajatus oppijan kyvyistä aja-

tella ja ymmärtää asioita, niiden yhteyksiä sekä järjestää tietoainesta uudelleen. Kogni-

tiivisen oppimiskäsitykseen kuuluva konstruktivistinen oppimiskäsitys painottaa erito-

ten oppijan aiemman tietoaineksen merkitystä oppimisessa. (Sinkkonen ym. 2006, 230.) 

Myös asenteet ovat ratkaisevassa osassa oppimisessa (Kauppila 2007, 37). Museon 

ominainen voimavara liittyykin sen mahdollisuuteen liittää kokemus ja elämys opitta-

vaan tai jo olemassa olevaan tietoon. Uusien tietojen oppimisen lisäksi tärkeää on asen-

teisiin ja arvoihin vaikuttaminen. (Heinonen & Lahti 2001, 193.) Georg E. Hein (1998) 
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näkeekin museo-oppimisen osana konstruktivistista oppimisteoriaa. Museovierailun ei 

tarvitse olla pitkäkestoinen saadakseen kävijöissään aikaan muutoksen. Jotta kävijän 

olisi mahdollista oppia museossa, on hänelle tarjottava mahdollisuus osallisuuteen ja 

kokonaisuuksien muodostamiseen. (Hein 1998, 136.) Oppijan lähtötiedoilla ja -

käsityksillä on siis merkitystä siinä, kuinka uuteen tietoon suhtaudutaan ja kuinka opi-

taan. Tämä huomioon ottaen tutkimukseen osallistuneen ryhmän toiminta museossa 

pohjautui pitkälti ryhmän jäsenten aiempiin käsityksiin, mielipiteisiin ja kokemuksiin 

Seurasaaren ulkomuseosta.  

 

Oppilaille teettämäni alkukyselyn perusteella Seurasaari oli kaikille, yhtä oppilasta lu-

kuun ottamatta, paikkana ennestään tuttu. Moni tiesi saaressa olevan vanhoja rakennuk-

sia, mutta vain muutamassa vastauksessa mainittiin itse ulkomuseo. Lähes poikkeukset-

ta vastauksissa esiintyi saaren vehreä luonto ja ulkoilumahdollisuudet. Puolestaan oppi-

laiden kuvailut Seurasaaren ulkomuseosta jakautuivat melko selkeästi kolmeen eri ryh-

mään: ryhmään jonka mielestä ulkomuseo ja/tai itse saari on miellyttävä (6 oppilasta), 

ryhmään joka koki Seurasaaren ulkomuseon tylsänä paikkana (5 oppilasta) ja ryhmään, 

jolla ei ollut mielipidettä ulkomuseoon liittyen (6 oppilasta). Yksi oppilaista ei päässyt 

osallistumaan Seurasaareen tekemällemme retkelle. Oppilaiden loppukyselyvastauksissa 

on kuitenkin huomattavissa asenteiden muutoksia ulkomuseoon liittyen. Loppukyselyn 

perusteella yli puolet (9 oppilasta) kyselyyn vastanneista pitää Seurasaaren ulkomuseota 

viihtyisänä tai mukavana paikkana. Mukava vanhanaikainen museo. Siellä on kiva tun-

nelma. (LK2.) Vain neljä oppilasta piti ulkomuseota edelleen tylsänä paikkana. Ulko-

museo oli vähän tylsä, koska mua ei kauheesti kiinnostanu ne talot (LK13). Yhdelle 

oppilaista ei ollut ulkomuseossa vierailusta huolimatta muodostunut museosta mielipi-

dettä. Vaikka asenteet ulkomuseota kohtaan paranivat, ei monikaan oppilaista ollut ha-

lukas vierailemaan ulkomuseossa uudelleen (7 oppilasta). En välttämättä ulkomuseossa, 

mutta Seurasaaressa yleensä (LK1). Neljä oppilasta olisi valmiita vierailemaan museos-

sa uudelleenkin.  

 

Tutkimukseen osallistunut opettaja ei ole juurikaan aikaisemmin käyttänyt Seurasaaren 

ulkomuseota omassa opetuksessaan. Hän kertoo vieneensä oppilaat vain joskus saareen 

piirtämään rakennuksia. Mitä valmiisiin oppimateriaaleihin tulee, kertoo opettaja, ettei 
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hän ole koskaan aiemmin hyödyntänyt tai kohdannut sellaisia. Hän kokee valmiit oppi-

materiaalit liiaksi opetusta sitoviksi ja ohjaaviksi. 

 
En oo sellast valmist oppimateriaalii kyllä käyttänyt. Siks oli tosi kiinnostava 
niinku itekin kokeilla, et miten se toimii ja varmaan tän jälkeen suhtaudun silleen 
niinku myönteisemmin. Mutta tota must sellasta ei oo kauheesti, tai siis mä en oo 
kauheesti kohdannu. [--] Mä oon kokenu aina, että jos sen on jotenkin ite miettiny 
sen tehtävän ja se lähtee niinku omasta itsestä, niin se välittyy myös oppilaille se 
innostus toisella tavalla kuin, et jos mä oon ottanu sen valmiina jostain. [--] Että 
sitte, jos mulla on paperilla jotain, ni se pitäis jotenki niinku ottaa haltuun se aihe 
ja asia niin, että se ois jotenkin innostava. [--] Mä niinku aina oon vierastanu sel-
lasii valmiita tehtävänantoja. 

 

Opettajan kuitenkin näkee valmiit oppimateriaalit varteenotettavina vaihtoehtoina ope-

tuksen tukena ja uskoo rohkaistuneensa opetuskokeilun myötä hyödyntämään niitä jat-

kossakin. Opettaja kertoo näkevänsä nyt myös Seurasaaren ulkomuseon mahdollisuudet 

opetuksen tukena uudella tavalla. 

 
Et jos ois tämmösiä jotenkin niinku hyvin tehtyjä ja mietittyjä ja matalalla kynnyk-
sellä sovellettavia omatoimisia käyntejä, niin se ois myös hyvä siinä mielessä, et 
se on niinku heikossa taloudellisessakin tilanteessa mahdollista. [--] Opin Seu-
rasaaresta ja palaan taatusti siihen materiaaliin viel uudestaankin joo. [--] Roh-
kastu itekin nyt. Että tosiaan hyödyntää Seurasaaren ulkomuseota opetuksessa ja 
miettii silleen oikeesti, että mihin kohtaan se parhaiten sopis. Se sopi tähän kasiin 
oikein hyvin! Siit vois tehdä oikeen semmosen kiinteen osan sitä. 

 

 

Koulun ympäristökasvatus on laajentunut koskettamaan luonnontieteen opetuksen lisäk-

si myös monia muita oppiaineita (Kallio 2004, 47–48). Kun ympäristöä tarkastellaan 

monialaisesti, on mahdollista saavuttaa laajempi ymmärrys elinympäristöstämme. Liik-

kuessaan esimerkiksi kaupunkilähiössä, jossa historialliset jäljet saattavat olla hyvinkin 

vähäiset tai kaupunkikuva on jatkuvassa muutoksessa, yksilö on vaarassa sokeutua sille. 

