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Vastaväittäjän esipuhe MMM Sanna Koskiselle 15.1.2010 

Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina 
Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen 
Helsingin yliopisto.  
Bio- ja ympäristötieteiden laitos/ Biotieteellinen tiedekunta 
 
Arvoisa kustos professori Pekka Kauppi, arvoisa väittelijä maa- ja 
metsätaloustieteiden maisteri Sanna Koskinen, hyvä tiedeyhteisö sekä sukulaiset ja 
ystävät. Kiitän Helsingin yliopiston biotieteellistä tiedekuntaa kutsusta toimia maa- ja 
metsätaloustieteiden maisteri Sanna Koskisen vastaväittäjänä. Väitöskirjaksi aiotun 
tutkimuksen aihepiiri on ajankohtainen, joten siinäkin mielessä tehtävä on mieluinen.  

Perehdyin tutkimukseen niin sen tieteellisen relevanssin kuin myös käytännön 
sovelluskelpoisuudenkin näkökulmasta suurella mielenkiinnolla. Sen lisäksi, että 
väitöskirjan tulee kehittää tiedettä eteenpäin, on sillä parhaimmillaan myös käytännön 
relevanssia. 

Käsittelen johdantopuheenvuorossani työn aihepiiriä, tiedetaustaa, 
tutkimusongelmaa, tutkimuskysymyksiä, menetelmää, tutkimusprosessia sekä 
tutkimuksen tuloksia. 

Aihepiirin ajankohtaisuus/ Käytännön relevanssi 

MMM Sanna Koskisen väitöskirjaksi aikoma tutkimus ”Lapset ja nuoret 
ympäristökansalaisina – ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen” käsittelee 
kahta tällä vuosituhannella paljon puhuttanutta yhteiskunnallista teemaa, jotka ovat 
huoli ympäristön tilasta ja edustuksellisen demokratian kriisi. Näitä molempia 
voidaan havainnollistaa käyttämällä ilmastonmuutosta konkreettisena esimerkkinä.   

Ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamista globaaleista ympäristöongelmista kaikkien 
vakavin ja sillä on myös vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja talouteen.  Meillä on 
nyt konkreettinen mahdollisuus osoittaa, että puheet kestävästä kehityksestä eivät ole 
vain sanahelinää, vaan takana on aito sitoutuminen. Ekologinen, sosiaalinen ja 
taloudellinen ylisukupolvinen ja globaalista näkökulmasta reilu kestävyys ei ole 



mahdollista, mikäli annamme maapallon keskilämpötilan nousta kaksi astetta 
esiteolliseen aikaan verrattuna. 

Kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen on valtava haaste, johon kaikkien 
yhteiskunnan toimijoiden on sitouduttava. Poliittiset päättäjät eivät valitettavasti 
osoittaneet vastuullisuutta joulukuussa pidetyssä Kööpenhaminan 
ilmastokokouksessa.  Kansallisten etujen itsekäs puolustaminen ja teollisuusmaiden 
kyvyttömyys sitoutua oikeudenmukaisiin ilmastotoimiin olivat epäonnistuneen 
lopputuloksen perimmäiset syyt.  

Kööpenhaminan ilmastokokous konkretisoi edustuksellisen demokratian kriisiä ja 
poliittisten päättäjien piittaamattomuutta kansalaisten tahdolle. Kansalaisten ääntä ei 
kuultu ja heidän odotuksensa eivät toteutuneet. Sadat miljoonat ihmiset vaativat 
turhaan Kööpenhaminasta oikeudenmukaista, kunnianhimoista ja laillisesti sitovaa 
sopimusta. Kööpenhaminan kokous on siten osoitus edustuksellisen demokratian 
toimimattomuudesta.  

Peliä ei kuitenkaan vielä ole menetetty.  Positiivista on se, että Kööpenhaminassa ei 
tehty huonoa laillisesti sitovaa sopimusta. Poliittiset päättäjät voivat vielä osoittaa 
vastuullisuutensa. Se täytyy tosin tapahtua nopeasti, vielä tämän vuoden kuluessa, 
sillä ilmastotutkijoiden mukaan aikaa ei ole hukattavissa.  

