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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten teknologiakasvatus toteutuu ”Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteet 2004” -asiakirjan määrittämän ”Ihminen ja teknologia”- 
aihekokonaisuuden ja ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun avulla. Perusopetuksen 
teknologiakasvatukselle ei ole Suomen koulujärjestelmässä omaa oppiainetta, ja siksi se 
määritellään opetussuunnitelman perusteiden yhtenä eri oppiaineita eheyttävänä ja useisiin eri 
oppiainesisältöihin integroitavana aihekokonaisuutena. ”Ihminen ja teknologia” -
aihekokonaisuudessa esitetään teknologiakasvatuksen opetukselliset päämäärät, tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt.  

Vuonna 2010 tekemäni kandidaatintutkielma osoitti, että ”Ihminen ja teknologia” - 
aihekokonaisuus ei määrittele teknologian käsitettä ja jättää muutenkin teknologiakasvatuksen 
toteutumisen suurelta osin opettajien teknologiaa koskevan tietotaidon varaan. Näin ollen ei voida 
olettaa, että teknologiakasvatus toteutuisi Suomen yleissivistävässä koulussa yhtenäisesti ja tasa-
arvoisesti. Tässä tutkimuksessa liitin aiemman tutkimukseni ja sen myötä tekemäni johtopäätökset 
osaksi toimintatutkimuksen jatkuvaa spiraalia ja etsin uusien kysymysten avulla vaihtoehtoista 
keinoa toteuttaa teknologiakasvatusta. 

Valitsin tutkimuskohteeksi Opetushallituksen ja Teknologiateollisuus ry:n yhdessä 
julkaiseman ”Tämä toimii! ”- teknologiakilpailun, jonka ilmoitetaan olevan toimintamalli ”Ihminen 
ja teknologia” -aihekokonaisuuden toteuttamiselle. Valitsin tutkimusmenetelmäksi 
toimintatutkimuksen ja tarkemmin ”Tutkiva opettaja” -suuntauksen. Toimintatutkimuksessa 
keskeistä on ihmisten toiminnan tutkiminen, jonka kautta pyritään parantamaan olemassa olevia 
toimintoja.  

Toteutin tutkimuksen Hämeenlinnan normaalikoulun 5-luokkalaisten kanssa keväällä 2011. 
Tutkimuksen aikana havaitsin ”Tämä toimii!” -konseptin olevan mielenkiintoinen ja innostava 
ongelmanratkaisuprosessi, mutta teknologisen sisällön puuttuminen sekä tarkasti rajattu materiaali 
ja opettajan toiminta eivät nähdäkseni antaneet mahdollisuutta varsinaisen teknologiakasvatuksen 
toteutumiselle. 

Loin tutkimuksen aikana tekemieni havaintojeni pohjalta kehittämisehdotuksen, joka perustui 
teknologisen opetusmateriaalin liittämiseen peruskonseptiltaan toimivaan ”Tämä toimii” - 
teknologiakilpailuun. Toimintatutkimuksen hengen mukaisesti kerroin tutkimuksestani, 
tutkimustuloksistani ja kehittämisideastani myös ”Tämä toimii!” -kilpailua julkaisevalle taholle, 
mutta he ilmoittivat, että kilpailua ei ole tarkoitus muuttaa nykyisestä. Tästä huolimatta pystyn 
käyttämään tutkimuksesta saamaani tietotaitoa oman ammattitaitoni kehittämiseen ja 
teknologiakasvatuksen edistämiseen tulevan työni ja työyhteisöni kautta. 

 
Avainsanat: perusopetus, teknologia, teknologiakasvatus, toimintatutkimus, tutkiva opettaja
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1 JOHDANTO 

Tutkimukseni aihe on kehittynyt ajan mittaan ennen kaikkea oman elämäntaustani pohjalta. Olen 

syntynyt maalaistaloon asentajan lapseksi, ja elinympäristössäni on pienestä saakka ollut erilaisia 

koneita ja laitteita, joiden kautta olen pystynyt ilmaisemaan itseäni teknisesti. Näin ollen olen 

tottunut rakentamaan ja asentamaan mitä erilaisimpia kojeita sekä tuotteita ja samalla näkisin, että 

olen pystynyt muodostamaan hyvin monipuolisen ja avoimen näkemyksen teknologiasta ja 

kehittänyt teknologista tieto-taitoani useilla teknologian osa-alueilla. Muutto aikuisiällä 

Tampereelle ja luokanopettajaopiskeluiden aloittaminen Hämeenlinnassa ovat antaneet 

hedelmällisen pohjan vertailla erilaisista kotitaustoista tulevien ihmisten erilaisia 

teknologianäkemyksiä ja heidän teknologista tieto-taitoaan. Sanomattakin on selvää, että mitä 

enemmän ihminen on ollut tekemisissä teknologian kanssa ja mitä virikkeellisempi elinympäristö 

hänellä on ollut, sitä paremmat valmiudet hänellä on selviytyä teknologisessa ympäristössä ja 

ilmaista itseään tuottamistoiminnan kautta. 

 Nyky-yhteiskunnassa olemme mitä moninaisimpien teknologisten laitteiden ympäröimänä. 

Nämä laitteet ovat ihmisen suunnittelemia ja valmistamia, ja niiden perimmäisenä tarkoituksena on 

helpottaa ihmisten jokapäiväistä elämää tekemällä ihmisten toiminnasta nopeampaa ja 

tehokkaampaa. Mutta mitä enemmän jokapäiväiset toiminnot siirtyvät koneiden ja laitteiden 

varaan, sitä paremmin ihmisten tulee osata käyttää niitä selviytyäkseen arjen keskellä. Tästä syystä 

ei ole lainkaan ihme, että myös perusopetukselle kansallisen kehyksen luova ”Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004” on ottanut kantaa teknologian opettamisen tärkeyteen. 

 Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (jatkossa POPS2004) esittelee 

seitsemän perusopetuksen aineiden yhteyteen integroitavaa aihekokonaisuutta, joista yksi on 

”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuus (Opetushallitus 2004, 36–41). Kyseinen 

aihekokonaisuus on kirjattu POPS2004-asiakirjaan jo vuonna 2004 ja sitä on pitänyt toteuttaa 

viimeistään lukuvuoden 2006–2007 alusta (1.8.2006) lähtien (Opetushallitus 2007, 3). Tästä 

huolimatta voidaan mielestäni esittää perusteltu epäilys siitä, opetetaanko peruskouluissa 

teknologiaa aihekokonaisuuden vaatimusten mukaisesti. Jokainen opettaja tekee työtään omien 

taustojensa, vahvuuksiensa ja intressiensä pohjalta. Jos opettajalle ei ole elämänsä aikana kertynyt 
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kovinkaan laajaa teknologista yleissivistystä, niin miten hän voi opettaa jotain teknologiasta? 

Tässä kohtaa voitaisiin huomauttaa, että eivät kaikki opettajat ole musikaalisiakaan, mutta silti 

heidän tulee tarvittaessa kyetä opettamaan musiikkia. Opetettavista aineista aihekokonaisuudet 

kuitenkin erottaa se tosiasia, että opetettaville aineille on määritelty erilaisia tapoja toteuttaa 

opetusta, aihekokonaisuuksille ei. Ero huomataan, jos vertaillaan esimerkiksi musiikin oppiaineen 

ja ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä. Musiikin keskeisiä sisältöjä 

ovat muun muassa äänenkäytön harjoituksia puhuen, loruillen ja laulaen, ikäkauteen sopivia 

laululeikkejä ja musiikillista keksintää äänikerronnan, pienimuotoisten äänisommitelmien ja 

improvisoinnin keinoin. (Opetushallitus 2004, 230–231). ”Ihminen ja teknologia” -

aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa 

ja paikallisessa tuotantoelämässä ja teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-

arvokysymykset (Opetushallitus 2004, 40–41). Tästä huomataan, että musiikin sisällöissä annetaan 

selkeitä keinoja ja menetelmiä opetuksen toteuttamiseen, mutta teknologian sisällöt esittävät hyvin 

yleismaailmallisia aihekokonaisuuksia, joiden toteutus jää opettajan oman tulkinnan ja 

ammattitaidon varaan. Tämän lisäksi aihekokonaisuuksien opettamisen tekee oppiaineita 

hankalammaksi se, että oppiaineille on varattu tuntikehyksestä oma tilansa, jolloin niitä opetetaan, 

kun teknologian opetus tulisi puolestaan sisällyttää integroiden useisiin eri oppiaineisiin opettajan 

harkinnan mukaan (Opetushallitus 2004, 36). 

 Opetushallitus käynnisti keväällä 2005 hankkeen, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa 

tuoreesta opetussuunnitelmauudistuksesta. Hankkeessa selvitettiin opetussuunnitelman 

kehittämisverkostoon kuuluvilta kunnilta, kouluilta, rehtoreilta ja opettajilta, mitkä asiat 

opetussuunnitelmauudistuksessa ovat olleet toimivia ja mitkä eivät. (Opetushallitus 2007, 3.) 

Hankkeesta saadut tiedot osoittivat, että paikallisessa opetussuunnitelmatyössä kaikkein 

suurimpana ongelmana kunnat ja koulut pitivät uusia aihekokonaisuuksia. Ongelmalliseksi 

aihekokonaisuudet teki erityisesti niiden erillisyys opetettavista aineista. Vastaajien mukaan 

sisällöt olisi voitu sijoittaa suoraan oppiaineisiin. Lisäksi aihekokonaisuuksien todettiin olevan 

pirstaleisia ja niissä nähtiin olevan keskinäisiä päällekkäisyyksiä. (Opetushallitus 2007, 27.) 

Kunnilta ja kouluilta kysyttiin myös tukitoiveista opetussuunnitelmauudistuksen suhteen. 

Kysyttäessä maksuttoman koulutuksen informaation ja ohjeistuksen tarvetta ja lähivuosina 

tarvittavan ohjauksen ja tuen tarvetta opetussuunnitelman toteuttamiseksi nousivat 

aihekokonaisuudet kaikissa osa-alueissa eniten tukea vaativaksi opetussuunnitelman osa-alueeksi. 

(Opetushallitus 2007, 31.) 
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1.1  Aiempi tutkimukseni POPS2004:n ainekohtaisista teknologiasisällöistä 

Keväällä 2010 sain mahdollisuuden tutkia peruskoulun teknologiakasvatusta, kun minulle 

tuli tutkintooni liittyen ajankohtaiseksi kandidaatintutkielman (Harju 2010) tekeminen. 

Kandidaatintutkielman suppeuden vuoksi en halunnut tehdä kovin laajaa tutkimusta vaan päätin 

rajata tutkimukseni POPS2004:ään ja tutkia sitä, miten kyseinen asiakirja ohjaa opettajia 

toteuttamaan teknologiakasvatusta. Sama kysymys nousi lopulta tutkimukseni 

tutkimusongelmaksi. Olin jo tuolloin tutustunut jonkin verran teknologiakasvatukseen ja sen 

käsitteistöön, minkä seurauksena tutkimukseni hypoteesit muodostuivat opetushallituksen 

julkaisuiden pohjalta, jotka vahvistivat käsitystäni siitä, että teknologian käsitteen monimutkaisuus 

ja teknologiakasvatuksen näkyminen ainoastaan aihekokonaisuutena tekivät teknologia-

kasvatuksen opettajien näkökulmasta hankalaksi toteuttaa.  

POPS2004-asiakirjassa teknologia-termi esiintyy kerta toisensa jälkeen eri yhteyksissä, 

mutta pintapuolisesti tarkasteltuna asiakirja ei näyttänyt määrittelevän, mitä teknologialla tässä 

yhteydessä tarkoitetaan. Asetinkin tutkimuksen ensimmäiseksi hypoteesiksi olettamuksen, että 

teknologian käsitettä ei ole POPS2004:ssä määritelty, ja toivoin tutkimukseni avulla löytäväni 

asialle vahvistuksen tai perusteluja sen kumoamiseksi. Toinen hypoteesi muodostu, kun tutustuin 

opetushallituksen vuonna 2005 aloittamaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli koota tietoa 

vuonna 2004 uudistettujen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimivuudesta 

käytännössä (Opetushallitus 2007, 3). Hankkeen perusteella julkaistussa julkaisussa todetaan 

seuraavasti: 

Paikallisen opetussuunnitelmatyön -- hankalimpana asiana pidettiin aihekokonaisuuksia. 

Ongelmia tuottaa vastaajien mukaan muun muassa se, että aihekokonaisuudet on perusteissa 

esitetty aineista erillisinä. Osa toivoi, että ne olisi jo perusteissa sijoitettu oppiaineisiin. 

(Opetushallitus 2007, 27.) 

 

Tutkimukseen oli haastateltu kunta- ja koulutason opetussuunnitelmatyön toteuttajia, joten pidin 

heidän näkemystään aihekokonaisuuksien hankaluudesta erittäin merkittävänä. Koska näiden 

toimijoiden mukaan aihekokonaisuuksien erillisyys oppiaineista tuotti ongelmia, niin tein tämän 

perusteella hypoteettisen olettamuksen siitä, että ”Ihminen ja teknologia” - aihekokonaisuuden 

sisältöjä ei ole integroitu opetettaviin aineisiin. 

Kootusti tutkimuksen tutkimusongelmat ja hypoteesit määrittyivät seuraavasti: 
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Tutkimusongelma: 

Millaiset valmiudet ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004” -asiakirja antaa 

”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden opettamiseen? 

 

Alaongelma: 

Millaisia valmiuksia ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden toteuttaminen opettajalta 

edellyttää? 

 

Hypoteesi 1: 

”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004” ei määrittele teknologiaa 

 

Hypoteesi 2: 

”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden sisältöjä ei ole sisällytetty oppiaineisiin 

 

Valitsin systemaattisen analyysin kandidaatintutkielmani tutkimusmenetelmäksi, koska 

systemaattinen analyysi on niin sanottua ajatuksen keinoin tapahtuvaa retkeilyä systeemin 

muodostamassa maailmassa, jonka tarkoituksena on nostaa lähdemateriaalista esiin sellaisia 

oivalluksia, joiden avulla voidaan mahdollisesti selkeyttää alkuperäistä ajatuskokonaisuutta. 

Systemaattisen analyysin pyrkimyksenä on siis tutkimuskohteen aikaisempaa parempi 

ymmärtäminen. (Jussila, Montonen & Nurmi 1992, 160, 170 & 172.) 

POPS 2004 sopi tekstinä hyvin systemaattisen analyysin aineistoksi, koska systemaattisen 

analyysin pyrkimyksenä on avartaa käsityksiä siitä, mikä pintapuolisesti katsoen näyttää ilmeiseltä. 

Systemaattisen analyysin avulla pyritään pääsemään syvemmälle aineistoon ja selvittämään, miksi 

esimerkiksi jokin kasvatustavoite esitetään juuri siten kuin tutkittavassa aineistossa on tehty. 

Analyysin kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi kasvatustavoitteiden suhde toimintaan tai 

kasvatusta koskevien ideoiden toteuttamismahdollisuudet. (emt., 174.) Koska POPS 2004:n tulee 

olla kansallinen kehys perusopetukselle, niin systemaattinen analyysi on metodina omiaan 

tutkimaan sitä, miten asiakirja täyttää tehtävänsä käytännön opetustoimintaa ohjastavana ja 

yhtenäistävänä asiakirjana. 

Ensin analysoin ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden, mikä avasi minulle 

aihekokonaisuuden teknologisen termistön. Analyysin tehtyäni sain vastuksen ensimmäiseen 

hypoteesiini: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ei määrittele teknologiaa. 

Tutkimuksen perusteella tämä hypoteesi osoittautui todeksi. Teknologia mainitaan ensimmäisen 

kerran ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuudessa ja siitä eteenpäin termiä käytetään toistuvasti 
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oppiaineiden opetussuunnitelmissa, mutta termiä ei määritellä millään tapaa, vaan sen tulkinta 

jätetään lukijan itse muodostettavaksi. Teknologia-termiä käytetään POPS 2004:ssä hyvin 

yleisluontoisena terminä, eikä sen taustalla vaikuttavia ilmiöitä ole mitenkään määritelty. Jotain 

osviittaa teknologian käsitteen laajuudesta voi päätellä siitä, miten monien eri asioiden yhteyteen 

se on asiakirjassa liitetty. Teknologia esiintyy muun muassa arkielämän, etiikan, moraalin, tasa-

arvon, ympäristön, vastuun, yhteiskunnan, tuotantoelämän, kulttuurin. tuotteiden, tietotekniikan ja 

tulevaisuuden käsitteiden yhteydessä.  

Koska Suomen peruskouluissa ei ole tällä hetkellä teknologiakasvatus-nimistä oppiainetta, 

on täysi mahdottomuus, että niin laaja ja moniin eri oppiaineisiin integroitavissa oleva 

aihekokonaisuus kuin ”Ihminen ja teknologia” sijoitettaisiin johonkin tiettyyn oppiaineeseen. 

POPS 2004 esittelee aihekokonaisuudet sellaisina kasvatus- ja opetustyön keskeisinä aiheina, 

joiden tavoitteita ja sisältöjä voidaan integroida useisiin eri oppiaineisiin. Niitä voidaan kutsua 

opetusta eheyttäviksi teemoiksi. Aihekokonaisuuksia toteutetaan eri oppiaineissa, 

luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. POPS 2004 

edellyttää myös, että aihekokonaisuudet sisällytetään peruskoulun yhteisiin tai valinnaisiin 

aineisiin. (Opetushallitus 2004, 36.) 

Koska aihekokonaisuudet tulisi sisällyttää eri oppiaineisiin, etsin analyysissani merkkejä 

siitä, miten runsaasti ja millä tavalla ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden teknologinen 

termistö näkyy POPS 2004 esittelemien oppiaineiden opetussuunnitelmissa. Etsin oppiaineiden 

esittelyistä, tavoitteista, keskeisistä sisällöistä ja oppilaan arviointiperusteista vastaavia ilmaisuita 

ja sisältöjä, joita aihekokonaisuuden esittelyssä oli käytetty. Näin sain selville, miten paljon 

aihekokonaisuuden kuvaamia teknologian osa-alueita oli integroitu opetettavien aineiden 

opetussuunnitelmiin. Analyysini osoitti, että ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden 

esittämiä teknologian osa-alueita oli löydettävissä opetettavien aineiden opetussuunnitelmista. 

Monipuolisimmin niitä oli ympäristö- ja luonnontiedon sekä käsityön oppiaineissa, joissa 

teknologia esiintyi niin oppiaineiden esittelyissä, tavoitteissa, keskeisissä sisällöissä kuin 

arviointiperusteissakin. Näiden lisäksi teknologisia aiheita mainittiin kaikissa matemaattis-

luonnontieteellisissä aineissa sekä historian, musiikin, kuvataiteen ja kotitalouden oppiaineiden 

opetussuunnitelmissa.  

Koska eri oppiaineiden keskeisistä sisällöistä löytyvät ne keskeiset asiasisällöt, jotka 

opettajan tulisi opetustyössään huomioida, niin sieltä löytyvät näin ollen myös POPS 2004::n 

antamat vinkit aihekokonaisuuksien toteuttamiseksi. ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuus 

määrittelee kuusi keskeistä sisältöä (Opetushallitus 2004, 41). Näiden sisältöjen näkyminen 

opetettavien aineiden sisällöissä tarkoittaisi sitä, että teknologiasisältöjä on valmiiksi integroitu 
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oppiaineisiin. Tekemäni analyysi osoitti vääräksi toisen hypoteesini Ihminen ja teknologia” -

aihekokonaisuuden sisältöjä ei ole sisällytetty oppiaineisiin. Analyysin mukaan kaikkia 

aihekokonaisuuden määrittelemiä keskeisiä sisältöjä oli löydettävissä vähintään yhden oppiaineen 

keskeisistä sisällöistä. Lisäksi huomasin, että teknologisia sisältöjä oli löydettävissä kaikista 

matemaattis-luonnontieteellisistä ja taito- ja taideaineista, liikuntaa lukuun ottamatta. Myös 

historian oppiaineen keskeisistä sisällöistä oli löydettävissä teknologian historiallista näkökulmaa 

koskevia oppisisältöjä. 

Tutkimukseni siis osoitti, että ainekohtaisista opetussuunnitelmista oli löydettävissä samaa 

termistöä ja samoja sisältöjä kuin ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuudesta. Mutta mihin 

erillistä aihekokonaisuutta sitten tarvitaan, jos sen keskeisiä sisältöjä on valmiiksi kirjattuna 

oppiaineiden opetussuunnitelmiin ja itse aihekokonaisuus ei anna opettajalle työkaluja, menetelmiä 

tai vinkkejä teknologiakasvatuksen toteuttamiseksi? Tosiasia on kuitenkin se, että 

opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut sisällöt eivät toteuta itse itseään, vaan opettajien täytyy 

myös pystyä toteuttamaan niitä. Aihekokonaisuuden esittely, tavoitteet ja keskeiset sisällöt liittävät 

teknologian hyvin moniin elämän ja oppimisen alueisiin. Huomasin analyysissani, että tämä 

teknologiaksi kutsuttu aines on kirjattu opetussuunnitelman perusteisiin hyvin yleisluontoisesti, ja 

näin ollen niiden käytännön integroiminen opetettaviin aineisiin ja lopullinen toteuttaminen osana 

oppiaineiden opetussuunnitelmia jää lopulta opettajien teknologisen tietotaidon varaan.  

Teknologiakasvatuksen toteuttamista hankaloittaa myös se, että POPS 2004 jättää 

teknologian käsitteen määrittelemättä, jolloin opettajalle ei tarjota perusteltua näkemystä siitä, 

mitkä asiat laajasta teknologisesta maailmasta kuuluvat nimenomaan suomalaisen 

teknologiakasvatuksen keskiöön. ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden analysoinnilla 

pystyin löytämään muutamia teknologia-käsitteeseen rinnastettuja termejä ja näin osoittamaan 

niiden olevan osa teknologian sisältöä. Ilman tällaista analysointia aihekokonaisuuden antama 

kuva teknologiasta jää kuitenkin hyvin yleismaailmalliseksi, ja tuntuu jopa siltä, että 

teknologiasisällöt ovat vain osa jokapäiväistä asenne- ja arvokasvatusta, joka toteutuu opetuksen 

ohessa kuin itsestään.  

Tutkimuksen perusteella esitin tutkimuksen alaongelman vastaukseksi, että ”Ihminen ja 

teknologia” -aihekokonaisuus edellyttää opettajalta hyvää henkilökohtaista teknologista 

yleissivistystä, sillä muuten hyvin yleisluontoisesti kuvattujen ja moniselitteisten sisältöjen 

toteuttaminen opetuksessa ei ole mahdollista. Olen viime vuosien opiskeluaikana huomannut, että 

erilaisista ympäristöistä ja perhetaustoista tulevien ihmisten teknologiamielikuvissa ja 

teknologisessa yleissivistyksessä on valtavia eroja. Tästä syystä en pysty näkemään, että kaikilla 

opettajaksi opiskelevilla olisi yleissivistävän koulun opettajina riittävä tietotaito ”Ihminen ja 
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teknologia” -aihekokonaisuuden toteuttamiseen lähellekään niin monipuolisesti ja syvällisesti kuin 

aihekokonaisuuden päämäärät, tavoitteet ja keskeiset sisällöt suomalaiselta 

teknologiakasvatukselta edellyttäisivät.  

Tekemäni tutkimuksen pohjalta esitin vastauksen tutkimusongelmaani, millaiset valmiudet 

”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004” -asiakirja antaa ”Ihminen ja teknologia” -

aihekokonaisuuden opettamiseen. Mielestäni opetussuunnitelman perusteet antavat riittämättömät 

valmiudet aihekokonaisuuden opettamiseen. Opetussuunnitelman perusteissa ei määritellä laajaa 

teknologian käsitettä, mikä jättää koko teknologian olemuksen opettajan henkilökohtaisen 

näkemyksen varaan. Vaikka ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden esittämiä sisältöjä onkin 

integroitu valmiiksi oppiaineiden keskeisiin sisältöihin, niin se ei nähdäkseni takaa 

teknologiakasvatuksen toteutumista millään tasolla. Opettajien täytyisi pystyä ottamaan nuo 

teknologiset sisällöt osaksi omaa opetustaan, mutta se vaatisi myös opettajalta tietotaitoa kyseisistä 

sisällöistä. ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuudessa mainitaan sisältöjen toteutuvan 

oppiaineita eheyttävästi ja oppiaineiden näkökulmasta luonteenomaisella tavalla, mutta sen 

enempää vinkkejä teknologiakasvatuksen toteuttamisesta ei opettajalle tarjota. Näin ollen näen 

aihekokonaisuuden toteuttamisen ja sen myötä teknologiakasvatuksen toteutumisen olevan 

suorassa yhteydessä opettajien teknologiseen tietotaitoon. Jos opettajalla on laaja-alaista 

tuntemusta teknologiasta, niin hän myös pystyy ottamaan teknologisia sisältöjä osaksi opetustaan. 

Ei ole ollenkaan yllättävää, että opetushallituksen tekemän tutkimuksenkin mukaan kunta- ja 

koulutason opetussuunnitelmatyöstä vastaavien toimijoiden mukaan aihekokonaisuudet olivat 

uusien opetussuunnitelman perusteiden hankalin asia.  

 

1.2 Tutkielman rakenne 

Opetushallituksen hankkeesta saatujen tulosten lisäksi omat kokemukseni opettajan sijaisena 

toimiessani ovat osoittaneet, että monien opettajien tietotaito ”Ihminen ja teknologia” -

aihekokonaisuuden toteuttamiseksi, on hyvin heikko. Epäilen, että suurin osa opettajista ei edes 

tiedä, kuinka laaja ja monipuolinen käsite teknologia on. Olen käynyt tämän tutkimuksen tiimoilta 

lukemattomia keskusteluja teknologiasta niin opiskelijoiden, opettajien, alan asiantuntijoiden kuin 

tavan ihmistenkin kanssa. Hyvin usein olen kohdannut tilanteen, jossa kerrottuani tutkivani 

peruskoulun teknologiakasvatusta keskustelukumppanini alkaa kertoa, miten tärkeää tietokoneen 

käyttö koulussa todella onkaan. Toisaalta tämä on antanut minulle näkemyksiä ihmisten 

teknologiamielikuvista, mutta se on usein myös johtanut mielenkiintoisiin keskusteluihin, kun olen 
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osoittanut, miten kapea-alainen näkemys pelkän tietokoneen pitäminen teknologiana oikeastaan 

onkaan. Nämä keskustelut ovat motivoineet minua entisestään tutkimaan teknologiakasvatuksen 

toteutumisen mahdollisuuksia suomalaisessa peruskoulussa ja vielä tarkemmin peruskoulun 

alaluokilla. Jos yleinen käsitys teknologiasta on hyvin tietotekniikkakeskeinen, niin onko 

todellisuus erilainen peruskouluopetuksessa, vai toteutuuko niin kutsuttu teknologiakasvatus 

sielläkin tietokoneen käytön näkökulmasta.  

Tämä tutkimus etenee loogisessa järjestyksessä käsitteenmäärittelyn kautta kohti varsinaista 

tutkimusta ja siitä tekemiäni pohdintoja jatkotutkimusmahdollisuuksineen. Aloitan tutkimuksen 

perehtymällä teknologian monipuoliseen maailmaan useista eri näkökulmista. Tämän jälkeen 

vertailen erilaisia teknologian määritelmiä, millä pyrin osoittamaan erilaisten painotuserojen 

merkityksen teknologian olemuksen ymmärtämisessä. Teknologian käsitteeseen tutustumisen 

jälkeen jatkan teknologian tarkastelua kasvatuksen viitekehyksessä. Teknologiakasvatukseen 

perehtymisen jälkeen alan rakentaa tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaa ja siirryn 

tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten asettamisen kautta varsinaiseen tutkimukseen ja 

tutkimustuloksiin.  Tutkimuksen lopuksi siirryn tutkimuksen pohdintaosioon, jossa pohdin 

tutkimuksen avulla saamiani tietoja, arvioin tutkimuksen luotettavuutta ja esitän tutkimukselleni 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 TEKNOLOGIAN OLEMUKSESTA 

Teknologia on nyky-yhteiskunnassamme varmasti kaikille tuttu termi. Uskoisin myös, että 

jokainen länsimainen ihminen osaa kysyttäessä mainita jotain teknologiasta. Jos annamme 

tehtäväksi luetella kolme asiaa, mitkä sana ”teknologia” tuo mieleen, on annettujen vastausten 

joukossa todennäköisesti paljon sellaisia jokapäiväisiä teknologisia esineitä, kuten tietokone, 

kännykkä tai televisio. Nämä oletetut vastaukset antavat kysymykseen oikeansuuntaisen 

vastauksen, mutta onko teknologia todellakin vain teknologisia esineitä. Entä jos opettajilta 

kysyttäisiin, mitä on se teknologiakasvatus, jota heidän tulisi oppilailleen voimassa olevan 

opetussuunnitelman mukaan opettaa? Kuinkahan moni opettaja vastaisi sen olevan tietokoneen 

käyttöä opetuksessa tai tietokoneen käytön opettamista? Alamäki (1999) myöntää tietokoneen 

olevan teknologiaa mutta toteaa sen olevan niin pieni osa ihmisen rakentamaa teknologista 

elinympäristöä, että tietokoneen kutsuminen teknologiaksi on verrattavissa siihen, että 

nimittäisimme puita ja lintuja biologiaksi. Linnut ja puut ovat samalla tavalla osa suurempaa 

yläkäsitettä, tässä tapauksessa biologiaa, mutta yksistään ne ovat vain yksittäisiä luonnon 

objekteja. Vastaavaa ajattelutapaa käyttäen kuulakärkikyniä ja kaikkia rakennuksiakin tulisi kutsua 

teknologiaksi, mutta harvoin kyseisiä objekteja kuulee niin kutsuttavan. (Alamäki (1999, 17.) 

Parikka (1998) on listannut muutamia kulttuurin ja yhteiskunnan kehityksen suuntaan 

voimakkaasti vaikuttaneita yksittäisiä teknologisia keksintöjä. Niitä ovat muun muassa kirjapaino, 

puhelin, radio, tietokone ja betoni. Sen lisäksi, että edellä mainitut keksinnöt ovat luoneet uutta 

kulttuuria ja ohjanneet sen kehitystä voimakkaasti uusille urille, ovat ne kaikki myös hyvin tuttuja 

ja arkipäiväisiä. (Parikka 1998, 44.)  Rahkonen (2000) toteaakin, että teknologiasta on tullut jo niin 

suuri ja tärkeä osa elämäämme, että teknologia on nykyään jo osa sitä, mitä ennen kutsuimme 

”luonnoksi” (Rahkonen 2000, 56).  

Jos teknologia on jo niin arkipäiväistä, eikö meidän silloin tulisi osata määritellä tarkalleen, 

mitä teknologia on? Tehtävä ei kuitenkaan ole lainkaan helppo. Teknologia-käsitteelle on helposti 

löydettävissä kymmeniä erilaisia määritelmiä. Jokainen määritelmä peilaa kehittelijänsä 

ajatusmaailmaa, intressejä ja aikansa yhteiskuntaa, kulttuuria ja arvoja. Kun liitämme kaikki edellä 

mainitut tekijät teknologian käsitteeseen, huomaamme, ettei teknologia ole lainkaan niin 
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yksinkertainen ja helposti selitettävä asia, kuin nopeasti voisi luulla. Edellä mainittujen tekijöiden 

lisäksi teknologian määrittelyssä täytyy vielä ottaa kantaa siihen, miten tekniikka ja tieteet liittyvät 

kokonaisuuteen. 

