
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEHITTÄMISTUTKIMUS: ONGELMALÄHTÖINEN 
KOKEELLINEN KEMIAN KORKEAKOULUOPETUS 

 
 
 
 
 

Jukka Rautiainen 

 
 
 

Kemian opettajankoulutusyksikkö 
Kemian laitos 

Helsingin yliopisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA 
 

Esitetään Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi kemian laitoksen auditoriossa A110 syyskuun 

21. päivänä 2012 kello 12. 
 

Helsinki 2012 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kemian opettajankoulutusyksikön väitöskirjat 
ISSN 1799-1498 
ISBN 978-952-10-8148-4 (nid.) 
ISBN 978-952-10-8149-1 (PDF), http://ethesis.helsinki.fi 
 
Helsingin yliopistopaino 
Helsinki 2012 



 
 

 
 

OHJAAJA 
 

Professori Maija Aksela 
Kemian laitos 

Helsingin yliopisto 
 

 
ESITARKASTAJAT 

 
Professori Ulla Lassi 

Kemian laitos 
Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

 
Yliopistotutkija, laitoksen varajohtaja Sirpa Peräniemi 

Biotieteiden laitos 
Itä-Suomen yliopisto 

 
 

VASTAVÄITTÄJÄ 
 

Yliopistonlehtori, dosentti Ari Lehtonen 
Kemian laitos 

Turun yliopisto 
 

 
KUSTOS 

 
Professori Markku Räsänen 

Kemian laitos 
Helsingin yliopisto 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämä väitöstyö on omistettu vanhemmilleni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

HELSINGIN YLIOPISTO 

 
Tiedekunta/Osasto  
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

Laitos 
Kemian laitos

Tekijä 
Jukka Rautiainen 
Työn nimi 
Kehittämistutkimus: ongelmalähtöinen kokeellinen kemian korkeakouluopetus 
Oppiaine 
Kemia (kemian opetus) 
Työn laji 
Väitöskirja 

Aika 
27.6.2012 

Sivumäärä 
119 

Tiivistelmä 
Korkeakoulujen tulee kehittää toimintaansa siten, että ne ovat kiinnostavia opiskelupaikkoja (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2011). Kemian opetuksen kiinnostavuutta tulee parantaa, sillä opiskelijoilla on usein 
sitoutumisongelmia opintoihinsa, mikä näkyy opintonsa keskeyttäneiden ja alaa vaihtaneiden suurena 
määränä. Opiskelijan motivaation kasvu edesauttaa myös opitun syvällistä ymmärtämistä. Kemian 
korkeakouluopetukseen tarvitaan opiskelijoita kiinnostavia uusia lähestymistapoja. 
 
Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää opiskelijoiden kemian kiinnostusta tukeva ongelmalähtöinen 
kokeellinen oppimisympäristö kemian korkeakouluopetukseen. Väitöskirjan teoreettisen viitekehyksen 
muodostavat ongelmalähtöinen ja kokeellisuuden oppiminen, oppimisympäristön hyödyllisyys ja 
kiinnostavuus, kokeellinen opetus ja sen kiinnostavuus sekä ympäristöanalytiikan kokeellinen opetus.  

 
Väitöskirjan tutkimus koostuu kolmesta kehittämisosasta, jotka sisältävät yhteensä kuusi tapaustutkimusta. 
Päätutkimuskysymyksenä on, minkälainen on opiskelijoista hyödyllinen ja kiinnostava kokeellinen 
ongelmalähtöinen oppimisympäristö kemian korkeakouluopetukseen. Edelsonin mallin mukaisessa 
kehittämistutkimuksessa käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. 
Päätutkimuskysymykseen saatiin vastaus analysoimalla kuuden tapaustutkimusten aineistot sisällönanalyysiä 
hyödyntäen. Tutkimukseen osallistui yhteensä viisi korkeakouluryhmää (38 opiskelijaa) ja 
ammattikorkeakoulusta että yliopistosta sekä 26 kemian korkeakouluopettajaa.  

 
Kehittämistutkimuksessa saatiin uutta tietoa kolmesta aiheesta: (1) uudesta oppimisympäristöstä, (2) 
kehittämisprosessista ja (3) ongelmalähtöisestä opiskelijoita kiinnostavasta kokeellisesta opiskelusta. 
Kehitetyssä oppimisympäristössä käytetään  ongelmalähtöisen oppimisen kuuden askeleen menetelmää. Siihen 
kuuluvat seuraavat vaiheet: (1) käsitteiden selventäminen, (2) ongelman määrittäminen, (3) aivoriihi, (4) 
oppimistavoitteiden muodostaminen, (5) itsenäinen opiskelu ja (6) itsenäisen opiskelun koonti. Ongelman 
ratkaisemiseen liittyvän selitysmallin rakentaminen tehdään aivoriihin yhteydessä. Ongelmalähtöiseen 
kokeelliseen työskentelyyn kuuluu neljä vaihetta: (1) ensimmäinen tutoriaali, (2) itsenäinen työskentely, (3) 
toinen tutoriaali ja (4) purku ja koonti. Kehitetyt virikkeet, joita käytettiin ensimmäisessä tutoriaalissa 
perustuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin ympäristörikoksiin ja -ongelmiin ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan 
epäorgaanisen analyyttisen kemian osaamista. Tutkimusperustaisessa yhteisöllisessä kehittämisprosessissa on 
vuorovaikutus tutkijan, opettajien että opiskelijoiden välillä.  

 
Kehitetty ongelmalähtöinen kokeellinen oppimisympäristö oli suurimmasta osasta korkeakouluopiskelijoista 
kiinnostava ja hyödyllinen. Huolellinen perehdytys ja tositapahtumiin perustuva virike olivat opiskelijoiden 
mielestä olennaisia kiinnostavassa oppimisympäristössä.  Ryhmätyön onnistumiseksi puheenjohtajalla tulee 
olla aktiivinen rooli keskustelun ohjaamisessa. Kuten aiemmissa tutkimuksissa ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö innosti opiskelijoita kemian opiskeluun ja lisäsi kemian kiinnostavuutta.  

 
Kehitettyä oppimisympäristömallia voidaan soveltaa kemian ja muiden luonnontieteiden opetukseen 
korkeakouluissa. Se tuo uuden lähestymistavan kokeelliseen korkeakouluopetukseen, ja voi tukea 
opiskelijoiden sitoutumista paremmin kemian korkeakouluopiskeluun. 
Avainsanat: kehittämistutkimus, kokeellinen opetus, korkeakoulu, ongelmalähtöinen oppiminen, 
oppimisympäristö, epäorgaaninen analyyttinen kemia 
Säilytyspaikka: Kemian laitos, Helsingin yliopisto 
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Abstract 
 

The main object of this study was to develop a learning environment that would promote students interests in 
higher education of chemistry. The study was guided by the theories of problem-based learning and inquiry. 
They acted as a theoretical guideline to this study. 

 
This thesis consists of three parts that include all together six phases. The first part, the requirement analysis, 
defines the need for a meaningful learning environment in higher education of chemistry by a survey 
concerning curriculums. In the second part, a new problem-based learning environment is developed for the 
laboratory studies of chemistry for one group at university of applied sciences and one group at university. In 
the third part, based on the research results, a new learning environment for chemistry was developed for 
higher education. In the last part of the research one group participated from the university of applied sciences 
and two groups from the university. Both qualitative and quantitative research methods are combined in 
research. Development was observed comprehensively with the help of research methods. The main question 
of this study is what kind of problem-based learning environment in higher education of chemistry is both 
useful and interesting to students in higher education.     

   
The answer to this main question was received by analyzing the survey materials and the learning 
environments. All together 26 chemistry teachers and 38 students from universities of applied sciences and 
universities took part on the study. The material was analyzed by content analysis and statistical methods. The 
reliability of the research was ensured by Cohen´s kappa coefficient. 

 
This research shows that students find problem-based learning environment both interesting and useful. 
Thorough introduction and a scenario based on a true case are keys to an interesting learning environment. 
Tutor/chair must take an active role in guiding the interaction. 

 
As a whole the research gave new information about development of new problem-based learning 
environment. A new interesting problem-based learning environment was developed in this study. It utilizes 
the real life environmental problems in higher education. The learning environment is suitable for different 
fields of chemistry in higher education. 
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Lyhenteet ja sanojen selitykset 
   
AAAS, American Association for the Advancement of Science 
AAS, (engl. atomic absorption spectrometer), atomiabsorptiospektrometri. Sitä käytetään 
alkuainemäärityksiin. AAS:ssä  liekki toimii atomisoijana. 
AIVORIIHI, luovan ongelmanratkaisun standardimenetelmä, jonka tavoitteena on 
kehittää suuri määrä luovia ideoita turvallisessa ympäristössä siten, että kaikki ryhmän 
jäsenet osallistuvat. 
AMK, ammattikorkeakoulu  
BEERIN LAKI, spektroskopiassa käytetty laki, jonka mukaan sähkömagneettisen 
säteilyn absorboituminen on riippuvainen absorboivan aineen määrästä. 
BRAGGIN LAKI, kuvaa, kuinka sähkömagneettinen säteily siroaa kiteestä. 
CDIO, Conceive - Design - Implement - Operate. Hahmottaa - suunnitella - toteuttaa - 
hyödyntää. Tekniikanalan koulutuksen viitekehys, jonka tarkoituksena on kehittää 
koulutusta vastaamaan työelämän vaatimuksia. 
COHENIN KAPPA-ARVO, tilastollinen kerroin, joka kuvaa vertaisarvioinnin 
luotettavuutta. 
DISPERGOIDA, hajottaa, levittää tai sekoittaa. 
EDL-LAMPPU, (engl. electrodeless discharge lamp), elektroditon purkauslamppu. 
EDTA, (engl. ethylenediaminetetraacetic acid), etyleenidiamiinitetraetikkahappo 
EMPIIRINEN ONGELMA-ANALYYSI, tutkimukseen pohjautuva ongelma-analyysi. 
ETAAS, (engl. electrothermal atomic absorption spectrometer), ks. GFAAS. 
FOTOMETRI, laite, jolla mitataan valon voimakkuutta. 
FTIR, (engl. fourier transform infrared spectroscopy), fourier muunnos 
infrapunaspektroskopia. Tekniikka, jolla pystytään fourier muunnoksen avulla 
mittaamaan spektri laajalta aaltoalueelta yhdellä mittauksella. 
GFAAS, (engl. graphite furnace atomic absorption spectrometer), 
grafiittiuuniatomiabsorptiospektrometri.  Sitä käytetään alkuainemäärityksiin. 
GFAAS:ssä sähköisesti lämmitettävä grafiittiputki toimii atomisoijana. 
GC, (engl. gas chromatography), kaasukromatografi. Se on analyyttinen yhdisteiden 
erotuslaitteisto, jossa liikkuvana faasina on kaasu.  
GLC, (engl. gas-liquid chromatography), kaasu-neste kromatografi. Se on analyyttinen 
yhdisteiden erotuslaitteisto, jossa liikkuvana faasina on kaasu ja stationaarifaasina neste. 
HPLC, (engl. high performance (pressure) liquid chromatography), 
suurpainenestekromatografi. Se on analyyttinen yhdisteiden erotuslaitteisto, jossa 
liikkuvana faasina on neste. Stationaarifaasi on hienojakoista ainetta, jolloin tarvitaan 
korkea paine työntämään liikkuvan faasin ja näytteen sen läpi. 
HY, Helsingin yliopisto. 
IC, (engl. ion chromatography), ionikromatografi. Se on nestekromatografinen laitteisto, 
jota käytetään ionien erottamiseksi. 
ICP-MS, (engl. inductively coupled plasma mass spectrometer), induktiivinen plasma 
massaspektrometri, jota käytetään alkuainemäärityksiin. ICP-MS:llä mitataan atomien 
massoja plasman ollessa emissiolähteenä. 
ICP-OES, (engl. inductively coupled plasma optical emission spectrometer), 
induktiivinen plasma optinen emissio spektrometri, jota käytetään alkuainemäärityksiin. 
ICP-OES:ssä plasma toimii virityslähteenä. 



 
 

INDUKTIIVINEN KELA, kela, jossa on magneettikenttä. Se pitää yllä ICP:n plasmaa. 
IR-SPEKTROSKOPIA (engl. infrared spectroscopy), spektroskopian muoto, jossa 
mitataan infrapunasäteilyn aiheuttamaa molekyylien värähtelyä. 
K, kelvin. Se osoittaa lämpötilaa. 
KEMIAKUVA, opiskelijoiden mielikuva kemiasta ja sen opiskelusta. 
KEMOMETRIA, kemian tieteenhaara, jossa käytetään hyväksi tilastollisia ja 
matemaattisia menetelmiä sekä tietotekniikkaa kemian ongelmien ratkaisemiseen. 
KKA, korkeakoulujen arviointineuvosto 
KOGNITIIVINEN PROSESSI, tietämiseen liittyvä toiminto, joka voi liittyä mieleen 
(ajattelu), kehoon (havaintojen teko) tai sosiaaliseen asetelmaan (kommunikointi). 
KOLLIMOINTI, optiikan säätäminen oikeaan asentoon, kohdistaminen. 
KONSTRUKTIO, tietoa, joka muotoutuu ja rakentuu yksilön ajatteluprosessien kautta. 
KONSTRUKTIVISMI (oppimisteoria), korostaa oppilaan aktiivisuutta ja 
vapaaehtoisuutta tiedonhankinnassa. Ajatusmallin mukaan oppilaan aikaisemmat 
kokemukset vaikuttavat oppimiseen. 
KONTEKSTUAALISUUS, oppimisen liittäminen todellisiin tilanteisiin 
KROMATOGRAFIA, analyyttinen menetelmä kemiallisten yhdisteiden eristämiseksi, 
puhdistamiseksi ja määrittämiseksi. 
KVALITATIIVINEN, laadullinen. 
KVANTITATIIVINEN, määrällinen. 
LC, (engl. liquid chromatography), nestekromatografi. Se on analyyttinen yhdisteiden 
erotuslaitteisto, jossa liikkuvana faasina on neste.  
L`VOVIN TASO, GFAAS-tekniikassa käytettävän sähköisesti lämmitettävän 
grafiittiputken sisällä oleva taso, jolle näyte syötetään. Se parantaa mittaustulosten 
toistettavuutta ja herkkyyttä. 
MAMK, Mikkelin ammattikorkeakoulu 
METAKOGNITIO, tietoisuutta omista tai muiden ihmisten kognitiivisista 
toiminnoista, ajattelusta, oppimisesta tai tietämisestä. 
MILLIQ VESI, ultrapuhdas vesi, joka on tuotettu Millipore-vedenpuhdistus-
laitteistolla. Veden puhdistaminen perustuu käänteisosmoosiin, aktiivihiilipatruunoiden  
ja mikrosuodattimien käyttöön. 
MODULOITU SIGNAALI, alkuperäisen signaalin yhdistäminen. 
NRC, National Research Council 
OAMK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
OPPIMISYMPÄRISTÖ, fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä koostuva 
ympäristö, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.  
OPS, valtakunnalliset petussuunnitelman perusteet 
pH, vetyionien aktiivisuus liuoksessa. Asteikko on logaritminen. 
PBL, (engl. problem based learning), ongelmalähtöinen oppiminen. 
POTENTIOMETRIA, analyyttinen määritysmenetelmä, jossa mitataan potentiaalia tai 
potentiaalieroa eli jännitettä. 
PROPOSITIONAALINEN TIETO, kielellä ilmaistavissa oleva tieto-, sekä hiljainen 
eli sanaton tieto.  
PSL, problem-solving laboratory 
RSD (engl. relative standard deviation), suhteellinen keskihajonta. Se ilmoitetaan 
yleensä prosentteina. 



 
 

SET-STRATEGIA  (engl. summarise the problem, existing knowledge related to 
problem, things to find out to solve the problem), ongelmalähtöisen oppimisen 
lähestymistapa, jossa tehdään yhteenveto ongelmasta. Siinä olemassa oleva tieto liitetään 
ongelmaan ja etsitään uutta tietoa ongelman ratkaisemiseksi. 
SPEKTROFOTOMETRI, optinen mittauslaite, joka mittaa aineiden 
sähkömagneettisen säteilyn absorptiota eri aallonpituuksilla. 
STOIKIOMETRINEN LIEKKI, tasalaatuinen liekki. 
TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu. 
TOC-ANALYSAATTORI (engl. total organic carbon), orgaaninen kokonaishiili 
analysaattori. 
UV/VIS-SPEKTROFOTOMETRI (engl. ultraviolet-visible spectrophotometer), 
spektrofotometri, jolla mitataan näytteeseen tulevan ja sen läpi kulkeneen säteilyn 
intensiteettien suhde aallonpituuden funktiona ultravioletti- ja näkyvän valon 
aallonpituudella. 
UV/VIS-SPEKTROMETRIA (engl. ultraviolet-visible spectroscopy), aineen ja 
sähkömagneettisen säteilyn tutkimista ultravioletti- ja näkyvän valon alueella. Sitä 
käytetään alkuaineiden ja molekyylien kvantitatiiviseen määritykseen. 
VAIKUTTAVUUS, yksilön, ryhmän, yhteisön, yhteiskunnan ja yhteiskuntien tasolla 
olevat tekijät, joihin oppimisella on merkitystä. 
VERIFIN, kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti. 
XRF, (engl. x-ray fluorescence spectrometer), röntgensäteilyfluoresenssispektrometri. 
Se on laitteisto, jolla määritetään kiinteiden epäorgaanisten materiaalien koostumusta. 
Siinä näytettä säteilytetään röntgensäteilyllä. 
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1 JOHDANTO 

Valtakunnallisen korkeakouluopetuksen lähtökohtana on korkeakoulujen tasapainoinen 
kehittäminen sekä niiden laadun ja vaikuttavuuden vahvistaminen (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2011b). Laadukas korkeakouluopetus on avainasemassa 
huippututkimuksen, innovaatioiden ja yhteiskunnan kehittymiseen luoden uusia yrityksiä ja 
työpaikkoja. Kilpailukyvyn tulisi myös tulevaisuudessa perustua yhä enemmän 
laadukkaaseen korkeakouluopetukseen ja tutkimustoimintaan. (Opetusministeriö, 2008)  
 
Ammattikorkeakouluissa tutkimus- ja kehitystyö kuuluu keskeisenä osana 
ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. Tutkivan ja kehittävän opetuksen sekä oppimisen 
kehittämisen mallina tulisi käyttää osaamisen ja oppimisen johtamisen sekä 
toimintatutkimuksen keinoja. (esim. Rissanen, 2003) Laadukas korkeakouluopetus 
pohjautuu tutkimustietoon (Lindblom-Ylänne, 2006), tukee syväsuuntautunutta ja ehkäisee 
pintasuuntautunutta lähestymistapaa (Biggs, 2003) sekä on linjakasta ja opiskelijakeskeistä 
(Helsingin yliopiston strategia, 2012; Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2009). 
Korkeakouluopetuksen tulee edistää syvälliseen ymmärrykseen tähtäävää osaamista ja 
oppimista (Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2003). Laadukkaaseen korkeakouluopetukseen 
kuuluu myös opetuksen kanssa samassa linjassa oleva arviointi ja sen tulisi olla 
monipuolista (Lindblom-Ylänne, Nevgi & Kaivola, 2003). 
 
Korkeakoulujen tulee kehittää toimintaansa siten, että ne ovat kiinnostavia opiskelupaikkoja 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011b). Esimerkiksi korkeakouluopetuksen kiinnostavuutta 
tulee parantaa, sillä opiskelijoilla on usein sitoutumisongelmia opintoihinsa, joka näkyy 
opintonsa keskeyttäneiden ja alaa vaihtaneiden suurena määränä (esim. Aremo, Kronholm & 
Aksela, 2009; Honkonen, 2002; Logan & Rumbaugh, 2012; Nieminen, 2004). Tämän vuoksi 
kemian korkeakouluopetukseen tarvitaan uusia opiskelijoita kiinnostavia lähestymistapoja. 
 
Ongelmalähtöinen oppiminen on yksi lähestymistapa, jota on käytetty paljon 
korkeakouluopetuksessa sekä Suomessa että ulkomailla.  Sitä on aikaisemmin käytetty 
erityisesti lääketieteessä (esim. Aarnio, Nieminen, Pyörälä & Lindblom-Ylänne, 2010; Ram, 
1999) ja biokemiassa (esim. Dods, 1996). Kemian opetuksessa ongelmalähtöistä opetustapaa 
on käytetty vain perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden opinnoissa ulkomailla. Sen on 
todettu olevan hyvä tapa motivoida kemian opiskelijoita opiskeluun ja parantaa 
opiskelijoiden kemian esitystaitoja (esim. Cancilla, 2001; Dolmans & Schmidt, 1996; Ram, 
1999). Siinä käytetyt ratkaistavat ongelmat ovat todellisia ja työelämälähtöisiä (esim. 
Poikela, 2003a; Woelk, 2008).  
 
Kokeellisella kemian opetuksella on pitkä historia. Suomessa kokeellisen 
korkeakouluopetuksen isänä pidetään Turun Akatemian professoria Johan Gadolinia (1760-
1852), joka piti laboratorioharjoituksia opiskelijoille jo 1800-luvun vaihteessa (Helsingin 
yliopisto, 2012). Systemaattinen laboratorio-opetus sai alkunsa Saksan Liebigissä vuonna 
1820 ja 1900-luvulla sen määrä vaihteli kokeakouluopetuksessa. Vuosisadan alussa 
laboratorio-opetuksen katsottiin laajentavan oppimista tekemisen kautta, kun taas 1920- ja 
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1930 -luvuilla opettajajohtoisia demonstraatioita pidettiin parempina. 1950- ja 1960- luvuilla 
kemian laboratorio-opetusta oli eniten, kun opiskelijamäärät olivat suuria. 1970- luvulla 
puolestaan vähennettiin laboratorio-opetusta. (Pickering, 1993) Nykyisin se on oleellinen 
osa kemian korkeakouluopetusta. Se auttaa parhaimmillaan opiskelijoita esimerkiksi 
hahmottamaan kemiaa, kehittämään kädentaitoja ja innostaa opiskelijaa kemian opiskeluun. 
(Csikós, 2007) 
 
Ongelmalähtöisesta oppimista on käytetty jonkin verran kemian kokeellisessa opetuksessa 
ulkomailla. Sitä on kuitenkin tutkittu vähän (esim. Wilson, 1987). Suomessa 
ongelmalähtöistä kemian opetusta ei ole aiemmin tässä laajuudessa tutkittu 
korkeakoulutasolla. 
 
Korkeakouluopetus tarvitsee myös uusia lähestymistapoja ratkaistakseen koko maapallon 
tulevaisuutta koskevia ympäristöhaasteita. Kemia on isossa osassa ympäristön puhtauden ja 
turvallisuuden sekä ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteiskunnan 
kehittäminen sekä ympäristöasioiden paikallinen ja globaali hallinta edellyttävät 
ympäristötieteiden ja -analytiikan osaamista. (esim. Luonnontieteet Suomessa, 2008) 
Luonnontieteiden oppimisen ja opetuksen avainkysymyksenä on ympäristömyönteisten 
asenteiden ja ympäristöopetuksen pedagogiikan kehittäminen (Asunta, 2003). Tässä 
tutkimuksessa kokeellisen työskentelyn aiheena on epäorgaaninen ympäristöanalytiikka.  
 

1.1 TUTKIMUKSEN RAKENNE 

Tutkimus koostuu kymmenestä luvusta. Luku 2 on jatkoa johdannolle ja sen päämääränä on 
kuvailla korkeakoulujärjestelmiä ja -opetusta niin kotimaassa kuin Euroopassa. Luvuissa 3 - 
5 esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Luku 3 käsittelee oppimisympäristön ja 
ongelmalähtöisen oppimisen teoriaa. Sen painopisteenä ovat tässä tutkimuksessa tutkittavat 
aiheet: oppimisympäristön hyödyllisyys ja kiinnostavuus. Teoria on ohjannut 
tutkimuskysymyksiä ja ongelmalähtöisen oppimisympäristön kehittämistä. Luku 4 käsittelee 
kokeellisen korkeakouluopetuksen teoriaa. Luvun painopisteenä on tässä tutkimuksessa 
keskeinen kokeellisuuden kiinnostavuus. Teoria on ohjannut oppimisympäristön 
kokeellisten töiden suunnittelua. Luku 5 käsittelee epäorgaanisen ympäristöanalytiikan 
kokeellista opetusta. Se on ohjannut oppimisympäristön kehittämisessä käytettyjen 
virikkeiden asiasisällön suunnittelua.  
 
Luku 6 käsittelee kehittämistutkimusta, sen aineistoa ja analysointia. Siinä käsitellään myös 
tutkimuksen luotettavuutta. Luvut 7 - 9 esittelevät kunkin kolmen osatutkimuksen 
tutkimustulokset. Johtopäätökset ja pohdinta esitetään luvussa 10 Edelsonin (2002) 
kehittämistutkimusteorian mukaisesti. 

 



 

3 
 

1.2 KEHITTÄMISTUTKIMUS 

Tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä kehittämistutkimusta. Työvälineenä se 
tuo uusia mahdollisuuksia kemian korkeakouluopetuksen kehittämiseen. Menetelmässä 
yhdistyvät kehittäminen sekä tutkiminen. Syklinen prosessi sisältää sekä teoreettisia ja 
kokeellisia vaiheita (Edelson, 2002). Kehittämistutkimuksen tavoitteena on kehittää opetusta 
todellisissa tilanteissa (esim. Wang & Hannafin, 2004), kuten tässä tutkimuksessa 
kokeellisessa korkeakouluopetuksessa. Luotettavuuden saavuttamiseksi 
kehittämistutkimuksen toteutus dokumentoidaan tarkasti ja arviointi on mukana kaikissa 
tutkimuksen vaiheissa. (Edelson, 2002) 

 
Kehittämistutkimuksia on opetuksen puolella tehty 1990-luvulta lähtien. Ne ovat syntyneet 
käytännön tarpeesta kehittää oppimisympäristöjä ja opetusta (esim. Brown, 1992). 
Kehittämistutkimuksesta on olemassa useita erilaisia ratkaisumalleja (esim. Barab & Squire, 
2004; Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004; Edelson, 2002; Juuti & Lavonen, 2006).  
Suomessa kemian opetuksen kehittämistutkimusta on tehty myös 2000-luvulla (Aksela, 
2005; Pernaa, 2011). Tässä tutkimuksessa sovelletaan Edelsonin (2002) mukaista 
kehittämistutkimusta. Siihen kuuluu (ks. luku 10): (1) kehittämisprosessi, (2) ongelma-
analyysi ja (3) tuotos (Edelson, 2002).   

 
Kehittämisprosessivaihe määrittelee prosessit ja henkilöt, jotka ovat tekemisissä 
kehittämistutkimuksen suunnittelussa. Suunnittelu on usein monivaiheista. Se vaatii 
asiantuntemusta sekä systemaattista prosessointia. (Edelson, 2002) Tässä tutkimuksessa 
prosessin suunnitteluun vaikuttivat tutkija, tutkimukseen osallistuneet opiskelijat sekä 
opettajat. 
 
Ongelma-analyysivaiheessa määritetään tavoitteet, tarpeet tai mahdollisuudet suunnittelun 
haasteisiin. Sitä kutsutaan myös tarveanalyysiksi. Vaihe sisältää myös tavoitteiden 
kuvauksen siitä, mihin suunnittelulla pyritään. (Edelson, 2002) Tässä tutkimuksessa 
tarveanalyysi toteutettiin sekä teorian pohjalta että kyselytutkimuksella opettajille. 
 
Tuotoksen kehittämisvaihe kuvaa suunnittelun ratkaisut. Se on kehittäjien ratkaisu esiin 
tulleisiin haasteisiin ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. (Edelson, 2002) Tässä 
tutkimuksessa tuotetaan uusi ongelmalähtöinen kokeellinen oppimisympäristö 
ympäristöanalytiikan korkeakouluopetukseen. Sen tavoitteena on opiskelijoiden 
kiinnostuksen ja sitoutumisen tukeminen. 
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2 KORKEAKOULUJEN KEMIAN 
OPETUKSESTA 

Tässä luvussa kuvataan kemian korkeakouluopetusta ja sen haasteita sekä opetuksen 
tutkimusperustaista kehittämistä. Opetuksessa keskitytään tutkimuskohteena olevien 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kemian opetukseen. 

2.1. KORKEAKOULUJEN TUTKIMUSPERUSTAINEN 
KEHITTÄMINEN 

 
Laadukkaaseen kemian korkeakouluopetukseen kuuluu sen tutkimusperustainen 
kehittäminen. Tutkimusperustainen opetuksen kehittäminen perustuu pedagogisen 
tutkimuksen hyödyntämiseen (Lindblom-Ylänne, 2006). Sitä on toteutettu aikaisemmin sekä 
Suomessa että myös muissa maissa kansainvälisesti. Esimerkiksi Suomessa kemian 
opettajankoulutuksen opetusta kehitetään tutkimusperustaisesti (esim. Aksela, 2010; 
Vesterinen & Aksela, 2010; Vesterinen, Pernaa & Aksela, 2011). Tässä tutkimuksessa 
opiskelijalähtöinen uusi oppimisympäristö korkeakouluopetukseen luodaan 
kehittämistutkimuksen avulla. 
 
Lukuisia esimerkkejä tutkimusperustaisesta kemian tai muiden luonnontieteiden 
korkeakoulujen kehittämisestä löytyy myös ulkomailta. Esimerkiksi Britanniassa 
ongelmalähtöistä kemian opetusta on käytetty perustutkintoa suorittavien opinnoissa. 
Leicesterin yliopistossa sitä on sovellettu ensimmäisen vuoden epäorgaanisen tai 
fysikaalisen kemian opiskeluun (Williams, Woodward, Symons & Davies, 2010), kun taas 
Hullin yliopistossa sitä on käytetty analyyttisessä ja soveltavassa kemiassa (Belt et al., 2002) 
sekä ensimmäisen vuoden kemian opinnoissa (Overton & Bradley, 2010). Myös Plymouthin 
yliopistossa ensimmäisen vuoden analyyttisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian 
opetuksessa (Kelly & Finlayson, 2007) on käytetty ongelmalähtöistä oppimistapaa. 
Kehitystyötä on tehty, koska perustutkintoa suorittavien laboratorio-opetus on oleellinen osa 
perustutkintoa suorittavien luonnontieteellistä koulutusta (American Chemical Society, 
2008). Tässä tutkimuksessa ongelmalähtöinen oppimisympäristö on kehitetty 
ympäristökemian kontekstissa perustutkintovaiheeseen (ks. luvut 8 & 9). 
 
Tutkimusperustainen opetuksen kehittäminen näkyy myös Helsingin yliopiston strategiassa. 
Siinä tavoitteena on, että opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Kemian opetuksen 
järjestämisessä tulisi sen mukaisesti hyödyntää yliopisto-opetusta ja oppimista koskevaa 
monitieteistä tutkimustietoa. Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena tulisi olla 
opiskelijalähtöinen, syvällinen oppiminen, joka luo pohjan elinikäiselle uuden kemian 
oppimiselle. (Helsingin yliopiston strategia, 2012) 
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Tutkimusperustainen kemian opetus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen i) tutkimukseen 
johdattavaan, ii) tutkimukseen perehdyttävään ja iii) tutkimukseen perustuvaan opetukseen. 
Tutkimukseen johdattava opetus välittää opiskelijoille uusinta kemian tutkimustietoa. 
Tutkimukseen perehdyttävän opetuksen painoalueina ovat tutkimusprosessi, tiedon 
rakennuksen prosessi ja oppimisprosessi. Tutkimukseen perustuvassa kemian opetuksessa 
opiskelijat toimivat tutkijoina. (Lindblom-Ylänne, 2006) 
 
Tutkimus voi olla läsnä kemian opetuksessa kolmella tavalla. Ensinnäkin opetuksen 
tavoitteiden, sisällön, opetusjärjestelyiden sekä arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa 
huomioidaan uusin saatavilla oleva tutkimustieto sekä kemiasta että sen opetuksesta. 
Toiseksi opiskelijat perehdytetään opetuksessa tutkimustyöhön ja sen mahdollisuuksiin 
opintojen alkuvaiheesta lähtien.  Kolmanneksi opiskelijoiden kemian opiskelua, opetusta ja 
oppimista tutkitaan kemian kursseilla opetuksen kehittämiseksi. Keskeinen kysymys kemian 
opetuksen kannalta on se, miten voidaan tukea kemian keskeisten käsitteiden ja ilmiöiden 
syvällistä ymmärtämistä sekä opiskelijoiden kasvua kemian asiantuntijoiksi. (esim. Aksela, 
2006) Tutkimusperustaisessa opetuksessa yliopiston opettajat tutkivat omaa opetettavaa 
ainetta ja sen opettamista (esim. Helsingin yliopiston strategia, 2012). 
 
Ammattikorkeakouluissa tutkimus- ja kehitystyö on keskeinen osa 
ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Tutkivan ja kehittävän opetuksen sekä oppimisen 
kehittämisen mallina tulisi käyttää osaamisen ja oppimisen johtamisen sekä 
toimintatutkimuksen keinoja. Näiden tavoitteena on jatkuva kehittäminen. (esim. Frilander-
Paavilainen & Nurmi, 2007, 6) Laadukkaat, uutta ja soveltavaa tietoa tavoittelevat tutkimus- 
ja kehittämisprojektit ovat samalla oppimisympäristöjä mahdollistaen opiskelijoiden 
asiantuntijuuden kehittymistä (esim. Ammattikorkeakoululaki 351/2003; Suomala, 2003).  
 
Poikelan (2002) ja Poikelan (2003b) mukaan koulutus- ja oppimisstrategian uudistaminen 
koulutuksen ja työelämän vastaavuuden kautta on välttämätöntä. Strategisen ajattelun alulle 
paneminen ei ole kuitenkaan helppoa, koska työ tapahtuu tällä hetkellä 
ammattikorkeakouluissa (Puusa, 2007). Puusan mukaan haasteena on se, että työelämän 
ongelmat eivät noudata oppiaineiden sisältöä. Tämän vuoksi koulutuksessa on opittava 
ratkomaan työelämän ongelmia käytäntöä vastaaviksi (Puusa, 2007). Kehitystyöllä saadaan 
opetukseen ja työelämän käytäntöihin uutta sisältöä. Tässä tutkimuksessa 
työelämälähtöisyys on huomioitu tosielämään perustuvien virikkeiden ja ongelmalähtöisen 
oppimisympäristön avulla (ks. luvut 8-9).  
 
Frilander-Paavilaisen ja Nurmen (2007) mukaan opetussuunnitelman laatiminen tutkivaa ja 
kehittävää oppimista tukevaksi laajentaa toiminnan kehittämisen perinteisestä opiskelijan 
oppimisprosessin tarkastelusta myös koko organisaation ja opettajuuden tarkasteluun sekä 
kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa pitää kehittää opetuksen suunnittelua ja toteutusta 
vastaavassa asiayhteydessä. Kehittäminen alkaa sen hetkisen tilanteen arvioimisesta. 
Suunnittelu jatkuu keskustelemalla hallinnon, opettajien ja opiskelijoiden kesken. Siinä 
yhteiset kokemukset muodostavat opetussuunnitelman kehittämisen perustan. Työyhteisö 
prosessoi opetuksen arkea ja omaa toimintaansa opetustilanteissa esimerkiksi 
havainnoimalla, haastatteluilla ja teoreettisen viitekehyksen avulla. (Frilander-Paavilainen & 
Nurmi, 2007) Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulujen kemian 
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opetussuunnitelmakyselyn ja teoreettisen ongelma-analyysin kautta saatiin tarve 
oppimisympäristön kehittämiselle (ks. luku 7). 

2.2 KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ SUOMESSA 

 
Suomen korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Sitä 
kehitetään sekä kansainvälisiin että alueellisiin tarpeisiin vastaavana kokonaisuutena. 
Ammattikorkeakouluilla on yliopistojen kanssa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on kehittää 
maakuntakorkeakouluja vastaamaan alueellisia koulutustarpeita. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2011b) Tähän tutkimukseen osallistui sekä ammattikorkeakoulun että 
yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita (ks. luku 6). 
 
Ammattikorkeakoulujen opetus on käytännönläheistä. Ne ovat luonteeltaan monialaisia ja 
alueellisia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011b) Niiden tehtävänä on pedagoginen, 
aluekehitysvaikutus sekä tutkimus- ja kehittämistehtävä, joilla pyritään vaikuttamaan alueen 
väestön hyvinvoinnin tukemiseen ja parantamiseen (Katajamäki & Huttula, 2002). 
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen yleensä kestää 3,5 - 4,5 vuotta. 
Ammattikorkeakoulut järjestävät työelämäläheistä korkeakouluopetusta ja sen kehittämistä 
sekä opetusta palvelevaa ja työelämää sekä aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja 
kehitystyötä. Opiskelijan on mahdollista suorittaa myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 
jonka edellytyksenä on AMK-tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2011b) 
 
Korkeakouluopetuksen kansainvälinen arviointi on osa korkeakouluopetuksen kehittämistä. 
Korkeakoulujen arviointineuvosto, KKA, huolehtii korkeakoulutuksen arvioinnin 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Se osallistuu eurooppalaiseen arviointipoliittiseen 
keskusteluun ja seuraa yleistä eurooppalaista korkeakoulupolitiikkaa sekä eurooppalaisen 
korkeakoulualueen muodostamista. KKA tekee yhteistyötä muiden kansallisten 
arviointiorganisaatioiden kanssa, ja on mukana useiden kansainvälisten foorumien 
toiminnassa. Se osallistuu myös kansainvälisiin arviointihankkeisiin. (Korkeakoulujen 
arviointineuvosto, 2011)  
 
Korkeakoulutuksen laadunvarmistus on eurooppalaisen korkeakoulualueen perustamisen 
ydinkysymys. Tavoitteena on luoda koko Eurooppaan yhteiset laadunvarmistuksen kriteerit 
ja standardit. Näin taataan laadunvarmistuksen läpinäkyvyys korkeakoulujen kansallisella ja 
Euroopan tasolla. Pohjoismailla on ollut yhteistyötä tällä saralla jo 1990-luvun alusta 
lähtien. (Korkeakoulujen arviointineuvosto, 2011)  
 
Bolognan prosessin tarkoituksena oli yhtenäistää Euroopan korkeakouluopetus ja luoda 
yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Se lisää 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä muihin maanosiin verrattuna. Tavoitteina 
ovat yhtenäiset ja ymmärrettävät tutkintorakenteet, liikkuvuuden lisääminen, eurooppalaisen 
opintojen mitoitusjärjestelmän käyttöön ottaminen sekä eurooppalaisen laadunarvioinnin ja 
korkeakoulutuksen luominen. Esimerkiksi vuoden 2003 Berliinin kokouksessa päätettiin, 
että prosessiin osallistuvat maat rakentavat kansallisen tutkintojen viitekehyksen. Samalla 
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perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella tutkintojen eurooppalainen viitekehys. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011a) 

2.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KEMIAN OPETUKSESTA 

 
Ammattikorkeakouluissa kemian opetus on monialaista, kuten tekniikan ja liikenteen aloilla 
yleensä. Myös sosiaalialojen opetukseen kuuluu kemiaa. Useimmiten opetetaan kemian 
perusteita, kuten perus- ja yleistä kemiaa. Monilla aloilla on alakohtaisia erikoiskursseja. 
Analyyttistä kemiaa opetetaan erityisesti laboratorioalalla. Laboratorioalaa voi opiskella 
Suomessa Turussa, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä. Myös paperiteknologian ja 
kemiantekniikan alojen opetukseen sisältyy analyyttistä kemiaa.  Laboratorioalalla 
analyyttisen kemian opetus on laajempaa, ja niihin kuuluu laajalti laboratorioharjoituksia. 
(Rautiainen & Aksela, 2009) 
 
Ammattikorkeakoulun laboratorioalan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle 
valmiudet toimia laboratoriotehtävissä teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa ja 
viranomaislaboratorioissa. Koulutus sisältää matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja ja 
käytännönläheistä laboratoriotyöskentelyä. Kemian sekä ympäristö- ja biotieteiden tutkimus- 
ja analyysitekniikat ovat osa koulutuksen sisältöä. Opintojen aikana opetellaan tiimityön ja 
ongelmanratkaisun taitoja, kehitetään kykyjä itseohjautuvaan työskentelyyn ja 
tiedonhallintaan ja harjaannutaan projektityöskentelyyn. Laboratorioalalle töihin menevän 
on kyettävä analyyttiseen ajatteluun, hallittava kokonaisuuksia, omattava 
ongelmanratkaisutaitoja sekä joustavaa monitaitoisuutta. (Mäkelä, 2006) 
 
Esimerkiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan osasto jakautuu useaan eri 
osastoon, automaatiotekniikan, hyvinvointiteknologian, konetekniikan, laboratorioalan, 
rakentamistekniikan, talotekniikan ja tietotekniikan osastoon. Jokaisella osastolla kemia on 
osa opetussuunnitelmaa. Kaikkien muiden, paitsi rakentamistekniikan ja laboratorioalan 
opetukseen kuulu yksi kemian kurssi, joka käsittelee kemian perusteita. Rakennustekniikalla 
kemiaa on myös yksi kurssi, mutta se on rakennuskemian erikoiskurssi. (OAMK, 2010a)  

2.2.2 YLIOPISTOJEN KEMIAN OPETUKSESTA 

 
Kemiaa on opetettu Suomen korkeakouluissa noin 250 vuotta. Sitä voi opiskella Helsingissä, 
Itä-Suomen yliopiston Joensuun yksikössä, Jyväskylässä, Oulussa, Turussa ja 
ruotsinkielisessä Turun Åbo Akademissa.  
 
Kemian opinnoissa voi suuntautua useaan eri vaihtoehtoon. Yliopistot ovat voineet 
erikoistua johonkin tiettyyn kemian alaan, ja tästä syystä kaikkia vaihtoehtoja ei joka 
yliopistossa ole mahdollista opiskella. Kemian suuntautumisvaihtoehtoja ovat analyyttinen 
kemia, epäorgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, lääkeainekemia, materiaalikemia, 
orgaaninen kemia, polymeerikemia, radiokemia, soveltava kemia ja ympäristökemia. Lisäksi 
voi erikoistua kemian opetukseen. (Opintoluotsi, 2010) Joissakin yliopistoissa esimerkiksi 
analyyttinen kemia ja epäorgaaninen kemia on yhdistetty saman osaston yhteyteen (esim. 
Jyväskylän yliopisto, 2010; Oulun yliopisto, 2010b). Ne voivat myös olla erillisiä 
laboratorioita (esim. Helsingin yliopisto, 2010). Analyyttisen kemian tutkimusaloja on 
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useita. Esimerkiksi on mahdollista erikoistua aerosolitutkimukseen tai metallianalytiikkaan. 
Aerosolitutkimusta on Helsingin yliopistossa (Helsingin yliopisto, 2010) ja 
metallianalytiikkaan voi erikoistua vain Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa (Jyväskylän 
yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 2010; Oulun yliopisto, 2010a). 
Ympäristökemiaan voi erikoistua Turun yliopistossa (Turun yliopisto, 2010). Tässä 
tutkimuksessa kemian opetus on suuntautunut epäorgaaniseen kemiaan ja erityisesti sen 
ympäristöanalytiikkaan. 
 
Tutkimuksessa mukana ollut Helsingin yliopiston kemian laitos koostuu seitsemästä eri 
laboratoriosta, analyyttisen, epäorgaanisen, fysikaalisen, orgaanisen, polymeeri-, ja 
radiokemian laboratoriosta sekä ruotsinkielisestä opetuslaboratoriosta. Näiden lisäksi on 
vielä kemian opettajankoulutusyksikkö sekä Verifin. Opintosuunnitelman mukaan 
ensimmäisen vuoden opinnot keskittyvät yleiseen, epäorgaaniseen, liuos- ja orgaaniseen 
kemiaan. Laboratoriotöitä on epäorgaanisessa ja orgaanisessa kemiassa. (Helsingin 
yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 2010)  
 
Helsingin yliopiston kemian laitoksen painopistealueet tutkimuksessa ovat materiaalikemia 
sekä vihreä- ja ympäristökemia. Ympäristökemian päämääränä on ympäristön ja ihmisen 
suojeleminen. Sen tutkimuksessa keskitytään luonnon omien prosessien lisäksi ihmisen 
toiminnan vaikutusten seurantaan ja vaurioiden korjaamiseen. Kemian opetuksessa lisätään 
pienryhmätyöskentelyä, mikä tukee laadukasta oppimista. (Helsingin yliopiston kemian 
laitos, 2010) 

2.3 KORKEAKOULUOPETUKSEN KEMIAN HAASTEISTA 

 
Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen kemian opetuksessa on useita haasteita. 
Luonnontieteellisen yliopistokoulutuksen haasteena pidetään pitkiä valmistumisaikoja ja 
opintojen keskeyttämisiä. Helppo sisäänpääsy voi johtaa siihen, että kemiaa tulee lukemaan 
sellaisia opiskelijoita, joiden päätavoitteena on opiskella muualla, kuten esimerkiksi 
lääketieteellisessä tiedekunnassa. Sillä voi olla vaikutusta opiskelijan motivaatioon opiskella 
kemiaa. Esimerkiksi Helsingin yliopistoon kemiaa opiskelemaan hakeneista yli 50 % saa 
opiskelupaikan. Kemian opiskelijoista suuri osa ei valmistu tavoiteajassa tai vaihtaa 
opiskelupaikkaa. Usein kemian laitos toimii opiskelijoille valmentautumispaikkana 
erityisesti lääketieteelliseen tiedekuntaan. (esim. Aremo, et al., 2009) 
 
Kemiakuva vaikuttaa opintojen valintaan. Kemiakuvaan vaikuttaa tietopohja, kokemukset 
kemiasta, sitoutuminen opintoihin, opetuksen laatu, opiskeluilmapiiri, opiskelijan lähipiiri, 
opintojen haasteellisuus, monipuolisuus ja vastaavuus ennakkokäsityksiin sekä mielenkiinto 
opiskeltavaan aiheeseen. Opiskelijoita motivoi mielenkiintoinen aihe, hyvä opettaja ja 
kokeellisuus. (Aremo, et al., 2009; Nieminen, 2004) Opiskelijat, jotka pyrkivät 
ymmärtämään, ovat optimistisia ja ottavat vastuun oppimisestaan, menestyvät ja myös 
voivat paremmin kuin muut. Opintojen alkuvaiheessa saa usein kohtuullisia arvosanoja, 
vaikkei pyrkisikään syvälliseen ymmärtämiseen. (Heikkilä, 2011) Tässä tutkimuksessa 
kehitettävän oppimisympäristön on tarkoitus parantaa opiskelijoiden kemian syvällistä 
ymmärrystä ja kiinnostusta kemian opiskeluun (ks. luvut 8 & 9).  
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Ammattikorkeakoulujen opetuksen luonne on muuttunut tällä vuosituhannella. Opettajien 
viestintätaidoilta vaaditaan enemmän kuin aiemmin ja viestinnän osaamisvaatimukset ovat 
muuttumassa monipuolisemmiksi. Muutoksia on tapahtunut kirjallisen viestinnän 
merkityksen lisääntymisen, tieto- ja viestintätekniikan kehityksen ja verkko-opetuksen 
mukanaan tuomien haasteiden kautta. Toiminnan kansainvälistyminen tuo myös haasteita 
mukanaan. Perinteinen opetus on ollut opettajakeskeistä ja puheella on ollut keskeinen 
asema. Puheen merkitys on vähentynyt ja kirjallinen viestintä sekä kuunteleminen ovat 
tulleet merkityksellisimmiksi. (Auvinen, 2004; Kärnä, 2011) 
 
Ammattikorkeakoulussa kontaktiopetus on vähentynyt. Opettajan työn luonne on muuttunut 
itsenäistä työtä ohjaavaksi ja palautetta antavaksi.  Oppimisnäkemyksen muutos on 
laajentanut oppimisympäristöjä työelämän suuntaan sekä teorian ja käytännön integrointia 
opetuksessa. (Auvinen, 2004; Kärnä, 2011) Esimerkiksi Oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa vastataan elinikäisen oppimisen haasteeseen opiskelijoiden 
osallistumista vahvistavalla ja opiskelijalähtöisellä koulutussuunnittelulla (OAMK, 2010c). 
 
Projektioppiminen pyrkii innovatiivisuuteen, kontekstisidonnaisuuteen, 
yhteistoiminnallisuuteen ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Tässä oppimismuodossa 
opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta, sitoutumista ja avoimuutta uusiin kokemuksiin. 
Projektiopiskelu edistää ammatillista kehittymistä ja ylläpitää motivaatiota. (Eteläpelto & 
Rasku-Puttonen, 1999) Opiskelijoiden motivaatiota opiskeluun ylläpitää myös ammatin ja 
työn saaminen (Vuorinen & Valkonen, 2005) sekä mielekäs opetus että opiskeltava ala 
(Juusola, 2008). 
 
Myös ammattikorkeakoulussa on haasteena opintojen keskeyttäminen. Vuorisen ja Valkosen 
(2001) mukaan yleisimpiä keskeyttämisen syitä ovat motivaatio-ongelmat, muutto, väärä 
alan valinta, työn teko ja opintovaikeudet. 
 
Verrattaessa ammattikorkeakoulun ja yliopiston opetuksen haasteita korostuu 
ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyys. Molemmissa oppilaitoksissa keskeyttäminen on 
ongelma ja yksi keskeytyksen syy on väärä alan valinta. Korkeakouluopiskelijalle hyvä 
opettaja ja mielekäs opiskeltava ala on oleellista motivaation kannalta. (esim. Aremo, et al., 
2009; Juusola, 2008; Nieminen, 2004) Nykyisin työelämäyhteyksiä korostetaan myös 
yliopisto-opetuksessa (Oulun yliopiston laatukäsikirja, 2012). 