Tästä syystä ympäristön monikerroksista havainnointia olisikin hyvä harjoittaa jo kou-

lussa. (Ahonen 2002, 77.) Tutustuessaan sekä ulkomuseon rakennuksiin että oman elä-

mänsä rakennuksiin oppilaalle avautuu mahdollisuus rakentaa siltaa menneen ja nykyi-

sen välille. Samalla oman ympäristön havainnointi lisääntyy ainakin hetkellisesti. Tut-

kimukseen osallistuneista oppilaista kuitenkin vain muutama koki tapahtuneen muutosta 

siinä, kuinka he ympäristöään tarkkailevat. Mietin enemmän miksi/kuka/milloin joku on 
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rakentanut juuri tuon talon (LK2). Rupesin miettimään, mitkä rakennukset ovat minulle 

merkittäviä ja tärkeitä (LK7). Uskon kuitenkin, että mitä aktiivisemmin ja toistuvam-

min ympäristöä tarkastellaan myös asenteet sitä kohtaan muuttuvat. Näin niin sanottu 

näkymätön ympäristö muuttuu pikkuhiljaa näkyvämmäksi. 

 

Vaikka vain muutama tutkimukseen osallistuneista oppilaista koki muutoksen tavassaan 

huomioida ja havainnoida ympäristöään, kokevat monet kiinnittävänsä opetuskokeilun 

jälkeen eritavalla huomiota erilaisiin esitteisiin ja opasteisiin. Katson esitteitä kriitti-

semmällä silmällä: mikä näyttää hienolta tai toimivalta ja miten olisin ehkä itse jonkin 

kohdan toteuttanut (LK12). Kiinnostaa enemmän (LK17). [--] ymmärsin paremmin, 

miksi jotkut esitteet keräävät heti huomiota (LK7). Kuvataideopetuksen voimavara on-

kin siinä kuinka se yhdistää kuvien tekemisen ja niiden tulkinnan (Räsänen 2008, 216). 

Näyttääkin siltä, että konkreettinen esitteen tekeminen ja niiden esteettisistä ominai-

suuksista keskusteleminen koulussa on vaikuttanut enemmän oppilaiden ajatusmallin 

muutokseen kuin esitteen tekemistä edeltänyt itsenäinen oman ympäristön jäsentämi-

nen. Pohjakallion mukaan esteettisten asenteiden oppimiseen vaikuttaa pitkälti esteetti-

nen suhtautuminen ympäristöön. Tätä voidaan harjoittaa muun muassa osallistumalla, 

toimimalla ja vaikuttamalla tai tekemällä ja tulkitsemalla kuvia ja erilaisia ympäristöjä. 

(Pohjakallio 2005, 222.)  

 

6.4 Tulokset – kouluoppiminen opetuskokeilun keskiössä 
 

Tutkimukseni lähtökohtana oli Seurasaaren ulkomuseolle suunnittelemani kuvataiteen 

oppimateriaali. Tutkimukseeni osallistui yksi pääkaupunkiseudun kahdeksannen luokan 

kuvataiteen ryhmä yhdessä opettajansa kanssa. Tutkin syksyllä 2012 oppimateriaalin 

pohjalta tehtyä opetuskokeilua seuranneita oppimiskokemuksia sekä -tuloksia. Koska 

opetuskokeiluun liittyi työskentelyä niin koulussa kuin museossakin, tarkastelen oppi-

laiden ja opettajan kokemuksia molemmissa oppimisympäristöissä.  

 

Erilaisissa oppimisympäristöissä saavutettujen oppimistulosten arviointi on haastavaa, 

sillä oppimisympäristön osuutta yksilöllisessä oppimisprosessissa voi olla jopa mahdo-

ton todistaa (Opetushallitus 2006, 12). Oppilaille teettämäni alku- ja loppukyselyn sekä 
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opettajalle teettämäni haastattelun avulla pyrinkin kartoittamaan tutkimukseen osallistu-

jien kokemuksia oppimateriaaliin ja opetuskokeiluun liittyen. Tämän hetkisissä oppi-

misteorioissa päärooliin nousee kognitiivinen oppimisteoria, jonka keskiössä on muun 

muassa oppijan omien kokemusten, muistin ja informaation prosessoinnin merkitys op-

pimisessa (Manninen ym. 2007, 44). Oppimisen sosiokulttuurisessa teoriassa puolestaan 

korostuu oppijan ja kulttuurin vuorovaikutteinen suhde. Kun yksilö oppii, kasvaa hän 

osaksi kulttuuria samalla, kun yksilön osallisuus ja toimijuus kehittää kulttuuria. (Kum-

pulainen 2008, 23.)  

 

Asenteet oppimista ja opittavaa aihetta kohtaan määrittelevät pitkälti, millaiseksi oppi-

minen muodostuu. Asenteet voivat olla joko oppimisen edistäjiä tai esteitä. (Kauppila 

2007, 37.) Oppilaiden alkukyselyvastauksista käy ilmi, että suurimmalla osalla on ai-

empaa kokemusta Seurasaaresta, mutta saaren ulkomuseo oli monelle vieras. Kolmas-

osa alkukyselyyn vastanneista piti saarta ja/tai siellä sijaitsevaa ulkomuseota tylsänä 

paikkana. Koska aiemmat käsitykset ja asenteet ohjaavat oppimista, voi olettaa, että 

oppilaat, joilla oli negatiivisia kokemuksia ulkomuseoon ja/tai saareen liittyen eivät 

pitäneet opintokäyntiä kovin mielekkäänä. Oppimista määrittää muutos asenteissa, tie-

doissa tai käytöksessä ja sitä kautta saavutettu uusi ymmärrys (Sinkkonen ym. 2006, 

230). Opetuskokeilun jälkeen teettämästäni loppukyselystä käy ilmi, että asenteissa ul-

komuseota kohtaan on tapahtunut muutosta. Nyt jo yli puolet vastanneista oppilaista 

suhtautuu ulkomuseoon positiivisesti. Näin ollen museokäynti on muuttanut monen op-

pilaan käsityksiä museosta ja oppimista voi katsoa tapahtuneen. Muutoksen alkuunpa-

neva voima onkin usein ympäristössä ja siinä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa (Sink-

konen ym. 2006, 230). 

 

Perinteisessä kouluopetuksessa oppiminen koulun ulkopuolella nähdään helposti erään-

laisena kouluopetuksen lisänä (Krokfors ym. 2010, 61–62). Jotta koulussa toteutuisivat 

elämyksellisyys, joustavuus sekä muunneltavuus, on koulun pyrittävä läpäisemään rajo-

ja formaalin ja informaalin oppimisympäristön välillä yhä tehokkaammin (Krokfors & 

Vitikka 2010, 234). Opintokäyntien ei tulisi olla eristyksissä muusta oppimisesta, vaan 

ne tulee sovittaa opetuksen tarpeita vastaaviksi ja niillä tulee olla ennalta määritellyt 

oppimistavoitteet. Hyvin suunniteltu opintokäynti yhdistyy saumattomasti koulussa kä-
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siteltäviin aiheisiin ja siinä on huomioitu oppilaiden taitotaso. (Talboys 1996, 43–

44,63.) Pyrinkin huomioimaan kahdeksasluokkalaisten taitotason ja aiemmat tietotaidot 

oppimateriaalia suunnitellessani. Tutkimukseen osallistunut opettaja kokikin oppimate-

riaalin oppimista tukevana ja oppilaiden taitotasoon sopivana. Jotta oppimateriaali voisi 

onnistua tavoitteessaan opettamisen ja oppimisen tukemisessa, sen tulee noudattaa val-

litsevia opetussuunnitelmia ja vastata opettajien tarpeisiin (Heinonen 2005, 31). Opetta-

jan mielestä oppimateriaali oli monipuolinen ja hän näki siinä esiintyvän kaikki perus-

opetuksen opetussuunnitelman kuvataiteen opetukselle asettamat sisällöt.  