Tässä luvussa pyrin määrittelemään teknologian käsitettä mahdollisimman kattavasti ja 

monipuolisesti. Aloitan määrittelyn vertailemalla teknologian, tekniikan ja tieteen käsitteitä ja 

olemusta. Koska teknologia on ihmisen tuottamaa, ei teknologiaa voida ymmärtää ilman, että 

otetaan kantaa siihen, miten ihminen vaikuttaa teknologiaan ja teknologia ihmiseen. Tästä syystä 

pyrin tutkimaan monipuolisesti myös teknologian ja ihmisen suhdetta. Kappaleen lopuksi esittelen 

ja vertailen vielä erilaisia teknologian määritelmiä.  

2.1 Teknologia käsitteenä 

2.1.1 Tekniikka ja teknologia 

Yksi haastavimpia tehtäviä teknologia-termin määrittelyssä on ehdottomasti sen erottaminen 

tekniikka-termistä. Parikka (1998) toteaa, että arkikielessä teknologialla tarkoitetaan yleisesti 

tekniikkaa sekä teknisiä laitteita, koneita tai järjestelmiä. Jopa 1990-luvun alun sanakirjat esittivät 

tekniikan ja teknologian perusteetta synonyymeina. Parikan mukaan teknologialla voidaan 

arkikielessä tarkoittaa teknisissä töissä käytettäviä välineitä, teknisiä tuotteita tai teknisen työn 

suorittajaa ja hänen ammattitaitoaan. (Parikka 1998, 37.) Kantola (1997) lähtee tekniikan ja 

teknologian määrittelyssään liikkeelle sanojen alkuperästä. Hänen mukaansa molempien termien 

kantasana on kreikan kielen ´tekhne´, joka viittaa ihmisen tietämykseen ja taitoon. Tekniikkaan 

sisältyy täten kaikki taitoa vaativat ihmisen toiminnan muodot, joilla hän ilmaisee itseään. Eron 

tekniikan ja teknologian välille tekee teknologia-sanan jälkiosan termi ´logos´, joka tarkoittaa 

puhetta, järkeä tai oppia. Näin ollen teknologia on tekhnen logos, eli oppi niistä taidoista, joilla 

ihminen ilmaisee itseään. Edellä mainittu määritelmä asettaa täten tekniikan teknologian 

alakäsitteeksi. Tieteellisessä tutkimuksessa tätä lähtökohtaa pidetään yleisesti hyväksyttynä, koska 

se on pätevä etymologisesti, eli sanojen alkuperän selittävästi.. (Kantola 1997, 50.) 

 Etymologinen määrittely on kuitenkin vain yksi osa termien monimutkaisesta 

määrittelyprosessista. Määrittelyä hankaloittaa entisestään se tosiasia, että suomen kielen sanalla 

”tekniikka” on hyvin moniselitteinen merkitys. Englannin kielessä vastaavia termejä on kaksi: 

”technics” ja ”techniques”, joista ensimmäinen viittaa tuotteiden valmistusprosessiin ja 

jälkimmäinen siihen tieto-taitoon, jota tuotteiden valmistaminen vaatii. (Rasinen 2000, 25.) 

Suomen kielen ”tekniikka”-sanan monimerkityksisyyden huomaa helposti tutkimalla yleisesti 
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tunnettua toteamusta ”tekniikka petti”. Tällä sanonnalla voidaan viitata urheilijan tai jonkun muun 

ihmisen fyysiseen suoritukseen, joka ei onnistu toivotulla tavalla. Sanonnalla voidaan myös 

ilmaista esimerkiksi auton tai muun teknisen laitteen epäkuntoa, jolloin viitataan laitteen teknisen 

toimintaperiaatteen toimimattomuuteen. Näiden lisäksi sama ilmaisu sopii vielä kuvaamaan 

esimerkiksi jonkin teknologisen järjestelmän, kuten kaapelitelevisioverkoston, toimintahäiriöitä. Ei 

siis ole ihme, että suomen kielen sana ”tekniikka” nähdään niin kattavana terminä, että sitä 

pidetään yleisesti teknologian synonyyminä. Koska tekniikkaa ja teknologiaa tarkastellaan tässä 

tutkimuksessa ihmisen toimintana, ei ole tarkoituksenmukaista mieltää tekniikkaa suomalaisen 

kansankielisen tulkinnan mukaisena, koneen tai laitteen fyysisenä toimintana. Eli tekniikka 

nähdään tässä tutkimuksessa ihmisen toimintana tai sen tuloksena syntyneenä teknisenä tuotteena. 

 Alamäki (1999) esittää Mitchamiin (1994) viitaten, että tekniikan ja teknologian 

merkityserot löytyvät toiminnan tasoja ja kohteita vertailemalla. Hänen mukaansa termi tekniikka 

viittaa yksinomaan ihmisen tekemään suoritukseen, jonka tarkoituksena on ihmiskehon ja -mielen 

sisäinen harjoittaminen. Teknologia puolestaan viittaa koko monipuoliseen tuotantoprosessiin, 

jolloin toiminnan tarkoituksena on ihmisen ulkopuolella olevien asioiden ja esineiden tiedollinen 

käsittely ja manipulointi. (Alamäki 1999, 30.) Myös uusin suomen kielen sanakirja, Kielitoimiston 

sanakirja (2006), määrittelee tekniikka- ja teknologia-sanoille samansuuntaisen merkityseron. 

Tekniikan todetaan olevan ensisijaisesti luonnon mahdollisuuksien hyödyntämistä ja tuotteiden 

valmistamista ja käyttöä keinoin, jotka perustuvat luonnontieteiden sovelluksiin. ”Tekniikka”-

sanaa voidaan myös käyttää teknisistä laitteista ja rakenteista sekä niistä menetelmistä ja 

suoritustavoista, joita laitteiden valmistus vaatii. Teknologia määritellään opiksi luonnon raaka-

aineiden jalostuskeinoista, tekniikan teoreettiseksi puoleksi sekä tieteen ja teknologian [tekniikan] 

saavutuksiksi. (Kielitoimiston sanakirja 2006, 289.)  

 Kokoavasti voidaan siis todeta, että tekniikalla tarkoitetaan niitä menetelmiä ja keinoja, joilla 

ihminen ilmaisee itseään tai valmistaa tuotteita luonnon raaka-aineista. Tekniikan harjoittaminen 

kehittää itse itseään, eli mitä enemmän tiettyä tekniikkaa harjoittelee, sitä soveltuvammaksi se 

tulee tarkoitukseensa. Tekniikkaa ovat myös ne laitteet ja rakenteet, jotka ovat syntyneet ihmisen 

toiminnan tuloksena. Teknologia voidaan määritellä tekniikan yläkäsitteeksi. Teknologia on 

tekniikan teoreettinen puoli, eli oppi ja tieto siitä, miten tekniikkaa käytetään ja kehitetään niin, 

että tuotantoprosessissa otetaan tietoisesti huomioon sekä tekniikan että ympäristön asettamat 

mahdollisuudet ja rajoitukset. Teknologiaa ovat myös ne saavutukset, joihin tieteen ja teknologian 

eli tietoisesti kehitetyn tekniikan avulla on päästy.  
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2.1.2 Teknologia ja tiede 

Teknologian käsitteenmäärittelyssä nousi esiin myös tieteen liittyminen läheisesti teknologiaan. 

Tästä syystä on tarkoituksenmukaista määritellä myös, mikä suhde tieteen ja teknologian välillä 

on. Kurjanen, Parikka, Raiskio ja Saari (1995) toteavat, että käsityötä on ollut olemassa siitä 

lähtien, kun ihminen on valmistanut alkeellisia työkaluja, mutta teknologiasta voidaan puhua 

varsinaisesti vasta, kun keksintöjä on alettu tuottaa tarkoituksellisesti pääasiallisesti kaupallisiin 

tarkoituksiin ja tutkimuksen tuloksia eli tieteitä soveltaen (Kurjanen ym. 1995, 14–15). Tämä 

määritelmä osoittaa tieteet välttämättömäksi teknologian osaksi. Ilman tiedettä ei siis ole 

teknologiaa. Alamäki (1999) esittää vastakkaisen näkemyksen. Hän toteaa, että alkuihmiset ovat 

kehittäneet hyvinkin monimutkaisia teknologisia ratkaisuja ilman minkäänlaista tieteellistä 

tietämystä. Esimerkkeinä hän mainitsee alkuihmisten rakentamat asumukset, jousien, keihäiden ja 

ansojen kehittelyn sekä ruuanlaittotaidon. Nämä kaikki täyttävät edellä esitetyn teknologian 

määritelmän. Toiseksi esimerkiksi Alamäki antaa höyrykoneen, jota ihmiset poikkeuksetta pitävät 

teknologisena tuotteena. Myös höyrykone, kuten alkuihmisten teknologiset välineet, on kehitelty 

ajan kuluessa, yrityksen ja erehdyksen kautta saatua tietoa hyödyntämällä, ei tieteellistä tietoa 

soveltamalla. (Alamäki 1999, 32.) Tässä kohtaa täytyy huomioida, että myös tieteellistä tietoa voi 

esiintyä ilman teknologisia sovelluksia. Tästä esimerkkinä olkoon antiikin Kreikan tieteellinen 

kulttuuri 300-luvulla eKr. Historiaa lukeneet tietävät, että vaikkei antiikin Kreikan tiede 

luonutkaan mullistavia keksintöjä tai innovaatioita, niin tieteellisessä edistyksessään se hakee 

vertaistaan vielä 2000-luvullakin. (Kantola 1997, 51.) 

 Lemola (2000) lisää, että teknologian ollessa ilmiönä huomattavasti tiedettä vanhempi ei ole 

mahdollista, että tiede synnyttäisi teknologiaa. Sen sijaan Lemola toteaa, että 1800-luvulla alkanut 

luonnontieteiden voimakas kehitys on alkanut kasvattaa tiedettä ja teknologiaa yhteen, mikä on 

vaikuttanut teknologian muuttumiseen ja sen sisältöön. Hänen mukaansa yhteen kasvaminen on 

tuottanut suunnattoman määrän keksintöjä ja innovaatioita sekä synnyttänyt teollisuuden 

tutkimuslaboratoriota ja yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välille. Voidaan siis jopa sanoa 

teknologian tieteellistymisen palauttaneen ihmiselle aseman, jonka koneellistuminen häneltä vei. 

(Lemola 2000, 12.) Tämä toteamus on helppo allekirjoittaa, koska koneellistumisen avulla ihminen 

helpotti omaa työtaakkaansa mutta samalla pienensi omaa merkitystään tuotantoprosessissa. 

Nykyään ihmiset työskentelevät paljon tuotekehittelyn ja tutkimuksen parissa, minkä tarkoituksena 

on kehittää olemassa olevia tuotteita ja teknologioita niin uutta tieteellistä tietoa kuin 

kokemusperäistä tietoa hyväksikäyttäen.  
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 Rasinen (2000) esittelee Duggerin (1993) laatiman listan teknologian ja tieteen eroista ja 

yhtäläisyyksistä, mikä auttaa ymmärtämään ilmiöiden erilaisia tavoitteita ja intressejä sekä 

hahmottamaan käsitteiden keskinäistä suhdetta. Listan mukaan  

 

teknologia vastaa kysymykseen ”miten”, tiede kysymykseen ”mitä”. 

Teknologia luo tietoa, tiede etsii tietoa. 

Teknologia on yrityksen ja erehdyksen ohjaamaa, tiede on teorioiden ohjaamaa. 

Teknologia on toimintaorientoitunutta, tiede tutkimusorientoitunutta. (Rasinen 2000, 32–33.) 

 

Kokoavasti voidaan siis todeta teknologian ja tieteen olevan kaksi erillistä ilmiötä, joilla 

molemmilla on omat intressinsä ja tarkoitusperänsä. Teknologia ja tiede ovat kuitenkin 

tiivistyvässä vuorovaikutuksessa keskenään, koska molemmat hyötyvät toisen toiminnasta. 

Alamäki (1999) on kuvaillut teknologian ja tieteen suhdetta osuvasti käyttäen kännykkää 

esimerkkinä. Alamäki toteaa, että tiede luo perustan kännykän tekemiselle, mutta tiede yksistään ei 

pysty sitä tuottamaan. Tässä tapauksessa ensin tarvitaan tiedettä löytämään ja määrittelemään 

radioaallot ja niitä koskeva tieto ja tieteelliset lainalaisuudet. Tämän jälkeen teknologia käyttää 

näitä tietoja hyväkseen suunnitellessaan ja toteuttaessaan radioaaltoja hyväkseen käyttävän 

teknologisen laitteen, kännykän. Jatkuvan kehittymisen kannalta tulee muistaa myös, että 

kännykkä ei välttämättä ole vielä lähellekään valmis ja lopullinen tuote, vaan se on edelleen 

teknologian kehiteltävissä. Toisaalta myös tiede voi löytää kännykän avulla jotain uutta, mitä 

ilman kyseistä tuotetta ei ole ollut mahdollista löytää tai havaita. (Alamäki 1999, 33.) 

2.2 Teknologia ihmisen kuvastajana 

Kuten kappaleen alussa mainitsin, ei teknologiaa voida nähdä irrallaan ihmisestä, jonka toiminnan 

ansiosta teknologia ylipäätään on olemassa. Periaatteessa voidaan sanoa, että kaikki olemassa 

olevat tekniset ja teknologiset systeemit ovat perusperiaatteeltaan samankaltaisia, koska ne on 

lähes poikkeuksetta suunniteltu korvaamaan ihmisen toimintaa. Sensorit korvaavat ihmisen aisteja, 

moottorit korvaavat lihakset, tietokoneet korvaavat aivot ja niin edelleen. (Järvinen, Lindh, 

Sääskilahti & Twyford 2002, 55.) Teknologian voidaan siis nähdä kuvastavan olemukseltaan 

luojaansa, ihmistä. Koska teknologiaa tuottava ihminen on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa 

ympäristöönsä, on tutkimuksessa syytä tarkastella myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmiseen 

tässä jatkuvassa kehitysprosessissa ja heijastuvat täten myös teknologiaan. 
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2.2.1 Teknologia osana kulttuuria ja yhteiskuntaa 

Kulttuuria tarkastellessa unohdetaan helposti se, miten teknologiset keksinnöt ovat vaikuttaneet 

kulttuurin muodostumiseen ja kehittymiseen. Vaikutukset on kuitenkin helppo huomata, kun 

tarkastellaan sitä, miten kirjapainon keksiminen on luonut lukevan mediakulttuurin, puhelin ja 

radio luoneet reaaliaikaisen telekommunikaation kulttuurin tai tietokone maailmanlaajuisen 

tietoyhteiskunnan. (Parikka & Rasinen 2009, 19.) Parikka (1998) esittää näkemyksensä 

teknologian ja yhteiskunnan suhteesta: 

Tekniikka ja teknologia ovat erottamaton osa yhteiskunnan kehittymistä. Usein emme 

kuitenkaan tiedosta niiden yhteyksiä riittävän selvästi, koska teknologian jokapäiväisyyden, 

pirstaleisuuden ja yhteyksien monitahoisuuden vuoksi niiden kokonaisvaikutuksia on vaikea 

lyhyellä aikavälillä havaita. (Parikka 1998, 50.) 

Teknologiasta on tullut niin tavallinen asia elämässämme ja ympäristössämme, että emme helposti 

edes näe sen olevan osa kulttuuriamme. Monet mieltävät teknologian vain teollisuuden 

toiminnaksi, mutta koska teknologia on tehty ihmisen toiminnan korvaajaksi ja ihmisen kykyjen 

jatkeeksi myös kotona ja vapaa-ajalla, kuuluu se erottamattomasti jokapäiväiseen ympäristöömme 

(Alamäki 1999, 23).  

 Teknologia on nykyään erottamaton osa kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme ja tästä syystä 

teknologia myös kehittää itseään yhteiskuntamme mukana. Kaikki teknologia on ihmisen luomaa, 

ja ihminen tuottaa teknologiaa ympäristöstään kumpuavien tarpeiden mukaan. Koska teknologia 

on osa ihmisten jokapäiväistä ympäristöä, niin täten teknologia on itse mukana luomassa uutta 

teknologiaa. Teknologia on siis jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka kehittää yhteiskuntaa ja 

kulttuuria ja kehittyy itse niiden mukana. 

2.2.2 Teknologinen determinismi ja voluntarismi 

Teknologia kuuluu nykyään erottamattomasti kehittyneiden maiden ihmisten jokapäiväiseen 

elämään. Ihmiset käyttävät jatkuvasti teknologisia välineitä ja verkostoja. Teknologisia ratkaisuja 

ja sovelluksia on keksitty ja kehitelty kaikille ihmiselämän osa-alueille, mutta kenen toimesta ja 

miksi. Kuka tai mikä ohjaa teknologian jatkuvaa kehittymistä ja sen suuntaa?  

Niiniluoto (2000) esittää vaihtoehtoisiksi ratkaisuiksi teknologisen determinismin ja 

voluntarismin käsitteet. Teknologinen determinismi tarkoittaa teknologian itseohjautuvuutta. Sen 

mukaan teknologia ohjaa vääjäämättä itse itseään ”sisäisen logiikkansa” mukaan, johon ihmisellä 
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ei ole mahdollisuutta puuttua. Uusi tekniikka ja teknologia synnyttävät uusia ongelmia, joiden 

ratkaisemiseksi tarvitaan taas uusia teknologioita. Tekniikasta ja teknologiasta tulee täten 

itseohjautuva ja itseään täydentävä systeemi, jonka kehitystä ohjaa ”teknologinen imperatiivi”. 

Teknologinen imperatiivi pyrkii tuottamaan kaikki mahdolliset tekniset ja teknologiset ratkaisut, 

jotka on mahdollista tehdä. Teknologisen determinismin ajatuksen puolesta puhuu esimerkiksi 

atomipommin kehityskulku: Kun atomipommi oli mahdollista valmistaa, se myös valmistettiin. 

Kun atomipommi oli valmis käytettäväksi, sitä myös käytettiin sodankäynnin välineenä. 

Teknologisen voluntarismin ajatus korostaa puolestaan ihmisen osuutta teknologian 

kehittämisessä. Koska teknologia on ihmisen luomaa, niin teknologian kehittämisen taustalla 

vaikuttaa aina jossain määrin ihmisen tahto. Jos teknologian olemassaolo perustuu ihmisten 

toimintaan, on ihminen kykenevä myös toiminnallaan ohjaamaan kehityksen suuntaa. 

Toteutuakseen teknologinen determinismi vaatii kuitenkin ihmisiltä riittävää teknologian ja 

teknologisten järjestelmien tuntemista ja ymmärtämistä. Voidakseen ottaa teknologian kehityksen 

hallintaansa täytyy ihmisellä olla käsitys erilaisista kehitysmahdollisuuksista ja ymmärrys siitä, 

mihin suuntaan kehitystä olisi paras viedä. Tässä puolestaan korostuvat ihmisten arvot ja asenteet 

yhtenä teknologian osa-alueena. (Niiniluoto 2000, 29–31.) 

2.2.3 Teknologian etiikka 

Ihmiset luokittelevat helposti teknologisia välineitä tai järjestelmiä itsessään hyviksi tai pahoiksi 

teknologioiksi. Teknologia ei kuitenkaan itsessään voi olla hyvää tai pahaa. Koska ihminen on se, 

joka tuottaa teknologian, eikä teknologia itsessään ole edes olemassa ilman ihmistä, ei voi olla 

olemassa hyvää tai pahaa teknologiaa (Alamäki 1999, 20–21). Uskoi ihminen teknologian 

ohjautuvan sitten teknologisen determinismin tai voluntarismin kautta, niin kiistämätön tosiasia on 

se, että ihmisen kuvastajana teknologian taustalla vaikuttavat aina ihmisen arvot ja asenteet. 

Tällöin puhumme teknologian etiikasta. Ihminen tietää, miten julma ja mieletön ase atomipommi 

on. Tästä huolimatta ihminen on se, joka luo tietoisesti tarpeen pommille, keksii ja kehittää sen ja 

lopulta käyttää sitä, vaikka tietää ennalta aseen käytön eettisen vääryyden. Voimmeko tämän 

kaiken jälkeen syyttää atomipommia elottomana tuotteena jostain? Täytyy muistaa, että 

teknologiasta puhuttaessa. ihminen on aina viime kädessä vastuussa. 

 Eli jos ihminen paheksuu puhelinseksipalveluita tai moittii huonoa televisio-ohjelmaa, ei 

kyse ole teknologian pahuudesta tai huonoudesta vaan ihmisen tekemistä arvovalinnoista, joiden 

seurauksena ihmisen elinympäristö ja tämän mukana teknologia on kehittynyt sellaiseksi kuin se 

on (Parikka 1998, 49). Viime vuosina on alettu kiinnittää vahvasti huomiota teknologian etiikkaan, 
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koska on alettu huomata, miten ihmisten häikäilemätön luonnon hyväksikäyttö vaikuttaa 

elinympäristöömme. Teknologian kautta ihminen on valmistanut materiaaleja, jotka eivät sovi 

luonnon normaaliin kiertokulkuun, kuluttanut surutta uusiutumattomia luonnonvaroja ja 

saastuttanut luontoa. Nämä kaikki ovat seurausta teknologian ymmärtämättömästä ja 

häikäilemättömästä käytöstä tai yhteiskunnan vastuunkannon puutteesta. (Parikka 1998, 60.) 

Paradoksaalista tässä kaikessa on kuitenkin se, että ympäristöongelmia on alettu havaita vasta 

sitten, kun niistä on alkanut olla haittaa ihmiselle (Kantola 1997, 66). Ihmistä on tituleerattu 

sokeasti omia intressejään toteuttavaksi eläimeksi, mikä pitää teknologian käytön osalta mielestäni 

täysin paikkansa. Lähimenneisyydestä voidaan osoittaa useita esimerkkejä siitä, miten omaa 

etuaan ajaessaan ja hyvinvointiaan edistäessään ihmisen eettisyyskin jää helposti taka-alalle. Jos 

ihminen on eettiseen ajatteluun kykenevä, arvot ja asenteet omaava eläin, miten hän voi kyetä 

tuottamaan sellaisia teknologisia tuotteita, jotka sotivat hänen inhimillisyyttään vastaan? Onko 

ihmisen liian helppo piiloutua valmiin teknologisen tuotteen taakse ja syyttää sitä itsensä sijaan? 

Onko auto esineenä syyllinen ympäristön saastumiseen tai moottorisaha sademetsien 

tuhoutumiseen? 

  Kokoavasti voitaneen siis todeta, että teknologia kuvastaa ihmisen eettisyyttä tai eettisyyden 

puutetta käyttötarkoituksensa ja käytön vaikutusten kautta. Martin (2002) esittää, että teknologiaa 

ei voida käsitellä ilman, että otetaan kantaa arvoihin. Hänen mukaansa arvot voidaan peittää ja 

jättää taustalle, mutta silti ne ovat aina läsnä. Teknologia ei siis missään nimessä ole arvotonta, 

mutta jos ihminen on kykenevä tappamaan toisen ihmisen, pystyy hän myös tuottamaan 

teknologiaa, jonka käyttötarkoitus on inhimillisyyden tai elinympäristön kannalta eettisesti väärin. 

(Martin 2002, 210.) 

2.3 Erilaisia teknologian määritelmiä 

Edellä on otettu kantaa siihen, miten vaikea käsite teknologia on määriteltäväksi. On osoitettu, 

miten teknologia liittyy hyvin monihaaraisesti niin tekniikkaan, tieteisiin, kulttuuriin ja 

yhteiskuntaan kuin asenteisiin ja arvoihinkin. Kaiken edellä esittelemäni teknologian 

monipuolisuuden kuvauksen jälkeen on ymmärrettävää, että lyhyen ja yksiselitteisen määritelmän 

luominen teknologian käsitteelle on täysi mahdottomuus. Esitin edellä uusimman sanakirjan 

teknologian määritelmän, joka määritteli teknologian ensisijaisesti opiksi siitä, miten luonnon 

raaka-aineita jalostetaan. Muita määritelmiä olivat tekniikan teoriapuoli ja ne saavutukset, joihin 

tieteen ja olemassa olevan tekniikan avulla on päästy. Sanakirjoissa määritelmät täytyy mahduttaa 

pieneen sanamäärään, joten mielestäni kielitoimiston sanakirja antaa siihen nähden melko 
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monipuolisen määritelmän teknologialle. Toisaalta katson määritelmää asiaan perehtyneen tutkijan 

silmin, jolloin ymmärrän niitä taustalla piileviä monia erilaisia merkityksiä, joihin esimerkiksi 

”tekniikka”-sanalla viitataan. En tiedä, miten sanakirjan määritelmä, joka on rakennettu 

moniselitteisen ”tekniikka”-sanan ympärille, on ymmärrettävissä tavallisen lukijan silmin. 

Kansantajuisempi teknologian määritelmä vaatinee siis enemmän selittävyyttä. 

 Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa käynnistettiin vuonna 1992 

teknologiakasvatuskokeilu, jonka yhteydessä Parikka ja Rasinen (1994) määrittelivät teknologian 

seuraavasti: 

Teknologia on teknisten välineiden, laitteiden sekä koneiden rakenteiden ja 

toimintaperiaatteiden ymmärtämistä sekä niiden taitavaa ja hallittua käyttöä tuotteiden ja 

palveluiden aikaansaamiseksi (Parikka & Rasinen 1994, 16). 

Kyseinen määritelmä on kehitetty tutkittaessa peruskoulujen teknologiakasvatuksen kehittämistä, 

ja tästä syystä siinä painottuu voimakkaasti näkemys siitä, että keskeinen osa teknologiaa on 

teknologisten välineiden tunteminen ja niiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen. 

Teknologiakasvatuskokeilua varten tehty määritelmä on jo paljon kansantajuisempi kuin 

sanakirjan määritelmä, mutta teknologisten välineiden ja laitteiden tunteminen ja käyttö on selvästi 

tämän määritelmän tärkeimmäksi seikaksi. Vaikka ihminen on luonnollisesti kaikkien 

määritelmässä mainittujen toimintojen suorittaja, niin kyseinen määritelmä ei mielestäni tuo 

tarpeeksi esille ihmisen osallisuutta teknologian olemassaoloon ja tuottamiseen. 

 Yhdysvalloissa käynnistettiin vuonna 1995 kansallinen teknologiakasvatusprojekti 

”Technology for All Americans Project”, ”TfAAP”. Projektin alkuunpanijana oli amerikkalainen 

aineenopettajajärjestö ”International Technology Education Association”, ”ITEA”, jonka 

tarkoituksena oli ulottaa ylempien luokkien teknologiakasvatus koskemaan myös alempia luokka-

asteita. (Kananoja 2000, 20.) Vuonna 1996 julkaistussa asiakirjassa ITEA määritteli teknologian 

seuraavasti: 

Technology is human innovation in action. It involves the generation of knowledge and 

processes to develop systems that solve problems and extend human capabilities.(ITEA 2007, 

16.)  

Teknologia on ihmisen suorittamaa keksimistoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on sellaisten 

tietojen ja menetelmien kehittäminen, joilla pystytään luomaan systeemejä, jotka auttavat 

ratkaisemaan ongelmia ja laajentamaan ihmisen kykyjä. Tämä määritelmä näkee mielestäni 
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teknologian jo paljon laajempana kokonaisuutena kuin Parikan ja Rasisen määritelmä. ITEA näkee 

teknologian ihmisen toiminnaksi, jolla saadaan kehitettyä sellaista tietoa ja taitoa, joilla ihmisen 

ongelmanratkaisukykyä ja muuta luontaista potentiaalia saadaan lisättyä. Kyseinen määritelmä 

korostaa selkeästi ihmisen aktiivisuutta keskeisimpänä tekijänä teknologian rakentumisessa. 

ITEA:n määritelmä ei toisaalta tuo millään tavalla teknologisia esineitä osana teknologiaa. Sana 

”systems”, joka voidaan käsittää systeeminä, rakennelmana tai järjestelmänä, ei mielestäni anna 

oikeaa kuvaa siitä tosiasiasta, että myös teknologiset esineet ovat merkittävä osa teknologiaa. 

Alamäki (1999) on koonnut useiden ajattelijoiden näkemyksiä yhteen ja koonnut niistä 

kuvion, joka kuvaa monipuolisesti teknologian koostumusta. Alkuperäisteos on kirjoitettu 

englannin kielellä, joten olen koonnut Alamäkeä mukaillen teknologian koostumuksen kuvioon 1.  

 

KUVIO 1. Teknologian rakenne Alamäkeä (1999, 35) mukaillen 

Kuvion mukaan teknologia koostuu neljästä perustekijästä, jotka ovat tahto, tieto, toiminta ja tuote. 

Teknologia on ihmisen toimintaa, joten teknologian lähtökohtana on ihmisen tahto tehdä jotain. 

Tahto tuottaa teknologiaa kumpuaa ihmisen haluista ja tarpeista, joihin vaikuttavat muun muassa 

tunteet, motivaatio ja arvot. Pystyäkseen tuottamaan teknologiaa ihminen tarvitsee myös tietoa. 
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Tieto voi olla käsitteellistä, eli tietoa asioiden ja ilmaisuiden merkityksistä teoreettisella tasolla, tai 

toiminnallista, eli käytännön tietoa esimerkiksi erilaisten koneiden ja laitteiden käytöstä ja 

toimintaperiaatteista.  

        Seuraava teknologian tekijä on toiminta, johon kuuluu ihmisen toiminnallinen prosessi niin 

tuotteen suunnittelun, tuottamisen kuin käytönkin aikana. Viimeinen teknologian osa-alue on tuote, 

joka voi olla tiedollista pääomaa, elollinen biologinen eliö, kemiallinen koostumus tai fyysinen 

objekti. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden voidaan nähdä yhdessä kuvastavan ihmisen fyysistä 

olemusta siten, että tieto kuvastaa ihmisen mieltä, toiminta kehoa, tahto tunnetta ja tuote ihmisen 

elinympäristöä. (Alamäki 1999, 34.) Alamäen kokoama kuvio on todella monipuolinen ja tuo 

hyvin esille teknologian eri osatekijät. Ainoa teknologian käsitteen määrittelyä hankaloittava 

seikka on, että kuvio on todella monitahoinen, ja siksi siitä ei ole helppoa muodostaa 

yksinkertaistettua teknologian määritelmää, vaan määritelmäksi jäävät kuviosta tehtävät tulkinnat. 

 Lindh (2006) puolestaan määrittelee teknologian käsitteen yleissivistävän kasvatuksen 

yhteydessä tietojen ja taitojen prosessiksi, joka ilmenee oppijan tuottamina konkreetteina ja/tai 

abstrakteina teknologisen maailman esineinä, laitteina ja rakenteina. Näitä teknologian 

kokonaisuuksia opitaan ymmärtämään ongelmanratkaisun kautta. (Lindh 2006, 62.) Edeltäviin 

teknologian määritelmiin verrattuna Lindh korostaa yleissivistävän kasvatuksen viitekehyksessä 

ongelmanratkaisutaitoja, joiden avulla teknologiaa hänen mukaansa opitaan ymmärtämään.  

 Tämän tutkimuksen kannalta ei ole merkittävää se, mikä teknologian määritelmä on paras tai 

tutkijan näkökulmasta kattavin, vaan osoittaa, miten monipuolinen termi teknologia ylipäätään on. 