Nyt on tärkeää, että ilmastonmuutoksen torjuntaan sitoutuneet kansalaiset eivät 
menetä uskoaan siihen, että myös poliittinen suunnanmuutos on mahdollista.  
Koskisen väitöskirjassa esittämien käsitteiden mukaan kysymys on siitä, että 
voimaantuneet ja valtautuneet kansalaiset eivät lannistuisi vaan saisivat lisää voimia 
osallistumiseen.  

Olen kiinnostunut kuulemaan, voiko väittelijän mielestä väitöskirjassa kehitettyä 
mallia ympäristövastuullisesta osallistumisesta hyödyntää koulumaailman 
ulkopuolella kansalaisten osallistamiseen ja osallistumiseen esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen hillinnässä. Täten tulemme pian keskustelemaan Koskisen 
kehittämän mallin käytännön soveltamismahdollisuuksista yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa.  Eli antaako malli ”Ympäristövastuullisesta osallistumisesta 
oppimisprosessina” eväitä edustuksellisen demokratian kehittämiselle? 

Koskisen väitöskirjassaan käsittelemällä ympäristö- ja kansalaiskasvatuksella on 
kestävän kehityksen prosessissa ilmastomuutoksen torjunta mukaan lukien tärkeä 
rooli. Kansalaisosallistuminen on keskeinen osa demokraattista, tasa-arvoisuuteen ja 



oikeudenmukaisuuteen pohjaavaa yhteiskuntaa. Koskinen kirjoittaa, että demokratian 
elinvoimaisuus edellyttää aktiivista kansalaisuutta eikä siihen kasvaminen ole 
itsestäänselvyys. Ilmastonmuutoksen ja muidenkin ympäristöongelmien 
ratkaisemisessa eri ikäisten kansalalaisten mukaan kytkeminen  
päätöksentekoprosesseihin  erilaisilla kumppanuusmalleilla voisi tuoda 
päätöksentekoon mukaan kokemuksellista hiljaista tietoa sekä sitoutumista yhteisen 
hyvän edistämiseen.  

Koskisen tutkimus on rajattu siten, että siinä tarkastellaan lasten ja nuorten 
osallistumista oman lähiympäristönsä kehittämiseen koulun puitteissa, osana 
ympäristökasvatusta. Lukuisten tutkimusten mukaan lapsilla ja nuorilla on paljon 
annettavaa oman ympäristönsä kehittämiseen.   

Ympäristökasvatuksen ja lasten ja nuorten osallistumisen oikeutus on tällä hetkellä 
vahva.  Se on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäksi määritelty perustuslaissa, 
kuntalaissa, ympäristönsuojelulaissa, nuorisolaissa ja kolutusta koskevissa laeissa.  

 Suomessa lasten ja nuorten osallistumisen mahdollisuutta on pyritty edistämään. 
Mm. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto on määritellyt yhdeksi 
meneillään olevan YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen 
painopisteeksi osallistuvan ja aktiivisen kansalaisuuden tukemisen. Edelleen 
ympäristökasvatuksen edistäminen on mainittu vuoden 2007 hallitusohjelmassa osana 
kansallisen ympäristöpolitiikan toteuttamista. Esimerkiksi lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelmassa yhtenä teemana on ”laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys”, 
johon sisältyvät mm. lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät, 
verkkodemokratia ja yhteisöllinen kansalaisuus. Lisäksi koulujen 
opetussuunnitelmissa osallistuminen sisältyy kaikissa oppiaineissa toteutettavaan 
aihekokonaisuuteen, joka peruskoulussa on osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys ja 
lukiossa aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys.  

Näistä ponnisteluista huolimatta lasten ja nuorten osallistumisen raamit ovat tällä 
hetkellä varsin ahtaat sekä kouluissa että kunnissa ylipäätään. Kansalaiskasvatuksen 
tavoitteet toteutuvat toistaiseksi huonosti ja lapset ja nuoret osallistetaan mukaan 
lähiympäristönsä suunnitteluun edelleen hyvin harvoin. Kouluissa heidän 
osallistumisensa on edelleen riippuvaista yksittäisten innostuneiden opettajien ja 
virkamiesten halusta ja sitoutumisesta.  