 

Jotta museovierailu olisi mielekäs osa muuta kouluopetusta, koostuu se usein kolmesta 

osasta: valmistelusta, museovierailusta ja museokäynnin jatkotyöstämisestä (Kallio 

2004, 138. Ks. myös Manninen ym. 2007, 46–47). Myös tutkimukseen osallistunut 

ryhmä keskusteli ennen museokäyntiä tulevasta opintoretkestä, siellä tehtävästä piirus-

tustehtävästä ja siitä, mitä ulkomuseolla tarkoitetaan. Alkukyselyn perusteella moni 

oppilaista ei tiennyt etukäteen, mitä ulkomuseokäsitteellä tarkoitetaan. Loppukyselyssä 

moni oppilaista kertoo kuitenkin tietävänsä nyt, mikä on ulkomuseo. Näin ollen oppilaat 

ovat oppineet museovierailun ja Oma museo -tehtävän kautta myös uusia käsitteitä. 

Huolimatta opetussuunnitelman huomioimisesta oppimateriaaleissa saatetaan museovie-

railu nähdä kouluopetuksesta irrallisena toimintana. Jos museokäynnin merkitys jää 

oppilaille epäselväksi, jäävät myös oppimistulokset helposti heikoiksi. (Krokfors ym. 

2010, 60.) Näin kävi myös osalle tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Kaikki eivät 

nähneet museoon tehdyn opintokäynnin yhteyttä koulussa toteutettuun tehtävään. Toi-

saalta samat vastaajat kokivat museokäynnin hyödylliseksi koulussa tehdyn tehtävän 

kannalta. Kuvataideopetuksessa museovierailu kuitenkin toimii usein työskentelyn vi-

rikkeenä (Kallio 2004, 47–48). 

 

Opintokäynnillään Seurasaaren ulkomuseoon opettajan kertoessa rakennuksista oppilaat 

piirsivät luonnoksia rakennusten yksityiskohdista. Samalla opettaja aktivoi oppilaita 

esittämällä heille kysymyksiä aiheeseen liittyen. Jotta museovierailu olisi mahdollisim-

man hyödyllinen, sisällytetään käyntiin usein toiminnallisia elementtejä oppimisen te-

hostamiseksi. Osallistamisen yksinkertaisimpia tapoja ovatkin kysymysten esittäminen 

ja siitä lähtevä dialogi sekä dokumentointi tai taiteellinen työskentely. (Kallio 2004, 92; 
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Palviainen 2000, 125–126.) Monet oppilaat kertovatkin sekä loppukyselyssä että itsear-

vioinneissaan ulkomuseossa tehdystä piirrostehtävästä ja sen teemoista. Koulun ulko-

puolisten oppimisympäristöjen voimavara on niiden mahdollisuudessa esittää asiat ja 

esineet autenttisesti. Autenttinen ympäristö tarjoaa kävijälle mahdollisuuden tarkastella 

näkemäänsä eri positioista esimerkiksi vertailemalla menneen ja nykyhetken eroja. 

(Hänninen 2000, 130; Ropo 2008, 46.) Jotkut oppilaista pohtivat museossa näkemäänsä 

syvemmin esimerkiksi kuvittelemalla, millaisia ihmisiä rakennuksessa on asunut tai 

kuinka siellä on asuttu. Parhaimmillaan kulttuuriperintökasvatus tukeekin omakohtaisen 

kuvan luomista maailmasta antaen tukea omien juurien ja identiteetin tarkasteluun (Mu-

seovirasto a, 8). 

 

Tutkimukseen osallistunut opettaja näkee Seurasaaren ulkomuseon ainutlaatuisena op-

pimisympäristönä kaupungin keskellä. Hän kuitenkin kertoo, ettei ole aiemmin käyttä-

nyt ulkomuseota opetuksessaan kuin silloin tällöin, mutta uskoo palaavansa museoon 

opetuskokeilun jälkeen. Valmiista oppimateriaaleista hänellä ei ole lainkaan aiempaa 

kokemusta. Oppimateriaalin voikin katsoa olevan sisällöllisesti onnistunut, koska opet-

taja on valmis hyödyntämään ulkomuseota uudelleen opetuksessaan. Samalla kynnys 

valmiiden oppimateriaalien käyttöön on madaltunut. Helposti lähestyttävä ja käytettävä 

materiaali ennen kaikkea helpottaa opettajien työtä ja tekee parhaassa tapauksessa opet-

tajista museon kanta-asiakkaita (Kallio 20014, 140). Samalla opettajan halu hyödyntää 

ulkomuseota opetuksessaan myös jatkossa kertoo siitä, etteivät oppimisympäristöt ole 

suunnattu ainoastaan oppilaille. Oppimisympäristöt tarjoavat kokemuksia kaikille osa-

puolille ja mahdollisuuden kokemusten reflektointiin (Ropo 2008, 47).  

 

Vaikka opettaja on käyttänyt Seurasaaren ulkomuseota opetuksensa tukena vain har-

voin, pyrkii hän hyödyntämään museoita opetuksensa tukena aina kuin mahdollista. 

Opintokäyntien pääasialliset tavoitteet liittyvät kulttuurilaitosten hyödyntämisen oppi-

miseen.  

 
Siis perustavote, ensimmäinen ihan niinku se minimitavoite on se, et oppilaat op-
pii tuntemaan kulttuurilaitoksia ja museoita. [--] Et ei oo itsestään selvää, että 
lapset vapaa-ajallaan käy tai vanhemmat vie, ei ollenkaan. Että oppivat tunte-
maan kotikaupunkiaan ja oppivat tuntemaan museoita ja kulttuurilaitoksia, tietä-
vät ja muistavat, et ”ahaa tuol mä oon joskus käyny”. (HO.) 
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Museokasvatuksen yhtenä tavoitteena onkin saada yleisö arvostamaan ja hyödyntämään 

museoiden kokoelmia ja museoiden sisältötuotantoa (Heinonen & Lahti 2001, 190). 

Vaikka oppilaiden asenteet Seurasaaren ulkomuseota kohtaa muuttuivat positiivisem-

maksi, suurin osa ei ole halukkaita vierailemaan museossa uudelleen ainakaan heti. Op-

pimiseen liittyvä asenteiden, käsitysten tai käyttäytymisen muutos ei välttämättä tapah-

du välittömässä oppimistilanteessa (Sinkkonen ym. 2006, 230). Uskonkin positiivisen 

museokuvan madaltavan kynnystä uusien museovierailujen tekemiseen jatkossa.  

