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1 JOHDANTO 

Luonnontieteiden, matematiikan, teknologian ja tekniikan eli LUMAT-aloilla on 

kansainvälisesti työvoimapula pätevistä työntekijöistä (Moore & Burrus, 2019; Nugent ym., 

2015) ja naisia aloilla on vähän (Wegemer & Eccles, 2019). Suomessa erityisesti kemian 

yliopiston opetushenkilökunnassa naisia on vähän, sillä kemian professoreista on vain 19 % 

sekä yliopistonlehtoreista 33 % naisia (Opetus- ja kulttuuriministeriö & Opetushallitus, 2021). 

Ennusteiden mukaan korkeasti koulutettujen luonnontieteiden osaajien tarve työpaikkojen 

näkökulmasta tulee kasvamaan (Laine ym., 2020). Kemian osaajia tarvitaan, jotta yhteiskunta 

pystyy kehittymään, pitämään talouskasvua yllä ja vastaamaan sekä tämänhetkisiin että 

tulevaisuuden suuriin ongelmiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos ja antibioottiresistentit 

bakteerit. Esimerkiksi myös energiantuotanto, teknologia, materiaaliala sekä lääketiede 

tarvitsevat päteviä kemian osaajia kehittyäkseen. 

Jotta työelämän tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan, tulisi LUMAT-aloilta 

valmistuneiden määrän kasvaa. Suomessa matematiikan, fysiikan ja kemian ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on kuitenkin laskenut (Moilanen & Neittaanmäki, 

2021). Erityisesti matematiikan, fysiikan ja kemian opettajia valmistuu huomattavasti 

vähemmän kuin aiemmin, sillä valmistuneiden matemaattisten aineiden opettajien määrä on 

pudonnut 2010-luvulla noin 40 % (Moilanen & Neittaanmäki, 2021). Kemia ei ole suosittu 

hakukohde (Ogunde ym., 2017) ja yhä harvempi nuori valitsee kemian korkeakouluopinnot 

(Salta ym., 2012). Valmistuneiden määrään on vaikuttanut myös kemian yliopisto-opintonsa 

keskeyttäneiden huomattava osuus aloittaneista. Kemian yliopisto-opintonsa keskeyttää noin 

20 % aloittaneista (Lastusaari ym., 2019). Yleisesti yliopisto-opintonsa keskeyttäneitä 

Suomessa on vain 5,3 % yliopisto-opintonsa aloittaneista (Lastusaari ym., 2019). Kemian 

yliopisto-opintonsa keskeyttäneet usein siirtyvät toisiin opinto-ohjelmiin, kuten 

lääketieteelliseen, tai lopettavat korkeakouluopintonsa täysin (Hailikari & Nevgi, 2010).  

Nuorten kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on heikkoa (Krapp & Prenzel, 2011; Laine 

ym., 2020; Lavonen ym., 2005; Lonka, 2015, ss. 157–161; Torres Gil, 2011) ja yhä harvempi 

nuori on kiinnostunut luonnontieteelliselle alalle liittyvästä urasta (Vettenranta ym., 2016) 

Erityisesti tyttöjä luonnontieteet eivät kiinnosta (Krapp & Prenzel, 2011; Lonka, 2015, ss. 157–

161). Moni opiskelija jättää valitsematta LUMAT-aloihin liittyvän pääaineen juuri 

kiinnostuksen puutteen takia, vaikka olisi akateemisesti kykenevä alalle (Carnevale ym., 

2011). Aikaisessa vaiheessa nuoren opintoja heräävän kiinnostuksen luonnontieteitä kohtaan 

on todettu ennustavan luonnontieteisiin liittyvän pääaineen valintaa yliopistossa (Laine ym., 
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2020). Opiskelija viihtyy myös opintojensa parissa, jos opiskeltava asia kiinnostaa (Juuti & 

Lavonen, 2018). Heikkoa kiinnostusta on perusteltu opetuksen relevanssin puutteella (Stuckey 

ym., 2013). Tämä luo koulutukselle ja opetukselle tarpeen tukea nuorten kiinnostuksen 

kehittymistä sekä kehittää opetusta ja opetettavia sisältöjä relevantimmaksi, jotta nuoria 

saataisiin houkuteltua luonnontieteelliselle alalle. 

Jotta yllä mainittuihin tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan sekä ymmärtämään syitä, miksi 

nuoret eivät hae opiskelemaan kemiaa tai keskeyttävät opintonsa, tarvitaan tietoa 

opiskelijoiden uravalintaan vaikuttavista tekijöistä sekä valintaperusteista. Tämän 

tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet valintaan opiskella 

kemiaa Helsingin yliopistossa kemian ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa sekä 

miksi opiskelijat ovat valinneet kemian opinnot. Tutkimuksessa selvitetään myös, onko 

valintaperusteilla sekä vaikutustekijöillä sukupuolieroja. Tutkimuksen avulla pyritään 

ymmärtämään, miten tekijät ovat vaikuttaneet kemian uravalintaan. 

Luvussa 2 perehdytään tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, jossa esitellään kemian 

uravalinnan kannalta merkityksellisiä aihealueita. Luku koostuu tiedekasvatuksen relevanssista 

ja relevanssimallista sekä sosiaalis-kognitiivisesta urateoriasta, jonka avulla kemian 

uravalinnan vaikutustekijöitä jäsennetään. Tutkimuksen suorittaminen kuvataan luvussa 3. 

Luvussa 4 esitellään tutkimuksen tulokset. Viimeisenä luvussa 5 tehdään johtopäätökset 

tuloksista pohtien niitä aiemman tutkimuksen avulla sekä pohditaan työn merkittävyyttä, 

luotettavuutta sekä jatkotutkimustarpeita. 
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2 KEMIAN URAVALINTA 

Tämä luku koostuu kemian uravalinnan teoreettisesta taustasta. Yksilön uravalinta on hyvin 

kompleksinen sekä monitahoinen ilmiö. Syitä, miksi opiskella kemiaa, on monia. Tässä 

luvussa esitellään ensin tiedekasvatuksen relevanssi (luku 2.1) sekä relevanssimalli (luku 

2.1.1). Stuckien ja kumppanien (2013) kehittämä tiedekasvatuksen relevanssimalli ei ole 

perinteisin teoriatausta yksilön uravalinnan käsittelyssä. Se on kuitenkin valittu teoriataustaan, 

koska malli soveltuu kemian uravalinnan valintaperusteiden käsittelyyn. Lisäksi 

tiedekasvatuksen relevanssimalli on monipuolinen ja se on ollut laajasti käytössä 

luonnontieteiden koulutuksen tutkimuksessa. Esimerkiksi Pernaa, Law ja Ranjan (2021) 

hyödyntävät tutkimuksessaan relevanssimallia selvittäessään tulevien radiokemistien 

kokemuksia relevanssista opinnoissaan sekä tieteenalastaan. 

Tämän jälkeen perehdytään sosiaalis-kognitiiviseen urateoriaan (luku 2.2), jonka avulla 

kemian uravalintaan liittyviä vaikutustekijöitä jäsennetään (luvut 2.2.1-2.2.2). Lentin, Browin 

ja Hackettin (1994) kehittämän sosiaalis-kognitiivisen urateoria on valittu teoriataustaan, koska 

se on pitkään ollut suosituimpia viitekehyksiä yksilön uravalinnan tutkimuksessa. Teoria ottaa 

huomioon laajasti uravalintaan liittyviä vaikutustekijöitä sekä niiden välisiä suhteita. 

Viimeisenä esitellään yhteenveto (luku 2.3). Yhteenvedossa tiivistetään kemian 

uravalinnan valintaperusteet sekä vaikutustekijät. Luvussa esitellään synteesi, joka on luotu 

relevanssimallin ja sosiaalis-kognitiivisen urateorian pohjalta. 

 

2.1 Tiedekasvatuksen relevanssi 

Termillä relevanssi voidaan viitata suomen kielessä sanaan merkityksellisyys. 

Tiedekasvatuksen relevanssi ei kuitenkaan tarkoita vain merkityksellistä tiedekasvatusta vaan 

käsite on laajempi. Tiedekasvatuksen relevanssilla ei ole kuitenkaan ollut yhtenäistä 

määritelmää (Stuckey ym., 2013), sillä määrittelyyn ovat vaikuttaneet erilaiset näkökulmat, 

joista relevanttiutta on tarkasteltu, sekä käsitettä käyttävän toimijan omat näkemykset ja 

mielipiteet. Childs (2006) ehdotti relevanssin tarkoittavan oppijan kiinnostusta. Gilbert (2006) 

taas määritti tiedekasvatuksen relevanssin tarkoittavan oppilaiden käsityksiä 

merkityksellisyydestä yhdistäen luonnontieteet oppilaiden elämään, ympäristöön ja 

teknologiaan liittyviin konteksteihin. Holbrook (2008) esitti relevanssissa olevan kyse 

oppimisen hyödyllisyydestä sekä oppilaiden sitouttamisesta merkitykselliseen oppimiseen. 

Simon ja Amos (2011) esittivät relevanssin tarkoittavan oppilaiden tarpeiden täyttämistä. 
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Vakiintuneimpia määritelmä on Stuckeyn, Hofsteinin, Mamlok-Naamanin ja Eilksin (2013) 

aikaisempien tutkimuksien pohjalta yhdistämä määritelmä, jonka mukaan tiedekasvatus on 

relevanttia silloin, kun sillä on mahdollisuus vaikuttaa oppijan elämään ja tulevaisuuteen 

positiivisesti. 

Mayoh ja Knutton (1997) luonnehtivat relevanssilla olevan kaksi ulottuvuutta, joista 

ensimmäinen vastaa kysymykseen ”Kenelle on merkityksellistä?”. Ensimmäinen ulottuvuus 

koskeekin toimijaa, kuka päättää, mikä on relevanttia. Aikenhead (2003) tiivisti toimijat 

seitsemään kategoriaan: akateemiset tutkijat ja kouluttajat, opetussuunnitelmien kehittäjät ja 

tutkijat, tieteisiin liittyvien alojen ammattilaiset, media, talouden ja terveydenalan asiantuntijat, 

kulttuurialan asiantuntijat sekä oppilaat. Toinen ulottuvuus vastaa taas kysymykseen ”Minkä 

takia on merkityksellistä?” (Mayoh & Knutton, 1997). Toinen ulottuvuus käsittelee siis syitä, 

miksi oppia tietty asia. Näitä voivat olla muun muassa arki- tai työelämän kannalta tarpeellisten 

tietojen ja taitojen oppiminen, jatko- ja korkeakoulukelpoisuus, yleissivistys, vapaa-aika, 

nuorten omat ideat tai tutkijana oleminen. 

Relevantti oppiminen on oppilaan näkökulmasta mielekästä ja höydyllistä (Holbrook, 

2008). Hyödyllisyyden ja merkityksellisyyden oppilas kokee itse sisäisesti (Holbrook, 2008). 

Relevanttiuden kokemus tiedekasvatuksessa kasvattaa myös oppilaan kiinnostusta (Eilks ym., 

2014) sekä motivaatiota (Eilks ym., 2014; Holbrook, 2008). Oppilaat kuitenkin kokevat usein 

luonnonnontieteet ja niiden opetuksen epärelevantiksi (Eilks ym., 2014; Holbrook, 2008; Van 

Aalsvoort, 2004) eivätkä ymmärrä syytä, miksi he opiskelevat tiettyä asiaa (Westbroek ym., 

2010).  

Opetuksen relevanssin lisäämisellä on pyritty vastaamaan nuorten kiinnostuksen laskuun 

luonnontieteitä kohtaan (Holbrook, 2005), sillä heikon kiinnostuksen on perusteltu johtuvan 

opetuksen relevanssin puutteella (Stuckey ym., 2013). Luonnontieteiden opettajia on vaadittu 

tekemään opetuksestaan relevantimpaa, jotta oppijoiden motivoituneisuus ja kiinnostus 

luonnontieteitä kohtaan kasvaisi (Eilks & Hofstein, 2015; Holbrook, 2005). Luonnontieteitä 

tulisi opettaa korostaen niiden relevanssia arkielämässä sekä roolia teollisuudessa, 

teknologiassa ja yhteiskunnassa (Hofstein & Kesner, 2006). 

Relevanttiuden lisääminen opetukseen on kuitenkin tuonut haasteita. Relevanssi 

käsitteenä tiedekasvatuksessa on ollut epäjohdonmukainen ja epäselvä.  Opettajille on voinut 

jäädä epäselväksi, miten tavoite relevanssin lisäämisestä opetukseen voidaan saavuttaa, miten 

relevanssi, kiinnostus ja motivaatio eroavat toistaan sekä mitä yhtäläisyyksiä näillä käsitteillä 

on. Esimerkiksi kiinnostus sekä relevanssi ovat saatettu käsittää samaa tarkoittavina käsitteinä, 

mutta todellisuudessa ne eivät ole identtisiä. Vaikka jokin näkökulma olisi tiedekasvatuksen 
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näkökulmasta relevantti, eivät oppijat välttämättä ole kiinnostuneita aiheesta. (Stuckey ym., 

2013) 

 

2.1.1 Relevanssimalli 

Stuckeyn, Hofsteinin, Mamlok-Naamanin ja Eilksin (2013) kehittämässä tiedekasvatuksen 

relevanssimallissa on yhdistetty aiempien tutkimuksien määritelmiä relevanssista sekä sen 

ulottuvuuksista. Mallilla on pyritty yhtenäistämään ja selkeyttämään relevanssin käsitettä. 

Stuckeyn ja kumppanien (2013) määritelmän mukaan tiedekasvatus on relevanttia aina, kun 

oppimisella on positiivisia vaikutuksia oppijan elämään. Positiivisia vaikutuksia voivat olla 

oppijan henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin tai koulutuksellisten vaatimuksiin liittyvien 

tarpeiden täyttämistä tai tulevaisuuden tarpeiden ennakointia. 

Tiedekasvatuksen relevanssia havainnollistetaan mallilla, joka on jaettu kolmeen eri 

tasoon: henkilökohtainen, yhteiskunnallinen ja ammatillinen relevanssi (ks. kuva 1). Tasot 

eivät välttämättä ole aina erillisiä vaan liittyvät toisiinsa ja saattavat osin olla päällekkäisiä. 

Jokaisella tasolla huomioidaan myös sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset relevanssiin 

sekä relevanssi nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmista. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan 

oppijan omia kiinnostuksen kohteita ja motiiveja, ulkoisilla tekijöillä taas yhteiskunnan ja 

ympäristön asettamia odotuksia yksilölle. (Stuckey ym., 2013) 

Tiedekasvatuksen relevanssimallissa henkilökohtaisen relevanssin tasolla (ks. kuva 1) 

oppijan oma kiinnostus ja uteliaisuus määrittää, mikä on relevanttia. Henkilökohtaiseen 

relevanssiin kuuluu esimerkiksi oppijan nykyisen sekä tulevan arkielämän kannalta 

tarpeellisten ja hyödyllisten tietojen sekä taitojen oppiminen. Taso huomioi myös 

tiedekasvatuksen pyrkimyksen kehittää oppijan älyllisiä taitoja. (Stuckey ym., 2013) 

Yhteiskunnallinen taso (ks. kuva 1) käsittää asiat, jotka ovat relevantteja yhteiskuntaan 

kuuluvuuden kannalta. Taso huomioi tiedekasvatuksen pyrkimyksen valmistaa oppijoita 

toimimaan vastuullisesti yhteiskunnassa niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessa. 

Yhteiskunnallisessa tasossa keskitytään ymmärtämään luonnontieteiden ja yhteiskunnan 

välisiä vuorovaikutuksia ja riippuvuuksia, kehittämään yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja 

sekä kompetenssia vaikuttaa muun muassa kestävään kehitykseen. (Stuckey ym., 2013). 

Ammatillisen relevanssin taso (ks. kuva 1) koostuu asioista, jotka ovat oppijalle 

relevantteja jatkokoulutusta tai tulevaa ammattia varten. Tasolla pyritään valmistamaan 

oppijoita ammatteihin ja jatkokoulutuksiin. Tasolla huomioidaan, että oppijoilla olisi 
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valmiuksia tehdä uravalintoja sekä vastata jatkokoulutuksien ja ammattien asettamiin 

vaatimuksiin. (Stuckey ym., 2013) 

Relevanssimalli on monipuolinen ja ottaa huomioon tiedekasvatuksen relevanssin 

moniulotteisuuden. Myös Van Aalsvoort (2004) esitti hyvin samankaltaisia näkemyksiä 

tiedekasvatuksen relevanssille kuin Stuckey ja kumppanit (2013), mikä puhuu relevanssimallin 

puolesta. Relevanssimalli on lisäksi ollut suosittu viitekehys tiedekasvatuksen tutkimuksessa. 

Kemian uravalintaa ei ole kuitenkaan paljon tutkittu relevanssimallin avulla varsinkaan 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta. On kuitenkin ehdotettu, että kemian yhteiskunnallisen 

roolin ymmärtäminen tulee olemaan tärkeässä asemassa tulevaisuudessa (Marteel-Parrish & 

Lipchock, 2018). Henkilökohtaiseen ja ammatilliseen tasoon kuuluvia valintaperusteita 

käydään läpi seuraavassa luvussa sosiaalis-kognitiivisen urateorian kautta. 