Tämä huomio auttaa ymmärtämään sen, miten tärkeätä yleissivistävän peruskoulun teknologiasta 

ja teknologiakasvatuksesta puhuttaessa on määritellä kyseiset termit jollain tavalla. 

Yleissivistävälle kasvatukselle on asetettu tiettyjä tavoitteita ja sisältöjä. Jotta nämä sisällöt ja 

tavoitteet voisivat olla saavutettavissa, tulee ne rajata ja määritellä. Tämä määrittely on nähdäkseni 

erityisen tärkeätä teknologian ja teknologiakasvatuksen osalta, että oppimistilanteessa opettaja ja 

oppilaat puhuvat niin sanotusti samasta asiasta. 

 Olen tässä luvussa pohtinut teknologian olemusta ja osoittanut, miten teknologia liittyy 

nykyaikana lähes kaikkeen ympärillämme. Tämä tutkimus keskittyy teknologiakasvatuksen 

tutkimiseen, mikä liittää teknologian moninaisen käsitteen koulukontekstiin. 

Kandidaatintutkielmassani totesin, että POPS2004 jättää teknologiakasvatuksen toteutumisen 

suhteen todella paljon opettajan teknologisen tietotaidon varaan, joten nähdäkseni on tarpeellista 

tutkia seuraavaksi teknologian olemusta nimenomaan opettajan ja kasvatuksen näkökulmasta: mitä 

erityispiirteitä teknologia saa puhuttaessa siitä yleissivistävän koulun toteuttaman kasvatuksen 

kontekstissa? Tällöin on syytä tutkia myös sitä, millaisia erilaisia näkökulmia, painotuksia ja 
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vivahteita teknologiakasvatus on saanut eri maissa eri aikakausina. Toisaalta tulee tutkia myös 

opettajien teknologisen yleissivistyksen olemusta ja sen tarvetta teknologiakasvatuksen 

toteutumisen näkökulmasta.   

Seuraavassa luvussa pyrin löytämään näkökulmia ja vastauksia edellä esittämiini kysymyksiin. 

Aloitan pohtimalla teknologian osuutta ja tarpeellisuutta osana nykyihmisen yleissivistystä, minkä 

jälkeen siirryn käsittelemään samaa aihetta opettajuuden näkökulmasta. Tämän jälkeen tarkastelen 

laaja-alaisesti teknologiakasvatusta ja sen kehittymistä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Kappaleen lopuksi pyrin kaiken edeltävän pohjalta analysoimaan ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden luomaa kuvaa teknologiakasvatuksesta, jonka tulisi olla myös koko 

suomalaisen peruskoululaitoksen näkemys yleissivistävästä teknologiakasvatuksesta. Onhan 

POPS2004 kansallinen kehys kaikkien paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseen, jolloin sen 

tulee määritellä perusopetuksen raamit myös teknologiakasvatuksen osalta.   
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3 TEKNOLOGIA KASVATUKSEN 
VIITEKEHYKSESSÄ 

Teknologia tekee länsimaisesta elämäntavasta sen, mitä se on. Tämä on kiistämätön totuus, piti siitä 

tai ei. Ihmiset eivät kovin mielellään olisi palaamassa arkeen, jossa pukeudutaan eläinten taljoihin, 

ruoka keitetään avotulella saviastioissa ja haavat poltetaan kiinni omatoimisesti kuuman raudan 

avulla. Ihmiset ottavat nykyään mielellään vastaan teknologian mukanaan tuoman mukavuuden, 

helpotuksen ja avun. Lapset kohtaavat tämän teknologisen maailman heti synnyttyään, ja heidän 

tulisi saada valmiuksia aikuisikäänsä varten, jolloin heidän tulisi osata myös arvioida teknologisen 

maailman hyviä ja huonoja puolia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsille kerrottaisiin, mikä 

teknologisessa maailmassa on hyvää ja mikä huonoa. Tosielämässä asiat ovat harvoin 

mustavalkoisia, ja sen lisäksi teknologia muuttuu jatkuvasti. Tästä syystä lasten tulee oppia 

muodostamaan oma näkemyksensä asioista. Kasvaminen teknologioiden keskellä saa lapset helposti 

olettamaan monet asiat itsestäänselvyyksinä. Teknologiakasvatuksen avulla pystytään avaamaan 

lasten silmät teknologiselle maailmalle ja kehittämään heidän valmiuksiaan kriittiseen 

ajattelutapaan. (Newton 2005, vii.) Teknologian ollessa myös luonnollinen osa kulttuuria tulisi 

lapset kasvattaa tämän kulttuurin aktiivisiksi ja osallistuviksi jäseniksi (Järvinen 2001, 48). 

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden lisäksi teknologiakasvatuksen kautta tulisi opettaa 

valmiuksia ymmärtää ja hallita tämän päivän ja tulevaisuuden teknologisia järjestelmiä ja niihin 

liittyviä ongelmia (Parikka & Rasinen 2009, 33). Alamäki (1999, 152) huomauttaa, että 

teknologiakasvatuksen tulee keskittyä erityisesti moderniin teknologiaan, koska näin koulussa 

opitut tiedot ja taidot saavat merkityksen ympäröivässä teknologisessa maailmassa eivätkä jää 

ympäröivästä todellisuudesta irrallisiksi. Näin oppilaat voivat käyttää hyväksi tietojaan ja taitojaan 

muokatessaan omaa henkilökohtaista näkemystään teknologian merkityksestä ja vaikutuksista 

mahdollisimman realistiseksi. 

 Teknologiakasvatukselle on löydettävissä loputon määrä erilaisia, hieman toisistaan eroavia 

määritelmiä. Määritelmät ovat pääosin hyvin samankaltaisia, ja erot näiden määritelmien välillä 

muodostuvat lähinnä erilaisista näkemyksistä teknologiakasvatukseen tarvittavista oppiaineista ja 

niistä valmiuksista, joita teknologiakasvatuksen kautta tulisi opettaa. Toisten tutkijoiden mielestä 
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teknologiakasvatukselle tulisi olla oma oppiaine ja toisten mielestä teknologiakasvatusta voidaan 

paremmin toteuttaa monien oppiaineiden yhteydessä, eri oppiaineiden sisältöjä yhdistävänä, 

eheyttävänä opetuksena. Toisten tutkijoiden mukaan kädentaidot ovat tärkeintä 

teknologiakasvatuksen sisältöä, kun taas toisten mielestä keskiössä tulee olla kriittisen ajattelun 

kehittyminen. Erilaisten määritelmien listaaminen tässä yhteydessä ei olisi mielekästä, joten palaan 

teknologiakasvatuksen sisältöihin tarkemmin seuraavassa kappaleessa, teknologisen 

yleissivistyksen vaatimien valmiuksien yhteydessä. Tässä yhteydessä koen tarpeelliseksi pohtia 

ensisijaisesti kokonaiskuvaa siitä, miten teknologiakasvatus jäsentyy teorian tasolla. 

Olen tässä tutkielmassa aiemmin osoittanut, miten moneen asiaan teknologia liittyy ja miten 

monin eri tavoin teknologia voidaan määritellä. Kun tutkitaan teknologiakasvatusta, eli tutkitaan 

teknologiaa kasvatuksen näkökulmasta, täytyy teknologian monimuotoisuuden lisäksi ottaa 

huomioon monia muitakin tekijöitä. Tarkasteltaessa teknologiaa kasvatuksen näkökulmasta 

kasvatus muodostaa kentän, jota rajaavat sosiaaliset edellytykset kasvatukselle, teknologinen 

substanssi [perusaines] sekä opetus- ja oppimismenetelmien antamat mahdollisuudet. Näin ollen 

kasvatus teknologisessa maailmassa edellyttää teknologian oppimista, joka tapahtuu 

teknologiakasvatuksen kontekstissa. (Lindh 2006, 28.) Vaikka tietyt tekijät, kuten sosiaaliset 

edellytykset, teknologinen substanssi ja oppimismenetelmät osaltaan rajaavat teknologiakasvatusta, 

niin ne myös luovat sen osan teknologista maailmaa, jossa teknologiakasvatus tapahtuu. Kuvio 2 

havainnollistaa Lindhin näkemystä siitä, miten teknologiaa opitaan teknologiakasvatuksen kautta. 

 

KUVIO 2. Teknologian oppimisen struktuuri teknologiakasvatuksessa (Lindh 2006, 124) 
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Teknologinen substanssi viittaa siihen teknologiseen perusainekseen, joka ympäröi oppijaa 

teknologisessa maailmassa ja josta oppija tekee havaintoja ja päätelmiä kokemustensa sekä 

näkemystensä perusteella. Teknologinen substanssi voidaan toisin sanoen nähdä teknologiseksi 

rakennusaineeksi, jota oppijalla on käytössään ja johon perustuen hän luo henkilökohtaisen 

teknologisen maailmankuvansa. Teknologista substanssia on myös se tieto, jota oppija on jo 

aiemmin luonut ja joka näin ollen vaikuttaa myös uusien tulkintojen muodostumiseen. 

Teknologiakasvatuksen sosiaalisilla edellytyksillä tarkoitetaan oppijan henkilökohtaisia valmiuksia 

tehdä havaintoja ja problematisoida teknologisessa maailmassa ilmeneviä ongelmia. Havaittujen 

ongelmien ratkaisemiseksi oppija puolestaan tarvitsee ongelmanratkaisutaitoja. 

         Kolmas teknologian maailmaa kasvatuksen näkökulmasta rajaava tekijä on 

teknologiakasvatuksen oppimismenetelmät. Tämä tekijä tuo teknologiakasvatukseen mukaan 

opettajan tai ohjaajan roolin. Jos oppijalla ei ole aiempien kokemusten tuomaa rutiinia tulkita 

teknologista substanssia ja havaita mahdollisia ongelmia tai häneltä puuttuu tieto taito ongelmien 

ratkaisemiseksi, on opettajalla merkittävä rooli auttaa oppijaa tulkitsemaan teknologista maailmaa 

ja ohjata valitsemaan ongelmanratkaisussa tilanteeseen sopivan menetelmän tai menetelmiä. Näin 

ollen teknologiakasvatus toteutuu silloin, kun oppija osaa löytää ja ratkaista teknologiaan liittyviä 

ongelmia, käyttäen hyväksi teknologista substanssiaan ja tuoden sen tilanteellisen empirian tasolle, 

eli keskelle senhetkistä kokemusmaailmaansa. Nyt oppija voi muodostaa teknologiasta uuden 

teoreettisen näkemyksen joko omien tietojensa ja taitojensa avulla tai opettajan antamien 

teknologisiin opetusmenetelmiin pohjautuvan ohjauksen avulla. Teknologiakasvatuksen kautta on 

opittu uutta teknologiasta, kun oppijan muodostama uusi teoreettinen näkemys teknologiasta 

palautuu takaisin teknologisen substanssin tasolle, eli uusi teoria palaa osaksi oppijan teknologista 

maailmankuvaa ja teoria on tulevaisuudessa oppijan käytettävissä hänen kohdatessaan uusia 

teknologisia ongelmanratkaisutilanteita. 

 Lindhin kuvaus teknologiakasvatuksen toteutumisesta teknologiakasvatuksen kautta rajautuu 

oppijan kokemusmaailmaan ja edelleen niihin tekijöihin, jotka rajaavat teknologiakasvatuksen 

kenttää. Lindhin esittämä teknologian oppimisen struktuuri sopii mielestäni hyvin kuvaamaan sitä 

prosessia, joka oppilaiden tulee läpikäydä oppiakseen teknologiaa. Alamäki (1999) esittää 

laajemman näkemyksen teknologiakasvatuksesta vieden teknologiakasvatuksen yksilön tasolta 

ihmiskunnan tasolle ja tuoden mukaan kaikki ne tekijät, jotka hänen mukaansa vaikuttavat 

ulkopuolelta teknologiakasvatukseen. Kuvio 3 havainnollistaa Alamäen näkemystä siitä, miten 

teknologiakasvatus muodostuu elinpiirissämme. 
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KUVIO 3. The realm of technology education (Alamäki 1999, 60) 

Lähtökohtaisesti teknologinen maailma muodostuu ihmisten ja luonnon väliin, koska 

teknologiseen maailmaan vaikuttavat sekä ihmiset että luonto. Toisaalta myös teknologinen 

maailma vaikuttaa sekä ihmisiin että luontoon, joten ihmiset, luonto ja teknologinen maailma ovat 

jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Teknologiseen maailmaan kuuluu teknologinen tieto, 

teknologiset prosessit, teknologiset esineet ja teknologiaa koskeva tahto. Kun tätä teknologista 

maailmaa käsitellään teknologiakasvatuksen kautta, on tuloksena hyvän teknologisen lukutaidon, 

eli teknologisen yleissivistyksen, omistava ihminen. Näiden ihmisten kautta tieto teknologisesta 

maailmasta palaa jälleen teknologiseen maailman tasolle. Eli toisin sanoen teknologinen maailma 

muuttuu Alamäen näkemyksen mukaan hyvän teknologisen yleissivistyksen omistavien ihmisten 

kautta. Nämä ihmiset muokkaavat teknologista maailmaa, eli teknologista tietoa, teknologisia 

prosesseja ja esineitä, sekä vaikuttavat teknologiaa koskevaan ihmistahtoon. Näin ajateltuna nämä 

hyvän teknologisen yleissivistyksen omistavat ihmiset ovat ylivertaisessa asemassa muihin 

ihmisiin nähden. Onko asia todellakin niin, että vain tietty ihmisryhmä vastaa koko teknologisen 

maailman kehittymisestä, vaikka teknologinen maailma vaikuttaa nyky-yhteiskunnassa sen 

jokaiseen jäseneen? Onko teknologinen yleissivistys kaikkein merkittävin osa yleissivistystämme? 
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3.1 Teknologiakompetenssi osana yleissivistystä 

Lindh (2006) pohtii väitöskirjansa johdantokappaleessa teknologisen yleissivistyksen olemusta ja 

problematiikkaa seuraavasti: 

Miten on mahdollista, että niin sanotusti kouluja käymätön mies tai nainen voi neuvoa korkean 

teknillisen tutkinnon suorittanutta jokapäiväisten teknologiaan liittyvien ongelmien ratkaisussa, 

kuten vuotavan vesihanan tai ruohonleikkurin korjaamisessa, terassin suunnittelussa tai 

valaisimen vaihtamisessa? Tämä ”ihmemies tai -nainen” voi neuvoa kesämökin laiturin 

rakentamisessa, vaikka korkean teknillisen tutkinnon suorittanut olisi erikoistunut juuri 

rakennusteknologiaan. Toisaalta, jos häntä pyydetään laskemaan laiturin rakentamista varten 

tilattavien materiaalien määrä, niitä voi toimituksessa olla joko liian paljon tai liian vähän. 

Myöskään laiturin lujuudesta hän ei pysty antamaan arviota yksinkertaisin fysiikan ja 

lujuusopin perustein. Miten on mahdollista, että teini-ikäinen nuori pystyy hetkessä kokoamaan 

tietokoneen keskusyksikön, asentamaan tietokoneeseen ohjelmat ja käyttämään sitä 

monipuolisemmin kuin sähkötekniikasta tutkinnon suorittanut isänsä tai äitinsä? Toisaalta 

samalla teini-ikäisellä voi olla vaikeuksia teknologian olemusta selvittävien yksinkertaistenkin 

fysiikan laskutehtävien ratkaisemisessa, vaikka koulufysiikassa on käsitelty vastaavanlaisia 

tehtäviä. (Lindh 2006, 15) 

Jokainen lukija osaa varmasti luetella lähipiiristään tällaisia arjen supermiehiä ja -naisia, jotka 

osaavat ratkoa arjen teknologisia pulmia paremmin kuin muut ja jopa paremmin kuin alaa lukeneet 

asiantuntijat. Kyseessä täytyy olla sellainen tietotaito, joka on kehittynyt yksilön arkielämässään 

kohtaamien ja selvittämien ongelmanratkaisutilanteiden kautta ja toisaalta mielenkiinnosta kyseisiä 

ilmiöitä kohtaan. Parikka (1998, 75) on määritellyt tämän tietotaidon ”teknologiakompetenssiksi”, 

koska kompetenssilla tarkoitetaan kelpoisuutta, pätevyyttä, osaamista ja kykyä hoitaa tietty tehtävä 

tai suoriutua tietystä toimenpiteestä. Teknologiakompetenssilla viitataan siis niihin 

perusvalmiuksiin, joiden avulla ihminen selviytyy teknologisen yhteiskunnan jäsenenä. Parikan 

määritelmä tiivistää mielestäni hyvin teknologisen yleissivistyksen idean yhden kuvaavan sanan 

alle, joten käytän jatkossa teknologiakompetenssi-termiä synonyymina teknologiselle 

yleissivistykselle. 

 Mihin sitten tarvitsemme teknologiakompetenssia? Kantola (1997) esittää 

tulevaisuudenvision, joka vertaa nykyihmisen selviytymistä alkuihmisten selviytymiseen 

ympäristössään: 
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Aikoinaan ihmisen tuli selviytyä luonnossa eläinten kanssa. Tähän tarvittiin erilaisia taitoja. 

Nykyisin ihminen on monessa suhteessa poikennut alkuperäisestä roolistaan osana luontoa. 

Enää hänen ei tarvitse selviytyä luonnossa, vaan sen kanssa. -- Yksi vaadittavista taidoista on 

teknologinen lukutaito [teknologiakompetenssi]. Teknologisesti lukutaidottomia kansalaisia 

uhkaa sama kohtalo, kuin alkuihmisiä luonnonvaraisessa ympäristössä. He joutuvat 

selviytymään teknologisessa ympäristössä heikoin eväin: uhkaavat pedot ovat vaihtuneet 

koneiksi ja laitteiksi. Puheet A- ja B-luokan kansalaisista tässä yhteydessä eivät ole turhia. 

Kaiken lisäksi tietämättömyys voi aiheuttaa vaaroja itselle ja ympäristölle. (Kantola 1997, 163.) 

Kantolan visiointi on mielestäni erittäin osuva ja herättää paljon varsin aiheellisia ajatuksia ja 

kysymyksiä nyky-yhteiskunnassa selviämisestä. Miten ihminen voi tehdä omalla toiminnallaan 

itsensä niin riippuvaiseksi itse rakentamastaan ympäristöstä ja sen tuntemisesta, että sen avulla 

voidaan jopa luokitella ihmisiä? Jos ihminen on itse luonut teknologisen ympäristön, niin miten on 

mahdollista, että kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta saada valmiuksia selviytyä sen osana? 

Lisäksi on erittäin absurdia, että ihmiset, joilla ei ole tarvittavaa tietämystä teknologiasta, voivat 

kuitenkin olla mukana suunnittelemassa ja suuntaamassa teknologiaa, jolloin he tietämättään 

vaarantavat niin ihmiset kuin ympäristön. Tässä lienee tarpeeksi kysymyksiä perustelemaan se, 

miksi nyky-yhteiskunnassa elävä ihminen ehdottomasti tarvitsee teknologiakompetenssia. Matti 

Lindh (2006) muistuttaa vielä, että vaikka hyvin harvoista ihmisistä kehittyy huipputeknologian 

keksijöitä, niin kaikista ihmisistä tulee huipputeknologisen maailman keskellä eläjiä, sen 

hyödyntäjiä ja sitä koskeviin valintoihin vaikuttajia (Lindh 2006, 122).  

Luomalahden (2005) mukaan tärkeätä on se, millainen ”teknologiamielikuva” yksilölle 

muodostuu. Teknologiamielikuvaan vaikuttavat muun muassa uskomukset, tunteet, arvot, 

odotukset, myytit, stereotypiat, tiedot, taidot, harrastukset ja kotitausta. Näiden vaikuttimien 

pohjalta tekemiinsä havaintoihin peilaten ihminen luo oman subjektiivisen tulkintansa 

teknologiasta, ja tämä teknologiamielikuva vaikuttaa myös tulevaisuudessa yksilön tekemiin 

teknologiaan kohdistuviin havaintoihin ja toimintoihin. (Luomalahti 2005, 110.) 

Teknologiamielikuva ja teknologiakompetenssi liittyvät siis kiinteästi yhteen, koska molemmat 

vaikuttavat toistensa muodostumiseen yksilön subjektiivisten tulkintojen kautta.  Tästä syystä olisi 

erittäin toivottavaa, että ihmisillä olisi aito kiinnostus teknologiaa kohtaan, jolloin myös kriittiset 

näkökannat tulisivat esille, eikä teknologista ympäristöä ja todellisuutta ymmärrettäisi itsestään- 

selvyytenä, johon ei ole mahdollista vaikuttaa.  

 Miksi ihmisille sitten muodostuu niin helposti mielikuva siitä, että teknologia on sellaista, 

mitä se on, eikä siihen ole mahdollista vaikuttaa? Kurjanen ym. (1995) huomauttavat, että ihmiset 
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saattavat tehdä huomaamattaan teknologiasta, teknologian käyttöönotosta ja sen kritiikittömästä 

hyväksymisestä tiedostamattoman oppimisprosessin. Tämä saattaa johtua siitä, miten teknologiaa 

personoidaan jo lasten kasvatuksessa. Kun aikuiset opettavat lapsia puhumaan, he helposti 

elollistavat teknologisia tuotteita kategorisoimalla niitä tahattomasti esimerkiksi samaan ryhmään 

eläinten kanssa. Lapselta voidaan kysyä ”Mitä koira sanoo?” tai ”Mitä auto sanoo?”, jolloin 

lapselle saattaa syntyä mielikuva, että teknologia olisi samankaltainen osa luontoa kuin eläimet. 

(Kurjanen ym. 1995, 31.) Teknologiakompetenssin tulee siis kuulua nykyihmisen yleissivistykseen 

myös sen vuoksi, että hän osaa suhtautua teknologiaan lähtökohtaisesti oikealla tavalla ja pystyy 

muodostamaan itselleen totuudenmukaisen ja oikeansuuntaisen teknologiamielikuvan. 

Mitä osa-alueita teknologiakompetenssiin sitten tulisi kuulua? Lindhin (2006) mukaan 

teknologiakasvatuksen tavoitteena tulisi olla se, että oppija saavuttaisi teknologisen yleissivistyksen 

tason, jolloin hän pystyisi näkemään teknologiaan perustuvan ympäristön motivoivana 

mahdollisuuksien maailmana, jossa hän voisi käyttää ja kartuttaa teknologisia tietojaan ja taitojaan. 

Oppijan tulisi nähdä teknologiaan liittyvät ongelmat haasteina, joita kohdatessaan hän voisi 

tukeutua oppimaansa etsien analogioita [johdonmukaisuuksia] ja syllogismeja [loogisia päätelmiä] 

aiemmista ongelmanratkaisutilanteista. Nämä opitut taidot ohjaisivat oppijan näkemään 

teknologisen maailman historiallisena kokonaisuutena, jossa innovaatiot liittyvät toisiinsa. 

Teknologiaan liittyviä ongelmia ratkaistessaan oppijan tulisi tukeutua tietoihin ja taitoihin, jotka 

ovat luonteeltaan sekä teoreettisia että käytännön toiminnallisuuden tulosta. (Lindh 2006, 135.) 

Lindhin näkemys hyvästä teknologiakompetenssista on vahvasti ongelmalähtöinen, ja siinä 

painottuvatkin juuri ne taidot, joilla oppija selviytyy teknologisista ongelmanratkaisutilanteista. 

Lisäksi Lindh painottaa oppijan avointa suhtautumista teknologiseen ympäristöön, jolloin 

teknologisesta ympäristöstä tulee oppijan tietojen ja taitojen näkökulmasta mahdollisuuksien 

maailma. Ongelmanratkaisutaidot ovat toki tärkeitä teknologisen yleissivistyksen kannalta, mutta 

yleissivistykseen liittyvään teknologiakompetenssiin täytyy liittyä muitakin teknologian osatekijöitä 

kuin ongelmanratkaisutaidot.  

Layton (1993) on laatinut teknologiakasvatuksen rakennekuvauksen, joka muodostuu 

seuraavista kuudesta teknologisesta taidosta: 

 

- teknologian kokonaisvaltaisuuden käsittämisen taito (holistic competence), taito 

ymmärtää teknologian laajuus ja kokonaivaltaisuus 

- teknologian vastaanottamisen taito (receiver competence), taito tunnistaa 

teknologiat käytännössä ja tiedostaa teknologian mahdollisuudet 

- teknologian käyttämisen taito (user competence), taito käyttää teknologiaa oikein 
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- teknologian tuottamisen taito (maker competence), taito suunnitella ja toteuttaa 

teknologisia tuotteita 

- teknologian valvomisen taito (monitoring competence), taito seurata ja valvoa 

teknologian vaikutuksia 

- teknologiakriittisyyden taito (critic competence), taito arvioida olemassa olevaa 

teknologiaa ja teknologian kehitystä kriittisesti. (Layton 1993, 61.) 

 

Laytonin kuuden osatekijän muodostama teknologiakasvatuksen rakennekuvauksesta voimme 

teknologisen yleissivistyksen näkökulmasta poimia kuusi teknologiakasvatukseen liittyvää taitoa, 

joiden hallitseminen muodostaa hyvän teknologiakompetenssin. Lähemmin tarkasteltuna Laytonin 

teknologiakasvatuksen rakennekuvauksesta mukailtu listaus hyvän teknologiakompetenssin 

vaatimista taidoista on hyvin looginen ja kattava. Se lähtee liikkeelle siitä, että oppija ensin 

ymmärtää teknologian laajuuden ympärillämme ja oppii tunnistamaan ja vastaanottamaan tietoa 

siitä. Tämän jälkeen tulevat teknologian käyttämisen taidot ja edelleen omien teknologisten 

taitojen harjoittaminen teknologian tuottamisen muodossa. Lopuksi oppijan täytyy osata seurata ja 

tarkastella kriittisesti teknologiaa ja sen kehittymistä. Tässä kuvauksessa esiintyvät myös monet 

luvussa 2 esitellyistä teknologian määrittelyssä ilmenneistä tekijöistä, kuten teknologian 

liittyminen ympäristöömme, tekniikkaan ja teknisiin taitoihin sekä eettisyyteen. Pitäkäämme 

Laytonin esittämiä kuutta teknologista taitoa hyvänä teknologiakompetenssina. Jos 

teknologiakasvatuksen avulla oppilaille tulisi muodostua hyvä teknologiakompetenssi, niin tällöin 

täytyy olettaa, että myös opettajilla tulisi olla teknologiakompetenssia tai ainakin tieto siitä, mitä 

teknologiakompetenssi on. Ellei näin ole, on nähdäkseni täysi mahdottomuus, että opettaja pystyisi 

toimimaan teknologiakasvatuksellisissa ongelmanratkaisutilanteissa oppilaan työskentelyä 

auttavana ja teknologiakasvatuksen näkökulmasta tarpeellisten opetus- ja oppimismenetelmien 

käyttöön ohjaavana toimijana. Seuraavassa luvussa tarkastelen opettajan teknologiakompetenssia 

sekä siihen liittyviä opetussuunnitelmallisia tekijöitä ja muutamia asiantuntijoiden näkemyksiä. 

3.2 Teknologiakompetenssin merkitys opettajan työssä 

Yksi tämän tutkimuksen lähtökohdista on olettamus, että monet opettajat, joiden tulisi toteuttaa 

työssään teknologiakasvatusta, eivät tiedä kovinkaan paljoa siitä, mitä teknologia on, eli heidän 

oma teknologiakompetenssinsa on lähtökohtaisesti heikko. Esa-Matti Järvinen on perehtynyt 

väitöskirjassaan teknologian määrittelyihin eri aikakausina ja tekee mielenkiintoisen huomion 

koskien teknologian määritelmien ja teknologian erilaisten tulkintojen eroavaisuuksia. Järvisen 
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mukaan jo 1900-luvun alussa teknologia määriteltiin teknologisten laitteiden ja välineiden lisäksi 

myös erilaisiksi teknologiaa koskeviksi ideoiksi, merkityksiksi ja prosesseiksi. Tästä huolimatta 

vielä nykypäivänäkin teknologia mielletään hyvin yleisesti fyysisiksi teknologisen maailman 

objekteiksi, kuten koneiksi, työvälineiksi ja rakenteiksi. (Järvinen 2001, 25.)  

Anna Kilpiö tutki väitöskirjassaan opettajien teknologiasuhteen luonnetta ja sen 

muodostumista. Hänen tutkimuksensa mukaan teknologia määrittyi opettajien ajattelussa erityisesti 

tietokoneiden, Internetin, verkko-oppimisympäristöjen sekä erilaisten tietoteknisten ohjelmistojen 

näkökulmasta. Edellisten lisäksi opettajien ilmauksissa esiintyivät digitaalikamerat, tulostimet, 

televisiot, videot, kirjoituskoneet ja tietokonepelit. (Kilpiö 2008, 13.) Tutkimus on tehty neljä 

vuotta sen jälkeen, kun opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuus. Tästä huolimatta opettajien mielikuva teknologiasta muodostuu yhä edelleen 

pääosin ainoastaan teknologisista esineistä. Tämä ei ole ongelma ainoastaan Suomessa, sillä 

monissa maissa, joiden peruskoulun opetussuunnitelmiin on kirjattu teknologiakasvatus, opettajilla 

ei ole selkeää käsitystä teknologiasta (Alamäki 1999, 22). Kilpiön väitöskirjatutkimuksessa on 

silmiinpistävää lisäksi se, että tutkija itsekin kirjoittaa yhtäläisyysmerkin tieto- ja viestintätekniikan 

ja teknologian käsitteiden välille. Hän sanoo tiedostavansa termien sisällölliset erot mutta 

koulukontekstissa hän näkee termit lähes yhtäläisessä merkityksessä. (Kilpiö 2008, 13.) Jos 

teknologian tutkimiseen perehtynyt asiantuntijakin on valmis tekemään tällaisen yleistyksen, niin 

ei liene ihme, että tavallinen riviopettaja mieltää helposti pelkästään teknologisen maailman 

objektit teknologiaksi.  

 Jos ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden liittäminen uusimpaan opetussuunnitelman 

perusteisiin ei ole lisännyt opettajien teknologiakompetenssia, niin olisiko opetushallituksen 

pitänyt järjestää koulutusta teknologiakasvatukseen liittyen? Koulutuksien suhteen kohdataan 

toisaalta usein sama tietty ongelma kerta toisensa jälkeen: ne opettajat, jotka tarvitsisivat 

koulutusta teknologiakompetenssia parantaakseen, eivät ole kiinnostuneita eivätkä näin ollen 

osallistu koulutuksiin (Kananoja 2000, 34). Jos koulutusta järjestettäisiin yhden 

aihekokonaisuuden osalta, niin vastaavia koulutuksia pitäisi varmaankin järjestää myös muiden 

kuuden aihekokonaisuuden sisällöistä. Teknologiakasvatuksen osalta olen itse huolestunut siitä, 

miten huolettomasti opetushallitus suhtautuu siihen, että teknologiakasvatus ei selvästikään 

toteudu tasa-arvoisesti suomalaisessa peruskoulussa ja luultavasti hyvin harvoin ”Ihminen ja 

teknologia” -aihekokonaisuuden esittämien tavoitteiden mukaisesti. Parikka ja Rasinen (2009) 

jakavat huoleni teknologiakasvatuksen arvostuksesta. He näkevät ongelmalliseksi sen, 

ymmärtävätkö opetusviranomaiset, kuntien päättäjät, opettajat, oppilaiden huoltajat ja oppilaat, 
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miten merkittävästä asiakokonaisuudesta maamme aineellisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 

kannalta on kyse (Parikka & Rasinen 2009, 33). 