 

Usein kokonaisvaltaisuus ja yhteys ympäröivään yhteiskuntaan nähdään koulun ulko-

puolisten oppimisympäristöjen etuina. Näin ollen ne tarjoavat oivan ympäristön monen 

oppiaineen yhdistämiseen. (Manninen ym. 2007, 122.) Oppimateriaalin Oma museo -

tehtävä tarjoaakin mahdollisuuden niin oppiaineen sisäiseen kuin oppiaineiden väliseen 

integraatioon. Valmiista oppilastöistä käy ilmi, että jotkut oppilaista hyödynsivät muissa 

oppiaineissa, kuten kielissä oppimiaan taitoja omatoimisesti ulkomuseoesitteensä teke-

misessä. Näin ollen oppimateriaali tukee kognitiivista oppimisteoriaa yhdistäessään 

uuden asian oppijan aiempiin tietotaitoihin.  

 

Jotta muutos oppijan tavassa lähestyä maailmaa saavutettaisiin, on museossa aloitetun 

toiminnan jatkuttava myös koulussa (Talboys 1996, 155). Koska Seurasaaren ulkomu-

seo toimi eräänlaisena virikkeenä koulussa tehtävälle Oma museo -tehtävälle, ei ole 

yllättävää, että koulussa tehty tehtävä näyttää aineiston valossa olleen oppilaille opetta-

vaisempi kokemus kuin museokäynti. Ennen esitteen tekemistä oppilaat tutkivat ja kes-

kustelivat erilaisista esitteistä ja niiden ominaisuuksista. Lisäksi kaikilla oppilaista oli 

aiempaa kokemusta taittoon liittyneestä tehtävästä. Keskustelulla ja aiemmilla koke-

muksilla on väistämätön yhteys siihen, että koulussa tehty tehtävä koettiin läheisempä-

nä. Kuitenkin tietokoneohjelma, jolla esite toteutettiin, oli kaikille uusi. Oppilaat saavut-

tavat vapaa-ajallaan sellaista tietotaitoa, joita koulussa ei välttämättä opiskella (Krokfors 

& Vitikka 2010, 234. Ks. myös Krokfors ym. 2010, 52). Tämä näkyi myös oppilaiden 

luontevassa tavassa työskennellä tietokoneiden kanssa. Samalla oppilaiden rooli tiedon 

vastaanottajana muuttui ajoittain tiedon välittäjäksi heidän avustaessaan toisiaan tai 

opettajaa. Ihan kaikkia tietokoneella työskentely ei kuitenkaan miellyttänyt. Siinä missä 
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taide ja taidekasvatus antavat madollisuuden yksilöllisyyden kokemiseen, kokivat jotkut 

oppilaista tietokonetyöskentelyn itseilmaisua rajoittavana.  

 

Taidekasvatukselle on ominaista tapa, jolla se yhdistää havaintoja, käsitteitä ja toimintaa 

(Räsänen 2000, 14). Se antaa valmiuksia oman kuvallisen ilmaisun ja ajattelun kehittä-

miseen sekä visuaalisen ympäristön ymmärtämiseen (POPS 2004, 236). Koska tutki-

mukseen osallistunut ryhmä toteutti Oma museo -tehtävän tekemällä esitteen pienois-

mallin tai muun vastaavan sijaan, tulee mukaan väistämättä myös mediakasvatus, joka 

on tiivis osa tämän päivän kouluopetusta. Median ja ympäristön viestin monitasoinen 

ymmärtäminen on tärkeää nykypäivän ympäristössä liikuttaessa (Kellner 1998, 377). 

Oppilaat kokevatkin oppineensa eniten esitteiden tekemisestä. Lisäksi yksi oppilas ker-

too oppineensa tekijänoikeuksista. He kokevat esitteen teon antaneen heille taitoja, joita 

he voivat hyödyntää myös koulun ulkopuolella. Lisäksi moni kertoo osaavansa arvioida 

näkemiensä esitteiden esteettisiä ominaisuuksia uudella tavalla. Näin ollen monen oppi-

laan suhtautuminen erilaisia esitteitä kohtaan on muuttunut kriittisemmäksi. Kellner 

huomauttaakin, että mediatuotteiden tekeminen harjaannuttaa silmää ja mahdollistaa 

näin entistä syvemmän ymmärryksen saavuttamista ympäröivästä ympäristöstä (Kellner 

1998, 377. Ks. myös Pohjakallio 2005, 222).  

 

Rakentaessaan ja tulkitessaan visuaalista ympäristöään kuvataiteen tunneilla oppilas 

muodostaa yhteyksiä oman elämänsä ja ympäröivän maailman välille (Räsänen 2008, 

252). Kuvataideopetuksen tavoitteena ei ole ainoastaan visuaalisen ympäristön lukutaito 

tai oman itsen tutkiskelu, vaan myös erilaisuuden havaitseminen ja sen hyväksyminen. 

Tutustumalla muiden oppilaiden ulkomuseoihin Oma museo -tehtävä tarjoaa oppilaille 

mahdollisuuden tutustua myös luokkatovereihin. Taideopetus tarjoaakin poikkeavan 

tavan itsen ja ympäristön hahmottamiselle (Räsänen 2008, 83). Valitsemalla ulkomuse-

oonsa itselle tärkeitä rakennuksia tai paikkoja oppilas joutuu kohtaamaan ympäristönsä 

tavalla, joka saattaa olla hänelle ennestään vieras. Moni oppilaista kokikin tärkeiden 

rakennusten valitsemisen haasteellisena.  

 

Paikkakokemuksella on tärkeä rooli ihmisen identiteetin rakentumisessa (Ropo 2008, 

46). Omien tarinoiden tiedostamisen, jäsentämisen ja jakamisen kautta oma ymmärrys 
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ympäröivästä maailmasta ja omasta identiteetistä kasvavat (Martin ym. 2004, 17). 

Vaikka tehtävänä oli tiedon etsiminen valituista rakennuksista ja samalla huomion kiin-

nittäminen omaan elinympäristöön, vain muutama oppilas kokee suhtautumisensa ym-

päristöön muuttuneen. Uskon kuitenkin, että mitä aktiivisemmin ja toistuvammin ympä-

ristöä tarkastellaan myös asenteet sitä kohtaan muuttuvat. Näin niin sanottu näkymätön 

ympäristö muuttuu näkyväksi. 