 

 

Kuva 1. Kolmitasoinen relevanssimalli, jossa on havainnollistettu relevanssin tasot, 

aikaulottuvuus sekä sisäiset ja ulkoiset tekijät esimerkein (Stuckey ym., 2013). 
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2.2 Sosiaalis-kognitiivinen urateoria 

Lentin, Browin ja Hackettin (1994) kehittämä sosiaalis-kognitiivinen urateoria (social 

cognitive career theory, SCCT) on ollut pitkään suosittu viitekehys yksilön uravalintaan 

liittyvässä tutkimuksessa. Uravalinta on kompleksinen ilmiö, jolla on monitahoisia 

vaikutustekijöitä. Sosiaalis-kognitiivisella urateorialla pyritäänkin selittämään, miten 

akateeminen ja uraan liittyvä kiinnostus kehittyy, miten koulutus- ja uravalinta tehdään sekä 

miten akateeminen ja uramenestys säilytetään (Lent ym., 2002).  

Sosiaalis-kognitiivisen urateorian taustalla on vaikuttanut Banduran (1986) esittämä 

sosiaalis-kognitiivinen teoria (social cognitive theory, SCT) ihmisen käyttäytymisestä. 

Sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaan ihmisen toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat erilaiset 

toisiinsa vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa olevat tekijät, jotka voidaan jakaa kolmeen 

alueeseen: sisäiset henkilökohtaiset tekijät, ulkoiset ympäristötekijät sekä käyttäytyminen (ks. 

kuva 2). Vaikutustekijöiden väliset suhteet eivät ole aina samanlaisia, vaan olosuhteilla on 

suuri vaikutus, kuinka voimakkaasti kyseiset tekijät vaikuttavat toimintaan. Henkilökohtaiset 

tekijät, eli biologiset, kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, sisältävät yksilön sisäiset 

tapahtumat, jotka vaikuttavat yksilön toimintaan ja havainnointiin. Biologiset ominaisuudet, 

kuten terveydentila, vaikuttavat yksilön toimintaan mahdollistavasti tai rajoittavasti. 

Kognitiivisia tekijöitä ovat taas muun muassa yksilön uskomus minäpystyvyydestä, 

tavoitteiden asettaminen sekä itsearvioinnin taidot. Ympäristötekijät käsittävät ulkoiset 

vaikutteet, kuten ympäristön odotukset ja erilaiset ärsykkeet. Nämä tekijät ohjaavat ihmisen 

käyttäytymistä. (Bandura, 1997) 

 

 

Kuva 2. Sosiaalis-kognitiivisen teorian mukaiset ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 

sekä niiden väliset vaikutussuhteet (Bandura, 1997). 
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Lent ja kumppanit (1994) kehittivät sosiaalis-kognitiivisen teorian pohjalta sosiaalis-

kognitiivisen urateorian pyrkien mukauttamaan ja laajentamaan sosiaalis-kognitiivista 

näkemystä yksilön urakehitykseen. Myös SCCT keskittyy erilaisten henkilökohtaisten ja 

ympäristötekijöiden sekä käyttäytymisen monimutkaiseen vuorovaikutukseen. Sosiaalis-

kognitiivisen urateorian mukaan henkilökohtaiset tekijät sekä ympäristötekijät ohjaavat 

ihmisen uravalintaan ja -kehitykseen liittyvää toimintaa. Toiminta tapahtuu yksilön asettamien 

tavoitteiden pohjalta. Toimintaa voivat olla uravalinnan lisäksi esimerkiksi tilaisuuksiin 

tarttuminen ja ongelmien ratkaisu (Lent ym., 2002). Sosiaalis-kognitiivista urateoriaa on 

havainnollistettu mallilla (ks. kuva 3), jossa monimutkaisia vaikutustekijöitä sekä niiden välisiä 

suhteita on pyritty selventämään. Teoria ottaa monipuolisesti huomioon uravalintaan liittyviä 

vaikutustekijöitä sekä niiden välisiä suhteita. 

 

 

 

Kuva 3. Pelkistetty malli sosiaalis-kognitiivisesta urateoriasta, jossa on havainnollistettu 

uravalintaan vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutussuhteet. Sininen kuvaa ympäristötekijöitä, 

vaaleanpunainen henkilökohtaisia tekijöitä ja keltainen käyttäytymistä. (Lent ym., 2002; 

Shwartz ym., 2021) 
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2.2.1 Henkilökohtaiset tekijät 

Sosiaalis-kognitiivisessa urateoriassa tärkeässä roolissa ovat ihmisen toimintaa ohjaavat 

henkilökohtaiset tekijät. Usein henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat enemmän kemian 

uravalintaan kuin ympäristötekijät (Avargil ym., 2020). Henkilökohtaisia tekijöitä ovat yksilön 

ominaisuudet, oppimiskokemukset, minäpystyvyys, tulosodotukset, kiinnostus ja tavoitteet. 

Yksilön ominaisuuksilla viitataan terveydentilaan, geneettisiin ominaisuuksiin, sukupuoleen ja 

etnisyyteen. Terveydentila ja geneettiset ominaisuudet, kuten havainnointinopeus ja 

spatiaalinen hahmottaminen, voivat toimia mahdollistavasti tai rajoittavasti urakehityksen 

prosessissa. Sukupuoleen ja etnisyyteen perehdytään tarkemmin ympäristötekijöissä (ks. luku 

2.2.2). (Lent ym., 2002) 

Minäpystyvyydellä tarkoitetaan yksilön uskomuksia omiin kykyihinsä organisoida ja 

suorittaa tiettyjä toimintoja (Lent ym., 2002, 2008). Minäpystyvyys vastaa kysymykseen 

”Pystynkö tekemään tämän?” (Lent ym., 2002). Minäpystyvyys on spesifistä tiettyä toimintoa 

kohtaan ja siihen vaikuttavat kompleksisesti muut ihmiset, käyttäytyminen sekä 

ympäristötekijät (Lent ym., 2008). Henkilökohtaiset saavutukset, epäsuora oppiminen, 

sosiaalinen tuki sekä fysiologinen ja affektiivinen tila muovaavat minäpystyvyyttä erilaisten 

oppimiskokemusten kautta. Onnistumisen kokemukset kasvattavat minäpystyvyyttä, kun taas 

epäonnistumiset usein laskevat sitä (Lent ym., 2002). 

Minäpystyvyys on merkittävästi yhteydessä ammatilliseen kiinnostukseen sekä 

suoriutumiseen ja sinnikkyyteen opinnoissa (Blotnicky ym., 2018). LUMAT-alojen 

kiinnostukseen ja uravalintaan vaikuttaakin voimakkaasti tunne minäpystyvyydestä (Nugent 

ym., 2015). Yksilö valitsee todennäköisemmin uran alalta, jossa kokee luottavansa omiin 

kykyihinsä, kuin alalta, jossa hän epäilee omia kykyjään (Nugent ym., 2015). Minäpystyvyys 

on oppiainekohtaista myös luonnontieteiden keskuudessa. Yksilön tunne minäpystyvyydestä 

voi olla eri esimerkiksi biologiassa kuin kemiassa (Louis & Mistele, 2012). Minäpystyvyys voi 

vaikuttaa myös epäsuorasti uravalintaan kiinnostuksen lisäksi akateemisten saavutusten kautta 

(Patrick ym., 2011). 

Tulosodotukset ovat yksilön oletuksia seuraamuksista, jotka ovat tietyn käyttäytymisen 

tuotosta. Tulosodotukset vastaavat kysymykseen ”Mitä tapahtuu, jos teen tämän?”. 

Tulosodotukset toimivat suurena vaikuttimena toiminnalle ja niitä ohjaavat samat 

oppimiskokemukset kuin minäpystyvyyttä. Minäpystyvyys taas vaikuttaa tulosodotuksiin 

silloin, kun tulokset ovat määritetty yksilön suorituksen laadun mukaan. (Lent ym., 2002) 
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Yksilön käyttäytymiseen vaikuttavat myös toimintaa ohjaavat tavoitteet. Tavoitteet ovat 

yksilön päättäväisyyttä sitoutua tiettyyn toimintaan tai vaikuttaa tiettyyn tulevaisuuden 

tulokseen. Tavoitteet auttavat yksilöä organisoimaan, ohjaamaan ja ylläpitämään toimintaansa. 

Minäpystyvyys ja tulosodotukset vaikuttavat tavoitteisiin, joita yksilö valitsee asettaa itselleen 

ja kuinka paljon vaivaa hän näkee saavuttaakseen pyrkimyksensä. (Lent ym., 2002)  

Sosiaalis-kognitiivisen urateorian mukaan kiinnostus on yksi tärkeimmistä 

vaikutustekijöistä uravalinnassa (Lent ym., 2002). Kiinnostus on tapahtuma, joka syntyy 

yksilön ollessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Hidi & Renninger, 2006; Krapp & 

Prenzel, 2011; Lonka, 2015, ss. 157–161). Kiinnostuksella on aina jokin kohde, kuten 

esimerkiksi esine, aktiviteetti, tieteen ala tai päämäärä (Hidi & Renninger, 2006; Krapp & 

Prenzel, 2011). Yksilön ammatillinen kiinnostus syntyy ja kehittyy todennäköisemmin 

toiminnassa, jossa kokee olevansa pätevä ja toiminta tuottaa arvostettuja tuloksia, kuin 

toiminnassa, jossa yksilön minäpystyvyys on heikkoa ja toiminnan tulokset ovat negatiivisia 

tai neutraaleja (Lent ym., 2002). 

Kiinnostus jaetaan perinteisesti tilannekohtaiseen kiinnostukseen ja henkilökohtaiseen 

kiinnostukseen (Hidi & Renninger, 2006; Juuti & Lavonen, 2018; Krapp & Prenzel, 2011; 

Lonka, 2015, ss. 157–161). Tilannekohtaisella kiinnostuksella tarkoitetaan lyhytkestoista 

emotionaalista kokemusta, missä kiinnostus saadaan syttymään (Hidi & Renninger, 2006; Juuti 

& Lavonen, 2018; Lonka, 2015, ss. 157–161). Positiivisesti yksilön tilannekohtaisen 

kiinnostuksen syntyyn vaikuttavat yhteisön tuen (Lonka, 2015, ss. 157–161) lisäksi tilanteet ja 

tiedot, jotka ovat ihmiselle uusia (Hidi & Renninger, 2006; Lonka, 2015, ss. 157–161) sekä 

tilanteen miellyttävyys, hauskuus ja yllätyksellisyys (Juuti & Lavonen, 2018). 

Tilannekohtaisella kiinnostuksella on positiivisia vaikutuksia luetunymmärtämiseen, 

päättelykykyyn, huomion ohjaamiseen ja oppimiseen (Hidi & Renninger, 2006). 

Kiinnostus voi herkästi hiipua, jos sitä ei pidetä yllä (Juuti & Lavonen, 2018). Kun 

kiinnostusta ylläpidetään, siitä voi seurata henkilökohtaista kiinnostusta. Henkilökohtaisessa 

kiinnostuksessa yksilön kiinnostus on pitkäaikaista (Hidi & Renninger, 2006; Krapp & Prenzel, 

2011; Lonka, 2015, ss. 157–161). Henkilö haluaa itse hankkia tietoa kiinnostuksen kohteesta 

sekä hakeutua sen pariin vapaaehtoisesti (Lonka, 2015, ss. 157–161). Ympäristön täytyy 

kuitenkin olla suotuisa (Juuti & Lavonen, 2018). Henkilökohtainen kiinnostuksella on 

positiivisia vaikutuksia huomion ohjaamiseen, tunnistamiseen, tiedon palauttamiseen, 

pitkäjänteisyyteen, vaivannäköön, akateemiseen motivaatioon ja oppimiseen (Hidi & 

Renninger, 2006). 
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Kiinnostus on usein suurin vaikuttava tekijä valinnassa opiskella kemiaa (Ogunde ym., 

2017). Kiinnostuksen lisäksi myös asenteet vaikuttavat voimakkaasti LUMAT-aloihin liittyvän 

pääaineen valintaan yliopistossa (Moore & Burrus, 2019). Aikaisessa vaiheessa nuoren 

opintoja heräävän kiinnostuksen luonnontieteitä kohtaan on todettu ennustavan 

luonnontieteisiin liittyvän pääaineen valintaa yliopistossa (Laine ym., 2020). 

Nuorten kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on kuitenkin vähentynyt (Krapp & Prenzel, 

2011; Laine ym., 2020; Lavonen ym., 2005; Lonka, 2015, ss. 157–161; Torres Gil, 2011) ja 

yhä harvempi nuori on kiinnostunut luonnontieteelliselle alalle liittyvästä urasta (Vettenranta 

ym., 2016). Erityisesti tyttöjä luonnontieteet eivät kiinnosta (Krapp & Prenzel, 2011; Lonka, 

2015, ss. 157–161). Moni opiskelija jättää valitsematta LUMAT-aloihin liittyvän pääaineen 

juuri kiinnostuksen puutteen takia, vaikka olisi akateemisesti kykenevä alalle (Carnevale ym., 

2011). Kiinnostus luonnontieteitä kohtaan vähenee oppilaan siirtyessä ala-asteelta yläasteelle 

(Krapp & Prenzel, 2011; Laine ym., 2020). 

Kiinnostuksen heikkenemiseen on voinut vaikuttaa opetuksen laatu ja tapa, millä 

luonnontieteitä on opetettu (Krapp & Prenzel, 2011; Torres Gil, 2011) sekä miten asioita on 

oppitunneilla käsitelty (Lavonen ym., 2005). Heikkoa kiinnostusta on perusteltu opetuksen 

relevanssin puutteella (Stuckey ym., 2013). Opetussuunnitelmien sisältö on pirstaleinen, 

jolloin oppilaiden käsitys voi jäädä sekavaksi (Gilbert ym., 2011). Oppilaat kokevat kemian 

oppiaineena vaikeaksi (Krapp & Prenzel, 2011), teoreettiseksi sekä irralliseksi arkielämästä  

(Torres Gil, 2011). Oppilaat kokevat myös luonnontieteiden opetuksen olevan yleensä 

epärelevanttia (Holbrook, 2008) sekä opettajalähtöistä (Lavonen ym., 2005). Noin kolmasosa 

oppilaista haluaisi vähentää opettajakeskeisyyttä luonnontiedeopetuksessa (Lavonen ym., 

2005). Perinteinen opettajalähtöinen opetus ei myöskään kannusta oppilaita jatkamaan kemian 

opintojaan (King, 2012).  

Kiinnostuksen vähenemistä luonnontieteitä kohtaan on selitetty myös oppilaiden murrosiän 

tuomilla muutoksilla. Oppilaat keskittyvät selviytymään uusista murrosiän tuomista 

kehitystehtävistään, jolloin energiaa ei enää riitä akateemiseen oppimiseen. Murrosikäiset ovat 

myös alttiita arvioimaan kriittisesti heidän omia kykyjään ja kiinnostuksen kohteitaan. (Krapp 

& Prenzel, 2011).  
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2.2.2 Ympäristötekijät 

Sosiaalis-kognitiivisen urateorian mukaan ympäristötekijät, kuten fyysiset, kulttuuriset, 

materiaaliset ja sosiaaliset tekijät, vaikuttavat yksilön urakehitykseen. Vaikutukset voivat 

tapahtua muun muassa tuen, esteiden ja resurssien kautta. Ympäristötekijät vaikuttavat 

oppimiskokemuksiin, joiden pohjalta yksilön minäpystyvyys ja tulosodotukset muovautuvat. 

Suotuisassa ja tukevassa ympäristössä kasvanut luo urakiinnostuksensa pohjalta 

vaivattomammin tavoitteita, joiden pohjalta pyrkii toimintaansa ohjaamaan, kuin ympäristössä, 

jossa tukea ei ole ollut tarjolla tai esteitä on ollut paljon. (Lent ym., 2002) 

Ympäristötekijät voidaan jakaa taustatekijöihin sekä suorasti uravalintaan vaikuttaviin 

tekijöihin. Suorasti uravalintaan vaikuttavilla ympäristötekijöillä tarkoitetaan sitä, että yksilöön 

vaikuttaa konkreettisesti jokin fyysinen, materiaalinen tai sosiaalinen tekijä. Yksilö voi 

esimerkiksi saada emotionaalista ja taloudellista tukea läheisiltään tai harkita tiettyä alaa 

turvallisten työllisyysnäkymien takia. Taustatekijät taas esiintyvät yksilön ollessaan 

vuorovaikutuksessa muihin kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössään. Näitä ovat muun 

muassa kulttuuriset vaikutteet ja sukupuoliroolien vaikutus. Yksilön ominaisuuksista 

sukupuolen ja etnisyyden vaikutus urakehitykseen johtuu siis usein sosiokulttuurisista 

ympäristöistä. Esimerkiksi vanhemmat ja opettajat voivat kohdella eri sukupuolien edustajia 

eri tavoin kulttuurisesti jaettujen normien ja oletusten perusteella. He saattavat kannustaa 

suorittamaan erilaisia toimintoja, olettaa erilasta suoriutumista sekä reagoida eritavoin 

saavutuksiin sukupuolen mukaan. (Lent ym., 2002) 

Usein saatetaan ajatella, että LUMAT-alat sopivat paremmin miehille kuin naisille. 