 
Biggsin mukaan (Biggs, 2003, 268 – 269, 279 – 280) laadukkaan opetuksen toteutuksessa ja 
kehityksessä yliopistoyhteisön tulisi pohtia laadukkaan opetuksen ja opetuksen kehittämisen 
mahdollisia esteitä ja pyrkiä poistamaan niitä. Opetuksen kehittämisen esteet voivat olla 
sekä instituutio- että yksilölähtöisiä. (Biggs, 2003) Myös opetuksen laadun kehittämisen 
menetelmät ja keinot voivat muodostua opetuksen kehittämisen esteiksi (Saari & Frimoding, 
2008). 
 
Myös väärinkerätty opiskelijapalaute voi olla laadukkaan kemian opetuksen toteuttamisen ja 
kehittämisen este. Ongelmana on palautteen keräämisessä käytetty lomake. Lomakkeissa 
tiedustellaan usein asioita jonkun tietyn opetuskäsityksen mukaisesti. Esimerkiksi mikäli 
opettaja on perinteisen luennoinnin sijaan käyttänyt ongelmalähtöistä oppimistapaa, 
menetelmä voi saada huonot arviot, jos lomakkeen kysymykset on tehty perinteisen 
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luennointitavan opetuskäsityksen mukaan. Tämä voi johtaa ongelmalähtöisen oppimisen 
hylkäämiseen laadukkaan opetuksen muotona. (Biggs, 2003, 274 – 278) 
 
Kemian opetuksen suunnittelun ja oppimisen arvioinnin keskeisin periaate on 
konstruktiivinen linjakkuus. Biggsin (1996) mukaan linjakkuudella tarkoitetaan kaikkien 
opetukseen liittyvien osatekijöiden, kuten oppimistavoitteiden, opetusmenetelmien sekä 
arviointimenetelmien – ja kriteerien opiskelijoiden syvälliseen ymmärrykseen tähtäävää 
edistävää oppimista ja osaamista. Kaikkien osatekijöiden tulee tukea toisiaan ts. olla linjassa 
keskenään. Linjakkuus näkyy oppimistavoitteiden muotoilussa ja konkreettisen osaamisen 
kuvauksena. (Biggs, 1996) Oppimisen arvioinnin pitää kohdistua opiskelijan osaamiseen ja 
ymmärrykseen eikä vain tiedon toistamiseen (Biggs & Tang, 2007).  
 
Linjakkuus saatetaan ymmärtää vain kemian opetuksen eri osa-alueiden, kuten tavoitteiden, 
opetusmenetelmien ja oppimisen arviointitapojen, yhteenkuuluvuudeksi. Tällöin voidaan 
tulkita määrällisen faktojen muistamisen ja arvioimisen olevan linjakkuutta. 
Pintasuuntautuneen oppimisen edistäminen ei kuitenkaan ole linjakkuutta. Konstruktiivisuus 
viittaa linjakkuuden perustana olevaan konstruktivistiseen oppimisteoriaan. Tämä tarkoittaa 
opiskelijoiden itsenäisen tiedonrakentamis- ja oppimisprosessin tukemista opetuksen sekä 
opiskelutoimintojen avulla. (Biggs & Tang, 2007) 
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3 ONGELMALÄHTÖINEN KEMIAN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Tämän luvun tavoitteena on kuvata sekä oppimisympäristön että ongelmalähtöisen 
oppimisen teoriaa. Oppimisympäristön teoria keskittyy tutkimuksen kannalta keskeiseen: 
oppimisympäristön kiinnostavuuteen. Ongelmalähtöisen oppimisen toteutusmalleissa 
esitellään kehitetyssä oppimisympäristössä käytetty malli.  

3.1 MÄÄRITELMIÄ 

 
Oppimisympäristö on aiemmin ymmärretty muulta maailmalta suljetuksi luokkahuoneeksi. 
Nykyään käsite ajatellaan laajemmin. Oppimisympäristöt ovat koulutuksen suunnittelun 
mallina ja ajattelutapana, jossa etsitään uusia tapoja oppia ja opettaa. Opettaja- ja 
luokkahuonekeskeisestä oppimisympäristöstä ollaan siirtymässä laajempaan 
oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. (Manninen et al., 2007) 
 
Oppimisympäristö on määritelty oppimiseen liittyväksi fyysisen ympäristön, psyykkisten 
tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuudeksi, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat 
(Fraser, 1998; Manninen et al., 2007). Fyysinen ympäristö kuvaa opetusvälineitä, 
oppimateriaaleja, käytettävää tilaa (Opetushallitus, 2004), pöytien ja tuolien asettelua, 
valaistusta, lämpöä ja tilavuutta (Manninen et al., 2007). Psyykkinen ja sosiaalinen 
ulottuvuus tarkoittaa esimerkiksi yksittäisen opiskelijan kognitiivisia ja emotionaalisia 
tekijöitä (Opetushallitus, 2004), ryhmän vuorovaikutusta, yhteistyötä ja mielihyvää 
(Manninen et al., 2007). Tässä tutkimuksessa oppimisympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, 
jossa opiskelijat tekevät pienryhmissä ohjauksessa ongelmalähtöisesti kemian kokeellisia 
töitä laboratoriossa.   
 
Kontekstuaalinen oppimisympäristö tukee opiskelijoiden aktiivista opiskelua. Se 
mahdollistaa tosielämää muistuttavat oppimiskokemukset (esim. High Level Group, 2004; 
Parchmann & CHIK-team1, 2009). Kontekstuaalisissa lähestymistavoissa on eroja (esim. 
Kennedy & Chang, 2007; Wanderley, Lucian, Farache & Filho, 2008). Solomonin ja 
Aikenheadin (1994) mukaan kontekstuaaliset lähestymistavat ovat luonnontieteen opetuksen 
lähestymistapoja, jossa rakennetaan yhteyksiä luonnontieteiden, teknologian ja yhteiskunnan 
välille. Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden kontekstina ovat ympäristöongelmat, joita 
ratkotaan epäorgaanisen ympäristöanalytiikan avulla. 
 
Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL, engl. problem-based learning) on kognitiiviseen 
psykologiaan perustuva pedagoginen lähestymistapa (Perrenet, Bouhuis & Smits, 2000) 
käytännön ongelmien ratkaisemiseksi (Kelly & Finlayson, 2009). Se on yhteisöllistä 
ongelmanratkaisua, joka antaa yhteyden oppimisen ja havaintojen välille (esim. Dolmans, 
De Graeve, Wolfhagen & Van Der Vleuten, 2005;  Girault et al., 2012). 
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Ongelmalähtöistä oppimistapaa on käytetty paljon erityisesti lääketieteen (Ram, 1999) ja 
biokemian opetuksessa (Dods, 1996). Kemian opetuksessa ongelmalähtöistä opetustapaa on 
käytetty perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden opinnoissa. Sen on todettu olevan tehokas 
tapa motivoida kemian opiskelijoita ja lisätä opiskelun kiinnostavuutta (Dolmans & 
Schmidt, 1996; Ram, 1999; Williams, et al., 2010) sekä parantaa kemian esitystaitoja 
perustutkintoa suorittavien ympäristöanalytiikan kurssilla (Cancilla, 2001). Menetelmä 
kehittää myös ryhmätyötaitoja (Koh, Khoo, Wong & Koh, 2008). Kanadassa puolestaan on 
käytetty ongelmanratkaisua hyväksi käyttävää laboratorio-opetusta. Näissä PSL eli problem-
solving laboratory harjoituksissa opiskelijat saavat harjoitusta kokeellisesta suunnittelusta. 
Menetelmässä opiskelijoille annetaan ongelma, joka heidän on ratkaistava ja tarvittaessa 
heille annetaan ohjeita, jotka eivät kuitenkaan ole yksityiskohtaisia. (Wilson, 1987)  
 
Ongelmalähtöisessä oppimisessa (PBL) korostetaan opiskelijan aktiivisuutta tiedon 
hankinnassa, ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, ryhmän määrittelemiä oppimistarpeita, 
omakohtaisen kokemuksen merkitystä oppimisessa, yhteistoiminnallisuutta ja opettajan 
roolin muuttumista ohjaajaksi (Vesterinen, 2001; Väisänen, 2000). Se poikkeaa perinteisestä 
oppimistavasta siinä, että sen periaatteisiin kuuluu ulkoa opettelun välttäminen.  Tavoitteena 
on myös kehittää oppimistaitoja. Ongelmat ratkaistaan käyttämällä hyödyksi opiskelijoiden 
vanhaa tietoa ja etsimällä uutta tietoa (Boud & Feletti, 2000, 31; Engel, 1997, 33 - 38; van 
Kampen et al., 2004).  Oppimisnäkemykseltään se on kognitiivis-konstruktiivinen ja 
kokemuksellinen (Auvinen, 2004; Poikela, 2003a).  
 
Ongelmalähtöisellä oppimistavalla opitaan ratkomaan tosielämän ongelmia pelkän 
teoreettisen käsittelyn sijaan. Samalla kehitetään myös asian ymmärtämistä, oman 
oppimisen suunnittelukykyä ja asennetta omaan oppimiseen. (Capon & Kuhn, 2004; E. 
Poikela & S. Poikela, 2005; Williams, et al., 2010) Tässä tutkimuksessa virikkeinä käytettiin 
ympäristöongelmia (ks luku 8-9). 
 
Ongelmalähtöinen oppiminen ajattelutapana eroaa paljon sisältökeskeisestä oppimisesta. 
Eron huomaa tarkasteltaessa asiaa asiantuntijuuden kautta. Sisältökeskeisessä ajattelussa 
asiantuntija on henkilö, jolla on paljon tietoa. (Margetson, 1991, 55) Ongelmalähtöisessä 
oppimisessa asiantuntija on taitava tiedonhakija, joka osaa tunnistaa ja ratkaista ongelmat 
(Lähteenmäki, 2006). Ongelmien käsittely edellyttää paljon propositionaalista tietoa 
(Margetson, 1991, 55). Propositionaalinen tieto vaatii kieltä, jonka merkkien avulla voidaan 
muotoilla väitelauseita. Luonnollinen kieli on tavallisin propositionaalisen tiedon 
ilmaisumuoto. Vastaavanlaista tietoa voidaan ilmaista myös merkeillä, piirroksilla ja äänillä. 
(Koskennurmi-Sivonen, 2008) Asiantuntijuus ei kuitenkaan ole sama asia kuin 
propositionaalinen tieto (Margetson, 1991, 55). 
 
Ongelmalähtöinen ajattelu kehittää propositionaalisen tiedon hankinta- ja käyttökykyä. 
Ongelmalähtöisesti opiskeltaessa sisältö on merkityksellistä, mutta abstraktin tiedon haku ei 
ole paras tiedonhankintatapa. Olennaista sisältöä ongelmalähtöisessä oppimisessa ei ole, 
toisin kuin sisältökeskeisessä opetuksessa. (Margetson, 1991, 55) 
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3.2 TOTEUTUSMALLEJA 

 
Ongelmalähtöisessä oppimisessa (PBL) käytetään erilaisia ongelmanratkaisumalleja. Näistä 
Schmidtin (1983) kehittämä malli on Suomessa tunnetuin. Sitä kutsutaan seitsemän askeleen 
menetelmäksi ja siitä on kehitetty useita erilaisia variaatioita (E. Poikela & S. Poikela, 
2005). Myös Ruotsissa kehitettyä syklimallia on sovellettu (Poikela, 2003a; Savin-Baden & 
Howell Major, 2004). Yhtä ainoaa ongelmanratkaisumallia ei ole olemassa (E. Poikela & S. 
Poikela, 2005).  
 
Ongelmanratkaisuun keskittyvät mallit jäsentävät oppimisprosessia tarkasti. Sen vuoksi ne 
soveltuvat hyvin erityisesti PBL:n soveltamisen alkuvaiheeseen (Haapasalo, 1994, 179 - 
181). Polyan (1971) esittämä strategia on klassikko. Se sisältää neljä vaihetta: määrittele 
ongelma, suunnittele, toimi ja tarkista tulokset. Nämä vaiheet tulevat esille erityisesti 
avoimissa ongelmissa, joissa ei ole alkua eikä loppua.  
 
Ongelmalähtöinen oppiminen vaikuttaa koko opetussuunnitelman, opetuksen organisoinnin 
ja ohjaamisen tasolla. Ongelmalähtöisen oppimisen mallien vaiheet ovat yhteneväisiä, 
vaikka esitystavat ja oppimisen vaiheiden painotus ovat poikkeavia. (Haapasalo, 1994, 179 - 
181) 

3.2.1 ONGELMALÄHTÖISEN OPPIMISEN SEITSEMÄN ASKELTA 

 
Seitsemän askeleen menetelmä on eniten käytetty ongelmalähtöisen oppimisen menetelmä 
(esim. Bloom, Mesia & Krathwohl, 1964), erityisesti lääketieteessä (esim. Spencer & 
Jordan, 1999; Wood, 2003), ja se on sitä kautta levinnyt myös muille aloille (esim. Pawson 
et al., 2006).  Menetelmää sovelletaan tässä tutkimuksessa. 
 
Ongelmalähtöinen työ alkaa opiskelijaryhmälle annettavalla virikkeellä, jota ei voida heti 
ratkaista aiemman tiedon pohjalta (Dahlgren & Öberg, 2001; Hsu, 2004). Virike voi olla 
skenaario, kuvaus ilmiöstä tai ongelmasta (Sarajärvi, Vanhala & Willman, 1999). Se voi olla 
myös video, lehtileike (Sarajärvi, et al., 1999) tai kuvaus todellisesta tapahtumasta 
(Dahlgren & Öberg, 2001). Ryhmän puheenjohtaja lukee virikkeen ääneen tai ryhmä 
tutustuu siihen yhdessä (Wood, 2003). Hyvä virike perustuu tositapahtumaan ja on 
kiinnostava (Akinoglu & Tandogan, 2006). Se on lyhyt, avoin ja aktivoi opiskelijan 
aikaisemmat tiedot (Sarajärvi, et al., 1999). Tämän jälkeen ongelmanratkaisu etenee 
seitsemän askeleen mallin mukaan (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 1999). Ensimmäiset 
viisi askelta suoritetaan ensimmäisen tutor-istunnon aikana, jota seuraa itseopiskelu. 
Itseopiskelu puretaan toisessa istunnossa. (Siivonen & Sinisalo, 2005) Seitsemän askelta 
ovat: 

 
1. käsitteiden selventäminen 
2. ongelman määrittäminen 
3. aivoriihi 
4. ongelman analysointi 
5. oppimistavoitteiden muodostaminen 



 

14 
 

6. itsenäinen opiskelu 
7. purku ja arviointi (Moust, Van Berkel & Schmidt, 2005; Vesterinen, 2001) 

 
1. Käsitteiden selventäminen 

 
Virikkeestä etsitään siihen tutustumisen jälkeen epäselvät käsitteet. Tutor (ohjaaja) voi 
auttaa epäselvien käsitteiden selvittämisessä. Tämän askeleen tarkoituksena on vähentää 
mahdollisia väärinymmärryksiä jatkossa. Mikäli vieraita käsitteitä ei ole, voidaan askel 
ohittaa tarpeettomana. Mikäli käsitteitä jää selvittämättä, sihteeri listaa ne. (Poikela, 2003a; 
Wood, 2003) 

 
2. Ongelman määrittäminen 

 
Tässä askeleessa määritetään ongelma tai kuvattava ilmiö. Virike toimii pohjana ja sitä 
käsitellään aivoriihessä. Opiskelijat voivat lähestyä virikettä eri näkökulmista. Kaikki esille 
tulleet asiat käsitellään ja sihteeri listaa ne. Muodostetulle ongelmalle tai ilmiölle sovitaan 
ongelmaa tai ilmiötä kuvaileva työotsake tai –nimi. (Huusko, Jokinen & Sarajärvi, 2001; 
Wood, 2003) 

  
3. Aivoriihi 

 
Aivoriihessä ideoidaan mahdollisimman monia ongelmaa koskevia ideoita. Tarkoituksena 
on aktivoida aikaisempi tieto aiheesta (Poikela, 2003a; Wood, 2003). Aivoriihikokouksessa 
voi olla tutorin lisäksi 5 - 12 opiskelijaa. Suuren ryhmä etuna on se, että tottumattomilla voi 
olla vaikeuksia löytää pienessä ryhmässä ideoita. Huonona puolena voidaan pitää sitä, että 
suuressa ryhmässä opiskelijan taustalle vetäytyminen on helpompaa. Tässä asiassa tutor on 
avainasemassa. Hänen pitää olla tietoinen ideoinnin ongelmista ja ohjaamalla aktivoida koko 
ryhmän toimintaa. (esim. Lavonen, Meisalo et al., 2008) 
 
Aivoriihi-istunto alkaa ongelman asettamisella ja rajaamisella. Ideointi alkaa vapaalla 
ajatusten esiin tuomisella. Tässä vaiheessa ongelmaan liittyvät asiat otetaan esiin 
perustelematta. Opiskelijat eivät kritisoi tai kommentoi esille otettuja asioita, vaan 
tarkoituksena on kirjata mahdollisimman paljon erilaisia asioita, jotka sihteeri listaa. 
(Lavonen, Meisalo et al., 2008)  
 
Aivoriihessä voidaan myös kysyä yksityiskohtia tai lisätietoja muilta ryhmän jäseniltä, 
jolloin on helpompi huomata asioita, joita kukaan ryhmästä ei tiedä tai muista. Askeleen 
tarkoituksena ei ole kuitenkaan löytää mitään lopullista selitystä ongelmaan tai sen 
ratkaisemiseksi, vaan listata ylös eri vaihtoehtoja ja tietoja. (Huusko, et al., 2001) 
Valintavaiheessa ideat tarkastellaan ja arvioidaan kriittisesti. Valintavaihe ei varsinaisesti 
kuulu aivoriiheen. Ideat voidaan arvioida siten, että jokainen ryhmän jäsen käy 
merkitsemässä plus- merkin hyväksi katsomansa idean perään. (Lavonen, Meisalo et al., 
2008) 
 
Standardiaivoriihestä on monia muunnelmia. Ideakävelymenetelmässä jokainen ryhmän 
jäsen kirjoittaa esimerkiksi taululle niin monta ideaa, kuin tulee mieleen. Ideoinnin loputtua 
ryhmän jäsenet tarkastelevat muiden ideoita. Toisten ideoita kehitellään ja näin syntyneet 
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uudet ideat kirjoitetaan aina alkuperäisten läheisyyteen. Aivoriihi voidaan tehdä myös 
pöydän ääressä. Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa paperilapulle yhden idean ja laittaa sen 
oikealle puolelleen. Omien ideoiden loputtua otetaan vasemmalta puolelta pinon 
päällimmäinen naapurin idea. Näin ideoita saadaan kehiteltyä edelleen. Lopuksi ideakortit 
lajitellaan ja arvioidaan. Ideakortteja kierrättämällä saadaan toisten ideat synnyttämään uusia 
ideoita. (esim. Lavonen, Meisalo et al., 2008)  

 
4. Ongelman analysointi/selitysmallin rakentaminen 

 
Neljännessä askeleessa muodostetaan selitysmalli (David & Patel, 1995). Sen pohjana ovat 
aivoriihessä esille tuodut asiat. Oleellista on tunnistaa tärkeiden mekanismien ja käsitteiden 
välisiä yhteyksiä. (Lipiäinen, 2007) Kokonaisuus on helpompi hahmottaa yhteyksien kautta. 
Ilmiöön liittyvät epäselvät kohdat ja selitysmallissa olevat aukot huomioidaan. Käytännössä 
tämä tapahtuu siten, että sihteeri muodostaa yhteyksiä ryhmän jäsenten ehdotusten pohjalta. 
Apunaan hän käyttää tarralappuja, yhdistäviä viivoja ja nuolia. (Huusko, et al., 2001) Tässä 
tutkimuksessa tämä askel on yhdistetty aivoriiheen työn jouhevuuden vuoksi (ks. kappale 
8.5).  

 
5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 

 
Tämän askeleen tarkoituksena on luoda ryhmän jäsenille yhteiset itseopiskelua helpottavat 
oppimistavoitteet. Ne pohjautuvat asioihin, joita opiskelijat eivät vielä tiedä ongelmasta. 
Oppimistavoite tai -tavoitteet muodostetaan selkeästi. (Huusko, et al., 2001) Oppimisella on 
sekä päätavoitteita, että osatavoitteita. Päätavoite saadaan ydinkysymyksestä, joka jaetaan 
osatavoitteisiin. Tavoitteet laaditaan kysymysmuotoon. (Simula, 2008) Niitä voi olla yhdestä 
neljään (Huusko, et al., 2001). 

 
6. Itsenäinen opiskelu 

 
Tämä askel alkaa ryhmän muodostamien oppimistavoitteiden pohjalta (Hakkarainen, et al., 
1999, 217). Opiskelu painottuu ymmärtämiseen eikä asioiden muistamiseen. Ymmärryksen 
selventämiseksi voi piirtää esimerkiksi käsitekarttoja.  Tarvittavan materiaalin voi hakea 
esimerkiksi kirjallisuudesta tai verkosta. (Lipiäinen, 2007) Huuskon et al. (2001) mukaan 
opiskelija oppii arvioimaan käyttämänsä materiaalin sopivuutta ja sen luotettavuutta 
lähteenä. Opiskelijoille pitää korostaa myös opiskeluun käytettävän ajan määrää. Materiaalin 
hankinta ja siihen tutustuminen sekä purkutilanteeseen valmistautuminen vie paljon aikaa, 
josta kannattaa opiskelijoille etukäteen mainita. Huuskon, Jokisen ja Sarajärven mukaan 
itseopiskelun aikana muistiinpanojen tekeminen on oleellista, koska tällöin on helpompi 
palata käsiteltyyn asiaan tarvittaessa myöhemmin. Aikaa itseopiskeluun täytyy varata 
ainakin 15 tuntia.  

 
7. Purku ja arviointi 

 
Oppimistehtävän purkutilanne on tapahtuma, jossa ryhmä käy yhdessä läpi opitut asiat. 
Ensin puheenjohtaja kokoaa käsiteltävät aihepiirit, jonka jälkeen ne ryhmitellään ja sovitaan 
käsittelyjärjestys. (Lipiäinen, 2007) Keskustelussa käydään läpi se mitä ryhmän jäsenet ovat 
saaneet selville käsiteltävästä aiheesta. Jokainen tuo esille sen mitä on opiskellut välipäivien 
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aikana. Opitun tiedon perusteella pyritään vastaamaan asetettuihin oppimistavoitteisiin ja 
luomaan yhteyksiä annettuun virikkeeseen. Purkutilanteessa opiskelijat voivat myös kysyä 
itseopiskelun aikana ilmenneitä epäselviä kohtia. Tarkoituksena on, että kaikki ymmärtävät 
käsiteltävään aiheeseen liittyvän ilmiön. Purkutilanteessa on lyhyt kierros, jolloin ryhmän 
jäsenet voivat arvioida ryhmän toimintaa ja virikettä. (Huusko, et al., 2001) Tässä 
tutkimuksessa purku ja arviointi tehtiin sekä ennen että jälkeen laboratoriotyön 
suorittamisen. 

3.3 OPETTAJAN JA OPISKELIJAN ROOLIT 

3.3.1 ONGELMALÄHTÖISEN OPPIMISEN OPETTAJAN ROOLIT 

 
Ongelmalähtöisessä opetuksessa opettajan rooli poikkeaa perinteisestä opetuksesta. 
Perinteisessä opetuksessa opettaja on auktoriteetti, tiedon siirtäjä ja oppilaan tietolähde, kun 
taas ongelmalähtöisessä oppimisessa opettaja on oppimisprosessin ja 
tiedonhakumenetelmien ohjaaja. Hän auttaa opiskelijoita tarvittaessa kussakin keskustelun ja 
päätöksenteon vaiheessa, sekä avustaa ryhmän yhteistyön vaikeuksissa. (Engel, 1997, 39; 
Smith, Powell & Wood, 1995)  
 
Opettajan voidaan ajatella olevan ”metakognitiivinen valmentaja”. Hänen tehtävänään on 
antaa opiskelijoille tietoa tai uusia näkökulmia, auttaa oppilasta ymmärtämään ongelman 
ympärillä esiintyviä kysymyksiä sekä auttaa mahdollisten ratkaisujen luokittelussa. Opettaja 
on tuutori, joka voi olla koko ajan hiljaa, mikäli ryhmän työskentely sujuu hyvin. Tuutorin 
tärkein tehtävä on kuitenkin kuunnella aktiivisesti koko työskentelyn ajan. Hänen tehtäviin 
kuuluu myös ryhmän työskentelyn tarkkaileminen, analysoiminen ja palautteen antaminen 
työn aikana ja sen jälkeen. (Huusko, et al., 2001) 

3.3.2 ONGELMALÄHTÖISEN OPPIMISEN OPISKELIJOIDEN ROOLIT 

 
Ryhmädynamiikka on avainasemassa ongelmalähtöisen työskentelyn toimimiseksi. 
Ongelmalähtöinen oppiminen on ryhmätyöskentelyä ja se voi olla hankalaa 
yksilötyöskentelijöille. Opiskelijoiden on oltava aktiivisia, sillä heidän täytyy ottaa vastuu 
omasta oppimisestaan. (Poikela, 1998) 
 
Opiskelijoiden roolit vaihtuvat tapaamiskerroilla (Huusko, et al., 2001). Jokainen joutuu 
vuorollaan olemaan puheenjohtaja, sihteeri ja tarkkailija (Siivonen & Sinisalo, 2005).  
Puheenjohtajan tehtävänä on puheenjohtaminen ja puheenvuorojen jakaminen istuntojen 
aikana. Hän ottaa ryhmän jäseniä mukaan keskusteluun ja asioiden pohtimiseen kysymyksiä 
esittämällä. Puheenjohtaja tutustuu ennalta annettuun virikkeeseen ja suunnittelee hiukan 
ryhmätapaamisen aikataulua, jäsentää keskustelua sen aikana kertaamalla ryhmän jäsenten 
kommentteja sekä tekee yhteenvetoa keskustelusta ja erilaisista näkökulmista. Hän huomioi 
myös ryhmän toimintaa ryhmätilanteessa sekä tarjoaa mahdollisuuksia arvioida sitä. 
(Huusko, et al., 2001) Tässä tutkimuksessa yliopiston tutoriaaleissa tutor toimi myös 
puheenjohtajana (ks liite 12).  
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Yksi ryhmän jäsen toimii ryhmän sihteerinä. Hän kirjaa aivoriihessä esille tulleet asiat 
taululle tai paperille. (Huusko, et al, 2001; Portimojärvi, 2002) Hänen tehtävänään on myös 
kirjata purkuvaiheessa istunnon aikana oleellisin ryhmän aikaansaamasta tiedosta ja laatia 
esimerkiksi käsitekartta (Tiittanen, 2010). Sihteerin lisäksi kaikki ryhmän jäsenet tekevät 
työskentelyn aikana muistiinpanoja (Huusko, et al., 2001).  
 
Tarkkailija on hiljainen havainnoija istunnon aikana. Hän arvioi ryhmän jäsenten 
osallistumista ja keskustelun etenemistä. Hän kirjaa ylös esimerkiksi miten ryhmän jäsenet 
toimivat ryhmätyön aikana, miten tutoriaalin vaiheet toteutuivat ja mikä ryhmän toiminnassa 
oli hyvää ja mikä vaatii kehittämistä. Tarkkailija tarkkailee myös ryhmän jäsenten sanatonta 
viestintää ja tunnetiloja. Tarkkailija antaa kehittävän palautteen kaikille ryhmän jäsenille. 
Tämä auttaa ryhmää oppimaan ryhmänä. (Siivonen & Sinisalo, 2005; Tiittanen, 2010) Tässä 
tutkimuksessa ei käytetty tarkkailijaa (ks. liite 12). 
 
Ryhmän jäsenet osallistuvat keskusteluun ja tekevät kysymyksiä epäselvistä kohdista. 
Heidän pitää pyrkiä pysymään käsiteltävässä asiassa koko tutor-istunnon ajan. Ryhmän 
jäsenen tehtäviin kuuluu myös keskustelun kuuntelu ja rakentavan palautteen anto.  
(Huusko, et al., 2001) 

3.4 ONGELMALÄHTÖINEN OPPIMINEN OSANA KEMIAN 
KOKEELLISUUTTA 

 
Ongelmalähtöisestä oppimisesta (PBL) on runsaasti tietoa kokeellisena oppimismuotona 
kemian opetuksessa ulkomailla. Sitä voidaan soveltaa monella kemian alalla.  Esimerkiksi 
Belt et al. (2002) ovat soveltaneet ongelmalähtöistä oppimistapaa analyyttisessä ja 
soveltavassa kemiassa. Tutkimuksen mukaan oppimistapaa pidettiin mielenkiintoisena 
yleisesti sekä verrattuna aiempaan oppimistapaan. PBL motivoi opiskelijoita ja 
ongelmanratkaisutaidot kehittyivät. 
 
Belt et al. (2002) käyttivät virikkeenä fiktiivistä murhaa. Opiskelijaryhmille kerrottiin 
etukäteen, että he tutkivat sellaista. Ryhmäkoko oli 3-6 opiskelijaa ja yhden opiskelijan 
roolina oli olla johtava rikostutkija. Opiskelijoilla oli 3-6 tunnin itsenäisen osuuden vaihe, 
jossa pohdittiin mitkä näytteet analysoidaan ja millä tekniikalla. Opiskelijat saivat raportteja 
virallisilta tahoilta, kuten poliisilta, patologilta ja rikoslaboratoriolta. Opiskelijoiden 
tehtävänä oli selvittää kuoleman syy ja aiheuttaja. Analysoitava materiaali sisälsi 
fysikaalisia, kemiallisia ja toksikologisia todisteita. (Belt, et al., 2002) 
 
Aluksi ryhmät saivat rikospaikalta fysikaalisia todisteita. Heillä oli tutkittavana mm. 
valokuvia rikospaikalta, sormenjälkiä viinilasissa ja -pullossa sekä puhelutietoja. Näiden 
perusteella opiskelijoiden piti selvittää rikoksen taustat ja laatia teoria miten kuolema oli 
tapahtunut. Seuraavassa vaiheessa opiskelijat tutustuivat poliisin raporttiin, joka varmisti 
henkilön kuoleman. Heille myös näytettiin valokuvia ja taustatietoja henkilöistä, jotka 
liittyivät tapaukseen. Näiden perusteella opiskelijat pohtivat mahdollisia silminnäkijöitä ja 
murhan motiivia. Lisäksi heille annettiin patologin kuoleman jälkeinen raportti. Raportissa 
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oli tieto kaikista analysoiduista näytteistä. Raportin perusteella lähdettiin tutkimaan 
kuoleman syytä ja aiheuttajaa. (Belt et al., 2002) 
 
Opiskelijat saivat myös analyysiraportin näytteistä, joiden perusteella piti päätellä, oliko 
kuoleman aiheuttanut myrkytys, mitä myrkky mahdollisesti oli ja milloin se oli annettu. 
Lopuksi opiskelijat saivat viimeisen poliisin raportin, joka oli tehty muutama päivä murhan 
jälkeen. Kemiallisia todisteita puolestaan olivat mm. ruuan GFAAS 
raskasmetallimääritykset ja toksikologisia mm. veren raskasmetallinäytteet, jotka oli 
analysoitu ICP-MS laitteistolla. Todisteiden perusteella opiskelijoiden piti selvittää, että 
kuoleman aiheuttanut myrkky oli marjaviinissä ollut tallium, jota oli myös ruuassa. 
Opiskelijoiden tehtävänä oli vielä selvittää, millä analyysitekniikalla näytteet tulisi 
määrittää. Siinä heidän tuli ottaa huomioon esim. millaisia näytteet olivat, mitä näytteistä 
etsitään, mikä on sopiva analyysimenetelmä ja millaisiin havaintorajoihin kullakin 
tekniikalla päästään. (Belt et al., 2002) 
 
Ongelmalähtöistä oppimistapaa on sovellettu myös ympäristöanalytiikan opetukseen. 
Cancilla (2001) yhdisti ympäristökemian laboratoriotyöt ja ympäristölain. Tutkimus osoitti, 
että kemian esitystaidot, kuten kirjallinen esitystaito, ja kriittinen ajattelu kehittyivät. 
Ongelmalähtöinen kurssi valmensi opiskelijoita hyvin työelämään. 
 
Cancillan (2001) kurssiin osallistui sekä oikeustieteiden että ympäristökemian opiskelijoita 
ja se sisälsi kymmenen viikkoa kestävän laboratorio-osuuden. Opiskelijoiden tehtävänä oli 
tutkia kemiallisia ja juridisia ympäristöongelmia, jotka olivat hypoteettisen kaupungin 
juomaveden laadun ongelmia. (Cancilla, 2001)  
 
Ongelmalähtöistä oppimistapaa on sovellettu myös ensimmäisen vuoden kemian opiskeluun. 
Esimerkiksi Williams, et al., (2010) havaitsivat, että epäorgaanisen tai fysikaalisen kemian 
opetuksessa erityisesti ryhmätyötaidot kehittyivät. Heidän tutkimuksessa annettiin 
pienryhmille tosielämän ongelmia. Ryhmien tehtävänä oli suunnitella, tutkia ja konstruoida 
ratkaisut ongelmiin virtuaalisessa oppimisympäristössä. Kurssi koostui 20 luennosta, 
kolmesta työpajasta, 18 PBL istunnosta ja ongelmalähtöiseen oppimiseen johdattelevasta 
luennosta. Ryhmiä oli kaikkiaan 17 ja ryhmäkokona viisi tai kuusi opiskelijaa. (Williams, et 
al., 2010) Ryhmäkoko perustui aiempiin fysikaalisten tieteiden ongelmalähtöisiin 
sovelluksiin (Raine & Symons, 2005). PBL istuntoja oli kaksi viikossa. Seitsemän askeleen 
menetelmän sijaan käytettiin SET-strategiaa, jossa tehdään yhteenveto ongelmasta, olemassa 
oleva tieto liitetään ongelmaan ja etsitään uutta tietoa ongelman ratkaisemiseksi. (Williams, 
et al., 2010) 
 

3.5 OPPIMISYMPÄRISTÖ KEMIAN 
KORKEAKOULUOPETUKSESSA 

 
Tiedeyhteisö muodostaa ensisijaisesti kemian opiskelijan oppimisympäristön 
yliopistomaailmassa. Opiskelijan ja hänen oppimisympäristön dynaamista suhdetta voidaan 
kuvata jännitteiden avulla. Niitä kehittyy, kun opiskelija pyrkii sopeutumaan kulloiseenkin 
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oppimisympäristöön. Jännitteet voivat olla joko rakentavia tai tuhoisia. (esim. Lindblom-
Ylänne, 1999; Lindblom-Ylänne & Lonka, 1999; Vermunt & Verloop, 1999) Rakentavat 
jännitteet ovat tilanteita, joissa opiskelijan on kehitettävä uusia taitoja, kuten 
opiskelukäytäntöjen kehittämistä. Ne voivat syntyä myös yksittäisen taidon kohdalla, kuten 
ryhmätyötaidon. Ongelmalähtöinen oppiminen vaatii aktiivista osallistumista ryhmän 
toimintaan, jotta opiskelu onnistuisi. Tuhoisat jännitteet ovat tilanteita, joissa 
oppimisympäristö estää opiskelijaa käyttämästä ennestään opittuja taitoja ja valmiuksia. 
Tällainen on esimerkiksi opettajakeskeiseen oppimisympäristöön sopeutuminen. 
Opiskelijakeskeisessä oppimisympäristössä opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella 
yksilöllisellä tavalla, jolloin tuhoavien jännitteiden muodostumista voidaan minimoida. 
(Lindblom-Ylänne, 1999) Tässä tutkimuksessa opiskelijakeskeisyys toteutettiin 
pienryhmissä ongelmalähtöisen kokeellisuuden avulla (ks. kuvut 8 & 9). 
 
Oppimisympäristön muodostavat muutkin asiat kuin vain jännitteet. Korkeakoulussa 
oppimisympäristö voi olla joko sisäinen tai ulkoinen ympäristö. Ne muodostavat yhdessä 
ilmapiirin ja olosuhteet oppimiselle sekä ohjaamiselle. Sisäisessä ympäristössä vaikuttaa 
esimerkiksi aiemmat kokemukset, asenteet ja muut tunteet, joihin ohjaaja voi vaikuttaa, 
mutta henkilö itse vain voi ne muuttaa. Opiskelijan asenteet ja tunteet vaikuttavat paljon 
oppimiseen ja se on ohjaajille haaste. Ulkoinen ympäristö koostuu oppimista ohjaavista 
sosiaalisista ja fyysisistä tekijöistä, kuten esimerkiksi tehtävistä, materiaaleista, sosiaalisesta 
vuorovaikutuksesta ja ohjaajasta. Ulkoiseen ympäristöön vaikuttaa kaikki siihen osallistujat. 
(Koli, 2003)  
 
Opettajalla ja opiskelijoilla on oma roolinsa oppimisympäristössä. Oppimislähtöisessä 
opetuksessa opettajan tehtävänä on motivoida opiskelijoita ja opettaa rakentamaan 
kriittisesti omaa tietoa, kun taas opiskelijat ovat aktiivisia yksilöitä. He kykenevät itse 
rakentamaan tietoa opiskeltavasta asiasta. Tällaisessa opetusmallissa opiskelija ja opettaja 
ovat tasavertaisessa asemassa. Oppimista edistävän ilmapiirin luominen ja vuorovaikutus 
opettajien sekä opiskelijoiden välillä on tärkeää oppimiskeskeisessä opetuksessa. 
Opiskelijoiden avoin ja luottamuksellinen suhde opettajaan on tärkeää. Hyvä ilmapiiri ja 
vuorovaikutus tukevat oppimista ja rohkaisevat opiskelijoita ilmaisemaan mielipiteensä ja 
näkemyksensä. Vuorovaikutuksen avulla voidaan luoda uutta tietoa ryhmässä. 
Sisältölähtöisessä opetuksessa opettajan suhde opetettaviin on etäisempi. Siinä opiskelijat 
ovat passiivisia tiedon vastaanottajia ja heitä pidetään enemmän joukkona kuin yksilönä. 
Opettajat joutuvat jopa ottamaan vastuun opiskelijan oppimisesta, kun he eivät siihen itse 
pysty. Ilmapiirillä ja vuorovaikutuksella ei sisältölähtöisessä opetuksessa ole oppimisen 
edistäjänä olennaista merkitystä. Ilmapiiriä voidaan yrittää parantaa esimerkiksi huumorin 
avulla ja vuorovaikutteisia menetelmiä voidaan soveltaa erityisesti isoissa opetusryhmissä. 
(Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2009, 51-53) 
 
Oppimisympäristö voi olla myös verkossa. Verkko-opiskelu on tyypillinen informaatio- ja 
kommunikaatioteknologia-perustainen oppimisympäristösovellus. Verkko-opetuksella 
tarkoitetaan opiskelun teknisiä puitteita ja resursseja, Internetiä ja verkkotyökaluja. 
Käytännössä verkko-opiskelu on esimerkiksi sähköpostin sekä ryhmätyöohjelmien käyttöä 
ja soveltamista opetukseen. (Pantzar, 2004, 55) 
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3.6 OPPIMISYMPÄRISTÖN HYÖDYLLISYYS JA 
KIINNOSTAVUUS 

 
Kiinnostusta on viime vuosisatoina tutkittu useista eri näkökulmista. Se on määritetty usealla 
eri tavalla riippuen esimerkiksi tutkimuskysymyksistä. Useimmiten kiinnostus on määritelty 
ilmiöksi yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen välillä. (Hidi & Renninger, 2006; Krapp, 
2002; Wilcox-Herzog & Ward, 2004) Kiinnostus on sisältöspesifistä, ts. se aina yhdistyy 
tiettyyn aiheeseen, tehtävään tai aktiviteettiin. Kiinnostuksessa tunteilla on myös merkitystä. 
(Schraw & Lehman, 2001) Tässä tutkimuksessa kiinnostuksella tarkoitetaan opiskelijan 
kiinnostusta oppimisympäristöön. 
 
Kiinnostuksella on merkitystä oppimiselle ja sitä onkin tutkittu runsaasti. Tutkimuksessa 
voidaan keskittyä psykologiseen prosessiin henkilön ja kiinnostuksen kohteen välillä tai sitä 
voidaan tutkia myös ajallisesti muuttuvana tekijänä. (Hidi, Renninger & Krapp, 2004) 
Kiinnostukselle tyypillistä on esimerkiksi lisääntynyt tarkkaavaisuus, parempi keskittyminen 
ja oppimisen halu (Krapp, Hidi & Renninger, 1992).  
 
Kiinnostus voi olla joko tilannesidonnaista (Dohn, Madsen & Malte, 2009) tai 
henkilökohtaista (Renninger, Ewen & Lasher, 2002). Tilannesidonnaista kiinnostusta on 
ympäristön tekijöiden vaikutus opiskelijan huomion suuntaamiseen (Hidi & Harackiewicz, 
2000; Krapp, 2002). Henkilökohtainen kiinnostus on motivaatiota joka aiheuttaa positiivisia 
tuntemuksia (Renninger, 2000). Se kohdistuu mieltymyksiin (Bergin, 1999; Mitchell, 1993) 
ja voi syntyä tilanteista sekä myöhemmin muuttua pysyväksi henkilökohtaiseksi 
kiinnostukseksi (Hidi, et al., 2004). Siihen vaikuttaa persoona itse asenteineen ja olosuhteet. 
Henkilökohtainen kiinnostus on yksilökohtaista, kun taas tilannekohtainen kiinnostus usein 
jaetaan muiden kanssa. (Krapp, et al., 1992) Opettajilla on merkittävä rooli tilanteisiin 
liittyvän kiinnostuksen lisääjänä varsinkin aktiivisessa oppimismuodossa (Rotgans & 
Schmidt, 2011). 
 
Henkilökohtaisella kiinnostuksella opittavaan aineeseen on vaikutusta mm. 
tarkkaavaisuuteen (Haanel, 2007) ja oppimistrategioihin (Ekwensi, Moranski & Townsend-
Sweet, 2006) sekä oppimisen prosessiin (Nenninger, 1992). Kiinnostuksen tukeminen tukee 
oppimista. Tällöin esimerkiksi kemian opetuksen pitäisi herättää tilannekohtainen 
kiinnostus, joka muuttuu henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi. (Ekwensi, et al., 2006) Se 
johtaa syväsuuntautuneeseen oppimiseen (Krapp, 2002). 
 
Sisältö- ja kohdekeskeisyys on keskeistä kiinnostuksessa (Hidi, et al., 2004). Kemian 
opetuksen kehittämisen näkökulmasta on oleellista tietää mitkä kemian opetuksen sisällöt 
ovat opiskelijoita kiinnostavia ja mitkä voi esittää kiinnostavassa oppimisympäristössä 
(esim. Jääskeläinen & Aksela, 2008). 
 
Nielsenin (1993) mukaan hyödyllisyyden osa-alueita ovat käytettävyys ja funktionaalinen 
soveltuvuus. Hyödyllisyys on tuotteen kyky toimia tietyssä tehtävässä ja käytettävyys on 
pieni osa koko järjestelmän hyväksyttävyyttä. Järjestelmän hyväksyttävyys koostuu sekä 
sosiaalisesta että käytännöllisestä hyväksyttävyydestä. Nilsenin mukaan käytettävyys on 
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käytännöllisen hyväksyttävyyden osa-alue. Se osoittaa, miten käyttäjä voi toteuttaa tuotteen 
toimintakyvyn.  
 
Pedagogisella käytettävyydellä tarkoitetaan käytettävyyttä oppimisen näkökulmasta. Siinä 
kiinnitetään huomiota oppimateriaalin käytön soveltuvuuteen erilaisiin oppimistilanteisiin, 
oppimateriaalin tehokkuuteen ja tavoitteellisuuteen sekä oppimiselle tulevaan lisäarvoon 
formaaleihin materiaaleihin verrattuna. Pedagogisen käytettävyyden piiriin kuuluvat myös 
materiaalien käyttökynnys, käyttöönoton vaikeustaso ja materiaalin opettajien tarjoama tuki. 
(Horila, Nokelainen, Syvänen & Överlund, 2002) 
 
Motivaatio tarkoittaa opiskelijan opiskelua ohjaavaa kiinnostusta, tarkoitusta tai vaikuttajaa. 
Se jaetaan yleisesti sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Aidosti opiskeltavasta asiasta 
kiinnostunut opiskelija on sisäisesti motivoitunut ja pyrkii ymmärtämään opiskeltavan asian. 
Tämä on yhteydessä syväsuuntautuneeseen opiskelun lähestymistapaan. Ulkoisesti 
motivoitunut opiskelija on kiinnostunut lähinnä opiskelusta saatavasta palkkiosta, kuten 
esimerkiksi opintopisteistä tai työpaikasta. Ulkoinen motivaatio on yhteydessä 
pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan. (Entwistle, 1997, 8-9)  
 
Kiven (2000, 42) mukaan opettajan ammattitaidon keskeinen tehtävä on tehtävänsisäisen 
opiskelumotivaation herättäminen opiskelijoissa. Opiskelija tosin on vastuussa motivaation 
ylläpitämisessä. Kiven mukaan motivaatio vaikuttaa suoraan opiskelijan tavoitteisiin ja 
oppimisen laatuun. 
 
Tahdolla on keskeinen rooli oppimaan motivoitumisessa. Se auttaa opiskelijaa tunteiden 
hallinnassa ja motivaation suuntaamisessa. Motivaatio- ja tahtotekijöiden onnistunut 
kontrollointi vaatii opiskelijalta hyvän käsityksen itsestään oppijana. Motivoitumista 
edesauttaa se, että opiskelija kokee itsensä hyväksi oppijaksi. (Kivi, 2000, 41) 
 
Kemberin, Hon & Hongin (2010) mukaan oppimisympäristössä pitää kiinnittää huomiota 
esimerkiksi kiinnostuksen luomiseen. Kiinnostus on kaikkein tärkein motivaation luoja. 
Oppimisympäristön luonne vaikuttaa kiinnostukseen huolimatta siitä, onko opiskelija 
kiinnostunut opetettavasta aiheesta vai ei. Kemian opiskelijoille kiinnostus tulee hyvin 
suunnitellun kokeellisuuden kautta. (Kember, Ho & Hong, 2010) Toisin sanoen 
opetustavalla on merkittävä rooli kiinnostuksen luomisessa (Lizzio, Wilson & Simons, 
2002).   
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4 KOKEELLINEN KEMIAN OPETUS 
KORKEAKOULUSSA 

Tämä luku kuvaa kokeellisen korkeakouluopetuksen teoriaa tutkimuksen kannalta 
keskeisiltä alueilta. Teoriassa pohditaan kokeellista opetusta yleisellä tasolla, sen 
kiinnostavuutta ja vertaillaan ongelmalähtöiseen oppimiseen. Kokeellisia oppilastöitä on 
käsitelty tutkimuksessa käytetyn kokeellisen työnmuodon vuoksi. 

4.1 KOKEELLINEN OPETUS JA OPPIMINEN 

4.1.1 YLEISTÄ 

 
Kokeellisuudella on suuri rooli kemian korkeakouluopetuksessa. Luennoilta saadaan kemian 
perustiedot, mutta laboratoriotöiden kautta niitä voidaan käyttää hyödyksi. Kemian luento-
opetus on kemiallisten teorioiden standardoimaa, kun taas laboratorio-opetus vaihtelee 
suuresti oppilaitosten tai jopa oppilaitoksen laboratorioiden välillä. Laboratoriotöiden on 
katsottu olevan erittäin oleellinen osa kemian opetusta. Laboratoriotöiden mahdollisuudet 
lisätä opiskelijoiden oppimista voidaan saavuttaa ymmärryksen kautta. (Elliott, Stewart & 
Lagowski, 2008) Tässä tutkimuksessa kokeellisilla oppilastöillä oli keskeinen rooli. 
 
Kemian opetuksen yhteydessä puhutaan kokeellisuudesta ja kokeellisen työskentelyn 
hyödyistä. Niillä on pitkä historia tiedeopetuksessa. Ennen 1900-lukua tieteellisellä 
kokeellisuudella kehitettiin opiskelijoiden perustelutaitoja. 1900-luvun alkupuolella sitä 
sovellettiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten ongelmien 
ratkaisemiseen tieteellistä kokeilua käytettiin 1970-luvulla. (DeBoer, 2004) 1980-luvun 
loppupuolella ja 1990-luvulla on ollut kasvava tarve kokeelliseen opetukseen 
luonnontieteellisessä opetuksessa (AAAS, 1994; NRC, 1996).  
 