 Olen ollut tutkimukseni tiimoilta yhteydessä useisiin suomalaisiin teknologiakasvatuksen 

tutkijoihin ja asiantuntijoihin ja esittänyt samalla edellä mainitsemani huolet 

teknologiakasvatuksen toteutumisen suhteen. Suurimpana huolena olen esittänyt sen tosiasian, että 

POPS2004 ei määrittele teknologiaa, eli ei avaa niitä syitä ja vaikuttimia, jotka aihekokonaisuuden 

laatimisen taustalla ovat vaikuttaneet ja ennen kaikkea mihin teknologisen maailman tekijöihin 

aihekokonaisuuden esittämällä teknologialla viitataan. Eräs asiantuntija vastasi minulle olevansa 

ihmeissään huolestani, sillä eihän POPS2004 määrittele esimerkiksi fysiikkaa tai muitakaan 

oppiaineita. Tässä kiteytyykin huoleni ydin: lehrplan-tyyliseen opetussuunnitelmaamme kuuluu 

tuntijako opetettaviin oppiaineisiin, joihin on näin ollen olemassa oppikirjoja. Opettaja ei tarvitse 

oppiaineiden osalta paljon lukutaitoa suurempaa kompetenssia voidakseen läpikäydä oppilaiden 

kanssa oppikirjoista oppiaineiden sisällöt, jotka vastaavat suurelta osin opetussuunnitelman 

esittämiä sisältövaatimuksia. Aihekokonaisuudet ovat sen sijaan oppiaineista erillisiä aihealueita, 

joiden tulisi integroitua eheyttävästi eri oppiaineiden opetukseen. Aihekokonaisuuksien sisällöistä 

ei ole oppikirjoja, koska aihesisältöjen toteuttamiseen ei ole varattu tuntikehyksestä omia 

oppitunteja. Niinpä ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden toteuttamiseen saa vinkkejä 

lukemalla omaehtoisesti alan kirjallisuutta, mikä vaatii lähtökohtaista kiinnostuneisuutta kehittää 

omaa teknologiakompetenssia. Eli lopputulos on jälleen se, että teknologiakompetenssin 

kehittäminen osana omaa opettajuutta on lähtöisin opettajan omista intresseistä, eikä siihen ole 

oikoteitä.  

 Miten sitten olemme päätyneet vallitsevaan tilanteeseen, jossa teknologiakasvatuksen 

toteutuminen suomalaisessa peruskoulussa on esitelty aihekokonaisuuden muodossa? Seuraavissa 

kappaleissa esittelen ensin teknologiakasvatuksen kehittymistä valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti, minkä jälkeen perehdyn tarkemmin ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden 

esittämään teknologiakasvatukseen ja pyrin löytämään sieltä suomalaisen teknologiakasvatuksen 

kannalta keskeisiksi ajatellut tavoitteet ja vertaan niitä hyvän teknologiakompetenssin kuvaukseen.  

3.3 Teknologiakasvatus meillä ja muualla 

3.3.1 Teknologiakasvatuksen suomalainen kehityskulku 

Suomi oli ensimmäinen maa maailmassa, jossa käsityön opetus otettiin pakolliseksi osaksi 

yleissivistävää koulua. Kehityksen alkuunpanijana toimi kansakoulun isäksikin kutsuttu Uno 
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Cygnaeus. Cygnaeuksen ansiosta Suomella on maailman pisimmät perinteet yleissivistävän koulun 

käsityökasvatuksesta (Kantola 1997, 20). Vuonna 1866 annettu kansakouluasetus asetti käsityön 

tasavertaiseksi, yleissivistäväksi oppiaineeksi muiden oppiaineiden rinnalle. Cygnaeuksen 

kädenjälki näkyi myös maamme ensimmäisen kansakoulun opettajia kouluttavan laitoksen 

Jyväskylän seminaarin ohjesäännössä, jossa vuonna 1866 todettiin käsityön opetuksen 

tarkoituksena olevan se, että miesoppilaat saavuttavat yleisen kätevyyden ja taidon muutamissa 

kaikille sopivissa töissä, jotta heillä olisi valmiudet valmistaa tavallisimpia tarve-esineitä. (emt., 

18, 20 & 21.) 

 Cygnaeuksen työllä käsityökasvatuksen kehittäjänä oli aikanaan myös kansainvälistä 

merkitystä, sillä monissa maissa noudatettiin käsityökasvatuksen osalta hänen laatimiaan 

suunnitelmia. Pohjoismaissa Cygnaeuksen vaikutus oli suurin, ja ruotsalaisen Otto Salomonin 

kautta käsityönopetusta kehitettiin myös kansainvälisesti. (emt., 20.) Opetussuunnitelmallisten 

ohjeiden mukaisesti oppilaiden tuli suorittaa mallisarja, johon kuului tietty esineistö, jonka 

valmistamalla vaadittava kätevyys olisi saavutettu. Cygnaeus olisi halunnut kehittää oppiainetta 

kasvatusopilliseen suuntaan, jolloin siihen liittyisi monipuolisten taitojen ja materiaalien hallinnan 

lisäksi ajatusta vaativaa suunnittelua. Tätä teknillisen käsityön ajatusta hän ei kuitenkaan saanut 

läpi, johtuen J.V. Snellmanin johtamasta vastarinnasta Cygnaeuksen ehdotuksia kohtaan. 

Erimielisyydet johtuivat näkemyseroissa kansakoulun asemasta yhteiskunnan pohjakouluna, 

käsitöiden asemasta kansakoulun opetusohjelmassa ja ruumiillisesta kasvatuksesta ylipäätään. 

Nykypäivään suhteutettuna Cygnaeuksen ajatukset teknillisestä käsityöstä olivat edellä aikaansa, ja 

niitä voitaisiin pitää teknologiakasvatuksena. Cygnaeus olisi halunnut käsityön opetukseen mukaan 

luonnontiedollisen aineksen soveltamista, elinkeinoelämän opetusta ja tuotesuunnittelua, jotka 

kaikki ovat nykyaikaisessakin teknologiakasvatuksessa merkittäviä osatekijöitä. (emt., 22–24.) 

 Uno Cygnaeus kuoli vuonna 1888, ja hänen työnsä käsityökasvatuksen kehittämisen osalta 

jäi kesken. 1900-luvun alussa käsityönopetus oli uudistuksen tarpeessa, sillä mallisarjat koettiin 

liian kaavamaisina ja vaikeina. Lisäksi mallisarja sisälsi ainoastaan puutöitä. Vuoden 1912 

käsityökomitean mietinnön myötä mallisarjan korvasivat työharjoitussarjat, jotka sisälsivät myös 

metallitöitä. Vuosien myötä harjoitussarjojen käyttö kansakouluissa kehittyi kuitenkin pelkäksi 

töiden kopioinniksi. Sotavuosien aikana käsityön oppiaine ei kehittynyt vaan resurssien puutteessa 

jopa taantui. Seuraava käsityökomitean mietintö ilmestyi vuonna 1952, ja siinä korostettiin 

käsityön asemaa yleissivistävänä oppiaineena, koska se kasvattaa lapsia työhön ja tyydyttää lasten 

toiminnallisuuden tarpeen, estäen näin oppilaiden vieraantumisen ympäröivästä maailmasta koulua 

käydessään. (emt., 25 & 29.) 
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 Suomen yleissivistävä koulujärjestelmä muuttui peruskouluksi vuonna 1970. Peruskoulun 

opetussuunnitelmakomitean mietintöjä täydensivät teknisen käsityön ainekohtaiset oppaat POPS13 

ja POPS13a. Niiden mukana käsityönopetukseen tuotiin mukaan Ruotsin mallin mukainen 

aihepiirityöskentely. Käsitöissä tuotettavia esineitä ei enää rajattu tarkasti mallin mukaiseksi, vaan 

niiden toteutusta rajasi aihepiiri, ja niiden tuottamisessa tuli käyttää luovaa ongelmanratkaisua. 

(emt., 30–31.) 1990-luvulta lähtien monet maat ovat lisänneet teknologiakasvatuksen 

opetussuunnitelmiinsa omana aineenaan, mutta Suomessa teknologiakasvatuksen kehitys on 

tapahtunut lähinnä teknisen työn oppiaineen kehittämisenä. Vuoden 1994 opetussuunnitelman 

perusteet on ensimmäinen POPS, joka mainitsee teknologiakasvatuksen ja toteaa teknologisen 

perussivistyksen tarpeelliseksi, mutta teknologia esiintyy kyseisessä asiakirjassa ainoastaan 

joidenkin oppiaineiden sisällöissä. Teknologiakasvatusta ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti 

sisällytetty mihinkään yksittäiseen oppiaineeseen. (emt., 36.) Kantolan (1997) mukaan 

vuosituhannen vaihteessa suomalainen teknologiakasvatus oli edelleen sotavuosien tasolla: 

teknisen kehityksen kulkiessa huimaa vauhtia opetussuunnitelma kulkee jäljessä kansainvälisestä 

kehityksestä (Kantola 1997, 36).  

 Vuonna 2004 julkaistuihin, uusimpiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on 

lisätty ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuus, jonka tulisi kuuden muun aihekokonaisuuden 

ohella integroitua oppiaineita eheyttävästi useisiin oppiaineisiin. Tämä on siis opetusviranomaisten 

tämänhetkinen näkemys siitä, miten teknologiakasvatus tulisi Suomen yleissivistävässä koulussa 

järjestää. Uusi tapa tuoda teknologiakasvatus opetussuunnitelman perusteisiin sai kuitenkin nopeasti 

kritiikkiä. Rasinen, Ikonen ja Rissanen (2006) moittivat uutta mallia siitä, että teknologiakasvatus 

pitäisi aihekokonaisuuden myötä integroida opetettaviin aineisiin, mutta opetussuunnitelman 

perusteet eivät anna ohjeita siitä, miten sen tulisi tapahtua. Koska teknologiakasvatuksen integrointi 

opetettaviin aineisiin jää koulujen vastuulle, ei teknologiakasvatuksen toteuttamisesta ole selkeää, 

yhtenäistä kuvaa. Tämän vuoksi teknologiakasvatusta ei useinkaan ole ymmärretty sen laajassa 

merkityksessä vaan ainoastaan tieto- ja viestintäteknologiana. (Rasinen, Ikonen & Rissanen 2006, 

6.) Analysoin aihekokonaisuutta tarkemmin luvussa 3.4. Seuraavaksi esittelen vertailun vuoksi 

muiden teollisuusmaiden yleissivistävän teknologiakasvatuksen kehityskulkuja. 

3.3.2 Teknologiakasvatuksen kehittyminen kansainvälisesti 

Monissa kehittyneissä teollisuusmaissa teknologiakasvatus on kehittynyt 1990-luvulta lähtien 

omaksi oppiaineekseen. Ensimmäisenä teknologian oppiaineen lisäsi kansalliseen 

opetussuunnitelmaansa Englanti ja Wales vuonna 1990 (Benson 2009, 19). Oppiaineen nimeksi 
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muodostui tuolloin design and technology, ja oppiaine kuuluu Englannin opetussuunnitelmaan 

vielä tänäkin päivänä. Yhdysvalloissa Technology for All Americans Project julkisti vuonna 1996 

määritelmän teknologisesta lukutaidosta ja teknologiakasvatuksen rakenteesta. Määritelmien tuli 

siitä lähtien toimia pohjana paikallisten opetussuunnitelmien teknologiakasvatukselliselle 

sisällölle. Australiassa julkaistiin vuonna 1994 teknologiakasvatuksen oppiaineen 

opetussuunnitelmaan lisäämisen yhteydessä laaja materiaalipaketti, joka sisälsi materiaalia ja tietoa 

uuden oppiaineen toimeenpanosta niin opettajille kuin oppilaillekin. Euroopassa Englannin lisäksi 

teknologiakasvatus on lisätty omana aineenaan opetussuunnitelmiin ainakin Alankomaissa ja 

Ranskassa. (Rasinen 2000, 68.) 

 Vaikka teknologinen kehitys monissa länsimaissa on ollut hyvin samankaltaista, niin 

teknologiakasvatuksen vertailu eri maiden kesken on hyvin hankalaa maiden historiallisten ja 

kulttuuristen erojen vuoksi. Opetussuunnitelmallisten erojen lisäksi eri maissa käytetään 

teknologiakasvatuksen osalta resursseja eri tavoin esimerkiksi luokkatilojen, työvälineiden, 

materiaalien, ryhmäkokojen ja opettajankoulutuksen suhteen. Eri maiden opetussuunnitelmat 

antavat myös opettajalle vaihtelevasti vapauksia toteuttaa teknologiakasvatusta omien intressiensä 

pohjalta. (Alamäki 1999, 44–45.) Suurimman eron teknologiakasvatuksen toteuttamiseen tuovat 

kuitenkin erilaiset lähestymistavat teknologiakasvatukseen. Tähän vaikuttavat niin valtioiden 

taloudelliset kuin rakenteellisetkin osatekijät, ja jokaisen maan täytyy sen vuoksi määritellä ne 

intressit, joiden pohjalta teknologiakasvatusta lähdetään kyseisessä maassa toteuttamaan. De Vries 

(1994) on määritellyt kahdeksan erilaista lähestymistapaa, joiden mukaisesti teknologiakasvatusta 

voi ja on viime vuosikymmeninä lähestytty. Alle olen listannut nämä kahdeksan lähestymistapaa 

de Vriesia mukaillen. 

 

 Käsityö-orientoitunut lähestymistapa (craft oriented approach): Monet muut lähestymistavat 

pohjautuvat tähän lähestymistapaan. Keskeistä on käsillä tekeminen, ja suurin osa ajasta käytetään 

esineiden valmistamiseen. Puu ja metalli ovat yleisimmät käytettävät materiaalit 

 Teolliseen tuottamiseen orientoitunut lähestymistapa (industrial production oriented 

approach): Edellisen lähestymistavan kehittyneempi muoto. Harjoitettavat taidot valitaan sen 

mukaisesti, että ne vastaavat teollisen tuottamisen mallia. 

 Korkean teknologian lähestymistapa (high tech approach): Muistuttaa edellisiä 

lähestymistapoja, mutta näkökulmana on korkeaksi teknologiaksi (high tech) luettava teknologian 

osa-alue. Tässä lähestymistavassa tietokoneilla on usein merkittävä rooli. 
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 Soveltavan tieteen lähestymistapa (applied science approach): Kehitetty tieteiden opetuksesta. 

Tavoitteena tehdä tieteiden opetuksesta oppilaille merkityksellisempää. Teknologia nähdään 

tieteellisen tiedon ja metodeiden sovelluksena. 

 Yleisen teknologisen käsittämisen lähestymistapa (general technological concept approach): 

Tämä lähestymistapa on kehitetty yhteistyössä tekniikan alan kanssa. Ohjaa usein 

teknologiakasvatusta analyyttisempään suuntaan. 

 Muotoiluun/suunnitteluun orientoitunut lähestymistapa (design approach): Usein laajennettu 

lähestymistapa käsityö-orientoituneesta lähestymistavasta. Käsillä tekemisen ja valmistamisen 

lisäksi tärkeätä on esineen suunnittelu. 

 Avaintaitoihin orientoitunut lähestymistapa (key competencies approach): Korostetaan 

teoreettisten käsitteiden käytön hallitsemista ongelmanratkaisussa. Tämä lähestymistapa on usein 

yritysten tukemaa. 

Tiede-Teknologia-Yhteiskunta-lähestymistapa (Science-Technology-Society approach): 

Laajennettu lähestymistapa soveltavan tieteen lähestymistavasta. Korostetaan ihmisen ja 

sosiaalisten tekijöiden osuutta teknologiassa. (de Vries 1994, 33-37.) 

 

Näiden erilaisten lähestymistapojen välillä tai niitä sekoittaen opetusviranomaiset ja opettajat 

tekevät päätöksensä siitä, millaista teknologiakasvatuksen tulisi heidän mielestään olla (de Vries 

1994, 31).  

Teknologiakasvatuksen kehitykseen vaikuttavat olemassa olevat opetuksen käytänteet, joita 

muokkaamalla teknologiakasvatukseen päästäisiin. Tämä vanhojen käytäntöjen muokkaaminen 

teknologiakasvatuksen tarpeita vastaavaksi opetussuunnitelmaksi on nähty monissa maissa 

hankalaksi (Kimbell 1997, 229). Toteutustapoja on kuitenkin useita; Yhdysvalloissa, Isossa-

Britanniassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa teknologia-oppiaine on syrjäyttänyt käsityön 

oppiaineen, Norjassa ja Tanskassa teknologiakasvatus on liitetty osaksi luonnontieteen opetusta ja 

Italiassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Ranskassa teknologiakasvatukselle on luotu oma 

oppiaineensa. (Kantola 1997, 36.) Teknologiakasvatus on näin ollen tuotu osaksi 

opetussuunnitelmaa monin eri tavoin.  

Eri maiden teknologiakasvatuksen esiinmarssit opetussuunnitelmiin ovat tapahtuneet 1990- 

ja 2000-lukujen aikana, mutta mikä mahtaa olla niiden nykytila. Hankaluudeksi tutkimustulosten 

saamisen kannalta muodostuu se tosiasia, että opetussuunnitelmia muutetaan muutaman vuoden 

välein, mutta tutkimustulosten saamiseksi yhtä käytäntöä pitäisi pystyä tutkimaan useiden vuosien 

ajan. Niinpä teknologikasvatuksen nykytilasta on erittäin vaikea saada ajantasaista kuvaa. Vuonna 

2009 julkaistussa teknologiakasvatuksen kansainvälisessä käsikirjassa (International Handbook of 
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Research and Development in Technology Education) Marc de Vries kuvailee 

teknologiakasvatuksen tilannetta vuonna 2008. Hänen mukaansa Ruotsissa ja Etelä-Afrikassa 

teknologiakasvatuksen oppiaine on juuri selvinnyt uhasta tulla poistetuksi kokonaan 

opetussuunnitelmasta. Australiassa oppiaine oli parhaillaan (marraskuu 2008) vastaavan uhan alla. 

Isossa-Britanniassa, missä ”design and technology” -oppiaineella on ollut vankka jalansija 6 - 18- 

vuotiaiden oppilaiden oppiaineena, aine on asetettu vapaaehtoiseksi 16 - 18-vuotiaille, ja 

luultavasti aineen asemasta tullaan lähivuosina käymään uutta keskustelua. Alankomaissa 

teknologia-oppiaine on integroitu osaksi tieteiden opetusta, ja pelkona on, että teknologiakasvatus 

sulautetaan täysin tieteiden opetuksen alaiseksi. Muutamissa maissa teknologiakasvatus on 

toisaalta saavuttanut positiivisia kehityskulkuja. Uudessa-Seelannissa teknologiakasvatus 

vahvistuu ja kehittyy jatkuvasti, ja Euroopan maista esimerkiksi Tanskassa ja Sveitsissä 

teknologiakasvatus on säilyttänyt asemansa, johon liittyy keskeisesti käsityö-oppiaineen vahva 

vaikutus. Yhdysvalloissa teknologiakasvatus on ollut alusta asti haasteellisen tehtävän edessä, 

koska eri osavaltioissa on hyvinkin erilaiset käytännöt koulutuksen ja opetussuunnitelmien 

suhteen. International Technology Education Association –järjestöllä (ITEA) onkin ollut 

merkittävä rooli pyrkiessään luomaan maahan yhtenäisiä teknologiakasvatuksellisia päämääriä, 

joiden avulla teknologiakasvatuksen asemaa pidetään yllä. (de Vries 2009, 4.) 

3.4 ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden mukainen 
teknologiakasvatus 

Esittelin luvussa 3.1 Laytonin (1993) kuuden kohdan kuvauksen hyvästä 

teknologiakompetenssista. Seuraavaksi aion verrata ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden 

tavoitteita Laytonin hyvän teknologiakompetenssin kuvaukseen ja pohtia sen jälkeen, miltä osin 

aihekokonaisuuden tavoitteet vastaavat kuvausta. Tämän avulla saan selvitettyä sen, mitä 

teknologiakompetenssin osa-alueita oppilaat hallitsevat, jos aihekokonaisuuden mukaiset 

opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet peruskouluopetuksessa saavutetaan. Analysoin tässä 

nimenomaan aihekokonaisuuden esittämiä tavoitteita, koska tavoitteet on opetussuunnitelman 

perusteissa kirjattu muotoon ”Oppilas oppii”. Näin ollen opetuksen keskeiset sisällöt läpikäymällä 

tulisi oppilaiden saavuttaa tavoitteiden asettamat tiedot ja taidot, eli tässä tapauksessa 

opetusviranomaisten näkemyksen mukainen hyvä teknologiakompetenssi. 

  POPS2004:n ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuus määrittelee oppimisen tavoitteet 

seuraavasti: 
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Oppilas oppii 

• ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, 

yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä 

• käyttämään teknologiaa vastuullisesti 

• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin 

• ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien 

päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. (Opetushallitus 2004, 43.) 

 

Ensimmäisessä kohdassa tavoitellaan teknologian laaja-alaisen ymmärtämisen taitoja. Toisessa 

kohdassa tavoitellaan teknologian käyttämisen taitoja ja vastuullisuuden kautta myös 

teknologiakriittisyyden taitoja. Kolmannessa kohdassa tavoitellaan teknologian käyttämisen 

taitoja, vaikkakin teknologia tässä kohtaa rajataan tietoteknisiin laitteisiin, ohjelmiin ja 

tietoverkkoihin. Viimeisessä kohdassa tavoitellaan teknologian valvomisen taitoja ja 

teknologiakriittisyyden taitoja.  

 Tämän nopean analysoinnin avulla huomataan, että aihekokonaisuuden esittämissä 

oppimistavoitteissa esiintyvät lähes kaikki Laytonin hyvän teknologiakompetenssin kuvauksessa 

ilmenevät osatekijät. Suoraan tavoitteista on luettavissa teknologian kokonaisvaltaisen 

käsittämisen, käyttämisen, valvomisen ja teknologiakriittisyyden osa-alueet. Teknologian 

vastaanottamisen taito ei ilmene tavoitteissa suoraan, mutta ensimmäisen kohdan teknologian 

ymmärtämisen tavoitteet on niin laajasti esitetty, että katson teknologian vastaanottamisen taitojen 

kuuluvan olennaisesti osaksi niitä. Ainoa Laytonin esittämistä teknologiakompetenssin 

osatekijöistä, jota ei aihekokonaisuuden tavoitteissa ilmene, on teknologian tuottamisen taito. 

Tämä on melko yllättävä huomio, sillä kuten olen edellä osoittanut, niin koko suomalaisen 

teknologiakasvatuksen traditio perustuu vahvasti käsityö-oppiaineen kehitykselle. Toisaalta 

teknologian tuottamisen taidot on kirjattu opetussuunnitelman perusteissa melko monipuolisesti 

käsityön oppiaineeseen, joten luultavasti tästä syystä ne on jätetty kirjaamatta ”Ihminen ja 

teknologia” -aihekokonaisuuden tavoitteisiin. 

 Monipuoliseksi toteamiini Laytonin hyvän teknologiakompetenssin osatekijöihin 

verrattaessa ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden esittämät oppimisen tavoitteet kattavat 

hyvän teknologiakompetenssin määritelmän erittäin hyvin. Jos siis aihekokonaisuuksien keskeisten 

sisältöjen läpikäymisellä saavutetaan tavoitteiden esittämät oppimistulokset, niin oppilaat 

saavuttavat suomalaisessa yleissivistävässä peruskoulussa erittäin hyvän teknologiakompetenssin. 
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3.5 Pohdintaa teknologiakompetenssin kehittämisestä 

Edeltävien pohdintojen perusteella teknologiakompetenssin tarve nykyihmisille on täysin 

kiistämätön. Vaikka totesin juuri, että ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden esittämien 

tavoitteiden täyttyessä oppilailla on hyvä teknologiakompetenssi, niin edelleen on ratkaisematta se, 

miten nuo tavoitteet saataisiin perusopetuksessa saavutettua.  

”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden päämääränä on saada oppilas huomaamaan 

ihmisen suhde teknologiaan, auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässä, tarjota 

perustietoa teknologiasta, tarjota tietoa teknologian kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa 

teknologisesti järkeviin valintoihin, johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia 

ja tasa-arvokysymyksiä sekä kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden 

ymmärtämistä ja niiden käyttöä (emt., 40). Edellä listasin vaikuttavan kuuloisen joukon hienoja 

teknologia-aiheisia opetuspäämääriä, mutta mainittiinko missään, mitä teknologia oikeastaan on. 

Viimeinen tavoite on helppo mieltää teknologiseksi. Siinä puhutaan koneista ja laitteista, joten se 

on epäilemättä teknologiaa. Mutta entä teknologian arkielämän merkitysten osoittaminen tai 

teknologian eettisten ja moraalisten kysymysten pohtiminen? Oletan, että moni opetuksen 

järjestäjä, jonka nuo hienot tavoitteet tulisi paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjata, ei lopulta 

tiedä, mitä kyseisten aiheiden opettaminen käytännössä voisi olla.  

Mielestäni on erittäin suuri puute, että teknologian määritelmää ei POPS 2004:ssä ole. Ei siis 

ole ihme, että kunnat ja koulut pitävät teknologiasisältöjen integroimista oppiaineisiin hyvin 

haastavana (Opetushallitus 2007, 27). Teknologian ja teknologiakasvatuksen olemuksesta saa 

POPS 2004:n perusteella hyvin hajanaisen ja monisyisen kuvan. Kuten olen edellä osoittanut, on 

teknologia hyvin monipuolinen ja moniselitteinen termi. Täten on varmasti hankalaa integroida 

teknologian oppisisältöjä opetettavien aineiden sisältöihin, jos ei tiedä, mitä käytännössä integroi, 

tai jos tuntuu siltä, että teknologia liittyy jollain tapaa hieman kaikkeen. Olen viime vuosien 

opiskeluaikana huomannut, että erilaisista ympäristöistä ja perhetaustoista tulevien ihmisten 

teknologiamielikuvissa ja teknologisessa yleissivistyksessä on valtavia eroja. Tästä syystä en pysty 

näkemään, että kaikilla opettajaksi opiskelevilla olisi riittävä tietotaito ”Ihminen ja teknologia” -

aihekokonaisuuden toteuttamiseen lähellekään niin monipuolisesti ja syvällisesti, kuin 

aihekokonaisuuden päämäärät, tavoitteet ja keskeiset sisällöt edellyttäisivät. 

Kandidaatintutkimukseni osoitti, että ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden esittämiä 

sisältöjä on kyllä integroitu opetettavien aineiden sisältöihin, ja tämä olikin nähdäkseni paras 

työkalu, minkä opettajat saavat POPS2004 asiakirjasta toteuttaakseen ”Ihminen ja teknologia” -

aihekokonaisuuden mukaista teknologiakasvatusta. Mutta mihin erillistä aihekokonaisuutta sitten 
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tarvitaan, jos sen keskeiset sisällöt ovat jo edustettuina oppiaineissa mutta aihekokonaisuuden 

kuvaus ei itsessään anna opettajalle työkaluja, menetelmiä tai vinkkejä aihekokonaisuuden 

toteuttamiseksi? 

Mielestäni opetussuunnitelman perusteiden antama ohjaus ja vinkit teknologia-

aihekokonaisuuden toteuttamiseen on riittämätöntä. Aihetta tutkineena tiedän, miten laaja ja 

moniselitteinen termi teknologia on, ja tästä syystä olen ehdottomasti sitä mieltä, että 

opetussuunnitelman perusteiden tulisi jollain tapaa määritellä teknologian käsite. Tällöin myös ne 

opettajat, joiden teknologiamielikuva ei ole kehittynyt monipuolisten ja teknologisesti 

virikkeellisten taustojen pohjalta ja joiden teknologinen yleissivistys ei ole kovin laaja-alainen, 

voisivat saada näkemystä siihen, mitä kaikkea teknologia koskee ja mihin opetussisältöihin se on 

mielekkäästi liitettävissä. Lisäksi opetussuunnitelman perusteiden tulisi antaa joitain 

teknologiasisältöjen integrointi- ja eheyttämisvinkkejä, koska aihekokonaisuudet on luotu juuri 

oppiaineiden eheyttämistä silmällä pitäen. On myös merkillistä, että toisin kuin useimpien 

opetettavien aineiden keskeisissä sisällöissä, niin teknologia-aihekokonaisuuden sisällöissä ei 

esitetä toteuttamiselle mitään käytännön toteutusmenetelmiä vaan esitetään erilaisia abstrakteja 

termejä, joiden yhteyteen teknologian käsite on liitettävissä. Tällöin aihekokonaisuuden 

toteuttaminen oppiaineita eheyttävänä kokonaisuutena jää opettajan henkilökohtaisen 

teknologiamielikuvan ja teknologisen yleissivistyksen varaan. 

Kandidaatintutkielmani perusteella aihekokonaisuuden esittämien teknologisten tavoitteiden 

toteutuminen POPS2004:n kautta jää opettajan henkilökohtaisen teknologiakompetenssin varaan, 

joten ratkaisun teknologisen yleissivistyksen saavuttamiseksi täytyy löytyä jostain muualta. Monet 

tutkijat ja asiantuntijat ovat sitä mieltä, että teknologiakasvatuksen pitäisi Suomessakin olla oma 

oppiaineensa. Vain tällä tavalla teknologiakasvatus olisi mahdollista niin tytöille kuin pojille ja 

teknologiakasvatus voisi saada riittävän tuntimäärän, että teknologista yleissivistystä voitaisiin 

kehittää tasa-arvoisesti perusopetuksen kautta. (Parikka 1998, 127–128; Kantola 1997, 55; Rasinen 

2000, 127–128; Alamäki 1999, 148–153.) Lindfors (2007) on koonnut tutkimuksessaan yhteen 

yhdeksän vuosina 1997–2003 julkaistua suomalaista väitöskirjaa, jotka määrittelevät suomalaista 

teknologiakasvatusta. Lindfors huomasi analyysissaan, että alalla ei ainakaan tuolloin ollut 

naistutkijoiden kirjoittamia väitöskirjoja teknologiakasvatuksesta ja analysoiduissa väitöskirjoissa 

teknologiakasvatus ilmeni hyvin voimakkaasti tekniseen käsityöhön orientoituneena. (Lindfors 

2007, 120.) Koska pojat valitsevat edelleen teknisen käsityön paljon tyttöjä useammin, niin tämä 

asettaa tytöt ja pojat epätasa-arvoiseen asemaan yleissivistävän teknologiakasvatuksen suhteen. 

Lindfors pohtikin, olisivatko hänen tutkimustuloksensa antaneet erilaisen kuvan 

teknologiakasvatuksen olemuksesta jos analysoitavana olisi ollut naistutkijoiden väitöskirjoja sekä 



42 

näkemyksiä teknologiasta myös tekstiilikäsityön näkökulmasta. (Emt.) En ota tässä tutkimuksessa 

kantaa siihen, minkä oppiaineen yhteydessä teknologiakasvatus tulisi toteuttaa tai pitäisikö 

teknologiakasvatuksella olla oma oppiaineensa suomalaisessa opetussuunnitelmassa. Tämä 

tutkimus ei esitä tutkimuksellista näkemystä kummankaan vaihtoehdon paremmuudelle. Sen sijaan 

pohdin tässä tutkimuksessa niitä keinoja, joilla teknologiakasvatuksen ja sen myötä suomalaisten 

peruskoululaisten teknologiakompetenssia saataisiin parannettua olemassa olevan järjestelmän 

suomissa rajoissa, ottaen huomioon sekä tytöt että pojat, tasa-arvoisina teknologian oppijoina. 

