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Abstract

The aim of STEAM K(O)ulussa is to bring together and make visible the expertise of STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) in Oulu. The publication was written and
delivered in cooperation with STEAM schools in the Oulu region, the university’s teacher train-
ing and the OpenDigiTaito project funded by the Ministry of Education and Culture. School
teachers, principals, pupils, teacher trainers, university students and learning scientists have
participated in the writing process. This publication paints a picture of what STEAM expertise
in Oulu is like at the moment, in the early 2020s, and what kind of visions for the future the
STEAM experts in Oulu have.

In Oulu schools, STEAM has strong traditions and roots. There is an active steam school com-
munity (steaminoulu.fi) in Oulu to improve the quality of STEAM teaching and learning through
STEM in early childhood, primary and upper secondary education. There are currently more
than 30 schools involved in the community, some of which have been working with STEAM for
a long time, and some are just getting started. In this publication, both pioneers and beginners
can be heard. The publication offers a wide range of perspectives and practical examples for
implementing STEAM pedagogy at different school levels.

This book is written for teachers, teacher trainers, researchers, students, library professionals
and anyone interested in STEAM and STEAM pedagogy. We hope that the book will contribute
to answering the current question of what STEAM is and why it is important and timely to
implement it.
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Tiivistelmä

STEAM (k)Oulussa -julkaisun tavoitteena on koota yhteen ja tehdä näkyväksi oululaista STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) -osaamista. Teos on kirjoitettu ja toimi-
tettu Oulun alueen STEAM-koulujen, opettajankoulutuksen sekä Opetus- ja kulttuuriministe-
riön rahoittaman OpenDigiTaito-hankkeen yhteistyönä. Osallisina ovat olleet niin koulujen
opettajat, rehtorit, oppilaat, opettajankouluttajat, yliopisto-opiskelijat kuin oppimisen tutkijat.
Tässä julkaisussa piirtyy kuva siitä, millaista on oululainen STEAM-osaaminen tällä hetkellä,
2020-luvun alkupuolella, ja millaisia tulevaisuuden visioita oululaisilla STEAM-osaajilla on.

Oulun kouluissa STEAM-toiminnalla on vahvat perinteet ja juuret. Oulussa toimii aktiivinen
STEAM-koulujen yhteisö (steaminoulu.fi), jonka tarkoituksena on kehittää STEAM-opetuksen
laatua ja STEAMin kautta tapahtuvaa oppimista niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa
kuin lukioissakin. Tällä hetkellä yhteisössä on mukana yli 30 koulua, joista osa on toiminut
STEAMin parissa jo pitkään, ja osa on vasta käynnistelemässä toimintaansa. Tässä julkaisussa
ääneen pääsevät niin alan pioneerit kuin vasta-alkajatkin. Julkaisu tarjoaa monipuolisesti nä-
kökulmia ja käytännön esimerkkejä STEAM-pedagogiikan toteuttamiseen eri kouluasteilla.

Tämä kirja on kirjoitettu opettajille, opettajankouluttajille, tutkijoille, opiskelijoille, kirjastoalan
ammattilaisille ja kaikille STEAMista ja STEAM-pedagogiikasta kiinnostuneille. Toivomme kirjan
vastaavan omalta osaltaan ajankohtaiseen kysymykseen siitä, mitä STEAM on, ja miksi sen to-
teuttaminen on tärkeää ja ajankohtaista.

Asiasanat: laaja-alainen osaaminen, opettajankoulutus, oppimisen taidot, perusopetus,
STEAM
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I STEAMin pedagogiset perusteet
Essi Vuopala, Jussi Näykki & Sari Harmoinen

STEAMille ei ole yhtä oikeaa ja kattavaa määritelmää. Tässä julkaisussa STEAM ymmärretään
monialaiseksi opetukseksi ja oppimiseksi, jossa yhdistetään luonnontieteellis-matemaattisia ja
taideaineita (vrt. Ata-Aktürk & Demircan, 2017; Bati, Yetisir, Caliskan, Gunes & Sacan, 2018;
Wang, MacCann, Zhuang, Lydia & Roberts, 2018). STEAM pedagogiikassa korostuu luova yhtei-
söllinen ongelmanratkaisu ja projektimainen opiskelu, jossa teknologialla, tutkivalla työskente-
lyllä ja yrittäjämäisellä toimintatavalla on keskeinen rooli (Herro & Quigley, 2016). STEAM-pe-
dagogiikkaa luonnehtii myös monialaisuus, oppijalähtöisyys ja autenttisten avointen ongel-
mien ratkaiseminen, joiden on osoitettu tukevan oppilaiden sitoutumista oppimistapahtumaan
(Struyf, De Loof, Boeve-de Pauw & Van Petegem, 2019). STEAM-pedagogiikalla on pitkät peri-
neet, erityisesti Oulun alueella, kuten tämän julkaisun artikkelissa ”STEAMin höyryävä historia.
teknologiakasvatuksen alkujuurilta nykypäivään” kuvataan.

