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Oppikirjan rooli ja merkitys kemian opetuksessa 1800-luvulta 

sähköiselle aikakaudelle 
Maija Aksela & Johannes Pernaa 

 

 

 

Kemian oppikirjat ovat keskeisessä roolissa kemian opetuksessa 1800-luvulta lähtien. Suurin 

osa kemian opettajista käyttää opetuksessaan oppikirjaa painetussa tai digitaalisessa 

muodossa. Oppikirjat ja erilliset opettajan oppaat tukevat opettajaa kemian 

opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa, ja monille opettajille painettu oppikirja on 

usein sama kuin kemian opetussuunnitelman perusteet. Sen mukaan on yleensä edetty 

aukeama kerralla kannesta kanteen. Oppikirjalla ja sen käytöllä on ollut aina merkittävä rooli 

myös oppilaiden kemian osaamisen ja kemiakuvan rakentamisessa. Motivoivalla oppikirjalla 

voi olla positiivinen vaikutus esimerkiksi oppilaiden jatko-opintopäätöksiin. 

 

 

Oppikirjojen tekijöillä on keskeinen rooli laadukkaan kemian oppimateriaalin tuottamisessa 

siten, että se tukee opetussuunnitelmien perusteiden toteutumista hyödyntäen uusinta 

tutkimustietoa. Mutta minkälaisia oppikirjoja kemian opetuksessa Suomessa on ajan saatossa 

käytetty? Mikä tekee opettajien mielestä hyvän kemian oppikirjan? Entä mitä 

mahdollisuuksia ja haasteita sähköiset oppikirjat tuovat kemian opetukseen oppikirjojen 

rinnalle? 

 

Oppikirjojen merkittävyydestä huolimatta kemian oppikirjoja on tutkittu Suomessa 

suhteellisen vähän ja tietoa esimerkiksi lukion kemian oppikirjojen merkittävyydestä ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä on vähän. Kemian oppikirjoista on tehty ainoastaan yksi väitöskirja1 ja 

muutamia tutkimusjulkaisuja.2 Jonkin verran on saatavilla pro gradu -opinnäytetöitä, joissa 

on käsitelty jonkin teeman puitteissa oppikirjojen sisältöä – kuten vaikkapa, miten energia-

aihetta käsitellään kemian oppikirjoissa. Oppikirjoihin liittyviä opinnäytetöitä löytyy 

esimerkiksi Helsingin yliopiston Kemian opettajankoulutusyksikön sivuilta.3 Oppikirja-

                                                 
1 Ahtineva 2000. 
2 Ks. esim. Ahtineva 2005; Vesterinen ym. 2013. 
3 Kemian opettajankoulutusyksikkö 2016. 
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analyysia on käytetty opinnäytetöissä lähinnä kehittämistutkimuksen osana kehittämään 

kemian opetusta, ei yksistään opiskelijan oman kehittymisen vuoksi. 

 

Kansainvälisesti kemian oppikirjoja on tutkittu jonkin verran. Kasvatustieteen keskeisestä 

ERIC-artikkelitietokannasta saa noin 700 hakuosumaa hakusanoilla ”chemistry textbooks”.4 

Oppikirjoihin liittyvissä tutkimuksissa on analysoitu muun muassa tietyn ilmiön tai aiheen 

esiintymistä oppikirjoissa,5 kemian visualisointien epätarkkuutta,6 kemian sanastojen 

monimutkaisuutta ja opiskelijoiden osaamista sanastojen suhteen7 tai vaikka vähemmistöjen 

esiintymistä kemian oppikirjojen kuvituksessa8. Haun perusteella voidaan todeta, että kemian 

oppikirjojen merkitystä opettajille ja opetuskäyttöä on tutkittu vain vähän: aiheesta löytyi 

vain yksi tutkimusjulkaisu9. 