 Opetushallitus tarjoaa tekemänsä yhteistyön perusteella ainakin yhden vaihtoehdon 

teknologiakasvatuksen toteuttamiselle koulun ulkopuolisen organisaation julkaiseman kilpailun 

muodossa. Opetushallitus nimittäin ylläpitää yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa 

vuosittain järjestettävää ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailua.  

 

Tämä toimii! -teknologiakilpailu on valtakunnallinen ja tarkoitettu perusopetuksen 1-6 luokille 

kahdessa sarjassa: A-sarja 1-3 luokille ja B-sarja 4-6 luokille.  

Tämä toimii! -prosessissa ideoidaan ja valmistetaan liikkuvia ja leikittäviä leluja 

Teknologiateollisuuden toimittamasta materiaalista. Leluille tehdään myös mainokset ja 

prosessin eri vaiheista pidetään päiväkirjaa. 

 Tämä toimii! -prosessi toteutetaan koulussa eri oppituntien aikana. Luokka työskentelee 

opettajan ilmoittamina neljän oppilaan ryhminä, joissa on tyttöjä ja poikia. Kun oppilasryhmien 

Tämä toimii! -tuotokset ovat valmiit valitaan koulussa edustusryhmä(t) alueelliseen Tämä 

toimii! -tapahtumaan. Näissä tapahtumissa valitaan alueen eudstusryhmät Tämä toimii! -

loppuhuipentumaan. 

Tämä toimii! -teknologiakilpailu toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 

Osallistuminen ei ole vain kilpailua, se on monen oppiaineen tietojen ja taitojen innostavaa 

käyttöä ja mukaansa tempaavaa oppimista ryhmänä.(Teknologiateollisuus ry 2012/ Tämä 

toimii!) 

 

”Tämä toimii!” -Internet-sivustolla esitetään myös kilpailun olevan toimintamalli ”Ihminen ja 

teknologia” -aihekokonaisuuden mukaiselle teknologian opetukselle (emt.).  

 Päätin ottaa ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun tutkimukseni kohteeksi, koska se vastasi 

kuvauksellaan hyvin monipuolisesti niihin puutteisiin, joita olin kandidaatintutkielmassani 
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teknologiakasvatuksen toteutumisesta löytänyt. Kilpailu on toteutettu yhteistyössä 

opetushallituksen kanssa, joten sen toteutuksessa täytyy olla huomioitu ”Ihminen ja teknologia”  - 

aihekokonaisuuden esittämät vaatimukset teknologiakasvatukselle. Lisäksi kilpailun toteutustapa 

on kuvailtu useita oppiaineita integroivana oppimisena, aivan kuten aihekokonaisuuskin esittää 

teknologiakasvatuksen toteutettavaksi. Kilpailu on materiaaleineen kouluille ilmainen, joten 

teknologiakasvatuksen toteuttaminen ”Tämä toimii!” -kilpailun kautta ei vaadi koululta 

lisäresursseja. Opetushallituksen tukemana projektina ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailulla olisi 

myös resursseja tarjota tätä teknologiakasvatuksen muotoa hyvin laajasti suomalaisille 

peruskoulun alaluokille.  

 Kaiken kaikkiaan ”Tämä toimii!” -teknologiakasvatuskilpailu tuntui tarjoavan hyvät 

edellytykset suomalaisen yleissivistävän koulun teknologiakasvatuksen toteuttamiseksi. Niinpä 

päätin perehtyä tarkemmin kilpailun rakenteeseen ja tutkimuksen kautta selvittää, onko kilpailussa 

potentiaalia vastata edellisen tutkimukseni kautta heränneisiin kysymyksiin teknologiakasvatuksen 

toteuttamismahdollisuuksista. Seuraavassa luvussa kerron tutkimukseni kulun. Aloitan 

tutkimusmetodin valinnasta ja tutkimusasetelman muotoutumisesta, minkä jälkeen asetan 

tutkimusongelman sekä tutkimuskysymykset ja esittelen tekemäni tutkimuksen vaihe vaiheelta.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Sain mahdollisuuden jatkaa teknologiakasvatuksen tutkimista opintojeni puitteissa vuoden 2011 

keväällä. Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksella niin kutsuttu päättöharjoittelu on mahdollista 

suorittaa vaihtoehtoisesti projektiopintoina, jolloin opiskelija voi suunnitella ja toteuttaa 

opetusprojektin, johon sisältyy opetusta ja tutkimuksen tekemistä. Tämä projekti ja sen tulokset on 

tarkoitettu liitettäväksi materiaalina gradu-opintoihin, jolloin opiskelija saa mahdollisuuden kerätä 

tutkimusaineistoa opiskelujen yhteydessä ilman laitoksen ulkopuolisen projektin toteuttamista. 

Nämä projektiopinnot suositellaan pidettävän Hämeenlinnan normaalikoulussa, millä varmistetaan 

opiskelijalle osaava ohjaus ja joustavat puitteet projektin suorittamiseen. Normaalikoulussa 

suoritettu tutkimus helpottaa opiskelijan työtä myös sen suhteen, että kaikilla normaalikoulun 

oppilailla on yliopistokoulun aseman vuoksi olemassa tutkimusluvat, joten opiskelijan ei tarvitse 

erikseen kysyä lupia tutkimuksen toteuttamiseksi. 

 Kuten edellä esittelin ja perustelin, niin tutkimukseni kohteeksi valikoitui 

teknologiateollisuus ry:n vuosittain julkaisema, ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailu. Kilpailun 

analysoimiseksi minulle olisi tämän tutkimuksen tiimoilta riittänyt kilpailun läpikäyminen luokan 

kanssa ja projektin analysoiminen teknologiakompetenssin kannalta. Projektiopinnoissa vaaditaan 

kuitenkin tietty määrä opetettavia tunteja, minkä vuoksi pelkkä kilpailun läpikäyminen olisi ollut 

projektiopinnoiksi liian suppea kokonaisuus. Päätinkin lisätä tutkimukseeni yhden lisäaspektin ja 

tutkia samalla projektin yhteydessä fysiikan taitojen oppimista. Valitsin fysiikan oppiaineen 

tutkittavaksi oppiaineeksi, koska hyvin monet tekniset ja teknologiset sovellukset pohjautuvat 

jollain tapaa fysiikan ilmiöiden ymmärtämiseen ja niiden mahdollisimman tehokkaaseen 

hyödyntämiseen. ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun perusidea on valmistaa liikkuva lelu, joten 

fysiikka sopii hyvin tutkittavaksi oppiaineeksi siitäkin syystä, että liike ja kaikki liikkeeseen 

vaikuttavat tekijät ovat fysiikan ilmiöitä. Fysiikan opetusjakso, fysiikan oppimisen arviointi ja siitä 

tehtävät johtopäätökset ovat pelkkä sivujuonne tutkimuksen kokonaiskuvassa, mutta kyseinen 

sivujuonne sopii valitsemaani tutkimusmetodiin, ja esittelenkin fysiikan oppimista koskevat 

havainnot omassa kappaleessaan. 
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4.1 Tutkimuksen metodologia 

Projektin lähestyessä aloin tutustua metodikirjallisuuteen, ja valinta tutkimuksen metodiksi 

selkiintyikin minulle melko nopeasti. Metodin valintaa rajasivat ne tosiasiat, että aioin suorittaa 

projektin ja sen tiimoilta arvioida projektissa käytettävien menettelytapojen soveltuvuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta tehtäväänsä, minkä lisäksi olin kiinnostunut pohtimaan 

kehittämisehdotuksia tekemieni havaintojen pohjalta. Näiden kriteerien pohjalta valitsin 

tutkimusmenetelmäksi toimintatutkimuksen, jonka esittelyyn seuraavaksi perehdyn 

4.1.1 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä 

Perinteinen tutkimuksen tekeminen pohjautuu usein peruskaavaan, jonka mukaan ensin pyritään 

selvittämään jonkin asian tila ja tämän selvityksen pohjalta luodaan teoreettista tietoa. 

Toimintatutkimus eroaa tästä perinteestä siinä, että sen avulla pyritään teorian sijasta löytämään 

käyttökelpoista tietoa ja siitä saatavaa käytännön hyötyä. Toinen perustavanlaatuinen ero 

perinteiseen tutkimukseen verrattuna on se, että perinteinen tutkimuksenteko pohjaa vahvasti 

luonnontieteisiin, kun taas toimintatutkimuksen vaikutteet ovat sosiaalitieteissä ja pragmatismissa. 

(Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2007, 19.) Jo vaikutteena olevien tieteenalojen pohjalta pystytään 

olettamaan jotain toimintatutkimuksen luonteesta. Jos vaikuttimena ovat sosiaalitieteet, niin 

toimintatutkimuksen täytyy liittyä ihmisten tutkimiseen. Ja jos toinen vaikutin on pragmatismi, 

niin tällöin käytännönläheisyyden täytyy olla merkittävä tekijä tutkimuksen tekemisessä.  

 Arja Kuula (1999) on tutkinut useiden tutkijoiden käsityksiä toimintatutkimuksesta ja tekee 

mielenkiintoisen huomion toimintatutkimuksen suhteesta akateemisuuteen. Toisaalta 

toimintatutkimuksen itsemäärittelyssä pyritään tekemään eroa akateemiseen tutkimuksentekoon, 

kuten Heikkinen ja kumppanit edellä, mutta toisaalta akateeminen tutkimuksenteko on juuri se, 

mihin toimintatutkimuksen halutaan nähdä kuuluvan. Kuula toteaakin tämän kaksikantaisuuden 

johtuvan pääosin siitä, että vastareferenssin nimeäminen on tehokas keino määritellä, perustella ja 

oikeuttaa toimintatutkimuksen paikka omana tutkimusmenetelmänä. (Kuula 1999, 173.) 

 Heikkinen ym. (2007) määrittelevät toimintatutkimuksen sellaiseksi tutkimuksen muodoksi, 

jossa tutkimus kohdistetaan sosiaaliseen toimintaan, jota tutkimalla pyritään kehittämään olemassa 

olevia käytäntöjä paremmiksi (Heikkinen ym. 2007, 16). Näin ollen toimintatutkimukseen liittyy 

keskeisesti myös pyrkimys tutkimuksen kohteena olevan organisaation tai toimintatavan 

kehittäminen. Tutkijan tulisi pyrkiä käynnistämään muutos ja rohkaista ihmisiä muuttamaan asioita 

paremmiksi. Kulttuureja tutkittaessa käytetään usein käsiteparia etic-emic, jolla viitataan tutkijan 
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ja tutkimuskohteen väliseen suhteeseen. Perinteisesti kulttuureja tutkitaan kulttuurin ulkopuolelta 

(etic view), mutta osallistuvana tutkimusotteena toimintatutkimus tutkii toimintaa sisältäpäin (emic 

view), mikä vaikuttaa myös siihen, miten tutkija suhtautuu keräämäänsä aineistoon ja miten hän 

analysoi sitä. Koska toimintatutkija on mukana tutkittavien arjessa, on hänen oma välitön 

kokemuksensa merkittävä osa tutkimuksen aineistoa muun aineiston sijasta tai sen lisäksi. (emt., 

20.)  

Toimintatutkimuksessa tutkijan ymmärrys tutkimuksen kohteesta lisääntyy hiljalleen 

tutkimuksen edetessä, minkä vuoksi toimintatutkimus voidaankin nähdä hermeneuttiseksi 

prosessiksi. Hermeneuttisen ajattelun keskiössä on aina ollut hermeneuttisen kehän käsite, jonka 

avulla havainnollistetaan ymmärryksen osien ja kokonaisuuden olevan kehämäinen (Tontti 2005, 

60). Tontti (2005) esittää hermeneuttisen kehän periaatteen seuraavasti: Esimerkiksi sana voidaan 

ymmärtää vain osana lausetta, lause vain osana tekstiä ja teksti vain osana kulttuurista traditiota. 

Mutta kokonaisuus ei ole tulkitsevalle subjektille valmiina annettu, vaan se voi konstituoitua vain 

osien tulkitsemisen myötä. Tämä osien ja kokonaisuuden vastavuoroinen, jatkuva liike on kaiken 

tulkitsemisen ja ymmärtämisen perusrakenne. (Tontti 2005, 60.) Samalla tavalla kuin 

hermeneuttisen kehän ajattelussa, myös toimintatutkimuksessa tutkijan ymmärrys kehittyy 

vähitellen kokonaisuuden ja sen osien jatkuvan tulkitsemisen myötä. 

Reflektiivisyys on toimintatutkimuksessa hyvin tärkeä tekijä, koska tutkimustoimintaa 

ohjataan ja kehitetään jatkuvasti reflektiivisen ajattelun avulla. Heikkinen ym. (2007) esittävät 

toimintatutkimuksen jatkuvana syklinä (kuvio 4), joka alkaa tutkimuksen suunnittelusta, minkä 

jälkeen seuraa toteutus. Toteutuksen aikana tutkija havainnoi ja havainnoinnin avulla edelleen 

reflektoi saatuja tuloksia. Tämä reflektio toimii edelleen seuraavan syklin suunnittelun perustana. 

(Heikkinen ym. 2007, 35.) 

 

 

KUVIO 4. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen ym. 2007, 35) 
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Näin ollen toimintatutkimus on toisiaan seuraavien syklien jatkumo, jossa edellisen syklin lopuksi 

tehty reflektointi toimii mahdollisuutena ohjata tutkimusta uusille raiteille seuraavan syklin 

suunnitteluvaiheessa.  

Prosessina toimintatutkimus alkaa ihmettelystä ja toiminnan reflektoivasta ajattelusta, mikä 

johtaa tutkijan laajempien kysymysten äärelle. Toimintatutkimuksesta ei voi kirjoittaa etukäteen 

täsmällistä tutkimussuunnitelmaa, koska tutkija oppii koko ajan lisää, ja oppimisen reflektoinnilla 

ja sitä seuraavalla suunnittelulla tutkimusprosessia ohjataan uudelleen. Tästä huolimatta 

suunnitelman tekeminen on ensiarvoisen tärkeätä, koska suunnittelu auttaa tutkimuksen vauhtiin, 

minkä jälkeen tutkimusongelmat kehittyvät toiminnan ja reflektion vuorovaikutuksessa. (emt., 78 

& 85–86.) 

 Vaikka monet tutkimusoppaat mieltävät toimintatutkimuksen laadulliseksi tutkimus-

menetelmäksi, niin Heikkinen ym. (2007) pitävät tulkintaa osin virheellisenä. Heidän mukaansa 

laadullinen tutkimus on huomattavasti toimintatutkimusta nuorempi ilmiö ja 

toimintatutkimuksessa voidaan käyttää laadullisten lisäksi myös määrällisiä menetelmiä. Lisäksi 

toimintatutkimus ei heidän nähdäkseen ole varsinainen tutkimusmenetelmä vaan enemmänkin 

lähestymistapa tai asenne, jonka avulla tutkimusta käytetään toiminnan kehittämiseen. (Heikkinen 

ym. 2007, 36–37.) Vilkka (2006) tulkitsee toimintatutkimuksen aseman samalla tavalla. Hän 

käyttää toimintatutkimuksesta myös nimeä aktivoiva osallistuva havainnointi, millä hän viittaa 

toimintatutkimukseen keskeisesti liittyviin toimintaan osallistumiseen, toiminnan havainnointiin ja 

tutkimuksen avulla tehtävään aktiiviseen muutospyrkimykseen. Vilkka näkeekin 

toimintatutkimuksen enemmänkin tutkimusasetelmana kuin varsinaisena tutkimusmenetelmänä. 

(Vilkka 2006, 46–47.) Eli tarkastellaan tästedes toimintatutkimusta tutkimusasetelmana ja 

lähestymistapana toiminnan tutkimiseen. Lisäksi todetaan, että toiminnan tutkimista voidaan tehdä 

sekä laadullisten että määrällisten tutkimusotteiden keinoin. Näin ollen on olemassa erilaisia 

toiminnan tutkimisen suuntauksia, jotka painottavat eri asioita, mutta yhteistä näille suuntauksille 

on se, että ne kaikki pyrkivät tutkimuksen avulla kehittämään toimintaa. Seuraavaksi perehdyn 

tarkemmin näihin erilaisiin toiminnan tutkimisen suuntauksiin löytääkseni niistä omaan 

tutkimukseeni parhaiten sopivan. 

4.1.2 Toiminnan tutkimisen eri suuntaukset 

Metodologiakirjallisuus antaa tutkimusotteen lisäksi ristiriitaisia tietoja siitä, mitkä tutkimuksen 

suuntaukset kuuluvat niin sanottuun toiminnan tutkimiseen. Käytän tässä Heikkisen, Rovion ja 

Syrjälän (2007) esittämää jaottelua, jolle he esittävät perusteluksi alkujaan Ludwig Wittgensteinin 
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ajatuksen suuntauksia yhdistävistä tekijöistä. He vertaavat hieman toisistaan eroavia tutkimuksen 

suuntauksia pallopeleihin. Vaikka kaikki erottavat esimerkiksi jalkapallon, jääkiekon ja salibandyn 

eri lajeiksi, niin kaikkia näitä pallopelejä yhdistää samankaltaisten tapahtumien ja prosessien 

jatkumo: ne ovat joukkuepelejä, joissa kaksi joukkuetta pelaa vastakkain pyrkimyksenään toimittaa 

peliväline vastustajan vartioimaan maaliin. Samalla tavalla erilaiset toiminnan tutkimuksen 

muodot keskittyvät perusajatukseltaan samaan pyrkimykseen, toiminnan kehittämiseen 

tutkimuksen avulla, mutta tutkimusotteet ja -asetelmat voivat vaihdella. (Heikkinen ym. 2007, 39–

40.) 

 Heikkinen, Rovio ja Syrjälä esittävät toiminnan tutkimisen suuntauksiksi kriittisen 

toimintatutkimuksen, osallistavan toimintatutkimuksen, tutkiva opettaja -liikkeen, toimintatieteen, 

kommunikatiivisen toimintatutkimuksen, kehittävän työntutkimuksen ja design-tutkimuksen. 

Näistä kriittistä toimintatutkimusta pidetään usein korkeatasoisimpana toimintatutkimuksen 

muotona. Kriittisen toimintatutkimuksen perusajatuksena on tuoda uusia näkökulmia länsimaisen, 

modernin yhteiskunnan itsestään selvinä pidettyihin käsityksiin ja uskomusjärjestelmiin. Kriittinen 

toimintatutkimus tarkastelee kriittisesti länsimaista, kapitalistista elämänmuotoa ja pyrkii luomaan 

vaihtoehtoja materialistiselle elämäntavalle. Kriittisen tutkijan ongelmana on kuitenkin usein 

neutraalina pysyminen. Kriittinen tutkija saattaa huomaamattaan pyrkiä viemään eteenpäin omia 

rajoittuneita uskomuksiaan ja purkamaan turhautumistaan tutkimuksen varjolla. (Heikkinen ym. 

2007, 40 & 48.) 

 Osallistava toimintatutkimus korostaa tutkimuskohteena olevan yhteisön jäsenten 

osallistumista tutkimuksen tekemiseen. Osallistavan toimintatutkimuksen merkitys on nähty hyvin 

erilaiseksi teollistuneissa länsimaissa ja kolmannen maailman valtioissa. Teollisuusmaissa 

osallistamisen avulla pyritään usein kehittämään olemassa olevaa tuotantoa, ja tiedonintressit ovat 

näin ollen tekniset. Kehittyvissä maissa osallistavuus liitetään kansalaisliikkeen tapaiseen 

toimintaan, jonka tarkoituksena on voimaannuttaa ihmisiä toimimaan sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden puolesta. (emt., 50–51.) 

 Koulukontekstissa toimintatutkimuksesta puhutaan nimellä tutkiva opettaja -liike (teacher 

as researcher). Lähestymistavasta käytetään myös nimityksiä luokkahuonetutkimus (classroom 

action research / classroom research), opettajatutkimus (teacher research) ja 

opetussuunnitelmatutkimus (curriculum research). Tämän toimintatutkimuksen suuntauksen 

perusajatuksena on rakentaa teoriaa niistä tulkinnoista, joita opettajat antavat työlleen. Kahtena 

pääperiaatteena ovat opetussuunnitelman kehittäminen ja opettajan oikeus ja mahdollisuus kehittää 

tutkimuksen kautta omaa työtään. Opettajat ovat eläviä tutkimusvälineitä, koska he ovat opetuksen 
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ja kasvatuksen asiantuntijoita ja samaan aikaan sekä käyttävät tietoa että ovat itse sen kohteena. 

(emt., 52–53.)   

Toimintatiede on toimintatutkimuksen muoto, jossa mielenkiinnon kohteena on tutkia ja 

kehittää toimintaa erilaisissa organisaatioissa. Tässä lähestymistavassa huomio kiinnitetään 

erityisesti niihin jännitteisiin, joita on löydettävissä julkisesti hyväksyttyjen ja kannatettujen 

teorioiden (muodollinen tieto) ja käytännön käyttöteorioiden (ammatillinen tieto) välillä. 

Tutkimuksessa huomio kiinnitetään näiden kahden teorian muodon välisiin eroihin eli aukkoihin 

(gaps). Toimintatieteen avulla pyritään purkamaan niitä selityksiä, joilla silotellaan tai peitellään 

sitä tosiasiaa, että työyhteisössä tietyt asiat hoidetaan käyttöteorioiden eikä yleisesti hyväksyttyjen 

teorioiden pohjalta. Molemmat teoriat voivat olla samanaikaisesti tosia, mutta koska 

henkilökohtaiset käyttöteoriat saattavat aiheuttaa eriarvoisuutta ja tarpeetonta kilpailua työyhteisön 

jäsenten välille, niin niiden tiedostaminen on kaikkein oleellisinta. Toimintatiedettä on kritisoitu 

siitä, että se asettaa työyhteisön ulkopuolisen toimijan psykologisen intervention alaiseksi. Ja 

koska tutkijan käsitys julkisesti kannatetusta teoriasta on hänen henkilökohtainen, subjektiivinen 

näkemyksensä todellisuudesta, niin tutkija ei voi päästä käsiksi käyttöteoriaan sellaisena, kuin se 

todellisuudessa on. (emt., 55–56.) 

 Kun tutkimuksen keskiössä on vuorovaikutuksen onnistuminen ja osallistujien 

tasavertaisuuden korostaminen sekä muutokseen pyrkiminen keskustelun avulla, on kyse 

kommunikatiivisesta toimintatutkimuksesta. Myös kommunikatiivisessa toimintatutkimuksessa 

pyritään tutkimuksen avulla kehittämään työelämän ja organisaatioiden toimintaa. Suuntauksesta 

käytetään myös termejä keskustelumenetelmä ja demokraattinen dialogi. Kommunikatiivisen 

toimintatutkimuksen pyrkimyksenä on lisätä erityisesti työntekijöiden osallistumista, koska he ovat 

oman työnsä asiantuntijoita ja muutoksen liikkeellepanijoita, eivät kehittämisen kohteita. 

Kommunikatiivista toimintatutkimusta arvosteltaessa on usein puututtu siihen, saadaanko 

työpaikkojen toimintaa oikeasti kehitettyä uudenlaisen ajattelutavan avulla vai korjaako tutkimus 

vain yksittäisiä ongelmia. (emt., 57–60.) 

 Kehittävä työntutkimus tunnetaan lähinnä Suomessa, vaikka sen taustalla oleva teoria on 

kansainvälisesti tunnettu. Kehittävän työntutkimuksen avulla analysoidaan yhteiskunnallisia 

toimintoja toimintajärjestelmän käsitteen kautta. Keskeistä tässä suuntauksessa on tapahtuneiden 

muutosten analyysi. Analysointi- ja kehitystyö suoritetaan yhdessä toimijoiden kanssa, ja siinä 

pyritään teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä muuttamaan yhteiskunnallista toimintaa. Tutkijan 

tehtävänä on tuoda työyhteisöön kehittämisen välineitä, joiden avulla lopulliset muutokset 

nousevat työyhteisöstä. Konsulttitoiminta pohjautuu samaan perusajatukseen, mutta kehittävä 

työntutkimus on konsultointia osallistavampaa, koska siihen liittyy työn jatkuva tarkkaileminen ja 
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se perustuu syklimäiselle, jatkuvasti kehittyvälle toiminnanmuodolle. Vaikka kehittävän 

työntutkimuksen avulla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja näin ollen 

hyödynnetään kriittisen koulukunnan ajatuksia, niin kriittisestä toimintatutkimuksesta kehittävän 

työntutkimuksen erottaa valtasuhteiden analyysin ja kapitalistisen yhteiskunnan kritiikin 

puuttuminen. (emt., 60 & 62–66.) 

 Design-tutkimuksessa tutkija luo uuden toimintamallin tai tuotteen ja tutkimus keskittyy 

erityisesti sen teknisen toteutuksen analysointiin. Design-tutkimuksessa korostetaan teoreettisesti 

ohjattua suunnitteluprosessia ja design-tutkimusta onkin sovellettu enimmäkseen erilaisten 

oppimisympäristöjen suunnittelussa. Design-tutkimuksesta on lisäksi tullut tieto- ja 

viestintäteknologian hallitseva paradigma lähinnä sen teknisen tiedonintressin vuoksi. Tavoitteena 

on kehittää tutkimuksen avulla mahdollisimman toimiva ja tehokas tuote, ja tutkimuksessa 

käytetään sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Design-tutkimuksen avulla 

kehitetään sekä teoriaa että käytäntöä, sillä teorioita testataan käytännön sovellusten avulla, jotka 

toimivat edelleen pohjana uudelle teorialle luoden jatkuvan kehittämisen syklin. (emt., 67-71.) 

4.1.3 Tutkiva opettaja -liike tämän tutkimuksen tutkimussuuntauksena 

Edellä luettelemistani toiminnan tutkimisen suuntauksista omaan tutkimukseeni soveltuvimmaksi 

näin tutkiva opettaja -liikkeen mukaisen tutkimussuuntauksen. Niikon (1996) mukaan tutkivan 

opettajan ja toimintatutkimuksen yhteisiä piirteitä ovat opettajan näkeminen keskeisessä asemassa 

ongelman ratkaisemiseksi sekä arvioinnin ja reflektoinnin ulottuvuudet. Toimintaa parannetaan 

auttamalla opettajia toimimaan mielekkäämmin ja taitavammin opetustilanteissa, ei teorioita 

testaamalla. Toimintatutkimuksessa käytetäänkin monessa suhteessa hyvin samankaltaisia 

lähestymistapoja, kuin mitä opettajat käyttävät muutenkin työssään. (Niikko 1996, 25–26.) 

Monesti pohditaankin sitä, mikä erottaa toimintatutkimuksen opettajan jokapäiväisestä työstä, 

koska kuuluuhan oman työn kehittäminen joka tapauksessa opettajan työnkuvaan. Tutkimuksen 

avulla opettajan työstä saadaan uutta tietoa, joka saatetaan julkisesti arvioitavaksi. (Heikkinen ym. 

2007, 30.) Näin ollen tutkimuksen avulla pystytään nostamaan opettajan työhön liittyvistä 

tekijöistä esiin sellaisia asioita, jotka eivät kuulu opettajan tavalliseen työ- ja toimintatapojen 

kehittämiseen. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi opetussuunnitelmaan ja sen kehittämiseen 

liittyvät asiat. (emt., 52.)  

Tutkiva opettaja -liike sai alkunsa Englannissa 60- ja 70-lukujen vaihteessa, jolloin opettajat 

ja tutkijat alkoivat osallistua yhteisiin tutkimusprojekteihin, joissa selvitettiin esimerkiksi opettajan 

toimintaa sekä opetussuunnitelma- ja opetustyökysymyksiä. Kuuluisin näistä tutkimuksista on 
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Stenhousen (1975) ”Humanistic curriculum” - projekti, jossa opettajat tutkivat yhdessä tutkijoiden 

kanssa opetussuunnitelman ja opettajan pedagogisen toiminnan kehittämistä. Myöhemmin liike on 

levinnyt Englannista moniin maihin, myös Suomeen. (Niikko 1996, 19.) Englannissa ”tutkiva 

opettaja” -liike ajautui vaikeuksiin 70-80-lukujen vaihteessa, kun Margaret Thatcherin 

konservatiivihallitus keskitti opetussuunnitelmatyön kansallisine arviointikoneistoineen. Näin 

opettajat ajautuivat virkamiesten ja poliitikkojen ajatusten soveltajan ja toteuttajan rooliin. 

Nykyisessä suomalaisessa peruskoulujärjestelmässä opettajan työ määrittyy autoritäärisesti 

ylhäältä alaspäin, ja osana tätä kehitystä myös koulun ulkopuoliset asiantuntijat ovat saaneet 

äänensä kuuluviin. Näiden koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemykset siitä, miten opetus 

pitäisi toteuttaa, ovat osaltaan kaventaneet ja rajanneet opettajan tehtäviä ja osittain ulkoistaneet 

opettajat opetustyöhön kohdistuvista muutos- ja kehittämispyrkimyksistä. (emt., 11.) Tässä lienee 

yksi syy tutkiva opettaja -liikkeen nousulle viime vuosina myös Suomessa.  

Opettajilla on monessa suhteessa mahdollisuus kehittää opetustyötä sellaisella tavalla, mikä 

on niin sanottujen asiantuntijoiden tavoittamattomissa. Opettajat pystyvät problematisoimaan 

työssään sellaisiakin asioita, jotka näyttäytyvät ulkopuoliselle itsestäänselvyyksinä. Tässä auttaa 

se, että opettaja tuntee oppilaat ja opetustyön sellaisella tavalla, jolla ulkopuolinen ei niitä tunne. 

(emt, 29.) 

Edellä mainitsemieni perusteiden vuoksi tutkivan opettajan näkemys toimintatutkimuksen 

muotona sopii mielestäni tähän tutkimukseen varsin hyvin. Tarkoitukseni on tarkastella 

opetussuunnitelman toteutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä opettajan työn näkökulmasta, 

minkä jälkeen pyrin reflektoinnin ja analysoinnin avulla esittämään arvion nykyisten käytäntöjen 

toimivuudesta ja pohtimaan kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Vaikka en toimikaan 

tässä tutkimuksessa työtään tekevänä opettajana, niin näkisin loppupuolella olevien 

luokanopettajaopintojeni ja alalta saamieni kokemusten pohjalta pystyväni toimimaan projektin 

ajan opettajan roolissa niin, että pystyn havainnoimaan ja reflektoimaan näkemääni ja kokemaani 

opettajana.  

4.2 Tutkimuksen eteneminen 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen, miten tutkimuksistani muotoutui peräkkäisten syklien 

muodostama toimintatutkimuksen spiraali, johon liittyivät keskeisesti aiemmin tekemäni 

kandidaatintutkielma, kandidaatintutkielmani tuloksista heränneet kysymykset ja niistä seurannut 

opetusprojekti analyyseineen ja tuloksineen.  
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4.2.1 Tutkimuksen suunnitteluvaihe 

Suunnitteluvaiheessa toimintatutkija hahmottelee tutkimusasetelmaa ja -tehtävää koskevia 

kysymyksiä ja ideoi kenttätyötä. Hän tutustuu kirjallisuuteen ja täsmentää näkökulmaansa 

aikaisempien tutkimusten, keskeisten käsitteiden ja teoriasuuntausten pohjalta. Mielekäs 

kenttätyö pohjaa teoreettisesti ja käytännön kannalta perusteltuun tutkimuskysymykseen. 

