
Materiaali on tuotettu Kasviosta kansalaistiedettä -hankkeessa v. 2022

 iNaturalist opetuskäytössä
 

työpaja opettajille ja kasvattajille



ENSIN ULOS JA HAVAINTOJA
TEKEMÄÄN!

Työpajan voi aloittaa ulkona ja
kokeilla ensin havaintojen tekemistä. 

iNaturalistin lataaminen omalle
puhelimelle ja rekisteröityminen voi
olla ennekkotehtävä, tai se voidaan
tehdä heti työpajan alussa.

PROJEKTIT: 

Työpajan vetäjän
kannattaa voi luoda
työpajaa varten (tiettyyn
ajankohtaan rajattu)
koontiprojekti, ja pyytää
osallistujia liittymään
siihen jo heti työpajan
alussa.

Projekteja esitellään
tarkemmin myöhemmin
tässä esityksessä. 



Havainnoi, tunnista ja tutki!
Kuka tahansa voi olla mukana
Laadi oma eliölajikokoelma tai kasvio
Havainnot tallentuvat kansalliseen lajitietokantaan: Laji.fi
Tekoäly ja yhteisö auttaa tunnistuksessa



Tutustu ensin itse - Aloita tästä!

Google Play / App Store

Lataa sovellus
 sähköpostilla tai  Google-, 

FB- tai Apple-tunnusilla

Rekisteröidy
 ota kuva ja tunnista laji itse tai

tekoälyn ja yhteisön avulla!

Aloita havainnointi

Huom! Valitse yhteisöksi iNaturalist Suomi, niin havaintosi tallentuvat myös laji.fi -palveluun!

tietokoneella saat enemmän 
toimintoja!

Tutki havaintoja 
ja projekteja!



LYKE-tapaamisen 
lajiprojekti - 
luontokoulujen opettajat 
testasivat iNaturalistia

Esimerkkejä projekteista

Partiolippukunta 
Näsijärven kipinöiden 
lajiprojekti

Suomen luontokeskus Haltian luontokoulun lajiprojekti                                                          

https://inaturalist.laji.fi/projects/lyke-tapaamisen-lajiprojekti
https://inaturalist.laji.fi/projects/lyke-tapaamisen-lajiprojekti
https://inaturalist.laji.fi/projects/lyke-tapaamisen-lajiprojekti
https://inaturalist.laji.fi/projects/lyke-tapaamisen-lajiprojekti
https://inaturalist.laji.fi/projects/kipinoidaan-yhdessa-a
https://inaturalist.laji.fi/projects/kipinoidaan-yhdessa-a
https://inaturalist.laji.fi/projects/kipinoidaan-yhdessa-a
https://inaturalist.laji.fi/projects/haltian-luontokoulun-luonnonkirjotutkimus


Jos vain testaat, poista testikuvat ja 
-havainnot!

Mitä tulee huomioida sovellusta käytettäessä?
Mistä saa laittaa kuvia ja mistä ei?
Vain luonnossa esiintyvistä lajeista saa julkaista 
havaintoja. Ei ihmisiä ja lemmikkejä!

Testaus

Oikeanlaiset havaintokuvat
Kiinnitä huomiota kuvaamiseen. Ota 
kuvat mahdollisimman läheltä ja pyri 
parhaimpaan tarkkuuteen.

Ohje MAPPAssa! 

https://mappa.fi/materiaalit/nain-teet-hyvan-havainnon-inaturalist-sovelluksella/


TAUSTATUTKIMUKSIA

Tässä esitelään palautetta
oppilailta iNaturalistin käytöstä.
Hankkeen suunnittelussa ja
toteutuksessa on hyödynnetty
Roope Lindevallin
opetuskokeilujen ja pro Gradu -
tutkielman tuloksia sekä
oppilailta ja opettajilta saatua
palautetta.



Kuinka paljon iNaturalist-sovellus lisäsi mielenkiintoa 
lajien opettelua kohtaan oppilaiden mielestä (n=93).

Lähde: Lindevall, R. (2021). Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.