 

Tässä artikkelissa kuvaamme esimerkein lukion kemian oppikirjojen roolia ja merkitystä 

1800-luvulta lähtien sähköiselle ajalle. Esittelemme myös opettajien näkemyksiä 

merkittävästä kemian oppikirjasta ja sen hyvistä ominaisuuksista kyselytutkimuksen tulosten 

perusteella. Tuomme esille hyvän lukion kemian oppikirjan ominaisuuksia esimerkin kautta 

ja tarkastelemme kehittämistutkimusta nykyaikaisen kemian oppimateriaalien tekemisestä. 

Artikkelin lopuksi tarkastelemme sähköisen oppikirjan mahdollisuuksia ja haasteita sekä 

vertaamme sitä painettuun oppikirjaan. 

 

 

[O]Lukion kemian oppikirjat 1800-luvulta sähköiselle ajalle 

 

Suomessa julkaistujen suomenkielisten lukion kemian oppikirjojen ja opettajalle suunnattujen 

tukimateriaalien määrät ovat lisääntyneet tasaisesti 1800-luvulta sähköiselle ajalle. Niiden 

julkaisuhistoria käsittää yhteensä noin 178 teosta, joista 131 ovat oppikirjoja ja 47 opettajille 

suunnattuja tukimateriaaleja, kuten opettajan materiaaleja tai demonstraatio-oppaita. 

 

                                                 
4 ERIC 2016. 
5 Vesterinen ym. 2013. 
6 Quílez 2012. 
7 Gafoor & Greeshma 2014. 
8 King & Domin 2007. 
9 Pawsey 1979. 
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Teimme kartoituksen julkaisumääristä Finna-hakupalvelun avulla. Haimme kirjoja 

hakusanoilla ”kemia oppikirjat oppikoulu” ja ”kemia oppikirjat lukio”. Finnasta löytyi 

hieman yli 200 nimekettä, joista poistettiin uusintapainokset ja joukkoon kuulumattomat 

teokset. Lisäsimme laskentaan muutaman kategoriaan kuuluvan teoksen, joita haku ei 

löytänyt sekä vuosina 2013–2015 julkaistut neljä sähköistä kemian oppikirjaa. E-kirjat ovat 

verkkoaineistoja, joita ei toistaiseksi pystytä lisäämään Kansalliskirjaston kokoelmaan. Toki 

joukosta saattaa puuttua muitakin yksittäisiä julkaisuja, sillä vaikka Suomessa julkaistujen 

kirjojen toimittaminen Kansalliskirjaston vapaakappakokoelmiin on lakisääteinen, aina voi 

tapahtua inhimillisiä erehdyksiä ja unohtumisia. 

 

Jos lukijaa kiinnostaa tutustua tarkemmin Suomessa julkaistuihin kemian oppikirjoihin, voi 

hakumme perusteella tekemäämme kirjalistaa tarkastella verkossa.10 

 

Tarkastelemme seuraavaksi lukion kemian oppikirjojen kehittymistä 1800-luvulta sähköiseen 

aikakauteen muutamien esimerkkien avulla. 

 

 

[AO]1800-luku: käännöskirjallisuutta 

 

Kemiaa on voinut opiskella suomenkielellä oppikirjasta vuodesta 1864 lähtien. Vuonna 1864 

julkaistiin Suomen Kirjallisuuden Seuran kustantama Julius Adolph Stöckhardtin Kemian-

oppi aloittelijoille.11 Historiallinen teos on arvostettu vielä tänäkin päivänä. Alfred 

Kordelinin säätiön Gustaf Kompan apurahoista myönnettiin vuonna 2014 1000 euron tuki 

teoksen digitointiin ja sen saattamiseen avoimeen open access -levitykseen. Projektin 

toteuttaa Osuuskunta Sataman Tarmo Kuopiosta. 

 

Stöckhardtin kirjan lisäksi 1800-luvun lopussa käännettiin vielä kaksi muutakin kemian 

teosta suomenkielelle: Huxley Roscoen ja Stewart Balfourin toimittama Kemia12 ja M. 