Oulussa koulujen STEAM-toiminnan tavoitteena on kasvattaa oppilaistaan sinnikkäitä, yhteis-
työkykyisiä, vastuuntuntoisia ja rohkeita ongelmanratkaisijoita. Opetuksen näkökulmasta tämä
tarkoittaa oppiaineiden integroimista ja teknologian laajaa, monipuolista ja joustavaa hyödyn-
tämistä. STEAM tarkoittaa oululaisissa kouluissa oppijalähtöistä, luovaa, kokeellista ja yhteisöl-
listä oppimista (ks. https://www.steaminoulu.fi/).

Syitä STEAM-pedagogiikan ajankohtaisuuteen ja suosioon voidaan lähestyä yhtäältä yhteiskun-
nan asettamista vaatimuksista ja toisaalta oppimisen tutkimuksen tuloksista. Nyky-yhteiskun-
taa luonnehtii kompleksiset ilmiöt ja ongelmat, joita harvoin voi ratkaista yksin. Ilmiöiden ja
ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen tarvitaan usean alan asiantuntijoita, jotka yh-
dessä työskennellen ja asiantuntemusta jakaen rakentavat uutta tietoa ja ymmärrystä ongel-
man ratkaisemiseksi. Yhteistyötaidot ovatkin keskeisimpiä tulevaisuuden taitoja, joiden kehit-
tymistä tulisi tukea jo koulutuspolun varhaisista vaiheista lähtien, ja STEAM-toiminta tarjoaa
erinomaisen kontekstin näiden taitojen harjoittelulle ja oppimiselle.

Yhteisöllinen oppiminen ja vuorovaikutustaidot ovatkin olennainen osa perusasteen opetus-
suunnitelmaa; erityisesti ne näkyvät osana laaja-alaisia osaamistavoitteita L1 (ajattelu ja oppi-
maan oppiminen), L5 (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen) ja L6 (työelämätaidot ja yrit-
täjyys). Opetussuunnitelmassa yhteisöllinen oppiminen määritellään osaamisen ja ymmärryk-
sen rakentamiseksi vuorovaikutuksessa oppilaiden, opettajan ja yhteistyötahojen kanssa. Yh-
teisöllisen oppimisen keskeisiksi elementeiksi mainitaan erilaisissa rooleissa toimiminen, teh-
tävien jakaminen ja vastuun ottaminen niin omassa toiminnassa kuin ryhmän työskentelyssä.
Opetussuunnitelmassa painottuu yhdessä tekeminen opittavien ilmiöiden tutkimisessa sekä
uuden tiedon rakentamisessa. Opettajan rooli kuvataan oppimisen mahdollistaja ja ohjaajana.
(POPS2014).
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Kuva 1. Rajakylän koulun oppilaita työskentelemässä STEAM-projektin parissa. (Kuva © Essi Vuopala, 2021)

Perusasteen opetussuunnitelmassa korostetaan tutkivaan oppimiseen perustuvien ja monia-
laisten työskentelyjaksojen merkitystä yhteisölliselle oppimiselle ja tiedonrakentelulle. On tär-
keää, että oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia harjoitella ja kehittää tulevaisuu-
den geneerisiä taitoja, kuten hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja ja kriittisen ajattelun
taitoja jokaisella koulutusasteella (Binkley ym., 2012; Blikstein, 2018). Nämä kaikki ovat mer-
kittäviä paitsi oppimis- myös tulevaisuuden (työ)elämätaitoja (Metsäpelto ym., 2017). Genee-
risten taitojen harjoittelu ja kehittäminen tapahtuu luontaisimmin osallistavissa ja sosiaalisuu-
den mahdollistavissa oppimisympäristöissä (Huhtamäki ym., 2017).

Erityisesti tiimityöskentely määritellään usein tärkeäksi tulevaisuuden taidoksi (Borrego, Karlin,
McNair & Beddoes, 2013). Yhteisöllisen oppimisen taidot linkittyvät olennaisesti tiimityösken-
telyyn. Yhteisöllisessä oppimisessa painottuu esimerkiksi oppijoiden välinen argumentoiva ja
neuvotteleva vuorovaikutus, joka on merkityksellinen tekijä myös onnistuneessa tiimityösen-
telyssä (Chi & Menekse, 2015).

