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Taustaa

Syksyllä 2003 Turun AMK:n tietotekniikan 
koulutusohjelmassa otettiin käyttöön Problem
Based Learning (PBL) –menetelmä

• Aluksi virikkeet olivat osia useasta opintojaksosta
• Virikkeet eivät liittyneet toisiinsa
• Sekä opiskelijat että opettajat halusivat saada 

selkeämmän kokonaisuuden

Syksyllä 2008 opintojakso Tuotekehitys
• Toteutetaan kokonaan PBL-menetelmällä
• Hyviä kokemuksia
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Lähtökohtia

Kevään opintojaksoksi ja laajuus 6 op
• Ympäristökemiaa ja mekaniikkaa
• Suunnittelussa mukana 14 opettajaa
• Ideointien jälkeen virikkeitä laadittiin 2 - 3 hengen 

ryhmissä
• Virikkeitä sitovan kokonaistehtävän suunnittelu 2 

opettajan ryhmälle

Tehtävien tuli sisältää
• Kokeellisia osia, esim. mittauksia laboratoriossa
• Ohjelmointia, esim. MatLab
• Aktiivista tiedonhankintaa, esim. vierailukäynti
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Oppimistavoitteet opetussuunnitelmassa
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tehdä omatoimisesti fysikaalisia mittauksia 
• arvioida mittausten epävarmuutta ja mittaustulosten 

perusteella lasketun suureen arvon virhettä 
• arvioida järjestelmien energian ja tehon kulutuksia sekä 

voimien suuruusluokat 
• perustella liikkeisiin ja liiketilan muutoksiin sekä 

energian säilymislakiin liittyviin laskuihin valitsemansa 
kaavat 

• havainnollistaa etenevän liikkeen ja pyörimisliikkeen 
lainalaisuuksia 

• havainnollistaa energian, liikemäärän ja 
liikemäärämomentin säilymislakeja 

• suunnitella keinoja ympäristön tilan huononemisen 
ehkäisemiseksi. 

• kertoa, miten sähkö- ja elektroniikkaromua kierrätetään.
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Viikkotehtävät
Viikko Tehtävä Huomautuksia 

1 Ei opetusta 
2 Kierrätys elinkaarta jatkamalla (Ubuntu) Retkeläiset valittava tällä viikolla 
3 Kierrätys raaka-aineina (myrkyt, retki) Retkeläiset lähtevät aikaisin ma-aamuna 
4 Energiansäästö Opintojaksopalaute 

5 Tiedetapahtuman kick-off, projektisuunnitelma, 
mainokset lähtevät kouluille Vertais- ja itsearviointi 

6 Mittaustekniikka ja -välineet   
7 Voimat ja kiihtyvyys   
8 Ei opetusta 
 9 Liikkeet   
10 Työ, energia ja energian säilyminen Vertais- ja itsearviointi 
11 Ympyrä- ja pyörimisliike   
12 Liikemäärä ja sen säilyminen   
13 Liikemäärämomentti ja sen säilyminen Arviointi PBL-kokemuksista s11-k12 
14 Raati Vertais- ja itsearviointi 
15 Opetusmateriaalin valmistaminen 9.4.2012 on pääsiäispyhä 
16 Opetusmateriaalin valmistaminen Opintojaksopalaute 
17 Opetusmateriaalin tarkistaminen  Kenraaliharjoitukset 
18 Tiedetapahtuma to 3.5.2012, klo 12.30-14.30 Vertais- ja itsearviointi  
19 Raportointi   
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Opintojakson kehys – Tiedetapahtuma 

Oppimisvirikkeiden rinnalla opiskelijat valmistautuivat 
Tiedetapahtumaan

Ryhmillä omat vastuualueet
• sisäinen markkinointi
• ulkoinen markkinointi
• budjetointi
• markkinointimateriaali
• tiedotus sähköiseen mediaan
• palaute
• ohjelma
• ilmoittautuminen
• tarjoilu
• opasteet
• materiaalikansiot ja posterit



www.turkuamk.fi

Käytänteistä
Maanantai (8.15 - 16.00)
• Viikkokoe (n. 20 min)
• Tietoisku
• Alkututoriaali (2 ryhmää / tuutori)
• PBL-työskentelyä
• Laboratoriomittauksia
• Välitutoriaali

Torstai (12.15 – 16.00)
• PBL-työskentelyä
• Järjestelytoimikunta (1 opiskelija jokaisesta ryhmästä)
• Loppututoriaali

Perjantai (esim. 9.15 – 10.00)
• Keskusteluja, opetusta, …



Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

08.15-09.00
Luento 
(viikkotehtävään 
liittyen)

Vektorit ja matriisit Virtapiirit Vektorit ja matriisit
09.15-10.00

Luonnontieteen
perustaidot

10.15-11.00 Tutoriaali

Työelämän englanti Loogiset rakenteet
11.15-12.00

PBL-työskentely

Työelämän englanti
Vektorit ja matriisit

12.15-13.00

Virtapiirit

CCNA1

PBL-työskentely
13.15-14.00

14.15-15.00

Tutoriaali Loogiset rakenteet

15.15-16.00 Tutoriaali Vektorit ja matriisit

Lukujärjestysnäkymä

Edellisen viikkotehtävän
päättäminen ja uuden viikkotehtävän
alustus

Tutoriaali:
Parilliset
ryhmät klo
10.00-10.30, 
parittomat
ryhmät klo
10.30-11.00