Luonnontieteellisen kokeellisuuden tavoitteena on tiedon hankinta, 
tiedonhankintamenetelmien ja laitteiden kehittäminen (esim. Lavonen, Meisalo et al., 1998). 
Kokeellisuus määritellään monella eri tavalla. National Research Council:n (NRC) mukaan 
(1996) se on monia erilaisia näkökantoja sisältävää toimintaa. Vuonna 1994 tehdyn 
opetussuunnitelmauudistuksen mukaan kokeellisuudella tarkoitetaan toimintaa, jossa 
tutkitaan luonnon ilmiötä, suunnitellaan koejärjestelyä ja tulosten tulkintaa. Kokeellinen 
toiminta voi olla demonstraatioita, laboratoriotöitä tai itsenäistä työskentelyä. Kokeellisella 
toiminnalla toivotaan olevan luomiskykyä tukeva vaikutus. (Lavonen, Meisalo et al., 1998)  
 
Kokeellisella tutkimuksella on viisi tyypillistä piirrettä: kysymykset, suunnittelu, tulokset, 
johtopäätökset ja viestintä (ks. taulukko 1). Oppilaskeskeisessä kokeellisuudessa opiskelijat 
tekevät havaintoja ilmiöistä. (Minner, Levy & Century, 2010) Kokeellinen kemian opetus 
useimmiten sisältää käytännön laboratoriotöitä (Gott & Duggan, 1995; Näsäkkälä, Flinkman 
& Aksela, 2001). 
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Taulukko 1 Kokeellisen tutkimuksen osat (Minner, et al., 2010) 

KYSYMYS SUUNNITTELU TULOKSET JOHTOPÄÄTÖS VIESTINTÄ 
Kysymykset 
opiskelijoiden 
ohjaamiseksi 

 

Kokeellisen kokeen 
suunnittelu 

Tulosten 
kerääminen ja 
kirjaaminen 

Tulosten yhteenvedot 
ja selitykset 

 

Johtopäätöksien ja 
tulkintojen 
tiedottaminen 
suullisesti, 
visuaalisesti tai 
kirjallisesti 

 
Kokeellinen työskentely voi olla kvalitatiivista tai kvantitatiivista. Sen tavoitteena voi olla 
ilmiön toteaminen tai havainnollistus. Olennaista kokeellisessa työskentelyssä on, että se on 
osa jäsenneltyä kokonaisuutta ja se motivoi opiskelijoita. (esim. Lavonen, Meisalo et al., 
1998) 
 
Yksi akateemisen opiskelun saavutuksista on kokeellinen yhteisöllinen oppiminen (Slavin, 
1988).  Yhteisöllisessä kokeellisessa oppimistavassa opiskelijat toimivat pienryhmissä. 
Ryhmän kullakin jäsenellä on oma tehtävänsä ja ryhmän jäsenet auttavat toisia oppimaan. 
Tehtävien ja tiedon jako auttaa ryhmää ymmärtämään paremmin annettua tehtävää. 
Oppimistavan tehokkuus on ryhmän motivoimisessa. Ryhmän jäsenet ovat ohjaajan lisäksi 
vastuussa toisilleen. Jos yksi ryhmän jäsenistä ei tee osuuttaan ryhmän hyväksi, koko 
ryhmän oppiminen kärsii. Tämä pitää opiskelijoiden motivaatiota yllä. (Smith, Hinckley & 
Volk, 1991)   

4.1.2 KOKEELLISET OPPILASTYÖT 

 
Hodsonin (1996) mukaan kokeellisessa opetuksessa opitaan liian harvoin kemiaa. 
Opiskelijoilla ei ole aikaa ajatella kokeellisen työn aikana (Domin, 1999). Perinteisiä 
laboratoriotöitä pidetään passiivisena ohjeiden mukaan tehtävänä työskentelynä, jossa 
ohjaaja on suunnitellut aihealueet, joita tutkitaan laboratoriossa (Tamir, 1977). Perinteinen 
kokeellisuus ei edistä ymmärtämiseen tarvittavia ajattelutaitoja (Shiland, 1999). Dominin 
(1999) mukaan korkeakouluissa laboratoriotyöohjeet ovat usein liian reseptimäisiä, eivätkä 
ne siten tue opiskelijan kemian ymmärtämistä ja ajattelutaitoja, koska opiskelijat käyttävät 
enemmän aikaa oikean tuloksen saavuttamiseen kuin työn suunnitteluun, organisointiin 
(Stewart, 1988) ja tulosten syvälliseen käsittelyyn (Novak & Gowin, 1984). Ne on 
suunniteltu siten, että suuria opiskelijamääriä voidaan ohjata samanaikaisesti pienellä 
ohjaajan panostuksella lyhyessä ajassa (Lagowski, 1990). Opiskelijat tulisi saada 
ajattelemaan enemmän laboratoriossa (Aksela, 2005). Syvällinen ymmärtäminen edistyy, 
mikäli työohjeet on muotoiltu tukemaan korkeamman tason ajattelutaitoja. Kokeellisten 
töiden tulisi olla esimerkiksi sellaisia, joissa (i) muodostetaan hypoteesi, (ii) suunnitellaan 
työtä, (iii) muuttujia muutetaan, (iv) tulkitaan tuloksia, (v) tehdään johtopäätöksiä sekä (vi) 
esitetään tuloksia. (Aksela, 2009) 
 
Kokeellisessa työskentelyssä oppilaat osallistuvat käytännön kokeelliseen työskentelyyn. 
Oppilastöiden sijaan töistä käytetään usein nimityksiä koe tai käytännön toiminta. Näissä 
oppilas tutkii luonnon ilmiötä, on koejärjestelyn suunnittelija ja tulkitsee tuloksia. (esim. 
Lavonen, Meisalo et al., 1998) Erätuuli ja Meisalo (1991) ovat käyttäneet 
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luonnontutkimustehtävää samassa merkityksessä kuin koe, koska sanalla koe on muukin 
merkitys kuin vain luonnontieteellinen tutkimus. Luonnontutkimustehtävä on tutkimuksen 
omaista toimintaa, jossa luonnosta tehdään havaintoja ja mittauksia. Siihen liittyy oppilaan 
tehtävän suunnittelua, itse tehtyjä havaintoja ja mittauksia. Myös tulosten tulkinta ja 
raportointi kuuluu luonnontutkimustehtävään. (esim. Lavonen, Meisalo et al., 1998) 
 
Oppilastyö on oppilaslaboratoriossa tapahtuvaa kokeellista toimintaa. 
Laboratoriotutkimuksen aikana opiskelijat käyvät läpi päävaiheet, kuten työn 
suunnittelemisen, jolloin esim. muodostetaan kysymykset ja materiaaliin tutustumisen. 
Silloin myös päätetään tutkimusmenetelmät ja analysoidaan tulokset. Hyvin suunnitellut 
laboratoriotyöt auttavat opiskelijoita opiskelutaidon kehittämisessä. (Hofstein, 2004) 
Opiskelijat joutuvat esittämään kysymyksiä tiedonhaun, tulosten käsittelyn ja tutkimuksen 
suunnittelun yhteydessä (Krajcik, Mamlok & Hug, 2001). Laboratoriossa tapahtuvan 
oppilastyön perimmäisenä tavoitteena on parantaa oppilaiden luonnontieteellistä 
yleissivistystä sekä kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia valmiuksia. (Lavonen, Meisalo et 
al., 1998)  
 
Nykyiset työohjeet ovat esteenä oppilastöiden kehittämiselle. Niissä annetut ohjeet ovat 
reseptinomaisia ja vastauksille on varattu valmis vastaustila. Laboratoriotyöskentely vaatii 
mittaamisen, luonnon tutkimisen ja mittalaitteiden käytön hallintaa sekä 
tulostenkäsittelytaitoja. Näitä taitoja ei kuitenkaan oppilaille opeteta, ei edes 
oppimateriaaleissa. (Lavonen, Meisalo et al., 1998) 
 
Esimerkiksi ongelmalähtöistä oppimistapaa sovelletaan kemian kokeellisessa 
työskentelyssä. Tässä oppimistavassa ongelmanratkaisu on toisarvoinen ongelmaan 
verrattuna. Se on kokeellinen oppimistapa, jossa lopputulos tiedetään. Ongelmalähtöisessä 
laboratoriotyössä vain ohjaaja tietää mikä se on, kun taas perinteisissä kokeellisissa töissä 
sekä ohjaaja että opiskelijat tietävät lopputuloksen. Ongelmalähtöiset kokeelliset kemian 
työt perustuvat päättelyyn ja sen vuoksi lähestymistapa on deduktiivinen. Tässä 
lähestymistavassa teorian perusteella tehdään havainnot ja kokeet. Perinteisissä kokeellisissa 
töissä on myös mahdollista tehdä ensin esimerkiksi havaintoja ja mittauksia, jonka 
perusteella muodostetaan teoria. Tällöin lähestymistapa on induktiivinen. Ongelmalähtöinen 
laboratoriotyö on opiskelijakeskeistä omaan ajatteluun perustuvaa, kun taas perinteisessä 
kokeellisessa työskentelyssä on opiskelijat toistavat ohjaajan laatimat ohjeet. (Domin, 1999) 

4.2 KOKEELLISUUS JA KIINNOSTUKSEN TUKEMINEN 

 
Tärkein syy tutkia kiinnostusta kemian opetuksessa on se, että kiinnostuneet opiskelijat 
oppivat hyvin kemiaa ja osaavat käyttää sitä erilaisissa tehtävissä yhteiskunnassa. Opetuksen 
ja kiinnostuksen tutkiminen mahdollistaa kemian osaajien saamisen kilpailukykyisille 
teollisuuden aloille. Myös poliittinen päätöksenteko edellyttää kemiallista tietämystä. (de 
Jong, Schmidt, Burger & Eybe, 1999) 
 
Akselan ja Karjalaisen (2008) mukaan yleisin syy kokeellisuuden käytölle oppimistapana on 
oppiminen. Kokeellisuus myös havainnollistaa ja siinä on yhteys teoriaan. Kokeellisuus lisää 
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myös kiinnostusta ja motivoi opiskelijoita (esim. Aksela & Karjalainen, 2008; King, 2012), 
kuten ongelmalähtöinen oppiminen (Aksela & Karjalainen, 2008). Kiinnostus on 
työtapariippuvaista ja suotuisissa olosuhteissa se voi muuttua pysyväksi henkilökohtaiseksi 
kiinnostukseksi. Opetusmetodeista olisi hyvä suosia oppilaita kiinnostavia oppimistapoja, 
kuten pienryhmätyöskentelyä. (Lavonen et al., 2005) Lavosen (2002) mukaan 
pienryhmätyöskentelyssä on monia etuja. Se esimerkiksi kehittää ymmärrystä, havaintojen 
analysointia ja johtopäätösten tekoa. 
 
Kokeellisen opetuksen tulisi olla tavoitteellista. Sen pitäisi myös tukea valtakunnallisen 
opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita. Kokeellisen työn suunnittelun tulee lähteä 
opiskelijan näkökulmasta. Koetta suunniteltaessa pitää huomioida se mitä opiskelijan tulisi 
oppia. Kokeellinen tehtävä muotoillaan tavoitteen ja työtavan mukaan. Lisäksi otetaan 
huomioon arviointi. (Millar, Tieberghien & Le Maréchal, 2002) Millarin (2004) mukaan 
kokeellisuus on tehokkainta silloin, kun oppimitavoitteet ovat selvät. 

 
Kokeellisuus on tehokasta luonnontieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  Se tehostaa 
kemian ymmärtämistä, kehittää kokeellisia taitoja, kuten esimerkiksi yhteistyö- ja 
kommunikaatiotaitoja sekä tukee postitiivisten asenteiden kehittämistä. Se kehittää myös 
kriittistä ajattelua. (Hofstein, 2004; Ketpichainarong, Panijpan & Ruenwongsan, 2010) 
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5 YMPÄRISTÖANALYTIIKAN 
KOKEELLINEN OPETUS 

Luvussa kuvataan tutkimuksen kohteena olevaa ympäristöanalytiikan korkeakouluopetusta 
ja tässä tutkimuksessa käytettyjä analysointimenetelmiä ja -laitteistoja.  
Analysointimenetelmiä ja -laitteistoja on käytetty tässä tutkimuksessa laboratoriotöiden 
suorittamiseen. Luvussa esiteltäviä laitteistoja ammattikorkeakoulusta valmistuneet 
käyttävät teollisuudessa. Kvalitatiivista analyysiä käytetään yleisesti yliopiston kokeellisessa 
työskentelyssä. 

5.1 YMPÄRISTÖANALYTIIKAN OPETUKSESTA 
KORKEAKOULUSSA 

 
Ympäristöanalytiikan opetus korkeakoulussa on laajaa ja moninaista. Sitä opetetaan sekä 
ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Myös teknillisten yliopistojen opetukseen kuuluu 
ympäristöanalytiikka.  
 
Ammattikorkeakouluissa ympäristöanalytiikka kuuluu erityisesti laboratorioalan 
koulutusohjelmiin (esim. TAMK, 2010). Ympäristöanalytiikan kursseilla opetetaan 
esimerkiksi analyysimenetelmiä (esim. OAMK, 2010b) ja ympäristöntutkimusta (esim. 
TAMK, 2010). Ympäristöanalytiikka kuuluu osana myös muidenkin opintosuuntauksien 
opintoihin, kuten esimerkiksi ympäristöteknologian (esim. MAMK, 2010) ja bio- ja 
elintarviketeknologian (esim. Metropolia, 2010) opintoihin. 
 
Yliopistoissa ympäristöanalytiikan opettaminen on keskittynyt bio- ja ympäristötieteisiin. 
Opinnoissa keskitytään esimerkiksi ympäristöanalytiikassa käytettäviin 
näytteenottomenetelmiin (esim. Helsingin yliopiston biotieteiden laitos, 2011) tai 
ympäristökemiaan ja -tekniikkaan (esim. Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja 
metsätieteiden tiedekunta, 2011). Kemian laitoksilla opetetaan lähinnä 
ympäristöanalytiikassa käytettäviä analyysitekniikoita (esim. Oulun yliopiston kemian 
laitos, 2010). 
 
Teknillisissä yliopistoissa kemian tekniikan opinnoissa opetetaan esimerkiksi ympäristön 
tilan seurannassa käytettäviä tekniikoita ja menetelmiä (esim. Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto, 2010). Samoin voi opiskella ilman, veden ja maaperän tutkimuksen suunnittelua 
(esim. Tampereen teknillinen yliopisto, 2009) ja kemometriaa eli tilastollisia menetelmiä 
(esim. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2010). 
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5.2 YMPÄRISTÖANALYTIIKAN KOKEELLISEN 
OPETUKSEN MENETELMIÄ 

5.2.1 KVANTITATIIVINEN ANALYYSI 

 
Kvantitatiivisella eli määrällisellä analyysillä tutkitaan näytteestä jonkin komponentin 
määrää tilavuus- tai massayksikköä kohti. Kvantitatiiviseen analyysiin käytetään erilaisia 
tekniikoita riippuen näytteestä ja pitoisuudesta. Ympäristöanalytiikassa näytteen 
epäorgaanisten komponenttien pitoisuudet ovat yleensä pieniä ja niiden analysoimiseen 
tarvitaan spektrofotometrisiä tekniikoita. Spektrofotometristen menetelmien etuna on 
nopeus. (Väisänen, 2002) Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulun laboratorioalalla 
käytettiin erilaisia kvantitatiivisia määritysmenetelmiä (ks. kappaleet 5.2.1.1-5.2.1.5). 

5.2.1.1 UV/Vis-spektrofotometri 

 
Spektrofotometrillä tehdään mittauksia aallonpituuden funktiona (Nagaraj, Prakash, 
Shivakumar & Shrestha, 2008). Sen toiminnan perustana on Beerin laki, jonka mukaan 
valon absorption määrä on suoraan verrannollinen valon aineessa kulkemaan matkaan ja 
valon absorption määrä on suoraan verrannollinen aineen konsentraatioon liuoksessa 
(Horowitz, Meller & Moortgat, 2001). Beerin laki pitää vain osin paikkansa. Absorptio 
kasvaa lineaarisesti konsentraation kasvaessa tietyllä väkevyysalueella. Tämä alue on 
aineesta riippuvainen, kuten myös alueen leveys. Laki ei ole enää voimassa, kun absorptio 
kasvaa liian suureksi. (Pasha & Narayana, 2008)   
 
UV/Vis-alueen spektrometrejä on kolmea erilaista tekniikkaa: visuaalisia komparaattoreita, 
suodatinfotometrejä ja spektrofotometrejä (Mosaad, 1998; Saarinen & Lajunen, 1992). 
Spektrofotometrin komponentteja ovat mm. säteilylähde, näytetila, monokromaattori ja 
vahvistin (Harris, 2010). Valonlähteenä UV/Vis-spektrofotometrissä näkyvällä 
aallonpituusalueella käytetään yleensä hehkulamppua ja UV-alueella deuteriumlamppua. 
Deuteriumlamppua voidaan käyttää esimerkiksi aallonpituusalueella 200 - 350 nm. (Harris, 
2010; Song & Liu, 2005) Näkyvällä alueella sähkövirralla lämmitetty wolframilampun 
hehkulanka muodostaa valoa aallonpituusalueella 320 - 2500 nm (Harris, 2010). Nykyään 
voidaan käyttää säteilylähteenä myös laseria. Laser voi olla esimerkiksi 325 nm:n helium-
kadmium laser. Mittausalue kattaa käytännössä koko UV/Vis-alueen sen ollessa 250 - 700 
nm. (Li, Li, Yang & Ge, 2001) 
 
UV/Vis- alueella käytetään useimmiten joko lasista (Park, Taton & Mirkin, 2002) tai 
kvartsista (Boiocchi et al., 2004) valmistettuja kyvettejä. Myös muovikyvettejä voidaan 
käyttää (Jaarinen & Niiranen, 2008). Kyvettimateriaalin pitää läpäistä mittauksessa 
käytettävä aallonpituus hyvin (Harris, 2010). Sen vuoksi näkyvällä aallonpituusalueella 
käytetään lasikyvettejä (Conway, Harper & Lansbury Jr, 2000; Harris, 2010; Park, et al., 
2002) tai muovikyvettejä (Jaarinen & Niiranen, 2008). Kvartsikyvettejä puolestaan 
käytetään UV-alueen mittauksiin (Boiocchi et al., 2004; Harris, 2010). Kvartsikyvettejä 
voidaan käyttää koko aallonpituusalueella, mutta lasikyvetit soveltuvat vain näkyvällä 
aallonpituudella tehtäviin mittauksiin (Harris, 2010). Kyvettejä on läpimitaltaan useita 
erilaisia. Läpimitta voi olla esimerkiksi 0,02 cm, 1 cm (Conway, et al., 2000) tai vaikkapa 10 



 

28 
 

cm (Boiocchi et al., 2004). Liuosten ollessa laimeita, kyvettinä voi olla 10 cm kyvetti 
(Harris, 2010).  
 
Spektrin mittaamiseen käytetään monokromaattoria (Mills, 2001). Monokromaattorina 
käytetään useimmiten hilaa. Se koostuu tulo- ja lähtöraosta (Hislop & Bolton, 1999), 
säteilyn fokusointiin tarvittavista peileistä ja/tai linsseistä, dispergoivasta elementistä ja 
lähtöraosta. Monokromaattorin toimintaperiaate on se, että kovera peili ensin kollimoi 
tuloraosta tulevan polykromaattisen säteilyn. Braggin lakiin perustuen eri aallonpituudet 
taipuvat hilalla eri kulmiin. Hila on metalli- tai muovilevy, jossa on uurteita hyvin tiheään. 
Hilalta saadut eri aallonpituudet fokusoidaan koveralla peilillä polttotason samaan kohtaan. 
Eri aallonpituudet ohjautuvat monokromaattorin lähtörakoon hilan asentoa eli kulmaa 
muuttamalla. Monokromaattorin ulostuloraolla erotetaan haluttu kaistale spektristä. (Harris, 
2010) 
 
Valomonistinputkea käytetään spektrofotometreissä detektorina. Siinä valosignaali 
muutetaan sähköiseksi signaaliksi (Harris, 2010). Useammalla peräkkäin olevalla dynodilla 
saadaan alkuperäinen heikko virta vahvistumaan jopa miljoonakertaisesti. Sen vahvistama 
virta vahvistetaan vielä vahvistimessa, jonka jälkeen se tulostetaan (Saarinen & Lajunen, 
1992, 195). Valomonistinputken vahvistuskerroin on suuri. Riippuen valokatodi-
materiaalista sillä on mahdollista mitata hyvin pieni UV- ja Vis valomäärä. (Harris, 2010) 
 
Spektrofotometrejä on sekä yksi- että kaksisädelaitteita. Lukeman saamiseksi 
yksisädelaitteella on aina tehtävä kaksi mittausta (Saarinen & Lajunen, 1992). 
Referenssiliuos ajetaan ensin taustaksi, jolloin mitataan pelkkää liuotinta ja 
värinmuodotusreagensseja siältävän liuoksen läpi kulkeneen monokromaattisen valon 
voimakkuus. Tämän jälkeen mitataan näyteliuosta sisältävän identtisen kyvetin läpi 
kulkeneen monokromaattisen valon voimakkuus. (Harris, 2010) Kaksisädelaitteissa on 
pyörivä sektoripeili, joka jakaa valonlähteen lähettämän säteen näyteliuoksen ja 
referenssiliuoksen kautta kulkeviksi säteiksi. Nämä säteet johdetaan vuoronperään 
detektorille. (Saarinen & Lajunen, 1992, 195)  
 
Nykyään spektrofotometreissä ovat mikroprosessori-pohjaiset tietokoneet, jotka ohjaavat 
laitteen toimintoja ja suorittavat mittausten käsittelyn. Diodirividetektorien avulla voidaan 
mitata kerralla koko spektri halutulla aallonpituusvälillä. (Saarinen & Lajunen, 1992) 
Diodirivielektordi koostuu useasta piivalodiodista ja se toimii alueella 200 - 1100 nm 
(Harris, 2010). UV/Vis spektrofotometristä on esimerkki kuvassa 1. 
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 Kuva 1 UV/vis spektrofotometri 

5.2.1.2 Atomiabsorptiospektrometria (AAS) –tekniikat 

 
Atomeilla ja atomaarisilla ioneilla on kyky absorboida ja emittoida sähkömagneettista 
säteilyä ja tähän perustuu atomiabsorptiospektrometriset menetelmät. Näyte atomisoidaan, 
määritettävän alkuaineen atomit viritetään lämpö- tai valoenergialla ja näytteessä tapahtuva 
valon absorptio tai sen lähettämä emissio mitataan. Atomispektrometrisissä menetelmissä 
mittausalue on näkyvän valon ja UV-valon aallonpituusalue. (Dean´s Analytical Chemistry 
handbook, 2004) 
 
Terävävalolähteenä toimii onttokatodilamppu (Dean´s Analytical Chemistry handbook, 
2004; Harris, 2010) tai elektroditon purkauslamppu (EDL-lamppu) (Dean´s Analytical 
Chemistry handbook, 2004; Lajunen, 1986). Se lähettää tutkittavan alkuaineen puhdasta, 
teräväviivaista emissiospektriä. Tämän jälkeen emissiosignaali moduloidaan. Se voidaan 
tehdä joko katkomalla sädettä mekaanisesti noin 200 kertaa sekunnissa tai sytyttämällä ja 
sammuttamalla lamppua jatkuvasti. Moduloitu signaali kulkee atomihöyryn lävitse, jossa 
tutkittavat atomit absorboivat valolähteen lähettämää säteilyä. Monokromaattorina on hila ja 
se erottaa halutun spektriviivan. Monokromaattorilta spektriviiva ohjataan detektorina 
toimivalle valomonistinputkelle. Moduloitu signaali täytyy vielä vahvistaa 
selektiivivahvistimella. Näin saadaan mittaustulos ja se voidaan tulostaa. (Lajunen, 1986)  

 
Ilma-asetyleeniliekkiä käytetään tavallisimmin atomisointiin. Sen avulla voidaan määrittää 
noin 30 alkuainetta. Stoikiometrisen liekin lämpötila on 2450 K. Joidenkin aineiden oksidit 
hajoavat korkeammissa lämpötiloissa. Sellaiset aineet ovat määritettävissä käyttämällä 
typpioksiduuli-asetyleeniliekkiä. Muunlaisia liekkejä ei juurikaan käytetä, kuten esimerkiksi 
vety-ilmaliekkiä. (Dean´s Analytical Chemistry handbook, 2004; Lajunen, 1986) Esimerkki 
liekki AAS:sta on kuvassa 2. 
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  Kuva 2 Liekki AAS 

Liekittömänä menetelmänä eniten käytetty on grafiittiuunimenetelmä, jossa liekin korvaa 
grafiittiputki. Se kuumennetaan valkohehkuiseksi vaihtovirtakelan avulla. Tätä kutsutaan 
elektrotermiseksi atomisaatioksi ja siksi GFAAS:ia (graphite furnace AAS) kutsutaan myös 
ETAAS:ksi eli elektrotermaaliseksi AAS:ksi. Putkia on monenlaisia, joista pyrolyyttisesti 
päällystetty grafiitti on edullinen. Pyrolyyttisesti päällystetyssä putkessa näyte jakaantuu 
tasaisesti ja se kestää pidempään kuin perusputket. Näyte syötetään automaattisella 
näytteensyöttäjällä pienestä reiästä putkeen, jossa on L’vovin taso. Prosessi sisältää 5 
vaihetta: 

 
1) Kuivatus – liuottimen haihdutus  
2) Tuhkistus – näytematriisin rikkominen  
3) Atomisointi – analyytin atomisaatio ja höyrystäminen  
4) Puhdistus 
5) Jäähdytys  

 
Tuhkistuksen ja atomisoinnin lämpötilat ovat alkuainekohtaisia. Grafiittiuunitekniikalla 
päästään pienempiin toteamisrajoihin kuin liekkimenetelmällä, mutta se on selvästi 
hitaampi. (Dean´s Analytical Chemistry handbook, 2004; Lajunen, 1986) Kuvassa 3 on 
esimerkki GFAAS:sta. 

 

Kuva 3 Grafiittiuuni AAS 
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5.2.1.3 ICP-tekniikat 

 
ICP-OES (inductively coupled plasma optical emission spectrometry) on paljon käytetty 
rutiinimenetelmä mm. geologisissa tutkimuksissa ja vesianalyyseissä, jolla voidaan 
analysoida useita alkuaineita samanaikaisesti. Sen etuina on myös laaja lineaarinen 
määritysalue, hyvä toistettavuus ja herkkyys. (Dean´s Analytical Chemistry handbook, 2004; 
Harris, 2010) 
 
ICP-tekniikoissa käytetään emissiolähteenä argon-plasmaa, jota ylläpidetään 
radiotaajuudella. Plasma on hehkuvaa kaasua, jossa osa atomeista tai molekyyleistä on 
ionisoitunut ja se on todella kuuma. Kuumimmassa kohdassa lämpötila voi olla 10000 K ja 
analyysivyöhykkeessä noin 5000 - 8000 K. Plasma muodostuu kvartsilasista valmistettuun 
soihtuun, jossa on kolme sisäkkäistä putkea. Uloin johtaa plasman synnyttävää kaasua, sisin 
näyteaerosolin argonin kanssa ja keskimmäinen muodostaa lisäkaasulähteen. Plasman 
muodostava argonkaasu johdetaan niin, että se kierrevirtauksen avulla toimii 
jäähdytinkaasuna ja stabiloi plasmasoihdun. (Dean´s Analytical Chemistry handbook, 2004)  
 
Spektrometrit perustuvat samoihin periaatteisiin kuin AAS- tai UV/Vis -tekniikat. Nykyään 
ICP-OES -tekniikoissa aallonpituuden valitsijana käytetään polykromaattoria ja detektointiin 
erilaisia kamerasysteemejä.  ICP:n kanssa sovelletaan myös massaspektrometria tekniikkaa, 
jolla alkuaineiden identifiointi tehdään massalukujen perusteella. (Perkin Elmer, 2011) 
Esimerkki ICP-OES:stä on kuvassa 4. 

 

 Kuva 4 ICP- OES 

5.2.1.4 Etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) –titraus 

 
EDTA on eräs kompleksometriseen titraukseen käytettävä reagenssi. Titraus perustuu 
kompleksien hajoamiseen ja niiden uudelleen muodostumiseen titrauksen aikana. 
Titrattavaan liuokseen on lisätty indikaattoriksi jotain tutkittavan metalli-ionin kanssa väriä 
muodostavaa yhdistettä. Titraus suoritetaan EDTA- liuoksella, joka muodostaa komplekseja 
tutkittavien ionien kanssa. Ekvivalenttikohta saavutetaan, kun EDTA on sitonut itseensä 
indikaattoriin sitoutuneet kationit ja liuoksen väri on muuttunut pysyvästi. (Hildebrand & 
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Reilley, 1957) Titrauksessa pH on hyvin merkityksellinen ja siksi liuos puskuroidaankin 
haluttuun pH arvoon. pH riippuu käytettävästä indikaattorista ja myös metalli-EDTA 
kompleksin tehollisesta kompleksinmuodostusvakiosta. (Schmid & Reilley, 1957; Wänninen 
& Ringbom, 1955) 

5.2.1.5 Jodometrinen titraus 

 
Jodometrinen titraus kuuluu hapetus-pelkistystitrauksiin, joka perustuu jodin ja 
pelkistysreagenssin, kuten tiosulfaatin väliseen reaktioon. Tiosulfaatti hapettuu jodin 
vaikutuksesta tetrationaatiksi. Jodin havainnoimiseen käytetään tärkkelysliuosta, joka 
värjäytyy jodin vaikutuksesta siniseksi. Jodometrinen titraus voidaan toteuttaa lisäämällä 
esimerkiksi kaliumjodia analysoitavaan näytteeseen, joka reagoidessaan tutkittavan 
analyytin kanssa vapauttaa jodia. (Patnaik, 2010,70)  

 

5.2.2 KVALITATIIVINEN ANALYYSI 

 
Kvalitatiivinen eli laadullinen analyysi tarkoittaa näytteen komponenttien laadullista 
tutkimista. Näytteestä määritetään esimerkiksi ioneja. Kvalitatiivisessa analyysissä ionit on 
jaettu kationeihin ja anioneihin. Kationit puolestaan on jaettu viiteen eri ryhmään 
kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Kvalitatiivisen analyysiin kuuluu esikokeita, kuten 
pH:n määrittäminen, liekkikoe sekä sulfidi- ja karbonaatti-ionien testaus. Kunkin ryhmän 
kationit osoitetaan ryhmille ja ioneille ominaisilla saostuskokeilla. Anionit voidaan määrittää 
esimerkiksi saostamalla, pH-paperilla tai erilaisilla värikokeilla. Kvalitatiivinen analyysi 
voidaan tehdä nestemäisestä tai kiinteästä näytteestä ja myös nestemäisestä näytteestä, jossa 
on saostuma. (Atkins, 1992; Vogel, 1996) Tämän tutkimuksen yliopistossa tehdyt 
kokeelliset työt toteutettiin kvalitatiivisen analyysin avulla. 
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6 TUTKIMUS 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen tavoitteita, tutkimuskysymyksiä, tutkimuskohteita, 
menetelmää, analysointia ja luotettavuutta.  

6.1 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

 
Kehittämistutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tutkimusperustaisesti opiskelijoista 
hyödyllinen ja kiinnostava kokeellinen ongelmalähtöinen oppimisympäristö kemian 
korkeakouluopetukseen.  

6.2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 
Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on, minkälainen on opiskelijoista hyödyllinen ja 
kiinnostava kokeellinen ongelmalähtöinen oppimisympäristö kemian 
korkeakouluopetukseen.  Seuraavan kappaleen taulukossa 2 on esitelty osatutkimuksittain 
uuden oppimisympäristön kehittämistä ohjaavat kysymykset. 

6.3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 
Päätutkimusmenetelmänä käytetään kehittämistutkimusta (ks. kappale 1.2 teoriaosassa), joka 
sisältää sekä teoreettisen että empiirisen ongelma-analyysin (Edelson, 2002). Tässä 
tutkimuksessa on kolme kehittämisosaa, jotka sisältävät yhteensä kuusi tapaustutkimusta 
(ks. kuva 5):  

  

 Osa 1: Tarveanalyysi  
(tapaustutkimus 1: OPS) 

 Osa 2: Ongelmalähtöinen oppimisympäristö opetuksessa  
(tapaustutkimus 2: OAMK PBL 1 ja tapaustutkimus 3: HY PBL 1)  

 Osa 3: Kehitetty ongelmalähtöinen oppimisympäristö opetuksessa  
(tapaustutkimus 4: OAMK PBL 2, tapaustutkimus 5: HY PBL 2 ja 
tapaustutkimus 6 HY PBL 3) 
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Kuva 5 Kehittämistutkimuksen kolme kehittämisosaa sisältäen yhteensä kuusi eri tapaustutkimusta 

(esim. OPS tarkoittaa ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatutkimusta, OAMK PBL 1 tarkoittaa 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun PBL -projektia 1 ja HY PBL 2 tarkoittaa Helsingin yliopiston 

kemian laitoksen PBL –prjoektia 2). 

 
Taulukossa 2 on kuvattuna jokaisen tapaustutkimuksen tutkimuskysymykset, menetelmät 
sekä tutkimusta esittelevät kappaleet. Tapaustutkimus on tutkimus, jossa keskitytään 
tutkimaan esimerkiksi yhtä tapahtumaa, prosessia tai henkilöryhmää. Se voi olla alustava, 
kuvaileva tai selittävä tutkimus. Alustavassa tapaustutkimuksessa muodostetaan hypoteeseja 
ja viimeistellään tutkimuskysymyksiä varsinaisen tutkimuksen mukaiseksi. Kuvaileva 
tutkimus antaa tietoa tapahtuman luonteesta. Tapaustutkimuksella on kosketus 
todellisuuteen. Sen avulla tutkittavat tapaukset ovat ainutlaatuisia eikä sen vuoksi tuloksia 
voida yleistää (Cohen, Manion & Morrison, 2007, 253-263).  
 
Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelma tutkimus on tehty käyttäen kyselytutkimusta 
(Alkula, Pöntinen & Ylöstalo, 1995; Grönfors, 1982; Tiusanen, 2005). Yksityiskohtaiset 
tutkimusmenetelmäkuvaukset on esitetty osatutkimuksittain (ks. luvut 7-9). 
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Taulukko 2 Kehittämistutkimuksen osien tapaustutkimukset. 

TUTKIMUSOSA TUTKIMUSKYSY
MYS 

TUTKIMUS-
MENETELMÄ 

TUTKIMUKSEN 
ESITTELEVÄ 
KAPPALE 

Osa 1:  
Tarveanalyysi 

1. Miten ja kuinka 
paljon kemiaa 
opetetaan 
ammattikorkeakoului
ssa? 

 Kyselytutkimus 7.2.4. 

 2. Miten ja kuinka 
paljon analyyttistä 
kemiaa opetetaan 
ammattikorkeakoului
ssa? 

 Kyselytutkimus 7.2.5. 

Osa 2:  
Ongelmalähtöinen 
uusi 
oppimisympäristö 

1. Miten hyödyllinen on 
uusi 
ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö 
kemian opiskeluun 
opiskelijan 
näkökulmasta? 

 Kyselytutkimus 8.2. 

 2. Miten kiinnostava 
ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö on 
opiskelijoiden 
mielestä? 

 Kyselytutkimus 8.3. 

 3. Kuinka selkeä 
ongelmalähtöisen 
oppimisympäristön 
toteutus on 
opiskelijoiden 
mielestä? 

 Kyselytutkimus 8.4. 

Osa 3:  
Kehitetty 
ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö  

1. Miten hyödyllinen on 
kehitetty 
ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö 
kemian opiskeluun 
opiskelijan 
näkökulmasta? 

 Kyselytutkimus 9.2. 

 2. Miten kiinnostava 
ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö on 
opiskelijoiden 
mielestä? 

 Kyselytutkimus 9.3. 

 3. Kuinka selkeä 
ongelmalähtöisen 
oppimisympäristön 
toteutus on 
opiskelijoiden 
mielestä? 

 Kyselytutkimus 9.4. 

 

Kvantitatiivinen kyselytutkimus (Alkula, et al., 1995; Tiusanen, 2005), jota käytettiin 
kaikissa tapaustutkimuksissa, on etukäteen suunniteltu aineiston keräysmenetelmä 
kyselylomakkeiden avulla. Se kohdistuu satunnaisotannalla valittuun kohtalaisen suureen 
joukkoon tutkimuskohteita (Tilastokeskus, 2009). Kyselyn perusedellytys on sen 
ymmärrettävyys. Kyselytutkimuksen mittaaminen vaatii tutkijalta tutkittavan alan 
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tuntemusta ja se antaa tutkittavasta joukosta kuvailevaa tietoa. Tutkimus voi pyrkiä 
selvittämään esimerkiksi yksittäisten tapahtumien yleisyyttä tai erilaisten ominaisuuksien 
(laadullisten tai määrällisten) esiintymistä ja jakautumista. Kyselytutkimus tarkoittaa 
selvitystä tai kartoitusta. Sen tarkoituksena on antaa tietoa, jota voi hyödyntää käytännössä 
(Graham, et al., 2011). Sen heikkoutena on alhainen vastaajamäärä, aineiston 
analysointimahdollisuuksien rajallisuus, joustavuuden vähäisyys ja osittaiset vastaukset 
(esim. Tuomi ja Sarajärvi, 2002). 

6.4 TUTKIMUSKOHDE 

 
Tutkimukseen osallistui sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston opiskelijoita ja 
ammattikorkeakoulujen opettajia. Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi ryhmää (ks. 
taulukko 3): kolme ryhmää ammattikorkeakouluista (OPS, OAMK PBL 1 ja OAMK PBL 2) 
ja kolme yliopistosta (HY PBL 1, HY PBL 2 ja HY PBL 3).   

 

Taulukko 3 Tutkittavat ryhmät ja ryhmien koot. 

TUTKIMUS RYHMÄN KOODI TUTKITTAVA 
RYHMÄ 

RYHMÄN 
KOKO 

 Opetussuunnitelma  OPS  Kaikki 
ammattikorkeakoulu
jen kemian opettajat 

88 

 Ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö 

 OAMK PBL 
1 

 Kolmannen vuoden 
ammattikorkeakoulu
n laboratorioalan 
opiskelijat 

11 

  OAMK PBL 
2 

 Ensimmäisen 
vuoden 
ammattikorkeakoulu
n laboratorioalan 
opiskelijat 

10 

  HY PBL 1  Ensimmäisen 
vuoden yliopiston 
kemian opiskelijat 

9 

  HY PBL 2  Ensimmäisen 
vuoden yliopiston 
kemian ja 
sivuaineiden 
opiskelijat 

6 

  HY PBL 3  Ensimmäisen 
vuoden yliopiston 
kemian ja 
sivuaineiden 
opiskelijat 

6 

 



 

37 
 

6.5 AINEISTON ANALYSOINTI 

 
Kehittämisosien 1 - 3 tutkimusaineisto on analysoitu käyttämällä teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysiä sekä laadullisesti että määrällisesti. Tässä tutkimuksessa käytetty 
sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä, jonka kehitti Berelson vuonna 
1952 (Cohen, et al., 2007; Krippendorff, 2004; Tuomi & Sarajärvi, 2002).  
 
Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston sisällönanalyysi sisälsi monta vaihetta. Ensin 
määriteltiin tutkittavan aineiston pohjalta analysointiyksiköt sekä analyysiluokat. Tämän 
jälkeen aineisto jaettiin määriteltyihin luokkiin. Analyysiluokkia vertailtaessa niiden välille 
muodostettiin yhteyksiä. Lopuksi tulokset tulkittiin ja tehtiin johtopäätökset. Luokkien 
nimeämisessä on käytetty apuna myös aikaisempaa tutkimusta (Kelly & Finlayson, 2009). 
Luokat tehtiin erikseen ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkimuksista.  Esimerkit 
luokkiin jaosta ovat taulukoissa 18 ja 19 (ks. kappale 8.1.3). 
 
Tässä tutkimuksessa aineistoa on käsitelty myös määrällisesti käyttäen keskiarvoa, 
keskihajontaa ja suhteellista keskihajontaa. Keskiarvo kuvaa jakauman huipun arvoa ja 
saadaan laskemalla jonon havaintojen summa jaettuna havaintojen lukumäärällä. 
Keskihajonta eli standardipoikkeama on luku, joka mittaa kuinka paljon havaintoarvot 
poikkeavat keskimäärin keskiarvostaan. Suhteellinen keskihajonta (RSD) on keskihajonnan 
suhde keskiarvoon. (Miller & Miller, 2000) Tässä tutkimuksessa RSD kuvaa vastaajien 
yksimielisyyttä arvioitavasta seikasta. 

  

6.6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 
Luotettavuus kuvaa tutkimuksen laatua. Luotettavuus on tutkimuksen tieteellisen arvon 
mitta (Tuomi ja Sarajärvi, 2002). Tämän tutkimuksen luotettavuus on varmistettu useilla eri 
tavoilla (ks. taulukko 4). 
 
Kehittämistutkimuksen luotettavuus riippuu mixed -method metodologiasta (Greene, 2001; 
Tashakkori & Teddlie, 2002), joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa laadullisten ja määrällisten 
tutkimusmenetelmien käyttöä. Tätä tutkimusta on ohjannut kehittämistutkimuksen kriteerit: 
hyödynnettävyys ja kehittäminen (Dede, 2004). Oppimisympäristön kehittämisessä on otettu 
huomioon kemian opettajien ja opiskelijoiden tarpeet (hyödynnettävyys). 
Oppimisympäristön kehittäminen on tapahtunut tutkimustulosten pohjalta (kehittäminen). 
Tapaustutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa kyseessä oleva tapaus, sen valinta, 
tutkimuksen tavoite, aineisto, data-analyysi, johtopäätökset ja raportointi. 
Tapaustutkimuksen luotettavuutta alentaa aineiston katoamisalttius. Analysointi tehdään 
vasta tutkimustilanteen jälkeen, jolloin muistin varassa oleva aineisto voi unohtua. (Cohen, 
et al., 2007, 253-263)  
 
Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä. Se on luotettava, jos se 
täyttää seuraavat luotettavuuskriteerit: uskottavuus, siirrettävyys, luotettavuus ja 
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vahvistettavuus (Tuomi ja Sarajärvi, 2002). Uskottavuuden osatekijöitä ovat 
totuudenmukaisuus, sovellettavuus, pysyvyys ja neutraalisuus (Tuomi ja Sarajärvi, 2002; 
Tynjälä, 1991). Tässä tutkimuksessa uskottavuus on luotu tutkimuksen yksityiskohtaisen 
kuvaamisen kautta. Analyysiluokat on määritelty ja havainnoitu esimerkein. 
 
Siirrettävyys kuvaa tutkimuksen sovellettavuutta muissa yhteyksissä (Lincoln & Guba, 
1985; Tuomi ja Sarajärvi, 2002). Tässä tutkimuksessa tutkitaan ongelmalähtöistä 
oppimistapaa ympäristöanalytiikan kontekstissa ja se on helposti siirrettävissä muihin 
yhteyksiin. Vahvistettavuus on tutkimuksen tulosten riippumattomuutta (esim. Lincoln & 
Guba, 1985). Tämän tutkimuksen vahvistettavuus on varmistettu yksityiskohtaisella 
tutkimusmenetelmän kuvauksella. Tulosten vahvistettavuus on varmistettu vertaisarvioijan 
avustuksella. 
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Taulukko 4 Osatutkimuksien luotettavuus. 

Tutkimus Luotettavuus 
Osa 1:  
Tarveanalyysi 

Ammattikorkeakouluopettajille suunnattu opetussuunnitelmakysely lähetettiin 
sähköpostilla. Pieni vastausprosentti on sähköpostilla lähetettävän kyselyn riskinä ja 
se, että onko vastaaja ymmärtänyt kysymykset oikein. Lähettämällä 
muistutussähköposti voidaan vastausprosenttia kasvattaa. Vastausprosentti kasvoi 
hieman muistutussähköpostin lähettämisen ansiosta. Opetussuunnitelmia koskevan 
kyselyn tulokset ovat pienen vastausprosentin vuoksi vain suuntaa-antavia. Pieneen 
otokseen vaikuttaa kyselyn ajankohta. Ammattikorkeakouluopettajilla oli keväällä 
opetussuunnitelmien teon kanssa kiireitä. Otos on pienuudesta huolimatta edustava. 
Edustavuutta lisää vastausten laajuus maatieteellisesti ja koulutusaloittain. Myös 
vastanneiden ikäjakauma lisää luotettavuutta. Vastanneet olivat lähinnä pidempään 
opettaneita opettajia. Pidempään opettaneille opettajille on kokemuksen kautta 
kehittynyt näkemys ammattikorkeakouluopetuksen hyvistä ja huonoista puolista. 
(Rautiainen & Aksela, 2009) 

Osa 2:  
Ongelmalähtöinen  
uusi  
oppimisympäristö 

OAMK PBL 1:n kyselyt jaettiin opiskelijoille lopputentin yhteydessä ja palautettiin 
opettajalle sen jälkeen. Kyselyt lähetettiin tutkijalle postitse nimettömänä suljetussa 
kirjekuoressa. Näin palautetuissa kyselyissä nimettömyys säilyy ja opiskelijat 
rohkenevat vastata rehellisesti kysymyksiin. Silloin luotettavuus kyselyyn kasvaa. 
Kyselyssä käytetyt mitta-asteikkovälit eivät ole yhtä pitkiä. Se laskee luotettavuutta. 
Luotettavuutta lisää vertaisluokittelun tulosten perusteella lasketut Cohenin kappa-
arvot (ks. taulukko 6). 
 
HY PBL 1:n kyselyt jaettiin opiskelijoille laboratoriotyön aikana. Palautus oli 
henkilökohtaisesti suljetussa kirjekuoressa nimettömänä ohjaajalle/tutkijalle tai 
vahtimestarin kopille. Henkilökohtaisesti palautetun lomakkeen riskinä on 
nimettömyyden menettäminen. Tällöin on mahdollista, ettei täysin rehellisiä 
vastauksia uskalleta antaa ja tämä laskee luotettavuutta. HY PBL 1 ryhmästä yksi 
opiskelija ei palauttanut kyselyä. Tältä osin kyselyn luotettavuus on hyvä. Kyselyssä 
käytetyt mitta-asteikkovälit eivät ole yhtä pitkiä. Se laskee luotettavuutta. 
Luotettavuutta lisää vertaisluokittelun tulosten perusteella lasketut Cohenin kappa-
arvot (ks. taulukko 5). 

Osa 3:  
Kehitetty 
ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö 

OAMK PBL 2:n kyselyt jaettiin opiskelijoille lopuksi käydyn yhteenvedon jälkeen ja 
palautettiin opettajalle raportin yhteydessä. Kyselyt lähetettiin tutkijalle samoin kuin 
OAMK PBL 1:n kyselylomakkeet. Luotettavuutta lisää vertaisluokittelun tulosten 
perusteella lasketut Cohenin kappa-arvot (ks. taulukko 6). 
 
HY PBL 2:n ja HY PBL 3:n lomakkeet jaettiin ja palautettiin samalla tavalla kuin HY 
PBL 1:n. HY PBL 3:n osalta kyselyn luotettavuutta alentaa palautusprosentti. 
Kyselylomakkeen palautti kolme opiskelijaa kuudesta. HY PBL 2 ryhmästä kyselyn 
palautti kaikki, joten luotettavuus tältä osin on korkea. Luotettavuutta lisää myös 
vertaisluokittelun tulosten perusteella lasketut Cohenin kappa-arvot (ks. taulukko 5). 
 
Kaikkien tässä osassa käytettyjen kyselyiden mittareiden eripituiset välit laskevat 
luotettavuutta. 

 

Kaikista muista tapaustutkimuksista, paitsi tapaustutkimus 1:stä, laskettiin Cohenin kappa-
arvot. Kappa-arvo laskettiin neljästä kysymyksestä. Alla olevissa taulukoissa (taulukko 5 ja 
taulukko 6) ovat tapaustutkimusten kysymykset kappa-arvoineen. Pienten ryhmäkokojen 
vuoksi yliopiston ja ammattikorkeakoulun ryhmien vastaukset laitettiin oppilaitoskohtaisesti 
yhteen.  

 
Cohenin kappa on tilastollinen kerroin, joka kuvaa vertaisluokituksen yksimielisyyttä. 
Cohenin kappa ottaa huomioon myös satunnaisvaihtelun. (Sim & Wright, 2005) Cohenin 
kappa määritetään laskennallisesti kaavalla: 
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missä P0 on kahden luokittelijan välinen todellinen yksimielisyys ja Pc oletettu 
sattumanvarainen yksimielisyys. (Sim & Wright, 2005) 

 
Kapan arvo K > 0.8 kuvaa erinomaista luokittelun luotettavuutta (Krippendorff, 1980). 
Kapan arvon ollessa 0.67 < κ < 0.8 arvioinnissa on epävarmuutta (Carletta, 1996). 

Taulukko 5 Tapaustutkimus 3:n (HY PBL 1), tapaustutkimus 5:n (HY PBL 2) ja tapaustutkimus 
6:n (HY PBL 3) kappa-arvot. 

KYSYMYS KAPPA-ARVO 
 Mikä oli mielestäsi hyödyllisintä ongelmaperustaisessa laboratoriotyössä? 0.65 
 Mistä oli mielestäsi vähiten hyötyä ongelmaperustaisessa laboratoriotyössä? 0.66 
 Nimeä kolme seikkaa, joista pidit ongelmaperustaisessa analyysissä 0.69 
 Nimeä kolme seikkaa, joista et pitänyt ongelmaperustaisessa analyysissä 0.67 

Taulukko 6 Tapaustutkimus 2:n (OAMK PBL 1) ja tapaustutkimus 4:n (OAMK PBL 2) kappa-
arvot. 

KYSYMYS KAPPA-
ARVO 

 Mikä oli mielestäsi hyödyllisintä ongelmaperustaisessa 
laboratoriotyössä/ympäristö-analytiikan laboratoriotöissä? 

0.85 

 Mistä oli mielestäsi vähiten hyötyä ongelmaperustaisessa laboratoriotyössä/ 
ympäristöanalytiikan laboratoriotöissä? 

0.76 

 Nimeä kolme seikkaa, joista pidit ongelmaperustaisessa analyysissä/ 
ympäristöanalytiikan laboratoriotöissä 

0.81 

 Nimeä kolme seikkaa, joista et pitänyt ongelmaperustaisessa analyysissä/ 
ympäristöanalytiikan laboratoriotöissä 

0.74 

 

Tapaustutkimus 3:n, tapaustutkimus 5:n ja tapaustutkimus 6:n lasketuista kappa-arvoista 
kahden kysymyksen kappa-arvot asettuvat välille 0.67 < κ < 0.8. Tällöin tuloksissa on pieni 
epävarmuus. Myös loput kaksi kappa-arvoa ovat lähellä arvoa 0.67, jolloin tulokset ovat 
suuntaa antavia.   

