
1

TUTKIMUSMATKA JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Uusi oppiaine

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista 
koostuva oppiaine, jota opetetaan vuosiluokilla 1–6. Tutkimusmatka ohjaa oppilasta tunnis
tamaan eri tiedonalojen merkityksen ympäristössä, jokapäiväisessä elämässä ja omas
sa kasvussaan. Oppimateriaali tukee lapsen luontaista kiinnostusta ympäristön ilmiöitä 
kohtaan ja ohjaa ymmärtämään omien valintojen vaikutuksia kestävän kehityksen näkökul
masta. Se kannustaa lasta hänen kokemusmaailmaansa lähellä olevien ilmiöiden tutkimi
seen ja havainnointiin sekä tiedon hankkimiseen ja esittämiseen nykyaikaisin välinein. 

Opetussuunnitelman arvoperusta korostaa oppilaan ainutlaatuisuutta ja oikeutta hyvään 
opetukseen. Opetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, hyvinvoinnin, 
demokratian ja aktiivisen toimijuuden edistämiselle ja painottaa kulttuurista moninaisuutta 
ja kestävää elämäntapaa. Nämä arvot on pohjana Tutkimusmatkan sisältöjen valinnassa  
ja työtavoissa.

Laaja-alainen osaaminen

Kaikkien taitojen perustana ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1). Tutkimusmatka 
tukee oman oppimistavan löytämistä, taitoa asettaa kysymyksiä ja etsiä vastauksia eri  
tietolähteistä. Tutkimusmatka ohjaa oppilasta asettamaan oppimistavoitteita, suunnittele
maan työskentelyään ja arvioimaan omaa oppimistaan.  

Ympäristöoppi on oppiaine, johon sisältyvät myös kulttuurinen osaaminen, vuorovai-
kutus ja ilmaisu (L2). Tutkimusmatka innostaa tutustumaan erilaisiin kulttuureihin lähellä 
ja kaukana. Tutkimusmatka kannustaa tutkimaan, luomaan ja toiminaan yhdessä muiden 
kanssa. Tuoteperhe tarjoaa monenlaisia elämyksellisiä harjoituksia ja luovia tehtäviä 
 vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ovat osa ympäristöopin sisältöjä. Tutkimus - 
matka ohjaa huolehtimaan itsestä ja toisista. Oppilas oppii ymmärtämään hyvinvointia  
ja terveyttä edistävän toiminnan sekä turvallisuuden merkityksen. Hänelle tarjotaan  
mahdollisuus kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan  
ja sosiaalisia taitojaan. Tutkimusmatka antaa perustietoa työtä helpottavasta teknolo
giasta. Materiaali opastaa kehittämään kuluttajataitoja ja tekemään kestävän elämän
tavan mukaisia valintoja. 
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Erilaisia viestejä tulviva tietoyhteiskunta vaatii oppilailta kykyä lukea ja tulkita eri kana
vista välittyvää tietoa. Tutkimusmatka harjaannuttaa monilukutaitoa (L4) sekä tieto- ja 
viestintäteknologista osaamista (L5) ohjaamalla tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan 
erilaisia tekstejä erilaisissa yhteyksissä. Teksteillä tarkoitetaan uudessa opetussuunnitel
massa sekä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen että kinesteettisten symbolien 
avulla ilmaistua tietoa. Oppilas oppii toimimaan verkossa asiallisesti ja turvallisesti, etsi
mään tietoa ja arvioimaan tiedon luotettavuutta. Tutkimusmatkan materiaaleissa harjoi
tellaan myös kuvanlukutaitoa ja kuvien tulkintaa. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) nousevat esiin Tutkimusmatkan ryhmätöissä ja projek
teissa, joilla oppilasta kannustetaan kehittämään yhteistyötaitojaan, kantamaan vastuuta 
omasta työstään, yrittämään sisukkaasti ja kiinnittämään huomio onnistumisen kokemuksiin. 
Virheisiin ja epäonnistumisiin suhtaudutaan rehellisesti ja huumorilla, ja näitä kokemuksia 
hyödynnetään uuden oppimisessa. Koska tulevaisuuden työelämän vaatimusten ennakointi 
on vaikeampaa kuin ennen, oppilaiden pitää perusopetuksen aikana saada yleisiä val
miuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. 
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimi
maan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmot
taa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Tutkimusmatka tukee vahvasti osallistumista, 
vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7). 

Oppimisympäristöt ja työtavat

Opetussuunnitelman oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii 
asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden 
kanssa. Tutkimusmatka ohjaa liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin 
 opittuun, jotta oppilas voi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista 
asioista. Sisältöjen avulla oppilas oppii ratkaisemaan ongelmia omassa elämässään myös 
koulun ulkopuolella. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii tarkkaile
maan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen   
ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. 