Tällaiset stereotyyppiset ympäristön asenteet vaikuttavat negatiivisesti tyttöjen kiinnostukseen 

ja asenteisiin LUMAT-aloja sekä -uravalintaa kohtaan (Cooper & Heaverlo, 2013). Miehet 

myös valitsevat useammin uran ja valmistuvat todennäköisemmin LUMAT-alalta kuin naiset 

(Avargil ym., 2020). Uravalintaan vaikuttavien tekijöiden vaikutusten voimakkuus myös 

vaihtelee sukupuolten välillä. Kemian uravalintaan miehillä vaikuttaa usein enemmän 

palkkataso ja tunne minäpystyvyydestä kuin naisilla (Ogunde ym., 2017). Naisilla taas tietyn 

työn saavuttaminen, muiden tuki (Ogunde ym., 2017) ja opettajan vaikutus (Avargil ym., 2020) 

ovat tärkeämpiä vaikutustekijöitä kemian uravalintaa tehtäessä kuin miehillä. 

Läheiset vaikuttavat yleensä uravalintaan perhetaustan, perheen tarjoamien resurssien 

(Schoon ym., 2007; Vautero ym., 2021) sekä tuen ja kannustuksen kautta (Vautero ym., 2021). 

Yksilö valitsee todennäköisemmin opiskelupaikkansa LUMAT-alalta, jos vanhempien tulotaso 

on korkea (Avargil ym., 2020). Myös perheen odotuksilla ja arvoilla on vaikutusta uravalintaan 
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(Vautero ym., 2021). Negatiivisesti uravalintaan voi esimerkiksi vaikuttaa perheen liian kovat 

odotukset (Vautero ym., 2021). Vanhemmat ja muut perheenjäsenet voivat toimia myös 

roolimalleina (Mohd ym., 2010). Läheisten vaikutus ei välttämättä ole aina suora (Schoon ym., 

2007), sillä esimerkiksi läheisten antama kannustus vaikuttaa yksilön minäpystyvyyteen 

(Vautero ym., 2021). Myös ystävät ja vertaiset voivat vaikuttaa uravalintaan LUMAT-alalla. 

Yksilö valitsee todennäköisemmin uran LUMAT-alalta saadessaan ystäviltään tukea ja 

kannustusta (Tey ym., 2020).  

Positiiviset kokemukset koulussa voivat vaikuttaa myös LUMAT-alan valintaan muun 

muassa tuen ja roolimallien kautta (Sasson, 2021). Luonnontieteiden opettajien kannustus 

vaikuttaa voimakkaasti akateemiseen suoriutumiseen sekä LUMAT-pääaineen valintaan 

yliopistossa (Reinhold ym., 2018). Opettajat ja erilaiset vierailijat, kuten tutkijat, oppitunneilla 

voivat toimia roolimalleina oppilaille ja näin kasvattaa ammatillista kiinnostusta sekä muuttaa 

asenteita kemiaa kohtaan (Shwartz ym., 2021). Myös kokeellinen työskentely vaikuttaa 

LUMAT-alan valintaan. Kokeelliset työtavat lisäävät oppilaiden opinnoista nauttimista, mikä 

on suuresti yhteydessä LUMAT-alan valintaan tulevaisuudessa (Wang ym., 2021). Opettajat 

pystyvät toiminnallaan herättämään oppilaan kiinnostuksen oppimiseen ja tukemaan sen 

kehittymisessä (Juuti & Lavonen, 2018). Juuti ja Lavonen (2018) korostavat, että opettajan 

oma kiinnostus aihetta kohtaan voi herättää oppilaan tilannekohtaisen kiinnostuksen. 

Opettajat ovat tärkeässä asemassa oppilaiden kiinnostuksen ohjaamisessa (Torres Gil, 

2011), mutta he eivät kuitenkaan aina ymmärrä potentiaaliaan oppilaiden kiinnostuksen 

kehittymisessä (Hidi & Renninger, 2006). Kiinnostuksen usein ajatellaan olevan yksilön 

pysyvä ominaisuus (Juuti & Lavonen, 2018). Osa opettajista olettaa, että oppilailla joko on tai 

ei ole akateemista kiinnostusta eivätkä näin huomaa oman toimintansa vaikutuksia oppilaiden 

kiinnostuksen kehittymiseen (Hidi & Renninger, 2006). Opettajat voivat olettaa myös, että 

kiinnostusta ei pysty kehittämään, jos sitä ei ole (Hidi & Renninger, 2006). Tämä saattaa johtaa 

tilanteeseen, jossa opettaja ei edes yritä herättää oppilaan kiinnostusta opiskeltavaan asiaan 

eikä oppilaan osaaminen näin laajene (Juuti & Lavonen, 2018). 

Non-formaaleilla oppimisympäristöillä voi myös olla vaikutusta kemian uravalintaan. 

Non-formaali oppiminen tapahtuu koulun ulkopuolella, kuten erilaisissa järjestöissä ja 

organisaatioissa (Eshach, 2007). Non-formaali oppimisympäristö voi olla esimerkiksi 

yrityksen tai yliopiston laboratorio, jossa luonnontieteisiin päästään tutustumaan 

kokeellisuuden kautta (Affeldt ym., 2015). Oppiminen on ohjattua, strukturoitua ja 

suunniteltua, mutta mukautuvammalla tavalla kuin formaalissa eli muodollisessa oppimisessa 

(Eshach, 2007; UNESCO, 2012). Non-formaali oppiminen voi myös toimia välillisesti 
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formaalissa oppimisessa, mutta on yleensä vapaaehtoista (Eshach, 2007; UNESCO, 2012). 

Usein non-formaalin oppimisen määritelmien eroavaisuudet liittyvät arviointiin. Eshachin 

(2007) mukaan oppimista ei arvioida, kun taas UNESCO:n (2012) mukaan arviointia voi 

tapahtua, mutta se poikkeaa kansallisista opetussuunnitelmista. 

Non-formaaleilla oppimisympäristöillä on positiivisia vaikutuksia oppijan 

kiinnostukseen, asenteisiin (Nadelson & Jordan, 2012) ja itsevarmuuteen (Tolppanen & 

Aksela, 2013) luonnontieteitä kohtaan, mitkä voivat vaikuttaa kauaskantoisesti. Non-

formaaleissa oppimisympäristöissä oppilaat pääsevät tutustumaan muun muassa alan 

asiantuntijoiden kautta tuleviin ammatteihinsa. Non-formaalit oppimisympäristöt voivatkin 

toimia näin tukena uravalinnassa (Tolppanen & Aksela, 2013). Esimerkiksi yritys- ja 

yliopistovierailuilla sekä tiedeleirien (Tolppanen & Aksela, 2013) ja -kerhojen (Agunbiade 

ym., 2017) on todettu lisäävän kiinnostusta luonnontieteiden opiskelua sekä mahdollisesti 

luonnontieteellisiä ammatteja kohtaan.  

Työpaikka vaikuttaa monella tavalla kemian uravalintaan. Turvalliset työllisyysnäkymät 

voivat vaikuttaa positiivisesti alan valintaan (Lent ym., 2002; Siddiky & Akter, 2021). Lisäksi 

alan status ja arvostus toimivat vaikuttavina tekijöinä uravalinnassa (Siddiky & Akter, 2021). 

Kemian uravalintaan vaikuttavat erityisesti alan monipuoliset työvaihtoehdot, palkkataso ja 

viihtyminen työssä (Ogunde ym., 2017). 

 

2.3 Yhteenveto 

Yksilön uravalinta on kompleksinen ja monitahoinen ilmiö, johon vaikuttavat monenlaiset 

tekijät (Lent ym., 2002). Uravalinnan valintaperusteet ja vaikutustekijät ovat yksilöllisiä. 

Niiden vaikutuksen voimakkuus muovautuu yksilön kokemuksien pohjalta. Mikä on toiselle 

erittäin suuresti vaikuttava valintaperuste tai vaikutustekijä uravalinnassa, ei välttämättä ole 

toiselle taas vaikuttanut ollenkaan. 

Kemian uravalintaa voidaan lähestyä monesta näkökulmasta, kuten relevanssimallin sekä 

sosiaalis-kognitiivisen urateorian kautta. Stuckeyn ja kumppanien (2013) relevanssimallia ei 

ole perinteisesti hyödynnetty uravalinnan tutkimuksessa. Relevanssi kuitenkin soveltuu 

kemian uravalinnan valintaperusteiden tarkasteluun. Relevanssimallin relevanssia voidaan 

tarkastella erilaisista näkökulmista, jotka voidaan jakaa henkilökohtaiseen, yhteiskunnalliseen 

ja ammatilliseen tasoon. Henkilökohtaisella tasolla oppijan oma kiinnostus ja uteliaisuus 

määrittää, mikä on relevanttia. Yhteiskunnallinen taso koostuu asioista, jotka ovat relevantteja 
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yhteiskuntaan kuuluvuuden kannalta. Ammatillisen relevanssin taso taas käsittää asiat, jotka 

ovat oppijalle relevantteja jatkokoulutusta tai tulevaa ammattia varten. Tasot eivät välttämättä 

ole aina erillisiä vaan liittyvät toisiinsa ja saattavat osin olla päällekkäisiä. Jokaisella tasolla 

huomioidaan myös sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset relevanssiin sekä relevanssi 

nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmista. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan oppijan omia 

kiinnostuksen kohteita ja motiiveja, ulkoisilla tekijöillä taas yhteiskunnan ja ympäristön 

asettamia odotuksia yksilölle. (Stuckey ym., 2013) 

Lentin ja kumppanien (1994) kehittämä sosiaaliskognitiivinen urateoria on ollut suosittu 

viitekehys pitkään yksilön uravalintaan liittyvässä tutkimuksessa. Sosiaalis-kognitiivisen 

urateorian mukaan yksilön uravalintaa ohjaa henkilökohtaiset tekijät sekä ympäristötekijät. 

Pohjana uravalinnalle on yksilön oppimiskokemukset, joihin vaikuttavat yksilön ominaisuudet 

ja ympäristötekijät. Oppimiskokemukset muovaavat yksilön minäpystyvyyttä sekä 

tulosodotuksia, joiden kautta ammatillinen kiinnostus syntyy. Uravalintaan johtavat 

ammatillinen kiinnostuksen pohjalta luodut tavoitteet sekä valinnan yhteydessä vaikuttavat 

ympäristön ja yksilön ominaisuudet. (Lent ym., 2002) 

Relevanssimallilla ja sosiaalis-kognitiivisella urateorialla on osin päällekkäisyyksiä. 

Teoriat kuitenkin lähestyvät uravalintaa erilaisista näkökulmista. Relevanssimalli keskittyy 

uravalinnan valintaperusteisiin ja vastaa kysymykseen ”miksi”. Sosiaalis-kognitiivinen 

urateoria taas huomioi kattavammin vaikutustekijät, jotka johtavat yksilön uravalintaan. 

Teorioiden pohjalta tehtiin synteesi (ks. kuva 4), jossa uravalinnan monimutkaista ilmiötä on 

pyritty selventämään ottaen huomioon valintaperusteet ja vaikutustekijät sekä niiden 

yhtäläisyydet.
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Kuva 4. Kemian uravalinnan valintaperusteet ja vaikutustekijät.  
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3 TUTKIMUS 

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tapauksen muodostivat vuosina 2020 ja 2021 

kyselylomakkeen avulla kerätyt aineistot Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden kemian 

sekä matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajaopiskelijoiden keskuudessa. Tässä 

luvussa esitellään työn tutkimuskysymykset (luku 3.1), tapaustutkimus metodologiana (luku 

3.2) sekä työssä käytetyt aineiston keruu- ja analyysimenetelmät (luvut 3.3–3.7). Viimeisenä 

perehdytään tutkimuksen luotettavuuteen (luku 3.8). 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Kuten johdannossa esiteltiin, on tutkimuksen tavoitteena selvittää, miksi opiskelijat ovat 

valinneet kemian sekä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet valintaan opiskella kemiaa Helsingin 

yliopistossa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi selvitettiin, vaikuttaako 

sukupuoli valintaperusteisiin sekä vaikutustekijöihin. Tutkimuksen avulla pyritään 

ymmärtämään, miten tekijät ovat vaikuttaneet kemian uravalintaan. Tutkimusta ohjattiin 

seuraavilla tavoitteista nostetuilla tutkimuskysymyksillä: 

 

TK1: Miksi opiskelijat ovat valinneet kemian opinnot? 

TK1a: Onko valintaperusteissa eroa sukupuolten välillä? 

TK2: Mitkä vaikutustekijät ovat vaikuttaneet eniten opiskelijoiden valintaan 

opiskella kemiaa? 

TK2a: Vaikuttaako sukupuoli yleisimpiin vaikutustekijöihin? 

TK2b: Millaisia yleisimpiä perusteluja opiskelijat esittivät

 vaikutustekijöille? 

 

TK1 analysoitiin kuvailevalla tilastoanalyysillä (luku 3.5), koska menetelmä kuvailee ja 

tiivistää aineistoa. Analysoinnissa hyödynnettiin relevanssimallia, koska se soveltuu 

valintaperusteiden käsittelyyn. TK2 tutkittiin myös deskriptiivisellä statistiikalla, mutta 

analysoinnissa hyödynnettiin sosiaalis-kognitiivista urateoriaa. Sosiaalis-kognitiivinen 

urateoria valittiin analysoimiseen, koska se käsittää laajasti uravalintaan vaikuttavia 

vaikutustekijöitä. TK1a ja TK2a tutkittiin tilastollisen t-testin (luku 3.6) avulla, koska haluttiin 

tutkia kahta toisistaan riippumatonta otosta. TK2b analysoitiin laadullisella teoriaohjaavalla 
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sisällönanalyysillä (luku 3.7), sillä kerätty aineisto oli laadullista ja sitä haluttiin tutkia 

sosiaalis-kognitiivisen urateorian ohjaamana. 

 

3.2 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus on empiirinen tutkimusstrategia, jossa tutkimuksen kohteena on tietyssä 

kontekstissa esiintyvä autenttinen tapaus (Eriksson, 2014; Yin, 2014). Tapaustutkimuksen 

tavoitteena on kuvailla, selittää ja analysoida tutkittavaa tapausta. Se sopii tutkimusstrategiaksi 

tutkimuksiin, joiden pyrkimyksenä on ymmärtää syvällisesti käsiteltävää tapausta. 

Tapaustutkimus vastaakin kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”. (Yin, 2014) 

Tapaustutkimus voi sisältää yhden tai useampia tapauksia samasta ilmiöstä (Eriksson, 

2014; Yin, 2014), joita voivat olla esimerkiksi yksilö, ryhmä, ohjelma tai tapahtuma (Eriksson, 

2014). Tutkittavan tapauksen tulee kuitenkin olla hyvin määritelty (Eriksson, 2014), rajattu 

sekä nykyajassa tapahtuva (Yin, 2014). Tutkija ei pysty usein kontrolloimaan tutkittavia 

tapahtumia (Yin, 2014). 

Tapaustutkimuksessa kontekstuaalisuus viittaa tapauksen ymmärtämiseen osana 

ympäristöään (Eriksson, 2014). Kontekstilla voidaan siis tarkoittaa ympäristöä, olosuhteita tai 

taustoja (Eriksson, 2014). Konteksti usein selittää tutkittavaa tapausta, sillä taustaprosessit ja 

tapahtumaympäristö vaikuttavat tutkittavaan tapaukseen (Eriksson, 2014). Usein tapauksen ja 

kontekstin välinen raja ei ole kuitenkaan selkeä (Yin, 2014), sillä konteksti ja tapaus vaikuttavat 

toisiinsa vastavuoroisesti (Eriksson, 2014). 

Tapaustutkimuksessa hyödynnetään usein monipuolisesti erilaisia aineistonhankinta- ja 

analyysimenetelmiä (Eriksson, 2014; Yin, 2014). Tapaustutkimukselle tyypillistä on 

kvalitatiiviset aineistot, mutta myös kvantitatiivia aineistoja hyödynnetään. Kvalitatiivisia ja 

kvantitatiivisia menetelmiä voidaan hyödyntää rinnakkain tai peräkkäin analyysiä suorittaessa 

(Eriksson, 2014). Tapaustutkimus sopiikin moneen tutkimukseen ja sitä on hyödynnetty 

laajasti eri tieteenalojen tutkimuksessa, kuten kasvatus, psykologia ja kauppatieteet. 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jossa tutkimus etenee prosessimaisesti. 

Työvaiheita ei tarvitse käydä tietyssä järjestyksessä läpi vaan niihin palataan useaan otteeseen 

prosessin aikana. Tutkimuksen työvaiheisiin kuuluvat: 

- tutkimuskysymysten asettaminen 

- tutkimusasetelman asettaminen 

- tapausten valinta ja määritys 
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- teoreettisen viitekehyksen asettaminen 

- tutkimuskysymysten ja aineiston välisen suhteen selventäminen 

- aineiston analyysimenetelmien päättäminen 

- raportointi    (Eriksson, 2014) 

Tapaustutkimuksen vahvuuksiin kuuluu monimenetelmällisyys sekä kokonaisvaltaisuus. 