Kunnissa heidän näkemyksiään oteta vakavasti. Yhtenä syynä tähän on se, että ei ole 
olemassa pysyviä rakenteita, joiden avulla osallistavaa päätöksentekoa voitaisiin 



toteuttaa.  Lisäksi ongelmana on, että lapsia ja nuoria pidetään tulevina kansalaisina, 
jotka vasta harjoittelevat kansalaistaitoja. Eli heitä ei tämän ajattelun mukaan edes 
kannata kytkeä mukaan oman ympäristönsä kehittämiseen. Koskisen väitöskirjan 
lähtökohtana on sen sijaan se, että lapset ja nuoret ovat kansalaisia ja että heillä on 
osaamista ja varteenotettavia ajatuksia lähiympäristön kehittämisessä ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävään suuntaan. 

Työnsä käytännön tavoitteeksi Koskinen määritteleekin koulun kehittämisen 
yhteiskunnalliseksi ja avoimeksi lasten ja nuorten osallisuuden areenaksi. Tämä 
tavoite on relevantti, sillä käytännön kasvatustyössä ympäristökasvatuksen 
yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen ulottuvuus on siis jäänyt vähälle huomiolle.  

Perinteistä ympäristökasvatusta onkin kritisoitu liiallisesta yksilökeskeisyydestä ja 
yhteiskunnallisen kontekstin unohtamisesta. Toinen kritiikki on kohdistunut 
toiminnan painottumiseen yksinomaan luonnonympäristöön. Lisäksi 
ympäristökasvatusta on kritisoitu siitä, että se on liian tietopainotteista suhteessa 
todelliseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Tästä näkökulmasta työn käytännön tavoite 
on erittäin tärkeä.  

Koskisen tutkimuksen käytännön tavoite muuttaa käsityksen koulusta osana 
yhteiskuntaa. Koskinen tuo tutkimuksessaan esille sen, että oppilailla on paljon 
sellaista arvokasta tietoa, josta kunnan virkamiehet voivat oppia. Koskisen 
peräänkuuluttama avoin oppimiskulttuuri -ajattelu vaatii uudenlaista suhtautumista 
kunnissa ja yhteiskunnassa muutenkin koululaitokseen. Koulut eivät olekaan 
ainoastaan suljettuja kuntien kustannuseriä, vaan aktiivisia kunnallisia 
kehittämisyksiköitä, joissa toimivat nuoret kansalaiset ovat kehittämisresurssi. 
Tällainen ajattelu edistää oppimisen siirtovaikutusta koulusta yhteiskuntaan.  

Tiedetausta 

Väitöskirja on tehty ympäristötieteet tieteenalalle Helsingin yliopiston 
Biotieteelliseen tiedekuntaan. Tutkimus murtaa ympäristötutkimuksen 
luonnontiedepainotteisuutta paneutumalla yhteiskunnalliseen toimintaan ja erityisesti 
koulun merkitykseen yhteiskunnallisena kasvun alustana. 

Tutkimus edustaa yhteiskunnallista ympäristökasvatusta, jossa ympäristökasvatuksen 
ja kansalaiskasvatuksen yhteys ja riippuvuus nostetaan esille.  Työssä tutkitaan 
yksilöiden kokemuksia ja oppimista sosiaalisen oppimisen näkökulmasta. Yksilöiden 
oppimisen lisäksi tutkimuksessa selvitetään myös kontekstia, sen asettamia 



reunaehtoja yksilöiden toiminnalle sekä yksiöiden mahdollisuuksia muuttaa sitä 
omalla toiminnallaan. 

Tutkija tuo yhteen ympäristövaikuttamisen osana yhdyskuntasuunnittelua, käsittelee 
koulua osana kansalaisyhteiskuntaa sekä muodostaa ympäristökansalaisuuden 
käsitteen ympäristökasvatuksen ja kansalaiskasvatuksen käsitteistä käyttäen apunaan 
mm. sosiologian, pedagogiikan ja yhteiskuntaetiikan tutkimusta.   

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu ympäristö- ja kansalaiskasvatuksen 
näkökulmille, jotka nivotaan yhteen ympäristökansalaisuuden käsitteen avulla.  