Tutkimusmatka kannustaa ulkona oppimiseen ja lähiympäristöön tutustumiseen toiminnal
lisesti itse tekemällä, tutkimalla, kysymällä ja oivaltamalla. Työtapojen vaihtelu tukee ja 
ohjaa koko opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista. Monipuoliset työtavat tuovat 
oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille ominaisen luovaa 
toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen 
lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota.

Tieto ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. TVT tukee 
oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja poistamalla esteitä koulussa ja vapaaajalla 
tapahtuvan oppimisen väliltä. TVTtaitoja harjoitellaan ja viestintäteknologisia sovelluksia 
käytetään Tutkimusmatkan projektitöissä mahdollisuuksien mukaan. Monipuolinen ja tar
koituksenmukainen tieto ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdollisuuksia 
kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Valokuvaus ja videointi voivat tehdä 
luonnon tarkkailusta uudella tavalla mielenkiintoista. Tutkimusmatkan opettajalle ja oppi
laalle suunnitellut digitaaliset materiaalit tuovat luokkaan uuden tavan oppia, joka vah
vistaa oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja. Työtapojen valinnassa 
hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet. 
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Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toiminta
kulttuuria.  Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten 
suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Tutkimusmatka auttaa oppilaita 
yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi koko
naisuuksiksi. Oppilas hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämänsä 
kannalta. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

Opetuksen eriyttäminen koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn etenemistä 
ja oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Se ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu 
oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille edetä yksilöllisesti. Eriyttämällä tuetaan oppilaan 
itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä voidaan eh
käistä tuen tarpeen syntymistä. 

Opettajan materiaalin avulla luokassa voidaan harjoitella käyttämään monipuolisia ja 
monikanavaisia opiskelutapoja turvallisesti. Tutkimusmatka ottaa huomioon oppilaiden 
kehitysvaiheen, ennakkokäsitykset, aikaisemmat tiedot ja taidot. Tutkimuksellinen työsken
tely, ryhmässä toimiminen ja monipuoliset, erilaisille oppijoille suunnitellut tehtävät tuovat 
kaikille onnistumisen kokemuksia. Tuoteperhe tarjoaa eritasoisille ja eri tavoin oppiville 
oppilaille sopivaa materiaalia, jonka käyttöön opettajan materiaaleissa on ehdotuksia.

Arviointi oppiaineessa 

Arvioinnin tarkoitus on ennen kaikkea tukea oppimista. Työtapojen ja arviointimenetelmien 
monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan eri tavoin. Uusi ope
tussuunnitelma painottaa sisältöjen hallinnan sijaan työskentelyn arviointia. Tutkimusmatka 
ohjaa oppilasta suunnittelemaan, tarkkailemaan ja arvioimaan omaa opiskeluaan ja oppi
mistaan. Omien oppimistavoitteiden asettaminen jakson alussa ja itsearviointi jakson päät
teeksi totuttaa tarkkailemaan omaa toimintaa. Vertaisarviointi on kannustavaa ja kehittää 
ryhmässä toimimisen taitoja tukee omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistamista. 
Sähköiset materiaalit avaavat monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimista. Ne antavat 
välitöntä palautetta opettajalle ja oppilaalle. 

Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osaaluetta ase
tettujen tavoitteiden mukaisesti. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti 
tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten 
lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan 
olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Oppilaat harjoittelevat omien 
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista. 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2

Tutkimusmatkan perusajatuksena on tukea oppilaan luontaista kiinnostusta ympäristöopin 
asioita kohtaan ja innostaa oppilasta tutkimaan ympäröivää maailmaa (T1–T2). Oppikirja 
ohjaa kestäviin toimintatapoihin lähiympäristöissä ja kouluyhteisössä (T3).

Tutkimusmatkan nimikin kuvaa tuoteperheen vahvaa tutkimuksellista painotusta (T4–T11). 
Oppilasta ohjataan liikkumaan luonnossa ja toimimaan ryhmässä. Toiminnallisen oppi
misen pohjana käytetään eri aistihavaintoja ja tutkimusvälineitä sekä viestintäteknologisia 
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apuvälineitä ja ympäristöjä. Tutkimusmatka opettaa kysymään kysymyksiä, kuvailemaan, 
 vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaale
ja ja tilanteita sekä nimeämään niitä.

Tutkimusmatka kannustaa myös luovaan työskentelyyn, jossa rakennetaan itse ja kokeillaan 
eri asioita rohkeasti ja turvallisesti.  Tutkimusmatkan tuoteperheen eri osat auttavat oppi
lasta jäsentämään ympäristöopin tietoalueita selkeiksi kokonaisuuksiksi visuaalisuuden ja 
teknologian avulla (T12–T13). Harjoituksissa rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään  
ja pohtimaan hyvinvointia tukevia tekijöitä (T14–T15). 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6

Tutkimusmatka herättää ja ylläpitää oppilaan kiinnostuksen ympäristöopin kaikkiin osa
alueisiin hauskojen lapsihahmojen, modernin kuvituksen ja lapsen maailmasta kumpuavien 
esimerkkien avulla (T1). Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa oppimistaan ja toimintaa 
yhteisössä kestävän kehityksen edistämiseksi (T2–T3).