Zaengerlen Kemian alkeet.13 

 
                                                 
10 Lista löytyy osoitteesta https://www.zotero.org/johannespernaa/items/collectionKey/RAIZ9P7K [katsottu 
15.6.2016]. 
11 Stöckhardt 1864. 
12 Roscoe & Balfour 1876. 
13 Zaengerle 1886. 
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Käytännössä Stöckhardtin Kemian-oppi aloittelijoille myytiin ensin täysin loppuun ennen 

kuin suomennettiin Zaengerlen Kemian alkeet. Zaengerlen teosta luettiin alkeisyliopistossa ja 

lukiossa, kun Roscoen ja Stewartin Kemian tavoitteena taas oli esitellä kemiaa lukiolaisten 

lisäksi myös koko kansalle. Kemia koettiin yleisestikin melko haastavana oppiaineena, jota 

Kemian alkeet -teoksen suomentaja Edvard Hjelt kuvaa osuvasti kirjan esipuheessaan: 

”Kemia on tosin tiede, jota ei hyvin sovi itsekseen opetella, mutta jossain määrin sitä 

kumminkin saattaa hyvän oppikirjan johdolla tehdä.” 

 

Ensimmäiset kemian kirjat olivat tekstipainotteisia. Ne esittivät asiat lyhyesti ja hyvin 

kemiapitoisesti. Tekstiä ei silloin kuvitettu samalla tavalla valokuvilla ja piirroksilla kuin 

nykyaikana. Tekstipitoinen esitys vaatii lukijalta korkeantason kemian osaamista, jotta hän 

voi visualisoida ilmiöt omalla mielikuvituksella (ks. kuva 2). 

 

 

 
KUVA 2 

 

KUVATEKSTI: Otos teoksesta Kemian alkeet. 

 

 

[AO]1900–1970: ensimmäiset suomeksi kirjoitetut kemian oppikirjat 
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KUVA 15 

 

KUVATEKSTI: Perustehtäväesimerkki teoksesta Kemia 1 

 

 

Myös kirjan kertaustehtävillä nähtiin merkittävä rooli jatko-opintojen näkökulmasta. Niissä 

opiskelu nostettiin pelkkiä kurssivaatimuksia laajemmalle tasolle. ”Lopussa olevat 

kertaustehtävät olivat mielenkiintoisia, koska ne antoivat aluksi tietoa eri korkeakoulujen 

pääsytutkinnoista ja myöhemmin usein ylioppilastutkinnon tehtävistä”, totesi eräs vastaaja. 

 

 
KUVA 16 

 

KUVATEKSTI: Kertaustehtävä kirjasta Kemia 1 
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Tehtävät mainittiin tärkeiksi myös monen muun kirjasarjan kohdalla. Useassa vastauksessa 

painotettiin, että eritasoisia tehtäviä tarvitaan paljon, koska niiden avulla opetusta on helppo 

eriyttää alas tai ylöspäin. Esimerkiksi Reaktio-sarja sai kehuja siitä, että siinä on erinomaisia 

tehtäviä niin heikommille opiskelijoille kuin huipuillekin. 

 

Kyselyyn vastanneet opettajat kokivat merkittäväksi, että Kemia-sarjassa oli esimerkkejä 

kemian ajankohtaisista asioista yhteiskunnassa ja ympäristössä. Esimerkiksi ilmaston 

saastumisen kokoavaa osuutta Kemia 1 -kirjassa kehuttiin. 

 

 
KUVA 17 

 

KUVATEKSTI: Happosateisiin liittyvää kuvitusta teoksesta Kemia 1 

 

 

[O]Sähköisen oppikirjan mahdollisuudet ja haasteet 
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Sähköiset oppikirjat ilmestyivät kemian opetukseen 2010-luvulla eri muodoissa. Käymme 

seuraavaksi läpi sähköisten kemian oppimateriaalien mahdollisuuksia ja haasteita. Käytämme 

analyysissä Harri Heikkilän (2015) mallia oppikirjan kehittymisestä (ks. kaavio 5). 