Asiantuntijaluento
Deltassa klo 8.15-
10.00

Oppitunti luokan (ei 
ryhmän) kanssa

Tutoriaali: 
Parittomat 
ryhmät klo 14.00 
– 15.00 ja 
parilliset ryhmät 
klo 15.00 –
16.00

Välitarkistus, 
kesto n. 15 – 20 
min aikavälillä 
15.15 – 16.00
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Viikkotehtävät

Fysiikkaan liittyvät koostuivat osioista
• Virikkeet
• Ideoinnit tiedetapahtumaan
• Laboratoriokokeet
• Harjoitustehtäviä

• Raportti

• Perjantain tunti keskusteluihin, …
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Virikkeet ja ideointi

Sisällöstä ja tavoitteista
• Virikkeet sisälsivät tuttuja ilmiöitä ja tapahtumia
• Tavoitteena ymmärtää ilmiöiden ja aamun tietoiskussa 

esitettyjen teorioiden yhteys
• Tiedetapahtumaa varten ideoida mielenkiintoisia 

havainnollistuksia
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Laboratoriokokeet

Tavoitteet
• Todentaa opiskelijoille teorioiden ja käytännön 

yhteyksiä
• Tutustuttaa mittaamiseen
• Antaa valmiuksia Tiedetapahtuman demonstraatioiden 

toteuttamiseen

Esimerkki
• Newtonin kehdolla havainnollistetaan kuulien 

törmäyksiä ja raportoidaan, miten havaitut törmäykset 
noudattavat liikemäärän säilymistä.
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Harjoitustehtävät

Perinteisiä laskuja ja pohdintaa vaativia tehtäviä

Tavoitteet
• Oppimistulosten tukeminen
• Osoittamaan opiskelijoille, millaisia tiedollisia aukkoja 

heille oli jäänyt
Esimerkki
• Kaksi autoa on ajanut maantiellä kolarin. Molempien 

autojen lyhyet jarrutusjäljet näkyvät tiessä ja lisäksi 
tiessä näkyvät yhteen tarttuneiden autojen törmäyksen 
jälkeen jättämät jäljet. Poliisin täytyy selvittää autojen 
nopeudet ennen tapahtumia. Millaisia mittauksia ja mitä 
muita tietoja poliisit tarvitsevat ongelman 
ratkaisemisessa? Hahmottele poliisien fysiikkaan 
perustuvat tavat ratkaista kyseisen kolarin tapahtumia.
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Tiedetapahtumasta

Tavoitteena esittää yläkoululaisille, lukiolaisille ja 
ammatti-instituutissa opiskeleville luonnontieteitä

Esityksiä
• Pelifysiikkaa
• Batmanin omat fysiikan lait
• …

Aulassa
• Postereita
• Demonstraatioita
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12.00 Ilmoittautumiset ja posterinäyttely avautuvat
Myy Sigma Linux-luokka

12.30 – 12.50 Törmäykset Skeittiramppi-
ohjelma Linux opiskelu-

käytössä12.55 – 13.15 Pelifysiikka Energian 
säästäminen

13.15 – 13.45 Kahvitauko ja posterinäyttely
13.45 – 14.05 Batmanin omat 

fysiikan lait
Haitalliset 

aineet
Vanhojen 

tietokoneiden 
pelastus-

suunnitelma14.10 – 14.30 Snooker ja 
fysiikka

Kierrätys-
visailu

14.35 – 14.45 Päätös sekä arvonta palautetta antaneiden kesken 
luentosalissa Myy

TIETOTEKNIIKAN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN JÄRJESTÄMÄ 
TIEDETAPAHTUMA 2012

3.5.2012

Kuvaaja Jere Pulkkinen
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Arvioinnista

Huomioitiin sekä henkilökohtainen osaaminen että 
ryhmän toiminta

• Viikkokokeet
• Viikkoraportit
• Tiedetapahtuma
• Loppuraportti

Arvioinnin kohde kohde osuus [%]
Viikkokokeet (7 kpl), joista heikoin 
jätetään huomiotta henkilökohtainen 50
Viikkoraportit ryhmäkohtainen 30
Aula- ja auditorioesitys sekä 
vastuualueiden hoitaminen ryhmäkohtainen 10
Loppuraportti ryhmäkohtainen 10

Kuvaaja Jere Pulkkinen
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Arvioinnista
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Arvosanaan 1 vaadittiin 40 % maksimipisteistä
Arvosanaan 5 vaadittiin 80 % maksimipisteistä

Keväällä 2012 mukana 76 opiskelijaa

Arvosana 0 1 2 3 4 5

lukumäärä 9 22 16 11 10 8

Kuvaaja Jere Pulkkinen
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Tuloksista

Opiskelijoista pääosalle
• sosiaalinen oppimistyyli sopii
• ilmiöiden ymmärtäminen kehittyi
• ryhmätyötaidot paranivat

Opiskelijoista osalle
• sopii paremmin yksin tekeminen

Viikkotehtävien suoritus
• usealle ryhmälle viikkotehtävä painottuu liikaa 

mekaanisten tehtävien ratkaisuun
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Jatkotoimista

Toteutus jatkuu lähes ennallaan
• Lopetustutoriaaleissa enemmän suullista palautetta
• Ryhmän oppimistavoitteiden laadinnassa lisää ohjausta
• Harjoitustehtäviin enemmän pohdintaa edellyttäviä 

tehtäviä
• Viikkoraporttien kirjoittamiseen enemmän ohjeistusta
• Opiskelijoiden vertais- ja itsearvioinnit poistuvat

Kuvaaja Jere Pulkkinen
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Kysyttävää?

Kiitos!


