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Tämä artikkeli on jatkoa edellisessä Kemiauutisissa 
julkaistulle artikkelille (Pernaa & Aksela, 2021), 
jossa esittelimme keminformatiikan kemian ja sen 

tiedekasvatuksen tutkimusalana, ja esittelimme tutki-
musryhmämme aikaisempaa tutkimusta aiheen parissa. 
Olemme työskennelleet keminformatiikan tutkimuksen 
parissa ohjelmistokehityksessä (Pernaa, 2015; Pernaa & 
Aksela, 2011), mutta emme vielä silloin tienneet kemin-
formatiikan olemassaolosta. Viime vuosina ryhmämme 
ymmärrys keminformatiikasta on kasvanut, ja osaamme 
entistä paremmin muotoilla keminformatiikkaan poh-
jautuvia tutkimuskysymyksiä kemian tiedekasvatuk-
sessa. Tästä yhtenä esimerkkinä on alkuvuodesta 2022 
julkaistu tutkimusartikkeli kansainvälisessä Journal of 
Chemical Education -lehdessä (Pernaa, 2022). Selvästi 
keminformatiikan tutkimus tiedekasvatuksessa vaatii 
vielä paljon metatyötä ja yhteistyötä kemian tutkijoiden 
kanssa. Päämääränämme on vahvistaa tutkimusperus-
taisesti keminformatiikan osaamista sekä kansallista ja 
kansainvälistä tutkimusyhteistyötä kemian ja sen tiede-
kasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Tässä artikkelissa 
määrittelemme keminformatiikan tutkimuksen ontologi-
sen aseman kemian tiedekasvatuksen osana. 

Ontologia on tieteenfilosofinen 
termi, jolla viitataan olemassaolon 
kysymysten tutkimiseen. 

Kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen päämäärä
Kemian tiedekasvatuksen (engl. chemistry education) 
tutkimusta on tehty maailmalla muutamia vuosikymme-
niä (Gabel, 1999; Gilbert ym., 2003). Tutkimusalana se 
on kehittynyt ja vahvistunut vuosien varrella. Keminfor-
matiikka on muun muassa uusi avaus tutkimusaiheena, 
ja siksi käsittelemme sitä tarkemmin tässä artikkelissa.

Suomessa kemian tiedekasvatusta on edistetty 

eri tavoin noin 30 vuotta. Suomalaisia asiantunti-
joita on osallistunut muun muassa ensimmäiseen alan 
ECRICE-tutkimuskonferenssiin vuonna 1992 Ranskassa. 
Professori Aksela on ollut myös alan kutsupuhujana 
em. konferenssissa.  Kemian tiedekasvatusta on tut-
kittu kemian osastolla 20 vuotta vuodesta 2001 alkaen. 
Kymmeniä tieteellisiä julkaisuja on julkaistu yhteistyössä 
kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Vii-
meksi yhteistyötä on tehty muun muassa chileläisten 
kemian tutkijoiden kanssa (Cáceres-Jensen ym., 2021; 
Rodriguez-Becerra ym., 2020). SECO-tutkimusryh-
mästä on valmistunut tähän mennessä 15 väitöskirjaa, 
uusin keväällä 2022.  Kemia tieteenä, moderni teknolo-
gia ja kestävyys ovat olleet muun muassa kiinnostuksen 
kohteitamme vuosien varrella. 

Kemian tiedekasvatuksen päämääränä on kemian 
tiedeosaamisen vahvistaminen tutkimusperustaisesti. 
Yksi hyvä luokittelu kemian tiedekasvatuksen tutkimuk-
sen päämäärästä ja merkityksestä on Taberin (2017) jul-
kaisu. Siinä tutkimusfokus voidaan jakaa kolmeen luok-
kaan:

• sisäinen (engl. inherent) fokus: Kemian tiedekasva-
tusta tutkitaan tieteen sisäisistä kysymyksistä läh-
tien, kuten esimerkiksi kemian oppiminen kemialli-
sia ilmiöitä mallintamalla ja visualisoimalla.  

• upotettu (engl. embedded) fokus: Kemian tiedekas-
vatusta tutkitaan jonkin muun tieteenalan konteks-
tissa, kuten esimerkiksi kemian oppimisen tukemi-
nen ongelmalähtöisellä oppimisella.