 

 
Kaavio 5. Oppikirjan evoluutio20 

 

 

Harri Heikkilän mukaan painetusta kirjasta kehittyi ensin digitoitu oppikirja – Kirja 1.0 –, 

joka oli painetun kirjan digitoitu staattinen versio. Digitoitu kirja on esimerkiksi pdf- tai 

epub-muotoinen e-kirja, jota luetaan sen käyttämiseen kehitetyllä sovelluksella. Se on niin 

kutsuttu pehmeä siirtyminen digitaaliseen oppimiskulttuuriin. Digitoidun kirjan vahvuus on 

hyvä luettavuus. Sitä voi lukea millä tahansa laitteella ja sen lukemiseen kehitetyt sovellukset 

tarjoavat paljon ominaisuuksia. Kirjaan voi tehdä muistiinpanoja ja alleviivauksia. Kirjasta 

voi hakea sanoja ja lisätä kirjanmerkkejä. Jotkut sovellukset mahdollistavat myös kyselyiden 

ja testien lisäämisen digikirjaan, jotka sopivat hyvin itseopiskeluun. Aineistoa hallitaan 

digitaalisella kirjahyllyllä.21 

 

Kemian oppikirjoille 1.0-muotoinen e-kirja mahdollisti multimedian lisäämisen kirjojen 

sisälle. Etu on merkittävä painettuun kirjaa verrattuna, sillä kemian maailma on dynaaminen 

ja värähtelevä. Ilmiöitä on parempi kuvata simulaatioiden ja animaatioiden avulla kuin 

staattisilla kuvilla. Kokeellisia töitä ja demonstraatioita voitiin esittää videoilla. Kirja 1.0-

tuotteet mahdollistivat myös interaktiivisten 3D-mallien lisäämiseen kirjaan, jolloin oppija 

voi käännellä molekyyliä sopivaan asentoon saaden selkeän kokonaiskuvan mallista. 

Painetussa kirjassa tämä operaatio pitää suorittaa mentaalimallinnuksella, joka on hyvin 

                                                 
20 Heikkilä 2015, 22. 
21 mts. 18. 
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haastava taito. Interaktiiviset 3D-mallit tukevat myös mentaalimallinnustaitojen 

kehittymistä.22 

 

Multimediasisältö osana kemian oppikirjaa ei ole uusia asia. Ne on aikaisemmin toimitettu 

cd-rom-levyllä kirjan takakannessa tai verkkosivulla salasanan tai avaimen takana. Digitoitu 

kirja vain tekee multimedian kuluttamisesta helpompaa. Video voidaan käynnistää yhdellä 

klikkauksella sen sijaan, että se täytyisi katsoa toisella laitteella tai sovelluksella. 

 

 
KUVA 18 

 

KUVATEKSTI: Rasvapalo teoksessa Vihreä kemia 7 

 

 

Digitoitujen oppikirjojen jälkeen kirja 1.0:sta kehittyi digitaalinen kirja 2.0. Se toi mukanaan 

oppimista tukevia yhteisöllisiä ominaisuuksia ja samalla kirja on alkanut muuttua 

oppimisympäristöksi. Tästä käytetään termiä kirja oppimisympäristönä. 
                                                 
22 Ks. esim. Aksela & Lundell 2008; Pernaa & Aksela 2013. 
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Kirja oppimisympäristönä mahdollistaa yhteisölliset keskustelut, chat-palvelut, tehtävät, testit 

ja kokeet sekä niiden arviointiseurannan – toisin sanoen koko oppilashallinnan. Digitaalinen 

kirja on usein muokattava verkkosivusto eli opettaja voi lisätä kirjaan tärkeäksi kokemiaan 

kemian aiheita tai poistaa kustantajan laatimaa aineistoa. Sisältöä voidaan myös personoida 

oppilaskohtaisesti ja eriyttää alas- tai ylöspäin tarpeen mukaan. Muokattavuus mahdollistaa 

aivan uuden pedagogisen näkökulman oppikirjan kuluttamiseen. Oppilaasta voidaan tehdä 

pelkän sisällön kuluttamisen sijaan myös sisällön tuottaja. Opettaja jakaa sisällöntuotto-

oikeuksia pedagogisten tarpeiden mukaan.23 

 