 
Kaikki tapaustutkimus 2:n ja tapaustutkimus 4:n kappa-arvot asettuvat välille 0.67 < κ < 0.8 
tai κ > 0.8. Tällöin arviointi on luotettava tai niissä on pieni epävarmuus. 
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7 KEHITTÄMISTUTKIMUS : OSA 1 

Tässä luvussa kuvataan ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatutkimuksen tuloksia 
tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

7.1 TARVEANALYYSI 

 
Tarveanalyysiin kuuluu opetussuunnitelmatutkimus (OPS), jossa selvitetään kemian 
opetuksen nykytilanne ammattikorkeakouluissa opetussuunnitelmien perusteella. 
Kyselytutkimus (Alkula, et al., 1995; Grönfors, 1982; Tiusanen, 2005) sisältää opettajien 
taustatietoja, yleisesti kemian opetusta ja analyyttisen kemian opetussuunnitelmaa 
ammattikorkeakoulussa. Tässä tutkimuksessa kehitetty ympäristökemian opetus kuuluu 
epäorgaanisen analyyttisen kemian aihealueeseen. 

7.2 TAPAUSTUTKIMUS 1: KEMIAN 
KORKEAKOULUOPETUKSEN HAASTEITA 

 

7.2.1 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 
Ammattikorkeakoulujen kemian opetuksen nykytilanteen selvittämiseen käytettiin 
kolmeosaista kyselylomaketta (liite 1). Kyselylomakkeen ensimmäinen osa sisältää yleisiä 
asioita, kuten opettajien opetuskokemusta ja opetuksessa käytettävää kirjallisuutta. 
Kysymykset on pyritty järjestämään loogiseen järjestykseen (KvantiMOTV, 2010). 
Kyselylomakkeen toinen osa koskee kemian opetusta ammattikorkeakouluissa yleisellä 
tasolla ja viimeinen osio analyyttisen kemian opetusta. Kyselylomake pohjautuu aiempaan 
tutkimustietoon ja tutkijan kokemukseen aihealueesta. 
 
Kemian opetuksen kysymykset on järjestetty siten, että ensin ovat yleiset kysymykset, kuten 
kemian opetukseen käytettävää aikaa, haasteita, kursseja ja opetettavien käsitteiden vaikeutta 
koskevat kysymykset. Näitä seuraavat työtapakysymykset. Työtapakysymyksissä 
ensimmäisenä on yleinen työtapakysymys, jonka jälkeen on tietokoneen käyttöä koskevat 
kysymykset. Seuraavana ovat laboratorio-opetusta koskevat ja lopuksi projektityö- ja PBL-
kysymykset.  
 
Kolmas osio, analyyttisen kemian osio, on laadittu siten, että ensin ovat analyyttisen kemian 
yleiset kysymykset, kuten opetuksen keskeiset tavoitteet, haasteet, työtavat ja mittalaitteita 
koskevat kysymykset. Lopuksi ovat metallianalytiikkaa koskevat kysymykset. Tästä aiheesta 
kysyttiin metallianalytiikan opetuksen aihealueita ja määrää. Lomakkeessa on vaihtoehto- ja 
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suoria kysymyksiä. Vaihtoehdoista valittiin esimerkiksi joko vaihtoehto a, b tai c ja 
numeroidusta vaihtoehdoista väliltä 0 - 6.  

7.2.2 KOHDERYHMÄ 

 
Kohderyhmänä olivat kaikki Suomen ammattikorkeakoulujen kemian opettajat. Kysely 
lähetettiin sähköisesti 88 kemian opettajalle 22 oppilaitokseen. Tutkimuslomakkeen palautti 
26 opettajaa 14 eri oppilaitoksesta. 
 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat olleet opettajina 7 - 33 vuotta ( x = 12.6).  
Enemmistö opettajista on koulutukseltaan joko diplomi-insinöörejä tai filosofian maistereita. 
Myös filosofian kandidaatteja ja lisensiaatteja on enemmän kuin muita koulutustaustoja, kun 
taas tohtorin ja kasvatustieteiden tutkinnon hankkineita on vähän.  

7.2.3 AINEISTON ANALYSOINTI 

 
Tutkimuksen analysointiin käytettiin tilastomenetelmiä ja sisällönanalyysiä. Tilastollisia 
menetelmiä käytettiin kysymyksissä, joissa oli numeerisia arvoja ja asteikko (0 = ei opeteta, 
1 = hyvin helppo, 2 = helppo, 3 = keskimääräinen, 4 = melko vaikea, 5 = vaikea ja 6 = 
erittäin vaikea) (ks. taulukko 7). Kohtaa - ei opeteta - ei huomioitu laskuissa. Tilastollisista 
arvoista laskettiin keskiarvo ja keskihajonta (Miller & Miller, 2000). 
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Taulukko 7 Tilastomenetelmillä analysoidut kysymykset ja asteikot. 

KYSYMYS LASKUISSA 
KÄYTETTY 
ASTEIKKO 

 Olen opettanut kemiaa ammattikorkeakoulussa ___ vuotta 
 Opetan kemiaa ammattikorkeakoulussa 

a) alle 10 tuntia/viikko 
b) 10 – 20 tuntia/viikko 
c) yli 20 tuntia/viikko 

1 = alle 10 
h/viikko 
2 = 10 - 20 
h/viikko ja  
3 = yli 20 h/viikko 

 Arvioi seuraavien käsitteiden/asioiden opettamista asteikolla 0 – 6,  
0 = ei opeteta AMK:ssa 
1 = hyvin helppo 
6 = erittäin vaikea 

1 = ei opeteta 
2 = hyvin helppo 
3 = helppo 
4 = 
keskimääräinen  
5 = melko vaikea 
6 = vaikea ja  
7 = erittäin vaikea 

 Miten paljon käytätte tietokonetta opetuksessanne?  
a) alle 5 tuntia/viikko 
b) 5 – 10 tuntia/viikko 
c) yli 10 tuntia/viikko 

1 = alle 5 
tuntia/viikko 
2 = 5 - 10 
tuntia/viikossa ja  
3 = yli 10 
tuntia/viikossa 

 Kuinka paljon laboratoriotyöskentelyä kuuluu opetukseenne?  
a) alle 10 tuntia/viikko 
b) 10 - 20 tuntia/viikko 
c) yli 20 tuntia/viikko 

1 = alle 10 
tuntia/viikko 
2 = 10 - 20 
tuntia/viikko ja  
3 = yli 20 
tuntia/viikko 

 Kuinka paljon kemian opetuksessa käytät PBL:ää?  
a) ei ollenkaan 
b) alle 25 % 
c) 25 - 50 % 
d) 50 - 75 % 
e) yli 75 % 

1 = ei ollenkaan 
2 = alle 25 %  
3 = 25 - 50 % 
4 = 50 - 75 % ja  
5 = yli 75 % 

 

Sisällönanalyysiä sovellettiin sanallisten tehtävien arviointiin (ks. taulukko 8). Taulukossa 9 
on esimerkkejä opettajien vastauksista ja luokkiin jaosta. Vastauksia arvioitiin vaihtoehdon 
tai vastausten lukumäärän mukaan. Opettajien kommentit sijoitettiin useampaan luokkaan, 
mikäli vastaukset sisälsivät eri luokkiin sopivia kommentteja (ks. kappale 7.2.4). 
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Taulukko 8 Sisällönanalyysillä analysoidut kysymykset. 

KYSYMYS 
 Koulutukseni on  

FK, FM, FL, DI, TkT, joku muu, mikä? 
 Kirjasarja/-sarjat, jota käytätte kemian opetuksessa: 
 Mitä kemian kursseja opetukseen sisältyy? 
 Mitkä ovat mielestäsi kemian opetuksen haasteet ammattikorkeakoulussa?  
 Minkälaisia työtapoja/opetusmenetelmiä käytätte? 
 Miten käytätte tietokonetta opetuksessanne? 
 Miten laboratoriotyöt ja luennot on kytketty toisiinsa? 
 Minkälaisia projekteja teette yhteistyössä eri tahojen kanssa opetukseen liittyen? 
 Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät tavoitteet analyyttisen kemian opetuksessa? 
 Miten haluaisit muuttaa analyyttisen kemian opetusta? 
 Mitä seuraavista käytetään analyyttisen kemian opetuksessa: 

a) tietokoneohjelmia, b) opetusvideoita, c) oppilastöitä, d) demonstraatioita, e) muuta, mitä? 
 Mitä analyyttisiä mittalaitteita laboratoriossa käytetään? 
 Kuinka paljon kursseihin sisältyy metallianalytiikkaa? 
 Mitä metallianalytiikan aiheita käsittelette opetuksessanne? 

       

Taulukko 9 Esimerkkejä sisällönanalyysillä analysoitujen kysymysten luokkiin jaosta. 

KYSYMYS ESIMERKKI LAINAUS LUOKKA 
 Mitkä ovat mielestäsi kemian 

opetuksen haasteet 
ammattikorkeakoulussa? 

”Haasteet ovat kovat, koska 
suurin osa opiskelijoista ei ole 
lukenut kemiaa aikaisemmin esim. 
lukiossa. Esim teollisuuskemian 
opettaminen edellyttää kemian 
perusteiden hyvää osaamista ja 
tuo ns. teollisuuskemian kurssi 
täytyy viedä läpi 48 lähitunnin 
tuntimäärällä. On siinä vaan 
tekemistä, jos porukka ei 
ymmärrä lähtötilanteessa mitään 
kemiasta” 

Heikot pohjatiedot 

 Mitkä ovat mielestäsi 
keskeisimmät tavoitteet 
analyyttisen kemian 
opetuksessa? 

”Opiskelija perehtyy jaksolla 
käsiteltävien analyysimenetelmien 
teoreettisiin perusteisiin ja 
ymmärtää analytiikan 
merkityksen 
prosessiteollisuudessa sekä 
oivaltaa analyysimenetelmien 
teorian ja laboratoriossa tehtyjen 
käytännön kokeiden välisen 
yhteyden sekä oppii laatimaan 
raportteja laboratoriotöissä” 

Laboratoriotöiden ja teorian 
ymmärtäminen ja  muut 
(analyyttisen kemian 
merkityksen ymmärtäminen 
teollisuudelle) 

 Miten haluaisit muuttaa 
analyyttisen kemian opetusta? 

”Enemmän labroja” 
 

Lisää opetusta 
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7.2.4 KEMIAN OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

 
Tässä tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen, miten ja kuinka paljon kemiaa 
opetetaan ammattikorkeakoulussa.  
 
Kemian opetuksen määrä ammattikorkeakouluissa on koulutusalakohtainen. Useimmiten 
kemiaa opetetaan viikossa alle 20 tuntia, kun huomioidaan kaikki koulutusalat.  
Laboratorioalan muita suurempi kemian opetuksen määrä nostaa opetuksen määrää. Monella 
alalla kemian opetuksella ei ole suurta osaa kokonaisopetuksessa. Tällöin opetusta on alle 10 
tuntia viikossa. Annetuista vastauksista laskettiin keskiarvo, keskihajonta ja suhteellisen 

keskihajonta. Keskiarvoksi keskihajonnan (s) kanssa saatiin x = 1.7± 0.6, joka tarkoittaa 
noin 10 opetustuntia viikossa. RSD = 37.5 %.(ks. liite 2 taulukko 1). 
 
Kemian opetus on laaja-alaista. Opetus on keskittynyt perus- ja yleiseen kemiaan sekä 
orgaaniseen kemiaan. Laboratoriotöitä, analyyttistä, ympäristö-, epäorgaanista ja fysikaalista 
kemiaa opetetaan seuraavaksi eniten. Koulutusaloilla on omia erikoiskursseja ja ne sisältyvät 
taulukossa ryhmään muut (ks. liite 2 taulukko 2). Erikoiskursseja ovat 
spektrometria/spektroskopia, rakennusainekemia, biokemia, sovellettu kemia, autoalan 
kemia, laiteanalytiikka, kromatografia, muovikemia, polymeerikemia, elintarvikekemia, 
hydrometallurgia ja teollisuuskemia.  
 
Yleisin kirja ammattikorkeakoulun kemian opetuksessa on Antilan kirjoittama Tekniikan 
kemia. Monisteet ovat myös suosittuja. Englannin kielistä kirjallisuutta käytetään 
laboratorioalan opetuksessa, kun taas muiden alojen perusopetuksessa on käytössä 
suomenkielinen kirjallisuus. (Rautiainen & Aksela, 2009) 
 
Kemian opettajien suurimmat haasteet ovat opiskelijoiden heikot pohjatiedot ja ryhmien 
heterogeenisuus (ks. taulukko 10). Myös puutteet laboratoriotiloissa ja -välineissä, liian 
vähäinen opetus, opiskelijoiden motivaation puute ja kemian integroiminen ammattiaineiden 
tarpeisiin koetaan kemian opetuksen haasteena. Laboratorioalan opettajien huolena on 
teollisuuden riittämätön tietoisuus valmistuvien osaamisesta ja työtehtävistä (taulukossa 
kohta muut).  
 
Opettajien mielestä laboratorioanalyytikot sijoittuvat teollisuudessa koulutusta 
vastaamattomiin tehtäviin, kuten laboranteiksi. Ammattikorkeakoulujen opettajien mielestä 
kemiaa ei myöskään arvosteta eikä sitä ole tuntimääräisesti tarpeeksi. Tämä selittyy sillä, 
että kemia on opetettavana aineena monilla tekniikan ja joillakin sosiaali- ja terveysalan 
aloilla, joissa opetuksesta päättävät johtajat eivät ole kemistejä.  Myös opiskelijoiden 
saaminen ymmärtämään kemian merkitys yhteiskunnan kannalta on haasteellista. Muita 
haasteelliseksi koettuja asioita (taulukossa kohta muut) ovat vaihteleva kielitaito, kurssien 
tekeminen mielenkiintoiseksi, kemian kokeminen tukiaineeksi, käsitteiden kirkastaminen 
opiskelijoille, laskujen opettaminen, ajan puute demonstraatioissa, oikean kirjallisuuden 
löytäminen, oikean työpaikan löytäminen, opetuksen saaminen käytännönläheiseksi, 
opiskelijoiden sitoutuminen opiskeluun, opiskelijoiden vaikeus ymmärtää asioita, 
opiskelijoille on puhuttava kuin aikuisille, tunnettuus teollisuudessa valmistuvien 
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osaamisesta ja työtehtävistä ja teoriatason sopivana pitäminen. Ryhmässä muut olevat 
mielipiteet olivat yksittäisiä. 
 
Op2: ”Haasteet ovat kovat, koska suurin osa opiskelijoista ei ole lukenut kemiaa 
aikaisemmin esim. lukiossa. Esim. teollisuuskemian opettaminen edellyttää kemian 
perusteiden hyvää osaamista ja tuo ns. teollisuuskemian kurssi täytyy viedä läpi 48 
lähitunnin tuntimäärällä. On siinä vaan tekemistä, jos porukka ei ymmärrä lähtötilanteessa 
mitään kemiasta.” 
 
Op3: ”Insinööriopetuksessa opetus on aloitettava nollasta, koska joukossa on ammatillista 
väylää tulevia ja ammattikouluissa kemiaa on todella vähän. Insinööriopetuksessa kemiaa 
tarvitaan lähes jokaisessa suuntautumisessa, mutta tarve vaihtelee. Koneinsinööri tarvitsee 
erilaista kemiaa kuin logistikko tai rakentaja. Tuntimäärät ovat kuitenkin pieniä, yleensä 5 
opintopistettä, joka tarkoittaa 5 tuntia/viikko lukukauden ajan. Lisäksi kemian arvostus on 
alhaalla, koulutusohjelmia johtavat DI:t eivät ole opiskelleet kemiaa TKK:ssa ja tästä 
johtuen eivät ymmärrä kemian tarvetta.” 
 
Op4: ”Ei ole kunnollisia labratiloja eikä siten välineitäkään. kemian opetus saatetaan 
poistaa kokonaan tietyissä koulutusohjelmissa. Kemia ei välttämättä nauti suurta 
arvostusta.” 
 
Op5: ”Samat kuin muissakin aineissa ja oppilaitoksissa: motivaatio, opiskeluun 
sitoutuminen, heikot lähtötasotiedot.” 

Taulukko 10 Ammattikorkeakoulujen opettajien opetuksen haasteet. 

OPETUKSEN HAASTE f 
Heikot pohjatiedot 8 
Opiskelijoiden heterogeenisuus 7 
Kemian integrointi ammattiaineisiin 5 
Opiskelijoiden motivaation puute 5 
Puutteet laboratoriotiloissa ja -välineissä 5 
Kemian arvostuksen puute 4 
Opetuksen vähyys 4 
Opiskelijoiden saaminen ymmärtämään kemian merkitys 
yhteiskunnan kannalta 

2 

Muut 14 

 

Käsitteiden opettaminen 
 

Opettajien arvioitavina käsitteinä olivat peruskemian ja laboratorioalan analyyttisen kemian 
käsitteet: atomimassa, molekyylimassa, mooli, konsentraatioyksiköt, aktiivisuus, 
näytteenotto, näytteenkäsittely, analyysimenetelmän valinta ja validointi, kalibrointi, 
tarkkuus ja toistettavuus, titrimetria, gravimetria, spektrometria ja kromatografia (ks. liite 2 
taulukko 3). Niitä arvioitiin vaikeuden perusteella.  
 
Vaikeimpina opetettavina käsitteinä pidettiin analyysimenetelmän valintaa ja validointia 
( x = 4.13 ± 0.92, RSD = 22.2 %), spektrometriaa ( x  = 3.94 ± 1.15, RSD = 29.0 %), 
kromatografiaa ( x = 3.80 ± 1.02, RSD = 26.7 %), aktiivisuutta ( x  = 3.71 ± 0.83, RSD = 
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22.3 %), tarkkuutta ja toistettavuutta ( x  = 3.60 ± 1.15, RSD = 31.8 %), kalibrointia ( x  = 
3.35 ± 1.39, RSD = 41.4 %), näytteenkäsittelyä ( x  = 3.34 ± 1.24, RSD = 37.0 %), moolia 
( x  = 3.08 ± 1.62, RSD = 52.4 %) ja titrimetriaa ( x  = 3.06 ± 0.88, RSD = 28.6 %). Mooli-
käsite jakoi mielipiteitä. Sen näkee myös RSD:stä. Mitä suurempi RSD, sitä enemmän 
erimielisyyttä opettajien vastauksissa. Keskiarvon perusteella mooli on keskimääräisesti 
vaikea käsite opettaa, mutta se koettiin myös joko hyvin helpoksi tai erittäin vaikeaksi 
opettaa. Myös spektrometria koettiin erittäin vaikeaksi käsitteeksi opettaa. Kalibrointi on 
tämän tutkimuksen mukaan keskimääräisesti vaikea käsite opettaa, vaikka osa opettajista 
koki sen hyvin helpoksi. Vaikeaksi opetettavaksi käsitteeksi on tulkittu ne käsitteet, joissa 
x > 3, mikä tarkoittaa vaikeudeltaan vähintään keskimääräiseksi koettua käsitettä.  
 
Helpoimmiksi opetettaviksi koettuja kemian käsitteitä olivat gravimetria ( x  = 2.20 ± 0.95, 
RSD = 42.8 %), atomimassa x = 2.21 ± 1.02, RSD = 46.3 %), molekyylimassa ( x  = 2.44 ± 
1.30, RSD = 53.0 %), konsentraatioyksiköt ( x  = 2.58 ± 1.22, RSD = 47.0 %) ja 
näytteenotto ( x  = 2.80 ± 1.21, RSD = 43.2 %). Gravimetria ja atomimassa on koettu 
helpoimmiksi käsitteiksi opettaa. Kaikkia vaikeudeltaan enintään keskimääräisiksi koettuja 
käsitteitä pidetään myös joko hyvin helppoina tai helppoina opettaa.  Helpoksi opetettavaksi 
käsitteeksi on tulkittu ne käsitteet, joissa keskiarvo x < 3, mikä tarkoittaa vaikeudeltaan 
enintään keskimääräiseksi koettua käsitettä. 
 
Kemian käsitteitä, joita ei monissa oppilaitoksissa opeteta, olivat aktiivisuus, 
analyysimenetelmän valinta ja validointi, gravimetria, kalibrointi, kromatografia, 
näytteenkäsittely, näytteenotto, spektrometria, tarkkuus ja toistettavuus sekä titrimetria. 
Näitä termejä opetetaan erityisesti laboratorioalalla. Kyselyssä ei ollut yhtäkään käsitettä, 
jota olisi opetettu kaikissa oppilaitoksissa. Atomimassaa, molekyylimassaa, moolia ja 
konsentraatioyksiköitä ei opetettu yhdessä oppilaitoksessa. 

 
Käytetyt opetusmenetelmät 

 
Opetusmenetelmistä luento on yleisin. Laskuharjoitukset ja laboratoriotyöskentely ovat 
seuraavaksi yleisimmät. Muita käytettyjä opetusmenetelmiä ovat mm. ongelmanratkaisu, 
demonstraatiot ja ryhmätyöt.  
 
Kemian opetukseen kuuluu raporttien teko ja itsenäinen opiskelu. Opetusmenetelminä ovat 
myös virtuaaliset ja tietotekniset opetusmenetelmät, kuten virtuaaliopetus, animaatiot, videot 
ja simulointi, sekä tiedonhaku, PBL, projektit, esitelmät, vierailut ja laboratorioalalla 
validointisuunnitelmat (taulukossa ryhmä muut). Nämä vastaukset arvioitiin lukumäärien 
perusteella (ks. taulukko 11).  
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Taulukko 11 Ammattikorkeakouluissa käytettyjä opetusmenetelmiä (n = 18). 

OPETUSMENETELMÄ f 
Luento 25 
Laboratoriotyöt 18 
Laskuharjoitukset 12 
Ongelmanratkaisu 6 
Demonstraatiot 6 
Ryhmätyöt 5 
Oppimistehtävät/itsenäinen opiskelu 4 
Esseet/raportit 3 
Muut 14 

 
Tietokonetta käytetään opetukseen eniten alle 5 tuntia viikossa. Pienempi osa opettajista 
käyttää sitä opetukseen yli 10 tuntia viikossa. Keskiarvoksi saatiin x = 1.63 ± 0.77 (RSD = 
47.4 %) Tämä tarkoittaa sitä, että tietokonetta käytetään alle 10 tuntia viikossa ja yleisimmin 
alle 5 tuntia viikossa. (ks. liite 2 taulukko 4). 
 
Tietokonepohjaisessa opetuksessa PowerPoint -esitykset ovat yleisimpiä. Seuraavaksi 
yleisempiä tietokoneen käyttötapoja ovat internet, oppimisympäristöt ja videot. 
Laboratorioissa käytetään laitteiden omia tietokoneohjelmia. Digitaalinen materiaali ja 
oppimistehtävät ovat harvinaisia tietokoneen käyttötapoja (taulukossa ryhmä muut). Muita 
vähemmän käytettyjä tietokoneen käyttötapoja ovat havainne-esitykset, opetusohjelmat, 
word ja harjoitustyöt (taulukossa ryhmä muut)( ks. liite 2 taulukko 5). 
 
Laboratorio-opetusta annetaan useimmiten alle 10 tuntia viikossa. Yli 20 tunnin laboratorio-
opetus on harvinainen. Tulokseksi saatiin x = 1.28 ± 0.62 (RSD = 47.9 %), joka kertoo sen, 
että opetusta annetaan alle 20 tuntia viikossa. (ks. liite 2 taulukko 6). 
 
Ammattikorkeakoulujen kemian opetuksessa laboratoriotyöt ovat usein kytketty teoriaan. 
Yleisin tapa on käydä teoria läpi ennen töitä. Ne voivat edetä rinnakkain tai laboratoriotyöt 
voivat tukea teoriaa. Työt voidaan tehdä myös ennen teoriaa tai laboratoriotöitä ei ole 
ollenkaan. Kysymys arvioitiin lukumääräisesti (ks. liite 2 taulukko 7). 
 
Ammattikorkeakoulujen kemian opetuksessa voidaan tehdä projekteja oppilaitoksen 
ulkopuolelle. Useimmiten projektit ovat opinnäytteitä tai palvelutoimintaa. Myös 
oppilaitoksen sisällä on yhteisiä projekteja aineopintojen opettajien kanssa. Oppilaitoksen 
ulkopuolelle on työharjoittelua ja ekskursioita. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
opetuksen yhteistyö näkyy yhteisten kurssien muodossa (ks. liite 2 taulukko 8).  
 
Ongelmalähtöistä opetusta ammattikorkeakoulujen kemian opetuksessa ei anneta ollenkaan 
tai sen osuus on alle 25 %. Laskettu keskiarvo x  = 1.76 ± 0.83 (RSD = 47.2 %) todistaa 
sen, ettei PBL:n osuus kemian opetuksesta ole yli 50 %. (ks. taulukko 12). 
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Taulukko 12 Ongelmalähtöisen opetuksen määrä ammattikorkeakoulujen kemian opetuksessa (n 
= 21). 

PBL:n MÄÄRÄ OPETUKSESSA f 
Ei ollenkaan 9 
Alle 25 % 9 
25 – 50 % 2 
50 – 75 % 1 
yli 75 % 0 

7.2.5 ANALYYTTISEN KEMIAN OPETUS 
AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

 
Ammattikorkeakoulujen analyyttisen kemian opettajat painottavat opetussuunnitelman 
keskeisiä tavoitteita eri tavalla ja kohdistuvat ne työelämään. Keskeisimpinä tavoitteina 
pidetään laitteiden käytön hallintaa ja laboratoriotöiden ja teorian ymmärtämistä. Myös 
laadun ja validoinnin ymmärtäminen, perusmenetelmien ymmärtäminen ja teorian 
ymmärtäminen katsotaan analyyttisen kemian opetuksen keskeisiksi tavoitteiksi. Yksittäisiä 
mielipiteitä on useita. Näitä ovat aineen käyttäytymisen ymmärtäminen, analyysien 
käyttömahdollisuudet, analyyttinen ajattelu, analyyttisen kemian esittely, analyyttisen 
kemian merkityksen ymmärtäminen teollisuudelle, huolellisuus, hyvien analysaattorien 
saatavuus, koulutuksen vastaaminen työelämän tarpeisiin, raporttien laadinnan hallitseminen 
sekä yksiköiden ja suuruusluokkien hahmottaminen (ks. taulukko 13). Taulukossa ryhmä 
muut sisältää yksittäiset esille tulleet opetuksen tavoitteet.   

 
Op5: ”Tärkeimpien tekniikoiden ja menetelmien hallinta, laadun ja validoinnin 
ymmärtäminen.”  
 
Op6: ”Työ ja teoria kulkisi käsi kädessä.  Valta osan teoriasta voisi opettaa harjoitustöiden 
kautta ongelmalähtöisesti.” 
 
Op8: ”Kemiantekniikan insinöörin on hyvä tietää miten analysoidaan ja millaisella 
tarkkuudella.” 
 
Op9: ”Opiskelija perehtyy jaksolla käsiteltävien analyysimenetelmien teoreettisiin 
perusteisiin ja ymmärtää analytiikan merkityksen prosessiteollisuudessa sekä oivaltaa 
analyysimenetelmien teorian ja laboratoriossa tehtyjen käytännön kokeiden välisen yhteyden 
sekä oppii laatimaan raportteja laboratoriotöissä.” 
 
Op10: ”Analyysilaitteiden käyttö ja luotettava laboratoriotyöskentely (pitää myös ymmärtää 
mitä tekee)” 
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Taulukko 13 Ammattikorkeakoulujen kemian opettajien analyyttisen kemian opetuksen 
tavoitteita. 

ANALYYTTISEN KEMIAN OPETUKSEN TAVOITTEET f 
Laitteiden käytön hallinta 4 
Laboratoriotöiden ja teorian yhteyden ymmärtäminen 3 
Laadun ja validoinnin ymmärtäminen 2 
Perusmenetelmien ymmärtäminen 2 
Teorian ymmärtäminen 2 
Muut 10 

 

Ammattikorkeakoulujen analyyttisen kemian opetuksessa katsotaan olevan liian vähän aikaa 
kaikilla opetuksen alueilla.  Lisäajan lisäksi laboratoriotöihin tarvitaan laitteita, joilla ilmiö 
ja analyysitapa ymmärretään.  Myös ongelmaperustaista opetusta ja opiskelijoiden vastuuta 
opiskelemisessa toivotaan lisää. CDIO:n (Conceive-Design-Implement-Operate) käyttöä 
myös toivottiin. Näytteenottoon ja -käsittelyyn pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. 
Ehdotettiin, että suuren osan teoriasta voisi opettaa harjoitustöiden kautta 
ongelmalähtöisesti. Myös työn ja teorian toivottiin kulkevan käsi kädessä. Nykyistä 
tilannetta yksi opettaja kuvasi hyväksi. Kaikki lisäopetuksen lisäksi tulleet kommentit olivat 
yksittäisiä ja ne ovat taulukossa ryhmässä muut. (ks. taulukko 14).  

Taulukko 14 Analyyttisen kemian opetuksen muutoksen tarve ammattikorkeakouluissa (n = 12). 

ANALYYTTISEN KEMIAN MUUTOKSEN TARVE f 
Lisää opetusta 10 
Muut 8 

 
Oppilastyöt ovat käytetyin opetusmenetelmä ammattikorkeakoulujen analyyttisen kemian 
opetuksessa. Muita yleisempiä menetelmiä ovat demonstraatiot, tietokoneohjelmat ja 
opetusvideot. Tietokone-ohjelmat ovat esimerkiksi laboratoriolaitteiden tietokoneohjelmia. 
Muista menetelmistä yleisimmät ovat opintoretket ja vierailut. Luennot, laskuharjoitukset ja 
esitelmät ovat yleisiä opetusmenetelmiä, mutta tässä kysymyksessä ne vain mainittiin ja ovat 
taulukon kohdassa muut (ks. taulukko 15). 

Taulukko 15 Ammattikorkeakouluissa käytettyjä analyyttisen kemian opetusmenetelmiä (n = 8). 

ANALYYTTISEN KEMIAN OPETUSMENETELMÄT f 
Oppilastyöt 12 
Demonstraatiot 8 
Tietokoneohjelmat 7 
Opetusvideot 4 
Opintoretket ja vierailut 3 
Muut 3 

 

Ammattikorkeakouluissa on opetuskäytössä monipuolisesti laboratoriolaitteita ja -
laitteistoja. Muutamissa oppilaitoksissa on käytössä vain pienlaitteita, kuten pH-mittareita ja 
titraattoreita. Pienlaitteiden lisäksi yleisimpiä ovat erilaiset fotometriset ja 
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spektrofotometriset tekniikat, kuten UV/Vis ja AAS sekä kromatografiset laitteistot, kuten 
GC- ja LC- laitteistot. Rakennetutkimukseen käytettävät tekniikat, kuten XRF ja IR/FTIR 
kuuluvat myös ammattikorkeakoulujen opetuslaitteistoon. Opetuskäytössä on myös TOC-
analysaattori ja ICP, mutta ne ovat harvinaisempia. Muita vähemmän opetuskäytössä olevia 
laitteita ovat Kjeldahl - typpianalysaattori, kaasuanalysaattori ja kapillaarielektroforeesi. Ne 
ovat taulukossa ryhmässä muut (ks. taulukko 16). 

Taulukko 16 Ammattikorkeakouluissa analyyttisen kemian opetukseen käytettäviä 
analyysilaitteita ja -laitteistoja. 

OPETUKSEEN KÄYTETTÄVÄ LAITE TAI LAITTEISTO f 
Kromatografiset laitteistot (GC, IC, LC ja GLC) 21 
Fotometriset ja spektrofotometriset laitteet ja laitteistot 
(Fotometri, ICP, FAAS/GFAAS ja UV/Vis) 

20 

Pienlaitteet (pH-mittarit, potentiometrit ja  titraattorit) 12 
Rakennetutkimus (IR ja XRF) 11 
TOC-analysaattori 4 
Muut 4 

 
Ammattikorkeakoulujen analyyttisen kemian opetukseen kuuluu metallianalytiikka ja sen 
määritysmenetelmät, vaikkakin niiden osuus opetuksesta on pieni. Määritysmenetelmistä 
yleisin aihe on AAS-tekniikat, jota käytetään laboratoriotöissä. Myös sähkökemiaa, erilaisia 
laboratoriotöitä, kuten metallianalyysejä ja rakennekemiallisia menetelmiä opetetaan 
analyyttisessä kemiassa. Muita kvantitatiivisia menetelmiä opetetaan vähemmän. 
Analyyttisen kemian opetus on keskittynyt laboratorioalalle. On myös oppilaitoksia, joissa 
analyyttinen kemia esitellään vain lyhyesti (ks. liite 2 taulukko 9 & taulukko 10). 

7.2.6 YHTEENVETO 

 
Ammattikorkeakoulujen opettajien haasteena ovat opiskelijoiden heikot pohjatiedot ja 
heterogeeniset ryhmät. Moni opiskelija ei ole opiskellut kemiaa lukiossa kuin vain 
pakollisen määrän ja se näkyy ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden eritasoisena 
tietomääränä. Myös opiskelijoiden motivaation parantaminen on haasteena.  
 
Opetusmenetelmät ammattikorkeakouluissa ovat kemian opetukselle perinteisiä, kuten 
luentoja, laboratorio- ja laskuharjoituksia. Luento on opetusmenetelmistä käytetyin ja 
laboratorio- sekä laskuharjoituksia käytetään yleisesti. Ongelmalähtöisen oppimistavan 
käyttäminen on ammattikorkeakoulussa tämän tutkimuksen perusteella vähäistä. Sen 
lisäämiseen on tarvetta, sillä sitä ei ole enimmäkseen ollenkaan tai sitä on alle 25 % 
käytetystä ajasta.  
 
Analyyttisen kemian opetuksen tarpeet kuvastavat laboratorioalan opetuksen tarpeita, koska 
analyyttistä kemiaa opetetaan lähinnä vain laboratorioalalla. Opetuksen tarpeet taas 
kohdistuvat työelämään. Oleellinen taito on käytettävän laitteiston hallinta. Lähes yhtä 
oleellisena pidetään laboratoriotöiden ja teorian yhteyden ymmärtämistä. Opetukseen on 
liian vähän aikaa.  Opetushenkilökunta näkee, että opiskelijoilla voisi olla enemmän 
vastuuta omasta oppimisestaan. Ongelmalähtöinen oppiminen lisää opiskelijoiden oppimisen 
vastuuta. Sitä toivotaan lisää.  
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Analyyttisen kemian opetuksessa oppilastyöt suoritetaan yleisillä teollisuudessa olevilla 
laitteilla, kuten erilaisilla kromatografisilla ja spektrofotometrisilla laitteilla. Muita yleisiä 
opetusmenetelmiä ovat demonstraatiot ja tietokoneohjelmat, jotka ovat lähinnä käytettävien 
analyysilaitteiden ohjelmia.  
 
Ensimmäisen vuoden kemian yliopisto-opiskelijoita on myös tutkittu aikaisemmin ja siksi 
tarveanalyysia yliopisto-opettajien keskuudessa ei suoritettu tässä tutkimuksessa. Erään 
tutkimuksen mukaan kemian yliopisto-opiskelijan motivaatiota ylläpitää kiinnostava aihe ja 
hyvä opettaja (Aremo, et al., 2009; Nieminen, 2004) sekä kokeellisuus. Opiskelumuotojen 
toivottiin olevan kemian opetukselle tyypillisiä. Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt 
saivat suurimman suosion. Kokeellisia laboratoriotöitä suosivat erityisesti kemian 
aineopiskelijat.  Ongelmalähtöistä opiskelua toivoi noin 9 - 14 % kyselyyn vastanneista 
kemian opiskelijoista (Aremo, et al., 2009).  
 
Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia ammattikorkeakouluista ja aikaisempaa tutkimusta 
yliopiston opetuksesta haasteet ovat samansuuntaisia. Molemmissa on haasteena kemian 
arvostuksen ja opiskeluun sitoutumisen puute. Yliopistossa on lisäksi haasteena 
opiskelijoiden siirtyminen muihin tiedekuntiin (Aremo, et al., 2009; Nieminen, 2004). 
Ongelmalähtöisyyden käyttö kemian kokeellisena opiskelumuotona on molemmissa 
oppilaitoksissa vähäinen.  
 
Tarveanalyysi (sekä empiirinen että teoreettinen) osoittaa, että molemmilla 
korkeakouluasteilla tarvitaan uudenlaista oppimisympäristöä oppilaiden sekä kemian 
kiinnostuneisuuden että sitoutuneisuuden vahvistamiseen. 
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8 KEHITTÄMISTUTKIMUS : OSA 2 

Tässä luvussa kuvataan ensimmäisten korkeakouluopetukseen kehiteltyjen 
ongelmalähtöisten oppimisympäristöjen tutkimustuloksia tutkimuskysymysten mukaisessa 
järjestyksessä. 

8.1 ONGELMALÄHTÖINEN KOKEELLINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ OPETUKSESSA 

 
Tämä osa oppimisympäristön kehittämistutkimuksesta sisältää kaksi tapaustutkimusta: 
yhden ammattikorkeakoulun laboratorioalan (OAMK PBL 1) ja yhden yliopiston 
ongelmalähtöisen opetuksen kehittämishankkeen (HY PBL 1). 

8.1.1 OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 

 
Tässä työssä kehittämistutkimuksen avulla luotiin ongelmalähtöinen oppimisympäristö.  
Kehittämisessä huomioitiin paitsi pedagoginen niin myös tarve opiskelijoita kiinnostavalle 
uudelle oppimisympäristölle.  
 
Oppimisympäristön kehittämisessä käytettiin sekä teoreettista että empiiristä ongelma-
analyysiä (Edelson, 2002). Empiirisessä ongelma-analyysissä (ks. luku 7.1: tarvenalyysi, 
OPS) havaittiin tarve opiskelijoita kiinnostavan ja hyödyllisen kokeellisen ongelmalähtöisen 
oppimisympäristön kehittämiselle.  
 
Teoreettisessa ongelma-analyysissä on luotu tavoitteet oppimisympäristön kehittämiselle 
liittyen aikaisempaan kirjallisuuteen oppimisympäristöjen kehittämisestä (esim. Manninen et 
al., 2007), ongelmalähtöisestä oppimisesta (ks. luku 3) ja kokeellisesta työskentelystä (ks. 
luvut 4 ja 5). Kokeellisen oppimisympäristön kehittämisen päätavoitteet on esitelty 
taulukossa 17.  
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Taulukko 17 Ongelmalähtöisen kokeellisen oppimisympäristön kehittämisen päätavoitteet. 

PÄÄTAVOITTEET 
 Ymmärtäminen ulkoa oppimisen sijaan 
 Ajattelutaidon ja oppimisen taidon kehittäminen 
 Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen  
 Oppilaan aktiivinen toiminta 
 Koulutuksen yhteyksien tiivistäminen työelämän ja muun yhteiskunnan asiantuntijakäytäntöihin 
 Oppilaskeskeisyys (oppimistaitojen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen ja itseohjattu 

oppiminen)  
 Tiedonhankinnan  ja -käsittelyn sekä kriittisen arvioinnin taidot PBL-oppimisympäristössä 
 Suunnittelukyky 
 Organisointikyky 

 
Kehittämistutkimuksen ensimmäisen vaiheen päätavoitteena oli tarveanalyysin pohjalta 
luoda ensimmäinen ongelmalähtöinen oppimisympäristö sekä ammattikorkeakouluun että 
yliopistoon. Ensimmäistä vaihetta käsitellään tässä kappaleessa. 
 
Toinen vaihe sisälsi ensimmäisen oppimisympäristön vaikuttavuuden arvioinnin sekä 
tarpeiden ja tavoitteiden määrittämisen. Näiden avulla luotiin toinen oppimisympäristö sekä 
ammattikorkeakouluun että yliopistoon. Toisen oppimisympäristön vaikuttavuuden 
arvioinnin pohjalta saatiin uusi oppimisympäristö (ks. luku 9). 
 
Kokeellinen ongelmalähtöinen oppimisympäristö kehitettiin ensin ammattikorkeakoulun 
kemian opetukseen. Se on esitelty luvussa 8.1.1.1.  Siitä saatuja tuloksia sovellettiin 
yliopisto-opetukseen ja kehitettiin oppimisympäristö versio 2.  Ne esitellään luvussa 8.1.1.2.  

8.1.1.1 Tapaustutkimus 2: Oppimisympäristö ammattikorkeakoulussa 

 
Kokeellinen ongelmalähtöinen oppimisympäristö suunniteltiin yhteistyössä 
ammattikorkeakoulun laboratorioalan kemian opettajan kanssa, joka toteutti opetuksen. 
Opettajalla on pitkä kokemus kemian opettamisessa käytännössä. Hän on työskennellyt 
laboratorioalalla vuodesta 1999. Työn suunnitteli tutkija. Opiskelijat olivat kolmannen 
vuosikurssin opiskelijoita. Ryhmäkoko oli 11 opiskelijaa, joka jaettiin kolmeen pienempään 
3-4 opiskelijan ryhmään. Ryhmät olivat samat koko prosessin ajan. 
 
Ammattikorkeakoulussa toteutettava hanke sisältyi 10 opintopisteen laajuiseen 
Menetelmäntestausosio-opintojaksoon. Sen kokonaistuntimäärä oli 140 tuntia, josta 
ongelmalähtöisen laboratoriotyön osuus oli 41 tuntia. Ongelmalähtöiseen laboratoriotyöhön 
kuului lisäksi noin 10 tunnin itsenäisen opiskelun jakso.  
 
Ongelmalähtöisen oppimisympäristön kehittämiseen sovellettiin teoriaosassa esiteltyä 
seitsemän askeleen menetelmää (ks. luku 3.2.1). Ensimmäinen tutoriaali ja itsenäinen työ 
toteutetaan seitsemän askeleen menetelmän mukaisesti, mutta toisena tutoriaalina toimi 
esitelmä ja opponointi.  
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Oppimisympäristön kokeellinen työ sisälsi kymmenen vaihetta (ks. kuva 6). Kokeellinen työ 
alkoi aloituskokeella (ks. liite 3), jolla määritetään opiskelijoiden aloitustaso. Sen jälkeen 
esiteltiin työn tavoitteet ja toteutus sekä pidettiin johdatus ongelmalähtöisyyteen. Tähän 
vaiheeseen kuului myös istunto (tutoriaaliharjoitus) ja video (ks. liite 4, liite 5, liite 6 ja liite 
7). Harjoitus pidettiin sen takia, että PBL menetelmänä oli uusi. Johdatuksen kuului 
ongelmalähtöisen oppimisen teoriaa, sovelluksia ja vertailua perinteiseen opetukseen. 
Videossa kerrottiin ongelmalähtöisestä oppimisesta ja PBL-tutoriaalissa toimimisesta. 
Katsotun videon ja teorian pohjalta harjoiteltiin ongelmalähtöistä ryhmätyöskentelyä.  

 

Kuva 6 OAMK PBL 1:n työn kulku. 

Harjoitusta seurasi PBL-tutoriaalit. Oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään ja kukin ryhmä valitsi 
virikkeen (ks. liite 8), jota tutoriaalissa käsitellään. Varsinaisia tutoriaaleja oli yksi kullakin 
ryhmällä. Tiedonhakuharjoitukset, PBL-projektien suunnitelman esittely ja keskustelu sekä 
tilastotieteen laskuharjoitukset (ks. liite 9) analyyttisen kemian kontekstissa toteutettiin 
ennen toista PBL-tutoriaalia. Tilastotieteen harjoituksissa harjoiteltiin keskiarvon, 
keskihajonnan, varianssin, luottamusvälin, kalibrointisuoran, lineaarisen regression, 
havaintorajan, F-testin ja t-testin laskuja. Harjoitukset tehtiin, koska tässä menetelmässä 
opiskelijoiden tehtävänä on etsiä kolme erilaista analyyttistä menetelmää, joilla ryhmä aikoo 
määrittää kyseisen analyytin ja kyseisiä testejä käytetään menetelmän luotettavuuden ja 
mittaustulosten samanlaisuuden arviointiin. Projektien suunnitelman esittelyn tarkoituksena 
oli vielä opastaa opiskelijoita ongelmanratkaisussa, mikäli tarpeen, keskustella itsenäisen 
työn tuloksista ja valmistella laboratoriotyötä varten. Projektien suunnitelman esittely 
suoritettiin viikon kuluttua ensimmäisestä tutoriaalita seuraavalla opetuskerralla. 
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Tilastotieteen harjoituksia seurasi laboratoriotyö. Laboratoriotyötä varten opiskelijoille 
annettiin mallimenetelmät (ks. liite 10), joilla työ suoritettiin. Laboratoriotyöstä ryhmät 
tekivät esitelmän, joka toimi toisena tutoriaalina ja kullakin ryhmällä olo opponoiva ryhmä. 
Työn lopuksi oli tentti (ks. liite 11) ja työn koonti- ja palautetilaisuus. Opiskelijat kirjoittivat 
työstä raportin ja pitivät oppimispäiväkirjaa. Koonti- ja palautetilaisuudessa ryhmät 
esittelivät vuorotellen omat tutkimustuloksensa.  Samalla kerrottiin tutkitusta metallista ja 
pohdittiin käytettyjä analyysimenetelmiä. Ryhmien tekemät tilastolliset testit käytiin myös 
läpi palaute- ja koontitilaisuudessa.  Ryhmät monistivat raporttinsa kaikille, joten tuotokset 
jäävät kaikkien käytettäviksi. Opettaja toimi koonnin vetäjänä.   
 
Kaikki virikkeet, paitsi OAMK PBL 1 ryhmän harjoitusvirike, ovat ympäristöongelmia. 
Virikkeillä on haluttu luoda opiskelijoille yhteys todellisiin ympäristöongelmiin. 
Tositapahtumiin perustuvien virikkeiden tieto on etsitty internetistä ja mielikuvitustarinat 
ovat joko omasta päästä tai pohjautuvat tieteellisiin julkaisuihin. Tositapahtumiin 
perustuviin virikkeisiin on lisätty mielikuvituksen tuotetta, jotta opiskelijat oppisivat 
erottamaan epäoleellisen asiayhteydestä. OAMK PBL 1 ryhmän harjoitusvirikkeet on 
laatinut ryhmän opettaja. Ne on valittu sen vuoksi, että opiskelijat ovat 
menetelmäntestausopintojaksoon mennessä opiskelleet virikkeissä esiintyvät menetelmät. 
Harjoitusvirike on liitteessä 7.  

8.1.1.1.1 Laboratoriotyön toteutus 

 
Kokeellisessa osiossa määritettiin arseenia, kadmiumia tai lyijyä vedestä. Alkuperäinen 
näyte voi olla synteettinen tai luonnon vesi. Työn virikkeet ovat liitteessä 8. Kaikkiin 
määrityksiin käytettiin kolmea spektrofotometristä menetelmää poiketen liitteessä 10 
olevista mallimenetelmistä. Arseeni ja lyijy määritettiin UV/VIS:lla, ICP-OES laitteistolla ja 
grafiittiuunilla (GFAAS) sekä kadmium puolestaan liekki- (FAAS) ja grafiittiuunilla 
(GFAAS) sekä ICP-OES laitteistolla.  Opiskelijat suorittivat UV/VIS, FAAS ja GFAAS 
määritykset itse. Kaikki ICP-OES määritykset tehtiin Suomen Ympäristöpalvelu Oy:ssä.  
 
Arseenin UV/VIS-määritys tehtiin (ks. liite 10) kahdella eri väriaineella kompleksoimalla. 
Standardien pitoisuudet olivat samat molemmissa väriaineiden kalibroinneissa. 
Kalibrointiliuokset olivat nollaliuoksen lisäksi 0.5 mg/l, 1.0 mg/l, 1.5 mg/l, 2.0 mg/l ja 2.5 
mg/l. Standardit valmistettiin 10 mg/l olevasta natriumarseniittiliuoksesta pipetoimalla 0.5 
ml, 1.0 ml, 1.5 ml, 2.0 ml ja 2.5 ml 10 ml mittapulloon. Tämän jälkeen standardeihin ja 
nollaan lisättävät reagenssit ja määrät ovat liitteessä 10. Asetaattipuskurilla pH säädettiin 
arvoon 4. Näytteiden käsittely on liitteessä 10. Alkuperäistä näytettä laimennettiin 
tarvittaessa, jotta päästään halutulle kalibrointialueelle.  
 
Arseenin GFAAS määrityksiä (ks. liite 10) varten tehtiin kalibrointi välille 0 - 100 µg/l. 
Välilaimennokset opiskelijat suunnittelivat itse. Standardien laimennokset täytettiin MilliQ 
vedellä merkkiin. Ryhmän jokainen opiskelija valmisti näytteestä kolme rinnakkaista 
näytettä. Tarvittava laimennos saatii UV/VIS mittausten tuloksista, jonka pitoisuus oli 
kalibrointialueella. Näytteeseen lisättiin 0.5 ml 10 % typpihappoa (HNO3) ja täytettiin 
vedellä merkkiin. Mittausolosuhteet, liuosten näytetilavuudet ja matriisimodifikaattorin 
lisäysmäärä ovat liitteessä 10.  
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Kadmiumin grafiittiuunimittauksissa (ks. liite 10) mitattavalle näytteelle suunniteltiin 
tarvittava laimennos itse. Näytteen pitoisuus oli kalibrointialueella. Kukin opiskelija teki 
näytteestä kolme rinnakkaista näytettä. Mittausolosuhteet ja käytetyt reagenssit ovat 
liitteessä 10. 
 
Kadmiumin FAAS mittaukset suoritettiin kalibrointialueella 0 - 1 mg/l kadmiumia. Näytteen 
laimennos suunniteltiin GFAAS määritysten perusteella kalibrointialueelle sopivaksi.  
Standardeihin ja näytteisiin lisättiin 1 ml 65 % typpihappoa ja täytettiin MilliQ vedellä 
merkkiin. Mittausaallonpituutena käytettiin 228.8 nm.  
 