Aineistoa pystytään ymmärtämään kattavammin sekä tutkimuskysymyksiin pystytään 

vastaamaan monipuolisemmin kuin yhden menetelmän tutkimuksissa, sillä erilaiset 

menetelmät täydentävät toisiaan. Toisaalta tapaustutkimuksen monipuolisuus tuo omat 

haasteensa sekä vaatii tutkijalta erilaisia taitoja. Tapaustutkimuksen analyysivaihe voi usein 

olla työläs ja puutteellisesti suoritettuna vaikeuttaa lukijaa ymmärtämään tutkimuksen 

merkitystä. Lisäksi epäselvä tutkimuskysymysten asettelu, aiheen rajaaminen ja tapausten 

määrittely luovat haasteita lukijalle ymmärtää tutkimusta. Heikkolaatuinen raportointi vie 

myös mielenkiintoa pois tutkimukselta. Kritiikkiä tapaustutkimus on saanut lisäksi teoreettisen 

sekä uudentiedon vähäisyydestä. Tapaustutkimuksen avulla saadaan tarkkaa tietoa yksittäisistä 

tapauksista, mutta tietoa ei välttämättä voida luotettavasti yleistää. (Eriksson, 2014) 

Tapaustutkimus valikoitui tutkimusstrategiaksi, koska tapaustutkimuksen tavoitteet 

kuvailla, selittää ja analysoida sekä pyrkimys ymmärtää syvällisesti tapausta vastasivat tämän 

tutkimuksen tavoitteita. Lisäksi aineisto koostui yhdestä tapauksesta. Aineisto kerättiin vain 

Helsingin yliopiston opiskelijoilta ja tapausta haluttiin ymmärtää kontekstissaan. Näin 

tapauksen ja kontekstin välinen suhde ei ollut selkeä, mikä tapaustutkimukselle on tyypillistä. 

Tutkimuksessa haluttiin hyödyntää erilaisia analyysimenetelmiä, jotta tapauksesta saataisiin 

mahdollisimman syvällisesti tietoa. Myös monien analyysimenetelmien hyödyntäminen on 

tapaustutkimuksessa suotavaa. Tutkimusta suoritettiin myös yllä kuvatulla tavalla 

prosessimaisesti palaten aina eri työvaiheisiin tutkimuksen edetessä. Esimerkiksi 

tutkimuskysymyksiä muokattiin useampaan kertaan tutkimuksen edetessä, jotta tutkimuksessa 

vastattaisiin mahdollisimman hyvin tavoitteisiin. 

 

3.3 Aineistonkeruu 

Kyselylomaketutkimus on yksi perinteisistä aineistonkeruumenetelmistä, missä aineisto 

kerätään esittämällä vastaajalle kysymyksiä kyselylomakkeen avulla (Vehkalahti, 2019). 

Aineisto kerätään standardoidusti eli jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta kohdehenkilöltä 

kysytään samat kysymykset täysin samalla tavalla (Hirsjärvi, 2009). Kyselytutkimusta 
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hyödynnetään usein yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa (Vehkalahti, 

2019). 

Kyselytutkimuksen avulla pystytään keräämään tehokkaasti, vaivattomasti ja nopeasti 

laajoja tutkimusaineistoja. Vastaajilta voidaan kysyä monia kysymyksiä ja kysely voidaan 

lähettää usealle henkilölle. Kyselytutkimuksen avulla kerätty aineisto pystytään analysoimaan 

usein helposti, jos kyselyssä hyödynnetty lomake on suunniteltu huolella. Kustannukset sekä 

aikataulu pystytään myös arvioimaan melko tarkasti. (Hirsjärvi, 2009) 

Kyselytutkimuksen toteuttamisessa on myös haasteita. Kyselylomakkeen laatiminen on 

aikaa vievää sekä vaatii laatijaltaan tietotaitoa. Tulosten analysoiminen voi myös olla vaikeaa, 

sillä vastaajien suhtautuminen kyselyyn voi vaihdella. Tulosten perusteella ei yleensä voida 

tulkita, onko vastaaja vastannut tutkimukseen rehellisesti ja huolellisesti tai kuinka perehtynyt 

vastaaja on ollut aiheeseen. Vastausvaihtoehdot eivät myöskään aina ole jokaiselle vastaajalle 

sopivia eikä väärinymmärryksiä pystytä hallitsemaan. Ongelmalliseksi menetelmän tekee 

myös vastaamattomuus, sillä aina kyselyyn ei saada tarpeeksi vastauksia, ja usein tutkija voi 

joutua lähettämään kyselyn useampaan kertaan vastaajille. Aineistoa saatetaankin pitää usein 

pinnallisena. Tutkimusta saatetaan myös pitää vaatimattomana teoreettisesti. (Hirsjärvi, 2009) 

Kyselylomakkeessa kysytään vastaajalta kysymyksiä, joilla voidaan kartoittaa todellisia 

asioita, käyttäytymistä, toimintaa, arvoja, asenteita, uskomuksia, käsityksiä sekä mielipiteitä. 

Tärkeää on, että lomake on helppo täyttää sekä siinä esitetyt kysymykset ovat yksinkertaisia, 

selkeästi muotoiltuja ja hyvin rajattuja. Vastaajaa voidaan pyytää myös perustelemaan tai 

arvioimaan vastaustaan. Usein vastaajaa vaaditaan täyttämään myös perustietoja itsestään, 

kuten ikä, koulutus ja sukupuoli. (Hirsjärvi, 2009) 

Lomakkeissa voidaan hyödyntää erilaisia kysymystyyppejä, joita ovat avoimet, 

monivalinta- sekä arvoasteikkoihin perustuvat kysymykset. Avoimissa kysymyksissä 

vastaajalle annetaan kysymys ja tyhjä tila vastaamista varten, kun taas 

monivalintakysymyksissä vastaajan tulee valita vastauksensa valmiista vastausvaihtoehdoista. 

Arvoasteikkoihin perustuvissa kysymyksissä vastaajalle esitetään väittämiä, joihin hän vastaa 

valiten sopivimman vaihtoehdon arvoasteikolta mielipiteensä voimakkuuden mukaan. 

Esimerkiksi Likertin asteikko perustuu 5-portaiseen arvoasteikkoon. Hyödyntämällä 

monivalintakysymyksiä pystytään ohjaamaan vastaajaa tunnistamaan kysymykseen liittyvät 

asiat sekä vastauksista saadaan selkeitä, vertailukelpoisia ja helposti käsiteltäviä. Avoimilla 

kysymyksillä taas saadaan usein monipuolisempaa tietoa vastaajasta ja niiden avulla voidaan 

saada apua monivalintakysymyksiin saatujen vastausten tulkinnassa. Avointen kysymysten 
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vastaukset saattavat olla kuitenkin usein kirjavia ja vaikeasti luokiteltavia eivätkä välttämättä 

aina ole luotettavia. (Hirsjärvi, 2009) 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kyselylomaketutkimusta aineistonkeruumenetelmänä, sillä 

menetelmällä saatiin tehokkaasti kerättyä suuri aineistomäärä. Lisäksi sähköinen kyselylomake 

mahdollisti kontaktittoman aineistonkeruun covid19-pandemian aikana. Alkuperäinen 

kyselylomake oli luotu jo Kemianluokka Gadolinin henkilökunnan toimesta Office 365 -

ohjelmiston Microsoft Forms -sovelluksella vuonna 2020. Kyseisen vuoden aineisto myös 

kerättiin Kemianluokka Gadolinin henkilökunnan toimesta vuonna 2020. Täten myös vuoden 

2021 aineisto päätettiin kerätä samalla menetelmällä ja lomakkeella joitakin muutoksia tehden. 

Kyselylomakkeessa (ks. liite 1) pyydettiin vastaajilta ensin suostumusta tutkimukseen. 

Tämän jälkeen selvitettiin vastaajien taustatietoja kuten sukupuoli, ikä, opiskelutausta sekä 

työkokemus kemian alalta. Seuraava osio käsitteli motivaatiota kemian opinnoille, mihin tässä 

tutkimuksessa keskityttiin. Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien kokemuksia 

tiedekasvatustoiminnasta, mutta osio rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle laajuuden takia.  

Motivaatio-osiossa selvitettiin kemian uravalinnan valintaperusteita kohdassa ”11. 

Opiskelen kemiaa, koska” (ks. liite 1). Kemian uravalinnan vaikutustekijöitä selvitettiin 

kohdassa ”13. Seuraavat tekijät vaikuttivat valintaani opiskella kemiaa”. Opiskelijoille 

esitettiin Likert-asteikon mukaisesti väittämiä valintaperusteista ja vaikutustekijöistä. Teoria 

(ks. luku 2) tuki valittuja väitteitä. Valintaperusteet luokiteltiin Stuckeyn ja kumppanien 

(Stuckey ym., 2013) relevanssimallin mukaan, kun taas vaikutustekijät Lentin ja kumppanien 

(Lent ym., 2002) sosiaalis-kognitiivisen urateorian avulla. Tilastollista analyysiä varten 

Likertin asteikon mukaiset vastausvaihtoehdot muutettiin numeerisiksi arvoiksi asteikolla 1-5: 

1 = ”täysin eri mieltä” ja ”ei lainkaan vaikutusta”, 2 = ”jokseenkin eri mieltä” ja ”vähäinen 

vaikutus”, 3 = ”ei samaa eikä eri mieltä” ja ”kohtalainen vaikutus”, 4 = ”jokseenkin samaa 

mieltä” ja ”suuri vaikutus” sekä 5 = ”täysin samaa mieltä” ja ”erittäin suuri vaikutus”.  

Vuonna 2021 kyselylomakkeeseen (ks. liite 1) tehtiin muutoksia edellisen syklin 

vastausten ja teorian pohjalta. Vastaajilta kysyttiin täydentävinä kysymyksinä ”12. Opiskelen 

kemiaa jostakin muusta syystä, mistä?” sekä ”14. Valintaani opiskella kemiaa vaikutti jokin 

muu tekijä, mikä?”, joihin vastauksia saatiin vuonna 2020 muun muassa kemian 

kiinnostavuudesta tieteenalana sekä opiskelijoiden hyvästä minäpystyvyydestä. Täten kohtiin 

”11. Opiskelen kemiaa, koska” sekä ”13. Seuraavat tekijät vaikuttivat valintaani opiskella 

kemiaa” lisättiin vastausvaihtoehtoehtoja vuonna 2021 toteutettavaa kyselyä varten. 

Vastausvaihtoehdoiksi lisättiin ”Olen hyvä kemiassa” ja ”Kemia on kiinnostava tieteenala”, 

joiden lisäämistä myös tutkimuksen teoreettinen viitekehys (ks. luku 2) tuki. 
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Lisäksi vuonna 2021 kyselyyn lisättiin avoimen vastauksen kohta ”14. Perustele lyhyesti 

edellisen kohdan valintojasi, miksi tekijät vaikuttivat valintaasi opiskella kemiaa.” (ks. liite 1). 

Näin haluttiin saada triangulaatiota, eli useamman tutkimusmenetelmän hyödyntämistä saman 

asian tutkimisessa, sekä lisäymmärrystä, miksi tekijät vaikuttivat vastaajien valintaan opiskella 

kemiaa. Triangulaatiota pyrittiin lisäämään myös haastattelumahdollisuudella kohdassa ”23. 

Mikäli olet halukas osallistumaan aihetta käsittelevään haastatteluun, voit jättää 

sähköpostiosoitteesi tähän. Haastattelu järjestetään, jos tutkijan tarvitsee syventää 

ymmärrystään aiheesta kyselyn jälkeen. Haastateltaviin otetaan yhteyttä tarvittaessa 

myöhemmin.”. 

 

3.4 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto kerättiin Helsingin yliopiston kemian perusopintoihin osallistuvien 

keskuudesta sähköisen kyselylomakkeen (ks. liite 1) avulla kahdessa syklissä vuosina 2020 ja 

2021. Kohderyhmänä olivat kemian sekä matematiikan, kemian ja fysiikan aineenopettajan 

kandiohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijat. Opiskelijoille lähetettiin linkki kyselyyn. 

Kyselyyn vastattiin Office 365 -ohjelmiston Microsoft Forms -sovelluksessa. Jokainen vastaaja 

tutustui tutkimusselostukseen ja antoi kirjallisen suostumuksen osallistumiselleen ennen 

kyselyyn vastaamista. 

Aineistoksi saatiin 75 vastausta. Vastaajia saatiin kemian kandiohjelmasta 66 (88 %), 

kun taas matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan kandiohjelmasta 9 (12 %). Naisia 

oli aineistosta 47 (63 %), miehiä 27 (36 %) ja muunsukupuolisia 1 (1 %). Aineistosta viidellä 

(7 %) oli aikaisempaa kemian alan työkokemusta. Osa vastaajista oli työskennellyt jo 

pidempään kemian alan yrityksissä, joillakin työkokemus liittyi taas TET-harjoitteluun tai 

työharjoitteluun. Yksi vastaajista oli tehnyt kemian aineenopettajan sijaisuuksia. 

Ensimmäinen sykli toteutettiin syksyllä 2020. Alkuperäinen kyselylomake luotiin ja 

aineisto kerättiin Kemianluokka Gadolinin henkilökunnan toimesta. Ensimmäisessä syklissä 

kyselyyn vastaaminen oli pakollista kemian ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Aineisto 

kerättiin kemian perusopintoihin kuuluvan Orientaatio-kurssin yhteydessä. Vastaajia saatiin 

57, mistä oli naisia 35 (61 %), miehiä 21 (37 %) ja muunsukupuolisia 1 (2 %). 

Toinen sykli suoritettiin syksyllä 2021. Vastaaminen oli vapaaehtoista, sillä aineisto 

kerättiin tätä maisterintutkielmaa varten. Kysely lähetettiin ensin kemian Orientaatio-kurssille 

osallistuneille sähköpostin kautta. Vastausten määrä jäi tällöin hyvin vähäiseksi, joten kysely 
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päätettiin lähettää uudestaan. Kysely lähetettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden Whatsapp-

sovelluksessa olevaan keskusteluryhmään, jotta saavutettaisiin mahdollisimman moni 

kohderyhmään kuuluva vastaaja. Vastaajia saatiin vuonna 2021 yhteensä 18, mistä oli naisia 

12 (67 %) ja miehiä 6 (33 %). Opiskelijoita pyydettiin perustelemaan uravalintaansa 

vaikuttaneita vaikutustekijöitä kyselylomakkeen (ks. liite 1) avoimen vastauksen kohdassa ”14. 

Perustele lyhyesti edellisen kohdan valintojasi, miksi tekijät vaikuttivat valintaasi opiskella 

kemiaa.”. Laadulliseksi aineistoksi saatiin yhteensä 14 vastausta. Yksikään vastaajista ei 

ilmaissut kohdassa ”23. Mikäli olet halukas osallistumaan aihetta käsittelevään haastatteluun, 

voit jättää sähköpostiosoitteesi tähän. Haastattelu järjestetään, jos tutkijan tarvitsee syventää 

ymmärrystään aiheesta kyselyn jälkeen. Haastateltaviin otetaan yhteyttä tarvittaessa 

myöhemmin.” halukkuuttaan osallistua haastatteluun, joten haastattelua ei järjestetty. 

 

3.5 Kuvaileva tilastoanalyysi 

Kuvailevaa tilastoanalyysiä hyödynnettiin tässä tutkimuksessa kemian uravalinnan 

valintaperusteiden (TK1) ja vaikutustekijöiden (TK2) selvittämiseen. Kuvaileva tilastoanalyysi 

on määrällinen analyysimenetelmä, jossa on pyrkimys tiivistää ja kuvailla jonkin tietyn 

muuttujan jakaumaa tai yhteisvaihtelua useamman muuttujan välillä. Tutkiessa yhtä muuttujaa, 

voidaan tarkastella muuttujan keskilukuja sekä hajontalukuja. Keskiluvut ovat muuttujien 

arvoja keskimääräisesti kuvaavia lukuja. Hajontaluvut kuvaavat keskiarvon ympärillä 

tapahtuvaa muuttujien arvojen vaihtelua. Useamman muuttujan tarkastelussa voidaan 

hyödyntää korrelaatiokertoimia. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2022) 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin yhden muuttujan tarkasteluun. Tutkimuksessa 

hyödynnettävä keskiluku on aritmeettinen keskiarvo, joka kuvaa muuttujan keskimäärisyyttä. 

Aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla havaintojen arvojen summa havaintojen määrällä. 

Aritmeettinen keskiarvo on valittu analyysiin, koska se on yleisesti hyödynnetty keskiluku ja 

se kuvaa perinteisesti arvojen keskimääräisyyttä. Hajontaluvuista hyödynnetään tässä 

tutkimuksessa keskihajontaa, koska se on yleisin hyödynnetty hajontaluku kuvailevassa 

tilastoanalyysissä. Keskihajonta on hajontaluku, joka kuvaa yksittäisten muuttujien arvojen 

vaihtelua aritmeettisesta keskiarvosta. Keskihajonnan (s) laskukaava: 

 𝑠 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1   
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Kaavan 𝑥𝑖 kuvaa i:nnen havainnon arvoa, kun taas �̅� aritmeettista keskiarvoa. Mitä suurempi 

keskihajonnan arvo saadaan, sitä enemmän hajontaa on muuttujan arvoilla. Aritmeettinen 

keskiarvo ja keskihajonta laskettiin SPSS-ohjelmalla. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 

2022) 

 

3.6 T-testi 

T-testi on tilastollinen testi, jonka avulla voidaan verrata kahta toisistaan riippumatonta otosta 

(Karjaluoto, 2007). T-testiä hyödynnetään, kun halutaan selvittää kahden toisistaan 

riippumattoman otoksen korrelaatiota. T-testiä hyödynnettiin tässä tutkimuksessa 

sukupuolierojen selvittämiseen kemian uravalinnan valintaperusteissa (TK1a) sekä 

vaikutustekijöissä (TK2b). 