(Heikkinen ym. 2007, 96.) 

Saatuani valmiiksi kandidaatintutkielmani vuoden 2010 keväällä tiesin heti, että haluan syventää 

tutkimustani samasta aiheesta myöhemmin pro gradu -tutkielmassani. Toimintatutkimus antoi 

minulle mahdollisuuden liittää kandidaatintutkielmani ja siitä saadut tulokset kiinteäksi osaksi tätä 

gradu-tutkimusta. Kuten olen edellä esittänyt, niin toimintatutkimus koostuu toinen toistaan 

seuraavista sykleistä, joiden välillä tutkijan on mahdollista reflektoida oppimaansa ja ohjata 

tutkimusta mielekkäällä tavalla niin, että se vastaisi tutkijan asettamiin tutkimuskysymyksiin ja 

auttaisi tutkijaa vastaamaan tutkimusongelmaan. 

Gradu-tutkimukseni suunnitteluvaiheessa laadin toimintatutkimuksen luonnetta mukaillen 

spiraalin muodossa tutkimukseni rakenteen (kuvio 5). 

 

 

KUVIO 5. Tutkimukseni esitettynä toimintatutkimuksen spiraalina 
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Spiraalista voidaan huomata, että toimintatutkimukseni ensimmäisen syklin muodosti keväällä 

2010 tekemäni kandidaatintutkielma, jonka tutkimuskysymys käsitteli sitä, millaisia valmiuksia 

opettaja saa POPS2004-asiakirjasta ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden toteuttamiseen, 

eli toisin sanoen miten teknologiseen yleissivistykseen kasvattaminen tapahtuu ”Ihminen ja 

teknologia” -aihekokonaisuuden avulla. Kandidaatintutkielman tuloksia analysoimalla kohtasin 

uusia tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka liittyivät teknologiakasvatuksen 

rakenteeseen ja teknologiakompetenssin merkitykseen osana nykyihmisen yleissivistystä. 

Oppimaani reflektoidessa tutustuin alan kirjallisuuteen ja selvitin mahdollisimman kattavasti 

vastauksia edellä esittämiini kysymyksiin. Samalla tutustuin teknologiakasvatuksen 

kehitysvaiheisiin Suomessa ja hain vertailukohtia myös ulkomaisista teknologiakasvatuksen 

toteutusmalleista ja kehityskuluista. 

 Tutkimukseni seuraava vaihe olikin suunnitella, miten lähestyä tutkimuksen kohdetta 

sellaisella tavalla, joka toimisi loogisena jatkona aiemmille havainnoilleni mutta toisi samalla uutta 

tietoa ja uuden näkökulman tutkimukseeni. Idean tutkimuksen jatkomahdollisuudesta sain teknisen 

käsityön sivuaineopintojeni yhteydessä, kun lehtorimme oli tilannut sivuaineryhmällemme 

Teknologiateollisuus ry:ltä ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailupaketit. Toteutimme kilpailun 

ohjeiden mukaisesti pienissä ryhmissä, osallistumatta kuitenkaan varsinaiseen kilpailuun, joka on 

tarkoitettu perusopetuksen 1-6-luokkalaisille. Olen lukenut kyseisestä kilpailusta jo vuosia sitten, 

joten kilpailu oli minulle osittain entuudestaan tuttu. Tutustuttuani tarkemmin ”Tämä toimii!” - 

teknologiakasvatuskilpailuun järjestävän organisaation Internet-sivujen (17.3.2012) kautta sain 

selville, että kyseiseen kilpailuun osallistuu vuosittain noin 20 000 peruskoulun alaluokkien 

oppilasta suunnilleen tuhannen opettajan ilmoittamana ympäri Suomen.  

Merkittävin yksittäinen tekijä kiinnostukseeni tutkia kyseistä kilpailua oli kuitenkin ”Tämä 

toimii!” -nettisivuilta löytyvä lause: Tämä toimii -prosessi on opettajille toimintamalli Ihminen ja 

teknologia -aihekokonaisuuden toteuttamiseen. (Teknologiateollisuus ry 2012, Alakouluissa 

valmistellaan 5300 liikkuvaa lelua, mainosta ja päiväkirjaa.) Todettuani aiemmin, että ”Ihminen ja 

teknologia” -aihekokonaisuuden mukaisten teknologiakasvatustavoitteiden toteutuessa oppilailla 

olisi hyvä teknologiakompetenssi, oli erittäin mielenkiintoista lähteä tutkimaan, onko yksittäisellä 

teknologiakilpailulla todella potentiaalia esittää sellainen menettelytapa teknologiakasvatuksen 

toteuttamiselle, että sitä voitaisiin pitää aihekokonaisuuden ja näin ollen suomalaisen 

yleissivistävän teknologiakasvatuksen toimintamallina. Jos Teknologiateollisuus ry:n esittämä 

väite pitäisi paikkansa, niin voisin vilpittömästi suositella kilpailua jokaiselle koululle ja jokaiselle 

oppilaalle, ja kilpailusta tulisi mielestäni tehdä pakollinen osa ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuutta. 
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4.2.2 Tutkimusasetelma 

Tutkimuksen kohteena oli Hämeenlinnan normaalikoulun 5. luokka, josta jaetun käsityön opetuksen 

vuoksi puolet, eli 13 oppilasta, oli mukana tutkimassani ”Tämä toimii!” -projektissa. Toinen puoli 

luokasta oli suorittanut ”Tämä toimii!” -kilpailun muutamia viikkoja aiemmin omalla teknisen 

käsityön jaksollaan. Tutkimusasetelman muotoutumiseen vaikutti kahden eri tahon vaatimukset: 

toisaalta normaalikoulun luokan toiminta ja arki, jonka toimintaa tarkkailemalla tulisin 

tutkimukseni empiirisen vaiheen suorittamaan, ja toisaalta ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun 

melko tarkasti asetetut rajat ja ohjeet kilpailuprojektin suorittamiselle. Koska kyseessä oli 

normaalikoulun luokka, niin minun ei tarvinnut huolehtia tutkimusluvista vaan ainoastaan sopia 

luokkaa opettavan opettajan kanssa käytännön järjestelyistä, kuten projektin ajankohdasta. 

Ajankohta määrittyi myös ”Tämä toimii!” -organisaation puolelta, koska oppilaat tahtoivat 

luonnollisesti osallistua myös viralliseen kilpailuun ja kilpailun vaiheet ja aikataulu on tarkasti 

määrätty.  

Tutkimukseni keskeisin aineistonhankinnan menetelmä oli osallistuva havainnointi ”Tämä 

toimii!” -projektin aikana. Lisäksi tutkimukseen kuului teknologiakilpailumateriaalin analysointi ja 

tutkimuksen ”sivuspiraalin” roolissa oleva fysiikan oppimisen analysointi. Tutkimuksen 

raportoinnissa käytin toimintatutkimukselle luonteenomaista kerronnallista raportointitapaa. 

Toimintatutkimukseen keskeisesti kuuluvien emansipaation ja autonomian näkökulmasta tiukat 

raportointisäännöt eivät ole toimintatutkimukselle soveltuvia, vaan toimintatutkimuksella nähdään 

olevan yhteisiä piirteitä narratiivisen eli kerronnallisen tutkimuksen kanssa (Heikkinen, Rovio & 

Syrjälä 2007, 117). Koska toimintatutkimus etenee ajassa, niin myös sen raportointiin sopii ajassa 

etenevä, kerronnallinen raportointi. 

4.2.3 Tutkimusongelman ja tutkimustehtävien asettaminen 

Teknologiateollisuus ry esittää teknologiakilpailun olevan toimintamalli peruskoulun alaluokkien 

teknologiakasvatukselle. Käsitän termin ”toimintamalli” tässä kontekstissa siten, että se on yksi tapa 

toteuttaa vaaditut sisällöt, niin että saavutettaisiin vaaditut tavoitteet. Jos menetelmällä ei pyritä 

esitettyihin tavoitteisiin, niin silloin ei voida puhua toimintamallista juuri nimenomaisen asian 

suhteen. Ja jos toimintamallin avulla pyritään saavuttamaan tavoitteet, joille on jo määritelty 

sisältöalueet, niin toimintamallin tulisi tällöin ohjata kyseisten sisältöjen läpikäymiseen. Näin ollen 

pyrin tutkimukseni avulla löytämään vastauksen tutkimusongelmaan: 
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Pystytäänkö ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun avulla vastaamaan ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden tavoitteiden esittämään teknologiakompetenssin vaatimukseen? 

 

 Vastatakseni tähän ongelman esitän tutkimukselle kaksi tutkimuskysymystä: 

 

Vastaako ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailu sisällöiltään ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden sisältöjä? 

 

ja 

 

Voidaanko ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailua pitää toimintamallina ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden esittämien tavoitteiden toteuttamiseksi? 

 

Seuraavissa alaluvuissa esitän tutkimuksen etenemisen aloittaen fysiikan jakson opetuksesta ja 

tulosten arvioinnista, minkä jälkeen analysoin ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun mukana tulleen 

materiaalin ja lopuksi kronologisessa etenemisjärjestyksessä itse kilpailuprojektin etenemisen.  

4.2.4 Fysiikan jakson opetus ja oppimistulosten arviointi 

Toteutin fysiikan jakson opetuksen kahden viikon aikana, fysiikan ja kemian oppitunneilla. Jakso 

oli Kustannusosakeyhtiö Otavan julkaiseman ”Koulun fysiikka ja kemia 5” -oppikirjasarjan 

voima-jakso, jonka sisältöinä olivat painovoima, kitka, kalteva taso, vipu ja massan hitaus. 

Ensimmäisen viikon tunneilla kävimme läpi ilmiöistä painovoiman sekä kitkan. Pyrin toteuttamaan 

opetuksessani hyvin kokeellista ja ilmiökeskeistä opetustapaa, ja teimmekin oppikirjan lukemisen 

ohella paljon erilaisia kokeita ja testejä. Kokeet tehtiin heti sen jälkeen kun olimme tutustuneet 

ilmiön perusperiaatteisiin, ja oppilaat saivat tehdä aina ennen koetta oman hypoteesinsa kokeen 

lopputuloksesta. Hypoteesi osoittautui kokeen avulla joko oikeaksi tai vääräksi. Painovoimaan 

liittyen teimme erilaisia pudotuskokeita, joilla saimme vahvistettua ilmiön myös käytännön tasolla. 

Kitkaan liittyen keskeisimmät opittavat asiat ja kokeet liittyivät laakerin toimintaan ja siihen, miten 

erilaiset pinnat vaikuttavat kitkan suuruuteen. Toisella viikolla aloitimme tutkimalla kaltevaa tasoa 

ja sen sovelluksia monissa arkipäivän esineissä, kuten ruuveissa. Vivun toimintaa testasimme 

keinulaudan ja erilaisten vaakojen avulla. Viimeisenä tutustuimme massan hitauden käsitteeseen 

muun muassa auton turvateknisten laitteiden tarkastelun kautta. 



56 

Fysiikan ilmiöt ovat määriteltävissä sanallisesti, mikä mahdollisti sen, että pystyin 

testaamaan oppilaiden taitotasoa projektin eri vaiheissa ja analysoimaan annettujen sanallisten 

testivastausten suhdetta fysiikan ilmiöiden todelliseen luonteeseen. En halunnut käyttää 

testaamiseen kirjasarjan valmista koetta, koska pyrkimykseni oli testata sitä, miten hyvin oppilaat 

ymmärtävät fysiikan ilmiöiden perimmäisen olemuksen, ei sitä miten hyvin he olivat lukeneet ja 

opetelleet ulkoa kirjan esittämät asiat. Niinpä laadin testin (liite 1) opettamistani fysiikan ilmiöistä 

ja siirsin ilmiöt eri kontekstiin, kuin missä oppikirja oli ne esittänyt. Oppilaat suorittivat saman 

testin fysiikan jakson aluksi, fysiikan jakson jälkeen ja puolet ryhmästä vielä ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailun jälkeen. Näin ollen sain kaikilta oppilailta tuloksen siitä, miten he olivat 

oppineet fysiikan ilmiöiden olemuksen fysiikan jakson aikana. Lisäksi sain puolikkaalta ryhmältä 

tulokset siitä, olivatko he oppineet lisää fysiikan ilmiöiden olemuksesta ”Tämä toimii” - projektin 

aikana, jolloin ilmiöitä ei enää käsitelty opetuksen yhteydessä, vaan ilmiöt esiintyivät oppilaille 

kilpailuun kuuluvien materiaalien, liikkeen aikaansaamisen vaatimuksen ja käsillä tekemisen 

kautta.  

 Koska testi fysiikan ilmiöiden ymmärtämisestä oli itse laatimani ja kysymykset olivat 

pääosin avoimia, ei oppilaiden vastauksien arviointiinkaan ollut valmista konseptia, vaan arvioin 

vastaukset omien tietojeni pohjalta. Arviointia helpotti se tosiasia, että testi ei ollut koe, jonka 

avulla oppilaita olisi verrattu toisiinsa, vaan jokaisen oppilaan kohdalla verrokkina toimi hänen 

aiemmin antamansa vastaukset. Näin ollen pystyin vertaamaan jokaisen vaiheen jälkeen, miten 

oppilaan tietotaso fysiikan ilmiöistä oli kehittynyt verrattuna hänen edellisen vaiheen 

vastauksiinsa. Tämä arviointitapa ei asettanut oppilaita eriarvoisiksi aikaisempien fysiikan ilmiöitä 

koskevan pohjatietouden perusteella. Toisaalta oppilaan, jolla oli jo ennestään hyvät pohjatiedot, 

oli hankala kehittyä enempää kovin monessa osa-alueessa. Oli kuitenkin ilahduttavaa huomata, että 

tällaisetkin oppilaat saivat projektin myötä uusia ilmiöihin liittyviä termejä sovellettavaksi 

kielessään ja käytännön toiminnassaan. Seuraavaksi esittelen muutaman merkittävimmän 

löydöksen saamistani tuloksista, jotka olen koonnut myös taulukkomuotoon tutkimuksen liitteeksi 

(liite 2). 

 Fysiikan jakson jälkeen tekemäni testi osoitti, että jokainen oppilas oli kehittynyt ainakin 

jonkin verran verrattuna alkutestiin, jonka pidin ennen fysiikan jakson opettamista. Oppilaiden 

tiedot olivat kehittyneet keskimäärin kolmessa tehtävässä kymmenestä. Muistutan tässä kohtaa, 

että testin tehtävät eivät olleet oppikirjoista vaan käsittelivät fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja 

olisivat hankalia varmasti monille aikuisillekin. Tätä pohjaa vasten tietojen kehittymisen taso 

jakson aikana oli mielestäni erittäin hyvä. 
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 Toisessa vaiheessa mukana oli kolmetoista oppilasta, joille ohjasin ”Tämä toimii” - 

teknologiakilpailuprojektin. Projektin jälkeen tekemäni testi osoitti, että kahdentoista testin 

tehneen oppilaan ryhmästä yhdeksän oppilaan tiedot fysiikan ilmiöistä olivat edelleen kehittyneet 

suunnitteluun ja käsillä tekemiseen painottuvan kurssin aikana. Keskimäärin oppilaat olivat 

kehittyneet edelleen noin kahdessa tehtävässä. Tämä hyvin pienimuotoinen testi siis osoitti, että 

oppilaat kehittävät oppimiaan tietoja ja taitoja myös käsillä tekemisen yhteydessä, vaikka ilmiöitä 

ei enää varsinaisesti käsiteltäisikään. Oppilas E:n testivastaukset antavat hyvän kuvan tästä 

kehityskulusta. Testin ensimmäinen, kuulalaakerin toimintaa koskeva, kysymys on hyvin 

yksinkertainen kysymys, mutta siihen voidaan vastata hyvin monin eri tavoin ja monista erilaisista 

näkökulmista. Oppilas E jätti ensimmäisessä testissä kokonaan vastaamatta kuulalaakeri-

kysymykseen, eli hänen pohjatietouteensa ei kuulunut tietoa kuulalaakerista. Fysiikan jakson 

jälkeen Oppilas E kirjoitti kuulalaakerin olevan merkittävä keksintö, koska se vähentää kitkaa. 

Tämä on itsessään täysin riittävä ja oikeansuuntainen vastaus kysymykseen, mutta ”Tämä toimii!” 

-teknologiakilpailun jälkeen Oppilas E:n vastaus samaan kysymykseen oli seuraava: Koska se 

vähentää kitkaa kun siinä on kaksi pyörivää kerrosta. ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun 

materiaalipakettiin kuului kuulalaakeri, joka oli monilla ryhmillä tiiviin tarkastelun alla. Tästä 

syystä olen varma, että myös Oppilas E oppi lisää kuulalaakerin toimintaperiaatteesta omien 

käytännön havaintojensa pohjalta. Hänen viimeinen testivastauksensa kuvaa erinomaisesti 

kuulalaakerin nerokasta rakennetta, joka perustuu nimenomaan kahden toisistaan erillisen 

kerroksen väliseen vähäiseen kitkaan.  

 Mielenkiintoisin tulos oli kuitenkin sellainen, johon en ollut etukäteen lainkaan varautunut, 

nimittäin tietojen taantuminen projektin aikana. Käydessäni testivastauksia läpi uudelleen lukujen 

varmistamiseksi kiinnitin huomioni siihen, että viiden oppilaan (Oppilaat B, D, E, F, ja K) tiedot 

fysiikan ilmiöistä olivat huonontuneet projektin aikana. Kahdella oppilaalla (Oppilaat B ja D) 

näistä viidestä tiedot eivät olleet myöskään kehittyneet yhdessäkään tehtävässä, eli heille kyseinen 

tapa oppia ei selvästikään toiminut. Testin seitsemäs kysymys testaa kahden jokapäiväisen ilmiön, 

painovoiman ja kitkan, ymmärtämistä. Oppilas B oli vastannut toisella testikerralla tehtävään 7, 

että vetovoima ja kitka vetää hänet alas, ja kolmannella testikerralla vastaus oli seuraava : Maassa 

on hyvin sileä tai vähän kitkaa. Oppilas B oli ymmärtänyt fysiikan jakson opetuksen jälkeen, että 

painovoima eli maan vetovoima on ensisijainen voima, joka tuo laskijan alas, minkä lisäksi hän 

mainitsi kitkan mutta ei erityisesti kitkan vähyyden vaikutusta. ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailun jälkeen Oppilas B mainitsi vähäkitkaisuuden mutta oli unohtanut painovoiman 

vaikutuksen. Oppilas B oli vastannut myös yhdeksännen kysymyksen välityssuhteen 

ymmärtämistä koskevaan kysymykseen toisella testikerralla oikein, mutta viimeisellä testikerralla 
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hänen mukaansa musta pyörä pyörii nopeammin, koska se on isompi. Samankaltaisia tiedollisia 

taantumia ilmeni muutamilla oppilailla niin toisella kuin kolmannellakin testikerralla. Oppilaat 

olivat joko unohtaneet jo oppimiaan asioita, tai sitten he olivat ymmärtäneet oppimansa asiat 

väärin, jolloin kitka saattoi heidän mielestään edesauttaa liikkumista tai tukipisteen sijainnin 

merkitys sai virheellisiä tulkintoja. Oppilas J antoi toisella testikerralla erinomaisen vastauksen 

kahdeksanteen tukipisteen sijaintia koskevaan kysymykseen: C) sillä tuentakohta on 

mahdollisimman lähellä työn kohdetta. Viimeisellä testikerralla hänen vastauksensa oli kuitenkin 

B) koska tukipiste on lähellä esinettä, muttei liian lähellä. Tämäkin vastaus osoitti loistavaa 

vertailevaa pohdintaa, mutta vipuvarren ja tukipisteen merkityksen kannalta vastaus oli edellistä 

vastausta heikompi.  

Näin pienimuotoisen tutkimuksen perusteella on toki vaikeata tietää, oliko kyse erilaisista 

oppimistyyleistä johtuvista eroista, koska myös oppilaiden vireystaso ja aktiivisuus vaihtelivat 

huomattavasti eri päivien välillä. Vaikka testi olikin melko pienimuotoinen, niin se osoitti 

kuitenkin selvästi sen, että fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja oppimista tapahtuu perinteisen 

opettajajohtoisen opetuksen lisäksi myös sellaisen projektin yhteydessä, missä oppilaat pääsevät 

kädestä pitäen tutustumaan erilaisiin materiaaleihin ja niihin vaikuttaviin ilmiöihin. Tämä on 

teknologiakasvatuksen näkökulmasta siinä mielessä merkittävää, että teknologiaa luodessa ja 

kehittäessä ihmiset joutuvat usein tekemisiin fysiikan lakien kanssa, jotka rajoittavat monien 

teknologisten ideoiden toteuttamista. Näin ollen tieto siitä, että fysiikan ilmiöitä koskevaa tietoa 

voidaan syventää käsin tekemällä ja kokeilemalla, on myös teknologiakasvatuksen kannalta 

merkittävä huomio. 

4.2.5 ”Tämä toimii!” - teknologiakilpailumateriaalin analysointi 

Kun opettaja ilmoittaa luokkansa keskimäärin neljän oppilaan ryhminä ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailuun syyslukukauden alussa, niin koululle toimitetaan tammikuun ensimmäisillä 

viikoilla maksuttomat materiaalipaketit projektin toteuttamista varten (Teknologiateollisuus ry 

2012, Vaiheet ja aikataulu). Pakettien sisältönä on kullekin ryhmälle vuosittain sisällöltään 

vaihtuva materiaalipaketti, josta liikkuva lelu tulisi rakentaa, ja lisäksi lista paketin materiaaleista 

ja muista kilpailussa sallituista materiaaleista sekä motivoinniksi tarkoitettu ”Tämä toimii!” - 

kertomus.  

 Vuonna 2011 4-6-luokkalaisille tarkoitettu B-sarjan materiaalipaketti sisälsi seuraavat lelun 

toteuttamiseen tarkoitetut materiaalit: 
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1 kpl  Vetojousi 

1 kpl  Työntöjousi 

5 kpl  Ilmapallo 

4 kpl  Pilli 

1 kpl  Laakeri 

4 kpl  Kumilenkki, pieni 

4 kpl  Kumilenkki, keskikoko 

4 kpl  Kumilenkki, iso 

6 kpl  Puurima 10x10x600mm 

3 kpl  Pyörökeppi 4x600mm 

5 kpl  Metallilanka 1,5x300mm 

1 kpl PS-E- levy 30x100x600mm 

(solumuovi) 

1 kpl Polymorfi 20g (lämpömuovailtava 

muovi) 

1 kpl  Naru 2m 

20 kpl Naula 1,2x20mm 

10 kpl Haaraniitti 

 

Täsmälleen samanlaisia materiaalipaketin aineksia saa hankkia lisää. 

 

Lisäksi saa käyttää seuraavia materiaaleja: 

 

Pahvia yhden A4-monistuspaperilaatikon verran 

Sanomalehtipaperia kolme aukeamaa 

Talouspaperirullan hylsy, 5 kpl 

Kananmunakenno, enintään 20:lle kananmunalle 

Puuvillakangasta yhden A3-paperin verran 

Viilipurkki 2dl, 3 kpl 

Maito- tai mehutölkki 1l, 2 kpl 

Virvoitusjuomapullon korkki, 5 kpl 

Jäätelöpuikon tikku, 10 kpl 

Vesivärejä, puuvärejä ja tusseja (normaalit koulussa käytössä olevat) 

Yleis- tai askarteluliimaa (normaalit koulussa käytössä olevat) 

Tarpeellisia työkaluja (normaalit koulussa käytössä olevat) 

 

”Tämä toimii!” - esitteessä on oppilaiden motivointiin ja ohjeistamiseen tarkoitettu kertomus 

Metkulan kylän sisaruksista, jotka tarinan mukaan keksivät ja valmistivat liikkuvia leluja, joilla he 

tuottivat iloa koko kylälle. Sisarusten pajasta kuultiin usein huudahdus ”Tämä toimii!”. Sisarukset 

olivat jakaneet työt niin, että yksi suunnitteli, kaksi rakensi ja neljäs teki leluille mainokset ja piti 

projektista päiväkirjaa. Sisarusten tekemät lelut olivat kuuluisia siitä, että ne olivat liikkuvia. Lelut 

liikkuivat joko itsestään, tai leikkijä antoi sille liikkeen.  
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 Seuraavalla sivulla todetaan, että Nyt teilläkin on mahdollisuus Metkulan tarinan tavoin 

ideoida, suunnitella ja valmistaa tulevaisuuden liikkuva lelu. Lisäksi kehotetaan pitämään 

päiväkirjaa työvaiheista, tekemään lelulle mainos, käyttämään materiaalipakettia luovasti ja 

valitsemaan ryhmään sekä tyttöjä että poikia. Kertomus esittää tärkeimmät kilpailua koskevat 

seikat. Työryhmiin tulisi valita sekä tyttöjä että poikia, tavoitteena on tehdä käytettävissä olevista 

materiaaleista liikkuva lelu, pitää projektista päiväkirjaa ja tehdä lelulle mainos. Myös töiden 

jakamiseen ryhmän kesken tulisi kiinnittää projektissa huomiota. 

 ”Tämä toimii!” -esitteen takakannessa kerrotaan tuotosten arviointiperusteista seuraavasti: 

 

Lelu 

Lelun idea, liikkuvuus, leikittävyys, käytettävyys, kekseliäisyys, kiinnostavuus 

Lelun tekniset ratkaisut, lelu tai sen osat liikkuvat itsestään, lelua tai sen osia pystyy liikuttamaan 

kerta toisensa jälkeen 

Lelu on tarkoitettu leikittäväksi 

Lelu kiinnostaa ja innostaa monia tapahtumaan osallistuvia koululaisia 

 

Päiväkirja 

Prosessin eri vaiheiden ilmeneminen 

Ryhmän jokaisen jäsenen toiminnan kuvaus 

 

Lelun mainos 

Houkuttelevuus ja lelun kuvaus 

 

Lisäksi ryhmän jokaisen jäsenen tulisi osallistua esittelyyn, miten lelun idea syntyi ja mikä innosti 

juuri tällaisen liikkuvan lelun suunnitteluun. 

 Materiaalipaketin mukana tulevat ohjeet antavat hyvän ja kattavan ohjeistuksen materiaalien 

käytöstä, projektin toteuttamisesta ja kilpailussa arvioitavista tekijöistä. Ohjeistus opettajan 

toiminnasta ”Tämä toimii!” -prosessissa löytyy organisaation Internet-sivuilta. Siellä todetaan, että 

opettajan rooli on hoitaa oppilaille tarvittavat työvälineet ja kannustaa oppilaita persoonallisiin 

ideoihin, suunnitelmiin ja tuotoksiin esimerkiksi työskentelyä edistävien kysymysten avulla 

(Teknologiateollisuus ry 2012, Teknologian opetusta). Opettajan ei näin ollen saa auttaa oppilaita 

suunnittelussa tai toteutuksessa kannustamista ja kysymyksien avulla ohjaamista enempää. 

Mielenkiintoisin huomio materiaalipaketin osalta on se tosiasia, että teknologiaa ei koko 

materiaalipaketissa mainita missään muussa yhteydessä kuin kilpailun nimessä. Kilpailun eri 
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vaiheissa, sisällöissä ja arviointiperusteissa puhutaan jatkuvasti liikkuvasta lelusta ja leikittävästä 

lelusta. Teknologia-termi esiintyy ainoastaan kilpailun koko nimessä: ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailu. 

4.2.6 ”Tämä toimii!” -projekti 

Tutkimuksessani mukana ollut Hämeenlinnan normaalikoulun 5. luokka suoritti ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailun viiden viikon aikana, aivan kuten kilpailun ohjeissa neuvotaan. Kilpailuun 

suositellaan käytettävän käsityön, äidinkielen ja kuvaamataidon oppitunteja. Koska projektiin 

osallistui vain toinen puoli luokasta ja kyseessä oli normaalikoulu, missä erilaiset harjoittelut ja 

muut projektit rajoittavat toimintaa, niin ”Tämä toimii!” -projektiin oli käytettävissä vain 

viikoittaiset teknisen käsityön kaksoistunnit. Nämä tunnit riittivät kyllä lelujen ideoimiseen ja 

valmistamiseen, vaikka loppuajasta alkoikin tulla jo melkoinen kiire.  

 Ensimmäinen teknisen käsityön kaksoistunti käytettiin ryhmien jakamiseen, kilpailuesitteen 

läpikäymiseen, materiaalipakettiin tutustumiseen ja lelun ideointiin. Ryhmät jaettiin ensin 

arpomalla, minkä jälkeen kahden oppilaan ryhmää vaihdettiin, että kaikkiin ryhmiin saatiin 

ohjeiden mukaisesti sekä tyttöjä että poikia. Tämän jälkeen luimme yhdessä läpi motivoinniksi 

tarkoitetun tarinan ja keskustelimme kilpailun asettamista vaatimuksista. Seuraavaksi oppilaat 

saivat tutustua ryhmittäin materiaalipaketteihin. Kilpailun hengen mukaisesti pyrin opettajana 

ruokkimaan oppilaiden ideointia kysymysten avulla. Kehotin ryhmiä miettimään jäsentensä 

vahvuuksia ja pohtimaan vahvuuksien pohjalta työnjakoa projektin eri osa-alueisiin. Pyysin 

oppilaita myös miettimään erilaisia tapoja, joilla käytettävissä olevista materiaaleista olisi 

mahdollista saada aikaan liikettä. Oppilaat kirjasivat vastauksia ja suunnitelmia 

suunnittelupapereille, jotka olin heille jakanut. 

Merkittävimmät huomioni ensimmäiseltä kaksoistunnilta koskivat materiaalipaketin 

ylivoimaista kiinnostavuutta. Heti ryhmäjakojen jälkeen ensimmäinen kysymys oli: ”Koska 

saadaan ne paketit?” Kysely jatkui tarinan lukemisen ja kilpailun sääntöjen kertaamisen ajan lähes 

jatkuvana. Kun oppilaat lopulta saivat avata materiaalipaketit, oli erittäin vaikeata saada heitä 

keskittymään lopputunnista enää mihinkään muuhun, kun materiaalien penkominen ja erilaisten 

viritysten kasaaminen veivät kaiken huomion. Tämä materiaalikeskeisyyden yliote näkyi myös 

siinä, miten oppilaat olivat vastanneet suunnittelupaperiin esittämieni ohjaavien kysymysten 

pohjalta. Vastauksia ei ollut juurikaan mietitty, vaan paperille oli raapustettu kiireessä jotain, että 

päästäisiin jälleen materiaalien kimppuun. Olin kirjannut havainnointipäiväkirjaani muutamia 

oppilaiden pohdintoja siitä, miten materiaalipaketin materiaaleilla voitaisiin saada aikaan liikettä: 
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venyttämällä, jousia työntämällä ; Tekemällä korkeita ja matalia yhdistyksiä ; venyttämällä 

kuminauhaa. Lisäksi erään ryhmän mukaan liikkuvan lelun suunnittelussa oli tärkeätä huomioida, 

että Kaikkea ei ole mahdollista. Nämä ”pohdinnat” osoittavat mielestäni sen, että oppilaat eivät 

jaksaneet keskittyä pohtimaan lelun suunnittelua. Vastaukset ovat lyhyitä ja yksinkertaisia, eikä 

niitä ole perusteltu. Materiaaliin tutustumiseen oli kyllä reilusti aikaa, mutta kuten edellä sanoin, 

niin aika kului enimmäkseen ilmapallojen puhalteluun ja jousien lennättämiseen kuin lelun 

ideoinnin kannalta merkitykselliseen toimintaan. En tietenkään voi sulkea pos sitä, ettei tuon 

”tutkiskelun” aikana olisi syntynyt myös oikeita ideoita lopullisen tuotteen suhteen. Lopuksi 

annoin kaikille oppilaille kotiläksyksi miettiä erilaisia ratkaisuita liikkuvan lelun ideaksi, ja niitä 

voitaisiin seuraavalla kerralla vertailla ja käyttää suunnittelun pohjana. 