Yhteisöllisen työskentelyn taidot ovat tärkeitä oppia paitsi tulevaisuuden työelämän näkökul-
masta, mutta myös siksi, että laadukas vuorovaikutus edistää yksilön oppimista.
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Oppimisen tutkimus tukee vahvasti opetussuunnitelman näkemystä yhteisöllisen työskentelyn
positiivista vaikutuksista yksilön oppimiseen. Esimerkiksi tutkimuksissa on osoitettu yhteisölli-
sen työskentelyn vaikuttavan positiivisesti niin oppimistuloksiin perusasteen kontekstissa (Bai-
nes, Blatchford & Chowne, 2007; Shahamat & Mede, 2016) kuin sosiaalisten taitojen kehitty-
miseen (mm. Tolmie ym., 2020).

STEAM-pedagogiikka tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa monialaisia projekteja, ja samalla kon-
tekstin kehittää yhteisöllisen oppimisen taitoja tarjoten oppijoille tilaisuuksia neuvotteluihin,
uuden luomiseen ja avointen ongelmien ratkaisemiseen. Aiempi tutkimus on osoittanut
STEAM-projektien sitouttavan peruskouluikäisiä oppijoita yhteisölliseen työskentelyyn, ja että
yhteisöllisen vuorovaikutuksen laatu on yhteydessä STEAM-projektin lopputuloksen laatuun
(mm. Menekse, Higashi, Schunn & Baehr, 2017; Riikonen, Seitamaa-Hakkarainen & Hakkarai-
nen, 2020) ja että STEAM-projekteihin sitoutuminen tukee akateemisten taitojen kehittymistä
(Seyranian ym., 2018; Vuopala ym., 2020). Esimerkiksi Riikosen ja kollegoiden (2020) tutkimus
osoitti, että monimutkaisia STEAM-projekteja toteuttaessaan menestyneiden ryhmien vuoro-
vaikutus- ja ”making” prosessit tukivat saumattomasti toisiaan. Bertrand ja Namukasan (2020)
tutkimuksessa puolestaan vertailtiin STEAM-kontekstissa tapahtuvaa monitieteisten taitojen
oppimista osana niin formaalia kuin informaalia oppimista. Tulokset osoittavat oppijoiden sin-
nikkyyden ja joustavuuden lisääntyneen sekä geneeristen taitojen kehittyneen.

Yleisesti ottaen on havaittu, että oppijat nauttivat monialaisissa ja yhteisöllisissä projekteissa
työskentelystä (Chu, Angello, Saenz & Quek, 2017; Posch & Fitzpatrick, 2012; Sheffield, Koul,
Blackley & Maynard, 2017) erityisesti silloin, kun tehtävä on väljästi strukturoitu ja avoin ja
oppijoilla on mahdollisuus valita, millaisen tuotoksen he suunnittelevat ja toteuttavat (Bar-El
& Zuckerman, 2016; Bekker, Bakker, Douma, van der Poel & Scheltenaar, 2015; Schwartz, Di-
Giacomo & Gutierrez, 2013). On kuitenkin tärkeää, että opettaja raamittaa työskentelyä siten,
että se pysyy oppijoille sopivan haasteellisena ja saavutettavana (Smith, Iversen & Hjorth,
2015).
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Kuva 2. Neljännen luokan oppilaiden toteuttama yövalo. (Kuva © Essi Vuopala, 2021)

STEAM-pedagogiikkaa voi toteuttaa monin eri tavoin, ja monessa eri laajuudessa, kuten tämän
julkaisun esimerkit osoittavat. Projektit voivat monipuolistua ja monimuotoistua kokemuksen
ja myös STEAM-tilojen kehittyessä. Tähän teokseen on koottu esimerkkejä xx eri koululta. Kus-
sakin koulukatsauksessa esitellään paitsi STEAM-projekteja käytännössä, myös rehtoreiden ja
opettajien ajatuksia siitä, mitä STEAM tarkoittaa heille ja heidän koululleen. Ennen koulujen
STEAM-toiminnan esittelyä avaamme hieman Oululaisen STEAM-osaamisen taustoja ja histo-
riaa, sekä STEAM-pedagogiikan roolia oululaisessa opettajankoulutuksessa.