Kemian opetuksessa muokattavuutta voi soveltaa esimerkiksi siten, että opiskelijat 

hyödyntävät mobiililaitteita kokeellisten ilmiöiden havaintojen dokumentoimiseen ja ne 

sisällytetään yhteisölliseksi osaksi kirjaa. Toinen muokkaamisen tuoma mahdollisuus on, että 

kirjaan voidaan hakea jatkuvasti uutta mediasisältöä. Mediassa käsitellään joka päivä kemian 

ilmiöitä ja merkitystä osana elinympäristöä ja yhteiskuntaa. Kustantajan on vaikea tuottaa 

tällaista sisältöä, koska tieto muuttuu nopeasti ja sitä tulee joka päivä lisää. Rss-syötteiden 

avulla oppikirjaan voidaan tuoda esimerkiksi kemian uutisia uutislehdestä tai tilata jotain 

kemian kokeellisuutta esittelevää YouTube-kanavaa. 

 

 
 

KUVA 19 
                                                 
23 Heikkilä 2015, 21. 
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KUVATEKSTI: Digitaalisen Orbitaali 3 -oppikirjan etusivu. Huomaa oikealla Tiedeuutisia-

moduuli, joka noutaa rss-syötteen avulla Tiede-lehdestä ajankohtaisia tiedeartikkeleita osaksi 

kirjaa 

 

 

Sähköiset kemian oppikirjat eivät ole yleistyneet kouluissa vielä kovinkaan paljoa. Tämä 

johtuu siitä, että kouluissa ja opiskelijoilla ei ole laitteita riittävästi. Laitteiden vähyyden 

lisäksi myös oppimiskulttuurin muutos on hidas. Uusi innovaatio kohtaa vastustusta sekä 

opettajien että opiskelijoiden puolelta. Opettajat kokevat haasteena uuden ympäristön 

käyttöönoton: tekninen harjoittelu vie aikaa ja tietotekniset taidot ovat vaihtelevia. Opiskelijat 

taas arkailevat aluksi muutosta sen vuoksi, että uusi ympäristö tuo mukanaan stressiä ja 

epävarmuutta. 

 

Opiskelijoiden tunteet e-oppimateriaaleja kohtaan muuttuvat kuitenkin positiivisiksi, jos 

opettaja osaa tukea käyttöönottoa ja pystyy viestimään opiskelijoille kurssien 

arviointikriteereistä. Opiskelijat kokevat e-oppikirjojen kanssa mielekkääksi erityisesti sen, 

että ne ovat kevyitä kantaa, videot ja animaatiot ovat mielekkäitä katsoa ja tehtävistä saa heti 

palautetta osaamistasosta. Haasteena taas koetaan erityisesti lukukokemuksen erilaisuus. 

Digitaaliset kirjat ovat usein verkkosivustoja. Laajat kirjat muodostavat siis laajan sivuston, 

ja siellä navigoiminen ei vastaa paperikirjan lukukokemusta. Oppijan on vaikea hahmottaa 

kokonaisuutta. Digitoitujen kirja 1.0 -sukupolven teoksissa lukukokemus on paljon parempi, 

mutta ne eivät puolestaan tarjoa opettajille pedagogisesta näkökulmasta oppimista tukevia 

yhteisöllisiä ominaisuuksia.24 

  

[O]Kehittämistutkimus kemian oppikirjojen kehittämisessä 

 

Yksi hyvä tapa kehittää kemian oppimateriaaleja on kehittämistutkimus (design-based 

research), joka mahdollistaa oppimateriaalien tutkimuspohjaisen kehittämisen.25 

Kehittämistutkimus on strategia, jossa kehittämisen tarve nostetaan reaalimaailmasta ja 

kehittäminen suunnitellaan siten, että prosessissa hyödynnetään alan tutkimustietoa ja 