 Toisen kaksoistunnin aluksi pyysin oppilaita esittämään tekemiään suunnitelmia muulle 

ryhmille ja miettimään ideaa, jota he lähtisivät toteuttamaan. Hyvin harvat oppilaat olivat tehneet 

varsinaisia suunnitelmia kuluneen viikon aikana, ja vain kahdella oli paperille kirjoitettua tai 

piirrettyä ideointia lelun suhteen. Hyvin yleinen lausahdus kysyessäni suunnitelmien perään oli 

seurava: ”Se suunnitelma on mulla päässä.” Mutta kysyessäni, mikä se suunnitelma sitten oli, ei 

oppilaalla todellisuudessa monestikaan ollut todellista suunnitelmaa. Tästä syystä toinenkin 

kaksoistunti kului ideoinnin ja suunnittelun parissa. Kiersin koko kaksoistunnin ajan ryhmän luota 

toiseen ja pyrin ohjaavilla kysymyksillä herättelemään oppilaiden ideoita.  

 Toisen projektikerran keskeisin huomio oli oppilaiden ideoinnin ja toteutuksen ristiriidan 

suuruus. Olin kirjannut havainnointipäiväkirjaani yleisen ongelman siitä, miten oppilaat 

suunnittelivat siirtävänsä hyvät ideansa toteutuksen tasolle. Kiertäessäni ryhmiä ja kysellessäni 

lelun ideasta kuulin suunnitelmia niin ampuvista roboteista kuin liikkuvista panssarivaunuista. En 

missään tilanteessa sanonut niiden olevan mahdottomia toteuttaa mutta pyysin oppilaita 

suunnittelemaan tarkkaan myös sen, miten kyseinen robotti pystytään toteuttamaan, ja tällöin ideat 

loppuivat usein kesken. Yritin kannustaa oppilaita ideoimaan robotin rakennetta ja liikkuvuutta, 

mutta silloin osa ryhmän oppilaista jo totesi: ”Se on oikeesti ihan mahdotonta toteuttaa.” Niinpä 

ideat muuttuivat koko ajan yksinkertaisemmiksi mutta myös realistisemmin toteutettaviksi. Toisen 

kaksoistunnin loppupuolella kaikki ryhmät olivat saaneet valmiiksi alustavan ideoinnin liikkuvasta 

lelustaan. Kaksi ryhmää oli päättänyt käyttää liikkeen aikaansaamiseksi ilmapalloa ja yksi ryhmä 

työntöjousta. Yksi ryhmä oli päättänyt tehdä ilman halki liitävän aluksen, jonka voimanlähteenä 

toimi ilmapallo ja siitä purkautuva ilma. Idean lähtökohtana oli tietenkin toiminut ilmapallon 

käyttäytymisen tarkkailu, kun se päästetään irti täyteen puhallettuna. Toinen ryhmä oli päättänyt 

käyttää lelussaan samaa perusideaa, mutta he pyrkivät saamaan aluksensa kulkemaan maata pitkin 
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kuin auto. Kolmannen ryhmän ideana oli rakentaa sirkustempun innoittamana ihmistykinkuula ja 

jousella toimiva ”tykki”, josta ihmistykinkuula lähetetään. 

 Kolmannella projektikerralla ryhmät alkoivat rakentaa prototyyppejä ideoimistaan leluista ja 

näin ollen testaamaan, toimivatko heidän suunnitelmansa käytännössä. Jokaisella ryhmällä oli 

omat ongelmansa toteutuksen suhteen. Ilma-aluksen haasteena oli tehdä aluksesta niin kevyt, että 

ilmapallo pystyisi lennättämään sitä. Ilmakäyttöinen auto kohtasi saman ongelman maan tasolla, 

kun aluksesta pitäisi saada tarpeeksi kevyt ja kitkaton, että se kulkisi maata pitkin. Tässä oppilaat 

saivat apua hiljattain käydystä fysiikan kurssista, jolloin eri materiaalien kitkattomuutta testattiin. 

Ihmistykinkuulan kanssa jousen virittäminen tykin piipun sisään tuotti vaikeuksia. Kolmannen 

kaksoistunnin lopuksi jokaisella ryhmällä oli erilaisia prototyyppejä mutta ei vielä varsinaisia 

ratkaisuita esiintyneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Niinpä kehotin oppilaita pohtimaan ongelmiin 

ratkaisuita myös projektituntien ulkopuolella ja testaamaan heränneitä ideoita seuraavalla kerralla. 

Muistutin myös päiväkirjan pitämisen tärkeydestä ja kehotin vielä kertaamaan päiväkirjan 

vaatimukset ”Tämä toimii!” -esitteestä. 

 Neljännen projektikerran aluksi muistutin ryhmiä aikataulusta, koska meillä oli käytettävissä 

enää kaksi kaksoistuntia, minkä jälkeen leikittävien lelujen, mainosten ja päiväkirjojen tulisi olla 

valmiita. Näin ollen kyseisen neljännen kerran lopuksi tulisi lopullisen version leikittävästä lelusta 

olla rakenteilla, muuten aika loppuisi auttamatta kesken. Kaksoistunti kuluikin tehokkaasti leluja ja 

niiden toimintaa kehitellen. Olin kirjannut havaintopäiväkirjaani seuraavia haasteita ja ratkaisuita 

ryhmien töiden osalta. Ilma-alusryhmä oli todennut ilmapallon olevan liian tehoton 

kannattelemaan alusta ilmassa. Niinpä ryhmä päätti tehdä ”trapetsin”, jota pitkin alus liukuisi 

toisesta päästä toiseen. Jälleen oppilaat kohtasivat kitkan vähentämisen ongelman, jota pyrittiin 

ratkaisemaan erilaisia materiaaleja kokeilemalla ja vertailemalla. Trapetsin rungon ryhmä rakensi 

materiaalipaketin sisältämistä puurimoista, jonka he vahvistivat metallilangoilla. Puutankojen 

varaan ryhmä viritti narun, jota pitkin aluksen tuli liukua. Tämän jälkeen alkoi lopullisen aluksen 

suunnittelu, joka vaati vielä useita kokeiluita ja vaiheita. 

 Ilma-auto oli tälle kertaa saanut jo nimen. Se oli ”Ilma-auto Ilmari”. Auton runko oli 

rakennettu solumuovista, jonka takaosaan oli kiinnitetty ohennettu solumuovilevy ilmapallon 

kiinnitystä varten. Rakenne oli yksinkertainen ja toimiva, mutta kitkan vähentämisen kanssa ryhmä 

joutui taistelemaan vielä pitkän aikaa. Ryhmän jäsenet olivat juuri fysiikan jaksolla oppineet, että 

kuulalaakerilla on hyvin pieni vierintäkitka, joten materiaalipaketin ainokaisen laakerin 

asentaminen auton alle täyttämään renkaan virkaa oli looginen ratkaisu.  

 Ihmistykinkuularyhmä oli päättänyt tehdä lelustaan tarkkuuspelin, jossa ihmistykinkuulaa 

ammutaan paperirullan hylsystä valmistetusta tykistä ja pyritään osumaan keskelle rimoista tehtyä 
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kenttää, joka oli pisteytetty. Osa ryhmästä oli muotoillut polymorfista sekä kuulan muotoisen että 

ihmismäisen hahmon, joilla suoritettiin testiammuntoja. Ongelmia tuotti tykin voimanlähteenä 

toimiva jousi, joka ei löysyytensä vuoksi tahtonut pysyä suorassa vaan vääntyi monesti 

laukaisuhetkellä sivuun hidastaen ammuksen lähtöä merkittävästi. Tämä ongelma tuntui olevan 

ryhmälle ratkaisematon, mutta oikealla tekniikalla käytettynä tykki oli jo sellaisenaan toimiva.  

 Viides ja viimeinen projektikerta käytettiin pääasiassa lelujen maalaamiseen, koristeluun ja 

muuhun viimeistelyyn. Myös mainosten tekeminen kuului keskeisesti viimeisen kerran töihin. 

Myös hyvin lyhyet ja ytimekkäät päiväkirjat valmistuivat viimeisen kaksoistunnin kuluessa. Ilma-

alusryhmä oli useiden kokeiden jälkeen todennut ilmapallosta ja kananmunakennosta valmistetun 

aluksen kulkevan parhaiten, kun alus oli kiinnitetty juomapillin pätkään, joka taas oli pujotettu 

trapetsilla kulkevaan naruun. Eli kun ilmapallo puhallettiin täyteen ja päästettiin irti, niin alus 

liukui trapetsia pitkin toiseen päähän.  

 

 

KUVIO 6. ”Trapetsilla kulkeva ilma-alus” 
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Ongelmana lopullisessa lelussa oli toimintavarmuus ja ilmapallon vaikeahko uudelleentäyttö. 

Trapetsin narua ei heiveröisten materiaalien vuoksi pystynyt kiristämään kovinkaan tiukalle, 

jolloin pieni löysyys narussa aiheutti monesti aluksen jumittumisen puoleenväliin trapetsia. 

Leikittävänä leluna kyseinen idea oli mielestäni erittäin kehityskelpoinen. Vankemmilla 

materiaaleilla ja lisäideoinnilla aluksesta olisi saanut varmatoimisemman, ja leikittävyyden aspekti 

täyttyisi aivan varmasti oppilaiden välisellä kisailulla siitä, kuka saa aluksen pisimmälle. Ilmapallo 

oli kiinteästi kiinni aluksessa, joten pallon uudelleentäyttö piti suorittaa melko pienessä tilassa ja 

hankalassa asennossa, joten myös siltä osin lelussa oli potentiaalia lisäideointiin. 

 Ilma-auto Ilmari valmistui leluista ensimmäisenä ja oli toiminnaltaan leluista varmatoimisin. 

Ryhmä päätti käyttää eturenkaana toimivan laakerin lisäksi aluksen alla metallilangan varaan 

pujotettua juomapilliä, jonka varassa alus liukuikin vähäisen kitkan ansiosta melko hyvin. Alus oli 

solumuovirakenteisena suhteellisen kevyt, ja ilmapallosta purkautuva ilma saikin aluksen 

etenemään lähdöstä riippuen jopa useita metrejä.  

 

KUVIO 7. ”Ilma-auto Ilmari! 
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Yksinkertaisen toimintansa ja helpon uudelleentäytön ansiosta lelun perusidea oli mielestäni 

erittäin hyvä ja leikittävyysnäkökulmasta helposti lähestyttävä. Ilmapallon pystyi myös helposti 

vaihtamaan uuteen tai erilaiseen, joten lelu ei ollut vain kertakäyttöinen. Ryhmän oppilaat 

huomasivat hienosti lisätä tämän näkökulman myös tekemäänsä mainokseen (liite 3).  

 Ihmistykinkuula oli idealtaan mielestäni loistava. Vielä kun tykin oheen lisättiin 

tarkkuuspelin idea, niin konsepti oli mielestäni erittäin toimiva. Ongelmana myös tässä lelussa oli 

varmatoimisuus. Jousi jumitti usein piipun sisään, ja tykki vaati toimiakseen juuri oikean 

laukaisutekniikan. Toisaalta se turhautti joitain oppilaita ja näin ollen vieraannutti lelusta, mutta 

toisaalta kun tykillä oppi ampumaan, kokemus oli erittäin palkitseva, ja siitä eteenpäin peli 

koukutti haastavuudellaan. 

 

  

KUVIO 8. ”Ihmistykinkuulapeli” 

Näistä kolmesta työstä aluekilpailuun valikoitui ilma-auto Ilmari, varmatoimisuutensa ja helpon 

leikittävyytensä vuoksi. Kaikki työt esiteltiin koko luokalle, ja toisenkin käsityöryhmän oppilaat 

saivat kokeilla ja arvioida leluja.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Vastaako ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailu sisällöiltään ”Ihminen ja 
teknologia” -aihekokonaisuuden sisältöjä? 

Tutkimuskysymyksiä asettaessani pohdin, että ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun kautta tulee 

pystyä käsittelemään ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden sisältöjä, jotta voitaisiin sanoa 

kilpailun olevan toimintamalli aihekokonaisuuden toteuttamiseen. Ei tietenkään voida olettaa, että 

yhden projektin kautta saavutettaisiin kaikki tavoitteet ja päämäärät, mutta ollakseen toimintamalli 

tulee konseptin sisältää sellaisia menetelmiä, joita soveltamalla pystytään vastaamaan 

mahdollisimman laajasti esitettyihin vaatimuksiin. Tästä syystä pohdin seuraavaksi ”Ihminen ja 

teknologia” -aihekokonaisuuden keskeisten sisältöjen ja ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailusta 

tekemieni havaintojen suhdetta osoittaakseni kilpailun heikkouksia ja vahvuuksia 

aihekokonaisuuden keskeisten sisältöjen saavuttamisen näkökulmasta. 

 ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuudessa on kuusi keskeistä sisältöaluetta, joiden 

avulla pyritään aihekokonaisuuden mukaisiin tavoitteisiin. Ne ovat seuraavat: 

 

1.  teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä 

2.  teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri 

 elämänalueilla eri aikakausina 

3.  teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari 

4.  tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö 

5.  teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset 

6.  tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. (Opetushallitus 2004, 43) 

 

”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun toimintaohjeet rajoittavat opettajaa osallistumasta oppilaiden 

projektiin enempää kuin tarvittavien välineiden varmistamisen ja ideointia ja toteutusta ohjaavien 

kysymysten muodossa. Nähdäkseni tämä rajoitus sulkee ”Tämä toimii!” -projektista kokonaan pois 

mahdollisuuden toteuttaa toisen ja viidennen kohdan mukaisia sisältöjä. Eihän teknologiakilpailuun 

liittynyt millään tavalla teknologian kehitys eri aikakausina tai teknologian liittyminen etiikkaan, 
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moraaliin tai hyvinvointiin. Viidennen kohdan tasa-arvo näkyi kilpailussa toivomuksena saada 

jokaiseen ryhmään sekä tyttöjä että poikia. Onko tämä toivomus sitten tasa-arvoa, ja osoittaako se 

millään tavalla teknologian liittymistä tasa-arvoon? Minun nähdäkseni ei. Neljänteen 

sisältöalueeseen, eli tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttöön, kilpailu antaa mahdollisuuden sillä 

muotoa, että niiden käyttöä ei ole missään mainittu kielletyksi mutta ei myöskään suositeltavaksi. 

Vaikeneminen on siis tässä kohdin myöntymisen merkki. Loppujen kolmen sisältöalueen osalta 

”Tämä toimii!” -kilpailu antaa nähdäkseni mahdollisuuden tiettyjen sisältöjen osa-alueiden 

toteutumiseen. Ensimmäinen sisältöalue esiintyy arkielämän teknologian eli lelujen muodossa. 

Yhteiskunta ja paikallinen tuotantoelämä eivät kilpailussa näy, vaikka kilpailun julkaisee 

Teknologiateollisuus ry -niminen organisaatio. Kuudennen sisältöalueen tulevaisuuden 

teknologioiden pohtiminenkin on hyvin kaukaa haettua, mutta onhan oppilailla mahdollisuus keksiä 

kilpailun myötä hyvinkin tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita, joten pidän sitä mahdollisena.  

Kolmas sisältöalue on ainoa sisältöalue, jonka voidaan olettaa toteutuvan kilpailun myötä 

kokonaisuudessaan. Kilpailuun sisältyy ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja 

mahdollisesti tuotteiden elinkaaren arviointia, mutta mieltäni askarruttaa se, mikä tekee juuri tämän 

projektin myötä kehitetyistä ideoista ja tuotteista teknologisia. Kuten materiaalipakettia 

analysoidessa huomautin, niin kilpailun koko materiaalipaketissa teknologia mainitaan ainoastaan 

kilpailun nimessä. Mistään ei ole löydettävissä perusteluita sille, miksi kilpailu on juuri 

teknologiakilpailu. Miksi se ei ole askartelukilpailu, koska projekti muistuttaa kokonaisuudessaan 

enemmän askartelukurssia kuin teknologiakurssia? Tekeekö kilpailun julkaisevan organisaation 

nimi Teknologiateollisuus ry kilpailusta teknologiakilpailun? 

Edeltävän vertailevan pohdinnan perusteella en usko, että ”Tämä toimii!” -kilpailun 

esittämien rajausten ja sääntöjen puitteissa voitaisiin toteuttaa kovinkaan monipuolisesti ”Ihminen 

ja teknologia” -aihekokonaisuuden mukaisia keskeisiä sisältöjä. Teknologiakasvatusta on kilpailun 

kautta melko mahdotonta liittää yhteiskuntaan, paikalliseen tuotantoelämään, teknologian 

monipuoliseen kehitykseen, teknologian eettisiin, moraalisiin tai hyvinvointi- ja tasa-

arvokysymyksiin. Jos kilpailun kautta voidaan saada oppilaat pohtimaan teknologian 

arkipäiväisyyttä ja tulevaisuutta lelujen avulla ja mahdollisesti tietotekniikkaa sekä tietoverkkoja 

käyttämällä, niin nähdäkseni tällöin ei voida puhua kovinkaan laajoista teknologiakasvatuksellisista 

mahdollisuuksista. Tästä syystä tulisi pohtia, miten muutkin sisältöalueet olisi mahdollista ottaa 

huomioon toteutettaessa teknologiakasvatusta ”Tämä toimii!” - teknologiakilpailun avulla. 
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5.2 Voidaanko ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailua pitää toimintamallina 
”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden esittämien tavoitteiden 
toteuttamiseksi? 

Voiko ”Tämä toimii!” -teknologiakasvatuskilpailu sitten toimia ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden toimintamallina? Esitin toimintamallin määritelmäksi, että se on yksi tapa 

toteuttaa vaaditut sisällöt niin, että saavutettaisiin vaaditut tavoitteet. Edellisen vertailun pohjalta 

en usko, että ”Tämä toimii!” on sellaisenaan kovinkaan hyvä ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden sisältöjen toteuttamiseen. Aihekokonaisuuden sisällöissä teknologia esiintyy 

erittäin laajassa merkityksessä ja moniin elämänaloihin liittyneenä. ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailu puolestaan rajoittuu tiettyihin ennalta määrättyihin materiaaleihin ja edelleen 

ainoastaan lelun tuottamiseen ja siihen liittyviin pohdintoihin.  

Toistan aiemmin esittämäni kysymyksen: Mikä tekee lelun valmistamisesta ”Tämä toimii” - 

teknologiakilpailun yhteydessä teknologiaa? Kysymys on mielestäni erittäin merkittävä siitäkin 

syystä, että teknologia-termi ei ilmene järjestävän tahon puoleltakaan kilpailussa muulla tavalla 

kuin kilpailun nimessä. Järjestävä organisaatio kertoo kilpailun Internet-sivuilla kilpailun 

liittymisestä teknologiaan seuraavasti: 

Alaluokilla teknologian opetuksen tavoitteena on saada oppilaat näkemään teknologian 

olemassaolo ja oivaltamaan teknologian merkitys arkielämässä, opettaa heitä käyttämään ja 

hallitsemaan teknologiaa sekä ymmärtämään sen vaikutuksia. Tarkoitus on ohjata koululaiset 

teknologian vastuullisiksi hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi. Teknologian laaja-alaisuuden 

näkökulmasta oikean kuvan saamiseksi on tärkeää, että teknologiaa pohditaan muustakin kuin 

teknisestä, luonnontieteellisestä ja matemaattisesta näkökulmasta. Oleellisia ovat mm. 

innovatiivisuuden, esteettisyyden, moraalin ja kestävän kehityksen näkökulmat. Teknologian 

opetus ei ole vain jonkin yhden oppiaineen tehtävä, sen tulee sisältyä eri oppiaineisiin ja 

opetukseen kokonaisvaltaisesti. Lelut ovat osa lasten arkea. Niiden ideointi ja valmistaminen on 

mieluinen keino tutustua teknologian monipuoliseen maailmaan. (Teknologiateollisuus ry 2012, 

Teknologian opetusta.) 

Tämä on järjestävän organisaation näkemys siitä, miten ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailu liittyy 

teknologiaan. Pikainen tarkastelu osoittaa, että viimeistä virkettä lukuun ottamatta koko teksti on 

”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden siteerausta. Teksti siis toistaa aihekokonaisuuden 

esittämiä teknologiakasvatuksen päämääriä ja sisältöjä. Viimeisen virkkeen avulla organisaatio 

esittää tämän kaiken liittyvän kilpailuun, koska lelut liittyvät lasten arkeen, ja sitä kautta lelujen 
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valmistamisen nähdään olevan mielenkiintoinen keino tutustua teknologian monipuoliseen 

maailmaan. Järjestävä taho näin ollen ilmoittaa samassa virkkeessä teknologian maailman olevan 

hyvin monipuolinen ja lelujen ideoimisen ja valmistamisen olevan keino tutustua tähän 

teknologian monipuoliseen maailmaan. Miten ihmeessä tarkasti lelujen ideointiin ja valmistukseen 

rajautunut projekti ilmentää lapselle monipuolista teknologista maailmaa? Vaikka ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailu onkin oppilaille hyvin kiinnostava ja motivoiva projekti, niin tutkimukseni 

perusteella en löydä kilpailusta juurikaan varsinaista teknologista sisältöä. Kilpailun tarkkojen 

rajojen ongelma näkyy mielestäni myös opettajan vahvasti rajoitetussa roolissa. En tarkoita tällä 

sitä, että opettajien tulisi saada osallistua itse tuotteen ideointiin ja valmistamiseen, vaan tämä 

rajaus estää nähdäkseni sen, että kilpailun ohessa voitaisiin opettajajohtoisesti käsitellä 

teknologisia sisältöjä.  

Kaiken kaikkiaan ”Tämä toimii! ”-teknologiakilpailu on enimmäkseen askartelua, joka ei 

sinällään tee kilpailusta teknologista. Vielä kun opettajan roolia kilpailun yhteydessä on 

merkittävästi rajoitettu, niin en usko, että teknologiakilpailun avulla pystyttäisiin juurikaan 

toteuttamaan aihekokonaisuuden esittämiä keskeisiä sisältöjä. ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden oppimistavoitteiden ollessa kirjattuina saavutettaviksi sisältöjen kautta ei 

”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun esittämän konseptin avulla voida nähdäkseni saavuttaa 

aihekokonaisuuden esittämiä tavoitteita. Näin ollen en voi tämän tutkimuksen perusteella pitää 

”Tämä toimii!” -teknologiakilpailua toimintaohjeena ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden 

toteuttamiseksi. 

5.3 Pystytäänkö ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun avulla vastaamaan 
”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden tavoitteiden esittämään 
teknologiakompetenssin vaatimukseen? 

Analysoin luvussa 3.4. ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden mukaista 

teknologiakompetenssia, joka oppilaiden tulisi peruskoulun tarjoaman teknologiakasvatuksen 

kautta saavuttaa. Totesin aihekokonaisuuden esittävän hyvät tavoitteet teknologiakasvatukselle, 

jotka vastaavat hyvin myös Laytonin (1993) esittämää hyvän teknologiakompetenssin kuvausta. 

Nuo aihekokonaisuuden esittämät tavoitteet ovat selkeässä linjassa aihekokonaisuuden keskeisten 

sisältöjen kanssa, jolloin hyvä teknologiakompetenssi loogisesti saavutetaan keskeisten sisältöjen 

läpikäymisen kautta.  

 Teknologian arkipäiväisyyttä ja sen vaikutusta eri elämänaloilla osoittavien sisältöjen kautta 

oppilaiden tulisi oppia ymmärtämään teknologia mahdollisimman monipuolisena asiana. 
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Tietotekniikkaan ja tietoteknisiin verkkoihin tutustumalla ja teknologisia ideoita kehittämällä 

oppilaiden tulisi oppia teknologian monipuolisia käyttövalmiuksia. Teknologiaan liittyviä 

arvokysymyksiä ja teknologian tulevaisuutta pohtimalla oppilaiden tulisi puolestaan kasvaa 

vastuullisiksi teknologian käyttäjiksi ja kehittäjiksi.  

 Tutkimukseni perusteella väitän, että ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun kautta ei pystytä 

juurikaan läpikäymään ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden esittämiä keskeisiä sisältöjä ja 

näin ollen ei myöskään pystytä saavuttamaan aihekokonaisuuden mukaisia tavoitteita. Esitänkin 

tutkimukseni perusteella vastaukseksi tutkimusongelmaani, että ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailun avulla ei pystytä vastaamaan ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden 

tavoitteiden esittämään teknologiakompetenssin vaatimukseen. Tutkimukseni aikana totesin 

teknologiakilpailun olevan vähäisestä teknologisesta sisällöstään huolimatta kuitenkin erittäin 

mukaansatempaava ja innostava projekti, joten uskon, että konseptia kehittämällä kilpailun kautta 

pystyttäisiin vastaamaan paremmin teknologiakasvatuksen vaatimuksiin. Seuraavan luvun 

pohdinnoissa käytän tutkimuksen aikana esiin nousseita huomioita pohjana ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailun kehittämiselle ja pohdin myös jatkotutkimusmahdollisuuksia tälle 

tutkimukselle. 
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6 POHDINTA 

6.1 Tutkimuksen kehittämisnäkökulma 

Koska yksi toimintatutkimuksen merkittävimpiä tekijöitä on pyrkiä kehittämään toimintaa, niin 

pohdin seuraavaksi, miten ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailua voisi kehittää niin, että se vastaisi 

paremmin ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden sisältöihin ja tavoitteisiin. Käytän 

pohdinnassa tutkimuksen aikana tekemiäni havaintoja ja pyrin löytämään näkemyksilleni 

selitysvoimaa myös alan kirjallisuudesta ja tutkimuksesta. 

 Layton (1993) esittää ongelmanratkaisulle seuraavan kuusiportaisen määritelmän: ymmärrä 

ongelma, kuvaile ongelma, pohdi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, valitse yksi ratkaisuvaihtoehto, 

toimi, arvioi tuotos (Layton 1993, 46). Kuten voidaan huomata, niin ”Tämä toimii!” - 

teknologiakilpailun konsepti vastaa hyvin Laytonin ongelmanratkaisun kaavaa. Huomasin 

muutenkin tutkimukseni aikana, että kilpailu oli oppilaille hyvin mukaansatempaava ja innostava, 

joten peruskonsepti oli kunnossa. Ongelmanratkaisutaidot ovat toki tärkeitä myös 

teknologiakasvatuksessa, mutta pelkkä ongelmanratkaisuprosessin läsnäolo ei tee mistään 

projektista teknologiakasvatusta. Ollakseen teknologiakasvatusta tulee ongelmanratkaisuprosessin 

liittyä jollain tapaa teknologisen maailman ongelmaan. ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailu on 

asettanut tällaiseksi ongelmaksi leikittävän lelun rakentamisen. Lisähaasteen luo vaatimus siitä, 

että lelun tulee sisältää myös liikettä.  

 Vaikka projektiopintoina tekemäni pienimuotoinen fysiikan ilmiöiden oppimisen testaus 

olikin tämän toimintatutkimuksen sivuroolissa, niin sen tuloksista on luettavissa mielenkiintoisia 

huomioita siitä, että oppilaat oppivat asioita fysiikan ilmiöistä niin opettajajohtoisessa opetuksessa 

kuin oppilaslähtöisessä käsillä tekemiseen painottuvassa ongelmanratkaisuprosessissa. 

Selvittäessäni tämän tutkimuksen luvuissa 2 ja 3 teknologian ja teknologiakasvatuksen olemusta 

törmäsin useasti termeihin tieto ja taito. Teknologiassa ja sen ymmärtämisessä sekä tiedollisilla 

että taidollisilla tekijöillä on erittäin merkittävä rooli. Tässä yhteydessä tiedoista ja taidoista 

voidaan puhua myös teoriana ja käytäntönä. Puolimatka (2002) toteaa konstruktivismin olleen 

viimeisinä vuosikymmeninä käydyssä opetusta ja oppimista koskevassa keskustelussa hyvin 

keskeisessä asemassa Konstruktivistinen kasvatusajattelu pohjaa ajatukseen, että oppilas luo itse 
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oman todellisuutensa. Puolimatkan mukaan monet konstruktivistit mieltävät konstruktivistisen 

kasvatuksen käytännölliseksi pedagogiikaksi, joka nähdään tällöin vaihtoehtona opettajajohtoiselle 

opetukselle. Käytännön opetukseen liittyviä kysymyksiä ei kuitenkaan voida erottaa teoreettisista 

kysymyksistä, koska teoria heijastuu aina myös käytännön toimintaan. (Puolimatka 2002, 21 & 

240.) Näin ollen sekä teorialla että käytännöllä on opetus- ja oppimisprosesseissa aina oma sijansa. 

Myös tekemäni fysiikan ilmiöiden oppimista koskevat testit vahvistivat tämän näkemyksen. 

Oppimista ja tiedon jalostumista tapahtui niin teoriaan kuin käytäntöön pohjautuvissa projektin 

vaiheissa. Pidänkin hieman outona sitä, että ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailussa teorian osuutta 

pyritään tietoisesti rajaamaan pois oppimisprosessista. Näin ollen teknologiakasvatuksen 

toimintamalliksikin esitetty projekti perustuu lähes kokonaan käytännölliseen pedagogiikkaan. 

Kehittämisideani ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun osalta onkin se, että kilpailun 

yhteydessä voitaisiin käsitellä erilaisia teknologisia sisältöalueita, kuten kestävää kehitystä, 

materiaalien kierrätystä tai tietoverkkojen käyttöä. Kaikki edellä mainitut aiheet liittyvät ”Ihminen 

ja teknologia” -aihekokonaisuuden sisältöihin ja ovat lisäksi ajankohtaisia ja merkittäviä aiheita. 

Aiheet voisivat olla vuosittain vaihtuvia, ja näin ollen niiden avulla voitaisiin vaihtelevasti käsitellä 

erilaisia teknologiaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Opetus voitaisiin toteuttaa kilpailun yhteydessä 

esimerkiksi jokaisen harjoituskerran aluksi pidettävänä lyhyenä opetustuokiona. Aiheita voitaisiin 

käsitellä yhdessä katsottavien dokumenttien, erilaisten pelien ja tehtävien tai visailun avulla. Syy, 

miksi kyseinen opetustuokio sopisi mielestäni mainiosti ”Tämä toimii!” -kilpailun yhteyteen, on 

se, että kilpailu on todella innostava ja aktivoiva konsepti, mutta siitä puuttuu tällä hetkellä 

todellinen teknologinen sisältö. Opetusmateriaali olisi nykyään helposti laitettavissa Internetiin, 

mistä opettaja voisi sen ladata. Vaihtoehtoisesti materiaalin voisi toimittaa materiaalipakettien 

yhteydessä suoraan kouluille. Näin pienellä lisäyksellä hyvä ”Tämä toimii!” -peruskonsepti saisi 

nähdäkseni tarvittavan teknologisen lisäyksen, jolloin sitä voisi todella kutsua 

teknologiakilpailuksi. Ja jos oppimateriaalin aihealueet otetaan ”Ihminen ja teknologia” - 

aihekokonaisuuden sisällöistä ja tavoitteista, niin tällöin kilpailu voisi mielestäni olla toimintamalli 

aihekokonaisuuden toteuttamiseksi. 