• rinnakkainen (engl. collateral) fokus: Jonkin muun 
tieteenalan tutkimusta, joka mahdollistaa työsken-
telyn kemian tiedekasvatuksen kontekstissa. Rinnak-
kaista tutkimusta olisi esimerkiksi erilaisten oppijoi-
den oppimishaasteiden kartoitus, joka toteutetaan 
laboratorioympäristössä.
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Luokittelu osoittaa kemian tiedekasvatuksen tutki-
muksen monimuotoisuuden. Alalle mahtuu tutkijoita, 
jotka rakentavat tutkimusongelmia enemmän kasva-
tustieteisiin nojaten sekä tutkijoita, jotka lähestyvät 
tutkittavia ilmiöitä kemian tieteenalan sisäisten kysy-
mysten kautta (ks. kuva 1). Me Kemian opettajankoulu-
tusyksikössä kuulumme tähän jälkimmäiseen ryhmään 
– olemme koulutukseltamme kemistejä, ja sijoitus-
paikkamme on kemian osasto matemaattis-luonnon-
tieteellisessä tiedekunnassa. Kemian tiedeosaamisen
edistäminen on kemian tiedekasvatuksen tutkimukses-
samme päämääränä. Pyrimme löytämään erilaisia tapoja
saada kemia kiinnostavasti eri kohderyhmille sopivaksi.
Teemme yhteistyötä muiden luonnontieteiden kanssa
monitieteisissä kysymyksissä (esim. kestävyys, kemin-
formatiikka), ja LUMA-yhteistyössä. LUMA-tiedeluokka,
Kemianluokka Gadolin on yksikön tutkimus- ja kehittä-
mislaboratorio.

 Keminformatiikan opetuksen tutkimuksen päämäärä
Kemininformatiikka tarjoaa mahdollisuuden kehittää 
kemian tiedekasvatusta erityisesti sisäisellä fokuksella 
(Taber, 2017). Siinä kemian tiedonalan sisäinen lähes-
tyminen on keminformatiikan opetuksen tutkimukselle 
luonnollista, sillä sen perimmäinen tarkoitus aina rat-
kaista kemialliseen informaatioon liittyviä kysymyksiä. 
Poikkitieteellistä yhteistyötä siinä voidaan tehdä esimer-

kiksi tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan sekä tilas-
totieteen kanssa. 

Tietokoneavusteiset molekyylimallit ovat yksi konk-
reettinen keminformatiikan sovellus, joka on levinnyt 
laajalle kemian opetuksen jokaiselle opetusasteelle. 
Tästä meidän tutkimusryhmällämme on yli 20 vuoden 
tutkimuskokemus (Aksela & Lahtela-Kakkonen, 2001). 
Olemme tarkastelleet kemian tiedekasvatusta mallien ja 
molekyylimallintamisen avulla (Aksela & Lundell, 2008), 
ja nykyisin myös mallien tuottamista keminformatiikan 
työkaluja hyödyntäen (Pernaa, 2022). Pääfokus siinä oli 
poikkitieteellinen LUMA-opetus (engl. STEM) keminfor-
matiikan kontekstissa (ks. kuva 2). 

Tervetuloa mukaan yhteistyöhön
Kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen kehittyminen 
keminformatiikan osalta vaatii sisäisen tutkimusfokuk-
sen (Taber, 2017) vahvistamista kemian tieteen näkökul-
masta. Pidämme erittäin tärkeänä yhteistyötä kemian 

Kuva 1. Kemian tiedekasvatuksen tutkimuksen yksi luokittelutapa (Taber, 2017). 

Keminformatiikan perimmäinen 
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tutkimusryhmien kanssa, ja pyydämme aiheesta kiin-
nostuneita tulemaan mukaan tutkimusyhteistyöhön. 
Yhteistyöstä meillä on kokemusta sekä kansainvälisellä 
(esim. Rodriguez-Becerra ym., 2020) että kansallisella 
tasolla lukuisten opinnäytetöiden kautta (esim. Kämppi, 
2020).  Yhteistyötyöskentely vaikuttaa uuden tutkimus-
alan kehittymiseen. Yhdessä olemme enemmän! 
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Kuva 2. Poikkitieteellinen keminformatiikan tutkimus (Pernaa, 2022). 

Kemian alan sisäisten näkökulmien 
vahvistaminen edellyttää yhteistyötä 
kemian tutkimusryhmien kanssa.
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