Koulujen case-kuvausten raportoinnista ovat vastanneet Oulun yliopiston, kasvatustieteiden
tiedekunnan STEAM-sivuaineen opiskelijat, jotka jalkautuivat kouluille haastattelemaan rehto-
reita, opettajia ja oppilaita. Suuri kiitos kaikille haastatteluihin osallistuneille! Toivottavasti
tämä julkaisu osaltaan tukee STEAM in Oulu -yhteisön tavoitetta etsiä ja löytää ratkaisuja tule-
vaisuuden haasteisiin taiteen, median, tieteen ja teknologian risteyksessä.
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II STEAM historian lyhyt oppimäärä

STEAMin höyryävä historia: Teknologiakasvatuksen al-
kujuurilta nykypäivään
Jari Laru

Teknologiakasvatuksen alkujuuret maassamme – Tapani Kananojan
matka Oulun yliopiston teknologiakasvatuksen apulaisprofessoriksi
STEAM opetuksen ja yhtenäisen käsityön historia juontaa aina peruskoulun alkujuurille saakka,
nimittäin peruskoulun opetussuunnitelmassa (1970) esitettiin visio, että pitkällä tähtäimellä
tekninen ja tekstiilityö sekä kuvaamataito yhdistettäisiin Norjan opetussuunnitelman mallin
mukaisesti. Näin kirjoittaa Oulussakin työskennellyt teknisen työn ja teknologiakasvatuksen
pioneeri Tapani Kananoja kasvatustieteen historiallisen seuran julkaisemassa artikkelissa (Ka-
nanoja, 2011).

Yllättäen idea ei (tuolloinkaan) ollut opettajien mieleen, jota kuitenkin aineopettajayhdistys
halusi tutkia. Näin ollen syntyi ensimmäinen aihepiirin tutkimus, jossa kolmea eri järjestelyä
tutkittiin oppilaiden älykkyyden, kätevyyden, asenteiden, luovuuden ja teknisen kyvykkyyden
näkökulmista. Kananoja kertoo artikkelissaan törmänneensä vastaavaan tutkimukseen vasta
kymmenien vuosien päästä itävaltalaisten kollegoidensa tekemänä. Tutkimusta tehtiin tuohon
maailman aikaan vertailemalla piirustuksia ja toteutuneita töitä, ei niinkään oppilaan tekemiä
suunnitelmia ja luovuutta arvioiden.

Kananoja oli laatimassa 1970-luvun alkupuolella teknisen työn opettajankoulutuksen uutta
suunnitelmaa, jonka yhteydessä hän esitti teknisen työn ja käsityön nimikkeiden muuttamista
teknologiaksi – tätä samaa muutosta tai erillisen oppiaineen asemaa on esitetty aina näihin
päiviin saakka esim. teknisen työn opettajien järjestön toimesta. Tuolloin hän toimi teknisen
käsityön opetuksen ylitarkastajana kouluhallituksessa.

Kananoja piti ylitarkastajan tärkeimpänä tehtävänä toimia uudistajana ja sille työlle hän myös
omistautui. Kananojan mukaan ”teknologiakasvatuksessa oli oleellista kansainvälisten trendien
mukaisesti lieventää käsityön osuutta ja saada mukaan tekniikkaa, kone- ja sähköoppia” (Ka-
nanoja, 2011). teknologiakasvatus sellaisena, kuin me Oulussa sitä aikoinaan opiskelleet sen
tunnemme, alkoi tulla ajankohtaiseksi 80-luvulla varsin monessa maassa. Suomessa oltiin hyvin
perillä maailman virtauksista, sillä erilaisia opettajien ja tutkijoiden verkostoja oli paljon ja eri-
laisia lehtiä luettiin tarkasti. Näin teki myös Tapani Kananoja.

STEAMin näkökulmasta kouluhallituksessa tehtiin mielenkiintoinen kaksivuotinen kokeilupro-
jekti. Tässä projektissa yhdistyivät tekninen työ ja fysiikka siten, että kerhomuotoiseen kokei-
luun osallistuneista opiskelijoista 90 % jatkoi myöhemmin opintojaan teknillisessä
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korkeakoulussa (Kananoja, 2011). Valitettavasti LUMA-aineiden ja teknisen työn yhdistäminen
ei saanut laajempaa kantopintaa, päinvastoin, kouluhallituksen fyysikot ja matemaatikot eivät
olleet tuolloin valmiita teknologiakasvatuksen edistämiseen.