Lyijy voidaan määrittää (ks. liite 10) suoralla EDTA-titrauksella UV/Vis-detektiolla. 
Tarvittavat liuokset ovat liitteessä 10. Perkloorihapon (HClO4) laimennos tehtiin 20 % 
perkloorihappoliuoksesta ja tarvittava laimennos laskettiin itse. UV/Vis mittauksessa (ks. 
liite 10) etsittiin käytettävä aallonpituus skannaamalla EDTA liuos ja 
lyijy/perkloorihappoliuos. Aallonpituus oli 235 nm, koska Pb/EDTA:lla on siinä maksimi ja 
puhtaalla EDTA liuoksella minimi. 
 
Seuraavaksi titrattiin liuokset. 50 ml Pb-HClO4-liuokseen lisättiin 0.5 ml kerrallaan EDTA 
standardia. Käyttäen valittua aallonpituutta havainnoitiin absorbanssin muutos. EDTA 
liuosta lisättiin yli 3 ml päätepisteen havaitsemiseksi. Titraukset toistettiin tuloksen 
varmentamiseksi. Lyijyn pitoisuuden laskemiseksi laskettiin käyrien nousu- ja 
maksimikohtien tangettien leikkauspisteet. Lyijyn pitoisuuden sai vertaamalla näytteiden 
leikkauspisteitä Pb-EDTA liuoksen leikkauspisteiden keskiarvoon. 
 
Lyijyn grafiittiuunimittauksissa käytettiin ammoniumdivetyfosfaatin ja 
magnesiumnitraattiluoksen seosta matriisifodifikaattorina ja mittaustaustana typpihappoa. 
Standardit valmistettiin välilaimennosten kautta välille 0 - 30 µg/l. Lähtökohtana 
laimennoksille oli 1000 mg/l Pb varastointiliuos. Laimennokset suunniteltiin itse. Standardit 
ja välilaimennokset täytettiin merkkiin 0.15 M typpihapolla. Matriisimodifikaattoriliuos 
valmistettiin pipetoimalla 1 ml 10 % sekä ammoniumdivetyfosfaattia [(NH4)H2PO4] että 
magnesiumnitraattiliuosta (MgNO3) ja täyttämällä merkkiin 10 ml mittapulloon MilliQ 
vedellä.  
 
Mitattavalle näytteelle suunniteltiin tarvittava laimennos itse käyttäen hyväksi aiempia 
mittaustuloksia. Näytteen pitoisuuden tulee olla kalibrointialueella. Kukin opiskelija teki 
näytteestä kolme rinnakkaista näytettä. Jokaisen mitattavan liuoksen näytetilavuus oli 20 µl 
ja matriisimodifikaattoria lisättiin 5 µl. Mittausolosuhteet ovat liitteessä 10. 
 
Jokaisen alkuaineen ICP määrityksen kalibrointi- ja näytelaimennokset (ks. liite 10) 
suunniteltiin muiden menetelmien tulosten perusteella. Kalibrointiliuosten laimennokset 
suunniteltiin itse lähtien 1000 mg/l varastointiliuoksesta. Mittauksissa tarkastettiin 
kalibroinnin pysyvyys laadunvalvontaliuoksella. Aallonpituudeksi valittiin voimakkaimman 
intensiteetin omaava mahdollisimman häiriövapaa aallonpituus. Näytteeseen lisättiin 
taustaksi 0.5 ml 65 % typpihappoa. 
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8.1.1.2 Tapaustutkimus 3: Oppimisympäristö yliopisto-opetuksessa 

 
Yliopiston oppimisympäristön kehittämiseen hyödynnettiin ammattikorkeakoulusta saatuja 
tutkimustuloksia. Yliopiston hanke sisältyi kolmen opintopisteen ja noin 165 tunnin 
laajuiseen epäorgaanisen kemian perustyöt IB:hen. Siihen käytettävä kokonaisaika oli noin 
neljä viikkoa, josta ongelmalähtöisen osuus tutoriaaleissa ja laboratoriossa oli 16 tuntia. 
Työhön kuului vielä itsenäisen työn osio, johon oli varattu aikaa viikko. Työn suunnitteli ja 
toteutti tutkija. Ryhmän opiskelijat olivat ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoita ja 
ryhmäkoko oli 10 opiskelijaa. Ryhmä toimi yhtenä ryhmänä ja koko prosessin ajan. 
 
Virikkeistä tehtiin tositapahtumiin perustuvia fiktiivisten kuvausten sijaan. Tapaustutkimus 
2 osoitti, että perehdytys ongelmalähtöiseen oppimiseen on tarpeen ja sitä tietoa 
hyödynnettiin yliopiston oppimisympäristön kehittämisessä. Muita tutkimustuloksia ei 
voinut hyödyntää oppimisympäristön erilaisuuden vuoksi. 
 
Oppimisympäristön kehittämisen toiseen osioon kuului kaksi osaa: harjoitus ja työ. 
Ongelmalähtöisessä osiossa sovellettiin seitsemän askeleen menetelmää (käytettiin kuusi). 
Molemmat osat on jaettu useampaan vaiheeseen. Harjoitukseen kuului kolme vaihetta (ks. 
liite 12) ja työhön viisi.  Kaavio työstä on kuvassa 7. 

 

  Kuva 7 HY PBL 1 työn kulku. 

Harjoitus alkoi PBL:n esittelyllä. Esittelyyn kuului ongelmalähtöisen oppimisen teoriaa, 
sovelluksia ja vertailua perinteiseen opetukseen. Esittelyn jälkeen katsottiin video, jossa 
kerrottiin ongelmalähtöisestä oppimisesta ja PBL-tutoriaalissa toimimisesta. Harjoitus 
päättyi harjoitusistuntoon. Harjoituksessa oli vain yksi tutoriaali, jossa opeteltiin viisi 
ensimmäistä askelta. Virikkeenä toimi elohopeamyrkytykseen soveltuva virike (ks. liite 13). 
Lopuksi kerrottiin miten itsenäisessä vaiheessa ja toisessa tutoriaalissa toimitaan. Aikaa 
harjoitusvirikeeseen käytettiin tunti. 
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Ongelmalähtöiseen laboratoriotyöhön kuului kaksi tutoriaalia, itsenäinen työskentely, 
laboratoriotyö ja työn koonti. Ensimmäisessä tutoriaalissa pohdittiin annettua virikettä (ks. 
liite 14), jonka jälkeen oli itsenäisen työn vaihe. Itsenäinen työ kesti viikon ja virikettä 
käsiteltiin tunti. Itsenäisen työn jälkeen kokoonnuttiin toiseen tutoriaaliin, jossa ryhmänä 
keskusteltiin itsenäisen työn vaiheesta. Toiseen tutoriaaliin varattiin aikaa tunti. Toisen 
tutoriaalin jälkeen oli laboratoriotyö. Työ oli kiinteän aineen analyysi, jonka suorittamiseen 
oli valmis työohje. Näyte sisälsi kolme kiinteätä näytettä reaktiolevyllä. Yksi näyte oli 
lyijymetallia (Pb), toinen lyijynitraattia [Pb(NO3)2] ja kolmas kadmium(II)sulfidia (CdS). 
Työhön käytettiin aikaa tarvittava määrä, joka oli yksi laboratoriovuoro. Lopuksi oli työn 
koonti, jossa keskusteltiin työstä ja virikkeen taustasta. Tutor arvioi työn onnistumista ja 
ryhmän toimintaa. Opiskelijatkin saivat osallistua ryhmän työskentelyn arviointiin. Aikaa 
palautteeseen käytettiin puoli tuntia. 

8.1.2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 
Ammattikorkeakoulun laboratorioalan ja yliopiston ongelmalähtöisen pilotin tutkimus 
suoritettiin käyttäen kaksiosaista kyselylomaketta (ks. liite 15 ja liite 16). Ryhmien väliset 
kyselylomakkeet eroavat, koska työt toteutettiin eri tavalla. Ammattikorkeakoulussa 
toimivan ryhmän työhön kuului myös opponointia, jota yliopiston opiskelijaryhmän työssä 
ei ollut.  
 
Lomakkeessa (OAMK PBL 1 ja HY PBL 1) on kahdenlaisia kysymyksiä: suljettuja ja 
avoimia. Suljetut kysymykset on jaoteltu seuraaviin luokkiin: mielekkyys (yleisesti), 
mielekkyys (verrattuna aiempaan menetelmään), oppimiskokemus (laboratoriotyö), 
oppimiskokemus (askel 6), oppimiskokemus (askel 7) ja ongelmanratkaisu. Asteikkoa on 
käytetty myös kysymyksissä, jotka koskevat tutoriaalin sujuvuutta.  
 
Molempien oppilaitosten kyselyn lomakkeessa on rasti ruutuun tehtäviä varten valmiit 
ruudukot ja vastausten perusteluja varten kolme tyhjää riviä. Muita ehdotuksia/kommentteja 
varten oli varattu viisi tyhjää riviä. Lomakkeen pituus on kuusi sivua.  Kysymykset 
perustuivat aiempaan tutkimukseen (Kelly & Finlayson, 2009) ja omaan kokemukseen 
alasta. 
 
Sekä OAMK 1:n että HY PBL 1:n kysely alkaa yleisillä rasti ruutuun kysymyksillä. Yleiset 
kysymykset liittyivät aiempiin kemian opintoihin ja kokeellisiin töihin, PBL-tekniikan 
tuttuuteen ja sukupuoleen. OAMK PBL 1:n vaihtoehdot ensimmäisessä osiossa ovat 
sanallisia, mutta yliopiston kyselyissä selkeyden vuoksi on mukana numeraalisia 
vaihtoehtoja. Toinen osio käsittelee työtavan soveltumiseen ko. kurssille ja se (II osio) alkaa 
mielipidekysymyksillä. Kysymykset koskevat ongelmalähtöisen työn hyödyllisyyttä, 
hyödyttömyyttä, seikkoja joista pidettiin tai ei pidetty. Seuraavassa rasti ruutuun 
kysymyksessä piti arvioida PBL työtavan mielekkyyttä yleisesti ja verrattuna aiempiin 
opiskelijoiden käyttämiin työtapoihin, PBL työn opettavuutta ja omaa virikkeen 
ratkaisuprosessia. Kysymyksessä oli valmis asteikko. Viimeisessä kysymyksessä arvioitiin 
PBL työtapavaiheiden ja tehtävänannon mielekkyyttä ja selkeyttä. Kysymys oli jaettu 
kahteen osaan. Ensimmäisessä a-osassa arvioitiin tehtävän antoa. Siihen kuului virikkeen 
selkeyden, PBL:ään perehdytyksen, PBL istunnon sujuvuuden ja itsenäisen työn 
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opettavuuden arviointi annetulla asteikolla ja perustellen.  Kysymyksen toinen, b-osio, koski 
PBL:n vaiheita. Kuudesta ensimmäisestä vaiheesta arvioitiin selkeys ja seitsemännestä 
opettavuus. Kysymyksiin oli valmis asteikko ja vastaus piti vielä perustella. OAMK PBL 1:n 
kysymyslomakkeessa osio oli yhtenäinen. Lopuksi oli paikka muille 
ehdotuksille/kommenteille. 

8.1.3 AINEISTON ANALYSOINTI 

 
Analysointiin käytettiin tilastomenetelmiä ja sisällönanalyysiä. Oppimisympäristön 
hyödyllisyyttä tutkittaessa käytettiin sisällönanalyysiä. Vastaukset jaettiin yläluokkiin ja 
vertaisarvioijan avustuksella laskettiin Cohenin kappa-arvo. Vertaijarvioijana toimi 
jatkokoulutusryhmän tutkija. Cohenin kappa-arvo kuvastaa tutkijan ja vertaisarvioijan 
yksimielisyyttä arvioitavasta seikasta. Oppimisympäristön kiinnostavuutta tutkittiin 
tilastomenetelmien avulla. PBL tutoriaalin selkeyden tutkimuksessa käytettiin sekä 
tilastomenetelmiä että sisällönanalyysiä. Tilastollisista testeistä käytettiin keskiarvoa, 
keskihajontaa ja suhteellista keskihajontaa (RSD). RSD kuvaa opiskelijoiden yksimielisyyttä 
arvioitavasta seikasta. Opiskelijoiden kommentteja analysoitiin sisällönanalyysillä, jotka 
sijoitettiin parhaiten luokkaa kuvaavaan luokkaan, vaikka vastaus ei olisi hyvin sopinut 
yhteenkään laadituista luokista. Moniosaiset vastaukset jaettiin useampaan luokkaan.    
 
Taulukoissa 18 ja 19 ovat esimerkit siitä, miten yläluokat on muodostettu aineistosta. 
Luokkien nimeämisessä on käytetty apuna myös aikaisempaa teoriaa (Kelly & Finlayson, 
2009).  
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Taulukko 18 Tapaustutkimus 2:n ja tapaustutkimus 4:n (OAMK PBL 1 ja 2) kysymykset 
yläluokkineen, joista on laskettu Cohenin kappa. 

KYSYMYS YLÄLUOKKA JA 
ESIMERKKILAINAU
S 

KYSYMYS YLÄLUOKKA JA 
ESIMERKKI 
LAINAUS 

 Mikä oli 
mielestäsi 
hyödyllisintä 
ongelmaperust
aisessa 
laboratoriotyös
sä? 

Laboratorioympäristö: 
”Laitteiden käyttö tuli 
tutummaksi” 
Hyötymättömyys: 
”PBL-työtapa ei ollut 
sen opettavampi kuin 
tavallinenkaan opetus” 
Ympäristökemia: 
”Hyödyllisintä oli, että 
oppi ymmärtämään mitä 
raskasmetallit 
aiheuttavat luonnolle ja 
ihmiselle” 
Ongelmanratkaisu: 
”Pääsi vertaamaan eri 
laitteiden antamia 
tuloksia keskenään” 
Mielenkiintoisuus: 
”Virike herätti 
mielenkiinnon 
käsiteltävälle asialle” 
Käytännönläheisyys: 
”Käytännönläheisyys 
tutkittavaa ainetta 
ajatellen” 
Ryhmätyö: 
”Opiskella ryhmässä” 

 Mistä oli 
mielestäsi 
vähiten hyötyä 
ongelmaperust
aisessa 
laboratoriotyös
sä? 

Ongelmanratkaisu: 
”Analyysimenetelmien 
haku” 
Vierailu: 
”Käynti Suomen 
ympäristöpalvelussa” 
Hyötymättömyys: 
”Vähiten hyötyä oli 
oppimispäiväkirjan 
kirjoittamisesta” 
Laboratorioympärist
ö: 
”Määritysmenetelmät 
eri laitteilla” 
Hyödyllisyys: 
”Kaikesta on hyötyä” 

 Nimeä kolme 
seikkaa, joista 
pidit 
ongelmaperust
aisessa 
analyysissä 

 

Ryhmätyö: 
”Teimme töitä 
ryhmässä” 
Käytännönläheisyys: 
”Työn 
tarkoituksellisuus” 
Ongelmanratkaisu: 
”Virikkeen purkaminen” 
Tavoitteet: 
”Selkeä tavoite (mitä 
mitataan)” 
Mielenkiintoisuus: 
”Riitti koko ajan 
tekemistä” 
Vierailu: 
”Opintovierailu” 
Loogisuus: 
”Loogisuus” 
Laboratorioympäristö: 
”Mittausten teko” 

 Nimeä kolme 
seikkaa, joista 
et pitänyt 
ongelmaperust
aisessa 
analyysissä 

Ajankäyttö: 
”Aikaa vievä” 
Sekavuus: 
”Homma meinasi 
välillä jäädä hämärän 
peittoon (vaikea pitää 
kasassa, mitä vastuita 
kenelläkin)” 
Laboratorioympärist
ö: 
”Näyte olisi voinut 
olla oikea” 
Ryhmätyö: 
”Neljän hengen 
ryhmä” 
Ongelmanratkaisu: 
”Oppimispäiväkirjan 
tekeminen” 
Matematiikka: 
”Matematiikka” 
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Taulukko 19 Tapaustutkimus 3:n, tapaustutkimus 5:n ja tapaustutkimus 6:n (hy PBL 1, 2 ja 3) 
kysymykset yläluokkineen, joista on laskettu Cohenin kappa. 

KYSYMYS YLÄLUOKKA JA 
ESIMERKKI LAINAUS 

KYSYMYS YLÄLUOKKA JA 
ESIMERKKI 
LAINAUS 

 Mikä oli 
mielestäsi 
hyödyllisintä 
ongelmaperustais
essa 
laboratoriotyössä
? 

Ryhmätyö: 
”Ryhmätyössä saadaan 
esille monipuolisesti 
näkökulmia, joita 
itsenäisesti ei välttämättä 
keksisi” 
PBL työtapa: 
”Joutui oikeasti tekemään 
pohjatyötä ja käyttämään 
päätään (sen sijaan, että 
lukee suoraan EOIB 
vihosta ohjeet)” 
Käytännönläheisyys: 
”Elävään elämään 
liittyminen motivoi 
hurjasti” 
Ongelmanratkaisu: 
”Opetti yleisessä 
ongelmanratkaisussa 
käytettävästä tavasta” 
Mielenkiintoisuus: 
”Lisäsi kiinnostusta ja 
työn mielekkyyttä” 

 Mistä oli 
mielestäsi vähiten 
hyötyä 
ongelmaperustais
essa 
laboratoriotyössä
? 

Ryhmätyö: 
”Ryhmätyöskentelyssä ei 
tarvitse tehdä itse kaikkia 
työvaiheita” 
PBL työtapa: 
”Itsenäinen tiedonhaku” 
Ajankäyttö: 
”Tiedonhakuviikko oli 
liian pitkä. Pari päivää 
olisi riittänyt. Istuntojen 
välillä oli liikaa aikaa” 
Laboratorioympäristö: 
”Laboratoriossa itse 
tekeminen jäi vähälle kun 
kaikilla oli sama näyte” 

 Vaihtelu: 
”Oli hyvää vaihtelua 
kahden perinteisellä 
tavalla tehdyn analyysin 
jälkeen” 

  

 Nimeä kolme 
seikkaa, joista 
pidit 
ongelmaperustais
essa analyysissä 

 

Ryhmätyö: 
”Ryhmätyö- sai uusia 
näkökulmia ja pohtia 
yhdessä” 
Käytännönläheisyys: 
”Virike loi yhteyden 
tosimaailmaan” 
Ongelmanratkaisu: 
”Ongelmanratkaisu” 
Vaihtelu: 
”Vaihtelua tuonut 
lähestymistapa” 
Poikkitieteellisyys: 
”Dynaamisuus 
(poikkitieteellisyys, 
ryhmätyötaidot, yleinen 
ongelmanratkaisu)” 
Mielenkiintoisuus: 
”Käytäntö toi 
mielenkiintoa” 
PBL työtapa: 
”Aivoriihessä virikkeen 
puinti ja ideoiden 
kehittely” 
Motivointi: 
”Vahvisti luottamusta 
omiin taitoihin” 
Laboratorioympäristö: 
”Tuutorin perehdytys 
työtapoihin 
tositilanteessa” 

 Nimeä kolme 
seikkaa, joista et 
pitänyt 
ongelmaperustais
essa analyysissä 

Ajan käyttö: 
”Vei vähän enemmän 
aikaa” 
PBL työtapa: 
”Aivoriihessä 
lähestymistapa virikkeen 
ratkaisuun versosi liian 
monimutkaiseksi” 
Laboratorioympäristö: 
”Oli hankala yhdistää 
laboratorioiden yhteyttä 
ongelman 
ratkaisemiseen. Jäivät 
vähän irrallisiksi tai en 
sit tajunnut” 
Vastuu: 
”Vastuu oppimisesta 
kokonaan opiskelijalla” 
Tulosten käsittely: 
”Ei vastannut aiempia 
analyysejä 
metodologiassaan”  
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Seuraavassa taulukossa (taulukko 20) on tutkimuslomakkeen kysymykset, joita on 
analysoitu tilastollisilla menetelmillä ja niiden laskemiseen käytetty asteikko. 

Taulukko 20 Tutkimuslomakkeen kysymykset, joita on analysoitu tilastollisilla testeillä 
(keskiarvo, keskihajonta ja RSD) sekä arviointi asteikko. 

KYSYMYS LASKUISSA 
KÄYTETTY ASTEIKKO 

 PBL työtavan mielenkiintoisuus 1 = ei kiinnosta 
2 = kiinnostaa vähän  
3 = kiinnostaa kohtalaisesti 
4 = kiinnostaa paljon ja  
5 = erittäin mielenkiintoista 

 PBL on mielestäni kiinnostavampi kuin aiemmin käyttämäni työtapa 1 = hyvin tylsä 
2 = tylsä 
3 = keskimääräisesti 
kiinnostava 
4 = mielenkiintoinen ja  
5 = hyvin mielenkiintoinen 

 Arvioi seuraavien (virikkeiden selkeys, PBL:ään perehdytys, 
istunnon sujuvuus, käsitteiden selventäminen, ongelman 
määrittäminen, aivoriihi, ongelman analysointi, oppimistavoitteiden 
muodostaminen ja itsenäinen työskentely) käyttämiesi PBL 
työtapavaiheiden ja tehtävänannon mielekkyyttä ja selkeyttä  

1 = hyvin epäselvä 
2 = epäselvä 
3 = kohtalaisen selkeä 
4 = selkeä ja  
5 = erittäin selkeä 

 
1 = hyvin epäselvä 
2 = epäselvä 
3 = kohtalaisen selkeä 
4 = selkeä ja  
5 = erittäin selkeä 

 
1 = epäselvä 
2 = hieman epäselvä 
3 = kohtalaisen selkeä 
4 = selkeä ja  
5 = erittäin selkeä 

ja 
1 = ei sujunut ollenkaan 
2 = sujui huonosti 
3 = sujui kohtalaisesti 
4 = sujui hyvin ja  
5 = sujui erittäin 

 

8.2 OPPIMISYMPÄRISTÖN HYÖDYLLISYYS KEMIAN 
KORKEAKOULUOPETUKSESSA 

 
Toiseen tapaustutkimukseen (pilottiin) osallistui Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
laboratorioalan kolmannen vuoden opiskelijat (OAMK PBL 1). He pitivät 
ympäristöanalytiikan työssä hyödyllisimpänä laitteiden käyttöä ja niiden käytön kertausta 
(ks. taulukko 21).  

 
O1:”Käytännöllisyys. Ongelmametallit ovat ongelmia oikeasti.” 
O3:”Laitteiden käyttö tuli tutummaksi.” 



 

64 
 

O4: ”Opiskella ryhmässä.” 
O6:”Että pääsi mittaamaan useilla laitteilla ja vertailemaan niiden tuloksia keskenään.” 
O10:”No ei tässä varsinaisesti paljon eroa normaaliin ollut. Enemmän kärvistelyä PBL vs 
normaali. Ei mitään extra hyödyllistä tule mieleen. Ehkä se, että tilastojutut ei ole hallussa.” 

Taulukko 21 Ongelmalähtöisen työn hyödyllisimmät asiat OAMK PBL 1:n mielestä (n = 11). 

HYÖDYLLISIMMÄT ASIAT SIJOITUS f 

Laitteiden kertaus ja käyttö 1 7 

Ei eroa normaaliin 2 3 

Raskasmetallien vaikutuksen ymmärtäminen luonnolle 3 2 

 

Kolmannen vuoden opiskelijoiden mielestä ongelmalähtöisessä opetuksessa ei ollut eroa 
vanhaan aiemmin käytettyyn oppimistapaan. Sen sijaan raskasmetallien käytön 
ymmärtämistä ihmiselle ja luonnolle pidettiin hyödyllisenä. Yksittäisiä mielipiteitä oli 
useita. Opiskelijat pitivät tilastomenetelmien käytöstä, uuden oppimisesta, tiedonhausta ja 
toteutuksesta. Myös ongelmanratkaisusta, tulosten vertailusta, raportin teosta, 
käytännöllisyydestä sekä ryhmätyöstä pidettiin. Yhden opiskelijan mielestä 
ongelmalähtöisestä opetuksesta ei ollut lisähyötyä.  

 
Vähiten hyötyä opiskelijoiden mielestä oli vierailusta Suomen Ympäristöpalvelu Oy:ssä (ks. 
taulukko 22). Myös siihen liittynyt ICP:n käyttö jäi epäselväksi. Suomen Ympäristöpalvelu 
Oy:n vierailun tarkoituksena oli nimenomaan tutustuttaa opiskelijat ICP laitteistoon. 
Suomen Ympäristöpalvelu Oy:n vierailuun liittyviä kommentteja lukuun ottamatta 
kommentit olivat yksittäisiä: ei pidetty tiedonhausta, oppimispäiväkirjasta ja jätteen 
syntymisestä. Myös käytetyt menetelmät olivat jo tuttuja ja siitä ei pidetty. Yhden 
opiskelijan mielestä kaikesta on hyötyä. 

 
O2: ”ICP-mittauksista Suomen Ympäristöpalvelussa. Pienemmissä ryhmissä olisi nähnytkin 
jotain.” 
O3: ”ICP-määrityksestä. Se jäi edelleen epäselväksi.” 
O4: ”Kaikesta on hyötyä.” 
O5: ”Vähiten hyötyä oli ehkä oppimispäiväkirjan kirjoittamisesta.” 
O6: ”Siitä että käyttämämme menetelmät olivat ennestään tuttuja. Olisi ollut mukava 
kokeilla jotain erilaista.” 

Taulukko 22 Ongelmalähtöisen työn vähiten hyödyllisimmät asiat OAMK PBL 1:n mielestä (n = 
11). 

VÄHITEN HYÖDYLLISIMMÄT ASIAT SIJOITUS f 
Vierailu Suomen Ympäristöpalvelussa 1 3 
ICP jäi epäselväksi 2 2 
Tiedonhaku 3 1 
Menetelmät jo tuttuja 3 1 
Oppimispäiväkirja 3 1 
Kaikesta on hyötyä 3 1 
Jäte 3 1 
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Opiskelijat pitivät samoista asioista, jotka katsoivat hyödyllisiksi. He pitivät eniten laitteiden 
käytön kertaamisesta ja mittaamisesta (ks. taulukko 23) sekä ryhmätyöskentelystä. Useampi 
kuin yksi opiskelija piti laboratoriotöistä yleisesti, uuden oppimisesta, opintovierailusta, 
vaikka se olikin katsottu hyödyttömäksi, ja erityisesti grafiittiuuni AAS:n käytöstä. 
GFAAS:n kohdalla pidettiin siitä, että opittiin uunin vaihtaminen. Yksittäisiä kommentteja 
oli useita. Ympäristöanalytiikan työ katsottiin loogiseksi ja käytännölliseksi. Työn tavoitteet 
olivat selkeät. Yksi opiskelija piti siitä, että oli koko ajan tekemistä. Itsenäinen työskentely 
ja analyysimenetelmien haku myös mainittiin. Analyysilaitteista ICP:n käytöstä pidettiin. 
Muita yksittäisiä kommentteja olivat analysointi, tulosten käsittely, menetelmien valinta ja 
oppimispäiväkirja. 
 
O1: ”Käytännöllisyys, työn tarkoituksellisuus, oikeasti hyötyä.” 
O2: ”Mittausten teko, sopivien menetelmien valinta, oppi vaihtamaan grafiittiuunin.” 
O3: ”Sai tehdä itsenäisesti (ryhmässä) töitä. Laboratoriotyöt olivat mielenkiintoisisa. Oppi 
uusia asioita.” 
O5: ”Määritysmenetelmät eri laitteilla, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, yritysvierailu.” 
O9: ”Ryhmätyöskentely, uuden oppiminen ja opintovierailu” 

Taulukko 23 Ongelmalähtöisen työn eniten pidetyt asiat OAMK PBL 1:n mielestä (n = 11). 

ENITEN PIDETTYÄ SIJOITUS f 
Laitteiden kertaus ja mittaaminen 1 5 
Ryhmätyöt 2 4 
Laboratoriotyöt 3 3 
Uuden oppiminen 4 2 
Opintovierailu 4 2 
GFAAS 4 2 

 

Opiskelijoiden mielestä epämiellyttävintä oli raportin teko (ks. taulukko 24). Tilastotestien 
hyödyllisyyttä laboratorioanalyytikoille ei ymmärretty ja sitä sekä oppimispäiväkirjaa 
pidettiin yhtä epämiellyttävänä. Ryhmäkokokin koettiin vähemmän miellyttäväksi asiaksi, 
koska ryhmä koettiin liian suureksi. Yksittäisiä kommentteja oli useita. Erään opiskelijan 
mielestä aikataulu oli tiukka. Myös laboratoriotöitä kritisoitiin. Yksi opiskelija ei pitänyt 
EDTA titrauksesta, ICP mittauksista eikä synteettisestä näytteestä. Toivottiin, että näyte olisi 
voinut olla oikea. Yhden opiskelijan mielestä laboratoriotyöt olivat samankaltaisia. Muita 
yksittäisiä kommentteja olivat tentit, aivoriihi ja jäte. 

 
O1: ”Jäte.” 
O2: ” ICP-mittaukset, raportin teko ja menetelmien vertailu.” 
O3: ”Oppimispäiväkirjan pitäminen oli vaikeaa. Laboratoriotyöt olivat kaikki todella 
samankaltaisia.” 
O6: ”Tilastollisten arvojen laskeminen, oppimispäiväkirjan tekeminen; vaikka ryhmässä 
tekeminen oli mukavaa, ryhmäkoko oli liian suuri.” 
O10: ”Näyte olisi voinut olla oikea, raportin vääntäminen.” 
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Taulukko 24 Ongelmalähtöisen työn vähiten pidetyt asiat OAMK PBL 1:n mielestä (n = 11). 

VÄHITEN PIDETTYÄ SIJOITUS f 
Raportin kirjoittaminen 1 6 
Oppimispäiväkirja 2 4 
Tilastotestit 2 4 
Ryhmäkoko 3 3 

 

Helsingin yliopiston kemian laitoksen pilottiin osallistuneiden ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden (HY PBL 1) mielestä hyödyllisintä oli ryhmätyö (ks. taulukko 25), erityisesti 
ryhmätyötaitojen kehittämisen kannalta. Opiskelijat kokivat itsenäinen tiedonhankinnan, 
aivoriihessä käydyn keskustelun ja todelliseen elämään liittymisen hyödyllisenä. Todelliseen 
elämään liittyminen myös motivoi opiskelijoita. Opiskelijat kokivat ongelmanratkaisun 
hyvänä asiana, koska siinä sai ajatella itse. Työ koettiin mielenkiintoisena ja hyvänä 
vaihtelua perinteisille analyyseille. Ongelmalähtöiseen tutoriaaliin tai työhön liittyvät 
kommentit ovat kohdassa PBL -työtapa.  

 
O1: ”Elävään elämään linkittyminen motivoi hurjasti. Joutui ihan oikeasti tekemään 
pohjatyötä ja käyttämään päätään (sen sijaan, että lukee suoraan EOIB vihosta ohjeet).” 
O3: ”Oppi ryhmätyöskentelytaitoja ja analyysi oli mielenkiintoisempi tällä tavalla.” 
O5: ”Elävöitti opiskelua, lisäsi kiinnostusta ja työn mielekkyyttä, ryhmätyömahdollisuus.” 
O7: ”Ryhmätyö, itsenäinen tiedonhankinta, sovellukset käytäntöön.” 
O8: ”Se antoi uuden näkökulman analyysin tekoon ja oli hyvää vaihtelua kahden 
perinteisellä tavalla tehdyn analyysin jälkeen.” 

Taulukko 25 Ongelmalähtöisen työn hyödyllisimmiksi katsotut asiat HY PBL 1:n mielestä (n = 
9). 

HYÖDYLLISIMMÄT ASIAT SIJOITUS f 
Ryhmätyö 1 6 
Käytännönläheisyys 2 4 
PBL –työtapa 3 3 

 

Yliopisto-opiskelijoiden mielestä aikaa meni liikaa menetelmän tutustumiseen (ks. taulukko 
26). Myös tiedonhakuviikko koettiin liian pitkäksi. Laboratoriotyössä virikkeen 
noudattaminen ja seuraaminen jäi vähälle. Samoin itse tekeminen jäi vähäiseksi, koska 
kaikilla oli sama näyte. Yksi ryhmän opiskelija koki, ettei ryhmätyöskentelyssä tarvitse 
tehdä itse kaikkia työvaiheita. Erään toisen opiskelijan mielestä alun keskustelussa meni 
aikaa epäoleelliseen, kun alettiin eksyä melko epätodennäköisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.  

 
O1: ”Tiedonhakuviikko oli liian pitkä. Pari päivää olisi riittänyt. Istuntojen välillä oli liikaa 
aikaa.” 
O5: ”Alun keskustelussa meni aikaa epäoleelliseen, kun alettiin eksyä melko 
epätodennäköisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.” 
O6: ”Ryhmätyöskentelyssä ei tarvitse tehdä itse kaikkia työvaiheita.” 
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O7: ”Ajankäyttö - menetelmien tutustumiseen meni paljon aikaa.” 
O9: ”Laboratoriossa itse tekeminen jäi vähälle, kun kaikilla oli sama näyte.” 

Taulukko 26 Ongelmalähtöisen työn vähiten hyödyllisimmät asiat HY PBL 1:n mielestä (n = 9). 

VÄHITEN HYÖDYLLISIMMÄT ASIAT SIJOITUS f 
Ajan käyttö 1 2 
Laboratorioympäristö 1 2 
Ryhmätyö 3 1 
PBL työtapa 3 1 

 

HY PBL 1 ryhmä piti eniten PBL työtavasta (ks. taulukko 27). Ryhmässä koettiin, että itse 
haettu tieto jää paremmin mieleen. Aivoriihestä pidettiin, koska siinä tuli hyviä ideoita. 
Sosiaalinen kanssakäyminen oli myös opiskelijoiden mieleen.  

 
Opiskelijat pitivät erityisesti ryhmätyöskentelystä. Ryhmätyö toi uusia näkökulmia ja antoi 
mahdollisuuden pohtia yhdessä asetettua ongelmaa. Opiskelijat pitivät siitä, että virike loi 
yhteyden tosimaailmaan. Käytännönläheisyyden kautta työtä pidettiin mielenkiintoisena ja 
opittava asia jäi paremmin mieleen. Mielenkiintoiseksi työn teki myös sen helppous, 
loogisuus, vastauksen selvillä olo ennen laboratoriotyötä, sosiaalisuus ja kätevyys. Työ 
koettiin uutena ja erilaisena oppimistapana hyväksi vaihteluksi perinteisen oppimistavan 
rinnalle. Yksi opiskelija piti ongelmanratkaisusta, koska sai käyttää omaa päätään. 
 
O1: ”Tosielämään liittyminen, ryhmätyö, oman pään käyttö.” 
O2: ”Sosiaalisuus, loogisuus, kätevyys.” 
O3: ”Ryhmätyöskentely, erilaisuus, helppous.” 
O5: ”Ryhmätyöskentely, vaihtelua tuonut lähestymistapa, käytännönläheisyys (asiat jäivät 
paremmin mieleen).” 
O6: ”Liitos todelliseen elämään, tiedonhaku, ryhmien väliset keskustelut.” 

Taulukko 27 Ongelmalähtöisen työn eniten pidetyt asiat HY PBL 1:n mielestä (n = 9). 

ENITEN PIDETTYÄ SIJOITUS f 
PBL työtapa 1 7 
Ryhmätyö 2 6 
Käytännönläheisyys 3 5 
Mielenkiintoisuus 4 5 
Vaihtelu 4 3 
Ongelmanratkaisu 4 1 

 

Opiskelijat eivät pitäneet työhön käytetystä ajasta (ks. taulukko 28). Sen olisi voinut tehdä 
lyhyemmässä ajassa ja taustatyöhön kului paljon aikaa. PBL työtavasta kritisoitiin ryhmän 
toimintaa aivoriihessä. Koko ryhmä ei ollut mukana ideoimassa. Itsenäinen työskentely 
koettiin haastavaksi. Tiedon hakeminen olisi voitu jakaa ryhmän kesken. Yksi opiskelija ei 
pitänyt oppimisen vastuun siirtymisestä kokonaan opiskelijalle. Laboratoriotyön ja 
ongelmanratkaisun yhteys jäi hieman epäselväksi yhdelle opiskelijalle. 
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O2: ”Oli hankala yhdistää laboratoriotöiden yhteyttä ongelmanratkaisemiseen. Jäivät 
vähän irrallisiksi tai sit en tajunnut. Työnjako oli huono. Olisi voinut jakaa tiedonetsintää 
enemmän.” 
O5: ”Kotona tehtävä taustatyöskentely. Aikaa kului tällä menetelmällä laboratorion 
ulkopuolella aika paljon. Uskoisin, että huonosti toimivan ryhmän kanssa työskentely voisi 
olla raskasta (meillä oli kyllä kivaa ).” 
O7: ”Ajankäyttö, vastuu oppimisesta kokonaan opiskelijalla.” 
O8: ”Tehtävän olisi voinut tehdä myös lyhyemmällä aikavälillä ja kaikki eivät olleet mukana 
aivoriihen ideoinnissa.” 
O9: ”Työläs, aikaa vievä.” 

Taulukko 28 Ongelmalähtöisen työn vähiten pidetyt asiat HY PBL 1:n mielestä (n = 9). 

VÄHITEN PIDETTYÄ SIJOITUS f 
Ajankäyttö 1 6 
PBL työtapa 2 3 
Vastuu 3 1 
Laboratorioympäristö 3 1 

8.2.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Suunniteltaessa ongelmalähtöistä oppimisympäristöä pidemmälle edenneille 
ammattikorkeakouluopiskelijoille, on otettava huomioon aiemmat opinnot ja oppimistavat. 
Ryhmätyötä ja käytännön sovellusta voi soveltaa opiskeluun, mutta ryhmätyössä ryhmäkoko 
on oleellista. Liian suuressa ryhmässä oppiminen ei ole niin tehokasta. Työssä käytetyt 
tilasto- ja analyysimenetelmät olivat jo ennestään tuttuja, eikä uutta oppimisarvoa siitä tullut. 
Sen sijaan ne toimivat hyvänä kertauksena.  

 
Yliopiston ensimmäisen vuoden opiskeluun ongelmalähtöisyys soveltuu hyvin. Ryhmätyö, 
ongelmanratkaisu ja käytännönläheisyys tuovat vaihtelua ja mielenkiintoa opiskeluun. 
Ryhmätyöskentely valmentaa opiskelijoita tulevaisuuteen, sillä se kehittää ryhmätyötaitoja, 
joita työelämässä tarvitaan. Ongelmanratkaisu on hyödyllistä, sillä se aktivoi ajattelua ja itse 
haettu tieto jää paremmin mieleen. Itsenäisen opiskeluun käytettävä aika pitää huomioida. 
Aivoriihessä tutorin/puheenjohtajan aktiivisuus on olennaista, jotta kaikki ryhmän jäsenet 
saadaan mukaan keskusteluun. Laboratoriotyön on tuettava virikettä ja niiden välisen 
yhteyden selvittäminen opiskelijoille on tehtävä.  

8.3 OPPIMISYMPÄRISTÖN KIINNOSTAVUUS KEMIAN 
KORKEAKOULUOPETUKSESSA 

 
Ongelmalähtöisen opetuksen mielekkyyttä tutkittiin kahdelta osa-alueelta: yleinen 
mielekkyys ja mielekkyys verrattuna aiempaan opiskelijoiden käyttämään oppimistapaan. 
Lasketun keskiarvon (ks. taulukko 29) perusteella OAMK PBL 1 ryhmä piti 
ongelmalähtöistä oppimistapaa kohtalaisen mielenkiintoisena. Vastausten lukumäärien 
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perusteella oppimistapa kiinnostaa vähän tai kohtalaisesti. Kaksi opiskelijaa koki PBL 
työtavan mielenkiintoisena. 

 
HY PBL 1 ryhmää ongelmalähtöinen työtapa kiinnosti kohtalaisesti (ks. taulukko 29). 
Eniten vastauksia sai arvioluku 4 ( kiinnostaa paljon). Keskiarvon mukaan voidaan samaan 
johtopäätökseen tulla. Ryhmässä oli opiskelijoita, joita työtapa kiinnosti vähän tai erittäin 
paljon. 

Taulukko 29 PBL työn kiinnostavuus korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1) (n = 
11) 

f (HY PBL 1) (n 
= 9) 

1 Ei kiinnosta   
2 Kiinnostaa vähän 5 1 
3 Kiinnostaa kohtalaisesti 4 3 
4 Kiinnostaa paljon 2 4 
5 Erittäin mielenkiintoista  1 
Keskiarvo  2.73 3.56 
s  0.79 0.89 
RSD %  28.9 24.8 

 

Lukumäärän ja keskiarvon perusteella OAMK PBL 1 koki ongelmalähtöisyyden 
keskimääräisesti kiinnostavana (ks. taulukko 30) aiempaan käyttämäänsä oppimistapaan 
verrattuna. Mielenkiintoisenakin osa opiskelijoista PBL:ää piti verrattuna aiempiin tapoihin, 
mutta oli myös opiskelijoita, jotka pitivät sitä tylsänä tai hyvin tylsänä verrattuna aiemmin 
käyttämiinsä oppimistapoihin.  

 
Verrattaessa aiempaan työtapaan HY PBL 1 ryhmä opiskelijat olivat lähes yksimielisiä (ks. 
taulukko 30). Työtä pidettiin joko mielenkiintoisena tai hyvin mielenkiintoisena aiemmin 
käytettyihin opiskelutapoihin verrattuna.  

Taulukko 30 PBL:n kiinnostavuus verrattuna korkeakouluopiskelijoiden aiemmin käyttämiin 
opiskelutapoihin. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1) (n = 
11) 

f (HY PBL 1) 
(n = 9) 

1 Hyvin tylsä 1  
2 Tylsä 1  
3 Keskimääräisesti kiinnostava 6  
4 Mielenkiintoinen 3 4 
5 Hyvin mielenkiintoinen  5 
Keskiarvo  3.00 4.56 
s  0.90 0.53 
RSD %  30.0 11.6 
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8.3.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Ongelmalähtöinen opiskelutapa lisää ensimmäisen vuoden yliopistotason 
laboratoriotyöskentelyn mielekkyyttä. Mielenkiinto lisääntyy käytännönläheisyyden, 
ryhmätyön ja ongelmanratkaisun kautta. Kiinnostusta lisää myös vaihtelu. 

 
Ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden opiskeluun ongelmalähtöinen oppimistapa ei lisää 
mielekkyyttä, koska työ muistuttaa liikaa aiemmin käytettyjä oppimistapoja. 

8.4 OPPIMISYMPÄRISTÖN TOTEUTUKSEN SELKEYS 

 
Ongelmalähtöisen tutoriaalin selkeyden tutkimiseksi opiskelijat arvioivat kutakin tutoriaalin 
vaihetta.  Sen lisäksi arvioitiin virikkeen selkeyttä, PBL:ään perehdytystä ja istunnon 
sujuvuutta. Mielipide piti myös perustella. Perusteluista huomasi, etteivät kaikki 
ammattikorkeakoulun opiskelijat olleet ymmärtäneet tämän osion kysymyksiä oikein.  
Kokonaisuutena virikkeet ja PBL:ään perehdytys olivat korkeakouluopiskelijoille selkeitä. 
Tutoriaalin vaiheet olivat ammattikorkeakoulun opiskelijoille kohtalaisen selkeitä ja 
yliopiston opiskelijoille selkeitä (ks. kuvio 1). PBL tutoriaalit sujuivat hyvin.  

 

Kuvio 1 PBL tutoriaalin selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta, missä 1 = virikkeen 
selkeys, 2 = PBL.ään perehdytys, 3 = istunnon sujuvuus, 4 = 1. askeleen selkeys, 5 = 2. askeleen 
selkeys, 6 = 3. askeleen selkeys, 7 = 4. askeleen selkeys, 8 = 5. askeleen selkeys ja 9 = 6. askeleen 
selkeys. 

Seuraavassa on käsitelty tarkemmin virikkeiden, PBL:ään perehdytyksen ja tutoriaalin 
askelten selkeyttä ja tutoriaalin sujuvuutta. 

 
OAMK PBL 1 ryhmän opiskelijoille virike oli selkeä, kun tarkastellaan vastauksien 
lukumäärää ja keskiarvoa.  Virikettä pidettiin myös hyvin epäselvänä ja epäselvänä (ks. 
taulukko 31).  Virikkeestä sai tarvittavat tiedot, jonka jälkeen oli helppo laatia 



 

71 
 

oppimistavoitteet. Opiskelijat saivat kuvista vihjeitä ja tekstiä pidettiin hyvänä. Eräs 
opiskelija piti virikettä tekemällä tehtynä. 

 
O1: ”Yksinkertainen ongelma. Maallikkokin voisi ymmärtää.” 
O2: ”Tuli selkeästi esille mitä pitää tehdä.” 
O4: ”Oli ongelma, johon piti löytää ratkaisu.” 
O5: ”Ymmärsi ihan hyvin mitä virikkeellä tarkoitetaan ja löysi niistä tarvittavan ongelman, 
jota alkoi ratkaisemaan.” 
O10: ”Olisin pistäny Pekan vain kysymään lääkäriltään tarkemmin mikä vialla. Vähän 
tekemällä tehty virike.” 

 
HY PBL 1 ryhmä piti virikkeitä myös selkeinä. Yksi opiskelija piti virikkeitä kohtalaisen 
selkeinä ja yksi erittäin selkeinä (ks. taulukko 31). Opiskelijoiden mielestä virikkeessä oli 
annettu tietoa riittävästi ja ilman, että se johtaisi vahingossa aivan hakoteille. Eräälle 
opiskelijalle virike oli aluksi epäselvä, mutta kun siihen paneutui enemmän, se muuttui 
haastavan selkeäksi. Virikkeen idea tuli opiskelijoille selväksi useista harhapoluista 
huolimatta. Yhdelle opiskelijalle laboratoriotyöskentely jäi hieman erilliseksi kokemukseksi 
teoriavirikkeeseen nähden. 

 
O1: ”Kun vähän pureskeli, niin löytyi selkeät linjat, joihin tuli kiinnittää huomiota.” 
O2: ”Teoriavirikkeet olivat hyvin selkeitä. Laboratoriotyöskentely jäi hieman erilliseksi 
kokemukseksi teoriavirikkeeseen nähden.” 
O5: ”Tietoa oli annettu riittävästi ja ilman, että se johtaisi aivan hakoteille.” 
O6: ”Virike oli aluksi epäselvä, mutta kun siihen paneutui enemmän, se muuttui haastavan 
selkeäksi.” 
O8: ”Aluksi oli ehkä vaikea keskittyä tehtävän kannalta olennaiseen, mutta harjoituksen 
kautta siihen oppi.” 

Taulukko 31 Virikkeiden selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1) 
 (n = 9) 

1 Hyvin epäselvä 1  
2 Epäselvä 1  
3 Kohtalaisen selkeä  1 
4 Selkeä 8 7 
5 Erittäin selkeä 1 1 
Keskiarvo  3.64 4.00 
s  1.12 0.5 
RSD %  30.8 12.5 

 
OAMK PBL 1 ryhmälle PBL:ään perehdytys oli joko selkeätä tai kohtalaisen selkeätä. HY 
PBL 1 ryhmälle se oli selkeätä vastausten lukumäärien ja keskiarvon perusteella (ks. 
taulukko 32). OAMK PBL 1 ryhmällä oli vastauksissa hieman hajontaa, sillä yksi opiskelija 
piti PBL:ään perehdytystä epäselvänä ja yksi erittäin selkeänä. Hajonnan näkee myös 
RSD:stä. Näytetty video selkeytti molempien ryhmien mielestä asian ymmärtämistä.  Osalle 
OAMK PBL 1 ryhmästä jäi epäselväksi ero normaalista opetuksesta. Kokonaisuutena 
kaikista työvaiheista kerrottiin tosi hyvin, vaikkakin oman alan esimerkki puuttui ja yhden 
opiskelijan mielestä perehdytys oli lähinnä mainostusta.  
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O1: ”Video selvensi asiaa aika paljon, mutta se oli sen verran lyhyt, etteivät asiat jääneet 
mieleen.” 
O2: ”Termi tuli tutuksi. Itse työskentely ei kuitenkaan lopulta eronnut paljonkaan 
normaalista laboratoriokurssista lukuun ottamatta kurssin alkua ja loppua.” 
O5: ”Oppi hyvin ymmärtämään mitä PBL tarkoittaa.” 
O6: ”Meille kerrottiin kaikista työvaiheista todella hyvin.” 
O10: ”Hirmu mainostusta lähinnä.” 

 
HY PBL 1 ryhmä sai perehdytyksessä selkeän kuvan siitä, mitä PBL työskentely on. 
Perehdytystä pidettiin kattavana ja toiminta käytiin tarkasti läpi. Harjoitusvirikkeen 
läpikäyminen auttoi oikean virikkeen työstämistä. Ongelmana oli videotykki, jota ei saatu 
toimimaan. Jos se olisi toiminut, opiskelijoiden olisi ollut helpompi seurata opetusta. 

 
O2: ”Pohjustusvideo ja keskustelut olivat mainioita. Ohjaus myös moitteetonta.” 
O3: ”Jos videotykin olisi saanut vielä toimimaan, niin olisi ollut helpompi seurata opetusta. 
Muuten oli kattava paketti.” 
O5: ”Sain mielestäni selkeän kuvan siitä, mitä PBL-työskentely on.” 
O8: ”Harjoitusvirikkeen läpikäyminen auttoi oikean virikkeen työstämistä. Myös näytetty 
video oli selkeä ja perehdyttävä.” 
O9: ”Toiminta käytiin kohtuullisen tarkasti läpi.” 