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Koskinen tuo esille tutkimuksessaan ympäristöongelmien perimmäisen syyn, joka on: 
”Ympäristömyönteiset asenteet eivät läheskään aina muutu toiminnaksi”. Tätä 
probelmatiikkaa Koskinen pyrkii työssään ratkaisemaan määrittelemänsä 
tutkimusongelman avulla.  

Tutkimusongelmaksi Koskinen määrittelee; Millaisella ympäristökasvatuksella 
voidaan edistää lasten ja nuorten ympäristökansalaisuutta koulussa ja yhteistyössä 
koulun ulkopuolelle? Koskisen tutkimusongelma on laaja ja poikkitieteellinen. 

Tutkimuskohde on rajattu kouluun ja sen kautta mahdollisuuksiin kehittyä 
ympäristökansalaisina yhteistyössä koulun ulkopuolella toimivien suunnittelijoiden ja 
päättäjien kanssa.  

Tutkimusongelmansa Koskinen ratkaisee tekemällä kaksi sekä menetelmällisesti että 
kohderyhmältään erilaista tutkimusta sekä vastaamalla niiden avulla kolmeen 
tutkimuskysymykseen: 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on ”Miten ympäristökansalaisuutta voidaan 
koulussa tukea?”  

Toinen tutkimuskysymys on: Millaista oppimista ympäristövastuullinen 
osallistuminen tuottaa?   

Kolmas tutkimuskysymys on: Millaisia esteitä lasten ja nuorten vaikuttava 
osallistuminen kohtaa ja miten näitä esteitä voidaan voittaa?  

Palaamme hetken kuluttua keskustelemaan tutkimusprosessista ja siitä, millaisen 
prosessin tuloksena väitöskirjan tutkimuskysymykset syntyivät. 

Menetelmä 



Koskisen tutkimusstrategia on teoriaohjaava, eli abduktiivinen. Teoriaohjaavassa 
analyysissä aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä, mutta sen merkitys ei ole 
teoriaa testaava, vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova. 

Itse tutkimus koostuu kahdesta osatutkimuksesta, joista toisen menetelmänä oli 
toimintatutkimus ja toisessa haastattelututkimus. Tutkimusten avulla väittelijä arvioi 
osallistumisen vaikuttavuutta suhteessa osallistujien oppimiseen ja osallistumisen 
lopputulokseen. 

Ensimmäinen tutkimus 

Tutkimuksen ensimmäisen osan muodostaa syksyllä 2002 Joensuun lyseon lukiossa 
toteutettu ympäristökasvatuskurssi. Ympäristökasvatuskurssi oli osa Pohjois-Karjalan 
nuorten foorumia. Kurssi toteutettiin lukion valinnaisen soveltavan biologian kurssin, 
ympäristöekologian, puitteissa. Kurssin suunnittelun taustalla vaikutti osallistuvan 
ympäristökasvatuksen malli. Kurssilla käytetyt opetusmenetelmät luokiteltiin 
kolmeen luokkaan, jotka olivat reflektiiviset menetelmät, kenttätöiden tekeminen ja 
tutustuminen erilaisiin vaikuttamisen tapoihin ja käytäntöihin.  

Ensimmäistä tutkimusta, joka siis oli on tehty Joensuussa, tutkija kutsuu 
toimintatutkimukseksi. Toimintatutkimus on väljä tutkimuksellinen lähestymistapa, 
jonka sisältä on löydettävissä monenlaisia suuntauksia. Tyypillistä on, että 
toimintatutkimuksella tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi. Koskinen toisaalta 
kirjoittaa, että tutkimus oli toimintatutkimus, mutta toisaalta sanoo itsekin, että ei se 
oikeastaan ollutkaan. Tutkimuksessa onkin piirteitä konstruktiivisesta tutkimuksesta, 
joka on toiminta-analyyttisestä näkökulmasta jossain määrin lähellä muutoksen 
aikaansaamiseen tähtäävää toimintatutkimusta. Konstruktiivisen tutkimuksen selkeä 
ero toimintatutkimukseen nousee siitä, että toimintatutkimukseen ei liity pyrkimystä 
eksplisiittisesti luoda uusi konstruktio. Pohdimme väittelijän kanssa hetken kuluttua 
ensímmäisen tutkimuksen mentelmää  tästä näkökulmasta hieman tarkemmin. 