 

Oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien luominen on työlästä ja vaativaa. Suunnittelu-

vaiheessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat siihen, millaiseksi oppimateriaali muodostuu ja 

kuinka se onnistuu tavoitteissaan. Tarkoituksenmukaisuus eli se, millaisena ympäristö 

tai materiaalin laatu koetaan, riippuu paljolti oppijoiden ja opettajien tarpeiden ja odo-

tusten täyttymisestä. (Opetushallitus 2006, 11; Ropo 2008, 47.) Eräänlaisena opetuksen 

laadun ja onnistumisen kriteerinä voidaankin pitää oppijan toimintaa ja sen muuttumis-

ta. Jos yksilön toiminnassa tai käsityksissä on tapahtunut muutosta, voidaan opetusta 

pitää onnistuneena. (Räsänen 1995, 68.) Tutkimusaineistoni perusteella opetuskokeilun 

voi sanoa olleen pääpiirteissään onnistunut. Sekä tutkimukseen osallistuneen opettajan 

että oppilaiden ajatusmallissa ja käytöksessä tapahtui jonkin asteista muutosta. Se, että 

oppiminen Seurasaaressa jäi opetuskokeilussa taka-alalle ja ikään kuin tukemaan kou-

lussa tehtyä tehtävää, tukee käsitystä museosta koulutyön lisänä. Kuitenkin niin oppilaat 

kuin opettajakin suhtautuivat opetuskokeilun jälkeen pääasiassa positiivisesti ulkomu-

seoon, mikä mahdollisesti johtaa myös tuleviin museovierailuihin. Näin ollen oppimate-

riaalista ei hyödy ainoastaan koulut. Kävijöiden positiivinen kokemus ja sitä myötä pa-

rantunut museokuva hyödyttää myös Seurasaaren ulkomuseosta.  
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7 Pohdinta 
 

Koska aktiivinen osallisuus sekä elinikäisen oppimisen taidot eri ympäristöissä ovat 

tärkeitä yksilön hyvinvoinnin kannalta, erilaisten oppimisympäristöjen monitieteellinen 

ja moninainen kehitystyö on ensiarvoisen tärkeää. Jotta oppimisympäristöt tukisivat 

oppimisprosessia, oppimisen tulisi olla ennen kaikkea omaan elämismaailmaan sidotta-

vissa. (Kumpulainen 2008, 26–27.) Tutkimuksen lähtökohtana toimi Seurasaaren ulko-

museolle kesällä 2012 suunnittelemani uusi kuvataiteen opetukseen suunnattu oppima-

teriaali. Oppimateriaali koostuu valittujen museorakennusten arkkitehtonisiin ominai-

suuksiin liittyvästä tieto-osiosta sekä koulussa jatkettavasta oppilaan omaan elinympä-

ristöön liittyvästä tehtävästä. Opettajien työn tueksi suunniteltu oppimateriaali ilmestyy 

museon verkkosivuille kevään 2014 aikana. Tutkin sitä, miten uusi kuvataiteen oppima-

teriaali tukee oppimista.  

 

Tutkimukseen osallistui syksyllä 2012 yksi pääkaupunkiseudun kahdeksannen luokan 

kuvataiteen ryhmä. Kuvataiteen ryhmä osallistui opettajansa kanssa oppimateriaalin 

pohjalta toteutettuun opetuskokeiluun. Koska opetuskokeilussa yhdistyivät useat eri 

oppimista tukevat ympäristöt kuten museo, oppilaan elinympäristö ja vapaa-aika sekä 

koulu, tarkastelin oppimista eri konteksteissa. Samalla saatoin testata oppimateriaalin 

toimivuutta oppimisen tukena ja kehittää sitä opetuskokeilussa nousseiden ajatusten ja 

havaintojen pohjalta.  

 

Keräämäni tutkimusaineisto on varsin laaja. Pääaineisto koostuu oppilaille teettämästäni 

alku- ja loppukyselystä sekä opettajan ja ulkomuseon intendentin haastattelusta. Pää-

aineistoani tukee muun muassa oppilaiden opetuskokeilun päätteeksi kirjoittamat itsear-

vioinnit ja opetuskokeilun aikana kokoamani tutkimuspäiväkirja, johon kirjasin havain-

tojani opetuksen etenemisestä sekä valmiit oppilastyöt. Laaja aineisto auttoi minua 

hahmottamaan osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä opetuskokeiluun ja oppimateri-

aaliin liittyen. 

 

Tutkimusaineistoa tarkastellessani aloin pikkuhiljaa hahmottaa oppilaiden opetuskokei-

lun myötä saavuttamia oppimiskokemuksia ja niissä esiin nousseita painotuksia. Oppi-
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lasvastauksissa oppimisen keskiöön nousee koulussa toteutettu tehtävä. Museo koettiin 

ennemminkin koulutyötä tukevana kuin erillisenä osana oppimiskokeilua. Monelle op-

pilaalle tuotti vaikeuksia nähdä yhteys koulutyön ja museokäynnin välillä. Kuitenkin 

moni koki museokäynnistä olleen hyötyä koulussa tehdyn tehtävän tekemisessä. Tämä 

tukee osaltaan perinteistä käsitystä museosta formaali opetuksen tukena (Ks. Krokfors 

ym. 2010, 61–62). Toisaalta museoiden kouluille tarjoamat oppimateriaalit on usein 

suunniteltu varta vasten koulutyön tarpeita vastaaviksi. Myös uusi kuvataiteen oppima-

teriaali pyrkii huomioimaan kouluopetuksen mahdollisimman hyvin ottamalla huomi-

oon vallitsevat opetussuunnitelmat. Tutkimukseen osallistunut opettaja kokeekin oppi-

materiaalin tukevan kuvataiteen opetussuunnitelman sisältöalueita ja olevan näin hel-

posti yhdistettävissä koulun kuvataideopetukseen. Samalla hän näkee oppimateriaalin 

olevan hyödynnettävissä myös eri oppiaineita yhdistävissä opintokokonaisuuksissa ja 

näin ollen tukevan oppiaineiden välistä ja sisäistä integraatiota.  

 

Oppimista määrittää muutos, joka voi tapahtua asenteissa, tiedoissa tai käytöksessä ja 

johtaa uudenlaiseen ymmärrykseen. Muutoksessa oppijalle karttuu uusia tietoja samalla 

kun jo olemassa olevat tiedot kehittyvät. (Sinkkonen ym. 2006, 230.) Tutkimusaineiston 

valossa voi todetta, että muutosta on tapahtunut niin oppilaiden kuin opettajankin käsi-

tyksissä. Näin ollen oppimateriaali on toiminut oppimisen tukena. Sekä oppilaiden että 

opettajan käsitykset ulkomuseosta muuttuivat positiivisemmiksi. Positiivinen museoku-

va hyödyttää myös Seurasaaren ulkomuseota, sillä sen myötä kynnys museovierailuun 

usein madaltuu. Heinonen ja Lahti muistuttavat, että museokasvatuksen yksi tavoite 

onkin nimenomaan saada yleisö arvostamaan ja hyödyntämään museoiden kokoelmia ja 

sisältötuotantoa (Heinonen & Lahti 2001, 190). 

 

Samalla kun tutkimukseen osallistuneiden käsitykset ulkomuseosta ovat kohentuneet, 

on muutosta tapahtunut myös ympäristön tarkkailussa. Koulussa toteutettava Oma mu-

seo -tehtävän painopiste on oppilaan omassa elämismaailmassa ja elinympäristössä. 

Kuitenkin vain muutama oppilas mainitsee kiinnittävänsä rakennettuun ympäristöönsä 

eritavalla huomiota kuin aiemmin. Ympäristön monipuolinen tarkastelu auttaa saavut-

tamaan laajemman ymmärryksen elinympäristöstämme, minkä vuoksi sen monikerrok-

sista havainnointia olisikin hyvä harjoittaa jo koulussa (Ahonen 2002, 77). Vaikka radi-
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kaalia muutosta tavassa suhtautua rakennettuun ympäristöön ei tapahtunut, uskon aktii-

visen ja toistuvan ympäristön tarkastelun muuttava ajan myötä tarkastelutapaa.  