                                                 
24 Peura 2015. 
25 Pernaa 2013. 
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tuotetaan käytäntöön soveltuva kehittämistuotos eli oppimateriaali. Käytännön soveltuvuus 

varmistetaan sillä, että loppukäyttäjät sisällytetään osaksi kehittämisprosessia.26 

 

Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikössä kehittämistutkimusta on käytetty 

paljon pro gradu -tutkielmissa, joissa kehitetään uusia oppimateriaaleja. Prosessi etenee usein 

siten, että ennen oppimateriaalin kehittämistä suoritetaan tarveanalyysi, joka toteutetaan 

aikaisemman tutkimuksen kirjallisuuskatsauksena sekä kemian oppikirja-analyysinä. 

Oppikirja-analyysi kuvaa tutkittavan aiheen nykytilan kemian opetuksessa, sillä opettajat 

käyttävät oppikirjaa pääosin kemian opetuksessa. Kartoitusta voidaan tarpeen mukaan 

syventää opettajakyselyllä, jossa opettajat kertovat aiheeseen liittyvistä 

oppimateriaalitarpeistaan. Tarvekartoituksen avulla voidaan luoda kehittämistavoitteet, joihin 

kehitetään tarvetta vastaava oppimateriaali. Kehittämisestä voi syntyä esimerkiksi aihetta 

esittelevä verkkomateriaali. Kehittämisen onnistuminen arvioidaan opettajilla, jonka jälkeen 

suoritetaan seuraava kehittämissykli. Jokaisen syklin jälkeen lopputuote paranee.27 

 

Tarveanalyysillä saadaan selville sekä aiheen käsittelyn laajuus sekä kehittämisen tarpeet. 

Aikaisemman tutkimuksen ja kartoitettujen tarpeiden mukaan voidaan asettaa tavoitteet 

kehitettävälle oppimateriaalille ja sen toteutukselle. Kehittämistutkimuksen kautta pystytään 

yhdistämään aikaisempi tutkimustieto ja käytäntö entistä paremmin ja vastaamaan kemian 

opetuksen kehittämisen tarpeisiin. Käytettäessä kehittämistutkimusta opinnäytetöiden 

tutkimusmenetelmänä se samalla antaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää yhteisöllisesti 

kansallista kemian opetusta ja kouluttautua samalla aiheen kouluttajaksi ja asiantuntijaksi.28 

 

 

[O]Tulevaisuuden merkittävät kemian oppikirjat 
 
Kemian oppikirja on kunkin aikakauden peili. Se kuvastaa kemian ja sen opetuksen sekä 

opetussuunnitelmien perusteiden sen aikaista kehitystä. Oppikirja heijastaa myös kustantajan 

osaamista ja oppikirjan kirjoittajien kemiakuvaa: mikä on keskeistä ja miten se esitetään. 

 

                                                 
26 Juuti & Lavonen 2006. 
27 Aksela & Pernaa 2013. 
28 mt. 
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Tutkimustiedon mukaan oppikirja ohjaa kemian kouluopetusta hyvin paljon. Sen keskeisestä 

roolista huolimatta niitä ei ole Suomessa juurikaan tutkittu eikä tutkimustietoa kemian kirjan 

roolista ja merkityksestä sekä vaikuttavista tekijöistä ole saatavilla. Aija Ahtineva29 tutki 

väitöskirjassaan kirjoittamansa Kemian maailma -sarjan sisältöä. Hän kehitti oppikirjojen 

analyysimenetelmän, jolla hän analysoi tehtävien ja sisällön laatua sekä sitä, miten opettajat 

ja oppilaat ne kokivat. 