T-testissä verrataan kahden toisistaan riippumattoman otoksen keskiarvojen erotusta. T-

testi antaa tulokseksi p-arvon, joka kuvaa tilastollista merkittävyyttä (Karjaluoto, 2007). P-

arvon ollessa alle 0,01 voidaan eroa kutsua tilastollisesti merkitseväksi. Kun p-arvo on alle 

0,05, on ero tällöin lähellä tilastollisesti merkitsevää tasoa. Tällöin eroa voidaan kutsua 

tilastollisesti melkein merkitseväksi. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2022) 

Sukupuolen vaikutusta kemian uravalinnan valintaperusteille ja vaikutustekijöille 

tutkittiin kahden riippumattoman otoksen t-testillä SPSS-ohjelmalla. Opiskelijat ilmoittivat 

kyselylomakkeessa (ks. liite 1) sukupuolensa. Vastausvaihtoehtoja oli ”mies”, ”nainen” ja 

”muu”. Muunsukupuolisuus päätettiin jättää tutkimatta, sillä vastaajista vain yksi oli vastannut 

”muu” eikä näin tuloksista olisi saatu luotettavia. Sukupuolen vaikutusta kemian 

valintaperusteisiin tutkittiin t-testin avulla kyselylomakkeiden kohdasta ”11. Opiskelen 

kemiaa, koska” saaduille vastauksille. Sukupuolen vaikutusta kemian uravalinnan 

vaikutustekijöihin tutkittiin kohdassa ”13. Seuraavat tekijät vaikuttivat valintaani opiskella 

kemiaa” saadulle aineistolle. Tutkimatta päätettiin jättää myös sukupuolen vaikutus 

valintaperusteiden ja vaikutustekijöiden väittämiin ”Kemia on kiinnostava tieteenala” sekä 

”Olen hyvä kemiassa”, koska vastaajamäärä kyseisissä kohdissa jäi alhaiseksi. Vastaajia saatiin 

kyseisiin väittämiin vain 18, joista kuusi oli miehiä. Näin tuloksista ei olisi saatu t-testillä 

luotettavia.  
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3.7 Laadullinen teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tässä tutkimuksessa yhtenä aineiston analyysimenetelmistä käytettiin laadullista 

sisällönanalyysiä selvittäessä, millaisia yleisimpiä perusteluja opiskelijat esittivät 

vaikutustekijöille (TK2b). Sisällönanalyysi on kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, jolla 

voidaan tutkia kirjallisia dokumentteja objektiivisesti sekä systemaattisesti. Menetelmää 

hyödynnetään, kun pyritään saamaan mahdollisimman tiivis, selkeä sekä järjestelty kuva 

tutkittavasta ilmiöstä kuvailemalla aineistoa sanallisesti. Analyysin avulla saadun informaation 

pohjalta tutkijan tekemät johtopäätökset painottuvat tutkimuksessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

ss. 78–108)  

Analyysi suoritettiin tässä tutkimuksessa teoriaohjaavasti. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissä aikaisempi tieto toimii apuna analyysin suorittamiselle. Analyysiyksiköt 

valitaan aineiston pohjalta, mutta aiempi teoria ohjaa niiden valintaan. Teoriaohjaava analyysi 

pyrkii luomaan uusia ajatuksia aiheesta yhdistellen aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, ss. 78–108)  

Laadullinen sisällönanalyysi etenee neljässä vaiheessa. Ensin päätetään, mihin 

aineistossa kiinnitetään huomiota. Seuraavaksi aineisto koodataan eli aineistosta kirjataan 

muistiinpanoja jäsennellen ja kuvaillen. Aineisto käydään läpi merkiten, mitkä asiat liittyvät 

tutkittavaan aiheeseen. Tutkimuksessa ei huomioida muuta merkitsemättä jäänyttä aineistosta. 

Merkityt asiat kerätään yhteen erotellen ne muusta aineistosta eli aineisto pelkistetään. 

Kolmannessa vaiheessa merkitty aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai tyypitellään. 

Viimeisenä kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, ss. 78–108) 

Tämän tutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin vuoden 2021 kyselyssä kohdassa ”14. 

Perustele lyhyesti edellisen kohdan valintojasi, miksi tekijät vaikuttivat valintaasi opiskella 

kemiaa.” (ks. liite 1). Laadullinen sisällönanalyysi (ks. liite 2) suoritettiin keskittyen aineistossa 

kemian uravalintaan vaikuttaviin tekijöihin. Aineiston koodaus päätettiin jättää tässä 

tutkimuksessa pois, sillä kyselyn vastaukset olivat valmiiksi jo hyvin lyhyitä ja tutkittavaan 

aiheeseen liittyviä. Ensin luotiin analyysirunko (ks. taulukko 1), mihin kyselyn laadullinen 

aineisto kerättiin. Tämän jälkeen aineisto pelkistettiin ja luokiteltiin. Pelkistetyt ilmaukset 

luokiteltiin aineiston pohjalta analyysiyksiköihin sosiaalis-kognitiivisen urateoriaa (ks. luku 

2.2) apuna hyödyntäen. Aineisto luokiteltiin ensin alaluokkiin, minkä jälkeen alaluokat 

yhdistettiin yläluokkiin. 
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Taulukko 1. Esimerkki laadullisesta sisällönanalyysistä opiskelijoiden perusteluista kemian 

uravalinnan vaikutustekijöille. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Kemia on mielestäni 

mielenkiintoinen 

tieteenala ja se oli 

vahvin 

luonnontieteellisistä 

aineista minulla 

lukioaikana 

Mielenkiintoinen 

tieteenala ja vahva 

osaaminen kemiassa. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät 

Minäpystyvyys Henkilökohtaiset 

tekijät 

Valitsin kemian 

ensisijaisesti, koska se 

on ollut 

suosikkioppiaineeni 

koulussa ja lukiossa 

matematiikan rinnalla, 

mutta en halua 

opiskella 

pääsääntöisesti 

matematiikkaa. Saatan 

vaihtaa myöhemmin 

ohjelmointiin. 

Sen lisäksi, että kemia 

on ihan 

mielenkiintoista ja olen 

siinä hyvä, ala on myös 

huomattavasti 

varmempi kuin toinen 

unelmani - musiikki - 

jota voin harjoitella 

omatoimisesti. 

Suosikki oppiaine 

koulussa, 

mielenkiintoinen 

tieteenala ja vahva 

osaaminen kemiassa. 

Muista kiinnostavista 

aloista varmin valinta. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

 

 

 

 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät 

  

Minäpystyvyys 

 

 

 

 

 

 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

Turvalliset 

työllisyysnäkymät 

Ympäristötekijät 

 

3.8 Luotettavuustarkastelu 

Luotettavuustarkastelu on tutkimuksen olennainen osa. Tutkimuksen luotettavuus voidaan 

jakaa reliabiliteettiin ja validiteettiin. Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen toistettavuutta. 

Validiteetti viittaa taas siihen, kuinka hyvin tutkimus on onnistunut mittaamaan tutkittavaa 

ilmiötä. Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti 

kuvaa tutkimuksen omaa sisäistä luotettavuutta. Ulkoinen validiteetti viittaa tutkimuksen 

yleistettävyyteen. (Metsämuuronen, 2011, ss. 125–133) 

Tutkimuksen reliabiliteetti on huomioitu tutkimuksessa erityisesti johtopäätöksissä ja 

pohdinnassa (luku 5). Tutkimuksen relevanttiutta on pohdittu verraten tutkimustuloksia 

aiempaan tutkimustietoon. Tutkimus on myös toistettavissa, mutta erityisesti kemian 

uravalinnan valintaperusteiden tulosten luokittelussa Stuckeyn ja kumppanien (2013) 
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relevanssimallin tasoille ja ulottuvuuksille tuotti haasteita. Luokitteluun saattoi vaikuttaa 

tutkijan omat näkemykset, sillä osa valintaperusteista olisi sopinut useampaan luokkaan. 

Ulkoista validiteettia olisi tutkimuksessa voinut huomioida kattavammin. Tutkimuksessa 

perehdyttiin vain yhteen tapaukseen, mikä vaikuttaa tutkimuksen yleistettävyyteen. Aineisto 

kerättiin vain Helsingin yliopiston opiskelijoilta, mikä voi vaikuttaa myös tutkimuksen 

yleistettävyyteen. Vuoden 2020 kyselyn otoskoko oli kattava tutkimuksen rajaukseen nähden, 

sillä vastaajiksi saatiin suuri osa Helsingin yliopiston kemian ensimmäisen vuoden 

opiskelijoista. Vuonna 2021 vastausmäärä jäi kuitenkin alhaiseksi, sillä kyselyyn ei ollut 

pakollista vastata. Lisäksi miehiä ja muunsukupuolisia aineistossa oli edustettuna hyvin vähän 

verrattuna naisiin, mikä voi vaikuttaa luotettavuuteen. Tutkimuksesta olisi saanut kattavamman 

lähettämällä kyselyn myös muihin yliopistoihin, mutta tutkimusta ei haluttu laajentaa, jotta 

pysyttäisiin opinnäytetyön laajuuden puitteissa. 

Sisäinen validiteetti huomioitiin tutkimuksessa sisällön validiteetilla. Sisällön 

validiteetissa tutkitaan, vastaavatko tutkimuksessa hyödynnetyt käsitteet teoriaa ja ovatko 

käsitteet valittu tarpeeksi laajasti (Metsämuuronen, 2011, ss. 125–133. Tutkimukseen valittiin 

ilmiöön liittyvät teoriat mahdollisimman kattavasti sekä määrittämällä käsitteet huolellisesti. 

Kemian uravalintaa pyrittiin tutkimaan eri näkökulmista valintaperusteiden ja 

vaikutustekijöiden kautta. Lisäksi triangulaatiota, eli useamman tutkimusmenetelmän 

hyödyntämistä saman asian tutkimisessa, pyrittiin huomioimaan menetelmiä valittaessa. 

Kerättyä aineistoa oli sekä määrällistä että laadullista. Kyselylomakkeeseen (ks. liite 1) lisättiin 

myös haastattelumahdollisuus, jotta triangulaatiota saataisiin lisättyä. Yksikään kyselyyn 

vastanneista ei kuitenkaan ilmoittanut halukkuuttaan osallistua haastatteluun, joten haastattelua 

ei järjestetty. 

Sisäinen validiteettia olisi voinut huomioida paremmin ottamalla myös huomioon 

esimerkiksi rakennevaliditeetin, jonka avulla tarkastellaan ilmiöön liittyviä malleja 

matemaattisesti, tai kriteerivaliditeetin, jonka avulla tuloksia verrataan johonkin arvoon 

(Metsämuuronen, 2011, ss. 125–133). Rakennevaliditeetti ja kriteerivaliditeetti kuitenkin 

rajattiin tutkimuksen laajuuden takia pois. 
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Ensin perehdytään kemian uravalinnan 

valintaperusteiden tuloksiin (luku 4.1) sekä tarkastellaan, onko valintaperusteissa eroja 

sukupuolten välillä (luku 4.1.1). Tämän jälkeen esitellään kemian uravalinnan 

vaikutustekijöiden tulokset (luku 4.2) sekä sukupuolen vaikutukseen vaikutustekijöissä (luku 

4.2.1). Viimeisenä perehdytään opiskelijoiden esittämiin vaikutustekijöiden perusteluihin 

(luku 4.2.2). 

 

4.1 Kemian uravalinnan valintaperusteet 

Valintaperusteita kemian uravalinnalle selvitettiin kyselylomakkeen (ks. liite 1) kohdassa ”11. 

Opiskelen kemiaa, koska”. Tulokset kerättiin taulukkoon (ks. taulukko 2). Taulukossa 

esitellään jokainen väittämä, luokka, vastausmäärät vastausvaihtoehdoittain, keskiarvo, 

keskihajonta, kokonaisvastausmäärä N sekä vastausprosentti. Väittämät luokiteltiin aiemmin 

esitellyn Stuckeyn ja kumppanien (2013) relevanssimallin (ks. luku 2.1.1) mukaisiin luokkiin. 

Aineistossa korostuivat yhteiskunnallisen relevanssin sekä ammatillisen relevanssin 

tasot. Keskiarvoista huomataan, että opiskelijat pitivät eniten vaikuttavina valintaperusteina 

uravalinnalleen kemian merkittävyyttä tieteenalana, alan tarjoamia monia mahdollisuuksia 

sekä kemian läsnäoloa jokapäiväisessä elämässä. Hajontaa kyseisten väittämien vastausten 

keskiarvojen välillä oli hyvin vähän, mikä huomataan pienistä keskihajonnan arvoista. 

Vastaukset painottuivat vaihtoehtoihin ”täysin samaa mieltä” sekä ”jokseenkin samaa mieltä”. 

Opiskelijat olivat valinneet kemian opinnot myös, koska kokivat kemian kiinnostavana 

tieteenalana, tärkeänä alana elinkeinoelämässä sekä koulutusohjelmaan sisäänpääsyn helpoksi. 

Kyseisten väittämien keskiarvot olivat yli neljä. Kemian kiinnostavuus tieteenlana sai hieman 

suuremman hajontaluvun kuin muut tärkeimmät kemian uravalintaan vaikuttavat tekijät. 

Suuri osa esitetyistä valintaperusteista ei vaikuttanut opiskelijoiden valintaan opiskella 

kemiaa. Huomattavasti vähiten opiskelijat kokivat aikaisemman alan koulutuksen vaikuttaneen 

valintaan opiskella kemiaa, mikä huomataan pienestä keskiarvosta. Suurin osa vastauksista 

kohdistui vastausvaihtoehtoon ”täysin eri mieltä”. Toiseksi pienimmän keskiarvon sai väite 

aikomisesta kemian opettajaksi. Väitteen keksihajonta oli myös suuri. Halua vahvistaa kemian 

osaamista muihin opintoihin pyrkimisen takia ei myöskään pidetty tärkeänä valintaperusteena, 

miksi opiskella kemiaa. 
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Taulukko 2. Kemian uravalinnan vaikutusperusteet keskiarvon mukaan suurimmasta 

pienimpään. 

Väite Luokka 1 2 3 4 5 Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

N Vastaus-

prosentti 

Kemia on 

merkittävä 

tieteenala 

Yhteiskunnallin

en relevanssi 

Ulkoinen 

Nykyhetki 

0 1 4 21 48 4,57 0,664 74 98,7 % 

Kemia tarjoaa 

monia 

mahdollisuuksia 

Ammatillinen 

relevanssi 

Sisäinen 

Nykyhetki 

1 0 4 24 46 4,52 0,723 75 100 % 

Kemia on läsnä 

jokapäiväisessä 

elämässä 

Yhteiskunnallin

en relevanssi 

Sisäinen 

Nykyhetki 

1 2 8 22 42 4,36 0,880 75 100 % 

Kemia on 

kiinnostava 

tieteenala 

Henkilökohtaine

n relevanssi 

Sisäinen 

Nykyhetki 

1 0 1 6 10 4,33 1,029 18 100 % 

Kemia on tärkeä 

ala 

elinkeinoelämässä 

Yhteiskunnallin

en relevanssi 

Ulkoinen 

Nykyhetki 

1 3 7 30 34 4,24 0,883 75 100 % 

Sisäänpääsy 

kemian koulutus- 

ohjelmaan oli 

helppoa 

Ammatillinen 

relevanssi 

Sisäinen 

Nykyhetki 

3 5 10 23 34 4,07 1,107 75 100 % 

Olen hyvä 

kemiassa 

Henkilökohtaine

n relevanssi 

Sisäinen 

Nykyhetki 

0 2 1 11 4 3,94 0,873 18 100 % 

Kemian opinnot 

mahdollistavat 

hyväpalkkaisen 

työn 

Ammatillinen 

relevanssi 

Sisäinen 

Tulevaisuus 

1 5 22 32 13 3,70 0,893 73 97,3 % 

Vierailut 

yrityksissä/ 

yliopistolla 

Ammatillinen 

relevanssi 

Sisäinen 

5 5 28 25 12 3,45 1,056 75 100 % 
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antoivat 

positiivisen kuvan 

alasta/ammatista 

Nykyhetki 

Kemia tukee 

muita opintojani 

Henkilökohtaine

n relevanssi 

Sisäinen 

Tulevaisuus 

11 5 17 27 14 3,38 1,290 74 98,78 % 

Aion tutkijaksi Henkilökohtaine

n relevanssi 

Sisäinen 

Tulevaisuus 

9 11 16 28 11 3,28 1,236 75 100 % 

Haluan vahvistaa 

kemian 

osaamistani 

voidakseni pyrkiä 

muihin opintoihin 

Henkilökohtaine

n relevanssi 

Sisäinen 

Tulevaisuus 

13 16 13 9 6 2,63 1,291 75 100 % 

Aion kemian 

opettajaksi 

Henkilökohtaine

n relevanssi 

Sisäinen 

Nykyhetki 

35 16 7 10 5 2,10 1,325 73 97,3 % 

Minulla on 

aikaisempi 

koulutus kemian 

alalta 

Henkilökohtaine

n relevanssi 

Sisäinen 

Nykyhetki 

63 6 2 2 2 1,32 0,872 75 100 % 

 

 

4.1.1 Sukupuolierot kemian uravalinnan valintaperusteissa 

Sukupuolen vaikutusta kemian uravalinnan valintaperusteille tutkittiin kahden riippumattoman 

otoksen t-testillä. T-testin (ks. liite 3) avulla saadut tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot 

olivat jokaisessa väittämässä yli 0,05 (ks. taulukko 3). Tämän perusteella voidaan todeta, ettei 

tuloksissa ollut tilastollisesti merkitseviä eikä tilastollisesti melkein merkitseviä eroja.  Lisäksi 

miehille ja naisille laskettiin vastausten keskiarvot väittämien mukaan. Keskiarvoista 

huomataan, että jokaisessa väittämässä naisten ja miesten keskiarvot ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei kemian uravalinnan valintaperusteissa ollut 

eroa sukupuolten välillä. 
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Taulukko 3. Tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot sekä miesten ja naisten vastausten 

keskiarvot kemian uravalinnan valintaperusteiden mukaan. 