 

Tutkimukseen osallistunut ryhmä toteutti Oma museo -tehtävän suunnittelemalla ulko-

museoesitteen, johon he kokosivat tietoa itselleen tärkeistä rakennuksista tai paikoista. 

Huolimatta siitä, että oppilaiden tapa huomioida rakennettua ympäristöään pysyi melko 

muuttumattomana, muuttui suhtautuminen erilaisiin esitteisiin. Nykypäivänä erilaisten 

mediatuotteiden, kuten esitteiden, näkemiseltä ei voi välttyä. Oppilaat tutkivat ja kes-

kustelivat monipuolisesti opettajan oppitunnille mukanaan tuomista erilaisista esitteistä. 

Tämän jälkeen he tekivät Microsoft Publisher -ohjelmalla oman museonsa esitteen. Sy-

vällisen tutustumisen ja oman esitteen tekemisen voi olettaa vaikuttaneen siihen, että 

moni oppilas kertoo suhtautuvansa ja tarkkailevansa opetuskokeilun jälkeen erilaisia 

taittotuotteita kriittisemmin. Tämä tukee Kellnerin huomiota siitä, että mediatuotteiden 

tekeminen harjaannuttaa silmää ja mahdollistaa näin entistä syvemmän ymmärryksen 

saavuttamista ympäröivästä ympäristöstä (Kellner 1998, 377. Ks. myös Pohjakallio 

2005, 222). Samalla moni oppilas kertoo oppineensa uuden tietokoneohjelman käytön 

sekä saaneensa taitoja, joita voi hyödyntää myös jatkossa. Aineistosta nousi esille myös 

yllättäviä oppimistuloksia, kuten tekijänoikeuksista oppiminen. Näin oppimateriaali voi 

tukea myös sellaisten asioiden oppimisessa, joita en ollut materiaalin suunnitteluvai-

heessa osannut odottaa. 

 

Tutkimuksen yleistettävyys on aina yhteydessä kerättyyn tutkimusaineistoon (Lind-

blom-Ylänne ym. 2013, 146). Koska tutkimukseeni osallistui vain yksi kuvataiteen 

ryhmä, ei tuloksia voi yleistää kaikkia kuvataiteen oppilasryhmiä koskeviksi. Lisäksi se, 

että tutkimukseen osallistunut ryhmä oli kuvataidepainotteinen tyttöryhmä, vaikuttaa 

tutkimustulosten yleistettävyyteen. Voisikin olettaa, että kuvataidepainotteisessa tyttö-

ryhmässä motivaatio kuvan tekemiseen ja kokemiseen on suurempi kuin tavallisessa 

kuvataiteen ryhmässä. Oppimiskokemukset tavallisessa kuvataiteen sekaryhmässä saat-

taisivat erota suurestikin tutkimukseen osallistuneiden kokemuksista. Tutkimustuloksia 

lukiessa tulee myös huomioida se, että lähestulkoon kaikki tutkimukseen osallistuneet 

olivat vierailleet aiemmin Seurasaaressa ja näin ollen heillä oli jonkinlaiset mielikuvat 

saaresta jo ennen opetuskokeilua. Koska ryhmä toteutti Oma museo -tehtävän taittotyö-
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nä, liittyivät oppimiskokemukset ympäristön mediatuotteisiin. Jos tehtävä taasen olisi 

toteutettu esimerkiksi rakentamalla oman ulkomuseon pienoismalli, voisivat oppimis-

kokemukset olla hyvinkin erilaisia.  

 

Verkko tarjoaa opetukselle uusia mahdollisuuksia monipuolisuuteen esimerkiksi tar-

joamalla monenlaisia vaihtoehtoisia digitaalisia oppimateriaaleja. Se mahdollistaa muun 

muassa oheisaineistojen tehokkaamman käytön sekä mahdollisuuden tiedonhankinnan 

ja -käsittelyn laaja-alaisempaan opettamiseen. (Heinonen 2005, 42.) Museoiden tulisikin 

kiinnittää huomiota entistä paremmin verkossa tarjoamiinsa materiaaleihin. Näkisinkin 

museoiden verkkomateriaalien olevan tarpeellinen jatkotutkimisen kohde. Taidehisto-

rioitsija Marjatta Levanto muistuttaa museoiden kävijäkunnan rakenteen pysyneen vuo-

sikymmeniä melko muuttumattomana (Levanto 2004, 52). Verkko tarjoaakin mahdolli-

suuden entistä suuremman ja monipuolisemman yleisön saavuttamiseen. Samalla muse-

on ja yleisön tiedonvälitys nousisi tarkastellun kohteeksi. Toisenlaisena mahdollisena 

jatkotutkimuksen aiheena näen oppilaiden elämismaailman ja elinympäristön tarkkailun. 

Oppilastöissä oli huomattavissa samankaltaisten paikkojen toistuvuus. Se, kuinka laaja 

tai suppea yläkoululaisen elinpiiri on, voisi olla hyvinkin mielenkiintoinen tutkimisen 

aihe.  

 

Monipuolisen ja toimivan museopedagogisen tarjonnan kokoaminen voi olla monelle 

museolle resurssikysymys. Aukioloajat eivät välttämättä aina täsmää koulujen aikatau-

lujen kanssa ja koululaisten ilmainen sisäänpääsy tietää museolle merkittävää menoa 

budjetissa. Myöskään oppilasryhmien matkaaminen museoon ei ole ilmaista tai täysin 

vaivatonta. (Kallio 2004, 18.) Museokäyntejä helpottamaan moni museo pyrkiikin aut-

tamaan koulun opetustyötä myös epäsuorin menetelmin esimerkiksi tarjoamalla opetta-

jille suunnattuja oppimateriaaleja museokäynnin tueksi (Heinonen & Lahti 2001, 193). 

Erilainen oppimisympäristö, hyvin järjestetty ja suunniteltu museokäynti saattaa moti-

voida uudella tavalla myös sellaisia opiskelijoita, joille luokkahuoneessa oppiminen on 

normaalisti vaikeaa (Kallio 2004, 18). Uusi oppimateriaali onkin hyödyllinen Seurasaa-

ren ulkomuseolle monipuolistaessaan museon kouluille tarjoamaa tarjontaa. Koska uusi 

oppimateriaali on hyödynnettävissä myös ulkomuseon ollessa suljettuna, myös etenkin 

lähialueen koulut hyötyvät oppimateriaalista kyetessään hyödyntämään ulkomuseota 
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opetuksessaan entistä tehokkaammin. Myös muualta saapuvat oppilasryhmät voivat 

jatkotyöstää Seurasaaren ulkomuseoon tekemäänsä museokäyntiä omalla paikkakunnal-

laan ja pohtia oman paikkakuntansa rakennuskantaa. Samalla kuvataiteen oppimateriaali 

on osoitus siitä, ettei kuvataiteen opetuksen tule rajoittua vain taidemuseoihin. Näkö-

kulman valinnalla kuvataiteen opetus voidaan yhdistää luontevasti monenlaisiin erilai-

siin ympäristöihin.  
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Liitteet 
Liite 1 (oppimateriaalin 1. taittoversio) 
 