Taulukko 32 PBL.ään perehdytyksen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1)  
(n = 9) 

1 Epäselvä 1  
2 Hieman epäselvä   
3 Kohtalaisen selkeä 4 1 
4 Selkeä 5 6 
5 Erittäin selkeä 1 2 
Keskiarvo  3.55 4.11 
s  0.82 0.60 
RSD %  23.1 14.7 

 

Ongelmalähtöinen tutoriaali-istunto on molempien ryhmien opiskelijoiden mielestä sujunut 
hyvin (ks. taulukko 33).  OAMK PBL 1 ryhmässä on joukko opiskelijoita, joiden mielestä se 
sujui kohtalaisesti. HY PBL 1 ryhmässä on opiskelija, joka oli tätä mieltä ja osan mielestä se 
sujui erittäin hyvin.   

 
OAMK PBL 1 ryhmässä oli opiskelija, jolle tutoriaali oli uusi juttu. Ryhmä toimi 
aktiivisesti. Kaikki osallistuivat toimintaan. Ryhmän toimintaa vaikeutti epätietoisuus, 
kuinka toimia tutoriaalissa. Vapaaehtoista puheenjohtajaa ei löytynyt. 

 
O1: ”Tarvisi enemmän harjoittelua, mutta aika yleensä ongelmana.” 
O3: ”Kaikki osallistuivat aktiivisesti istuntoon, toivat omat mielipiteensä ja ratkaisunsa 
esille.” 
O5: ”Kaikki osallistuivat hyvin.” 
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O8: ”Ei ole aikaisemmin ollut, niin ei kovin hyvin tiennyt, miten toimia. Ja kukaan ei 
halunnut olla puheenjohtaja.” 
O11: ”Olisi voinut olla johdonmukaisempaakin.” 

 
HY PBL 1 ryhmä toimi tiiminä erittäin hyvin opiskelijoiden mielestä. Ryhmähenki oli hyvä. 
Ryhmä ideoi paljon hyviä ideoita ja mielipiteitä. Opiskelijat pitivät ohjausta hyvänä ja 
istuntoja sujuvina. Erään opiskelijan mielestä keskustelu oli hieman vaisua, mutta muuten 
tutoriaali toimi ihan asiallisesti. Kaikki ryhmän jäsenet eivät olleet täysillä mukana 
ideoinnissa, mutta suurin osa kylläkin. 

 
O1: ”Labraryhmämme toimi tiiminä erittäin hyvin!” 
O2: ”Hyvä PJ ja ryhmähenki. Olennaiset asiat hahmottuivat nopeasti.” 
O7: ”Ryhmä toimi hyvin ja työ sujui nopeasti. Myös istunnot olivat sujuvat.” 
O8: ”Kaikki eivät ehkä olleet täysillä mukana ideoinnissa, mutta suurin osa oli hyvin 
mukana (yllättävän paljon hyviä ideoita ja mielipiteitä).” 
O9: ”Keskustelu oli ehkä hieman vaisua, mutta muuten ihan OK.” 

Taulukko 33 Tutoristunnon sujuvuus korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1)  
(n = 9) 

1 Ei sujunut ollenkaan   
2 Sujui huonosti   
3 Sujui kohtalaisesti 4 1 
4 Sujui hyvin 6 4 
5 Sujui erittäin hyvin  4 
Keskiarvo  3.60 4.33 
s  0.52 0.71 
RSD %  14.4 16.4 

 
1. askel: Käsitteiden selventäminen 

 

PBL tutoriaalin ensimmäisenä askeleena toimiva käsitteiden selventäminen on 
ammattikorkeakouluopiskelijoille keskiarvon mukaan kohtalaisen selkeä ja yliopisto-
opiskelijoille erittäin selkeä (ks. taulukko 34). Askeleen selkeyden arviointi hajautti 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden mielipiteet selvästi. Sen todistaa keskihajonta. Osalle 
ammattikorkeakouluopiskelijoille tämä askel oli epäselvä tai hieman epäselvä ja tämä laskee 
keskiarvoa. Lukumääräisesti käsitteiden selventämistä pidettiin selkeänä askeleena.  

 
O1: ”Liian tieteellistä.” 
O3: ”Ei tullut kovin montaa uutta käsitettä vastaan. Uudet käsitteet eivät aina selvinneet, 
kuten matriisimodifikaattori.” 
O4: ”Ollaanko me selvennetty käsitteitä?” 
O6: ”Käsitteet olivat selkeitä.” 
O9: ”Käsitteet tulivat hyvin esille videolta.” 

 
Yliopisto-opiskelijat olivat kaikki sitä mieltä, että vaihe on selkeä tai erittäin selkeä.  
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O3: ”Ei paljon ollut käsitteitä, jota olisi pitänyt selventää.” 
O5: ”Ei jäänyt epäselväksi. Ihan simppeli homma.” 

Taulukko 34 Ensimmäisen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1)  
(n = 9) 

1 Epäselvä 3  
2 Hieman epäselvä 1  
3 Kohtalaisen selkeä 2  
4 Selkeä 4 3 
5 Erittäin selkeä 1 6 
Keskiarvo  2.91 4.67 
s  1.45 0.50 
RSD %  49.8 10.8 

 

2. askel: Ongelman määrittäminen 

 

Molemmat pilottiryhmät kokivat ongelman määrittämisen selkeänä askeleena. Tämän näkee 
mielipiteiden lukumäärästä ja keskiarvosta (ks. taulukko 35). 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden mielipiteissä on hajontaa. Yksi opiskelija koki askeleen 
epäselvänä ja kohtalaisen selkeänä.  

 
O1: ”Vaihtoehdot tulivat korostetusti esille. Maalaisjärjellä pystyi päättelemään.” 
O2: ”Virikkeestä kävi aika selkeästi esille mikä ongelma on.” 
O5: ”Ongelman pystyi helposti määrittämää.” 
O9: ”Se oli helppoa virikkeen kautta.” 
O10: ”No olis voinu muitaki määrityksiä keksiä äärettömästi.” 

 
Yliopisto-opiskelijoista yksi koki askeleen kohtalaisen selkeänä ja muut joko selkeänä tai 
erittäin selkeänä.  

 
O2: ”Sujui hyvin. Osa hieman ehkä panttasi ideoitaan ja välillä mentiin harhaan, mutta 
ryhmä paikkasi tilanteen. Kokonaisuus oikein kelpo.” 
O3: ”Ongelma löytyi helposti.” 
O5: ”Ei jäänyt epäselväksi. Ihan simppeli homma.” 
O6: ”Virike niin selkeä, että ongelma oli helppo selvittää.” 
O8: ”Työnimen keksiminen oli aika haastavaa ja tuntui ehkä vähän turhaltakin vaiheelta, 
koska aivoriihessä ongelmaa lähestyttiin myös muilta kannoilta.” 
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Taulukko 35 Toisen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1)  
(n = 9) 

1 Epäselvä 1  
2 Hieman epäselvä   
3 Kohtalaisen selkeä 1 1 
4 Selkeä 7 5 
5 Erittäin selkeä 2 3 
Keskiarvo  3.56 4.22 
s  1.02 0.67 
RSD %  28.7 15.8 

 

3. askel: Aivoriihi 

 
Aivoriihi oli suurimmalle osalle ammattikorkeakouluopiskelijoista selkeä vaihe ja yliopiston 
opiskelijoille selkeä tai erittäin selkeä (ks. taulukko 36). Keskiarvon mukaan tämä vaihe oli 
ammattikorkeakouluopiskelijoille keskimääräisesti selkeä, koska lähes yhtä suuri joukko 
opiskelijoita piti vaihetta joko hieman epäselvänä tai kohtalaisen selkeänä.  

 
O1: ”Tarkoitus tiedossa, mutta käytännöllisyys hukassa.” 
O3: ”Ei aiheuttanut ongelmia.” 
O4: ”Ei ollut ainakaan hirveästi hyötyä.” 
O5: ”Asiat selvenivät itsestään ja jokainen osallistui.” 
O6: ”Tiesimme mitä pitää tehdä ja saimme useita ideoita.” 

 
Yliopisto-opiskelijaryhmälle vaihe on myös keskiarvon mukaan selkeä. 

 
O2: ”En yhtäkkiä muista, mitä tällä termillä tarkoitetaan.” 
O4: ”Toimi hyvin, mutta miten olisi sujunut ilman opettajan toimimista puheenjohtajana.” 
O5: ”Ei jäänyt epäselväksi. Ihan simppeli homma.” 
O8: ”Sujui oikein hyvin.” 
O9: ”Ideoita tuli aika hyvin esille.” 

Taulukko 36 Kolmannen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1) 
 (n = 9) 

1 Epäselvä   
2 Hieman epäselvä 2  
3 Kohtalaisen selkeä 3 2 
4 Selkeä 6 4 
5 Erittäin selkeä  3 
Keskiarvo  3.36 4.11 
s  0.81 0.79 
RSD %  24.1 19.0 
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4. askel: Ongelman analysointi 
 

Ongelman analysointivaiheen ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat kohtalaisen selkeänä 
tai selkeänä ja yliopisto-opiskelijat selkeänä tai erittäin selkeänä (ks. taulukko 37). 
Keskiarvon mukaan vaihe on ammattikorkeakouluopiskelijoille kohtalaisen selkeä. 
Keskiarvoa laskee yhden opiskelijan mielipide, jonka mukaan vaihe oli hieman epäselvä.  

 
O1: ”Metodeissa voi olla vikaa tai laitteissa ongelmia. Se on laiteanalytiikassa aina 
ongelma.” 
O3: ”Ei myöskään ongelmia.”  
O6: ”Mietimme ryhmässä samoja asioita ja ongelman analysointi oli helppoa.” 
O7: ”Hieman epäselvästi esitetty kysymys. Kait se hyvin onnistu.” 
O9: ”Löytyi erilaisia näkökulmia ja sujui muutenkin ilman ongelmia.” 

 
Keskiarvon mukaan vaihe on yliopisto-opiskelijoille selkeä. 

 
O2:  ”Ongelmaa puitiin ja tarkenneltiin järkevästi.” 
O3: ”Helppoa kuin heinän teko.” 
O5: ”Ei jäänyt epäselväksi. Ihan simppeli homma.” 
O8: ”Sujui oikeastaan samalla aivoriihen kanssa.” 
O9: ”Ongelma saatiin aika hyvin analysoitua.” 

Taulukko 37 Neljännen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1) 
 (n = 9) 

1 Epäselvä   
2 Hieman epäselvä 1  
3 Kohtalaisen selkeä 3  
4 Selkeä 6 7 
5 Erittäin selkeä  2 
Keskiarvo  3.50 4.22 
s  0.71 0.44 
RSD %  20.3 10.5 

 

5. askel: Oppimistavoitteiden muodostaminen 

 

Oppimistavoitteiden muodostaminen oli molempien ryhmien opiskelijoille selkeä (ks. 
taulukko 38). Keskiarvo on kohtalaisen selkeän ja selkeän välimaastossa. Yksi 
ammattikorkeakouluopiskelija piti vaihetta epäselvänä ja se laskee keskiarvoa. 

  
O1: ”Oli helppo päätellä, mitä tavoitteita PBL oppimisessa tarvitaan. Niiden toteutuminen 
taas oli paljolti kiinni motivaatiosta.” 
O3: ”Omat oppimistavoitteet oli helppo asettaa alun aloituskokeen jälkeen.” 
O6: ”Tavoitteet muodostuivat samalla kun pohdimme ongelmaa.” 
O9: ”Syntyivät helposti virikkeen ja ongelman pohjalta.” 
O10: ”Joo.” 

 
Yliopisto-opiskelijoista yksi piti vaihetta hieman epäselvänä ja yksi kohtalaisen selkeänä. 
Vastineeksi yksi opiskelija piti vaihetta erittäin selkeänä. 
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O2: ”Ongelmat ja kysymykset kyllä määritettiin, mutta oliko oppimistavotteista puhetta, sitä 
en muista.” 
O3: ”Kun ongelman sai hyvin määriteltyä, on helppo muodostaa tavoitteita.” 
O5: ”Ei jäänyt epäselväksi. Ihan simppeli homma.” 
O6: ”Selkeä virike.” 
O8: ”Onnistui ainakin kiinteää analyysiä työstettäessä hyvin.” 

Taulukko 38 Viidennen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1) 
 (n = 11) 

f (HY PBL 1) (n = 
9) 

1 Epäselvä 1  
2 Hieman epäselvä  1 
3 Kohtalaisen selkeä 2 1 
4 Selkeä 8 5 
5 Erittäin selkeä  1 
Keskiarvo  3.55 3.75 
s  0.94 0.89 
RSD %  26.5 23.7 

 
6. askel: Itsenäinen opiskelu 

 
Itsenäinen työskentely jakoi ammattikorkeakouluopiskelijoiden mielipiteitä (ks. taulukko 
39). Enemmistö opiskelijoista koki vaiheen selkeänä ja muut mielipiteet olivat yksittäisiä. 
Yksi opiskelija piti vaihetta hieman epäselvänä, yksi kohtalaisen selkeänä ja yksi erittäin 
selkeänä. Keskiarvon mukaan vaihe on selkeä.  

 
O1: ”Ajankäyttöä pitäisi suunnitella enemmän.” 
O3: ”Olisin voinut olla aktiivisempi tässä asiassa. Ei tuota ongelmia. Ennemmin on kyse 
omasta viitseliäisyydestä.” 
O5: ”Itsenäinen työskentely onnistui kyllä hyvin, kun tiesi mitä pitää tehdä.” 
O8: ”Ei ongelmia. Toimittiin hyvin ryhmänä. Isommassa ryhmässä yleensä aina joku 
tietää.” 
O10: ”Aika hyvin saatiin suunniteltua mitä kukin tekee.” 

 
Yliopisto-opiskelijoista suurin osa piti vaihetta selkeänä ja yhtä suuret joukot kokivat 
vaiheen kohtalaisen selkeänä ja erittäin selkeänä. Tämän vuoksi keskiarvo on selkeä. 

 
O2: ”Hyvät ohjeet: Google Scholar ja Wikipedia (lähteet tarkistettava). Jokaisen ei olisi 
kannattanut etsiä vastauksia kaikkiin, vaan jakaa vastuuta.” 
O3: ”Olisin voinut kyllä nähdä itse vähän enemmän vaivaa.” 
O5: ”Ei jäänyt epäselväksi. Ihan simppeli homma.” 
O6: ”Selkeä mutta vaikea; aiheesta löytyi kyllä tietoa, kun jaksoi vain etsiä tarpeeksi.” 
O9: ”Tietoa oli kohtuullisen helppo etsiä internetistä.” 
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Taulukko 39 Kuudennen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 1)  
(n = 11) 

f (HY PBL 1)  
(n = 9) 

1 Epäselvä   
2 Hieman epäselvä 1  
3 Kohtalaisen selkeä 1 2 
4 Selkeä 8 5 
5 Erittäin selkeä 1 2 
Keskiarvo  3.82 4.00 
s  0.75 0.71 
RSD %  19.6 17.7 

 

8.4.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Virikkeen on oltava tositapahtumiin perustuva, koska keksitystä virikkeestä tulee helposti 
tekemällä tehdyn oloinen. Virike ei saa jäädä irralliseksi kokonaisuudeksi laboratoriotyöhön 
nähden. Virikkeessä tulee olla riittävästi informaatiota ja se tulee olla selkeä. 
Ammattikorkeakoulussa virike ja siinä olevat käsitteet eivät saa olla liian tieteellisiä. Niiden 
pitää tukea tulevia työtehtäviä. Hyvä perehdytys ennen työn alkua auttaa opiskelijoita 
hahmottamaan mistä PBL:ssä on kysymys. Istunnon vaiheet tulee selvittää opiskelijoille 
selkeästi, jotta he ymmärtävät mitä missäkin vaiheessa tapahtuu. Video toimii erittäin hyvin 
perehdytysvälineenä. Ryhmätyön toimivuuden kannalta kommunikointi ja ryhmähenki ovat 
avainasemassa. Koko ryhmän tulee olla mukana keskustelussa. Ensimmäisellä kerralla 
tutorin toiminta myös puheenjohtajana tekee työskentelystä sujuvampaa. Aivoriihessä 
ideoiduista ideoista on tehtävä selkeitä oppimistavoitteita. Tällöin opiskelijat tietävät 
tarkasti, mitä itsenäisen opiskelun aikana tulee tehdä. Heitä pitää myös opastaa huolellisesti 
kuinka toimia itsenäisessä opiskelussa.  

8.5 OPPIMISYMPÄRISTÖN JATKOKEHITTÄMINEN 

 
Oppimisympäristössä havaittiin kehittämisen tarvetta opiskelijapalautteen perusteella. 
Jatkokehitysideoita ei tullut paljon ja ne keskittyivät lähinnä ajan käyttöön. Palaute 
huomioitiin seuraavassa oppimisympäristön versiossa lyhentämällä itsenäisen opiskeluun 
käytettävää aikaa. Käytännön havaintona todettin, että aivoriihi ja ongelmananalysointi 
voidaan suorittaa samanaikaisesti. Ne pystytään yhdistämään, mikäli käytettävä tila ja 
välineet sen sallivat.  

 
Laboratoriotyön osalta havaittiin myös kehittämistarpeita. Analysoitavien näytteiden pitäisi 
simuloida mahdollisimman hyvin todellista tilannetta. Varsinkin todellisten näytteiden 
analysointi ammattikorkeakoulussa lisää mielenkiintoa. Lisäksi työn purkuvaiheesta löytyi 
kehitettävää. Kehitettävää oli oppimisympäristöön kuuluvan ohjaajan toiminnassa. 

Opiskelijoiden keskusteluun aktivoinnissa oli kehitettävää. 
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8.6 YHTEENVETO 

 
Aloitettaessa ongelmalähtöinen työ on ensin perehdytettävä opiskelijat ongelmalähtöiseen 
toimintatapaan. Perehdytyksessä video selkeyttää asian ymmärtämistä.Opiskelijoille on 
annettava tarkat ja selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan missäkin vaiheessa. Myös virikkeen 
idea tulee selvittää opiskelijoille. Virikkeen pitää olla selkeä, riittävän informatiivinen ja 
tositapahtumiin perustuva. Virike tulee kytkeä saumattomasti laboratoriotyöhön.  

 
Ryhmän koko ei saa olla liian suuri. Ryhmä toimii parhaiten noin kuuden opiskelijan 
kokoisena. Ensimmäisessä ongelmalähtöisessä työssä työn sujuvuutta lisää tutorin 
toimiminen myös puheenjohtajana. Tästä eteenpäin puheenjohtajan vastuu siirretään 
opiskelijoille. Ongelmalähtöinen oppimisympäristö sisältää kaksi tutoriaalia. Tutoriaalien 
välissä oleva itsenäisen työn ajaksi riittää kaksi työpäivää. Toisen tutoriaalin jälkeen tehdään 
laboratoriotyö. Laboratoriotyöosuuden päätyttyä kootaan työ yhteen. Koontina toimii hyvin 
esitelmä ja opponointi. Koonnin tulee sisältää palauteosion, jossa opiskelijat ja tutor antavat 
palautteen ryhmän toiminnasta ja työn onnistumisesta. 
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9 KEHITTÄMISTUTKIMUS : OSA 3 

Tässä luvussa kuvataan kehitettyjen ongelmalähtöisten oppimisympäristöjen 
tutkimustuloksia tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä. 

9.1 ONGELMALÄHTÖINEN KOKEELLINEN 
OPPIMIYMPÄRISTÖ KORKEAKOULUOPETUKSESSA 

 
Tutkimuksen tämä osa koostui yhdestä Oulun seudun ammattikorkeakoulun laboratorioalan 
(OAMK PBL 2) tapaustutkimuksesta ja kahdesta Helsingin yliopiston kemian laitoksen (HY 
PBL 2 ja HY PBL 3) tapaustutkimuksesta (ongelmalähtöisestä kehittämishankkeesta).  
Oppimisympäristön luomiseen on käytetty hyväksi samoja teoreettisia suuntaviivoja ja 
kriteerejä kuin tutkimuksen toisessa osassa. Tässä luvussa esiteltyjen tapaustutkimusten 
oppimisympäristöjen suunnitteluun käytettiin hyväksi ongelmalähtöisen oppimisen (ks. luku 
3) ja kokeellisen työskentelyn (ks. luku 4) teoriaa. 

9.1.1 TAPAUSTUTKIMUS 4, 5 JA 6: AMMATTIKORKEAKOULUUN JA 
YLIOPISTOON KEHITETYN OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

OAMK PBL 2:n ongelmalähtöisessä osiossa sovellettiin seitsemän askeleen menetelmää. 
Perinteisesti käytetystä seitsemän askeleen menetelmästä se poikkesi siten, että tutoriaaleja 
toteutettiin vain yksi. Tässä tutoriaalissa toteutettiin viisi ensimmäistä askelta. Toisena 
tutoriaalina oli työn koonti- ja palautetilaisuus. 

 
OAMK PBL 2 oli sisällytetty ensimmäisen vuoden Spektrometria 1-opintoihin, joka sisälsi 
teoriaa kontaktiopetuksena 42 tuntia ja harjoitustöitä ryhmää kohti 84 tuntia. Opintojen 
kokonaisuus oli laajuudeltaan 9 opintopistettä.  Spektrometria 1-opinnoissa 
ongelmalähtöinen työ kuului tarkkuustyöhön, jona oli kuparin määrittäminen. Työhön 
sisältyi ongelmalähtöiset tutoriaalit ja laboratoriotyö. Ongelmalähtöisen työn suunnitteli 
tutkija yhteistyössä saman kemian opettajan kanssa, jonka kanssa oli suunniteltu OAMK 
PBL 1. Kyseinen opettaja toteutti opetuksen. Ryhmäkoko oli yhdeksän ensimmäisen vuoden 
opiskelijaa ja se toimi koko prosessin ajan yhtenä ryhmänä. Tarkempi toteutus on nähtävissä 
liitteessä 17.   
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Kuva 8 OAMK PBL 2 työn kulku 

Ongelmalähtöinen laboratoriotyö sisälsi 6 vaihetta (ks. kuva 8). Työ alkoi työn tavoitteiden 
ja toteutuksen esittelyllä sekä johdatuksella ongelmalähtöisyyteen. Johdatukseen 
ongelmalähtöisyyteen kuului myös tutoriaaliharjoitus ja video (ks. liite 17). Johdatus, video 
ja ongelmalähtöisen ryhmätyön harjoittelu oli samanlainen kuin muissakin tämän 
tutkimuksen hankkeissa. 

 
Tämän tapaustutkimuksen virikkeet on tehty käyttämällä tutkijan omaa kokemusta alasta. 
Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa etsittiin ympäristömyrkkyjä. Yliopiston virikkeissä 
käytettyjä ympäristömyrkkyjä saneli reagenssien saatavuus laboratoriossa. Sopivien 
ympäristömyrkkyjen löydyttyä netistä etsittiin ympäristörikoksia ja/tai lääketieteellisiä 
ongelmia kyseisen analyytin ympärille. Tämän jälkeen laadittiin virike tositapahtumaan 
perustuvaksi tai mielikuvitustarinaksi. Käytännössä virikkeet olivat lopulta tositapahtumiin 
perustuvia, koska ne kiinnostavat opiskelijoita enemmän kuin mielikuvitustarinat (ks. liite 
20). 

 
Harjoitusta seurasi PBL tutoriaalit. Oppilaat olivat yhdessä ryhmässä ja ryhmälle oli tehty 
virike (ks. liite 18), jota tutoriaalissa käsitellään. Istunnon loputtua opiskelijoille annettiin 
itsenäisen osuuden tehtäväksi etsiä 3 spektrofotometristä määritysmenetelmää, joilla 
virikkeen metalli voidaan määrittää. Itsenäisessä työssä opiskelijoilla oli tehtävänä päätellä 
virkkeessä oleva metalli. Itsenäisessä työvaiheessa jokainen ryhmän jäsen etsi vastaukset 
määritettyihin kysymyksiin. 

 
Itsenäisen työn jälkeen ryhmä kokoontui purkuistuntoon, jossa ryhmä esitteli hakemansa 
menetelmät ja virikkeessä kyseessä olevan metallin. Menetelmistä valittiin ne menetelmät, 
joilla työ oli aiemminkin tehty. 
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Purkuistuntoa seurasi laboratoriotyö, joka suoritettiin ohjaajan valvonnassa. Laboratorio 
työn jälkeen oli koonti- ja palautetilaisuus. Koonti- ja palautetilaisuudessa käytiin työn 
tulokset läpi ryhmänä.  Opiskelijat kommentoivat omia ja toisten tuloksia sekä arvioivat 
ryhmän toimintaa. Samalla käytiin keskustelua ongelmalähtöisestä menetelmästä. 
Tarkkuustyön arviointi tehtiin oppilaitoksen kriteereillä ja opiskelijoilla oli mahdollisuus 
ottaa kantaa saamaansa arvosanaan. Opiskelijat kirjoittivat työstä raportin. Opettaja toimi 
koonnin vetäjänä.  

 
HY PBL 2 ja HY PBL 3 ryhmät koostuivat ensimmäisen vuoden kemian ja pidemmälle 
edenneistä sivuaineopiskelijoista. Molemmissa ryhmäkoko oli kuusi opiskelijaa. Ryhmät 
toimivat yhtenä ryhmänä koko prosessin ajan. Työn oli suunnitellut ja toteuttanut tutkija. 

 
HY PBL 2 ja HY PBL 3 olivat toteutettu samoin kuin HY PBL 1 (ks. kappale 8.1.1.2, kuva 
7) poikkeuksena HY PBL 3 ryhmän liuosnäyte kiinteän sijaan sekä itsenäiseen opiskeluun 
käytettävä aika, joka oli kaksi työpäivää. Liuosnäytteellä simuloitiin vesianalyysiä. HY PBL 
3 ryhmä harjoitteli samalla virikkeellä (ks. liite 13), kuin HY PBL 1 ryhmä. HY PBL 2 
ryhmällä oli mielikuvitukseen perustuva tarina (ks. liite 19), jossa ongelmia aiheutti 
rotanmyrkky ja erityisesti tallium. HY PBL 2 ryhmällä kiinteä näyte sisälsi lyijyä (Pb), 
kadmium(II)sulfidia (CdS) ja arseenioksidia (As2O3). HY PBL 3 ryhmän liuosnäyte sisälsi 
lyijy(II)nitraattia [Pb(NO3)2], elohopea(II)nitraattia [Hg(NO3)2], natriumarseniittia 
(Na2AsO3) sekä natriumsulfidia (Na2S). Sekä HY PBL 2 että HY PBL 3 ryhmän virike oli 
sama. Se on liitteessä 20.  

9.1.1.1 Tapaustutkimus 4: Ammattikorkeakoulun kokeellisen oppimisympäristön 
kuvaus 

 
Työn kokeellisessa osiossa oli tarkoitus käyttää kolmea eri määritysmenetelmää: 
jodometrista titrausta, FAASia ja UV/Vis-spektrometriä. Vain FAASia ja UV/Vis –
spektrometriä käytettiin, koska jodometrista titrausta ei saatu toimimaan. Sen vuoksi 
seuraavassa vain FAAS ja UV/Vis mittauksista kerrotaan tarkemmin. 
 
Kupari määritettiin UV/Vis-spektrometrillä EDTA kompleksina käyttäen ulkoisia 
standardeja. Standardit valmistettiin itse. Ensin valmistettiin 1000 mg/l kantaliuos 
punnitsemalla 3928.9 mg CuSO4*5H2O litraan vettä. Standardit valmistettiin yhteisestä 
kantaliuoksesta. Kukin opiskelija laimensi kuparinäytteen sopivaksi ioninvaihdetulla 
vedellä. Tässä työssä sopiva laimennussuhde oli 1/5. 
 
Silmämääräisesti arvioitiin laimennetun näytteen pitoisuuden olevan 100 mg/l. Arvio 
perustui väriin verrattuna 100 mg/l standardiin. Tämän arvion perusteella standardisarja 
valmistettiin välille 0 - 200 mg/l sisältäen standardit 0 mg/l, 20 mg/l, 40 mg/l, 80 mg/l, 120 
mg/l, 160 mg/l ja 200 mg/l. Ryhmän mittaukset suoritettiin eri aallonpituuksilla. Käytetyt 
aallonpituudet olivat 717 nm, 731.5 nm, 732.3 nm, 733 nm ja 733.5 nm. 
 
FAAS kalibroinnin suunnittelussa käytettiin hyväksi UV/VIS mittaustulosta. Kalibrointi on 
lineaarinen alueella 0 - 1.6 mg/l aallonpituudella 324.75 nm. Ulkoiset kalibrointiliuokset 
valmistettiin kaupallisesta 1000 mg/l varastointiliuoksesta välille 0 - 1.0 mg/l. Näyte 
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laimennettiin pitoisuuteen noin 0.5 mg/l. Näytteiden ja kalibrointiliuosten laimentamiseen 
käytettiin 0.1 M HCl. Harjoituksen vuoksi mittaus tehtiin standardilisäysmenetelmällä. 
Standardit valmistettiin välille 0 - 0.8 mg/l ja kuhunkin näytteeseen lisättiin 20 ml näytettä.  
Standardit olivat 0.2 mg/l, 0.4 mg/l, 0.6 mg/l ja 0.8 mg/l kuparia. Merkkiin laimennus tehtiin 
50 ml mittapulloon 0.1 M HCl -liuoksella. Tuloksia verrattiin tilastomenetelmillä. 

9.1.2 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTON ANALYYSI 

 

Ammattikorkeakoulun laboratorioalan kemian opetuksen tutkimus suoritetaan käyttäen 
kaksiosaista kyselylomaketta (ks. liite 21). OAMK PBL 2 ryhmän kyselylomake on 
muokattu yliopistossa käytetystä lomakkeesta. Kysymykset ja kyselylomake on laadittu 
samoin perustein kun HY PBL 1:n, HY PBL 2:n ja HY PBL 3:n (ks. liite 16) kyselylomake 
ja kysymykset. Aineiston analysoinnin kuvaus on kappaleessa 8.1.3. 

9.2 OPPIMISYMPÄRISTÖN HYÖDYLLISYYS KEMIAN 
LABORATORIOTÖIHIN 

 
Oppimisympäristön soveltuvuutta kemian laboratoriotöihin tutkittiin sekä 
ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden 
opiskelijat pitivät ryhmätyöskentelyä hyödyllisimpänä (ks. taulukko 40). Myös 
ongelmanratkaisusta ja käytännönläheisyydestä pidettiin. Yksittäisiä kommentteja 
puolestaan olivat virikkeen mielenkiintoisuus, omien taitojen testaaminen, projektityöhön 
opettaminen ja hyvän pohjan luominen käsiteltävälle asialle.  Yhtään huonoa asiaa 
opiskelijat eivät osanneet nimetä. 
 
O1: ”Oli hienoa työskennellä ryhmässä ja etsiä tietoa ja oivaltaa asioita opiskelijoiden 
kesken. Tämä loi hyvän pohjan käsiteltävälle asialle.” 
O3: ”Yhteistyö, käytännönläheisyys. Virike herätti mielenkiinnon asiaa kohtaan.” 
O6: ”Opettaa projektityöhön.” 
O7: ”Kaikkia tietoja ei annettu valmiiksi – piti itse etsiä puuttuvat tiedot.” 
O9: ”Ongelman syvällisempi käsittely ja käytännönläheisyys tutkittavaa ainetta ajatellen (= 
virike).” 
O1: ”En tähän hätään oikein keksi mitään huonoa.” 

Taulukko 40 Ongelmalähtöisen työn hyödyllisimmiksi katsotut asiat ammattikorkeakoulun 
ensimmäisen vuoden (OAMK PBL 2) opiskelijoiden näkökulmasta (n = 9). 

HYÖDYLLISIMMÄT ASIAT SIJOITUS f 
Ryhmätyö 1 4 
Ongelmanratkaisu 2 3 
Käytännönläheisyys 3 2 

 

Opiskelijat pitivät eniten ryhmätyöskentelystä (ks. taulukko 41). Tulosten vertaileminen ja 
käsittely olivat myös hyvin pidettyä. Tiedonhaku oli kolmanneksi pidetyin seikka 
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ongelmalähtöisessä työssä. Useimmat mielipiteet olivat yksittäisiä. Laboratoriotyön 
mielenkiintoisuus mainittiin yhden opiskelijan toimesta. Erään opiskelijan mielestä näin 
saatiin konkreettisempi lähtökohta tutkimukseen, kun taas eräs toinen piti itsenäisestä 
työskentelystä. Yksi opiskelija toi esille sen, että opiskelijat olivat toiminnassa ja opettaja 
vain neuvoi. Muita yksittäisiä kommentteja olivat virike, itse mittaus ja ryhmädynamiikka. 

 
O1: ”Tietojen etsiminen ja keskustelu. Opiskelijat toiminnassa ja opettaja vain neuvoi. 
Tulosten lopullinen tarkastelu.” 
O2: ”Ryhmädynamiikka. Konkreettisempi lähtökohta tutkimukseen.” 
O4: ”Ryhmässä työn pohtiminen, itsenäinen työskentely/ajattelu.” 
O6: ”Tietojen hakeminen yhdessä ja erikseen. Niiden vertailu. Tietojen käsittely/purku.” 
O7: ”Mielenkiintoinen.” 

Taulukko 41 Ongelmalähtöisen työn eniten pidetyt asiat ammattikorkeakoulun ensimmäisen 
vuoden (OAMK PBL 2) opiskelijoiden näkökulmasta (n = 9). 

ENITEN PIDETTYÄ SIJOITUS f 
Ryhmätyö 1 6 
Tulosten käsittely 2 5 
Tiedonhaku 3 3 

 

Opiskelijat kokivat, että PBL laboratoriotyö vie aikaa (ks. taulukko 42). Työ koettiin 
sekavana eikä aina ollut selvää mitä vastuita kenelläkin on. Laboratoriotyökin koettiin 
ajoittain ilman ohjeita olevaksi tavalliseksi laboratoriotyöksi. Aloitus ei ollut kaikille selvää. 
Sitä pidettiin hitaana eikä aina tiedetty mitä piti tehdä. Yksi opiskelija ei pitänyt 
matematiikasta. 

 
O1: ”Normaaliin tuntityöskentelyyn verrattuna vei vähän enemmän aikaa.” 
O4: ”Työ muistutti välillä tavallista labraharjoitusta, jossa harhailtiin ilman työohjetta. 
O6: ”Matematiikka. Homma meinasi välillä jäädä hämärän peittoon (vaikea pitää kasassa, 
mitä vastuita kenelläkin).” 
O8: ”Aikaa vievä.” 
O9: ”Alkuhämmennys (mitä minun pitää tehdä, tekeekö kaikki omat näytteet yms.) 

Taulukko 42 Ongelmalähtöisen työn vähiten pidetyt asiat ammattikorkeakoulun ensimmäisen 
vuoden (OAMK PBL 2) opiskelijoiden näkökulmasta (n = 9). 

VÄHEMMÄN PIDETTYÄ SIJOITUS f 
Aikaa vievä 1 4 
Sekavuus 2 3 
Aloitus 3 2 
Matematiikka 4 1 

 

Yliopistossa soveltuvuutta kemian opiskeluun tutkittiin tutkimalla kahta ryhmää. Ryhmät 
toteuttivat työn keväällä 2010 (HY PBL 2) ja kesällä 2010 (HY PBL 3). Molempien 
ryhmien mielestä hyödyllisintä oli ryhmätyö (ks. taulukko 43). Ryhmätyössä saadaan esille 
monipuolisesti näkökulmia, joita itsenäisesti ei välttämättä keksisi. HY PBL 2 ryhmän 
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mielestä hyötyä oli myös ongelmanratkaisusta ja kytkennästä elävään elämään. Työtä 
opiskelijat pitivät mielenkiintoisena.  
 
O1: ”Ongelman pohdinta ryhmässä (eri näkökannat ongelmaan), enemmän tietoa.” 
O2: ”Mahdollisia analyysiin sisältyviä aineita saatiin rajattua tehokkaasti ryhmätyönä. 
Myös työn jakaminen laboratoriotyöskentelyssä toimi hyvin.” 
O7: ”Ryhmätyössä saadaan esille monipuolisesti näkökulmia, joita itsenäisesti ei 
välttämättä keksisi.” 
O9: ”Herätti mielenkiintoa. Opetti yleisessä ongelmanratkaisussa käytettävästä tavasta.” 

 
HY PBL 3 ryhmän muut mielipiteet jakautuivat ja olivat yksittäisiä. Työtä pidettiin 
mukavana vaihteluna ja esimerkkinä tosielämästä. Laboratoriotyön hyödyllisyys mainittiin 
aineen käyttäytymisen havainnoinnin kautta. 

 
O3: ”Muiden näkökulmat, mukavaa vaihtelua peruslabraan, tosielämän esimerkit kemiaan 
liittyvistä asioista.” 
O5: ”Ryhmätyötaitojen oppiminen tutkimuksessa. Tuntemattoman aineen käyttäytymisen 
havainnointi /esim. PbCl2 kiteet).” 

Taulukko 43 Ongelmalähtöisen työn hyödyllisimmät asiat yliopiston (HY PBL 2 ja HY PBL 3) 
opiskelijoiden näkökulmasta (n = 9). 

HYÖDYLLISIMMÄT 
ASIAT 

SIJOITUS 
(HY PBL 2) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

SIJOITUS 
(HY PBL 3) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

Ryhmätyö 1 6 1 3 
Ongelmanratkaisu 2 2   
Käytännönläheisyys 3 1 2 1 
Mielenkiintoisuus  1  1 
Vaihtelu   2  
Laboratorioympäristö   2 1 

 

HY PBL 2 ryhmä koki aikaa menevän hukkaan verrattuna perinteiseen oppimistapaan (ks. 
taulukko 44). Itsenäisen työn heikkoutena on laiskottelun mahdollisuus. Kukin ryhmä toisti 
kaikki analyysivaiheet ja sitä pidettiin hyödyttömänä.  

 
O2: ”Taustatyö vie aikaa jonkin verran.” 
O6: ”Ongelmana on, että osa ryhmästä saattaa itsenäisen työskentelyn aikana velttoilla.” 
O7: ”Tulosten toistaminen kaikissa pienryhmissä.” 
O9: ”Aikaa menee ”hukkaan” verrattuna perinteisiin opetusmenetelmiin.” 

 
HY PBL 3 ryhmän mielestä tiedonhaku tuotti pitkän listan mahdollisia aineita ja 
analyysivaiheessa käytiin lisäksi kaikki ryhmät läpi. Tämä koettiin epäoptimaaliseksi. 
Yhden opiskelijan mielestä ei ollut mitään hyödytöntä. 

 
O3: ”Enpä keksi mitään hyödytöntä.” 
O4: ”Tiedonhaku - se tuotti pitkän listan mahdollisia aineita, ja analyysissä käytiin lisäksi 
kaikki ryhmät läpi- se tuntui jotenkin epäoptimaaliselta.” 



 

86 
 

Taulukko 44 Ongelmalähtöisen työn hyödyttömimmät asiat yliopiston (HY PBL 2 ja HY PBL 3) 
opiskelijoiden näkökulmasta (n = 9). 

VÄHITEN 
HYÖDYLLISIMMÄT 
ASIAT 

SIJOITUS 
(HY PBL 2) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

SIJOITUS  
(HY PBL 3) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

Aikaa vievä 1 2   
Itsenäinen työskentely 1 2 1 1 
Labratoriotyö 3 1   
Ei hyödytöntä   1 1 

 

Yliopiston opiskelijat pitivät samoista asioista, mitä he pitivät hyödyllisinä (ks. taulukko 45). 
HY PBL 2 ryhmän mielestä ryhmätyö oli pidetyintä. Siitä pidettiin myös HY PBL 3 
ryhmässä. Ongelmanratkaisemista ja omaa ajattelua arvostettiin molemmissa ryhmissä. 
Arvostettiin sitä, että omia vanhoja tietoja hyödynnettiin ja huomioitiin. Työ oli 
mielenkiintoista ja se oli kytketty reaalimaailmaan. Yksi opiskelija nosti esille 
dynaamisuuden ts. poikkitieteellisyyden. Myös tutkimuksellisuus mainittiin.  

 
O1: ”Eri vaihtoehtojen pohtiminen, tiedonhaku ja itse analyysi.” 
O2: ”Ryhmässä ideointi, ryhmässä analysointi labrassa.” 
O3: ”Piti ajatella mahdollisia skenaarioita ja sitten selvittää niiden todenmukaisuus, 
labratyötä oli kiva tehdä porukalla.” 
O5: ”Tutkimuksellisuus. Yhteys tosielämään, ympäristönäkökulma. Omien tietojen 
hyödyntäminen ja huomioiminen.” 
O9: ” Dynaamisuus (poikkitieteellisyys, ryhmätyötaidot, yleinen ongelmanratkaisu). Oman 
ajattelun käyttö. Motivoivuus. 

Taulukko 45 Ongelmalähtöisen työn pidetyimmät asiat yliopiston (HY PBL 2 ja HY PBL 3) 
opiskelijoiden näkökulmasta (n = 9). 

ENITEN PIDETTYÄ SIJOITUS 
(HY PBL 2) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

SIJOITUS  
(HY PBL 3) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

Ryhmätyö 1 6 2 2 
Ongelmanratkaisu 2 4 1 3 
Käytännönläheisyys 3 2 2 2 
PBL työtapa (aivoriihi, 
itsenäinen työ) 

 2  1 

Motivointi  2   

 

HY PBL 2 ryhmä ei pitänyt itsenäisestä työskentelystä (ks. taulukko 46). Tiedonhaku 
ryhmien välillä ei toiminut ja oli motivaatiopuutetta.  Aivoriihi sai myös kritiikkiä. 
Lähestymistapa virikkeeseen koettiin liian monimutkaiseksi ja sen tavoite jäi epäselväksi. 
Ajan käytön suhteen työ oli hajanainen sekä tulosten ja ratkaisumallien läpikäynti oli 
toteutettu puutteellisesti.  

 
O2: ”Ideoita lenteli niin laajalti, että oli vaikea lähteä etsimään taustatietoa.” 
O6: ”Itsenäisessä vaiheessa motivaatio hankkia tietoa. Aivoriihessä lähestymistapa 
virikkeen ratkaisuun versosi liian monimutkaiseksi.” 
O9: ”Hajanaisuus ajankäytön suhteen.” 
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HY PBL 3 ryhmä koki työssä olevan liikaa kiirettä. Tiedonhankinta oli epäjärjestelmällistä 
ja työ koettiin liian muodollisena. Sihteeri nimen olisi pitänyt olla ennemmin assistentti. 
Kyselyn täyttämisestä ei pidetty.  Työn suhteen oli myös epävarmuutta, joka työn edetessä 
muuttui kiinnostukseksi. Kaikki PBL tutoriaaleihin ja työhön liittyvät kommentit ovat 
taulukossa kohdassa PBL työtapa. 

 
O3: ”Tämän kyselyn täyttäminen.” 
O5: ”Kiire. Epävarmuus (tosin se hälveni toisena päivänä ja muuttui osin kiinnostukseksi). 
Liika muodollisuus (assistentti olisi kuitenkin parempi termi kuin sihteeri).” 

Taulukko 46 Ongelmalähtöisen työn vähiten pidetyt asiat yliopiston (HY PBL 2 ja HY PBL 3) 
opiskelijoiden näkökulmasta (n = 9). 

VÄHITEN PIDETTYÄ SIJOITUS 
(HY PBL 2) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

SIJOITUS  
(HY PBL 3) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

PBL työtapa 1 7 1 2 
Ajan käyttö 2 1  1 
Tulosten käsittely 2 1 2  
Epävarmuus     
Kysely   2  

 

9.2.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Ongelmalähtöinen oppimistapa soveltuu hyvin ammattikorkeakoulun ensimmäiselle 
vuosikurssille. Opiskelijoilla ei ole vielä kokemusta projektityöskentelystä ja 
ongelmalähtöisyys työtapana valmentaa tulevaisuuden projektitöihin. Ongelmalähtöinen 
lähestymistapa opettaa ryhmänä toimintaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Ryhmädynamiikka 
vaikuttaa suuresti ryhmän toimivuuteen. Työ voi mennä sekavaksi, jos opiskelijat eivät toimi 
hyvin ryhmänä. Ajan käyttöön tulee myös kiinnittää huomiota.  
 
Yliopiston kemian laboratoriotyöskentelyyn ongelmalähtöinen työtapa soveltuu myös hyvin. 
Ongelmalähtöisyys tuo käytännön lähelle opiskelua. Ryhmänä toimiminen ja 
ongelmanratkaisu ovat hyödyllistä tulevaisuuden työtehtäviin valmentautuessa. 
Opiskelutapa tuo hyvää vaihtelua perinteisen oppimistavan rinnalle.  Aikaa työtapa vie ja 
siihen tuleekin kiinnittää huomiota työn aikataulutuksessa. Kuitenkaan aikataulun ei tule olla 
liian tiukka, jottei opiskelijoille tule liian kiire työn tekemisessä. Puheenjohtajan/tutorin 
tulee seurata tarkoin aivoriihen keskustelua ja ohjata ryhmä oikeille raiteille, mikäli 
lähestymistapa virikkeeseen menee liian monimutkaiseksi tai harhateille. 
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9.3 OPPIMISYMPÄRISTÖN KIINNOSTAVUUS KEMIAN 
LABORATORIOTÖISSÄ 

 
Oppimisympäristö koetaan kohtalaisen mielenkiintoisena tai mielenkiintoisena sekä 
yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. Tulos on havaittavissa sekä lasketusta keskiarvosta 
että lukumääräisesti kommentteja arvioitaessa (ks. taulukko 47).  Molemmissa 
oppilaitoksissa on myös muutamia opiskelijoita, joita työtapa kiinnosti vain vähän tai sitten 
erittäin paljon. 

Taulukko 47 Oppimisympäristön mielekkyys korkeakouluopiskelijan näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
(n = 9) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Ei kiinnosta    
2 Kiinnostaa vähän   1 
3 Kiinnostaa 

kohtalaisesti 
4 1 2 

4 Kiinnostaa paljon 4 3  
5 Erittäin 

mielenkiintoista 
1 2  

Keskiarvo  3.67 4.17 2.67 
s  0.71 0.76 0.58 
RSD %  19.3 18.1 21.7 

 

Oppimisympäristö on molempien oppilaitosten opiskelijoiden mielestä mielenkiintoinen 
verrattuna aiemmin opiskelijoiden käyttämiin oppimistapoihin verrattuna. Suurin osa sekä 
ammattikorkeakoulun että yliopiston opiskelijaryhmistä on tätä mieltä. Sen todistavat myös 
aineistosta lasketut keskiarvot (ks. taulukko 48). 

Taulukko 48 Oppimisympäristön mielekkyys verrattuna korkeakouluopiskelijoiden aiemmin 
käyttämiin opiskelutapoihin. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
(n = 9) 

f (HY PBL 2) 
 (n = 6) 

f (HY PBL 3) 
 (n = 3) 

1 Hyvin tylsä    
2 Tylsä    
3 Keskimääräisesti 

kiinnostava 
2  1 

4 Mielenkiintoinen 6 3 2 
5 Hyvin mielenkiintoinen 1 2  
Keskiarvo  3.89 4.40 3.67 
s  0.60 0.55 0.58 
RSD %  15.4 12.5 15.8 

 

9.3.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Kehitetty oppimisympäristö on korkeakoulutason opiskelijoiden mielestä mielenkiintoinen. 
Ryhmätyö, ongelmanratkaisu ja käytännönläheisyys lisäävät oppimisen mielekkyyttä, kun 
verrataan perinteisiin oppimistapoihin. 
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9.4 OPPIMISYMPÄRISTÖN TOTEUTUKSEN SELKEYS 
KEMIAN LABORATORIOTÖISSÄ 

 
Oppimisympäristö on kokonaisuutena vähintäänkin keskimääräisesti selkeä 
korkeakouluopiskelijoille (ks. kuvio 2). Selkeydellä tarkoitetaan virikkeiden, PBL:ään 
perehdytyksen ja ensimmäisen tutoriaalin askelten selkeyttä. Viidennen askeleen 
toteuttamisessa oli eniten epäselvyyksiä. Käsittelen tulevissa kappaleissa 
yksityiskohtaisemmin oppimisympäristön selkeyttä. 

 

 

Kuvio 2 Oppimisympäristön selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta, missä 1 = virikkeen 
selkeys, 2 = PBL.ään perehdytys, 3 = istunnon sujuvuus, 4 = 1. askeleen selkeys, 5 = 2. askeleen 
selkeys, 6 = 3. askeleen selkeys, 7 = 4. askeleen selkeys, 8 = 5. askeleen selkeys ja 9 = 6. askeleen 
selkeys. 

Virikkeet olivat korkeakouluopiskelijoille joko kohtalaisen selkeitä tai selkeitä (ks. taulukko 
49). OAMK PBL 2 ja HY PBL 2 ryhmissä on opiskelijoita, jotka pitivät virikkeitä selkeinä. 
OAMK PBL 2 ryhmän mielestä virike oli kohtuullisen väljä. Virikkeen tilanne oli osittain 
epäselvästi annettu, vaikkakin kaikki olennaiset seikat oli esitetty. Virikkeestä oli 
päättelemällä mahdollista aloittaa ongelmanratkaisu. Virikettä pidettiin hauskana ja 
käytännönläheisenä.  

 
O3: ”Hauskoja ja käytännönläheisiä ja pystyi itse päättelemällä saamaan jutun liikkeelle.” 
O4: ”Virike kohtuullisen väljä - vatsavaivat voivat johtua useasta asiasta.” 
O8: ”Virikkeen tilanne oli osittain epäselvästi annettu.” 
O9: ”Virikkeessä oli annettu olennaiset seikat, mistä oli helppo alkaa päättelemään.” 

 
HY PBL 2 ryhmän mielestä virikkeet oli muotoiltu siten, että pääkohtien erottaminen oli 
helppoa. Ne olivat lyhyitä ja hyvin rajattuja ja niistä selvisi hyvin, mikä niissä oli 
ongelmana. Virikkeet herättivät opiskelijoiden keskuudessa paljon ajatuksia, kun he 
miettivät mikä voisi olla ongelman aiheuttaja ja miten se olisi ratkaistavissa. Yhdelle 
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opiskelijalle oli vaikea hahmottaa mitä virikkeillä haettiin ja asia selvisi vasta 
ryhmäkeskusteluissa. Yhden opiskelijan mielestä virikkeet ohjasivat kemian itsenäiseen 
opiskeluun huonosti. 
 