"Se on niin helppoa”
”Se on niin helppoa ja hauskaa. ”

”On mukava oppia uusia kasveja sen avulla. ”
”Sovellus toi uuden tavan oppimiseen. ”

”Ei oo mitää hauskinta hommaa mutta ei kumminkaa huonoakaa”
 
 

”En ole ikinä kiinnostunut lajeista”
 ”Minua ei kiinnosta lajien tunnistaminen pätkän vertaa”

 ”En ole kiinnostunut luonnosta” 
”Ei mua kiinnosta luonto jutut tai sillee. mua kiinnostaa ilmaston

muutos ettei se pahene mut ei mua kiinnosta tunnistaa mitää lajeja”
 ”Se ei antanut vaihtohehtoja lajeista, eikä tallentanut kuviakaan”

 

Oppilaiden kokemuksia iNaturalistista

Lähde: Lindevall, R. (2021). Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.



MOTIVOINTI

Mitä on kansalaistiede
ja mitä hyötyä
oppilaiden / muiden
kansalaisten tekemistä
luontohavainnoista on?



Opetuskäyttöön suunnatuissa 
kansalaistiedehankkeissa oppilaat pääsevät osalliseksi 
tutkimuksen tekemiseen, jolloin tieteellisen 
tutkimuksen tekemisestä tulee hyvin konkreettista. 

Toiminta on merkityksellistä, kun tuloksia todella 
käytetään ja niistä on hyötyä tutkimuksessa ja 
päätöksenteossa. 

Kansalaistiede (citizen science) opetuksessa



Motivoivaa ja innostavaa kansalaistiedettä

Havaintoja harvinaisuuksista
Tutkijayhteisö vahvistaa määrityksiä
Hyvä kuva riittää!
Esimerkki: 7. luokkalaisen 
pohjanjäärähavainto!

Tietoa tavallisista lajeista
Pitkät aikasarjat
Isot datamassat
Ympäristömuutokset
Fenologia



Se opetuskäyttö. Miten 
iNaturalist taipuu 
opetukseen: luonto 
oppimisympäristönä,
lajiprojektit, pelilllisyys, 
eliökokoelmista 
ekosysteemitutkimusta.



Toiminnallista oppimista
Luonto oppimisympäristönä 
Tekniikka apuna
Sovellettevissa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, 
toiselle asteelle, ammattikoulutukseen, vapaa-aikaan

 

https://mappa.fi/materiaalit/tutkimus-vahvistaa-ulkona-luonnossa-saavutetaan-parempia-oppimistuloksia/

Tutkittua tietoa 
oppimis-
ympäristöistä: 
luonto vahvistaa 
oppimista

https://mappa.fi/materiaalit/tutkimus-vahvistaa-ulkona-luonnossa-saavutetaan-parempia-oppimistuloksia/
https://mappa.fi/materiaalit/tutkimus-vahvistaa-ulkona-luonnossa-saavutetaan-parempia-oppimistuloksia/
https://mappa.fi/materiaalit/tutkimus-vahvistaa-ulkona-luonnossa-saavutetaan-parempia-oppimistuloksia/


Havaintojen tutkiminen ja pelillistäminen
Pääseekö havainto tutkimustasolle?
Eniten havaintoja, eniten lajeja?
Kilpailut luokkien tai koulujen välillä...



Valinnaisuus ja tutkiva ote eliökokoelmiin
rajatun alueen lajikirjo
havaintoja mahdollisimman monesta eliöryhmästä
näkökulmana ravintoverkot tai tietty elinympäristö...

Omista havainnoista kokonaisuuksiin: havaintojen 
suhteuttaminen lähiympäristön muihin havaintoihin

Aluekarttaan merkityt ennalta määritellyt lajit (vrt. Pokemon go)

Havainnointi eri vuodenaikoina ja tulosten vertailu

Bioblitz: Kartoitetaan koulumetsän tai -pihan lajikirjoa rajatun 
ajan sisällä, esim. oppitunti, koulupäivä, MOK-viikko.
(ryhmätehtävä tai luokkien/koulujen välinen kilpailu).