Väite Sukupuoli N Keskiarvo Keskihajonta Vakiovirhe p-arvo 

Kemia on merkittävä 

tieteenala 

Mies  27 4,41 0,747 0,144 0,131 

Nainen 46 4,65 0,604 0,089 

Kemia tarjoaa monia 

mahdollisuuksia 

Mies  27 4,33 0,961 0,185 0,166 

Nainen 47 4,62 0,534 0,078 

Kemia on läsnä 

jokapäiväisessä 

elämässä 

Mies  27 4,30 0,953 0,183 0,687 

Nainen 47 4,38 0,848 0,124 

Kemia on tärkeä ala 

elinkeinoelämässä 

Mies  27 4,11 1,013 0,195 0,336 

Nainen 47 4,32 0,810 0,118 

Sisäänpääsy kemian 

koulutusohjelmaan oli 

helppoa 

Mies  27 4,07 1,072 0,206 0,907 

Nainen 47 4,04 1,141 0,166 

Kemian opinnot 

mahdollistavat 

hyväpalkkaisen työn 

Mies  27 3,63 0,884 0,170 0,708 

Nainen 45 3,71 0,895 0,133 

Vierailut yrityksissä/ 

yliopistolla antoivat 

positiivisen kuvan 

alasta/ammatista 

Mies  27 3,48 0,849 0,163 0,829 

Nainen 47 3,43 1,175 0,171 

Kemia tukee muita 

opintojani 

Mies  27 3,33 1,387 0,267 0,908 

Nainen 46 3,37 1,236 0,182 

Aion tutkijaksi Mies  27 3,11 1,251 0,241 0,407 

Nainen 47 3,36 1,241 0,181 

Haluan vahvistaa 

kemian osaamistani 

voidakseni pyrkiä 

muihin opintoihin 

Mies  27 2,74 1,375 0,265 0,883 

Nainen 47 2,79 1,267 0,185 

Aion kemian 

opettajaksi 

Mies  27 2,19 1,210 0,233 0,717 

Nainen 45 2,07 1,405 0,209 

Minulla on aikaisempi 

koulutus kemian alalta 

Mies  27 1,48 1,051 0,202 0,289 

Nainen 47 1,23 0,758 0,111 
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4.2 Kemian uravalinnan vaikutustekijät 

Vaikutustekijöitä kemian uravalinnalle selvitettiin kyselylomakkeen (ks. liite 1) kohdassa ”13. 

Seuraavat tekijät vaikuttivat valintaani opiskella kemiaa”. Tulokset kerättiin taulukkoon (ks. 

taulukko 4). Taulukossa esitellään jokainen väittämä, luokka, vastausmäärät 

vastausvaihtoehdoittain, keskiarvo, keskihajonta, kokonaisvastausmäärä N sekä 

vastausprosentti. Väitteet luokiteltiin aiemmin esitellyn Lentin ja kumppanien (1994) sosiaalis-

kognitiivisen urateorian (ks. luku 2.2) mukaisiin luokkiin. 

Aineistossa korostuivat henkilökohtaiset tekijät. Eniten vaikuttaviksi tekijöiksi kemian 

uravalinnassa nousi kiinnostus ja minäpystyvyys. Väittämien ”Kemia on kiinnostava 

tieteenala” ja ”Olen hyvä kemiassa” keskiarvot olivat huomattavasti korkeammat kuin muilla. 

Ympäristötekijöistä eniten vaikuttavaksi vaikutustekijäksi kemian uravalinnalle opiskelijat 

kokivat kemian opettajan. 

Suurin osa vaikutustekijöistä ei ollut vaikuttanut opiskelijoiden valintaan opiskella 

kemiaa. Opiskelijat pitivät vähiten vaikuttavina vaikutustekijöinä osallistumista tiedeleirille,  

-kerhoon tai -syntymäpäiville, aikaisempaa alan koulutusta sekä työkokemusta. Väittämien 

keskiarvot olivat alhaiset ja hajontaa väittämillä oli keskihajonnan mukaan vähän. 

 

Taulukko 4. Kemian uravalintaan vaikuttavat tekijät keskiarvon mukaan suurimmasta 

pienimpään. 

Vaikuttava 

tekijä 

Luokka 1 2 3 4 5 Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

N Vastaus-

prosentti 

Kemia on 

kiinnostava 

tieteenala 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

1 0 5 9 3 4,00 1,38 18 100 % 

Olen hyvä 

kemiassa 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

1 1 2 7 7 3,72 0,958 18 100 % 

Kemian opettaja Ympäristötekijät 20 11 12 17 14 2,92 1,497 74 98,7 % 

Kemian 

kokeelliset työt 

Ympäristötekijät 17 16 15 20 6 2,76 1,301 74 98,7 % 

Vierailut 

yliopistolle/yrity

ksiin 

Ympäristötekijät 19 18 10 14 3 2,24 1,269 74 98,7 % 

Joku muu 

opettaja 

Ympäristötekijät 41 11 10 6 6 1,99 1,329 74 98,7 % 
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Vanhemmat tai 

lähisukulaiset 

Ympäristötekijät 45 9 14 5 2 1,80 1,127 75 100 % 

Tuntemani 

henkilö 

työskentelee 

alalla tai 

opiskelee alaa 

Ympäristötekijät 47 10 9 8 1 1,75 1,116 75 100 % 

Ystävät/kaverit Ympäristötekijät 46 13 4 8 2 1,73 1,146 73 97,3 % 

Vierailu 

tiedeluokkaan 

Ympäristötekijät 46 11 6 7 2 1,72 1,141 72 96,0 % 

Ainejärjestö-

toiminta 

Ympäristötekijät 54 12 5 2 1 1,43 0,845 74 98,7 % 

Työkokemus Henkilökohtaiset 

tekijät 

61 6 4 0 1 1,25 0,687 72 96,0 % 

Minulla on 

aikaisempi 

koulutus alalta 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

65 4 2 1 1 1,21 0,686 73 97,3 % 

Osallistuminen 

tiedeleirille, -

kerhoon tai -

syntymäpäiville 

Ympäristötekijät 67 4 1 1 1 1,18 0,649 74 98,7 % 

 

 

 

4.2.1 Sukupuolierot kemian uravalinnan vaikutustekijöissä 

Sukupuolen vaikutusta kemian uravalinnan vaikutustekijöille tutkittiin kahden riippumattoman 

otoksen t-testillä. T-testin (ks. liite 4) avulla saadut tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot 

olivat jokaisessa väittämässä yli 0,05 (ks. taulukko 5). Tämän perusteella voidaan todeta, ettei 

tuloksissa ollut tilastollisesti merkitseviä eikä tilastollisesti melkein merkitseviä eroja.  Lisäksi 

miehille ja naisille laskettiin vastausten keskiarvot väittämien mukaan. Keskiarvoista 

huomataan, että jokaisessa väittämässä naisten ja miesten keskiarvot ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei sukupuoli vaikuta kemian uravalinnan 

vaikutustekijöihin. 
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Taulukko 5. Tilastollista merkitsevyyttä kuvaavat p-arvot sekä miesten ja naisten vastausten 

keskiarvot kemian uravalinnan vaikutustekijöiden mukaan. 

Väite Sukupuoli N Keskiarvo Keskihajonta Vakiovirhe p-arvo 

Kemian opettaja Mies 26 3,12 1,423 0,279 0,340 

Nainen 47 2,77 1,521 0,222 

Kemian kokeelliset 

työt 

Mies 26 2,50 1,273 0,250 0,169 

Nainen 47 2,94 1,292 0,188 

Vierailut 

yliopistolle/yrityksiin 

Mies 26 2,46 1,363 0,267 0,224 

Nainen 47 2,09 1,195 0,174 

Joku muu opettaja Mies 26 2,12 1,395 0,274 0,586 

Nainen 47 1,94 1,309 0,191 

Vanhemmat tai 

lähisukulaiset 

Mies 27 1,78 1,121 0,216 0,850 

Nainen 47 1,83 1,148 0,167 

Tuntemani henkilö 

työskentelee alalla tai 

opiskelee alaa 

Mies 27 1,85 1,199 0,231 0,583 

Nainen 47 1,70 1,082 0,158 

Ystävät/kaverit Mies 25 1,92 1,352 0,270 0,292 

Nainen 47 1,62 1,033 0,151 

Vierailu tiedeluokkaan Mies 26 1,85 1,223 0,240 0,529 

Nainen 45 1,67 1,108 0,165 

Ainejärjestö-toiminta Mies 26 1,46 0,811 0,159 0,864 

Nainen 47 1,43 0,878 0,128 

Työkokemus Mies 26 1,15 0,464 0,091 0,359 

Nainen 45 1,31 0,793 0,118 

Minulla on aikaisempi 

koulutus alalta 

Mies 26 1,15 0,464 0,091 0,618 

Nainen 46 1,24 0,794 0,117 

Osallistuminen 

tiedeleirille, -kerhoon 

tai -syntymäpäiville 

Mies 26 1,12 0,431 0,085 0,545 

Nainen 47 1,21 0,750 0,109 

 

4.2.2 Perustelut kemian uravalinnan vaikutustekijöille 

Perusteluja kemian uravalinnan vaikutustekijöille selvitettiin kyselylomakkeen (ks. liite 1) 

avoimen vastauksen kohdassa ”14. Perustele lyhyesti edellisen kohdan valintojasi, miksi tekijät 

vaikuttivat valintaasi opiskella kemiaa.” Vastauksia saatiin yhteensä 14. Aineistolle suoritettiin 

laadullinen teoriaohjaava sisällönanalyysi (ks. liite 2), missä vastauksien luokittelua ohjasi 
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aiemmin esitelty Lentin ja kumppanien (1994) kehittämä sosiaalis-kognitiivinen urateoria (ks. 

luku 2.2). 

Perusteluja kemian uravalintaan vaikuttaville vaikutustekijöille saatiin niin 

henkilökohtaisista kuin ympäristötekijöistä. Henkilökohtaisista tekijöistä saatiin seuraavat 

luokat: henkilökohtainen kiinnostus, minäpystyvyys sekä aiempi koulutus ja työkokemus alta. 

Aineistosta nousi myös esiin monipuolisesti erilaisia ympäristötekijöitä. Ympäristötekijöiksi 

mainittiin opiskelupaikka varavaihtoehtona, tuki ja kannustus, läheisten painostus, roolimallit, 

vähäinen kilpailu alalle, turvalliset työllisyysnäkymät sekä monipuoliset työmahdollisuudet. 

Erityisesti henkilökohtaiset tekijät nousivat esiin aineistossa. Suurimpana 

vaikutustekijänä esiintyi henkilökohtainen kiinnostus, joka mainittiin 11:sta vastaajalla. Myös 

minäpystyvyys oli yksi aineiston yleisimmistä vaikutustekijöistä, sillä se mainittiin viidellä 

vastaajalla. Tieteenala koettiin mielenkiintoisena. Moni vastaajista oli kokenut kemian 

oppiaineena suosikikseen koulussa sekä olevansa hyvä kemiassa. Usein kiinnostus kemiaa 

kohtaan oli kehkeytynyt jo yläasteella tai lukiossa. 

 

• ”Kemia on mielestäni mielenkiintoinen tieteenala ja se oli vahvin 

luonnontieteellisistä aineista minulla lukioaikana.” (V1) 

• ”Kemia on minusta erittäin kiinnostava ala ja aihe, josta pidän.” (V12) 

• ”Lähinnä kemian valintaan vaikutti se, että pidin lukion kemiasta ja olin siinä hyvä.” 

(V11) 

• ”Kemia lempiaine yläasteelta asti, lukiossa pärjäsin kohtuuhyvin...” (V6) 

• ”Olin lukiossa hyvä kemiassa ja kiinnostuin sitä kautta enemmän kemiasta.” (V5) 

 

Lisäksi aiempi koulutus ja työkokemus mainittiin yhdellä vastaajalla uravalintaan vaikuttavana 

henkilökohtaisena tekijänä. Ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen kerääntynyt 

kokemus ja oman toiminnan kehittäminen vaikuttivat valintaan jatkaa kemian opiskelua 

yliopistossa. 

 

• ”Valmistumisen jälkeen olen saanut työskennellä monessa eri yrityksessä ja kehittää 

osaamistani laboratorioalan ammattilaisena. Opintojen jatkaminen kypsyi kuitenkin 

pikkuhiljaa...” (V10) 
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Ympäristötekijöistä erityisesti korostui kemian opiskelu varavaihtoehtona, kun 

opiskelupaikkaa ei ollut saatu muista koulutusohjelmista, kuten lääketieteen 

koulutusohjelmasta. Tämä luokka luotiin aineiston pohjalta, sillä opiskelu varavaihtoehtona ei 

noussut esiin sosiaalis-kognitiivisessa urateoriassa (luku 2.2). Varavaihtoehdon mainitsi neljä 

vastaajaa. 

 

• ”Kemian opiskelu tukevana lääketieteelliseen pyrkimistä varten.” (V8) 

• ”…lääkikseen hakiessa kemian opiskelu oli hyvän mielen aine.” (V6) 

• ” Varavaihtoehto, lempi aine koulussa.” (V9) 

 

Kemian uravalintaan vaikutti myös työtilanne alalla. Turvalliset työllisyysnäkymät mainittiin 

yhdellä vastaajalla, kuten myös työmahdollisuudet. Työllisyysnäkymät koettiin varmoiksi ja 

monipuolisiksi. Lisäksi aineistossa mainittiin vähäinen kilpailu alalla yhdellä vastaajalla. 

 

• ”…ala on myös huomattavasti varmempi kuin toinen unelmani - musiikki - jota voin 

harjoitella omatoimisesti.” (V2) 

• ”…työmahdollisuudet vaikuttivat.” (V4) 

• ”Minä osasin hyvin matikkaa koulussa, ja moni muu osasi matikkaa koulussa. Minä 

osasin hyvin fysiikkaa koulussa, ja moni muu osasi fysiikkaa koulussa. Minä osasin 

hyvin kemiaa koulussa, mutta kukaan muu ei sitä paljon ole ymmärtänyt. Valitsin 

pienemmän kilpailun, jossa minulla on suurin mahdollisuus voittaa.” (V3) 

 

Myös muiden ihmisten koettiin vaikuttaneen suorasti kemian uravalintaan. Muilta saatu 

tuki ja kannustus nousi esiin aineistossa vaikuttavana tekijänä kemian uravalintaan kahdella 

vastaajalla. Molemmilla vastaajilla opinto-ohjaajan kannustus koettiin vaikuttaneen 

opiskelupaikan valintaan. Yksi vastaajista oli taas kokenut läheisten painostuksen opintojen 

aloittamiselle vaikuttaneen opiskelupaikan vastaanottamiseen kemialta. Aineistossa mainittiin 

myös yhdellä vastaajalla roolimallit lähipiirissä, mikä oli lisännyt kiinnostusta alalle. 

 

• ” Mulla oli kiva ja tsemppaava opo<3.” (V14) 

• ”Opon kannustus alalle vaikutti päätökseeni…” (V10) 
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• ”Koska pääsy lääketieteelliseen ei (vielä) auennut koin, että on parempi päästä 

johonkin opiskelemaan, jotta tulevaisuudessa ei olisi samanlaista lähipiirin 

painostusta/kyselyä opiskelupaikasta.” (V13) 

• ”Äitini on tutkija, joten se on varmasti lisännyt kiinnostusta tutkijan ammattiin.” 

(V11) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämä luku käsittelee tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista peilaten tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miksi opiskelijat ovat valinneet kemian sekä mitkä 

tekijät ovat vaikuttaneet valintaan opiskella kemiaa Helsingin yliopistossa ensimmäisen 

vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi selvitettiin, vaikuttaako sukupuoli 

valintaperusteisiin sekä vaikutustekijöihin. Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään, miten 

tekijät ovat vaikuttaneet kemian uravalintaan. 