Toimintatutkimuksen hengen mukaisesti otin yhteyttä ”Tämä toimii!” -kilpailusta vastaavaan 

tahoon ja kerroin heille tekemästäni tutkimuksesta, havaitsemastani teknologisen sisällön 

puutteesta, teknologian oppimisen ongelmasta sekä kehittämisideastani. Vastaus esittämääni 

haasteeseen tuli kahdessa osassa. Ensin kilpailua kehittäneiden ihmisten taholta vastattiin minulle 

ja kummasteltiin löytämiäni heikkouksia. He olivat toki tyytyväisiä siitä, että kilpailua ja 

suomalaista teknologiakasvatusta ylipäätään tutkitaan, mutta eivät löytäneet perusteita 

esittämälleni kritiikille. Kun esitin, että en löydä kilpailun materiaaleista ja konseptista perusteita 
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sille, miten se voisi vastata ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden esittämiin 

teknologiakasvatuksen vaatimuksiin, he vastasivat yllättyneen oloisesti, että vastaavuutta ei 

tosiaankaan ole löydettävissä materiaaleista. Heidän mukaansa aihekokonaisuuden mukainen 

teknologiakasvatus näkyy kuitenkin kilpailua kuvaavassa tekstissä. Kyseinen teksti on 

löydettävissä kilpailun Internet-sivuilta, ja sitä ei ole liitetty materiaalipakettiin, joten näin ollen 

teknologiakasvatuksellisen sisällön näkyminen ”Tämä toimii” -projektissa on siitä kiinni, lukeeko 

opettaja Internetistä kilpailua kuvaavan tekstin. Organisaation mukaan tämä teksti riittää 

osoittamaan sen, että aihekokonaisuuden mukainen teknologiakasvatus on mukana kilpailussa.  

  Toinen keskeinen kritiikkini aihe oli se, että kilpailun kautta on nähdäkseni täysi 

mahdottomuus, että oppilaat käsittelisivät ja näin ollen oppisivat jotain monista aihekokonaisuuden 

abstrakteista teknologiasisällöistä, kuten teknologian liittyvistä eettisistä, moraalisista tai tasa-

arvokysymyksistä. Vastauksesta sain lukea, että nämä ovat niin keskeisiä ja kaikkeen opetukseen 

liittyviä teemoja, että ne näkyvät kyllä oppilaiden toiminnassa ja ennen kaikkea heidän 

kirjoittamissaan päiväkirjoissa. Useisiin tutkimukseni ulkopuolisiinkin ”Tämä toimii” - 

päiväkirjoihin tutustuneena olen huomannut, että materiaalipaketin ja rakentelun innoittamat 

oppilaat eivät osaa pohtia päiväkirjoissaan projektia juurikaan toiminnan kuvausta laajemmin. Ja 

jälleen korostuu opettajan rooli. Kun opettajan tulisi pysyä sivussa ja antaa oppilaiden ideoida ja 

luoda, niin päiväkirjan merkinnät ovat seuraavan tyylisiä: ”Tänään maalasimme auton ja 

varmistimme että pyörät toimivat.” Lause oli arvatenkin ilma-auto Ilmarin valmistaneen ryhmän 

käsialaa.  

Launonen (2000) toteaa 1900-luvun lopussa vallalle nousseen konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen muuttaneen opettajan roolia enemmänkin oppimisen ohjaajaksi. Opettajan tulisi 

antaa enemmän vastuuta oppilaille itselleen ja tukea autonomista kasvuprosessia. (Launonen 2000, 

275–276.) Tähän näkemykseen vedoten ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun konsepti on juuri 

oikeanlainen oppilaan konstruktivistiselle oppimiselle. Launonen toteaa toisaalta myös 

konstruktivismin keskeisen idean liittyvän tiedon siirtymisprosessiin. Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaan tieto ei siirry oppilaalle vaan oppilas itse konstruoi tiedon tulkitsemalla 

ympärillään olevaa informaatiota. (emt., 276.) Vaikka POPS2004-asiakirjakin (Opetushallitus 

2004, 18) ilmoittaa opetussuunnitelmien perusteiden pohjautuvan oppimiskäsitykseen, jossa tiedot 

ja taidot kehittyvät rakennusprosessissa (konstruktivismi), niin en usko, että on olemassa 

oppimismenetelmää, jossa oppilas rakentaisi teknologisia tietojaan ja taitojaan sellaisessa 

ympäristössä, joka ei anna siihen teknologisia virikkeitä tai vaikutteita. Tällaista 

tiedonrakentumista kilpailun järjestäjät nähdäkseni odottavat, jos heidän mukaansa oppilaat 

oppivat asioita sellaisista teknologian osa-alueista, jotka eivät ole millään tavalla mukana 
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oppimistapahtumassa. En voi myöskään ymmärtää sitä, miten kilpailun järjestäjät voivat olettaa 

lasten kirjoittavan päiväkirjoihin muuta kuin projektin etenemiseen liittyvää tekstiä, koska 

materiaalipaketin mukana tulevat arviointiperusteet esittävät vaadittaviksi asioiksi päiväkirjan 

osalta prosessin eri vaiheiden ilmenemisen ja ryhmän jäsenten toiminnan kuvauksen.  

  Kirjoitin takaisin Teknologiateollisuus ry:ltä lähetettyyn sähköpostiin ja pyrin tällä kertaa 

perustelemaan näkemykseni mahdollisimman perusteellisesti ja aukottomasti. Perustelin uudelleen 

näkemykseni teknologiasisältöjen puutteesta osoittamalla teknologian esiintyvän ainoastaan 

kilpailun nimessä ja ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuutta lainaavassa, kilpailua kuvaavassa 

tekstissä. Yritin sanoa myös sitä, että pelkkä kirjoitettu teksti ei voi riittää perusteluksi kilpailun 

teknologiakasvatukselliselle sisällölle. Esitin myös lisäperusteluita epäilyksilleni oppilaiden 

kyvystä oppia teknologiasisältöjä ilman niiden läsnäoloa oppimistilanteessa. Lisäksi kerroin 

laajemmin kehittämisehdotuksestani ja syistä, joiden vuoksi lisättävä teknologinen oppimateriaali 

sopisi hyvin juuri ”Tämä toimii” -projektin yhteyteen. Sain pitkän odottelun jälkeen postiini 

vastauksen, jossa ilmoitettiin yksiselitteisesti, että kehittämisideani eivät ole huonoja, mutta 

organisaatiolla ei ole tällä hetkellä aikomusta muuttaa kilpailun rakennetta. Tämä oli päätepiste 

toimintatutkimukseni kehittämispyrkimyksille ja sen myötä tutkimukselleni. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Vaikka tutkimuksia tehdessä pyritään välttämään virheitä, vaihtelee tutkimusten luotettavuus. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tavallisesti reliaabeliuden ja validiteetin avulla. 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen ja mittaustulosten toistettavuutta, eli samaa 

asiaa tutkivien tutkimusten pitäisi päätyä samansuuntaisiin lopputuloksiin. Validiteetilla puolestaan 

viitataan tutkimuksen pätevyyteen. Validius tarkastelee käytetyn tutkimusmenetelmän ja 

käytettyjen mittareiden sopivuutta kyseiseen tutkimukseen, eli tutkitaanko ja mitataanko niiden 

avulla juuri sitä, mitä on tarkoituskin tutkia ja mitata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) 

 Heikkisen ym. (2007) mukaan sekä validiteetin että reliabiliteetin määrittäminen 

toimintatutkimuksesta on hyvin hankalaa. Validiteetti perustuu totuuden korrespondenssiteoriaan, 

jonka mukaan totta on se, mikä vastaa tosiasian tilaa. Koska toimintatutkimuksessa tutkijan 

havainnot rakentavat tutkittavan sosiaalisen todellisuuden, on mahdotonta tavoittaa juuri sitä 

todellisuutta, mihin väitteitä verrattaisiin. Reliabiliteetin saavuttaminen toimintatutkimuksessa on 

täysi mahdottomuus sen vuoksi, että koko menetelmän tarkoituksena on pyrkiä muutokseen, joten 

saman tuloksen saavuttaminen uudella mittauksella ei ole mahdollista. (Heikkinen ym. 2007, 147–

148.) 
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 Kaikkien tutkimusten luotettavuutta tulisi kuitenkin jollain tavalla arvioida, vaikka termeinä 

ei käytettäsikään validiteettia ja reliabiliteettia (Hirsjärvi ym. 2009, 232). Heikkinen ym. 

ehdottavatkin Steinar Kvalen (1996) ajatuksia mukaillen käyttämään toimintatutkimuksen 

luotettavuuden tarkastelussa validiteetin sijaan validoinnin menetelmää, joka perustuu ajatukselle, 

että totuus on jatkuvaa neuvottelun, keskustelun ja dialogin prosessia eikä ole koskaan lopullisesti 

valmis. Validointi perustuu viiteen arviointiperusteeseen. Ne ovat historiallinen jatkuvuus, 

reflektiivisyys, dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus. (Heikkinen ym. 2007, 149.) 

 Historiallisen jatkuvuuden arvioinnilla viitataan tutkimuksen syy-seurausketjujen esittelyn 

laajuuteen ja kertomuksen jatkuvuuden havainnollistamisen kattavuuteen (emt., 150). Olen 

pyrkinyt tutkimukseni aikana jatkuvasti kertomaan, mitkä tekijät ja havainnot ovat vaikuttaneet 

tutkimuksen kulkuun ja etenemiseen. Lisäksi olen tehnyt kuvaajan tutkimuksen rakenteesta, ja sen 

pitäisi selkeyttää myös lukijan näkemystä tutkimuksen eri vaiheista ja etenemisestä. Viimeisessä 

luvussa esittelen vielä tutkimukselle loogisen jatkotutkimusmahdollisuuden, mikä antaa tässä 

esitellylle tutkimukselle jatkuvuuden näkökulman. 

  Koska laadullinen tutkimus perustuu tutkijan havainnoinnin kautta kehittyvään 

ymmärrykseen tutkimuksen kohteesta ja ymmärryksestä vähittäin kehittyvään tulkintaan, on 

reflektointi oleellinen osa toimintatutkimusta. Koska laadullisen tutkimuksen kohteena on tutkijan 

muodostama sosiaalinen todellisuus, tulee tutkijan osana tutkimustaan tarkastella myös oman 

tulkintansa muodostumista. (emt., 152–153.) Olen johdantoluvussa esitellyt omat 

taustasitoumukseni tutkittavan aiheen suhteen ja käyttänyt vertailukohteena muiden ihmisten 

tulkintoja samasta aiheesta. Koska samasta asiasta voidaan tehdä hyvinkin erilaisia tulkintoja, olen 

pyrkinyt perustelemaan tutkimuksen aikaisista havainnoista tekemiäni tulkintoja aiemman 

tutkimuksen tai henkilökohtaisen kokemukseni perusteella. Tämä jättää lukijalle mahdollisuuden 

omaan tulkintaan, joka voi syntyä erilaisten lähtökohtien tai tiedonintressien pohjalta. Näin 

tutkimukseni pyrkii toimimaan yhtenä puheenvuorona tutkimani asian käsittelyssä, jolloin 

keskustelu samasta aiheesta voi jatkua jonkun muun esittämän puheenvuoron muodossa. 

 Toimintatutkimuksen raportin ei tulisi olla tutkijan monologi, vaan dialektisuusperiaatteen 

mukaisesti sen tulisi sisältää erilaisia näkökulmia niin, että keskustelu aiheesta voisi toimia jo 

tutkimuksen sisällä (emt., 154–155). Olen pyrkinyt käsittelemään kaikkia tutkimukseni osa-alueita 

mahdollisimman monipuolisesti. Aina käsitteenmäärittelystä lähtien olen pyrkinyt esittämään 

kaikkiin osa-alueisiin mahdollisimman laajan kirjon toisistaan eriäviä näkökulmia, joista olen 

luonut omien tulkintojeni kautta tutkimukseni etenemistä ja toteuttamista helpottavia koonteja. 

Luonnollisesti en ole pystynyt kuvailemaan tämän tutkimuksen puitteissa lähellekään kaikkia niitä 

näkökulmia ja puheenvuoroja, jotka liittyvät tutkimukseni kohteeseen, vaan olen etsinyt sellaisia 
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puheenvuoroja, jotka kokoavat useiden asiantuntijoiden samansuuntaiset näkemykset yhden 

puheenvuoron alle. Lisäksi olen pohdintaluvussa esitellyt tutkimukseni lopputuloksia ja niiden 

pohjalta suunnittelemiani kehittämisehdotuksia, joiden arviointiin olen antanut puheenvuoron 

myös tutkimuksen kohteena olleen kilpailun julkaisseelle organisaatiolle. Puheenvuoron kuvaus ei 

valitettavasti ole kovin laaja, koska puheenvuoron käyttänyt taho ei vastannut juurikaan esittämiini 

kysymyksiin vaan keskittyi enemmänkin puolustamaan konseptia ja sen oikeutusta 

kokonaisuutena, mikä ei antanut hedelmällistä pohjaa keskustelulle niistä yksityiskohdista, joista 

olisin halunnut keskustella.  

 Toimivuusperiaatteella tutkimuksen arvioinnissa tarkoitetaan tutkimuksen käytännön 

vaikutusten ja hyödyn arviointia (emt.,155). Ensimmäiseksi minun täytyy todeta, että tutkimuksen 

korkeimman tason vaikutus, eli ”Tämä toimii!” - teknologiakilpailun kehittäminen jäi täysin 

toteutumatta. Vaikka kilpailun järjestävä organisaatio ei pitänyt kehittämisehdotuksiani huonoina, 

ei organisaatiolla ollut aikomusta kehittää konseptiaan. Toisaalta täytyy pitää mielessä se, että 

kehittämisehdotukseni ovat tulleet kuulluiksi järjestävän organisaation taholta, joten niillä saattaa 

jossain myöhemmässä vaiheessa olla vaikutusta mahdollisen kehityksen suuntaan. Tutkimuksen 

suurimpana hyötynä pidän ilman muuta sen hyötyä omien näkemysteni ja kokemusteni kehittäjänä. 

Olen saanut tutkimukseen liittyen keskustella kymmenien asiantuntijoiden, opettajien ja 

opiskelijoiden kanssa ja jatkanut tutkimukseni aloittamaa keskustelua tutkimuksen ulkopuolella. 

Tämän ansiosta oma ammattitaitoni on teknologiakasvatuksen osalta kehittynyt merkittävästi. Eräs 

opettaja kannustikin minua vaikuttamaan tulevassa ammatissani lähialueen kollegoiden 

teknologiakompetenssin kehittämiseen, koska hänen mukaansa isotkin kehityskulut perustuvat aina 

pienen mittakaavan aktiiviseen toimintaan ja kehityspyrkimyksiin. Vaikka en jatkaisikaan 

teknologiakasvatuksen kehittämispyrkimyksiäni enää tutkimuksen muodossa, niin tulen varmasti 

tekemään sen osana opettajan ammatillista kehittämistyötäni. 

 Tutkimuksen havahduttavuudella arvioidaan kertomuksen todentuntuisuutta. Heikkinen 

ym. (2007) lainaavat Michael Quinn Pattonia (2002): Hyvä tutkimus havahduttaa ajattelemaan ja 

tuntemaan asioita uudella tavalla. Se vaikuttaa ja koskettaa kuten hyvä romaani, elokuva, 

näytelmä tai taide-esitys. (Heikkinen ym. 2007, 159.) Tämän tutkimuksen todentuntuisuus jää 

lopulta jokaisen lukijan itse arvioitavaksi, mutta tutkimuksen havahduttavuuden puolesta minun 

täytyy esittää muutama omakohtainen kokemus. Vaikka olen osoittanut tutkimukseni eri vaiheissa, 

miten merkittävä osa yleissivistystä tutkimukseni kohteena oleva teknologinen yleissivistys on, 

niin hyvin harvat ihmiset tulevat sitä ajatelleeksi. Teknologiakompetenssi tulee usein 

merkitykselliseksi vasta, kun kohdataan jokapäiväisessä elämässä teknologisia ongelmia, joita ei 

pystytä itse ratkaisemaan. Silloinkaan ei välttämättä ajatella puutteen olevan omissa teknologisissa 
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tiedoissa ja taidoissa, vaan useimmiten käyttövirheestä johtavasta ongelmasta syytetään viallista 

konetta tai laitetta.  

Monet ihmiset ympärilläni ovat olleet kiinnostuneita tutkimukseni etenemisestä, ja olen 

esitellyt tutkimuskohdettani ja tutkimukseni etenemistä yhä uudelleen, lukemattomia kertoja. 

Ilahduttavaa on ollut se, miten kiinnostuneita ihmiset ovat olleet tutkimukseni aiheesta. Olen 

käynyt pitkiä ja hyvin hedelmällisiä keskusteluja teknologian olemuksesta ja 

teknologiakompetenssista niin lääketiedettä, logopediaa, historiaa kuin sotatieteitäkin opiskelevien 

ihmisten kanssa, joiden koulutukseen teknologia ei suoranaisesti liity. Jokaisen keskustelijan 

kanssa olemme kuitenkin löytäneet selkeän teknologisen yhteyden heidänkin opiskelemiinsa 

aloihin. Lääketieteessä aivan kuin sotatieteissäkin teknologian kehityksellä on alan kehityksessä 

hyvin merkittävä rooli. Historiaa tulee tutkia, että voisimme ymmärtää toimintaamme tässä ajassa. 

Niinpä myös teknologian historiallinen kehittyminen on merkittävä tutkimisen kohde, että 

voisimme ymmärtää, miksi olemme nykyisessä tilanteessa ja miksi teknologialla on sellainen rooli 

kuin on nähtävissä. Logopediassa, jossa puolestaan tutkitaan puheen, kielen ja kommunikaation 

kehittymistä ja häiriöitä, korvaistutteiden ja muiden ihmisen aisteja vahvistavien tai korvaavien 

tuotteiden kehitys on vienyt alaa huimasti eteenpäin. Olen siis tilanteessa kuin tilanteessa saanut 

aikaan mielenkiintoisia keskusteluja teknologiasta ja sen liittymisestä lähes kaikkiin 

elämänaloihin. Nämä keskustelut ovat tuoneet uusia näkökulmia tutkimukseeni mutta myös 

osoittaneet minulle, että hyvin miehisenä alana pidetystä teknologiasta voidaan keskustella 

monella tapaa niin miesten kuin naistenkin kanssa ilman tunneta siitä, että teknologia olisi toiselle 

sukupuolelle vieraampi tai vastenmielisempi keskustelun aihe. Niinpä väitän tutkimukseni 

havahduttavan jollain tapaa kaikkia lukijoita, heidän iästään tai sukupuolestaan riippumatta, koska 

tutkimukseni muun muassa osoittaa, miten laajasti teknologia liittyy meidän kaikkien länsimaisten 

ihmisten elämään ja antaa näin kaikille ajattelemisen aihetta. 

6.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Esitin luvussa 6.1 kehittämisideani ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailun konseptiin. Mielestäni 

kilpailun konsepti on oppilaille hyvin mieluisa ja innostava, mutta kilpailusta puuttuu nähdäkseni 

varsinainen teknologiasisältö, eli juuri se sisältö, jolla kasvatettaisiin ja kehitettäisiin oppilaiden 

teknologiakompetenssia. Esitin myös ideani siitä, miten teknologiasisältöä voitaisiin tuoda mukaan 

kilpailun ohessa, jolloin motivointi teknologian oppimiseen kasvaisi kokonaisvaltaisen projektin 

myötä. Toimintatutkimuksen näkökulmasta luonnollinen jatkumo tutkimuksen spiraalille olisi 
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tietenkin uusi tutkimus ”Tämä toimii!” -teknologiakilpailusta niillä opetussisällöllisillä lisäyksillä, 

joita olen tämän tutkimuksen pohjalta esittänyt (kuvio 9).  

 

 

KUVIO 9. Jatkotutkimusmahdollisuus esitettynä toimintatutkimuksen spiraalina 

Kyseinen tutkimus muodostaisi uuden syklin jo olemassa olevaan toimintatutkimuksen sykliin ja 

veisi tämän tutkimuksen osalta kesken jäävän toimintatutkimuksen seuraavalle tasolle. Tällä 

tasolla edellisen syklin havainnoinnin avulla ”Tämä toimii!” -konseptista löydetyt puutteet 

pyrittäisiin korjaamaan. Edellisen syklin reflektoinnin avulla pohditut konseptin kehittämisideat 

otettaisiin mukaan seuraavan syklin suunnitteluvaiheeseen, jolloin kehittämisideoissa otettaisiin 

huomioon myös ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuuden teknologiakompetenssille esittämät 

vaatimukset.  

 Jatkotutkimuksen voisi suorittaa ”Tämä toimii” -teknologiakilpailun kautta, jolloin mukana 

on oppilaiden kannalta aina mielenkiintoinen kilpailun näkökulma. Toisaalta tutkimuksen voi yhtä 

hyvin suorittaa itse kasatuista materiaalipaketeista. Kouluilta löytyy valtava määrä niin teknisille 

kuin tekstiilikäsitöille varattua materiaalia, joka ei koskaan tule käytetyksi. Näistä 

”hukkamateriaaleista” voitaisiin kasata oppilaille materiaalipaketteja, joista erilaisten 
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tehtävänantojen ja projektien avulla voidaan suunnata erilaisia teknologiakasvatusprojekteja. 

Kehitysehdotukseni mukaisesti projektien yhteyteen liitettäisiin luonnolliseksi osaksi teknologisia 

opetussisältöjä, jolloin ”Tämä toimii!” -konsepti olisi kehitetyssä muodossa uudelleen tutkimuksen 

ja arvioinnin kohteena. 

6.4 Lopuksi 

 Opetushallitus julkaisi keväällä 2012 koulutuksen seurantaraportin, jossa analysoitiin 

aihekokonaisuuksien toteutumisen seurannasta saatuja tuloksia. Julkaisu ilmestyi aikaan, jolloin 

olin jo päättänyt tutkimukseni tekemisen ja olin juuri saattamassa valmiiksi tämän tutkielman 

lopullista kirjoitusasua. Oli erittäin mielenkiintoista huomata, että Järvinen & Rasinen (2012) 

olivat seurantatutkimuksessaan tehneet useita samansuuntaisia huomioita teknologiakasvatuksen 

toteutumisesta, kuin mitä tämä tutkielma osoitti. Myös Järvinen & Rasinen totesivat teknologian 

määritelmän puuttumisen olevan erittäin merkittävä puute, mikä on heidän mukaansa aiheuttanut 

epätietoisuuden lisäksi myös väärinymmärrystä teknologian opetuksen sisältöjen ja tavoitteiden 

suhteen. Tämä näkyi seurantatutkimuksessa myös siinä, että oppilailla oli yleisesti lähinnä tieto- ja 

viestintätekniikkaan keskittynyt, kapea-alainen näkemys teknologiasta. Järvinen & Rasinen 

nostavat esiin myös sen, että teknologian määrittelyn lisäksi tulevassa perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa tulee huomioida tekemällä oppimisen ja oppilaiden teknologisten 

ideointiprosessien tukemisen merkitys keskeisinä teknologiakasvatuksen menetelminä. (Järvinen 

& Rasinen 2012, 207 & 224.)  

 ”Ihminen ja teknologia” -aihekokonaisuus vaatii teknologiakasvatuksen toteuttamista osana 

suomalaista peruskoulujärjestelmää, mutta se ei määrittele teknologian käsitettä, johon 

teknologiakasvatuksen tulisi pohjautua. Aihekokonaisuuden tavoitteet esittävät hyvät ja kattavat 

tavoitteet oppilaiden teknologiakompetenssille, mutta aihekokonaisuus ei anna konkreettisia tai 

käytännöllisiä vinkkejä tavoitteiden toteuttamiseksi. Peruskoulun oppilailla on myönteinen asenne 

teknologiaa ja sen oppimista kohtaan, mutta sekä oppilailla että opettajilla on yleisesti hyvin 

kapea-alainen näkemys teknologian olemuksesta, jolloin teknologian laajuuden käsittäminen ja 

teknologiakasvatuksen merkitys hämärtyvät. Teknologiset ideointiprosessit, kuten ”Tämä toimii!” 

-teknologiakilpailu, tuovat peruskouluun mahdollisuuden tekemällä oppimiseen mutta jättävät 

vuorostaan teknologisen teoriasisällön ulos oppimisprosessista. Kaiken kaikkiaan suomalaisen 

yleissivistävän koulun teknologiakasvatuksesta jää sellainen kuva, että kaikki 

teknologiakasvatuksen tärkeät osatekijät on joko mainittu tai otettu huomioon jossain vaiheessa 
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teknologiakasvatuksen kehittämistä, mutta koskaan niistä ei ole saatu muodostettua yhtenäistä ja 

toimivaa teknologiakasvatuksen konseptia.  

 Järvinen ja Rasinen ovat koonneet seurantatutkimuksen pohjalta kehittämisehdotuksia 

teknologiakasvatuksen tulevaisuuden suhteen. Aihekokonaisuuden opettamisen ja opetuksen 

eheyttämisen suhteen tulisi saada lisäohjeita ja toisaalta opettajat tulisi velvoittaa 

aihekokonaisuuden toteuttamiseen esimerkiksi aihekokonaisuuden arvioinnin kautta. Tärkeätä on 

myös opettajien täydennyskoulutus, jonka avulla opettajille pystytään antamaan konkreettisia 

ideoita ja opetusmateriaalia juuri senhetkisen opetussuunnitelman perusteiden sisältöjen ja 

tavoitteiden toteuttamiseen. Pitkään on esitetty myös vaihtoehtoa omasta teknologiakasvatuksen 

oppiaineesta tai käsityön oppiaineen kehittämisestä teknologiakasvatuksellisempaan suuntaan. 

(Emt, 225.) Seuraava opetussuunnitelmauudistus lähestyy jo uhkaavasti. Viime vuosien aikana on 

suoritettu ensimmäiset kokeilut ja kerätty ensimmäiset havainnot siitä, miten 

teknologiakasvatuksen liittäminen osaksi peruskouluopetusta on onnistunut. Keskustelua on käyty, 

kehittämisideoita on tullut, ja nyt suomalaisen teknologiakasvatuksen tulevaisuuden pallo onkin 

jälleen opetushallituksen käsissä. Itse jään jännityksellä odottamaan, millä muotoa 

teknologiakasvatus tulee seuraavassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiintymään 

ja miten se tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa työhöni suomalaisena yleissivistävän koulun 

teknologiakasvattajana. 
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8 LIITTEET 

Liite 1: Testi fysiikan ilmiöistä 

 

Liite 2: Oppimistulokset fysiikan testistä 

 

Liite 3: Oppilaiden tekemä mainos ilma-auto Ilmarista “Tämä toimii!” - teknologiakilpailua varten 
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Liite 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimi: ____________________________ 

 

1. Kuulalaakeri on ollut erittäin merkittävä keksintö tekniikan ja teknologian kehittymisen 
kannalta. Miksi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Miksi sylinterin muotoista tynnyriä kannattaa ennemmin vierittää kuin työntää? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Miksi ihminen pystyy väkipyörää 
apuna käyttäen nostamaan paina- 
vampia taakkoja kuin pelkästään 
käsivoimien avulla 

 

______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Liite 1 (jatkuu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Katuharja on tasapainossa, kun sitä tuetaan kuvan 
osoittamalla tavalla. Harja sahataan tuentakohdasta 
poikki. Kumpi näin syntyneistä kahdesta osasta on 
painavampi. Miksi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Pyykkipoika on hyvin käytännöllinen arkipäivän esine. Pyykkipoika on pienikokoinen, 
mutta erittäin tehokas esine esimerkiksi vaatteiden ripustamiseen. Osaatko kertoa miten 
jousella varustettu pyykkipoika toimii tai mihin pyykkipojan toiminta perustuu? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Olet luultavasti kohdannut joskus ongelman, että ketsuppipurkissa on vielä pohjalla 
hieman ketsuppia, mutta se ei jähmeänä aineena suostu tulemaan purkista ulos. Jos 
ratkaisit ongelman nopeasti ja yksinkertaisesti, niin laitoit purkkiin korkin paikalleen, 
käänsit purkin ylösalaisin ja heilautit purkkia niin, että purkki tekee äkkipysäyksen. Mihin 
ilmiöön tällöin perustuu ketsupin siirtyminen purkin suulle? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Liite 1 (jatkuu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mikä aiheuttaa sen, että syöksylaskija lähtee 
”itsestään” liikkeelle rinteen huipulta?  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

8. Mikä kolmesta mallista on tehokkain tapa nostaa mustaa esinettä ja miksi? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Musta pyörä pyörii nuolen osoittamaan suuntaan ja pyörittää samalla kuminauhan 
kautta harmaata pyörää. Merkitse kuvaan nuolella, mihin suuntaan harmaa pyörä pyörii. 
Kumpi pyörä pyörii nopeammin ja miksi? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

10. Alustalle kiinnitetyt, vapaasti pyörivät rattaat 
liikuttavat toisiaan. Jos musta ratas pyörii nuolen 
osoittamaan suuntaan, niin mihin suuntaan pyörii 
harmaa ratas? Merkitse nuolella kuvaan.  
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Liite 2 

 

 

"Tämä toimii!"- ryhmä (13 oppilasta)

Oppilaat joilla 3 tulosta (9 kpl)

Testit 1-2 Kehittyneitä osa-alueita 1->2 Taantuneita osa-alueita 1->2

Oppilas A (p) xxx xx
Oppilas B (p) xxxx
Oppilas C (p) xxx
Oppilas D (p) xxxxx
Oppilas E (p) xxxxx
Oppilas F (t) x
Oppilas G (p) xx x
Oppilas H (p) xxxx x
Oppilas I (t) xx

Testit 2-3 Kehittyneitä osa-alueita 2->3 Taantuneita osa-alueita 2->3

Oppilas A (p) x
Oppilas B (p) xxx
Oppilas C (p) x
Oppilas D (p) x
Oppilas E (p) xxx x
Oppilas F (t) xxx x
Oppilas G (p) x
Oppilas H (p)
Oppilas I (t) xxx

Oppilaat joilla 2 tulosta (3 kpl)

Testit 2-3 Kehittyneitä osa-alueita 2->3 Taantuneita osa-alueita 2->3

Oppilas J (t) xx xx
Oppilas K (t) xxxx
Oppilas L (p) x

Tutkimuskelvottomia tuloksia (1kpl) 

Oppilas M (p) Tulos vain ensimmäisestä testistä. Ei vertailukelpoinen.
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Verrokkiryhmä (9kpl)

2 tulosta (4 kpl)

Testit 1-2 Kehittyneitä osa-alueita 1->2 Taantuneita osa-alueita 1->2

Oppilas N (t) x
Oppilas O (t) xxx
Oppilas P (t) xxx
Oppilas Q (t) xxx

Tutkimuskelvottomat tulokset (5 kpl) (*)

Oppilas R (t)
Oppilas S (p)
Oppilas T (t) Tulos vain testistä 1 tai 2. Ei vertailukelpoisia
Oppilas U (t)
Oppilas V (t)  
 

(*) Testit tehtiin helmikuussa, jolloin oppilailla oli valitettavan paljon sairauspoissaoloja. 
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