 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 
 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 



	  

 
 
 

 
 



	  

Liite 2 
 
 
Kirjallinen tutkimuslupa oppilaiden huoltajilta 
 
 
Hyvät huoltajat, 
 
////////////////////////////// koulun kuvataiteen opettaja //////////////////// on lupautunut osallis-
tumaan Pro gradu -tutkimukseeni //// -luokan kuvataiteen ryhmän kanssa. Tutkimus on 
Lapin yliopistossa suorittamani kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman lopputyö. Tut-
kimuksen tarkoituksena on kehittää Seurasaaren ulkomuseon opetustoimintaa ja laajen-
taa museon pedagogista toimintaa suunnittelemalla erillinen kuvataiteen opetusmateri-
aali museoon. Selvitän tutkimuksella suunnittelemani opetusmateriaalin toimivuutta 
sekä sitä, miten museota, joka ei ole varsinaisesti taidemuseo, voidaan hyödyntää kuva-
taiteen opetuksessa.  
 
Opetustoiminnan kehittäminen on yksi Seurasaaren ulkomuseon tavoitteista sillä sekä 
alkukesästä että -syksystä museossa vierailee lukuisia koululaisia. Museon ohella ope-
tusmateriaalista hyötyvät etenkin lähialueiden koulut, jotka voivat opetusmateriaalin 
myötä hyödyntää Seurasaaren ulkomuseota opetuksessaan entistäkin tehokkaammin. 
 
Koulussa syys-/lokakuun 2012 aikana keräämäni tutkimusaineisto koostuu oppituntien 
seuraamisesta, omista huomioistani sekä oppilaille teettämästäni kirjallisesta kyselystä. 
Kyselyn kysymykset liittyvät ulkomuseoon sekä opetusmateriaaliin. Kirjallisen aineis-
ton lisäksi kuvaan opetustilanteita sekä oppilaiden työskentelyä. Tutkimuksessa kootta-
va aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä, mikä tarkoittaa myös sitä, 
etteivät oppilaat ole tunnistettavissa kuvista. En myöskään paljasta tutkimukseen osallis-
tuneen koulun nimeä tutkimuksessani. Tutkimuksen valmistuttua tuhoan oppilailta ke-
räämäni tutkimusaineiston.  
 
Pyydän palauttamaan oheisen tutkimusluvan täytettynä – myös siinä tapauksessa, että 
ette anna lapsellenne lupaa osallistua tutkimukseen. 
 
 
Mikäli haluatte lisätietoja tutkimukseen liittyen, vastaan mielelläni kysymyksiinne. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Juli Westerlund, Lapin yliopisto  Intendentti Mikko Teräsvirta,  
p. /////////////////////   Seurasaaren ulkomuseo 
jwesterl@ulapland.fi   mikko.terasvirta@nba.fi 
 
 
Palautathan tämän osan tutkimusluvasta kouluun myös siinä tapauksessa, että oppilas ei 
saa lupaa osallistua tutkimukseen. 
 



	  

Oppilaan nimi ________________________________________________  
 
 
Annan lapselleni luvan osallistua tutkimukseen _____ 
 
En anna lapselleni lupaa osallistua tutkimukseen _____ 
 
 
Päivämäärä ja paikka ____ . ____ . 2012 ___________________________  
 
 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Liite 3 
 
 
Oppilaskysely 1 
 
 
1. Mitä tiedät Seurasaaresta? 
 
2. Oletko vieraillut Seurasaaren ulkomuseossa aiemmin? 

a) Milloin? 
 b) Kenen kanssa? 
 c) Mitä teit siellä? 
 
3. Kuvaile muutamalla lauseella, millainen Seurasaaren ulkomuseo mielestäsi on. 
 
4. Oletko tehnyt aikaisemmin kuvataiteen tunnilla Seurasaareen liittyviä tehtäviä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Liite 4 
 
 
Oppilaskysely 2 

 
 
1. Kerro muutamalla lauseella, minkälainen paikka Seurasaaren ulkomuseo mielestäsi on. 

2. Kerro omin sanoin Seurasaaren tekemästämme retkestä. 

3. Mikä kierroksessa oli mielestäsi mielenkiintoisinta, entä tylsintä? 

4. Mitä uutta opit Seurasaaren ulkomuseosta, entä mitä tiesit jo ennestään? 

5. Haluaisitko vierailla Seurasaaren ulkomuseossa uudelleen? 

6. Kerro mitä mieltä olit ulkomuseo -tehtävästä. 

7. Mikä tehtävässä oli mielestäsi mielenkiintoisinta, entä tylsintä? 

8. Miten tehtävää olisi mielestäsi voinut parantaa? 

9. Kerro minkälaista tietokoneella työskentely mielestäsi oli. 

10. Olisitko halunnut toteuttaa tehtävän jollakin muulla tavalla? Miten? 

11. Oliko Seurasaaren vierailusta apua oman ulkomuseosi suunnittelussa? 

12. Kerro, minkälaisia vinkkejä sait Seurasaaren ulkomuseosta oman ulkomuseosi 

suunnitteluun. 

13. Olisitko kaivannut lisää tietoa tehtävän tekemiseen? Minkälaista? 

14. Oletko tehnyt vastaavankaltaista tehtävää aiemmin? 

15. Kerro mitä uutta opit tehtävästä. 

16. Kerro, miten ulkomuseo -tehtävä vaikutti siihen, miten huomioit omaa ympäristöäsi? 

17. Kerro, miten ulkomuseo -tehtävä vaikutti siihen, miten huomioit erilaisia esitteitä ja 

opasteita? 

18. Vapaa sana (jotakin muuta, josta haluaisit mainita tehtävään tai Seurasaaressa vie-

railuun liittyen)… 

 

Kiitos osallistumisesta tutkimukseeni. Hyvää syksyä! 

 

 

 

 

 



	  

Liite 5 

 
 
Opettajan haastattelun runko 
 
 
A) Yleisesti oppimateriaaleista 
 
1. Kuinka usein teet opintoretkiä oppilaidesi kanssa?  
 - Miten valitset retkien kohteet?/ Minkälaiset asiat vaikuttavat kohteen valintaan? 
 - Minkälaisia (oppimis)tavoitteita asetat retkille?  
 
2. Mitä mieltä olet opettajille tarjottavista oppimateriaaleista? 
 - Minkälainen on mielestäsi hyvä oppimateriaali, entä huono? 
 - Hyödynnätkö valmiita oppimateriaaleja omassa opetuksessasi? 
 
3. Minkälaisia asioita arvostat opettajille suunnatuissa oppimateriaaleissa? 
 
4. Mitä on mielestäsi "matalan kynnyksen osallistuminen"? 

- Vietkö oppilaasi mieluummin kohteeseen, jossa toiminta on ohjattua vai kohtee-
seen, jossa olet itse vetovastuussa? Perustele. 

 
B) Seurasaari oppimispaikkana 
 
5. Millaisena oppimispaikkana näet Seurasaaren ulkomuseon? 
 - Miten kuvataide mielestäsi sopii sinne? 
 
6. Vaikuttiko tutkimukseen osallistuminen ja tehtävän tekeminen mielipiteeseesi Seura-
saaren ulkomuseosta oppimispaikkana? 
 - Miten? 
 