O2: ”Virike oli hyvin rajattu. Tosin mahdollisia syitä löytyi paljon.” 
O6: ”Virikkeestä selvisi hyvin, mikä siinä oli ”ongelmana” ja herätti paljon ajatuksia kun 
mietittiin, mikä voisi olla ongelman aiheuttaja ja miten se olisi ratkaistavissa.” 
O7: ”Virike oli muotoiltu siten, että pääkohtien erottaminen oli helppoa. Lyhyt, vain yhdestä 
lähteestä. Ohjasivat kemian itsenäiseen opiskeluun heikosti.” 
O8: ”Vaikea hahmottaa mitä virikkeellä haettiin. Ryhmän kanssa keskustellessa se kuitenkin 
selvisi.” 

 
Yhden HY PBL 3 ryhmän opiskelijan mielestä työn virikkeessä oli liikaa informaatiota ja se 
tuntui sekavalta. Siinä oli sekoitettu nykyaikaa ja historiaa, joka tuntui erään opiskelijan 
mielestä turhalta hämäykseltä. Yksi opiskelija piti molempia hyvin mietittyinä ja 
kiinnostavina. Sen lisäksi ne liittyivät toisiinsa. 

 
O3: ”Varsinaisessa virikkeessä oli ties mitä infoa liikuntahalleista kuntaliitoksiin, se tuntui 
jotenkin sekavalta.” 
O4: ”Varsinaisen työn virikkeessä oli sekaisin nykyaikaa ja historiaa, joka oli vähän turha 
hämäys.” 
O5: ”Molemmat oli hyvin mietittyjä ja ihan kiinnostavia. Lisäksi ne liittyivät toisiinsa.” 

Taulukko 49 Virikkeiden selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Hyvin epäselvä    
2 Epäselvä    
3 Kohtalaisen 

selkeä 
4 2 2 

4 Selkeä 3 3 1 
5 Erittäin selkeä 2 1  
Keskiarvo  3.78 3.83 3.33 
s  0.84 0.76 0.58 
RSD %  22.2 19.6 17.4 

 

PBL:ään perehdytys oli OAMK PBL 2 ryhmän mielestä joko kohtalaisen selkeä tai selkeä 
(ks. taulukko 50). Joukossa on yksittäisiä opiskelijoita, joiden mielestä se oli epäselvä ja 
erittäin selkeä. HY PBL 2 ja HY PBL 3 ryhmien jäsenet olivat ryhmän sisällä keskenään 
varsin yksimielisiä. HY PBL 2 ryhmän mielestä perehdytys oli joko selkeä tai erittäin selkeä 
sekä HY PBL 3 ryhmän mielestä kohtalaisen selkeä tai selkeä. 

 
OAMK PBL 2 ryhmässä oli opiskelija, jonka mielestä PBL ei alussa tuntunut hyvältä 
opetustavalta, mutta kuitenkin toivoi, että näin tehtäisiin tulevaisuudessa uudestaan. Yhden 
opiskelijan mielestä perehdytys käytiin hyvin läpi, kun taas toisen mielestä ympäripyöreästi. 

 
O1: ”Oudolta tuntui alussa, mutta jos tulevaisuudessa voimme tehdä näin uudestaan.” 
O6: ”Ei jäänyt epäselväksi.” 
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O9: ”Käytiin läpi vähän ympäripyöreästi.” 
 

HY PBL 2 ryhmän mielestä perehdytyksessä sai hyvät ja selkeät ohjeet. Alussa myös käytiin 
yksityiskohtaisesti ja esimerkein PBL:n eri vaiheet läpi. Ryhmä sai kiinnostavaa uutta tietoa 
yliopisto-opetuksesta kansainvälisesti, mutta toivoi, että olisi voinut esitellä vertaillen PBL:n 
ja perinteisen yo-opetuksen hyötyjä. 

 
O1: ”Opettaja selvensi PBL:n periaatteet ja idean hyvin selvästi. Aluksi myös käytiin 
yksityiskohtaisesti ja esimerkein PBL:n eri vaiheet läpi.” 
O6: ”Perehdytys käytiin läpi kohta kohdalta esimerkkejä ja perusteluja antaen.” 
O7: ”Kiinnostavaa uutta tietoa yliopisto-opetuksesta kansainvälisesti. Olisi voinut esitellä 
vertaillen PBL hyötyjä/perinteisen yo-opetuksen hyötyjä.” 
O8: ”Hyvät ja selkeät ohjeet, ei jäänyt juuri mitään epäselväksi.” 

 
HY PBL 3 ryhmän jäsenen mielestä ohjeet olivat varsin perusteelliset. He saivat hyvän 
kuvan, mistä PBL:ssä on kyse. Video havainnollisti asiaa, vaikka se koettiin aika tylsäksi, 
mutta oli sopivan lyhyt. 

 
O3: ”Sai hyvän kuvan, mistä kyse. Video havainnollisti asiaa, vaikka olikin aika tylsä, mutta 
sopivan lyhyt.” 

  

Taulukko 50 PBL:ään perehdytyksen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
(n = 9) 

f (HY PBL 2)  
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Epäselvä 1   
2 Hieman 

epäselvä 
   

3 Kohtalaisen 
selkeä 

3  1 

4 Selkeä 4 3 2 
5 Erittäin selkeä 1 3  
Keskiarvo  3.56 4.50 3.67 
s  0.89 0.55 0.58 
RSD %  25.0 12.2 15.8 

 
Korkeakouluopiskelijoiden mielestä tutor-istunnot sujuivat hyvin (ks. taulukko 51). Yksi 
opiskelija OAMK PBL 2 ja HY PBL 2 ryhmästä olivat sitä mieltä, että se sujui kohtalaisesti. 
HY PBL 3 ryhmä oli yksimielinen. 

 
OAMK PBL 2 ryhmän jäsenen mielestä tutor-istunnossa edettiin sujuvasti. Toisten 
opiskelijoiden mielestä välillä oli pientä hakemista ja asia tyssäsi, kun ei tiennyt mitä piti 
tehdä. Ryhmä oli ennestään tuttu opiskelijoille. 

 
O1: ”Kaikki selvitettiin, epäkohtia ei juuri jäänyt.” 
O2: ”Ryhmä oli tuttu jo valmiiksi.” 
O3: ”Välillä tyssäs, kun ei oikeen tienny mitä pitää tehdä.” 
O6: ”Pientä hakemista välillä.” 
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O9: ”Päästiin etenemään koko ajan sujuvasti.” 
 

HY PBL 2 ryhmässä kaikki osallistuivat keskusteluun. He löysivät ongelmaan useita 
mahdollisia ratkaisuja. Lähestymistapa oli toisin hieman liiankin monimutkainen kun ryhmä 
innostui liikaa. Yksi ryhmän jäsen kritisoi sitä, että keskustelu ei tapahtunut ohjatusti. 
Myöskään tutor ei pystynyt rajaamaan eikä selventämään päälinjaa. Yhden opiskelijan 
mielestä ryhmätyö sujui hyvin ja tilanteen vaatiessa opettaja ohjasi ryhmätilannetta oikeaan 
suuntaan. 

 
O1: ”Ryhmätyö sujui hyvin ja tilanteen vaatiessa opettaja ohjasi ryhmätilannetta oikeaan 
suuntaan.” 
O2: ”Labratyö sujui hyvin, tosin tuli väärä tulos ryhmäsaostamisessa, mikä häiritsi hieman 
toimintaa.” 
O6: ”Kaikki osallistui keskusteluun (toiset aktiivisemmin kuin toiset) ja ongelmaan löydettiin 
useita mahdollisia ratkaisuja. Lähestymistapa oli tosin hieman liiankin monimutkainen kun 
innostuttiin liikaa.” 
O7: ”Keskustelu ei tapahtunut ohjatusti. Ideoita ja keskustelua syntyi paljon. Virkailijat 
eivät pystyneet rajaamaan/selventämään päälinjaa.” 
O8: ”Istunnossa ei ollut ongelmia. Kaikki osallistuivat, varsinkin varsinainen työ meni 
melko sujuvasti.” 

 
HY PBL 3:n tutor-istunto sujui hyvin ja kaikki olivat keskustelussa mukana. He keksivät 
ideoita hyvin. Ryhmä löysi ioneja aiemman opitun avulla. Epävarmuus joistain havainnoista 
ja etsittävien ionien määrästä jäi yhtä opiskelijaa mietityttämään. 

 
O3: ”Sujui hyvin. Kaikki olivat mukana keskustelussa.” 
O5: ”Ideoita keksittiin varsin hyvin. Ioneja löytyi aiemmin opitun avulla, mutta epävarmuus 
joistain havainnoista ja etsittävien ionien määrästä jäi mietityttämään.” 
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Taulukko 51 Tutoristunnon sujuvuus korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2) 
 (n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Ei sujunut 
ollenkaan 

   

2 Sujui huonosti    
3 Sujui 

kohtalaisesti 
1 1  

4 Sujui hyvin 6 5 3 
5 Sujui erittäin 

hyvin 
2   

Keskiarvo  4.11 3.83 4 
s  0.60 0.41 0 
RSD %  14.6 10.7 0 

 

 

1. askel: Käsitteiden selventäminen 
 

Käsitteet eivät olleet täysin selviä ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmälle.  Mielipiteet 
jakautuvat voimakkaasti (ks. taulukko 52). Keskimääräisesti askel on kohtalaisen selkeä 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille. 

 
O1: ”Ihan uusi opetustapa. Paljon oppilaiden vastuulla.” 
O2: ”Ihan seikkakohtaisesti käytiin läpi.” 

 
Yliopiston opiskelijat kokivat vaiheen selkeäksi (ks. taulukko 52), koska virikkeessä oli 
ennestään tuttuja asioita.  

 
O1: ”Virikkeessä ei ollut juurikaan epäselviä käsitteitä. Hieman epäselvät käsitteet tulivat 
kuitenkin hyvin selvitetyksi.” 
O5: ”Tuttuja asioita.” 
O6: ”Ei ollut epäselviä käsitteitä.” 

Taulukko 52 Ensimmäisen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2)  
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Epäselvä    
2 Hieman 

epäselvä 
2   

3 Kohtalaisen 
selkeä 

4   

4 Selkeä 2 4 3 
5 Erittäin selkeä 1 2  
Keskiarvo  3.33 4.33 4 
s  0.98 0.52 0 
RSD %  29.4 11.9 0 
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2. askel: Ongelman määrittäminen 
 

Ongelman löytäminen oli ammattikorkeakouluopiskelijaryhmälle selvempää kuin 
ensimmäinen askel. Todellinen ongelma selkeyttää opiskelijoiden mielestä tutkimista. Askel 
on keskiarvon (ks. taulukko 53) ja lukumääräisesti arvioituna selkeä tai erittäin selkeä.  

 
O1: ”Ongelman löytäminen oli selvempää kuin käsite itse.” 
O2: ”Konkreettinen lähtökohta selkeyttää, mistä tutkia.” 

 
Yliopiston opiskelijat kokivat askeleen kohtalaisen selkeäksi tai selkeäksi (katso taulukko 
53). Ongelman määrittäminen vaati melko paljon virikkeen pohtimista. He kokivat, että 
varsinaisen ongelman määrittäminen oli kohtalaisen vaikeaa virikkeen tietojen pohjalta, 
koska mahdollisia vaihtoehtoja oli useita. 

 
O1: ”Varsinaisen ongelman määrittäminen oli suht vaikeaa virikkeen tietojen pohjalta, 
koska mahdollisia vaihtoehtoja oli useita.” 
O6: ”Keskustelu oli hyvää ja selkeä. Ongelma saatiin muotoiltua.” 
O8: ”Ongelman määrittäminen vaati melko paljon virikkeen pohtimista.” 

Taulukko 53 Toisen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Epäselvä    
2 Hieman 

epäselvä 
   

3 Kohtalaisen 
selkeä 

1 4 1 

4 Selkeä 4 1 2 
5 Erittäin selkeä 4 1  
Keskiarvo  4.33 3.50 3.67 
s  0.71 0.84 0.58 
RSD %  16.4 23.9 15.8 

 

3. askel: Aivoriihi 
 

Ammattikorkeakoulussa aivoriihi oli suurimmalle osalle opiskelijoista selkeä (ks. taulukko 
54) Opiskelijoiden mielestä keskustelu oli aivan mahtava ja ryhmähenki oli hyvä. Kaikki 
opiskelijat osallistuivat aivoriiheen. 

 
O1: ”Keskustelu oli aivan mahtava, vuorovaikutusta opiskelijoiden kesken + ryhmähenki.” 
O4: ”Tein työn reippaan ja fiksun ryhmän kanssa.” 

 
Yliopiston opiskelijoilla ei aivoriihessä ollut ongelmia. Askel oli selkeä (ks. taulukko 54) ja 
ideoita tuli monipuolisesti.  Ryhmät löysivät järkeviä kysymyksiä, mutta osalle opiskelijoista 
jäi aavistuksen epäselväksi mitä lähdetään tutkimaan. 

 
O3: ”Aivan selkeää mitä haettiin. Erilaisia ideoita, olkoon vaikka hulluja.” 
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O5: ”Löydettiin järkeviä kysymyksiä, mutta jäi ehkä aavistuksen epäselväksi, mitä lähdetään 
tutkimaan.” 
O8: ”Aivoriihessä ei ollut ongelmia. Ideoita ja ajatuksia tuli paljon.” 
 

Taulukko 54 Kolmannen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2)  
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Epäselvä    
2 Hieman 

epäselvä 
1  1 

3 Kohtalaisen 
selkeä 

 1  

4 Selkeä 7 4 2 
5 Erittäin selkeä 1 1  
Keskiarvo  3.89 4.00 3.33 
s  0.79 0.64 1.16 
RSD %  20.3 15.8 34.7 

 
4. askel: Ongelman analysointi 

 

Keskustelujen jälkeen analysointi ei ollut enää ongelma ammattikorkeakoulun opiskelijoille. 
Askel olikin selkeä (ks. taulukko 55) heille. Yksi opiskelija koki askeleen kohtalaisen 
selkeäksi ja muut joko selkeäksi tai erittäin selkeäksi. 

 
O1: ”Keskustelujen jälkeen analysointi ei ollut enää ongelma.” 

 
HY PBL 2 ryhmälle ongelman analysointi olisi ollut selkeämpi, jos ryhmä olisi määritellyt 
ongelman tarkemmin. Ryhmä otti aiheeseen kunnianhimoisen lähestymisen ja asiasta 
keskusteltiin pikkutarkasti. Kokonaisuutena ylipiston ryhmät pitivät askelta selkeänä.  

 
O6: ” Aiheeseen otettiin melko kunnianhimoinen lähestyminen ja siksi asiasta kskusteltiin 
hieman liian pikkutarkastikin.” 
O8: ”Ongelman analysointi olisi ollut selkeämpi, jos ongelma olisi määritelty tarkemmin.” 

 
HY PBL 3 ryhmälle askel oli kohtalaisen selkeä (ks. taulukko 55).  Heidän mielestään tuntui 
välillä hankalahkolta jaotella aivoriihessä ideoidut kohdat kysymyksiin ja keksiä niistä 
kysymyksiä.  He olivat asiasta jyvällä, mutteivät heti tajunneet lähteä hakemaan etsittäviä 
ioneja.  

 
O3: ”Tuntui välillä hankalahkolta jaotella eri kohdat kysymyksiin ja keksiä kysymykset.” 
O5: ”Päästiin jyvälle asiasta. Kuitenkaan ei heti tajuttu lähteä etsimään etsittäviä ioneja.” 
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Taulukko 55 Neljännen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Epäselvä    
2 Hieman 

epäselvä 
   

3 Kohtalaisen 
selkeä 

1  2 

4 Selkeä 5 6 1 
5 Erittäin selkeä 3   
Keskiarvo  4.22 4.00 3.33 
s  0.67 0 0.58 
RSD %  15.9 0 17.4 

 

5. askel: Oppimistavoitteiden muodostaminen 
 

Oppimistavoitteiden muodostaminen hajotti mielipiteet voimakkaasti ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden keskuudessa (ks. taulukko 56). Keskimääräisesti askel on kohtalaisen selkeä.  
Yleiskuva askeleesta tuli ryhmän kautta. 

 
O1: ” Yleiskuva tulee ryhmän kautta.” 

 
HY PBL 2 ryhmälle askel oli selkeä ja yhdelle opiskelijalle erittäin selkeä. Ryhmä löysi 
virikkeestä helposti kysymykset ja kaikille oli selvää, mitä tulisi tutkia. 

 
O6: ”Virikkeestä löydettiin helposti kysymykset ja kaikille oli selvää, mitä tulisi tutkia.” 
O8: ”Onnistui ihan hyvin kunhan ongelma oli saatu analysoitua ja muutettua hieman sen 
määrittelyä.” 

 
HY PBL 3 ryhmälle viides askel aiheutti epäselvyyksiä (ks. taulukko 56). Yksi opiskelija ei 
muistanut, että olisi ollut mitään erityistä oppimistavoitetta.  

 
O3: ”En muista, että olisi ollut mitään erityistä oppimistavoitetta.” 
O4: ” Jäi epäselväksi, mitä tarkkaan ottaen piti oppia.” 
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Taulukko 56 Viidennen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2)  
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Epäselvä 1   
2 Hieman 

epäselvä 
2  2 

3 Kohtalaisen 
selkeä 

4  1 

4 Selkeä 1 5  
5 Erittäin selkeä 1 1  
Keskiarvo  2.89 4.17 2.33 
s  1.17 0.41 0.58 
RSD %  40.5 9.8 24.8 

 

6. askel: Itsenäinen opiskelu 
 

Itsenäinen opiskelu oli vähintään kohtalaisen selkeä ammattikorkeakoululaisille (ks. 
taulukko 57). Tosin yksi opiskelija piti askelta hieman epäselvänä. Itsenäinen opiskelu oli 
paljon opiskelijoiden vastuulla.  

  
O1: ”Kuten aiemmin. Paljon opiskelijan vastuulla.” 

 
Yliopiston opiskelijaryhmille askel oli keskiarvon perusteella kohtalaisen selkeä (ks. 
taulukko 57). HY PBL 2 ryhmälle askel oli joko kohtalaisen selkeä tai selkeä. Heille 
vaikeinta oli tietää mitä tai millaista tietoa piti etsiä. Tiedonhaku oli rajattu hyvin ja tiedon 
etsiminen oli ryhmälle mielenkiintoista virikkeen aiheen takia. 

 
O1: ”Tiedonhaku oli rajattu hyvin ja tiedon etsiminen oli mielenkiintoista virikkeen aiheen 
takia.” 
O8: ”Vaikeinta oli tietää mitä/millaista tietoa etsiä.” 

 
HY PBL 3 ryhmässä oli opiskelija, jolle askel oli hieman epäselvä. Arvio laski keskiarvoa. 
Ryhmälle oli selkeää, mitä piti tehdä, vaikka ryhmä ei jakanutkaan töitä.  Kotitehtävistä ei 
pidetty, vaikka oli kiinnostavaa tutustua aiheeseen liittyvään tutkimukseen.  Ryhmä etsi 
tiedonhaussa tietoa kaikesta aiheesta sivuavastakin, johtuen aiemmista askeleista. 

 
O3: ”Oli selkeää, mitä piti tehdä, vaikkakaan emme mitenkään jakaneet töitä.” 
O4: ”Edellisestä johtuen tiedonhaussa tuli sitten etsittyä tietoa kaikesta aihetta 
sivuavastakin.” 
O5: ”En pidä kovin paljon kotitehtävistä. Kuitenkin oli kiinnostavaa tutustua aiheeseen 
liittyvään tutkimukseen.” 
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Taulukko 57 Kuudennen askeleen selkeys korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta. 

ARVIOLUKU ARVIO f (OAMK PBL 2) 
 (n = 9) 

f (HY PBL 2) 
(n = 6) 

f (HY PBL 3) 
(n = 3) 

1 Epäselvä    
2 Hieman 

epäselvä 
1  1 

3 Kohtalaisen 
selkeä 

3 4  

4 Selkeä 2 2 2 
5 Erittäin selkeä 3   
Keskiarvo  3.78 3.33 3.33 
s  1.10 0.52 1.16 
RSD %  29.1 15.5 34.7 

 

9.4.1 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tutkimuksen mukaan virikkeessä ei tule olla liikaa informaatiota ja turhia hämäyksiä. 
Toimiva virike herättää paljon ajatuksia, on selkeä ja käytännönläheinen. Se ei kuitenkaan 
saa paljastaa liikaa, vaan sen tulee olla avoin. Hyvästä virikkeestä pystyy päättelemällä 
saamaan keskustelun käyntiin. Perehdytyksessä hyvät selkeät yksityiskohtaiset ohjeet 
auttavat opiskelijoita Ongelmalähtöisen työn aloituksessa. Istunnon sujuvuuden kannalta 
ryhmän aktiivisuus ja ryhmähenki on oleellista. Keskustelun mennessä väärään suuntaan 
tutorin/puheenjohtajan ohjaaminen edesauttaa keskustelua. Itsenäinen opiskelu vaikeutuu, 
mikäli aivoriihessä on tullut esille paljon erilaisia ideoita ja luodut kysymykset ovat laajoja. 
Hyvä opastus itsenäiseen vaiheeseen mentäessä selkeyttää opiskelijoille, kuinka siinä 
toimitaan. 



 

99 
 

9.5 YHTEENVETO 

 
Toimiva ongelmalähtöinen tutoriaali koostuu useasta eri työvaiheesta ja alkaa virikkeen eli 
tehtävän annolla. Puheenjohtaja lukee virikkeen ääneen. Tässä vaiheessa selvitetään 
epäselvät käsitteet, jos niitä on. Epäselvien käsitteiden selvittämisen jälkeen virikkeelle 
annetaan työnimi, joka kuvaa asetettua ongelmaa. Aivoriihessä keskustellaan vapaasti 
ongelmasta. Ryhmä ideoi ja keskustelee asiasta. Kaikki ehdotetut ajatukset kirjoitetaan 
paperille ja annetaan sihteerille. Yhtäkään ideaa ei arvostella. Sihteeri jäsentelee 
samanaikaisesti aihepiireittäin ideat. Ideoinnin loputtua ja jäsentelyn tehtyä ryhmä luo 
kysymyksen kullekin ryhmälle. Kysymyksen on tarkoitus sisältää kaikki aihepiirin ideat. 
Kysymyksiä saa olla kuitenkin enintään neljä. Mikäli aihepiirejä on useampia, pyritään niitä 
yhdistelemään ja sisällyttämään useamman aihepiirin ideat yhden kysymyksen alle. 
Kysymysten valmistuttua tutor opastaa itsenäiseen työhön. Opiskelijat etsivät haluamistaan 
lähteistä vastauksia asetettuihin kysymyksiin. Itsenäisen työn voi tehdä yksin, pareittain tai 
isommassa ryhmässä, kunhan jokaiselle ryhmän jäsenelle selviää vastaukset jokaiseen 
asetettuun kysymykseen.  

 
Toisessa tutoriaalissa keskustellaan itsenäisestä työvaiheesta. Jokainen kysymys käydään 
läpi. Tutor/puheenjohtaja keskustelee kaikkien ryhmän jäsenten kanssa. Toista tutoriaalia 
seuraa laboratoriotyö.  

 
Laboratoriotyön pohjana on virike ja sitä pitää noudattaa. Opiskelijat ensisijaisesti etsivät 
niitä analyyttejä, joita itsenäisen työn vaiheen aikana olivat löytäneet. Laboratoriotyön 
jälkeen arvioidaan koko ryhmän, tutor mukaan lukien, toimintaa ja kerrotaan virikkeen 
taustat. 
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää uusi opiskelijoita kiinnostava ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö korkeakouluopetukseen. Tutkimus koostui kolmesta kehittämisosasta, 
jotka olivat tarveanalyysi (ks. luku 7), ongelmalähtöinen oppimisympäristö opetuksessa (ks. 
luku 8) ja kehitetty ongelmalähtöinen oppimisympäristö opetuksessa (ks. luku 9). 
Tutkimuksen kolmeen kehittämisosaan kuului kuusi tapaustutkimusta: 
opetussuunnitelmakysely (OPS), OAMK PBL 1, HY PBL 1, OAMK PBL 2, HY PBL 2 ja 
HY PBL 3.  Kehittämistutkimuksilla pyrittiin löytämään uutta tietoa ongelmalähtöisen 
oppimisympäristön suunnittelusta (ks. luvut 8 ja 9) ja toteuttamisesta (ks. luvut 8 ja 9) 
korkeakouluopetuksessa.  

10.1 ONGELMA-ANALYYSI: ONGELMALÄHTÖINEN 
KOKEELLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

 
Kehittämistutkimus on Edelsonin (2002) mukaan kolmivaiheinen prosessi, joka etenee 
syklisesti kokeellisten ja teoreettisten vaiheiden kautta. Tutkimuksen edetessä tuotetta 
testataan ja kehitetään. Ensin asetetaan tavoitteet, joihin pyritään. Tässä tutkimuksessa 
kehittämistutkimuksen tarpeena olivat korkeakouluopetuksen haasteet. Opiskelijoilla on 
sitoutumisongelmia opiskeluun ja he kärsivät motivaation puutteesta (ks. kappale 2.3). Uutta 
oppimisympäristöä kehitettäessä keskeisenä tavoitteena oli opiskelijoiden motivaation ja 
opiskeluun sitoutumisen parantaminen sekä syvällisen ymmärtämisen tukeminen.  

 
Tässä tutkimuksessa kehitetyssä ongelmalähtöisessä oppimisympäristössä sovellettiin 
Schmidtin (1983) kehittämää seitsemän askeleen menetelmää. Kehitetyssä 
oppimisympäristössä aivoriihi ja ongelman analysointi olivat integroituja samaan 
askeleeseen ja ne toteutettiin ensimmäisessä tutoriaalissa. Aivoriihi ja ongelman analysointi 
voidaan kytkeä yhteen, mikäli välineet ja käytettävä tila sen sallivat. Aivoriihessä esiin 
tulleet ideat kirjoitetaan tarralapuille ja sihteeri ryhmittelee ne aihepiireittäin pöydälle. 
Huonon näkyvyyden vuoksi sihteeri lukee kirjoitetut ideat. Ongelmalähtöinen ensimmäinen 
tutoriaali on muutoin toteutettu teoriassa esitetyn mallin mukaisesti (vrt. esim. Huusko, et 
al., 2001). Yksi opiskelijoista toimii sihteerinä ja tutor ottaa ensimmäisessä 
ongelmalähtöisessä työssä myös puheenjohtajan roolin. Jatkossa puheenjohtajuus siirretään 
opiskelijoille. Tarkkailijaa voidaan käyttää, mutta se ei ole välttämätöntä. 

 
Itsenäinen opiskelu suoritettiin laboratoriotyötä silmällä pitäen. Tässä askeleessa tietoa 
etsitään oppimistavoitteiksi muodostuneisiin kysymyksiin vastauksia, joiden avulla pyritään 
ratkaisemaan virikkeessä esiintynyt ympäristöanalyyttinen ongelma. Selkeä virike, joka on 
kytketty saumattomasti laboratoriotöihin edesauttaa opiskelijoita ymmärtämään 
kokonaisuutta (ks. luku 8).  Etsitty tieto puretaan toisessa tutoriaalissa, jota seuraa 
laboratoriotyövaihe. Laboratoriotyöt toteutettiin yliopistossa perinteisen menetelmän 
mukaisesti ja ammattikorkeakoulussa käytetyt menetelmät etsittiin itsenäisen työn vaiheessa.  
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Koko työ kootaan yhteen keskustelutilaisuudessa tai työstä tehdään esitelmä. 
Keskustelutilaisuudessa tutor ja opiskelijat arvioivat työtä ja annetaan palautetta. Kuvassa 9 
on tässä tutkimuksessa luotu ongelmalähtöinen kokeellinen oppimisympäristö. 

 
 
Kuva 9 Tässä tutkimuksessa luotu ongelmalähtöinen kokeellinen oppimisympäristö. 

10.2 KEHITTÄMISPROSESSI: ONGELMALÄHTÖISEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 

 
Tässä tutkimuksessa kehittämisprosessi alkoi erilaisten oppimisympäristöjen luomisella 
ammattikorkeakoulun ja yliopiston käyttöön (ks. luvut 8 & 9). Ammattikorkeakoulun 
laboratorioalalla on erilaiset vaatimukset kuin yliopiston peruslaboratoriotöissä. 
Oppimisympäristöistä voidaan kuitenkin luoda samankaltaiset.  

 
Oppimisympäristö kehitettiin systemaattisen tutkimuksen, analysoinnin, kehittämisen ja 
suunnittelun kautta (vrt. Wang & Hannafin, 2004). Kuvassa 5 (ks. kappale 6.3) on 
kehittämistutkimuksen vaiheet. 

 
Kehittämistutkimuksen ensimmäisessä osassa, tarveanalyysissä, apuna käytettiin kaikille 
Suomen kemian ammattikorkeakoulun opettajille suunnattua kolmeosaista 
opetussuunnitelmakyselyä (ks. luku 7), kemian yliopisto-opiskelusta tehtyä aiempaa 
tutkimusta (vrt. Aremo, et al., 2009) ja ongelmalähtöisen oppimisen teoriaa (ks. luku 3). 
Sisällönanalyysillä ja tilastomenetelmin analysoidut sekä opetussuunnitelmakysely että 
aiempi kemian yliopisto-opetuksen tutkimus osoittivat, että oppimisympäristön 
kehittämiselle on tarvetta. Ongelmalähtöisen oppimisen teoriaa käytettiin hyväksi seitsemän 
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askeleen menetelmään pohjautuvan oppimisympäristön suunnittelussa. Näiden avulla 
asetettiin tutkimukselle tavoitteet ja kehitettiin uusi ongelmalähtöinen oppimisympäristö (ks. 
luku 8). 

 
Uuden ongelmalähtöisen oppimisympäristön kehittämiseen osallistuivat ryhmät 
ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta (ks. luku 8). Ensimmäisiin kehitysversioihin käytettiin 
tarveanalyysin ja ongelmalähtöisen oppimisen teorian lisäksi hyväksi tietoa oppilaitosten 
koulutuksen tarpeiden erilaisuudesta sekä tutkijan aiempaa kokemusta analyyttisestä 
kemiasta. Ryhmien tutkimukseen käytettyjen kyselyiden, jotka analysoitiin 
sisällönanalyysillä ja tilastomenetelmillä sekä varmistettiin luotettavuustarkasteluin, avulla 
saatiin tietoa oppimisympäristön kehittämistarpeesta ja uusista tutkimuksen tavoitteista (ks. 
luku 8). Tutkimuksen pohjalta oppimisympäristöä kehitettiin edelleen (ks.luku 9). 

 
Kehitetyn ongelmalähtöisen oppimisympäristön kehittämiseen osallistuivat ryhmä 
ammattikorkeakoulusta sekä kaksi ryhmää yliopistosta (ks. luku 9). Tutkimustulosten lisäksi 
toisten kehitysversioiden kehittämiseen käytettiin myös tietoa oppilaitosten koulutusten 
erilaisuudesta sekä tutkijan aiempaa kokemusta analyyttisestä kemiasta. Ensimmäisen 
kehitysversion tutkimusmenetelmillä analysoitujen tutkimustulosten perusteella saatiin tietoa 
oppimisympäristön vaikuttavuudesta ja luotiin lopullinen oppimisympäristö (ks. luku 9). 

10.3 TUOTOS: ONGELMALÄHTÖINEN KOKEELLINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ JA SEN KIINNOSTAVUUS 

 
Tutkimuksen mukaan ongelmalähtöinen kokeellinen oppimisympäristö lisää 
korkeakouluopiskelijoiden kiinnostusta laboratoriotöihin ja se koetaan hyödyllisenä. 
Opiskelijoiden mielestä ryhmätyötaidot paranevat (vrt. Koh, 2008) ja kiinnostusta lisää 
myös käytännön ongelmien ratkaiseminen (vrt. Kelly, Finlayson, 2008). Opiskelijoiden 
kiinnostus on tilannesidonnaista (vrt. Hidi & Harackiewicz, 2000; Krapp 2002). 
Ongelmalähtöisen kokeellisen oppimisympäristön kiinnostus on lisännyt 
korkeakouluopiskelijoiden motivaatiota opiskeltavaa asiaa kohtaan (vrt. Ram, 1999; 
Renninger, 2000) ja sitä kautta opiskeltava asia on jäänyt paremmin mieleen.  

 
Ongelmalähtöistä kokeellista oppimisympäristöä suunniteltaessa on otettava huomioon 
itsenäiseen työskentelyyn käytettävä aika (vrt. Huusko et al., 2001). Tutkimus osoitti, että 
ryhmäkoko on huomioitava. Ongelmalähtöinen tutoriaali sujuu paremmin pienessä ryhmässä 
ja sillä on merkitystä ryhmädynamiikan luomisessa, joka on aivoriihen sujuvuuden kannalta 
oleellista (vrt. Poikela, 1998).  Ryhmädynamiikan ja aivoriihen onnistumisen kannalta on 
myös oleellista, että kaikki osallistuvat keskusteluun. Opiskelijoiden onkin oltava aktiivisia 
oppimisvastuun vuoksi (vrt. Poikela, 1998). Puheenjohtajan aktiivisuudella on merkitystä 
tutoriaalin sujuvuuteen (vrt. Rotgans, 2011) ja tutoriaali on sujuvampaa kokeneen 
puheenjohtajan ohjaamana. 

 
Kolmannen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsityksissä ongelmalähtöisestä 
oppimisympäristöstä on eroja verrattuna muiden mielipiteisiin työn rakenteen erilaisuudesta 
johtuen. Työelämälähtöisyyden vuoksi laboratorioalan opetukseen kuuluu suurena osana 
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laitteiden käyttö ja sitä pitääkin painottaa opetuksessa (vrt. Mäkelä, 2006). Tutkimus osoitti, 
että ryhmätyöskentely kehittää työelämässä tarpeellisia ryhmätyötaitoja ja raskasmetallien 
vaikutuksen ymmärtäminen ihmiselle sekä luonnolle auttavat ratkaisemaan 
ympäristöongelmia. Opetuksessa tulee huomioida miten raportin ja oppimispäiväkirjan 
hyödyllisyyden saa perusteltua opiskelijoille. Myös tilastotestien tarpeellisuutta 
laboratorioanalyytikoille pitää pohtia. Niillä on kuitenkin oleellinen rooli analyyttisen 
kemian mittaustulosten analysoinnissa.  

 
Tutkimus osoitti, että ongelmalähtöinen kokeellinen oppimisympäristö valmentaa 
ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoita tulevaisuuden projektilähtöiseen 
työskentelyyn. Vanhempien opiskelijoiden oppimisympäristöä suunniteltaessa tulee 
huomioida aiemmin käytetyt oppimistavat. Yliopisto-opiskelijoille ongelmalähtöinen 
kokeellinen oppimisympäristö tuo vaihtelua opiskeluun ja sovelluksen käytännön ongelmiin. 

 
Virikkeen selkeydellä on oleellinen rooli, sillä se on ongelmalähtöisen oppimisympäristön 
lähtökohta. Sen tulee pohjautua tositapahtumiin (vrt. Akinoglu & Tandogan, 2006), koska ne 
ovat kiinnostavampia kuin itse keksityt virikkeet. Tutkimus osoitti, että virikkeen on oltava 
lyhyt, eikä siinä saa olla tarpeettomia hämäyksiä. Lyhyet virikkeet, joissa on tarpeellinen 
taustatieto aktivoivat opiskelijoiden aiemmat tiedot (vrt. Sarajärvi, et al., 1999) ja lisäävät 
virikkeiden selkeyttä. Myös virikkeen ääneen lukeminen (vrt. Wood, 2003) lisää selkeyttä.  

 
Ongelmalähtöisen oppimisen perehdytyksen tärkeyttä tutkittiin oman opettajuuden 
kehittämisen ja uuden työtavan oppimisen tarpeesta. Tutkimuksen mukaan perusteellinen 
perehdytys, jossa apuvälineenä on video, selkeyttää sitä mistä ongelmalähtöisyydessä on 
kysymys. Perehdytykseen on panostettava erityisesti, mikäli oppimistapa on opiskelijoille 
uusi. 

10.4 TUTKIMUKSEN MERKITYS  

 
Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää opiskelijoiden kiinnostusta tukeva 
ongelmalähtöinen oppimisympäristö kemian korkeakouluopetukseen. Tässä tutkimuksessa 
saatiin uutta tietoa opiskelijoiden näkökulmasta mielekkäästä oppimisympäristöstä. Lisäksi 
luotiin kemian korkeakouluopiskeluun uusi opiskelijoita kiinnostava ongelmalähtöinen 
kokeellinen oppimisympäristö, jollaista ei ole aiemmin yliopiston kemian opetuksessa 
käytetty. Myös ammattikorkeakoulussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille oppimistapa on 
uusi. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia mahdollisuuksia ongelmalähtöiset 
oppimisympäristöt tuovat kiinnostavaan kemian opetukseen. 

  
Tutkimus osoitti, että korkeakouluopetuksen tutkimusperustainen kehittäminen on 
tarpeellista. Laadukas korkeakouluopetus esimerkiksi tukee opiskelijan syväsuuntautunutta 
lähestymistapaa (vrt. Biggs, 2003) ja on opiskelijakeskeistä (vrt. Nevgi & Lindblom-Ylänne, 
2009). Sen myös on edistettävä syvälliseen ymmärrykseen tähtäävää oppimista ja osaamista 
(vrt. Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2003). Ongelmalähtöinen kokeellisuus on 
opiskelijakeskeinen oppimistapa ja se edistää syvälliseen ymmärrykseen tähtäävää oppimista 
ja osaamista (vrt. Capon & Kuhn, 2004; van Kampen et al., 2004; Väisänen, 2000). 
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Laadukkaan korkeakouluopetuksen kautta voidaan kehittää huippututkimusta ja 
yhteiskuntaa sekä luoda uusia työpaikkoja. Samalla parannetaan myös kilpailukykyä (vrt. 
Opetusministeriö, 2008). 

 
Kemian korkeakouluopetuksella on tällä hetkellä useita haasteita. Yhtenä haasteena on 
opiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja motivaatio-ongelmat. Niihin vaikuttavat 
esimerkiksi opetuksen laatu, opintojen haasteellisuus, mielenkiintoinen aihe ja kokeellisuus 
(vrt. Aremo, et al., 2009). Tämä tutkimus osoitti, että korkeakoulujen oppimisympäristöjen 
kiinnostavuutta on kehitettävä ja ongelmalähtöinen kokeellinen oppimisympäristö lisää 
kiinnostavuutta ja opiskelijoiden motivaatiota (vrt. Ram, 1999). Tutkimus osoitti myös sen, 
että menetelmää pidetään kiinnostavampana kuin aiempia oppimistapoja (vrt. Belt et 
al.,2002). Kiinnostavuutta lisää erityisesti ryhmätyöskentely (vrt. Belt et al., 2002) ja 
todellisiin ongelmiin perustuvat virikkeet (vrt. Capon & Kuhn, 2004). Kiinnostava 
oppimisympäristö lisää opiskelijoiden motivaatiota opintoihin ja siten vähentää opintonsa 
keskeyttäneiden ja alaa vaihtaneiden määrää (vrt. Aremo, et al., 2009).  

 
Jatkossa tutkimusta kannattaa laajentaa. Esimerkiksi tutkimuksen mittaria voisi kehittää 
tapaustutkimustulosten pohjalta ja toteuttaa se isommalle ryhmälle. Ryhmädynamiikan 
merkitystä voisi jatkossa tutkia, koska sillä on suuri merkitys ongelmalähtöisen 
oppimisympäristön toimimiseen. Myös virikkeellä on suuri merkitys kiinnostavassa 
ongelmalähtöisessä oppimisympäristössä. Niiden osalta voitaisiin tutkia, millainen virike on 
opiskelijoista kiinnostava ja ajatuksia herättävä. Ongelmalähtöisyyttä voitaisiin soveltaa 
poikkitieteellisessä luonnontieteellisessä opetuksessa. Tässä tutkimuksessa opiskelijat 
oppivat soveltamaan aiemmin oppimaansa kemian ympäristöongelmiin. Ongelmalähtöinen 
oppimisympäristö on yksi mahdollisuus kiinnostusta ja motivaatiota lisäävälle kemian 
korkeakouluopetukselle ja sitä voidaan soveltaa eritasoiseen korkeakouluopetukseen. 

 
Korkeakoulussa kemian opiskelijoilla on sitoutumisongelmia. Se voi johtaa esim. opintojen 
keskeyttämiseen tai alan vaihtoon (esim. Vuorinen & Valkonen, 2001). Tämä on haaste sekä 
ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Eräs keino sitoutumisongelmien vähentämiseksi on 
opiskelijoita kiinnostavan oppimisympäristön kehittäminen. Mikäli oppimisympäristö on 
mielekäs ja kiinnostava, helpommin opiskelijat jäävät opiskelemaan alaa. Opintojen 
mielekkyyttä voidaan lisätä kokeellisuuden kautta (esim. Aremo, et al., 2009).   

 
Korkeakouluopiskelijoilla esiintyy myös motivaatio-ongelmia. Motivaatio perustuu 
henkilökohtaiseen kiinnostukseen esim. opiskeltavaa aihetta kohtaan ja sen tulee aiheuttaa 
positiivisia tuntemuksia (Renninger, 2000). Mikäli oppimisympäristö ei ole kiinnostava, 
esiintyy motivaatio-ongelmia. Tällöin myös itse oppiminen kärsii (Nenninger, 1992). 
Motivaatio-ongelmat vaikuttavat mm. tarkkavaisuuteen (Haanel, 2007) ja 
oppimisstrategioihin (Ekwensi, et al., 2006). Näihin voidaan vaikuttaa kehittämällä 
kiinnostava ja mielekäs oppimisympäristö. Kiinnostavan oppimisympäristön luomisella 
motivoidaan opiskelijoita, vaikka opiskelijat eivät olisikaan kiinnostuneita opiskeltavasta 
aiheesta (Kember, et al., 2010). Myös opettajalla on oleellinen rooli henkilökohtaisen 
kiinnostuksen lisäämisessä, varsinkin aktiivisessa oppimismuodossa, kuten 
ongelmalähtöisessä oppimisessa (esim. Rotgans & Schmidt, 2011; Vesterinen, 2001). 
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Perinteinen laboratoriotyöskentely, erityisesti yliopistolla, ei edesauta syvälliseen 
ymmärtämiseen tähtäävää oppimista. Työohjeet ovat liian reseptimäisiä, eivätkä ne tue 
kemian ymmärtämistä ja ajattelutaitoja (esim. Domin, 1999; Hodson, 1996). Tähän tulee 
kuitenkin tähdätä, sillä korkeakouluopetuksen on edistettävä syvälliseen ymmärtämiseen 
tähtäävää oppimista (Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2003). Laadukas korkeakouluopetus myös 
tukee syväsuuntautunutta oppimista (Biggs, 2003). Syväsuuntautunutta oppimista voidaan 
tukea kehittämällä opiskelijoita kiinnostava oppimisympäristö. Kiinnostava 
oppimisympäristö motivoi opiskelijoita ja motivaation kasvamisen kautta, voidaan 
edesauttaa syvällistä ymmärtämistä (Entwistle, 1997). 
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Liite 1 

Ammattikorkeakoulun kemian opetuksen tarveanalyysin 

kyselylomake 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kemian opetusta ammattikorkeakoulussa ja erityisesti 
analyyttisen kemian opetusta. Tutkimus on osa väitöstyötäni Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella. Tuloksia käsitellään luottamuksellisesti. Ole ystävällinen ja palauta 
kyselylomake 18.6.2009 mennessä sähköpostitse. Lämmin kiitos osallistumisesta. 
 
Osa 1. Taustatiedot 

 
1. Olen opettanut kemiaa ammattikorkeakoulussa__ vuotta 
2. Koulutukseni on FK, FM, FL, DI, TkT, joku muu, mikä? 
3. Kirjasarja/-sarjat, jota käytätte kemian opetuksessa: 

 
Osa 2. Kemian opetus AMK:ssa 

 
4. Opetan kemiaa ammattikorkeakoulussa a) alle 10 tuntia/vko, b) 10-20 tuntia/vko, c) 

yli 20 tuntia/vko 
5. Mitä kemian kursseja opetukseen sisältyy? 
6. Mitkä ovat mielestäsi kemian opetuksen haasteet ammattikorkeakoulussa 
7. Arvioi seuraavien käsitteiden/asioiden opettamista asteikolla 0-6, 0= ei opeteta 

AMK:ssa, 1= hyvin helppo, 6= erittäin vaikea 
 
- Aktiivisuus     0 1 2 3 4 5 6 
- Analyysimenetelmän valinta ja validointi    0 1 2 3 4 5 6  
- Atomimassa    0 1 2 3 4 5 6 
- Gravimetria     0 1 2 3 4 5 6 
- Kalibrointi                        0 1 2 3 4 5 6 
- Konsentraatioyksiköt       0 1 2 3 4 5 6 
- Kromatografia     0 1 2 3 4 5 6    
- Molekyylimassa              0 1 2 3 4 5 6 
- Mooli                               0 1 2 3 4 5 6 
- Näytteenkäsittely              0 1 2 3 4 5 6 
- Näytteenotto                     0 1 2 3 4 5 6 
- Spektrometria     0 1 2 3 4 5 6 
- Tarkkuus ja toistettavuus     0 1 2 3 4 5 6 
- Titrimetria     0 1 2 3 4 5 6 

 
8. Minkälaisia työtapoja/opetusmenetelmiä käytätte? 
9. Miten paljon käytätte tietokonetta opetuksessanne? 

a) alle 5 tuntia/vko, b) 5-10 tuntia/vko, c) yli 10 tuntia/vko 
10. Miten käytätte tietokonetta opetuksessanne? 



 

 
 

11. Kuinka paljon laboratoriotyöskentelyä kuuluu opetukseenne? 
a) alle 10 tuntia/vko, b) 10 - 20 tuntia/vko, c) yli 20 tuntia/vko 
12. Miten laboratoriotyöt ja luennot on kytketty toisiinsa? 
13. Minkälaisia projekteja teette yhteistyössä eri tahojen kanssa opetukseen liittyen? 
14. Kuinka paljon kemian opetuksessa käytät PBL:ää? 
a) Ei ollenkaan b) alle 25 % c) 25-50 % d) 50-75 % e) yli 75 % 

 
Osa 3. Analyyttisen kemian opetus AMK:ssa 
 
15. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät tavoitteet analyyttisen kemian 
opettamisessa? 
16. Miten haluaisit muuttaa analyyttisen kemian opetusta? 
17. Mitä seuraavista käytetään analyyttisen kemian opetuksessa: 
a) tietokoneohjelmia, b) opetusvideoita, c) oppilastöitä, d) demonstraatioita, e) 
muuta, mitä? 
18. Mitä analyyttisiä mittalaitteita laboratoriossa käytetään? 
19. Kuinka paljon kursseihin sisältyy metallianalytiikkaa? 
20. Mitä metallianalytiikan aiheita käsittelette opetuksessanne? 
21. Muita kommentteja: 
22. Voinko jatkossa olla yhteydessä tutkimusaiheeseeni liittyen?   Kyllä _____Ei 
_____ 
Jos voin, niin miten voin olla yhteydessä. __________________________________ 

  

 

KIITOS!   

 



 

 
 

Liite 2  

Kemian opetuksesta ammattikorkeakoulussa 

 
Taulukko 1 Ammattikorkeakoulujen kemian opetuksen määrä viikossa (n = 21). 

 
OPETUSTUNTEJA VIIKOSSA F, KPL 
10-20 11 
Alle 10 8 
yli 20 2 

 
Taulukko 2 Ammattikorkeakoulujen kemian opetuksen aiheita (n = 25). 

 
KEMIAN AIHE F, KPL 
Perus- ja yleinen kemia 18 
Orgaaninen kemia 9 
Analyyttinen kemia 6 
Laboratoriotyöt 6 
Ympäristökemia 5 
Epäorgaaninen kemia 4 
Fysikaalinen kemia 4 
Muut 20 

 
Taulukko 3 Ammattikorkeakouluissa opetettuja kemian aiheita ja käsitteitä vaikeusasteineen (n = 

25). 

 

KÄSITE 
F, KPL VAIKEUSASTEITTAIN 

Ei 
opeteta 

Hyvin 
helppo 

Helppo 
Keskimää-
räinen 

Melko 
vaikea 

Vaikea 
Erittäin 
vaikea 

 Analyysimenetelmän valinta ja 
validointi 

11 0 0 5 3 7 0 

 Spektrometria 8 0 2 4 5 5 1 
 Kromatografia 10 0 1 6 3 5 0 
 Aktiivisuus 10 0 0 7 4 3 0 
 Kalibrointi 6 1 7 2 4 6 0 
 Mooli 1 5 5 4 5 3 2 
 Titrimetria 8 0 5 8 4 1 0 
 Tarkkuus ja toistettavuus 6 0 4 5 7 3 1 
 Näytteenotto 11 3 2 6 3 1 0 
 Molekyylimassa 1 7 8 4 4 2 0 
 Konsentraatioyksiköt 1 3 12 4 2 3 0 
 Atomimassa 1 6 10 6 1 1 0 
 Gravimetria 11 4 5 5 1 0 0 
 Näytteenkäsittely 11 2 1 4 6 2 0 

 
Taulukko 4 Ammattikorkeakoulujen kemian opetukseen käytetty tietokoneen käyttömäärä (n = 21). 