 

Ahtinevan tutkimus oli hyvä avaus, mutta tutkittavaa riittää vielä paljon. Kemian 

oppikirjatutkimuksen vähyys johtuu myös osittain siitä, että kemian opetuksen tutkijat eivät 

ole tunteneet oppikirjatutkimuksen kenttää eivätkä siten ole osanneet muodostaa kiehtovia 

tutkimuskysymyksiä. Alan tutkijoille hyvänä vinkkinä toimiikin tietokirjallisuuden professori 

Pirjo Hiidenmaan artikkelin Oppikirjojen tutkimuksesta, jossa hän esittää artikkelin lopuksi 

muutamia oppikirjatutkimuksen tutkimuskohteita. Esimerkiksi kemian oppikirjojen eri 

aikakausien sisältöjä tutkimalla saataisiin näkökulmia suomalaisesta ajattelusta, kulttuurista 

ja yhteiskunnasta.  

 

Hiidenmaan mukaan meillä on vain vähän tietoa siitä, miten opettajat hyödyntävät oppikirjaa 

opetuksessa. Tähän kysymykseen kemian kokeellisuus ja sidonnaisuus yhteiskuntaan ja 

elinympäristöön tarjoaisivat mielenkiintoisen lähestymisnäkökulman. Hiidenmaan mukaan 

olisi myös mielenkiintoista selvittää, miten oppikirjojen tarkistusprosessista luopuminen 

vuonna 1993 vaikutti oppikirjoihin. Kemian oppikirjatkin tarkistettiin aiemmin 

Kouluhallituksen tilaustöinä kemian professoreilla ja muilla alan asiantuntijoilla.30 

 

Tätä artikkelia varten suoritetun kyselyn mukaan käytetyissä lukion kemian oppikirjoissa ei 

esiinny merkittäviä käänteentekeviä piirteitä, jotka nostaisivat yhden sarjan muiden ylitse. 

Opettajat arvostavat kemian oppikirjassa selkeää rakennetta, hyvin esitettyä kattavaa 

perustietoa, mielenkiintoisia lisätietoartikkeleita ja monipuolista laajaa tehtäväosiota (ks. 

kaavio 4). Nämä ominaisuudet löytyvät kaikista nykyaikana julkaistuista kemian 

oppikirjoista. 

 

Se miksi jokin sarja on menestynyt toista paremmin, johtunee teoksen lisäksi erittäin 

keskeisesti kustantamon myynti- ja markkinointitaidoista sekä -resursseista. Varsinkin 
                                                 
29 Ahtineva 2000. 
30 Ks. Hiidenmaa 2015, 37–38. 
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opetussuunnitelmamuutoksen aikana teokset täytyy saada jo hyvissä ajoin valmiiksi ja tieto 

niiden sisällöistä ja mahdollisuuksista tulee tiedottaa opettajille päätöksentekoa varten. 

Tiedotus tarvitsee valtavia resursseja, sillä kirjat myydään ensisijaisesti kouluesittelyissä. 

Käänteentekevän kirjan statuksen saavuttamiseksi kirjan tulee siis myydä. Ilman käyttäjiä se 

ei saa aikaan muutosta. Vaikka kirjan pedagoginen ajatus olisi kuinka nerokas, varastosta 

käsin se ei muuta maailmaa. 

 

Kemian oppikirjoja lukio-opetukseen on edelleen saatavilla runsaasti. 1980-luvulta lähtien 

opettajille on olemassa myös painettuja opettajan oppaita, jotka tukevat opetuksen 

suunnittelua ja toteutusta. 1990-luvulta lähtien lisämateriaalia on ollut saatavilla verkosta. 

Lähivuosikymmeninä digitaaliset mahdollisuudet ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset tulevat 

ohjaamaan entistä enemmän lukion kemian oppikirjojen kehittymistä sähköiseen suuntaan. 

Myös opettajien tarpeet sisällön räätälöinnille ja oppilaan monipuolisempi tukeminen 

edellyttävät sähköistä teosta. Sähköiset kirjan edut painettuun verrattuna ovat kiistattomat. 

Nähtäväksi siis jää, mikä on painetun oppikirjan rooli lukion kemian opetuksessa: jatkaako se 

kehittymistä sähköisen kirjan rinnalla vai poistuuko se vähitellen lukion kemian opetuksesta. 
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