7. Kukaan oppilaista ei ollut tehnyt Seurasaareen liittyvää tehtävää. Oletko sinä käyttä-
nyt Seurasaarta aiemmin hyödyksi opetuksessasi? 
 - Jos olet, kerro miten.  
 - Jos et, kerro oletko ajatellut käyttäväsi? (Miten?) 
 
8. Tiedätkö ovatko kollegasi käyttäneet Seurasaarta opetuksessaan? (Miten?) 
 
C) Seurasaaren ulkomuseon kuvataiteen oppimateriaali, oppituntien kulku ja oppilaiden 
työskentely 
 
9. Minkälaisia odotuksia sinulla oli Seurasaaren ulkomuseon oppimateriaalista? 
 - Vastasiko todellisuus odotuksiasi? Miten? 
 
10. Oliko Seurasaareen meneminen tehty mielestäsi helpoksi? 

- Olisitko kaivannut museoon menemisestä, museosta tai tehtävästä lisää tietoa tai 
ohjeistusta? 



	  

11. Minkälainen oppimateriaali mielestäsi oli? Miten sitä voisi parantaa? 
 - Mikä siinä oli hyvää, entä huonoa? 

- Minkälainen oppimateriaalin "tieto-osio" mielestäsi oli? Olisitko kaivannut lisää 
tietoa - oliko siinä liikaa tietoa? 
- Millainen tehtävänanto mielestäsi oli? (Onko se liian löyhä, vai oliko hyvä, että 
opettajalla on mahdollisuus muokata tehtävää omaan opetukseensa sopivaksi?) 

 - Onko kohderyhmä (yläkoulu) mielestäsi sopiva? Perustele. 
 
12. Miten "oma museo" -tehtävä palveli mielestäsi kuvataiteen oppiainetta?  
 - Oliko siinä mielestäsi yhtymäkohtia kansalliseen opetussuunnitelmaan? 

- Oletko nähnyt vastaavaa tehtävää jossakin muualla? Oletko itse teettänyt vastaa-
vaa tehtävää aiemmin? 

 - Sopisiko tehtävä mielestäsi eri oppiaineiden yhteisprojektiksi? 
- Miten tehtävän toteuttamisessa voisi ottaa mielestäsi huomioon oppiaineiden vä-
lisen integraation? 

 
13. Tukiko Seurasaaressa käynti mielestäsi "oma museo" -tehtävän tekemistä? 
 - Miten?  
 - Voisiko tehtävän mielestäsi tehdä käymättä Seurasaaren ulkomuseossa? 
 
14. Huomioitasi oppilaiden työskentelystä.  

- Kerro oppitunnista Seurasaaressa. (Miten oppitunti Seurasaaressa mielestäsi me-
ni? Minkälaista opastaminen oli?) 
- Olivatko oppilaat mielestäsi kiinnostuneita tehtävästä? / Olivatko oppilaat mie-
lestäsi motivoituneita tekemään tehtävää? 
- Mitä mieltä olet tietokoneella työskentelystä? Käytättekö usein tietokoneita teh-
tävien tekemisessä? 

 - Entä lopputulokset?  
 - Mitä toivot oppilaiden oppineen? 
 - Mitä uskot oppilaiden oppineen? 
 
15. Opitko itse jotakin? Mitä? 
 
16. Voisitko kuvitella meneväsi Seurasaareen uudelleen jonkun toisen ryhmän kanssa ja 
toteuttavasi saman tehtävän? 
  - Tekisitkö jotakin toisin? Mitä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Liite 6 
 
 
Ulkomuseon intendentin haastattelun runko 
 
 
A) Museokävijät 
 
1. Kuinka suosittu kohde Seurasaaren ulkomuseo on?  
 
2. Kuinka tärkeä kävijäryhmä oppilaat ulkomuseossa ovat?  
 - Mihin ajankohtiin oppilasryhmien käynnit yleensä sijoittuvat? 
 
3. Miten Seurasaaren ulkomuseo ottaa huomioon erilaiset kävijäryhmät? (oppilaat erito-
ten) 
 
4. Noin puolet tutkimukseen osallistuneista oppilaista piti ensimmäisen kyselyn perus-
teella Seurasaaren ulkomuseota tylsänä paikkana. Miten museosta saisi mielenkiintoi-
semman/ houkuttelevamman? Toisen oppilaskyselyn jälkeen yli puolet kyselyyn vas-
tanneista piti museota "ihan mielenkiintoisena" tai "ok:na". Voiko pedagogisella toi-
minnalla mielestäsi innostaa nuoria? 
 
B) Pedagoginen toiminta ja oppimateriaalit 
 
5. Minkälainen oppimispaikka Seurasaaren ulkomuseo mielestäsi on? 
 - Miten kuvataide mielestäsi sopii sinne? 
 - Minkälaisia asioita Seurasaaren ulkomuseosta tulisi mielestäsi oppia? 
 
6. Mikä ovat museopedagogisen toiminnan tavoitteet Seurasaaren ulkomuseossa? 
 
7. Minkälaisia asioita oppimateriaaleissa tulisi mielestäsi painottaa?  
 - Mihin oppimateriaaleilla pyritään, mitkä ovat niiden tavoitteet? 
 
8. Minkälaista pedagogista toimintaa ulkomuseo tarjoaa oppilaille (ja opettajille) tällä 
hetkellä? 

- Entä muut kävijät? Minkälaisia oppimista tukevia tapahtumia/aktiviteetteja mu-
seokävijöille tarjotaan? 

 
9. Pyritäänkö ulkomuseon opetustoimintaa kehittämään aktiivisesti? Miten? 
 - Kuka museossa vastaa opetustoiminnasta ja sen kehittämisestä? 

- Minkälaisia tämän hetkiset tavoitteet ovat? (pedagogisessa ja muussa toiminnas-
sa) 

 
10. Tulisivatko mielestäsi kansallisen opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet huomioi-
da myös museon tarjoamissa opetuskokonaisuuksissa? 
 
 
 



	  

11. Mitä "matalan kynnyksen osallistuminen" mielestäsi tarkoittaa? 
- Tarjoaako Seurasaaren ulkomuseo mielestäsi opettajille mahdollisuuden "mata-
lan kynnyksen osallistumiseen"? 

 
12. Tiedätkö hyödyntävätkö opettajat jo olemassa olevia Seurasaaren oppimateriaaleja 
opetuksessaan?  
 - Onko olemassa olevista oppimateriaaleista tullut palautetta? Minkälaista? 
 
C) Seurasaaren ulkomuseon kuvataiteen oppimateriaali 
 
13. Minkälainen kuvataiteen oppimateriaali mielestäsi on? Miten sitä voisi parantaa? 
 - Mikä siinä on hyvää, entä huonoa? 

- Minkälainen oppimateriaalin "tieto-osio" mielestäsi on? Ovatko oppimateriaalin 
tiedot ja sisällöt mielestäsi relevantteja Seurasaaren ulkomuseota ajatellen? 

 - Millainen tehtävänanto mielestäsi oli?  
 