1990-luvulle tultaessa Kananoja alkoi järjestelmään kursseja teknologiakasvatuksesta silloi-
sessa Heinolan kurssikeskuksessa (entinen seminaari eli opettajankoulutuslaitos). Hän jatkoi
edelleen fyysikkojen houkuttelua teknologiakasvatuksen pariin, joista yksi keskeisin Heinolan
kursseille osallistunut fyysikko oli silloinen Helsingin normaalikoulun lehtori Jari Lavonen. La-
vosesta tuli myöhemmin Helsingin yliopiston fysiikanopetuksen professori ja pitkäaikainen kas-
vatustieteiden tiedekunnan dekaani. Professori Lavonen on osaltaan ollut edistämässä ja tuke-
massa LUMA-verkoston rakentumista ja INNOKAS-verkoston syntyä. Kananojan mukaan prof.
Lavonen oli myös innokas teknologia-termin kannattaja ja osallistui erilaisiin tieteellisin konfe-
rensseihin yhdessä Kananojan kanssa. Yhdeltä matkalta he löysivät Kenneth Good nimisen eng-
lantilaisen oppimateriaalin tekijän, joka on sittemmin vieraillut usein Suomessa ja toiminut
myös Ylivieskan TEKNOKAS keskuksessa kurssien opettajana (Kananoja, 2011).

Väiteltyään teknologiakasvatuksen aihepiireistä ensimmäisenä maassamme tohtoriksi (1989)
Tapani Kananoja jätti kouluhallituksen taakseen sen muuttuessa opetushallitukseksi. Varsin
pian tämän jälkeen hänet kutsuttiin virkaan sekä Raumalle (1995) että Ouluun (1996). Hän va-
litsi Oulun, koska Ouluun oli päätetty apulaisprofessuuri, jonka ala oli ”erityisesti teknologia-
kasvatus” (Kananoja, 2011).

Apulaisprofessuuri olikin unelmapesti miehelle, jonka kunnianhimoisena tavoitteena oli ollut
jo vuosikymmenten ajan saada Suomeen teknologiakasvatus-oppiaine, jossa jäljentävän käsi-
työn sijaan ydinajatuksena olisivat oppilaan suunnittelemat omat innovatiiviset produktit ja nii-
den rakentelu. Siinä työskentely perustuisi ympärillä olevien järjestelmien, materiaalien ja tek-
niikkojen ymmärtämiseen (Kantola & Rissanen, 2016).

Kantolan ja Rissasen Kananojasta kirjoittama muistokirjoitus (Kantola & Rissanen, 2016) piirtää
kuvan pioneerista, joka oli ensimmäinen miltei kaikessa teknologiakasvatukseen liittyvässä: en-
simmäinen suomalainen aiheesta väitellyt, aihealueen dosentti ja teknologiakasvatuksen tut-
kimusyhdistyksen perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja. Kananojan apulaisprofessuu-
rista voidaan katsoa alkaneen systemaattisen teknologiakasvatuksen kehittämisen maas-
samme.

Matti Lindh on melkein yhtä kuin koulutusohjelma – Teknologiakasvatus
alkaa Oulussa
Vaikka teknologiakasvatuksen apulaisprofessuuri perustettiin yliopistoon vasta 1990-luvulla,
Oulun yliopistossa teknologian kasvatusta (huom. sanamuoto) alettiin kehittää jo 1970-luvulla.
Silloinen teknisen käsityön lehtori Viktor Matihaldi vieraili useasti Itävallassa ja Saksan liittota-
savallassa tuoden sikäläisistä yliopistoista ja kouluista ideoita, virikkeitä ja opetusmateriaaleja,
joita sitten sovellettiin Oulun opettajankoulutuksessa (Turunen, 2007). Matihaldi oli tekemi-
sissä myös tulevan Oulun yliopiston teknologiakasvatuksen apulaisprofessori Kananojan
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kanssa, jonka kanssa hän teki tutustumismatkoja ulkomaille. Matihaldi seurasi tarkasti kansain-
välistä kehitystä, sillä hän oli jäsenenä mm. italialaisten ja länsisaksalaisten vetämässä IIET, Ins-
titute International Pour l’Education Technologique. Eli Oulun yliopistossa oltiin ajan hermolla
jo 1970-luvulla (Kananoja, 2011).

Teknologiakasvatuksen laajempimuotoinen kehittäminen alkoi kuitenkin vasta 1980-luvulla,
jolloin siitä tuli yksi kasvatustieteen tutkimuskohde ja ensimmäinen aihetta koskeva julkaisu
”luovuuden merkityksestä teknisessä työssä” (Lindh, 1985) ilmestyi. Siinä oululaisen teknolo-
giakasvatuksen isänäkin pidetty Matti Lindh nimesi teknologiakasvatuksen konkreettisen so-
velluksen teknologia-askarteluksi (Turunen, 2007). 2020-luvun värkkäilyllä (maker education)
lienee jonkinlaista sukulaisuussuhdetta tämän askartelumuodon kanssa.