Tuloksia käsitellään luvussa myös verraten aiempaan tutkimustietoon. Ensin perehdytään 

kemian uravalinnan valintaperusteisiin (luku 5.1). Seuraavaksi käsitellään kemian uravalinnan 

vaikutustekijöitä (luku 5.2.), minkä jälkeen pohditaan sukupuolieroja kemian uravalinnan 

valintaperusteissa ja vaikutustekijöissä (luku 5.3). Lisäksi perehdytään kemian uravalinnan 

vaikutustekijöiden perusteluihin (luku 5.4). Lopuksi pohditaan työn merkittävyyttä, 

luotettavuutta sekä jatkotutkimustarpeita (luku 5.5). 

 

5.1 Kemian uravalinnan valintaperusteet (TK1) 

Tulosten analysoinnissa hyödynnettiin Stuckeyn ja kumppanien (2013) tiedekasvatuksen 

relevanssimallia. Malli soveltui hyvin uravalinnan valintaperusteiden käsittelyyn, vaikkei se 

olekaan ollut suosituin teoreettinen viitekehys uravalintaan liittyvässä tutkimuksessa. Mallin 

hyödyntäminen tuotti kuitenkin joitakin haasteita. Osa valintaperusteiden väittämistä olisi 

sopinut useampaan luokkaan erityisesti sisäisen ja ulkoisen tekijöiden osalta. Jokaiselle 

väittämälle kuitenkin pyrittiin löytämää mahdollisimman sopiva luokka. Tämä teki kuitenkin 

aineistosta alttiin tutkijan omalle tulkinnalle. Toisaalta Stuckeyn ja kumppanien (2013) 

mukaan relevanssin tasot eivät välttämättä ole aina erillisiä vaan liittyvät toisiinsa ja saattavat 

osin olla päällekkäisiä. 

Opiskelijat olivat valinneet kemian opinnot, koska kokivat kemian olevan merkittävä 

tieteenala, tarjoavan monia mahdollisuuksia, olevan läsnä jokapäiväisessä elämässä, 

kiinnostavana tieteenalana, tärkeänä alana elinkeinoelämässä sekä koulutusohjelman 

sisäänpääsyn helpoksi. Kemian uravalintaa ei ole paljoa tutkittu yhteiskunnallisen tason 

näkökulmasta. On kuitenkin ehdotettu, että kemian yhteiskunnallisen roolin ymmärtäminen 

tulee olemaan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa (Marteel-Parrish & Lipchock, 2018). Tämän 

tutkimuksen tulokset tukivat tätä ehdotusta, sillä tärkeimmiksi valintaperusteiksi 
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yhteiskunnallisesta tasosta nousivat aineistosta kemian merkittävyys tieteenalana, läsnäolo 

jokapäiväisessä elämässä ja alan tärkeyttä elinkeinoelämässä. 

Opiskelijat olivat kokeneet uravalintaansa vaikuttaneen kemian monien 

mahdollisuuksien tarjoamisen, alan tärkeyden elinkeinoelämässä sekä koulutusohjelmaan 

helpon sisäänpääsyn, mitkä kuuluivat ammatillisen tason valintaperusteisiin. Tulokset 

vastasivat aiempaa tutkimusta, sillä kemian uravalintaan vaikuttavat erityisesti alan 

monipuoliset työvaihtoehdot (Ogunde ym., 2017) sekä alan status ja arvostus (Siddiky & Akter, 

2021). Henkilökohtaisesta tasosta noussut kemian kiinnostavuus tieteenlana vastasi myös 

aiempaa tutkimusta, sillä kiinnostuksen ja asenteet vaikuttavat voimakkaasti LUMAT-aloihin 

liittyvän pääaineen valintaan yliopistossa (Moore & Burrus, 2019). 

Poikkeavaa oli kuitenkin, että tulosten perusteella kemian kiinnostavuus tieteenalana oli 

vasta neljänneksi tärkein valintaperuste opiskella kemiaa eikä minäpystyvyys ollut 

tärkeimmissä valintaperusteissa. Aiemman tutkimuksen mukaan kiinnostus on usein suurin 

vaikuttaja valinnassa opiskella kemiaa (Ogunde ym., 2017) ja minäpystyvyys vaikuttaa 

voimakkaasti LUMAT-alojen kiinnostukseen ja uravalintaan (Nugent ym., 2015).  Tähän on 

voinut vaikuttaa, että vastaajamäärä kemian tieteenalan kiinnostavuudessa oli pienempi kuin 

muissa tärkeissä valintaperusteissa. Pienempi vastaajamäärä johtui siitä, että väite lisättiin 

vasta 2021 vuoden kyselyyn. Kyseinen väittämä sai myös hieman suuremman hajontaluvun 

kuin muut tärkeimmät kemian uravalinnan valintaperusteet. Väittämän pienempi vastausmäärä 

saattoi vaikuttaa myös sen keskihajonnan arvoon. Vastausmäärän ollessa pieni hajontaa 

keskiarvon ympärillä voi olla enemmän. 

Huomattavasti vähiten opiskelijat kokivat aikaisemman alan koulutuksen vaikuttaneen 

valintaan opiskella kemiaa. Tähän on voinut vaikuttaa, että opiskelijat ovat saattaneet tulla 

yliopistoon suoraan lukiosta eikä heillä näin ole aikaisempaa koulutusta alalta. Toisiksi vähiten 

kemian uravalinnan valintaperusteista vaikutti aikomus aineenopettajaksi. Tähän on 

todennäköisesti vaikuttanut, että aineenopettajaksi opiskelevia oli hyvin vähän kyselyyn 

vastanneista verrattuna kemian pääaineopiskelijoiden määrään. Väittämän keskihajonta oli 

suuri, mikä myös tukee perustelua. 

Halua vahvistaa kemian osaamista muihin opintoihin pyrkimisen takia ei myöskään 

pidetty tärkeänä valintaperusteena opiskella kemiaa. Kemian yliopisto-opintonsa kuitenkin 

keskeyttää noin 20 % aloittaneista opiskelijoista (Lastusaari ym., 2019) ja opintonsa 

keskeyttäneet usein siirtyvät kemialta toisiin opinto-ohjelmiin, kuten lääketieteelliseen 

(Hailikari & Nevgi, 2010). Tuloksen poikkeaminen voi johtua siitä, ettei syy opiskella kemiaa 
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muihin opintoihin pyrkimistä varten välttämättä ole osaamisen tukeminen. Syy voi esimerkiksi 

liittyä laadullisessa aineistossa nousseeseen kemian opiskeluun varavaihtoehtona. 

 

5.2 Kemian uravalinnan vaikutustekijät (TK2) 

Opiskelijoiden valintaan opiskella kemiaa vaikuttivat vaikutustekijöistä eniten kiinnostus 

tieteenalaa kohtaan, minäpystyvyys ja kemian opettaja. Suurin vaikuttava tekijä valinnalle 

opiskella kemiaa oli kiinnostus tieteenalaa kohtaan. Myös aikaisemman tutkimuksen 

perusteella kemian uravalintaan suurimpana vaikuttavana tekijänä on yksilön kiinnostus 

(Ogunde ym., 2017). Tuloksissa korostunut minäpysyvyys kemian uravalintaan vaikuttavana 

tekijänä vastaa myös aiempaa tutkimusta, jonka mukaan LUMAT-alojen kiinnostukseen ja 

uravalintaan vaikuttaa voimakkaasti tunne minäpystyvyydestä (Nugent ym., 2015). 

Henkilökohtaiset tekijät olivat näin suurimmassa roolissa kemian uravalintaan vaikuttavista 

tekijöistä. Tämä vastaa aiempaa tutkimusta, sillä Avargilin (2020) mukaan henkilökohtaiset 

tekijät vaikuttavat enemmän kemian uravalintaan kuin ympäristötekijät. 

Väittämien ”Kemia on kiinnostava tieteenala” ja ”Olen hyvä kemiassa” vastaajamäärät 

olivat kuitenkin pienemmät kuin muissa väittämissä, koska väitteet lisättiin vasta 2021 vuoden 

kyselyyn. Hajontaa vastausten välillä oli huomattavasti. Pienempi vastausmäärä saattoi 

vaikuttaa myös väitteiden keskihajonnan arvoihin. Vastausmäärän ollessa pieni hajontaa 

keskiarvon ympärillä voi olla enemmän, jolloin keskihajonnan arvo voi olla suurempi kuin 

suurissa aineistoissa. 

Opiskelijat pitivät ympäristötekijöistä suurimpana vaikuttavana tekijänä kemian 

opettajaa. Myös aiemman tutkimuksen mukaan opettajat ovat suuressa roolissa yksilön 

uravalinnan muodostumisessa. Positiiviset kokemukset koulussa voivat vaikuttaa LUMAT-

alan valintaan (Sasson, 2021). Erityisesti luonnontieteiden opettajien kannustus vaikuttaa 

LUMAT-pääaineen valintaan yliopistossa (Reinhold ym., 2018). Lisäksi opettajien vaikutus 

perustuu myös roolimalleina toimimiseen, mikä voi kasvattaa ammatillista kiinnostusta sekä 

muuttaa asenteita kemiaa kohtaan (Shwartz ym., 2021). 

Opiskelijat pitivät vähiten vaikuttavana vaikutustekijänä kemian uravalinnalleen 

osallistumista tiedeleirille, -kerhoon tai -syntymäpäiville. Kuitenkin aiempien tutkimuksien 

mukaan non-formaalit oppimisympäristöt, kuten tiedeleirit (Tolppanen & Aksela, 2013) ja  

-kerhot (Agunbiade ym., 2017), lisäävät kiinnostusta luonnontieteiden opiskelua sekä 

luonnontieteellisiä ammatteja kohtaan. Aiemmasta tutkimuksesta poikkeaminen voi johtua 
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siitä, ettei opiskelijoilla välttämättä ole ollut kokemusta non-formaaleista 

oppimisympäristöistä. Lisäksi opiskelijat pitivät aikaisempaa alan koulutusta sekä 

työkokemusta vaikutukseltaan kemian uravalinnalle vähäisinä. Tähän on saattanut vaikuttaa 

myös, ettei opiskelijoilla ole aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta alalta. 

 

5.3 Sukupuolierot valintaperusteissa ja vaikutustekijöissä (TK1a ja TK2a) 

Sukupuolella ei ollut tulosten mukaan vaikutusta kemian uravalintojen valintaperusteisiin eikä 

vaikutustekijöihin, mikä poikkeaa hieman aiemmasta tutkimuksesta. Aiemman tutkimuksen 

perusteella miehillä palkkataso vaikuttaa enemmän LUMAT-alan valintaan kuin naisilla 

(Ogunde ym., 2017). Naisilla tietyn työn saavuttaminen, muiden tuki (Ogunde ym., 2017) ja 

opettaja (Avargil ym., 2020) voivat vaikuttaa kemian uravalintaan enemmän kuin miehillä. 

Lentin ja kumppanien (2002) mukaan sukupuolen vaikutus uravalintaan johtuu 

sosiokulttuurisista ympäristöistä. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty vain Helsingin 

yliopistosta, mikä voi vaikuttaa tulosten poikkeavuuteen aiemmasta tutkimustiedosta. 

Avargilin ja kumppanien (2020) aineisto oli kerätty Israelista, kun taas Ogunden ja kumppanien 

(2017) Iso-Britanniasta, Australiasta ja Uudesta-Seelannista. Suomesta ajantasaista tietoa ei ole 

saatavilla. Suomessa sosiokulttuuriset ympäristöt saattavat ainakin osittain olla eroavaisia 

aiempien tutkimusten ympäristöistä. Lisäksi tämän tutkimuksen aineistossa sukupuolet eivät 

olleet määrällisesti tasapuolisesti edustettuna, mikä voi vaikuttaa luotettavien tulosten saantiin. 

 

5.4 Perustelut kemian uravalinnan vaikutustekijöille (TK2b) 

Yleisimmät perustelut kemian uravalinnan vaikutustekijöille olivat henkilökohtaisista 

tekijöistä henkilökotainen kiinnostus ja hyvä minäpystyvyys sekä ympäristötekijöistä kemian 

opiskelu varavaihtoehtona. Tieteenala koettiin mielenkiintoisena ja kemia oli ollut suosikki 

oppiaine jo yläasteella tai lukiossa. Tämä vastaa aiempaa tutkimusta, sillä kiinnostus on usein 

suurin vaikuttava tekijä valinnassa opiskella kemiaa (Ogunde ym., 2017). Lisäksi aikaisessa 

vaiheessa nuoren opintoja heräävän kiinnostuksen luonnontieteitä kohtaan on todettu 

ennustavan yliopistossa luonnontieteisiin liittyvän pääaineen valintaa (Laine ym., 2020). 

Moni vastaajista oli kokenut olevansa hyvä kemiassa, mikä oli vaikuttanut valintaan 

opiskella kemiaa. Tulos vastasi aiempia tutkimuksia minäpystyvyydestä. LUMAT-alojen 

uravalintaan vaikuttaa voimakkaasti tunne minäpystyvyydestä (Nugent ym., 2015). Yksilö 
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myös todennäköisemmin valitsee uran alalta, jossa kokee luottavansa omiin kykyihinsä, kuin 

alalta, jossa hän epäilee omia kykyjään (Nugent ym., 2015). 

Ympäristötekijöistä nousi esiin erityisesti kemian opiskelu varavaihtoehtona, kun 

opiskelupaikkaa ei ollut saatu muista koulutusohjelmista, kuten lääketieteen 

koulutusohjelmasta. Opiskelu varavaihtoehtona ei tullut esiin sosiaalis-kognitiivisessa 

urateoriassa (luku 2.2). Tulos kuitenkin tukee johdannossa (luku 1) esiteltyjä aiempia 

tutkimuksia, sillä kemian opintonsa keskeyttää huomattava osuus aloittaneista (Lastusaari ym., 

2019) ja keskeyttäneet usein siirtyvät muihin  opinto-ohjelmiin, kuten lääketieteelliseen 

(Hailikari & Nevgi, 2010). 

 

5.5 Työn merkitys, luotettavuus ja jatkotutkimus 

Tutkimuksen aihe on yhteiskunnallisesta näkökulmasta erittäin tärkeä. LUMAT-aloilla on jo 

nyt suuri tarve päteville osaajille (Nugent ym., 2015) ja tarve on vain kasvamassa (Laine ym., 

2020) eikä tämänhetkisillä valmistuvien määrällä pystytä vastaamaan tähän tarpeeseen. Yhä 

harvempi nuori on kiinnostunut luonnontieteelliselle alalle liittyvästä urasta (Vettenranta ym., 

2016) ja valitsee kemian korkeakouluopinnot (Salta ym., 2012). Jotta työelämän tarpeisiin 

pystyttäisiin vastaamaan sekä nuoria saataisiin kiinnostumaan kemiasta ja luonnontieteelliselle 

alalle liittyvästä urasta, tarvitaan ajantasaista tietoa, miksi kemian opintoja valitaan ja mitkä 

tekijät vaikuttavat uravalintaan. 

Suomessa kemian uravalinnan tutkimusta on tehty vähän. Tutkimuksella saatiin 

tarpeellista ja ajantasaista tietoa Helsingin yliopiston opiskelijoiden kemian uravalinnasta. 

Lisäksi uravalintaa tutkittiin Stuckeyn ja kumppanien (2013) kehittämän relevanssimallin 

avulla, mitä ei aiemmin ole uravalinnan tutkimuksessa hyödynnetty. Kuten yllä (ks. luku 5.1) 

jo mainittiin relevanssimalli osoittautui pääosin soveltuvaksi aiheeseen. Tutkimuksen avulla 

saatiin myös uutta tietoa relevanssimallin yhteiskunnallisen tason vaikutuksista uravalintaan. 

Tapaustutkimus on saanut kritiikkiä teoreettisen sekä uudentiedon vähäisyydestä 

(Eriksson, 2014), mikä on voinut vaikuttaa tämän tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimuksen 

avulla saatiin tarkkaa tietoa yksittäisestä tapauksesta Helsingin yliopistolta, mutta saatua tietoa 

ei välttämättä voida luotettavasti yleistää. Kuten jo luotettavuustarkastelussa (luku 3.8) 

mainittiin, tutkimuksen luotettavuuteen pyrittiin määrittelemällä käsitteet ja menetelmät 

huolella sekä triangulaatiolla. Lisäksi tilastolliset menetelmät ovat luotettavia. 
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Yksi kyselylomaketutkimuksen ongelmakohdista on se, ettei aina kyselyyn saada 

tarpeeksi vastauksia (Hirsjärvi, 2009). Tutkimusaineisto jäi tässä tutkimuksessa melko 

vaatimattomaksi, sillä aineistoa kerättiin vain Helsingin yliopiston opiskelijoilta. Varsinkin 

toisen syklin vastaajamäärä jäi melko alhaiseksi sekä miehiä ja muunsukupuolisia 

tutkimukseen vastanneista oli pieni määrä. Jatkotutkimusmahdollisuudet voisivatkin keksittyä 

aineiston laajentamiseen. Aineistoa voisi kerätä koko Suomen kaikista yliopistoista, joissa 

kemiaa opiskellaan. Vastaajiksi voisi ottaa myös kemian tekniikan opiskelijat. Näin 

saavutettaisiin suurempi vastausmäärä sekä kattavampi kuva ilmiöstä, mikä lisäisi myös 

tutkimuksen luotettavuutta. 