 
TIETOKONEEN KÄYTTÖ TUNTIA/VIIKKO F, KPL 
Alle 5 13 
5 – 10 7 
yli 10 4 

 
 



 

 
 

Taulukko 5 Tietokoneen käyttötapoja ammattikorkeakoulun kemian opetuksessa (n =16). 

 
TIETOKONEEN KÄYTTÖTAPA F, KPL 
Power Point 8 
Internet 4 
Oppimisympäristöt 4 
Videot 4 
Excel 3 
Raportit 3 
Simulointi 3 
Tiedonhaku 3 
Laboratorioiden tietokoneohjelmat 3 
Muut 8 

 
Taulukko 6 Laboratorio - opetuksen määrä ammattikorkeakoulujen kemian opetuksessa  

(n = 25). 

 
LABORATORIO-OPETUSTA TUNTIA/VIIKKO F, KPL 
Alle 10 20 
10-20 3 
yli 20 2 

 
Taulukko 7 Ammattikorkeakoulujen kemian laboratorioiden ja luentojen toisiin kytkentä  

(n = 23). 

 
LABORATORIOTÖIDEN JA LUENTOJEN KYTKENTÄ F, KPL 
Teoria ennen laboratoriotöitä 8 
Laboratoriotyöt tukevat teoriaa 6 
Laboratoriotyöt ja teoria kulkevat rinnakkain 5 
Laboratoriotyöt ennen teoriaa 2 
Ei laboratoriotöitä 2 

 
Taulukko 8 Oppilaitoksen ulkopuolisia projekteja (n = 9). 

 
OPPILAITOKSEN ULKOPUOLISET PROJEKTIT F, KPL 
Ei projekteja 6 
Opinnäytetyöt 5 
Palvelutoiminta 5 
Yhteistyö oppilaitosten sisällä 4 
Työharjoittelu 3 
Tutkimus- ja kehitystyö 2 
AMK:n ja yliopiston yhteiset kurssit 1 
Ekskursiot 1 
Harjoitustyöt 1 

 
Taulukko 9 Ammattikorkeakouluissa opetetun metallianalytiikan opetuksen laatu (n = 15). 

 
METALLIANALYTIIKAN OPETUKSEN LAATU F, KPL 
Vähän/esittely 5 
Metallianalyysejä  4 
AAS –töitä 4 
Paljon erilaisia analyyttisiä töitä ja teoriaa 2 
Kvantitatiivisia töitä 1 

 
 



 

 
 

Taulukko 10 Ammattikorkeakoulujen metallianalytiikan opetuksen aiheita (n = 10). 

 
METALLIANALYTIIKAN AIHEET F, KPL 
AAS 6 
Laboratoriotöitä  4 
XRF ja röntgendiffraktio 3 
Sähkökemia  2 
Esittely  1 
ICP 1 

 
 



 

 
 

Liite 3  

OAMK PBL 1:n aloituskoe 

OPISKELIJANUMERO:______________________________________________ 
 
1. Miten valmistat pitoisuudeltaan 200 mg/l olevan arseeni(III)-liuoksen NaAsO2 :sta, 

kun liuoksen kokonaistilavuus on 100 ml. M(Na) = 22,99, M (O) = 16,00 ja M(AS) 
= 74,92. 

 
2. Puskuriliuoksen merkitys? 

 
3. Miten valmistat nollaliuoksen UV/Vis - mittauksia varten? 

 
4. Miksi käytät matriisimodifikaattoria GFAAS - mittauksissa? 

 
5. UV/Vis – mittauksen mittausaallonpituuden valinta? 

 
6. Piirrä standardien laimennustaulukko, kun lähtökohtana on 1000 mg/l Cu-

varastointiliuos ja standardit ovat 1,2,3,4 ja 5 mg/l 100 ml mittapulloissa. Käytössäsi 
on 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml ja 100 ml täyspipetit. 

 
7. Kupari(II)-liuos titrataan EDTA:lla (H2Y

2-). Kirjoita reaktioyhtälö.  

 
8. ICP-OES – tekniikan edut AAS – tekniikoihin verrattuna 
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OAMK PBL 1 työn sisältö  

 

Sisältö 
 

Työn tavoitteet ja toteutus, johdatus PBL:ään, harjoitus PBL -ryhmätyö ja video, PBL -
ryhmätyöskentelyn toteutus, tiedonhakuharjoituksia, PBL-projektien suunnitelman esittely ja 
keskustelu, tilastotieteen harjoituksia analyyttisen kemian kontekstissa (keskiarvo, 
keskihajonta, varianssi, luottamusväli, kalibrointisuora, lineaarinen regressio, havaintoraja, 
F-testi ja t-testi), oman PBL-tutkimuksen kokeellinen osuus, PBL -projektitöiden esittely + 
opponointi, tentti ja arviointilomake ja työn koonti 

 
Laboratoriotyö: 

 
Ryhmäkoko on maksimissaan 15 opiskelijaa. Ryhmä jaetaan kolmeen suurin piirtein yhtä 
suureen pienryhmään. Kukin pienryhmä valitsee yhden kolmesta virikkeestä. 

 
Työn kulku 

 
Työ alkaa tavoitteiden asettelulla. Opiskelijat perehdytetään PBL- ajatusmaailmaan. 
Esitetään aiheesta video ja harjoitellaan PBL- ryhmätyöskentelyä ennen varsinaista 
ryhmätyöskentelyä. 

 
PBL- ryhmätyöskentelyssä sovitetaan seitsemän askeleen menetelmää. Ensimmäiset viisi 
askelta käydään yhden istunnon aikana. Istunnon loputtua tutor tarkastaa löydetyt ongelmat 
ja antaa itsenäisen osuuden tehtäväksi etsiä kolme määritysmenetelmää, joilla kyseinen 
metalli voidaan määrittää. 

 
Ennen itsenäistä työskentelyä harjoitellaan tiedonhakua.  

 
PBL- projektien suunnitelman esittelyssä kaikki ryhmät esittelevät hakemansa menetelmät. 
Menetelmistä valitaan kaksi, joilla varsinainen laboratoriotyö tehdään. Itsenäinen työ jatkuu, 
mikäli sopivia menetelmiä ei ole löydetty. Tutor opastaa oikealle uralle.  

 
Tilastotieteen harjoituksissa käydään läpi tarvittavat työkalut, mitä analyyttisen kemian 
tutkimustulosten tarkastelussa tarvitaan. Esitetään esimerkkejä ja harjoitustehtävät lasketaan 
yhdessä käyttäen Excel-ohjelmaa. 

 
Laboratoriotyö suoritetaan ohjaajan valvonnassa 

 
Tulokset esitetään tutorille ennen seitsemättä askelta. Samalla tarkastetaan ovatko laskut 
oikein ja tehdään tarvittavat korjaukset ennen esitelmiä. 

 



 

 
 

Esitelmät + opponointi toimii seitsemäntenä vaiheena. Ryhmät esittävät muille ryhmille 
saadut tulokset. Opponoinnissa kullakin ryhmällä on opponoiva ryhmä, joka on saanut 
tulokset tarkasteltaviksi ennen esitelmää ja siltä pohjalta esittävät kysymyksiä. Parit valitaan 
PBL- projektien esittelyvaiheessa. 

 
Tentin yhteydessä täytetään ja palautetaan arviointilomake. Tentti pitää sisällään tehtäviä 
PBL:stä. Esimerkiksi omasta työstä pitää laatia lehtileike. 

 
Työn koonnissa käydään läpi arvioinnit ja kokemukset kurssista.  

 
Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus, ryhmätyöskentely, esitelmät ja tentti. Arvosana: 0 - 5. 
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OAMK PBL 1 työn tuntijako  

 

4h Työn tavoitteet ja toteutus, johdatus PBL:ään, harjoitus PBL- ryhmätyö ja  video 
 

2h PBL- ryhmätyöskentelyn toteutus 
 

2h Tiedonhakuharjoituksia 
 

2h PBL- projektien suunnitelman esittely (joka ryhmä) ja keskustelu  
 

4h Tilastotieteen harjoituksia kemian analyyttisen kontekstissa (keskiarvo, keskihajonta, 
varianssi, luottamusväli, kalibrointisuora, lineaarinen regressio, havaintoraja, F-testi ja t-
testi) 

 
20h Oman PBL- tutkimuksen kokeellinen osuus 

 
3h PBL- projektitöiden esittely + opponointi 

 
3h Tentti ja arviointilomake 

 
1h Työn koonti 

 
 

YHT. 41h opetusta + lisäksi itsenäistä työskentelyä noin 10 h 

 



 

 
 

Liite 6 

OAMK PBL 1 työn opintojaksokuvaus 

 
 

3op / n.40tuntia Analyyttisen kemian PBL-laboratoriotyö 
Osaamistavoitteet Opiskelija hallitsee erilaisten analyysimenetelmien validoinnin ja 

testauksen. Hän ymmärtää validoinnin merkityksen 
analyysitulosten luotettavuuden ja laboratorion toiminnan kannalta.  

Sisältö Työn tavoitteet ja toteutus, johdatus PBL:ään, harjoitus PBL- 
ryhmätyö ja video, PBL- ryhmä-työskentelyn toteutus, 
tiedonhakuharjoituksia, PBL- projektien suunnitelman esittely ja 
keskustelu, tilastotieteen harjoituksia analyyttisen kemian 
kontekstissa (keskiarvo, keskihajonta, varianssi, luottamusväli, 
kalibrointisuora, lineaarinen regressio, havaintoraja, F-testi ja t-
testi), oman PBL- tutkimuksen kokeellinen osuus, PBL- 
projektitöiden esittely + opponointi, tentti ja arviointilomake ja 
kurssin koonti.  

Vaadittavat suoritukset Laboratorioharjoitukset, raportit. 
Kirjallisuus Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. 
Esitiedot Ei vaadittavia esitietoja. 
Arviointi Asteikko 0 - 5 
Huomautukset Ei huomautuksia. 
Yhteyshenkilö Pirkko Kekarainen 
Opetuskieli Suomi 
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OAMK PBL 1 työn harjoitusvirikkeet 

 

• Kaivoveden kalsiumpitoisuus on määritettävä titraamalla. 
Mitä tietoa ja taitoja tarvitaan määrityksen tekemiseen? 

 
• Kaivoveden kalsiumpitoisuus määritetään AAS-tekniikalla. 

Mitä tietoa ja taitoja tarvitaan määrityksen tekemiseen?  
 
• Kaivoveden kalsiumpitoisuus määritetään UV/VIS-menetelmällä. 

Mitä tietoa ja taitoja tarvitaan määrityksen tekemiseen? 
 
• Kaivoveden kalsiumpitoisuus määritetään ICP-tekniikalla. 

Mitä tietoa ja taitoja tarvitaan määrityksen tekemiseen?   
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OAMK PBL 1 työn virikkeet 

Virike 1 
 

Pekka asustelee maaseudulla 30 kilometrin päässä lähimmästä taajamasta. Taajamassa 
sijaitsee paperitehdas. Pekan tontti on iso, noin10 ha. Naapuri omistaa paljon metsää. Pekan 
tontilla on porakaivo, josta ei ole vedetty putkia sisään. Joka aamu postinhakureissun 
yhteydessä hän käy kiululla nostamassa vettä talouskäyttöön. Veden käytöstä hänellä on 
pitkä kokemus niin kuin kesäisin heinätöistäkin. Hänelle on ilmennyt lihasheikkoutta, 
ruokahaluttomuutta ja pahoinvointia. Yleisesti ottaen hänen ruokahalunsa ovat hyvät ja 
ravinto kala- ja kasvispohjalla. Pekka meni lääkäriin ongelmiensa takia ja sen käynnin 
jälkeen hän on tietoinen siitä, että syöpäriski on olemassa. Pekan suvussa ei kuitenkaan ole 
syöpää. (Arseeni) 

 
Virike 2 

 
Salla on tupakoimaton alle 30 v nainen ja asustelee maalaistalossa saaressa. Kotiin on 
vedetty vesi tontilla olevasta porakaivosta. Salla työskentelee maatalon emäntänä hoitaen 
myös sikoja ja lehmiä. Kanoja ei ole. Perheellä on auto ja traktori. Talon isännällä on 
traktorin käyttöoikeus. Salla elää normaalia ja terveellistä elämää, mutta kuitenkin hänen 
elimistöön on kerääntynyt myrkyllistä raskasmetallia. Sitä on kertynyt maksaan ja 
munuaisiin. Pitkällä altistusvälillä vaikutusta voi olla myös luustoon ja keuhkoihin. Salla on 
onnellisen tietämätön siitä, mitä häneen kertyy. (Kadmium) 

 
Virike 3 

 
Mikko on reipas Kotkassa asuva 4-vuotias poika. Kesäisin ja viikonloppuisin Mikko on 
paljon vanhempiensa mukana Jaalan mökillä. Mökki sijaitsee järven rannalla ja usean 
kilometrin päässä on kunnan kaatopaikka. Ongelmajätteet täytyy viedä Kouvolaan, koska 
kunnassa ei ole ongelmajätteiden keräyspistettä. Mökissä on sähköt, mutta vesi pitää ottaa 
kaivosta. Mikolle isä on rakentanut uuden hiekkalaatikon, jossa hän usein leikkii. Viime 
aikoina Mikko on alkanut olemaan rauhaton, melkeinpä ADHD ja henkinen kehitys ei ole 
kehittynyt, pikemminkin päinvastoin. Vanhemmat ovat huolissaan lapsestaan ja varaavat 
ajan lääkäristä.  (Lyijy) 

 



 

 
 

Liite 9  

OAMK PBL 1 työn laskuharjoitukset 

Tehtävä 1. 
 

Erään referenssiaineen Sb-pitoisuus analysoitiin sekä ICP-OES:llä että GFAAS:lla. Tulokset 
saatiin kuuden rinnakkaismäärityksen keskiarvoina. Laske keskiarvotulokset, keskihajonnat, 
varianssi ja keskiarvojen luotettavuusrajat 95 % todennäköisyystasolla. Mittaustulokset 
olivat: 

 
ICP-OES 7.744 7.784 7.879 7.863 7.674
 7.849 mg/g 
GFAAS 7.482 7.401 7.742 7.836 7.577
 7.579 mg/g 

 
Tehtävä 2. 

 
Referenssiaineen 2710 (Montana soil) As-pitoisuus analysoitiin ETAAS:lla. Tulos saatiin 
kuuden rinnakkaismäärityksen keskiarvona. Laske keskiarvotulos, keskihajonta, ja 
keskiarvon luotettavuusrajat 95 % todennäköisyystasolla. Mittaustulokset olivat: 

 
0.610 0.619 0.611 0.639 0.604 0.655  mg/g 

 
Tehtävä 3. 

 
Jätevesinäytteiden Fe-pitoisuus määritettiin sekä UV/VIS spektrofotometrilla että FAAS:lla. 
Tuloksiksi saatiin: 

 
UV/VIS 19.4 18.6 18.9 19.2 19.4  mg/L 
FAAS 17.2 17.8 18.7 17.5 18.5  mg/L 

 
Onko menetelmien välillä eroa 5 % merkitsevyystasolla? 

 
Tehtävä 4. 

 
Erään referenssiaineen Sb-pitoisuus analysoitiin sekä ICP-OES:llä että GFAAS:lla. Tulokset 
saatiin kuuden rinnakkaismäärityksen keskiarvoina. Mittaustulokset olivat: 

 
ICP-OES 7.744 7.784 7.879 7.863 7.674
 7.849 mg/g 
GFAAS 7.482 7.401 7.742 7.836 7.577
 7.579 mg/g 

 
Tuottaako toinen menetelmistä tarkempia tuloksia (5 % merkitsevyystaso)? 

 



 

 
 

Tehtävä 5. 
 

As-pitoisuuksien määritystä ETAAS:lla testattiin standardinlisäysmenetelmällä. 
Referenssiaineesta liuotetusta näytteestä pipetoitiin 10 mL kuuteen 100 mL mittapulloon, 
joihin tehtiin standardin lisäykset. Todelliset ja mitatut pitoisuudet olivat: 

 
Todellinen 36.5 46.5 56.5 66.5 76.5
 86.5 μg/L 
Mitattu 35.8 48.1 58.1 66.5 77.0
 85.4 μg/L 

 
Onko todellisten ja mitattujen pitoisuuksien välinen ero merkitsevä (P = 0,05)? 

 
Tehtävä 6. 

 
Vesinäytteestä määritettiin rautaa UV/VIS-spektrometrillä. Tehtiin viiden pisteen 
kalibrointi. Alla olevassa taulukossa on liuosten pitoisuudet ja absorbanssit. 

 
Pitoisuus (ppm) Intensiteetti 
0 0 
2 0.211 
4 0.427 
6 0.598 
8 0.847 

 
Mikä on regressiosuoran yhtälö? 

 
Tehtävä 7. 

 
Vesinäytteestä määritettiin rautaa UV/VIS-spektrometrillä. Tehtiin 5 pisteen kalibrointi. Alla 
olevassa taulukossa on liuosten pitoisuudet ja absorbanssit. 

 
Pitoisuus (ppm) Intensiteetti 
0 0 
2 0.211 
4 0.427 
6 0.598 
8 0.847 

 
Määritä havainto- ja määritysraja 



 

 
 

Tehtävä 8. 
 
Geologisesta näytteestä määritettiin rautaa ICP-MS:llä. Tehtiin kuuden pisteen kalibrointi. 
Alla olevassa taulukossa on liuosten pitoisuudet ja intensiteetit. 

 
Pitoisuus (ppm) Intensiteetti 
0 1204 
2 31376 
4 61188 
6 91205 
8 121320 
10 151268 

 
Laske regressiosuoran kulmakerroin, leikkauspiste ja korrelaatiokerroin. Mikä on suoran 
yhtälö? 
 
Tehtävä 9. 
 
Geologisesta näytteestä määritettiin rautaa ICP-MS:llä. Tehtiin 6 pisteen kalibrointi. Alla 
olevassa taulukossa on liuosten pitoisuudet ja intensiteetit. 

 
Pitoisuus (ppm) Intensiteetti 
0 1204 
2 31376 
4 61188 
6 91205 
8 121320 
10 151268 

 
Määritä havainto- ja määritysraja. 

 



 

 
 

Liite 10  

OAMK PBL 1 työn mallimenetelmät 

As: GFAAS 

 

Reagenssit: 
 
- Reagenssit analytical grade-tasoa ja vetenä erittäin puhdasta (ELGA/MilliQ) vettä 
- As- standardi varastoliuos 1000 mg/l 
- Matriisimodifikaattori: Pd (1 % nitraattina) + Mg(NO3)2 (1 % Mg) tai 0.2 % (m/v) 

NaNO3 (500 mg reagenssia 250 ml vettä) tai 0.2 % (m/v) W (897 mg 
Na2WO4*2H2O 50 ml vettä, jonka jälkeen lisätään 25 ml 2 % v/v typpihappoa ja 
laimennetaan merkkiin 100 ml:ksi) 

-  65 % typpihappo 
 
Työn suoritus: 

 
- Kalibrointiliuokset 20 - 100 µg/l, kuuden pisteen kalibrointi 
- Optimoidaan olosuhteet 50 µg/l As-liuoksella 
- Vesinäytteet 0.2 % m/v typpihapon suhteen 
- Matriisimodifikaattoria [Pd + Mg(NO3)2, 0.2 % (m/v) NaNO3] lisätään 3 - 5 µl ja 

[0.2 % (m/v) W] 5 µl 
- Ajetaan näytteet parhaaksi havaitulla ohjelmalla (näytemäärä 20 µl, aallonpituus 

193.7 nm) 
(taulukossa esim. Perkin Elmer AAnalyst 800 matriisimodifikaattorina NaNO3) 

 
Step Lämpötila (°C) Lämpötilan nosto 

(Ramp) aika (s) 
Lämpötilan pito 
(Hold) aika (s) 

Kaasuvirtaus 
(ml/min) 

Kuivaus 110 1 30 250 
Kuivaus 130 15 30 250 
Pyrolyysi 1500 10 20 250 
Atomisointi 2000 0 5 0 
Puhdistus 2450 1 3 250 

 
As: UV/VIS  
 
Reagenssit:  
 
- Arseeni(III)varastoliuos, 1000 mg/l, (liuotetaan 0.1734 g NaAsO2 100 ml 

ioninvaihdettua vettä) 
- Toluidiini blue- liuos, 0.01 % (0.01 g toluidiini sinistä liuotetaan ioninvaihdettuun 

veteen ja laimennetaan merkkiin 100 ml:ksi ioninvaihdetulla vedellä) tai 
- Safraniini O- liuos, 0.02 % (0.02 g safraniini O:ta liuotetaan ioninvaihdettuun veteen 

ja laimennetaan merkkiin 100 ml:ksi ioninvaihdetulla vedellä) 
- Vetykloridihappoa, 1M 
- Kaliumjodaatti, 2 % ja 



 

 
 

- Asetaattipuskuri, pH 4.0 (13.6 g natriumasetaattitrihydraattia liuotetaan 80 ml 
ioninvaihdettua vettä. Liuoksen pH säädetään neljäksi etikkahapolla ja laimennetaan 
merkkiin 100 ml:ksi ioninvaihdetulla vedellä) 

 
Standardit: 

 
1.2 - 10.5 tai 0.4 - 11.5 mg/l arseeni(III):a pipetoidaan 10 ml mittapulloon. Kaliumjodaattia 
(2 %) lisätään 1 ml ja 1M HCl lisätään 1 ml. Liuoksia sekoitetaan varovasti kunnes jodin 
keltainen väri havaitaan. Tämän jälkeen lisätään 0.5 ml toluidiini sinistä (0.01 %) tai 
safraniini O:ta (0.02 %) ja ravistetaan 2 minuuttia. 2 ml asetaattipuskuria lisätään pH:n 
säätöön ja ioninvaihdetulla vedellä merkkiin 10 ml:ksi. Absorbanssit mitataan joko 628 nm 
tai 532 nm nollaa vastaan, jossa on arseenia lukuun ottamatta samat reagenssit kuin 
standardeissa. (Standardien pitoisuus voidaan suunnitella omien näytteiden sisältämän 
arseenin mukaan.) 

 
Näytteet: 

 
Suodatetaan Whatman 41 suodatinpaperilla. Muutama pisara 10 % KI lisätään pelkistämään 
As(V) As(III):ksi. Muutoin näytteet valmistetaan ja määritetään kuten standardit. 
 
As: ICP-OES 

 
- Vesinäytteet 1 % m/v typpihapon suhteen 
- Tehdään kalibrointiliuos, joka on 1 mg/l arseenin suhteen  
- Ajetaan kahden pisteen kalibrointi ja näytteet sitä vastaan 
- Kahden pisteen kalibroinnilla saadun pitoisuuden perusteella tehdään 

kalibrointiliuokset ja ajetaan kuuden pisteen kalibrointia vastaan 
 

Cd: GFAAS 
 

Reagenssit: 
 
- Reagenssit analytical grade-tasoa ja vetenä erittäin puhdasta (ELGA/MilliQ) vettä 
- Kadmium standardi varastoliuos 1000 mg/l 

Matriisimodifikaattori: 200 mg/l Ni(NO3)2*6H2O (valmistettu kiinteästä 
reagenssista) 

-  65 % typpihappo 
 

Työn suoritus: 
 

- Kalibrointiliuokset esim. 1 - 5 µg/l, kuuden pisteen kalibrointi 
- Optimoidaan olosuhteet 2.5 µg/l Cd-liuoksella 
- Vesinäytteet 0.2 % m/v typpihapon suhteen 
- Matriisimodifikaattoria [Ni(NO3)2*6H2O] lisätään 5 µl 
- Ajetaan näytteet parhaaksi havaitulla ohjelmalla (näytemäärä 20 µl, aallonpituus 

228.8 nm) 
(taulukossa esim. Perkin Elmer AAnalyst 800) 



 

 
 

 
Step Lämpötila (°C) Lämpötilan nosto 

(Ramp) aika (s) 
Lämpötilan pito 
(Hold) aika (s) 

Kaasuvirtaus 
(ml/min) 

Kuivaus 110 1 30 250 
Kuivaus 120 10 30 250 
Pyrolyysi 600 50 20 250 
Atomisointi 1600 0 5 0 
Puhdistus 2500 1 3 250 

 
Cd: EDTA-titraus 

 
Reagenssit: 

 
- ERIO T -NaCl- indikaattoriseos 1:100 
- Puskuriliuos pH 10: 0.90 g ammoniumkloridia + 50 ml 2M ammoniakkiliuos 
 

Työn suoritus: 
 
- Laske EDTA:n pitoisuus spektrofotometrisiä tuloksia hyväksi käyttäen siten, että 

kulutus on noin 15 - 25 ml 
- Tarkista EDTA:n pitoisuus titraamalla ERIO T-indikaattoriseos, johon on lisätty 10 

ml puskuriliuosta 
- Puskuroitu (30 ml puskuria) näyte titrataan tarkastetulla EDTA:lla ja lasketaan tulos 

reaktioyhtälöitä hyväksi käyttäen 
 

Cd: ICP-OES 
 
- Vesinäytteet tehdään 2 %:ksi m/v typpihapon suhteen 
- Tehdään kalibrointiliuos, joka on 1 mg/l kadmiumin suhteen  
- Ajetaan kahden pisteen kalibrointi ja näytteet sitä vastaan 
- Kahden pisteen kalibroinnista saadun pitoisuuden perusteella tehdään 

kalibrointiliuokset ja ajetaan kuuden pisteen kalibrointia vastaan 
 

Pb: FAAS 
 
- Tehdään näytteille ja standardeille 1 % typpihappotausta 
- Kalibroidaan AAS ensin yhdellä standardilla, joka vastaa lineaarisen alueen yläpäätä 

ja analysoidaan näytteet sitä vastaan 
- Saadun puolikvantitatiivisen tuloksen perusteella laaditaan kuuden pisteen 

kalibrointi ja analysoidaan näytteet tarkasti 
 

Pb: Suora EDTA-titraus: UV/Vis-detektio 
 

Reagenssit: 
 
- 0.01 M HClO4 
- 0.2 mg PbCl2 ja 0.01 M HClO4 100 ml:ssa 
- 5*10-4 M EDTA standardi  



 

 
 

 
Instrumentti: 

 
- UV/Vis 

 
Työn suoritus: 

 
- Skannaa 5*10-4 M EDTA liuos välillä 210 - 300 nm 
- Skannaa lyijy/perkloorihappo liuos välillä 210 - 300 nm 
- Lisää 2 ml EDTA-liuosta 100 ml:aan Pb/ HClO4-liuokseen 
- Skannaa tämä liuos välillä 210 - 300 nm 
- Näiden kolmen mittauksen perusteella valitse käytettävä aallonpituus. 

Aallonpituuden pitäisi olla 235 nm, koska Pb/EDTA:lla on siinä maksimi ja 
puhtaalla EDTA-liuoksella minimi 

- Käyttäen valittua aallonpituutta havainnoi absorbanssin muutos, kun 0.5 ml EDTA-
standardia on titrattu 100 ml:aan Pb/ HClO4-liuosta. Varmistu, että yli kolme ml on 
lisätty, jotta päätepiste havaitaan 

- Toista titraukset 1 - 2 kertaa tuloksen varmentamiseksi 
 

Pb: ICP-OES 
 
- Tehdään näytteille ja standardeille 1 % typpihappotausta 
- Kalibroidaan ICP ensin yhdellä standardilla, jonka pitoisuus on 1 ppm 
- Saadun puolikvantitatiivisen tuloksen perusteella laaditaan kuuden pisteen 

kalibrointi ja analysoidaan näytteet tarkasti 

 



 

 
 

Liite 11 

OAMK PBL 1:n loppukoe 

OPISKELIJANUMERO:______________________________________________ 
 

1. Miten valmistat pitoisuudeltaan 100 mg/l olevan magnesium(II)liuoksen 
Mg(NO3)2 :sta, kun liuoksen kokonaistilavuus on 100 ml. M(Mg) = 24.31, M (O) = 
16,00 ja M(N) = 14.01. 

 
2. Tehtävänäsi on suorittaa UV/Vis - mittaus, mutta et tiedä mitattavan alkuaineen 

aallonpituutta. Kirjallisuutta ei ole käytettävissä. Miten valmistamiesi liuosten avulla 
etsit mittausaallonpituuden? 

 
3. Mitä etuja on ICP-OES - tekniikan käytöstä verrattuna sekä GFAAS ja FAAS 

tekniikoihin? 

 
4. Miksi EDTA - titrauksessa näyte puskuroidaan? 

 
5. Miten valmistat nollaliuoksen UV/Vis - mittauksia varten? 

 
6. Mitä tarkoitetaan matriisimodifikaattorilla? 

 
7. Sinun pitää valmistaa Zn - standardit 100 ml mittapulloihin, jotka ovat 

pitoisuuksiltaan 2, 4, 6, 8 ja 10 mg/l. Piirrä standardien laimennustaulukko, kun 
aloitat laimentamisen 1000 mg/l  Zn - varastointiliuoksesta. Käytössäsi on 1 ml, 2 
ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 40 ml, 50 ml ja 100 ml täyspipettejä.  

 
8. Kupari(II)liuos titrataan EDTA:lla (H2Y

2-). Kirjoita reaktioyhtälö.  

 



 

 
 

Liite 12 

HY PBL 1, HY PBL 2 ja HY PBL 3 töiden perehdytys  

 

 
Kuva 10 HY PBL 1, HY PBL 2 ja HY PBL 3 töiden perehdytyksen kaavio 

 



 

 
 

Liite 13  

OAMK PBL 2, HY PBL 1 ja HY PBL 3 töiden 

harjoitusvirike 

 

Japanilaisen Kyushu- saaren lahden rannalla on pieni kylä. Kylän lähistöllä on kemian 
tehdas. Kyläläiset saavat elantonsa kalastuksesta. Kalaa käytetään myynnin lisäksi omaan 
käyttöön. Kokonaisvaltaisesti asukkaiden ravinto on terveellistä koostuen pääasiassa 
viljatuotteista, hedelmistä, kasviksista ja lihasta kalan lisäksi. Asukkaissa on esiintynyt outoa 
keskushermoston sairautta, unettomuutta, rauhattomuutta ja vapinaa. Sairautta jatkui usean 
vuoden ajan, jonka aikana useampi tuhat henkilöä on saanut hermostoperäisiä ongelmia ja 
900 henkilöä on kuollut sairauteen. 

 



 

 
 

Liite 14 

HY PBL 1 työn virike 

 

 

  Kuva 11 HY PBL 1 työn virike 

 



 

 
 

Liite 15  

OAMK PBL 1:n tutkimuslomake 

 

Kiitos osallistumisesta Helsingin yliopiston järjestämään PBL -tutkimukseen! 

Tutkimusvastauksia käsitellään luottamuksellisesti.  

 

I   TAUSTA  

 

Rastita oikea vaihtoehto 
 

1. Sukupuoli  nainen mies 
 

2. Aikaisemmat kemian opinnot 
 

ei lainkaan vähän kohtalaisesti paljon erittäin paljon 
 
3. PBL – tekniikan tuttuus  
 

ei lainkaan vähän kohtalaisesti tuttu erittäin tuttu 
 
4. Aikaisempi kokeellisten töiden määrä 
 

ei lainkaan vähän kohtalaisesti paljon erittäin paljon 

 



 

 
 

II  PBL –TYÖTAVAN SOVELTUMINEN YMPÄRISTÖANALYTIIKAN 

OPISKELUUN  

 Perustele mielipiteesi 
 

1. Mikä oli mielestäsi hyödyllisintä ympäristöanalytiikan laboratoriotöissä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. Mistä oli mielestäsi vähiten hyötyä ympäristöanalytiikan laboratoriotöissä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. Nimeä kolme seikkaa, joista pidit ympäristöanalytiikan laboratoriotöissä 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4. Nimeä kolme seikkaa, joista et pitänyt ympäristöanalytiikan laboratoriotöissä 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5.  a) Arvioi seuraavia asioita PBL -työtapaan liittyen seuraavalla asteikolla. 

Rastita oikea vaihtoehto 
 
PBL - työtavan mielenkiintoisuus 

 

ei kiinnosta kiinnostaa vähän kiinnostaa kohtalaisesti kiinnostaa 

paljon erittäin mielenkiintoista 
 

 
Ympäristöanalytiikan oppiminen PBL- työtavan avulla: 

 

En oppinut mitään opin vähän opin kohtalaisesti opin paljon opin 
kaiken 
 



 

 
 

Virikkeiden ratkaisuprosessi PBL- työtavan avulla 
 

epätieteellinen lähestymistapa vähän tieteellistä lähestymistapaa 

kohtalaisesti tieteellistä lähestymistapaa  paljon tieteellistä 

lähestymistapaa järkevä, tieteellinen lähestymistapa 
 
5 b) Vertaa PBL- työtapaa aikaisempiin kokemuksiisi kokeellisista töistä. Rastita 

oikea vaihtoehto 
 

PBL on mielestäni kiinnostavampi työtapa kuin aiemmin käyttämäni työtapa:  
 

hyvin tylsä tylsä keskimääräisesti kiinnostava 

mielenkiintoinen hyvin mielenkiintoinen 
 
6 Arvioi seuraavien käyttämiesi PBL- työtapavaiheiden ja tehtävänannon 
mielekkyyttä ja selkeyttä: Rastita oikea vaihtoehto ja perustele vastauksesi. 
 
Virikkeiden selkeys:  
 

hyvin epäselvä epäselvä keskimääräisesti selvä selkeä erittäin 
selkeä 

 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
PBL:ään perehdytys:  
 

hyvin epäselvä epäselvä keskimääräisesti selvä selkeä erittäin 
selkeä 

 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Istunnon sujuvuus:  
 

ei sujunut ollenkaan sujui huonosti sujui kohtalaisesti sujui 

hyvin erittäin sujuva 
 



 

 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Tiedonhaun opettavuus:  
 

ei opettanut mitään opetti vähän opetti kohtalaisesti opetti paljon 

opetti hyvin paljon 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Tilastotieteen harjoitusten hyödyllisyys:  
 

täysin hyödytön hyödytön kohtalaisen hyödyllinen hyödyllinen 

erittäin hyödyllinen 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Käsitteiden selventäminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Ongelman määrittäminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 



 

 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Aivoriihi:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen epäselvä selkeä erittäin 
selkeä 

 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Ongelman analysointi:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Oppimistavoitteiden muodostaminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Itsenäinen työskentely:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



 

 
 

Purkuistuntona toimivan esitelmän teon ja opponoinnin opettavuus:  
 

ei opettanut mitään opetti vähän  opetti kohtalaisesti opetti paljon 

hyvin opettavainen 
 

 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Muita ehdotuksia/kommentteja: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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HY PBL 1:n, HY PBL 2:n ja HY PBL 3:n tutkimuslomake 

 

Kiitos osallistumisesta Helsingin yliopiston järjestämään PBL (ongelmalähtöinen 
oppiminen)-tutkimukseen! Tutkimuksessa verrataan ongelmaperustaisen ja perinteisen 
laboratoriotyön mielekkyyttä opiskelijan näkökulmasta. Tutkimusvastauksia käsitellään 
luottamuksellisesti.  

 
I TAUSTA  

 
Rastita oikea vaihtoehto 

 

1. Sukupuoli  nainen mies 
 
2. Aikaisemmat kemian opinnot 

 

ei lainkaan 1 kurssi 2- 4 kurssia 5- 8 kurssia yli 8 kurssia 
kemiaa 

 
3. PBL – tekniikan tuttuus  

 

ei lainkaan vähän kohtalaisesti tuttu erittäin tuttu 
 

4. Aikaisempi kokeellisten töiden määrä 
 

ei lainkaan 1 kurssilla 2- 3 kurssilla 4- 5 kurssilla 6- n 
kurssilla  
 



 

 
 

II PBL – TYÖTAVAN SOVELTUMINEN EPÄORGAANISEN KEMIAN 
OPISKELUUN  

 
1. Mikä oli mielestäsi hyödyllisintä ongelmaperustaisessa laboratoriotyössä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. Mistä oli mielestäsi vähiten hyötyä ongelmaperustaisessa laboratoriotyössä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. Nimeä kolme seikkaa, joista pidit ongelmaperustaisessa analyysissä 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4. Nimeä kolme seikkaa, joista et pitänyt ongelmaperustaisessa analyysissä 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5a) Arvioi seuraavia asioita PBL -työtapaan liittyen seuraavalla asteikolla. Rastita 
oikea vaihtoehto 
 
PBL - työtavan mielenkiintoisuus 

 

ei kiinnosta kiinnostaa vähän kiinnostaa kohtalaisesti kiinnostaa 

paljon erittäin mielenkiintoista 
 

 
Kiinteän/nestemäisen analyysin opettavuus PBL -työtavan avulla: 

 

En oppinut mitään opin vähän opin kohtalaisesti opin paljon 
 
Lähestymistapa virikkeiden ratkaisuprosessiin PBL- työtavan avulla 
 

epätieteellinen lähestymistapa vähän tieteellistä lähestymistapaa 

kohtalaisesti tieteellistä lähestymistapaa paljon tieteellistä 

lähestymistapaa järkevä, tieteellinen lähestymistapa 
 



 

 
 

5b) Vertaa PBL- työtapaa aikaisempiin kokemuksiisi kokeellisista 
laboratoriotöistä. Rastita oikea vaihtoehto. 
 
PBL on mielestäni kiinnostavampi työtapa kuin aiemmin käyttämäni työtapa:  
 

hyvin tylsä tylsä keskimääräisesti kiinnostava 

mielenkiintoinen hyvin mielenkiintoinen 
 
6.  Arvioi seuraavien käyttämiesi PBL- työtapavaiheiden ja tehtävänannon 
mielekkyyttä ja selkeyttä: Rastita oikea vaihtoehto ja perustele vastauksesi. 
 
a) tehtävän anto 
 
Virikkeiden selkeys (harjoitusvirike ja varsinaisen työn virike):  
 

hyvin epäselvä epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
PBL:ään perehdytys:  
 

hyvin epäselvä epäselvä  kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Istunnon sujuvuus (harjoitus ja työ):  
 

ei sujunut ollenkaan sujui huonosti sujui kohtalaisesti sujui 

hyvin sujui erittäin hyvin 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



 

 
 

Tiedonhaun opettavuus (itsenäinen työ):  
 

ei opettanut mitään opetti vähän opetti kohtalaisesti opetti paljon 

opetti hyvin paljon 
 
Perustele vastauksesi 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
b) PBL:n vaiheet (7 askelta): 
 
Vaihe 1 - käsitteiden selventäminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Vaihe 2 - ongelman määrittäminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Vaihe 3 -aivoriihi:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen epäselvä selkeä erittäin 
selkeä 

 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



 

 
 

Vaihe 4 -ongelman analysointi:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Vaihe 5 -oppimistavoitteiden muodostaminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Vaihe 6 - itsenäinen työskentely:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Vaihe 7 - purkuistunnon opettavuus (itsenäisen työn koonti ja laboratoriotyön 
purku):  
 

ei opettanut mitään opetti vähän opetti kohtalaisesti opetti paljon 

opetti hyvin paljon 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



 

 
 

Muita ehdotuksia/kommentteja: 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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OAMK PBL 2 työn sisältö 

Sisältö 

 
Laboratoriotyön tavoitteet ja toteutus, johdatus PBL:ään, harjoitus PBL- ryhmätyö ja video, 
PBL-ryhmätyöskentelyn toteutus, oman PBL- tutkimuksen kokeellinen osuus, tilastotieteen 
laskut analyyttisen kemian kontekstissa omista mittaustuloksista (keskiarvo, keskihajonta, 
varianssi, luottamusväli, kalibrointisuora, lineaarinen regressio, havaintoraja, F-testi ja t-
testi), raportti, arviointilomake ja työn koonti. 

 
Laboratoriotyö: 

 
Ryhmä jaetaan kahteen ryhmään ja molemmilla ryhmillä on oma virike 

 
Työn kulku 

 
Työ alkaa tavoitteiden asettelulla. Opiskelijat perehdytetään PBL- ajatusmaailmaan. 
Esitetään aiheesta video ja harjoitellaan PBL- ryhmätyöskentelyä ennen varsinaista 
ryhmätyöskentelyä. 

 
PBL- ryhmätyöskentelyssä sovitetaan seitsemän askeleen menetelmää. Ensimmäiset viisi 
askelta käydään yhden istunnon aikana. Istunnon loputtua tutor antaa itsenäisen osuuden 
tehtäväksi etsiä kolme spektrofotometristä määritysmenetelmää, joilla virikkeen metalli 
voidaan määrittää. Itsenäisen työn aikana opiskelijat etsivät myös metallin, jossa virikkeessä 
on kyse. Itsenäisessä työvaiheessa jokainen ryhmän jäsen etsii vastaukset määritettyihin 
kysymyksiin. 

 
Itsenäisen työn jälkeen ryhmä kokoontuu purkuistuntoon, jossa ryhmät esittelevät 
hakemansa menetelmät ja virikkeessä kyseessä olevan metallin. Menetelmistä valitaan ne 
menetelmät, joilla työ on aiemminkin tehty. Mikäli on löydetty väärä metalli, tutor opastaa 
oikean metallin löytämiseen. 

 
Laboratoriotyö suoritetaan ohjaajan valvonnassa. UV/Vis- työn mittaustulosten perusteella 
opiskelijat laativat itse kalibroinnin AAS- ja GFAAS- töitä varten. 

 
Mittaustuloksista lasketaan tilastolaskut ryhmässä tutorin opastuksella. (Ks. yllä) Verrataan 
käytettyjä menetelmiä toisiinsa. 

 
Tuloksista ja laboratoriotyöstä tehdään raportti. 

 
Työstä täytetään ja palautetaan arviointilomake raportin palauttamisen yhteydessä.  

 
Työn koonnissa käydään läpi arvioinnit ja kokemukset työstä. 
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OAMK PBL 2 työn virike 

Koikkalaisen perhe sai vatsavaivoja juotuaan kahvia Loviisan Ruotsinpyhtäällä. Vaivoina oli 
oksentelua ja ripulia. Perhe asuu vuonna 1940 rakennetussa omakotitalossa. Kahvinäytteet 
vietiin Kotkaan laboratorioon tutkittavaksi.   

 
Lääkärin mukaan oireet ilmaantuivat äkisti, ja potilaat myös toipuivat nopeasti.  
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HY PBL 2 työn harjoitusvirike 

32. helmikuuta 1999 neiti X löysi äitinsä rouva X:n kuolleena kotoaan. Asunto sijaitsee 
Yhdysvaltain Keskilännessä maatilalla. CSI tutki maatilan ja tutkimisen jälkeen vainaja 
vietiin ruumishuoneelle. Maatilalta löytyi myös kuollut koira ja kissa. Ovensuukyselyt 
paljastivat sen, että X:n perheellä oli ollut erimielisyyksiä naapuriperheen Z:n kanssa. 
Selvisi myös se, että parin kymmenen mailin päässä sijaitseva puunjalostusteollisuus oli 
saastuttanut lähistöllä olevan järven ja että rouva X:n äiti oli kuollut vajaa viikko sitten. Eikä 
tässä vielä kaikki. 50 mailin etäisyydellä maatilasta sijaitsee ydinvoimala, jossa on 
säännöllisen epäsäännöllisesti ollut pieniä ja keskisuuria vuotoja. Näistä on visusti vaiettu, 
mutta CSI:n ja FBI:n yhteistyönä asia paljastui. Rouva X:n mies, herra X, harrastaa 
kalastusta ja metsästystä. Herra X oli rouva X:n kuolinpäivänä metsästämässä, jolta hän 
palasi vasta myöhään illalla. Muutaman päivän kuluttua sekä neiti X, että herra X vietiin 
sairaalaan voimakkaiden vatsakipujen vuoksi. 
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HY PBL 2 ja HY PBL 3 työn virike 

Keski-Suomessa on pieni Laukaan kunta, jonka lähes 18 000 kuntalaista 
asuttavat kirkonkylän, Leppäveden, Lievestuoreen ja Vihtavuoren taajamien lisäksi lukuisia 
maaseutukyliä. Monipuoliset vapaa-ajan palvelut sijoittuvat ympäri pitäjää, ja mm. 
liikuntahalleja on kaikissa taajamissa. Kunta sijaitsee Jyväskylän naapurissa. Laukaa 
jättäytyi Jyväskylän seudun kuntaliitosten ulkopuolelle ja se tähyää tulevaisuuteen 
itsenäisenä kuntana, jonka 416-vuotiseen historiaan sisältyy myös laajan seudun 
emäpitäjyyden ajanjakso. Kunnassa on raskasta teollisuutta, kuten paperi- ja 
selluteollisuutta, metallialaa, räjähdysaineteollisuutta ja myös voimalaitos. Teollisuuden 
lisäksi kunnan asukkaat saavat elantonsa kunnan työntekijöinä, maataloudesta ja 
pienyrittäjyydestä. Kunnassa on paljon vesistöjä ja metsää. Kunnan alueella sijaitseva 
Lievestuoreenjärvi kuuluu Suomen suurimpiin järviin. Se on noin 15 kilometriä pitkä ja 5 
kilometriä leveä. Se on pohjois-etelä-suuntainen ja sillä on iso pääselkä. Siksi se on usein 
hyvin tuulinen. Lievestuoreenjärvi on ollut kalakannaltaan rikas. Sieltä on voinut saada 
normaalien talouskalojen lisäksi muikkua, kuhaa, siikaa ja taimenta. Onpa järvellä ollut yksi 
ammattikalastajakin. Nyt järvi tekee kuolemaa. 
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OAMK PBL 2:n tutkimuslomake 

 
Kiitos osallistumisesta Helsingin yliopiston järjestämään PBL (ongelmalähtöinen 
oppiminen)-tutkimukseen! Tutkimuksessa tutkitaan ongelmaperustaisen laboratoriotyön 
mielekkyyttä opiskelijan näkökulmasta. Tutkimusvastauksia käsitellään luottamuksellisesti.  

 
I TAUSTA  

 
Rastita oikea vaihtoehto 

 

1. Sukupuoli  nainen mies 
 

2. Aikaisemmat kemian opinnot 
 

ei lainkaan 1 kurssi 2- 4 kurssia 5- 8 kurssia yli 8 kurssia 
kemiaa 
 
3. PBL – tekniikan tuttuus  
 

ei lainkaan vähän kohtalaisesti tuttu erittäin tuttu 
 
4. Aikaisempi kokeellisten töiden määrä 
 

ei lainkaan 1 kurssilla 2- 3 kurssilla 4- 5 kurssilla 6- n 
kurssilla  

 



 

 
 

II PBL – TYÖTAVAN SOVELTUMINEN SPEKTROMETRIA 1-KURSSIN 
OPISKELUUN  

 
1. Mikä oli mielestäsi hyödyllisintä ongelmaperustaisessa laboratoriotyössä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2. Mistä oli mielestäsi vähiten hyötyä ongelmaperustaisessa laboratoriotyössä? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3. Nimeä kolme seikkaa, joista pidit ongelmaperustaisessa analyysissä 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. Nimeä kolme seikkaa, joista et pitänyt ongelmaperustaisessa analyysissä 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5a) Arvioi seuraavia asioita PBL -työtapaan liittyen seuraavalla asteikolla. Rastita 
oikea vaihtoehto 

 
PBL- työtavan mielenkiintoisuus 

 

ei kiinnosta kiinnostaa vähän kiinnostaa kohtalaisesti kiinnostaa 

paljon erittäin mielenkiintoista 
 

 
Tarkkuustyön opettavuus PBL- työtavan avulla: 

 

En oppinut mitään opin vähän opin kohtalaisesti opin paljon 
 

Lähestymistapa virikkeiden ratkaisuprosessiin PBL- työtavan avulla 
 

epätieteellinen lähestymistapa vähän tieteellistä lähestymistapaa 

kohtalaisesti tieteellistä lähestymistapaa paljon tieteellistä 

lähestymistapaa järkevä, tieteellinen lähestymistapa 
 
 



 

 
 

5b) Vertaa PBL- työtapaa aikaisempiin kokemuksiisi kokeellisista 
laboratoriotöistä. Rastita oikea vaihtoehto. 
 
PBL on mielestäni kiinnostavampi työtapa kuin aiemmin käyttämäni työtapa:  
 

hyvin tylsä tylsä keskimääräisesti kiinnostava 

mielenkiintoinen hyvin mielenkiintoinen 
 
6.  Arvioi seuraavien käyttämiesi PBL- työtapavaiheiden ja tehtävänannon 
mielekkyyttä ja selkeyttä: Rastita oikea vaihtoehto ja perustele vastauksesi. 
 
a) tehtävän anto 
 
Virikkeiden selkeys (harjoitusvirike ja tarkkuustyön virike):  
 

hyvin epäselvä epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
PBL:ään perehdytys:  
 

hyvin epäselvä epäselvä  kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Istunnon sujuvuus (harjoitus ja työ):  
 

ei sujunut ollenkaan sujui huonosti sujui kohtalaisesti sujui 

hyvin sujui erittäin hyvin 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 



 

 
 

Tiedonhaun opettavuus (itsenäinen työ):  
 

ei opettanut mitään opetti vähän opetti kohtalaisesti opetti paljon 

opetti hyvin paljon 
 
Perustele vastauksesi 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
b) PBL:n vaiheet (7 askelta): 

 
Vaihe 1 - käsitteiden selventäminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Vaihe 2 - ongelman määrittäminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Vaihe 3 -aivoriihi:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen epäselvä selkeä erittäin 
selkeä 

 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 

Vaihe 4 -ongelman analysointi:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Vaihe 5 -oppimistavoitteiden muodostaminen:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Vaihe 6 - itsenäinen työskentely:  
 

epäselvä hieman epäselvä kohtalaisen selkeä selkeä erittäin selkeä 
 
Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Vaihe 7 - purkuistunnon opettavuus (itsenäisen työn koonti ja laboratoriotyön 
purku):  
 

ei opettanut mitään opetti vähän opetti kohtalaisesti opetti paljon 

opetti hyvin paljon 
 

Perustele vastauksesi 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



 

 
 

Muita ehdotuksia/kommentteja: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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