Toinen tutkimus  

Tutkimuksen toisen osan muodostaa Helsingissä keväällä 2007 tehty 
teemahaastattelu.  Haastatteluja oli yhteensä 25 ja haastateltavia 37. Haastateltavia 
olivat koulujen lähiympäristön kehittämishankkeiden aktiiviset toimijat kouluissa ja 
kaupungin eri virastoissa.  

Tutkija kirjoittaa, että hän käytti menetelmänä teemahaastattelua ja analysoi aineistoa 
abduktiivisesti eli teoriasidonnaisesti tai teoriaohjaavasti. Analyysi siis eteni aineiston 
ehdoilla ja sitä ohjaavana viitekehyksenä toimi lasten ja nuorten osallistumista 



käsittelevä kansainvälinen kirjallisuus. Analyysiä tehdessään tutkija otti käsityksen 
lasten ja nuorten osallistumisen ongelmallisuudesta annettuna. Näitä osallistumisen 
ongelmakohtia hän sitten etsi aineistolähtöisesti oppilaiden, opettajien ja virkamiesten 
näkemyksiä ja kokemuksia teemoittamalla.  Analyysissä tutkija oli kiinnostuneempi 
ilmiöstä kuin yksilöistä ja koodauksen tarkasteluyksikkönä hän käytti 
merkityskokonaisuuksia, ei yksittäisiä sanoja tai lauseita. Palaamme kohta toisen 
tutkimuksen aineiston analyysitapaan ja keskustelemme, olisiko tämä voitu toteuttaa 
myös jollakin muulla tavalla. 

Kahden edellä kuvaamani, sekä menetelmällisesti että kohderyhmältään erilaisen 
tutkimuksen avulla Koskinen vastaa työssään tutkimusongelmaansa, eli” Millaisella 
ympäristökasvatuksella lasten ja nuorten ympäristökansalaisuutta voidaan edistää?”   

Tutkimusprosessi 

Sanna Koskisen väitöskirjaksi esittämä työ on syntynyt monivaiheisen prosessin 
tuloksena.  Tutkimus on saanut alkunsa väittelijän vuonna 1999 valmistuneesta pro 
gradu tutkielmasta, joka oli otsikoitu ”Osallistuvan ympäristökasvatuksen malli – 
esimerkkinä lasten osallistuminen luonnonhoidon suunnitteluun Helsingissä”.  Pro 
gradu tutkielmassa tavoitteena oli nostaa yhteiskunnallinen ympäristökasvatus 
tasavertaiseksi luontokasvatuksen rinnalle. 

Väitöstutkimus koostuu edellä kuvaamistani kahdesta toisiaan täydentävästä osasta. 
Väittelijä vastaa yksin sekä Joensuussa toteuttamastaan toimintatutkimuksesta, että 
Helsingissä suoritetusta haastattelututkimuksesta. 

 Molemmissa tutkimuksissa on kysymys koulusta, koulun ulkopuolelle 
suuntautuvasta yhteistyöstä sekä osallistumisesta ja oppimisesta. Nämä tutkimukset 
tuottivat aineiston, joka mahdollisti lasten ja nuorten ympäristökansalaisuuden ja 
osallistumisen tarkastelun useasta eri näkökulmasta.  

Tutkimuksista saatuja tuloksia käsitellään neljässä osatyössä, joissa kolmessa 
Koskisella on ollut päävastuu artikkelin kirjoittamisessa ja neljännessä 
kirjoitusvastuu on jakautunut tasan kummankin tutkijan kesken.  Kirjoitusvastuu on 
jakaantunut tasan kirjoittajien kesken myös kahdessa väitöskirjatyöhön sisältyvässä 
teoreettisessa osatyössä. Artikkelit ovat valmistuneet vuosina 2002-2009.  Lisäksi 
Koskinen vastaa yksin kirjoittamastaan n. 60 sivuisesta yhteenveto-osasta, joka 
perustuu itsenäiseen jäsentelyyn ja päättelyyn. 