Haastatteluun ei tässä tutkimuksessa saatu yhtään osallistujaa. Jos aineistoa saataisiin 

jatkotutkimuksessa laajennettua, myös haastatteluun olisi todennäköisesti helpompi saada 

osallistujia. Jatkotutkimuksessa voitaisiin järjestää esimerkiksi teemahaastatteluja, jotta 

uravalintaan liittyvistä vaikutustekijöistä ja valintaperusteista saataisiin syvällisempi kuva, 

miksi ja miten kyseiset osa-alueet ovat vaikuttaneet. Haastateltavia voitaisiin pyytää 

opiskelijoiden lisäksi jo valmistuneista kemisteistä, kemian alan diplomi-insinööreistä sekä 

kemian opettajista. Tämä lisäisi tutkimuksen luotettavuutta triangulaation avulla. 

Myös kyselylomaketta voitaisiin parantaa, sillä kyselylomaketutkimuksen haasteeksikin 

mainittu vastausten tulkinnan haasteellisuus nousi tutkimuksessa esiin (Hirsjärvi, 2009). 

Vastausvaihtoehdoiksi voisi lisätä monivalintakohtiin ”en osaa sanoa tai ei kokemusta”. 

Tuloksista ei pystytty arvioimaan, onko vastaajalla ollut kokemusta esimerkiksi tiedeluokista, 

-kerhoista tai -syntymäpäivistä ja vastannut sen pohjalta ”ei vaikutusta”. Tämä voi vääristää 

tuloksia ja vaikuttaa luotettavuuteen.  

Lisäksi kyselylomakkeen (ks. liite 1) kohtien ”12. Opiskelen kemiaa jostakin muusta 

syystä, mistä?” sekä ”15. Valintaani opiskella kemiaa vaikutti jokin muu tekijä, mikä ja miksi” 

vastaukset voitaisiin ottaa huomioon kyselylomakkeen parantamisessa. Kohdissa opiskelijat 

saivat kertoa jonkin muun vaikuttavan valintaperusteen tai vaikutustekijän, mitä ei ollut 

kyselylomakkeen vastausvaihtoehdoksi laitettu. Lisäksi voitaisiin huomioida aineistossa 

nousseet perusteet vaikutustekijöille vastausvaihtoehdoissa muun muassa lisäämällä kemian 

opiskelun varavaihtoehtona vaikutustekijöihin. Parempien vastausvaihtoehtojen lisäämien 

kasvattaisi myös tutkimuksen luotettavuutta, kun vastaajilla olisi parempia 

vastausvaihtoehtoja. 

Jatkotutkimuksen avulla voitaisiin saada kattavampaa ja luotettavampaa tietoa kemian 

uravalintojen valintaperusteista ja vaikutustekijöistä. Mielenkiintoista olisi tietää, miten 

kemian uravalintojen valintaperusteista ja vaikutustekijöitä voitaisiin huomioida paremmin 
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opetuksessa. Jatkotutkimuksen avulla saatavaa tietoa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää 

opetuksen kehittämisessä tai jopa opetussuunnitelmien laatimisessa.  
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LIITE 2 LAADULLINEN SISÄLLÖNANALYYSI 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Kemia on mielestäni 

mielenkiintoinen 

tieteenala ja se oli 

vahvin 

luonnontieteellisistä 

aineista minulla 

lukioaikana 

Mielenkiintoinen 

tieteenala ja vahva 

osaaminen kemiassa. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät 

Minäpystyvyys Henkilökohtaiset 

tekijät 

Valitsin kemian 

ensisijaisesti, koska se 

on ollut 

suosikkioppiaineeni 

koulussa ja lukiossa 

matematiikan rinnalla, 

mutta en halua 

opiskella 

pääsääntöisesti 

matematiikkaa. Saatan 

vaihtaa myöhemmin 

ohjelmointiin. 

Sen lisäksi, että kemia 

on ihan 

mielenkiintoista ja olen 

siinä hyvä, ala on myös 

huomattavasti 

varmempi kuin toinen 

unelmani - musiikki - 

jota voin harjoitella 

omatoimisesti. 

Suosikki oppiaine 

koulussa, 

mielenkiintoinen 

tieteenala ja vahva 

osaaminen kemiassa. 

Muista kiinnostavista 

aloista varmin valinta. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

 

 

 

 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät 

  

Minäpystyvyys 

 

 

 

 

 

 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

Turvalliset 

työllisyysnäkymät 

Ympäristötekijät 

Minä hyvin osasin 

matikkaa koulussa, ja 

moni muu osasi 

matikkaa koulussa.  

Minä hyvin osasin 

fysikkaa koulussa, ja 

moni muu osasi 

fysikkaa koulussa.  

Minä hyvin osasin 

kemiaa koulussa, mutta 

kukaan muu ei sitä 

paljon ole ymmärtänyt. 

Valitsin pienemmän 

kilpailun, jossa minulla 

on suurin mahdollisuus 

voittaa.  

Osasin kemiaa hyvin 

koulussa eikä siinä ole 

kovaa kilpailua 

Minäpystyvyys  

 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät  

Vähäinen kilpailu 

alalle 

Ympäristötekijät 

Oma halu ja motivaatio 

sekä 

työmahdollisuudet 

vaikuttivat. 

Halu ja motivaatio, 

työmahdollisuudet. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät 

  
Työmahdollisuudet Ympäristötekijät 
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Olin lukiossa hyvä 

kemiassa ja kiinnostuin 

sitä kautta enemmän 

kemiasta.  

Olin koulussa hyvä 

kemiassa ja 

kiinnostuin alasta. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus  

Henkilökohtaiset 

tekijät  

Minäpystyvyys Henkilökohtaiset 

tekijät 

Kemia lempiaine 

yläasteelta asti, 

lukiossa pärjäsin 

kohtuuhyvin, 

lääkikseen hakiessa 

kemian opiskelu oli 

hyvän mielen aine 

Suosikki oppiaine 

koulussa ja 

lääketieteelliseen 

hakiessa. Olen hyvä 

kemiassa. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus  

Henkilökohtaiset 

tekijät  

Minäpystyvyys 

 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

 

Opiskelupaikka 

varavaihtoehto 

Ympäristötekijät 

Kemia oli aina kivaa 

koulussa. 

Kemia oli kivaa 

koulussa. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

Kemian opiskelu 

tukevana 

lääketieteelliseen 

pyrkimistä varten 

Kemia tukee 

lääketieteelliseen 

pyrkimistä. 

Opiskelupaikka 

varavaihtoehto 

Ympäristötekijät 

Varavaihtoehto, lempi 

aine koulussa 

Suosikki oppiaine 

koulussa. 

Opiskelupaikkana 

varavaihtoehto. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus  

Henkilökohtaiset 

tekijät  

Opiskelupaikka 

varavaihtoehto 

Ympäristötekijät 

Kysymyksiin oli 

hieman hankala 

vastata, sillä lukio 

ajoistani on kauan. 

Mikä silloin vaikutti 

luonnontieteellisenalan 

valintaan oli eri kuin 

nykyinen päätös jatkaa 

kemian opintoja. 

Lukio aikana kemia oli 

mielenkiintoista ja se 

oli vain yksi aloista 

jota harkitsin. Opon 

kannustus alalle 

vaikutti päätökseeni, 

mutta halusin 

Mielenkiintoinen 

oppiaine koulussa ja 

opinto-ohjaajan 

kannustus sai 

hakemaan AMK. 

Opintojen jatkamiseen 

vaikutti aiempi 

koulutus, työkokemus 

ja kannustus. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

 

 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät  

Aiempi koulutus ja 

työkokemus 

 

 

 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

 

 

Tuki ja kannustus 

 

 

 

 

 

Ympäristötekijät 
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käytännönläheisemmä

n näkökulman ja hain 

AMK:n.  

Valmistumisen jälkeen 

olen saanut 

työskennellä monessa 

eri yrityksessä ja 

kehittää osaamistani 

laboratorioalan 

ammattilaisena. 

Opintojen jatkaminen 

kypsyi kuitenkin 

pikkuhiljaa ja sain 

päätökseni tueksi 

paljon kannustusta.  

  

Lähinnä kemian 

valintaan vaikutti se, 

että pidin lukion 

kemiasta ja olin siinä 

hyvä. Vierailuja 

yrityksiin yms. Ei 

ollut, joten ne eivät 

luontaisesti vaikuta 

valintaan. Äitini on 

tutkija, joten se on 

varmasti lisännyt 

kiinnostusta turkijan 

ammattiin. 

Mielenkiintoinen aine 

koulussa ja olin hyvä 

siinä. Äiti tutkija, 

kiinnostus myös sitä 

kautta. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät 

  

Minäpystyvyys 

 

 

 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

 

 

Roolimalli Ympäristötekijät 

kemia on minusta 

erittäin kiinnostava ala 

ja aihe josta pidän 

Mielenkiintoinen 

tieteenala ja vahva 

osaaminen. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

Koska pääsy 

lääketieteelliseen ei 

(vielä) auennut koin 

että on parempi päästä 

johonkin opiskelemaan 

jotta tulevaisuudessa ei 

olisi samanlaista 

lähipiirin 

painostusta/kyselyä 

Mielenkiintoinen 

tieteenala ja suosikki 

oppiaine koulussa. 

Läheisten painostus 

opiskelupaikasta. 

Opiskelupaikka 

varavaihtoehto. 

Henkilökohtainen 

kiinnostus 

  

Henkilökohtaiset 

tekijät  

  

Läheisten painostus 

 

 

Ympäristötekijät 

 

 

Opiskelupaikka 

varavaihtoehto 

Ympäristötekijät 
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opiskelupaikasta. Ei 

tarkoita kuitenkaan sitä 

että ei olisi 

kiinnostusta kemiaan, 

sillä pääsykokeisiin 

lukiessa kemia sekä 

lukiossa kemia oli 

selkeästi kivoin aine. 

  

Mulla oli kiva ja 

tsemppaava opo<3 

Kannustava opinto-

ohjaaja 

Tuki ja kannustus Ympäristötekijät 
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LIITE 3 T-TESTI VALINTAPERUSTEET 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Significance 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

One-

Sided 

p 

Two-

Sided 

p Lower Upper 

Aion tutkijaksi Equal 

variances 

assumed 

,132 ,717 -

,834 

72 ,204 ,407 -,251 ,301 -,850 ,349 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,832 

53,9

74 

,205 ,409 -,251 ,301 -,854 ,353 

Aion kemian 

opettajaksi 

Equal 

variances 

assumed 

,944 ,335 ,365 70 ,358 ,717 ,119 ,325 -,530 ,767 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,378 61,3

37 

,353 ,706 ,119 ,313 -,508 ,745 

Kemia tukee 

muita 

opintojani 

Equal 

variances 

assumed 

,469 ,495 -

,116 

71 ,454 ,908 -,036 ,313 -,661 ,589 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,112 

49,6

52 

,456 ,911 -,036 ,323 -,685 ,613 

Haluan 

vahvistaa 

kemian 

osaamistani 

voidakseni 

pyrkiä muihin 

opintoihin 

Equal 

variances 

assumed 

,012 ,915 -

,147 

72 ,442 ,883 -,046 ,316 -,676 ,583 

Equal 

variances not 

assumed 
  

-

,144 

50,7

24 

,443 ,886 -,046 ,323 -,695 ,602 

 

 

 

Equal 

variances 

assumed 

1,732 ,192 -

1,52

9 

71 ,065 ,131 -,245 ,160 -,564 ,074 
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Kemia on 

merkittävä 

tieteenala 

Equal 

variances not 

assumed   

-

1,44

7 

45,8

87 

,077 ,155 -,245 ,169 -,585 ,096 

Minulla on 

aikaisempi 

koulutus 

kemian alalta 

Equal 

variances 

assumed 

4,452 ,038 1,17

1 

72 ,123 ,246 ,247 ,211 -,174 ,669 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,07

3 

41,7

39 

,145 ,289 ,247 ,231 -,218 ,713 

Kemia on 

tärkeä ala 

elinkeinoelä

mässä 

Equal 

variances 

assumed 

,190 ,665 -

,969 

72 ,168 ,336 -,208 ,215 -,636 ,220 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,913 

45,1

91 

,183 ,366 -,208 ,228 -,667 ,251 

Kemia on 

läsnä 

jokapäiväises

sä elämässä 

Equal 

variances 

assumed 

,663 ,418 -

,404 

72 ,344 ,687 -,087 ,214 -,514 ,341 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,392 

49,2

73 

,348 ,697 -,087 ,221 -,531 ,358 

Kemia tarjoaa 

monia 

mahdollisuuk

sia 

Equal 

variances 

assumed 

7,082 ,010 -

1,63

6 

72 ,053 ,106 -,284 ,173 -,629 ,062 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,41

4 

35,4

09 

,083 ,166 -,284 ,201 -,691 ,123 

Vierailut 

yrityksissä/yli

opistolla 

antoivat 

positiivisen 

kuvan 

alasta/ammat

ista 

Equal 

variances 

assumed 

2,360 ,129 ,217 72 ,414 ,829 ,056 ,258 -,458 ,570 

Equal 

variances not 

assumed   

,236 68,0

92 

,407 ,814 ,056 ,237 -,417 ,528 

Sisäänpääsy 

kemian 

koulutusohjel

Equal 

variances 

assumed 

,035 ,852 ,117 72 ,454 ,907 ,032 ,270 -,506 ,569 
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maan oli 

helppoa 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,119 57,2

00 

,453 ,906 ,032 ,265 -,499 ,562 

Kemian 

opinnot 

mahdollistav

at 

hyväpalkkais

en työn 

Equal 

variances 

assumed 

,226 ,636 -

,376 

70 ,354 ,708 -,081 ,217 -,514 ,351 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,377 

55,4

50 

,354 ,708 -,081 ,216 -,515 ,352 
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LIITE 4 T-TESTI VAIKUTUSTEKIJÄT 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Significance 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

One-

Sided 

p 

Two-

Sided 

p Lower Upper 

Kemian 

opettaja 

Equal 

variances 

assumed 

,850 ,360 ,961 71 ,170 ,340 ,349 ,364 -,375 1,074 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,980 54,6

97 

,166 ,331 ,349 ,357 -,365 1,064 

Joku muu 

opettaja 

Equal 

variances 

assumed 

,018 ,895 ,547 71 ,293 ,586 ,179 ,327 -,474 ,832 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,537 48,9

67 

,297 ,594 ,179 ,334 -,491 ,850 

Minulla on 

aikaisempi 

koulutus 

alalta 

Equal 

variances 

assumed 

1,176 ,282 -

,501 

70 ,309 ,618 -,085 ,170 -,425 ,255 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,575 

69,8

83 

,284 ,567 -,085 ,148 -,381 ,210 

Työkokemus Equal 

variances 

assumed 

3,373 ,071 -

,923 

69 ,180 ,359 -,157 ,170 -,497 ,183 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,05

4 

68,9

70 

,148 ,295 -,157 ,149 -,455 ,140 

Tuntemani 

henkilö 

työskentelee 

alalla tai 

opiskelee 

alaa 

Equal 

variances 

assumed 

,019 ,891 ,551 72 ,292 ,583 ,150 ,272 -,392 ,692 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,535 49,8

25 

,297 ,595 ,150 ,280 -,412 ,711 
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Ystävät/kaver

it 

Equal 

variances 

assumed 

3,067 ,084 1,06

2 

70 ,146 ,292 ,303 ,285 -,266 ,872 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,979 39,2

61 

,167 ,334 ,303 ,309 -,323 ,929 

Vanhemmat 

tai 

lähisukulaiset 

Equal 

variances 

assumed 

,226 ,636 -

,189 

72 ,425 ,850 -,052 ,275 -,600 ,496 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,190 

55,4

10 

,425 ,850 -,052 ,273 -,599 ,495 

Kemian 

kokeelliset 

työt 

Equal 

variances 

assumed 

,014 ,907 -

1,38

8 

71 ,085 ,169 -,436 ,314 -1,063 ,190 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,39

4 

52,3

81 

,085 ,169 -,436 ,313 -1,064 ,191 

Vierailut 

yliopistolle/yri

tyksiin 

Equal 

variances 

assumed 

1,831 ,180 1,22

6 

71 ,112 ,224 ,376 ,307 -,236 ,989 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,18

0 

46,2

22 

,122 ,244 ,376 ,319 -,266 1,019 

Ainejärjestöto

iminta 

Equal 

variances 

assumed 

,001 ,969 ,172 71 ,432 ,864 ,036 ,209 -,381 ,453 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,176 55,2

88 

,430 ,861 ,036 ,204 -,373 ,445 

Vierailu 

tiedeluokkaa

n 

Equal 

variances 

assumed 

,280 ,598 ,633 69 ,264 ,529 ,179 ,283 -,386 ,745 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,616 48,1

76 

,270 ,541 ,179 ,291 -,406 ,765 

Osallistumine

n tiedeleirille, 

-kerhoon tai -

syntymäpäivil

le 

Equal 

variances 

assumed 

1,474 ,229 -

,608 

71 ,273 ,545 -,097 ,160 -,417 ,222 

 