1990-luvun alussa maassamme oli pula pätevistä teknisen työn opettajista ja niinpä tiedekun-
tamme sai tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa teknisen työn aineenopettajien poikkeuskou-
lutuksen (1992–1995), jonka yhteydessä teknologiakasvatusta alettiin kehittää pedagogiseksi
taustateoriaksi. STEAMin näkökulmasta tarkasteltuna koulutusta varten perustettu johto-
ryhmä on mielenkiintoinen, sillä siihen kuului asiantuntijoita tiedekunnan ohella luonnontie-
teistä ja teknillisestä tiedekunnasta. Opinnoissa suosittiin myös monitieteistä projektiopiske-
lua, jossa teknillisten tieteiden ja poikkeuskoulutuksen opiskelijat työskentelivät yhdessä. (Tu-
runen, 2007).

Samanaikaisesti valtakunnallisessa perusopetuksen perusteiden uudistuksessa nostettiin esiin
”oppilaan mahdollisuutta sukupuolesta riippumatta tutustua tekniikkaan sekä oppia ymmärtä-
mään ja hyödyntämään teknologiaa” ja ”valmiuksia käyttää tekniikan sovelluksia sekä kykyä
vaikuttaa teknologian kehityksen suuntaan” (Opetushallitus, 1994; Rasinen, 2019).

Teknologiakasvatus oli vuonna 1994 suurelle osalle opettajista ja opettajaopiskelijoista uusi il-
miö. Sen vuoksi opetushallitus julkaisi opetussuunnitelman tueksi ideasta tuotteeksi-oppaan,
jossa avattiin ”teknologian opetuksen” ja käsityön yhteyksiä (Rasinen, 2019) ja eri puolilla
maata kehitettiin opettajankoulutusten opetussuunnitelmia sekä tehtiin erilaisia opinnäyt-
teitä. 1990-luvun puolestavälistä alkanutta ajanjaksoa voidaan pitää teknologiakasvatuksen ku-
koistuksen aikana. Pelkästään väitöskirjoja, joiden tieteellinen näkökulma oli joko käsityökas-
vatus tai teknologiakasvatus tehtiin vuosien 1997–2007 välillä maassamme 13 kappaletta (Hei-
nonen, 2007).

Oulusta tuli joksikin aikaa valtakunnan johtava teknologiakasvatuksen keskittymä, johon vai-
kutti itse aiheen kansainvälisten ja kansallisten kehityskaarien ohella myös Oulun alueen teol-
linen murros (ICT-ihme), jonka myötä kaupungista tuli ”pohjoisen piilaakso”. Tiedekunnan his-
toriaa tutkinut Harri Turunen (2007) kertoo yliopiston halunneen tämän kehityksen näkyvän
myös opettajankoulutuksessa. Näin ollen tiedekunta valtuutettiin suunnittelemaan ja toteut-
tamaan teknologiapainotteinen opettajankoulutus.

Vuonna 1996 järjestetyssä teknologiakasvatusseminaarissa kerrottiin Oulussa alkavasta tekno-
logiapainotteisesta luokanopettajankoulutuksesta (ks. Kuva 1), jossa teknologiakasvatus integ-
roitaisiin kasvatustieteisiin, mutta painotteisuutta olisi myös muualla, esim. teknisessä työssä
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ja matemaattis–luonnontieteellisissä aineissa (Turunen, 2007). Kyseessä olikin vuonna 1996
tehdystä ensimmäisestä teknologiapainotteisen opettajankoulutuksen sisäänotosta saakka
monitieteinen kokonaisuus, jossa tarkasteltiin teknologiakasvatusta kasvatustieteen näkökul-
masta. Ohjelman tavoitteena oli antaa opiskelijoille valmiuksia opettaa teknologiakasvatusta
ala-asteella muun muassa elektroniikan ja robotiikan sisällöillä. (Isohanni & Korkeamäki, 2018)
Erikoisuutena teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus sisälsi vuosina 1996–1998 aloit-
taneille opiskelijoille myös mahdollisuuden suorittaa teknisen työn aineenopettajan pätevyy-
teen vaadittavat perus- ja aineopinnot, jonka voidaan katsoa olleen jatkumoa jo aiemmin mai-
nitusta poikkeuskoulutuksesta.

Kuva 1. Teknologiakasvatuksen www-sivut vuonna 1996 (ks. https://web.ar-
chive.org/web/19971014011013/http://wwwedu.oulu.fi/tekno/index.htm).