 Eliökokoelmista ekosysteemitutkimukseen

Lisää ideoita 
MAPPAsta! 



Tärkeää tietoa pykälistä ja 
yksityisyyden suojasta!
Opetuskäyttö on eri asia kuin 
omaehtoinen käyttö, ja opettajan 
on syytä tietää muutama asia  
lakipykälistä ja yksityisyyden 
suojasta - ja opastaa oppilaita 
oikein!



Kaikki yli 13-vuotiaat voivat 
omaehtoisesti rekisteröityä 
iNaturalistiin. Nuorempien 
kanssa havainnointia voidaan 
tehdä yhdessä aikuisen 
tunnuksella.

Lakipykälistä ja tietosuojasta

Tietosuojalaki ja oppilaskäyttö
iNaturalistia hallinnoi yhdysvaltalainen 
Kalifornian tiedeakatemia, jonne myös käyttäjien 
tiedot (sähköpostiosoite + havaintotieto) 
välitetään. Tietosuojalain edellyttämää 
sopimusta tietojen luovutuksesta oppilaitoksen 
ja hallinnoijan välillä ei ole mahdollista tehdä.  
Tämän vuoksi oppilaiden rekistereröitymistä 
palveluun opetuskäytössä ei voida suosittaa.

Ratkaisu: Opettaja kirjautuu itse koulun laitteille, 
oppilaat tallentavat havainnot opettajan 
tunnuksilla. Käytetään tunniste-esineitä.

Ohje 
MAPPAssa! 



Yksityisyys ja sijaintitieto

Havainnon sijaintiedon voi karkeistaa, 
jolloin tarkkaa sijaintia ei näytetä 
sovelluksen muille käyttäjille (vaan 
ainoastaan tutkimuskäyttöön). 

Kesämökin pihapiirin havaintojen sijaintitiedot 
on karkeistettu. Tarkka havaintopaikka ei ole 
pääteltävissä.



 Perehdy itse sovelluksen käyttöön
 Luo itsellesi kaksi käyttäjätunnusta (toinen VAIN OMAAN käyttöön, toinen 
oppilaskäyttöön)
 Luo koontiprojekti OMAAn KÄYTTÖÖN tarkoitetulla tunnuksella ja liitä myös 
oppilastunnus siihen.
 Perehdytä oppilaat, sovi pelisäännöt
 Tee omaan käyttöösi luettelo oppilaiden tunniste-esineistä (ja - 
numeroista)
 Kirjaudu itse oppilastunnuksellasi koulun laitteille 
 Moderoi oppilaiden havaintoja tarvittaessa

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

+ Jos oppilaalla on oma iNaturalist-tunnus, voit pyytää häntä liittymään 
projektiin, ja havainnot tallentuvat automaattisesti.

Opettajan ohje (tietosuojalaki huomioitu)

Yksityiskohtaiset ohjeet ovat MAPPA-teemarepussa:



 Tutustu "Näin teet hyvän havainnon" -ohjeeseen, noudata 
pelisääntöjä 
 Käytä tunniste-esinettä (ja/tai -numeroa)
 Havainnoi ottamalla kuva omalla puhelimellasi / tai koulun 
laitteella. Kirjaa havaintosi maastolomakkeelle, tunnista laji.
 Siirrä kuvat koulun tietokoneelle
 Muokkaa kuvia tarvittaessa (rajaus, valotus)
 Vie kuvat ja havaintotiedot maastolomakkeelta iNaturalistiin 
koulun tietokoneella (ope on kirjautunut valmiiksi sovellukseen)
 Vertaa iNaturalistin tekoälyn tunnistuksia omiin tunnistuksiisi. 
Tutki myös muita havaintoja samasta lajista iNaturalistissa. 

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

oppilaan ohje 
havainto-ohje ja 
maastolomake ovat
MAPPAssa! 



Havainnointi, ihmettely ja tutkiskelu kunniaan! 

Opettajan ei tarvitse tunnistaa kaikkea, vaan 
tekoäly ja yhteisö auttaa myös opettajaa.  