Tulokset 



Ensimmäisen tutkimuksen tuloksena syntyy spiraalimalli ympäristövastuullisesta 
osallistumisesta oppimisprosessina. Mallin Koskinen kehittää yhdessä Paloniemen 
kanssa. Kehitetyllä mallilla on tutkimuksessa kaksoisrooli. Se on samaan aikaan sekä 
osa tutkimuksen teoreettista viitekehystä että tutkimuksen tulos. Mallissa koulutusta 
tarkastellaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Malli avaa myös 
näkökulmia osallistumiseen oppimisprosessina. Paloniemen ja Koskisen mallissa 
lähtökohtana on toimintaympäristö, jonka ekologinen, taloudellinen ja 
sosiokulttuurinen ulottuvuus määrittävät toiminnalle mahdollisuudet ja rajat.  

Paloniemen mukaan vastuullinen yksilö tai yhteisö pyrkii kussakin tilanteessa 
toimimaan kestävän kehityksen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla oman 
pätevyytensä mukaan. 

Jos toiminta on omaehtoista ja käynnistynyt yksilön sisäisestä tarpeesta toimia ja 
osallistua, voidaan puhua osallistumisesta. Jos tarve toimintaan on sen sijaan syntynyt 
muualla kuin osallistujien mielessä, toiminta perustuu kannustamiseen ja kehotuksiin, 
Tällöin puhutaan osallistamisesta.  

Olipa kyse kummasta tahansa, toiminnalla on aina vaikutuksia, jotka ilmenevät 
kaikilla toimintaympäristön ulottuvuuksilla. Toiminnasta seuraa myös siihen 
osallistujille kokemuksia, välittömiä tunteita osallistumisen onnistumisesta ja sen 
vaikutuksista. Tähän prosessiin liittyy aina siihen osallistuvan yksilön tai ryhmän 
reflektiota, kriittistä ajattelua, jolloin osallistujat arvioivat itseään toimijoina, 
toimintaympäristöään, itse toimintaa prosessina sekä sen lopputuloksia. Reflektion 
tuloksena syntyy osaamista, jolla tarkoitetaan yksilön valmiuksia toimia 
vastuullisesti.  

Prosessin tuloksena koetaan voimaantumisen ja valtautumisen tunteita, joiden 
tuloksena yksilö uskaltaa entistä enemmän luottaa omiin kykyihinsä ja saa 
mahdollisuuden ja vallan toimia aktiivisesti prosessissa. Jos yksilön kokemukset 
prosessin kuluessa kääntyvät kielteisiksi, voi seurata lannistumisen tunne, jolloin hän 
saattaa menettää kykynsä ja halunsa osallistua toimintaan. Ulkoinen motivaatio eli 
osallistaminen saattaa kannustaa pettyneitä yrittämään uudelleen, minkä tuloksena he 
voivat tulevaisuudessa saada positiivisia kokemuksia prosessin aikana ja kokea 
myöhemmin voimaantumisen ja valtautumisen tunteita.  

Kehitetty mallissa on mielestäni piirteitä  kontekstuaalisesta oppimiskäsityksestä, 
vaikka tätä Koskinen ei tuo tutkimuksessaan esille. Kontekstuaalisen 
oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on tilannesidonnainen kulttuuriin kasvamisen 
prosessi pikemminkin kuin irrallisten tietojen ja taitojen yksisuuntaista välittämistä 



opettajalta oppilaalle. Mikäli näin on, nousee koulun ulkopuolella tapahtuva 
kehittäminen tärkeään rooliin oppimisessa.  Kontekstuaalinen oppimiskäsitys tukee 
hyvin myös kestävää kehitystä edistävän koulutuksen tavoitteita. Se sisältää 
vaikutteita humanistisesta, konstruktivistisesta ja sosiokonstruktivistisesta 
oppimiskäsityksestä, mutta niiden lisäksi siinä korostuu myös kriittisen ajattelun 
merkitys. Palaamme hetken kuluttua keskustelemaan tutkimuksen tuloksista ja siihen 
liittyen myös oppimisesta sekä erilaisista oppimiskäsityksistä.  

Lopuksi 

Seuraavaksi siirrymme keskustelemaan maa ja metsätaloustieteiden maisteri Sanna 
Koskisen kanssa väitöstutkimuksesta. Väittelijän on keskustelumme aikana tarkoitus 
osoittaa kyvykkyytensä toimia itsenäisenä tutkijana, joka osaa perustella tekemiään 
valintojaan ymmärrettävästi ja tieteellisesti pätevästi. 