Oululaista teknologiakasvatusta pidetään pitkälti Matti Lindhin luomuksena, Oulun yliopiston
Aktuumi-lehdessä (kts. Turunen, 2007) hänestä kirjoitettiin vuonna 1999 seuraavasti: ”... hän
on melkein yhtä kuin koulutusohjelma”. Teknologiakasvatuksen opiskelijat olivat eräänlainen
“Matin Mafia”, siksi karismaattinen ja esimerkillinen lehtori Matti Lindh oli aina eläkkeelle jään-
tiinsä saakka. Lindhin ohella Oulun yliopiston teknologiakasvatuksen kontekstissa merkittäviä
toimijoita olivat myös vuosina 1996–1998 apulaisprofessuuria hoitanut Tapani Kananoja ja väi-
töskirjaa 1990-luvun lopulla aiheesta tehnyt Esa-Matti Järvinen, josta tuli laajamittaisen tekno-
logiakasvatuksen täydennyskoulutuksen pioneeri maassamme.

Oulussa koko työuransa tehnyt teknologiakasvatuksen isänä pidetty Matti Lindh ja teknologia-
kasvatusta koko työuransa kehittänyt Tapani Kananoja eivät tuntuneet löytävän yhteistä sä-
veltä keskenään (Kananoja, 2011). Näin myöhemmin tarkasteltuna heidän eriparisuutensa ei
yllätä, sillä Kananoja oli tutkijapersoona, joka seurasi tarkasti kansainvälisiä virtauksia ollen pe-
rinteisempi tutkija. Lindh puolestaan oli käsistään kätevänä ideanikkarina enemmän pedagogi
ja opetuksen kehittäjä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Lindh olisi tehnyt tutkimusta:
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lisensiaatintyö valmistui vuonna 1996 ja väitöskirja kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna
2006 (Lindh, 1996; Lindh, 2006). Kananojan apulaisprofessuuri yhdistettynä Lindhin luovuu-
teen ja didaktiseen osaamiseen oli yhdistelmä, joka käytännössä loi teknologiakasvatuksen sel-
laisena kuin me sen edelleen tunnemme. On kiistaton tosiseikka, että Oulu oli tuolloin aihepii-
rin ehdoton edelläkävijä ja pioneeri koko maassa.

Rauman OKL valvoi hyvin mustasukkaisesti oikeuttaan teknisen työn aineenopettajakoulutuk-
seen, josta seurasi hankaluuksia Oululaisille opiskelijoille. Nimittäin Rauma halusi estää oulu-
laisten opiskelijoiden aineenopettajapätevyyden ja jyväskyläläisten opiskelijoiden teknologia-
kasvatuksen erikoistumisopinnot (joka oli yksi, erillinen, tässä tekstissä käsittelemätön kehitys-
suunta). Käytännössä tämä koski vuosina 1996–1998 teknologiapainotteisessa opettajankou-
lutuksessa teknisen työn perus- ja aineopinnot suorittaneita opiskelijoita. Oulun ja Rauman
kiistely ei ollut mitenkään poikkeuksellista, päinvastoin, Aki Rasisen (2019) mukaan ”90-luvun
alkupuolella monet tahot – joiden olisi uskonut haluavan kehittää oppiainetta – olivatkin jopa
äänekkäästi asiaa vastaan”. Jopa virassa olevat teknisen työn opettajat eli teknisen työn ai-
neenopettajajärjestön jäsenet nurisivat Rasisen mukaan teknologiakasvatusta vastaan. Se ko-
ettiin uhkana ja sen hinnan saivat maksaa erityisesti oululaiset opiskelijat.

Aineenopettajan pätevyyttä koskeva ratkaisu oli lopulta opiskelijoille myönteinen (YLE, 2001),
vaikka asiasta jouduttiin käymään keskustelua aina maan hallituksessa ja eduskunnassa saakka
(Karjalainen, 2001). Kyse oli kuitenkin vain vuosina 1996–1998 teknologiapainotteisen luokan-
opettajakoulutuksen aloittaneita opiskelijoita koskevasta ratkaisusta. Oulu ei saanut edelleen-
kään aloittaa pitkään haaveilemaansa teknisen työn aineenopettajan koulutusta. Kirvestä ei
kuitenkaan heitetty kaivoon, sillä Oulun yliopistossa haaveiltiin pitkälle 2000-lukua mahdolli-
suudesta toteuttaa teknisen työn aineenopettajien koulutusta (Ursin, 2007).

Opettajankoulutusyksiköiden välisen kisailun ohella esteeksi nousi myös se, että Kananojan
professuuri jäi lopulta lyhyeksi, vain kolmivuotiseksi, jota voidaan pitää menetyksenä akatee-
misen tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Toisaalta sen voidaan katsoa vaikuttaneen
myös realistisiin mahdollisuuksiin järjestää teknisen työn aineenopettajakoulutukseen vaadit-
tavia aineopintoja.