Tutkimusmatkan kaikki tuoteperheen osat sisältävät tutkimustehtäviä. Tutkimusharjoitusten 
myötä tutkimusten tekemisen ja tulosten erittelyn taidot harjaantuvat (T4–T6). Tutkimus-
matka kannustaa käyttämään teknologisia sovelluksia oppimisen ja harjoittelun tukena (T7, 
T11). Oppilasta ohjataan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti ympäristöä kunnioittaen  
ja muita kuunnellen (T8–T10).

Tutkimusmatkan innostavan otteen avulla oppilaalle jää mieleen ympäristöopin keskeiset 
käsitteet. Oppilas osaa myös omin sanoin kuvata ilmiöitä, etsiä tietoa ja jäsentää oppi
maansa (T12–14). Tutkimusmatkan selkeiden kuvien ja karttojen avulla oppilas oppii tun
nistamaan kasvi ja eläinlajeja, ymmärtämään maailmankaikkeutta ja ihmisen raken netta 
(T15–16). Arjen esimerkkien avulla oppilas tunnistaa yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä 
(T17). 

Kestävän kehityksen teeman mukaisesti Tutkimusmatkassa tuodaan esille energian säily
misen periaatteet, veden kiertokulku ja kierrätys osana fysiikan ja kemian kokonaisuuksia 
(T17–T18). Oppilas tuntee terveyden osaalueet ja ymmärtää, miten omaa fyysistä ja 
henkistä terveyttä voi edistää (T19).

Aihepiirit vuosiluokittain

Tutkimusmatka 1:
Ympäristöoppi oppiaineena, omat havainnot ja kokemukset, luokka ja säännöt, pohja
piirros, liikenneturvallisuus ja säännöt, koulun piha, eliölajeja Suomessa, pihakartta, Suomi 
valtiona, fyysinen koskemattomuus, tunnetaidot, sairastuminen ja itsehoitotaidot, arjen ter
veystottumukset, vuodenajat ja kuukaudet, sää, eläimet ja talvi, turvallisuus jäällä, ihmisen 
kasvu ja kehitys, oma keho, aistit, puisto elinympäristönä, vetovoima ja kitka, aurinko, ilma, 
vesi, kevät ja kasvien kasvattaminen, luonnonsuojelu.

Tutkimusmatka 2:
Liikenneturvallisuus, tutkimus työtapana, puutarha, syksyn satoa, tuotteiden kotimaisuus, 
juomavesi, maatilan eläimet, ravinnon tuotanto, ruokailutavat, kierrätys, metsä 
elinympäristönä, retkeilijän oikeudet ja velvollisuudet, ihmisen elimistö ja 
terveyskasvatusta, ensiapua, turvallisuus kotona, koulussa ja netissä, sosiaalinen kestävä 
kehitys, rannan eläimiä, veden ravintoketjuja, turvallisesti vesillä, ekologinen loma.
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Tutkimusmatka 3:
Ryhmässä toimiminen, kaveritaidot, liikennesäännöt, pyörän osat ja huolto, luonnon tutki
minen, pihojen kasveja ja eläimiä, Suomen havu ja lehtipuita, retkeily, erilaisia karttoja, 
Suomi ja suomalaiset, Suomen kaupunkeja, veden kiertokulku, sääilmiöitä, kevätseuranta.

Tutkimusmatka 4:
Rooli ryhmän jäsenenä, viisaasti verkossa, vastuut ja velvollisuudet kotona, terveydestä 
huolehtiminen, lemmikit ja kodin kutsumattomat vieraat, kodin sähkölaitteet ja turvallisuus, 
kulutus ja jätteen vähentäminen, elämää maatilalla, pellolta pöytään, terveellinen  
ravinto, vesi ihmisen käytössä, elämän edellytyksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa, elämää 
vesien äärellä.

Tutkimusmatka 5:
Opiskelu ja kaveritaidot, osallisuus ja vaikuttaminen, kaupunkiluonnon piirteet, kasvit ja 
eläimet, yhteyttäminen, palaminen, paloturvallisuus, ilmakehä, ilmastonmuutos, eliökunnan 
historia, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys, murrosikä, näkö ja valo, ääni ja kuulo, 
Euroopan ilmasto, kasvillisuus ja väestö, pohjoinen havumetsä, eläinten talvehtiminen,  
planetaarisuus, elämää Amerikassa, yksinkertaiset koneet työtä helpottamassa, kevät 
puutarhassa. 

Tutkimusmatka 6: 
Elämää metsässä ja soilla, veden kierto ja puhdistus, veden ominaisuuksia, valtameret, 
energian tuotanto ja käyttö, terveet elämäntavat ja fyysinen hyvinvointi, päihteet, ihmis
suhteet, seksuaalisuus, tunteet ja henkinen hyvinvointi, aurinkokunta, matkustaminen, Afrikka 
ja Australia, talousmahti Aasia.