Luonnon monimuotoisuutta voidaan ihmetellä 
yhdessä, ja opettajakin saa erehtyä, ja oppia!

Mysteeristä havaintoa voidaan selvittää, vaikka ei 
tietäisi onko kyseessä joku levä, eläimen muna tai 
pelkkä jätös. Lopulta matka voi olla hyvin antoisa ja 
opettavainen. 

Joskus tunnistuksessa ei päästä lähellekään 
lajitasoa – ja se on ihan fine! – ammattilaisillekin.

 Ei määränpää vaan matka



Lisää tietoa MAPPAsta: Ota 
käyttöön iNaturalist 
opetuskäytössä -teemareppu ja 
tutustu rauhassa sen 
materiaaleihin! Reppu on koottu 
opettajan avuksi yhteistyössä 
Suomen lajitietokeskuksen 
kanssa.



Ohjeita opettajalle ja oppilaille:
iNaturalist opetuskäytössä - opettajan opas
iNaturalist opetuskäytössä - opettajan ohjevideo
Näin teet hyvän havainnon -ohje oppilaalle
Maastohavainnointilomake
Käyttöohjeita ja -ohjevideoita



Tietoa Kasviosta
Kansalaistiedettä -
hankkeesta ja
jatkosuunnitelmista



Päämäärä: Tehdään luonnon 
havainnoinnista innostavaa ja 
merkityksellistä sekä lisätään 
lasten, nuorten ja kasvattajien 
ymmärrystä luonnon 
monimuotoisuudesta.

Rahoittaja: Ympäristöministeriö
Toteuttaja: Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto
Yhteistyössä: Lajitietokeskus, 
Oulun kaupungin opetus- ja 
kulttuuripalvelut, RecIt-solutions

Kasviosta kansalaistiedettä-hanke



Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto:
Maija Ihantola
Satu Hiekko
Roope Lindevall
Sanna-Saari Vesterinen
Johanna Sunikka 
Kimmo Rinteelä (RecIT)
 
Suomen Lajitietokeskus/Luomus:
Mikko Heikkinen
Eija-Leena Laiho
Kari Lahti

Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuuripalvelut:
Jussi Tomberg

Arja Kaasinen, Helsingin yliopisto
Miikka Eriksson, Itä-Suomen yliopisto
Pentti Impiö, Keski-Suomen LUMA-keskus
Jussi Heinonen, Lounais-Suomen LUMA-keskus
Maria Salin, Suomen luontokeskus Haltia
Riikka Elo, Vapriikki
Jenni Skaffari, Luontokoulu Korento
Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus
Ritu Savolainen, BMOL
Anna Liisa Ruotsalainen, Oulun yliopisto
Eerika Virranmäki, Oulun yliopiston normaalikoulu
Juho Paukkunen, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Janne Heliölä, SYKE
Timo Pyhälahti, SYKE
Annika Michelson, Hämeen ammattikorkeakoulu
Aleksi Lehikoinen, Luomus
Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto
Arto Hellas, Aalto Yliopisto
Marja-Riitta Paaso, Iin kunta

 ohjausryhmä:Toteuttajat:

Lue lisää ja ota yhteyttä: https://www.luontokoulut.fi/kasviosta-kansalaistiedetta-inaturalist-opetuskaytossa/

https://www.luontokoulut.fi/kasviosta-kansalaistiedetta-inaturalist-opetuskaytossa/


Tulossa opetuskokonaisuus, jonka avulla 
opettajat voivat järjestää kouluissa linturetken, 
ja oppilaat pääsevät omien lintuhavaintojensa 
avulla käsiksi Suomen luonnon ilmiöihin ja 
luonnossa tapahtuneisiin muutoksiin. 
Opetusmateriaali hyödyntää Laji.fi:n ja 
muuttolintuselain Haahkan avointa dataa.

Hanketta rahoittaa Wihurin rahasto ja sen 
toteuttaa yhteistyössä Suomen luonto- ja 
ympäristökoulujen liitto, Tringa ja 
Lajitietokeskus.

Uutta tulossa: Linnut viestintuojina