 Teknologiakasvatuksen tulevaisuuden kannalta oli kohtalokasta se, että uutta apulaisprofes-
suuria ei enää teknologiakasvatukseen vuoden 1998 jälkeen saatu. Lopulta edes yliopistonleh-
toraattia ei saatu täytettyä kahdesta yrityksestä huolimatta Matti Lindhin jäätyä eläkkeelle
vuonna 2015. Tuosta hetkestä käynnistyi oululaisen teknologiakasvatuksen hiljainen hiipumi-
nen, näin tuumin jo tuolloin virantäyttötyöryhmän jäsenenä.

Esa-Matti Järvinen, varhainen STEM/STEAM tutkija Oulussa?
Esa-Matti Järvinen työskenteli Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa vuosina
1995–2000 tutkijakoulutettavana, ajanjaksona, jolloin teknologiakasvatuksen puitteissa oli
käynnissä niin poikkeuskoulutus kuin teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus. Erityi-
sen merkittävää on se, että hän työskenteli Oulussa kaikki ne vuodet, jolloin Tapani Kananoja
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toimi teknologiakasvatuksen apulaisprofessorina. Hän sai siis vaikutteita koko työnuransa tek-
nologiakasvatusta tutkineelta ja edistäneeltä Kananojalta, siinä missä käytännössä teknologia-
kasvatusta opettajana kehittäneeltä Matti Lindhiltä.

Järvinen ehti aloittaa oman väitöskirjansa työstämisen kuitenkin ennen Kananojan asettumista
apulaisprofessuuriinsa, joten väitöskirjan ohjaajaksi valikoitui professori Leena Syrjälä (Järvi-
nen, 2001). Hänellä ei ollut mitään yhteyttä teknologia- tai käsityökasvatukseen, jonka ansiosta
Järvinen sai väitöskirjalleen ohjausta laajemmassa oppimisen ja opettamisen viitekehyksessä.
Tämä asetelma voidaan havaita väitöskirjasta varsin selkeästi, sillä työn osatutkimukset ovat
kaikki varsin modernin oppimiskäsityksen varaan rakennettuja opetuskokeiluja. Väitöskirjan
esitarkastajana toimi kansainvälisesti tunnettu oppimistutkija prof. Erno Lehtinen, joka osal-
taan myös alleviivaa oppimisen ja opettamisen näkökulman vahvuutta.

Järvinen itse kertoo pyrkineensä luomaan sellaisia oppimisympäristöjä, joissa teknologia voi-
taisiin tehokkaasti integroida käsitykseen lapsista aktiivisina oppijoina. Käytetyt opetusmene-
telmät perustuivat oletukseen, että avointa ja luovaa ongelmanratkaisua sekä oppilaskeskei-
syyttä korostavat menetelmät sopisivat erityisen hyvin teknologiakasvatuksessa käytettäväksi.
(Järvinen, 2001). Niin käytetyn oppimiskäsityksen kuin väitöskirjan osajulkaisujen teemojen nä-
kökulmasta (listattuna alla) väitöskirjaa voidaan pitää nykyisen STE(A)M-opetuksen eräänlai-
sena varhaisena ”kangastuksena” eli näkynä. Aikalaiset tuolloin eivät voineet toki tätä havain-
toa tehdä, vaan sen voi tehdä vain näin jälkikäteen tarkasteltuna.

1. The Lego/logo Learning Environment in Technology Education: An Experiment in a
Finnish Context (Lego/Logo teknologiakasvatuksen ympäristönä)

2. Automation Technology in Elementary Technology Education (Automaatio teknolo-
giakasvatuksen alkeiden opetuksessa)

3. Meaningful Mathematics through Technology Education (Mielekästä matematiikkaa
teknologiakasvatuksessa)

4. The Influences of Socio-cultural Interaction Upon Children’s Thinking and Actions in
Prescribed and Open-ended Problem Solving Situations (Ennalta määritellyn ja
avoimen ongelmanratkaisun vertailua sosio-kulturaalisessa vuorovaikutuksessa ja
toiminnassa)

STE(A)M-tyyppiseen työotteeseen viittaa se, että työssä on yhdistetty käsitöitä, luonnontie-
teitä, matematiikkaa, teknologiaa ja eriasteista suunnittelua sekä ohjelmointia. Toisaalta väi-
töskirjan monitieteisyyttä korostaa se, että se voisi sijoittua jossain määrin myös esimerkiksi
tietotekniikan opetuksen, mediakasvatuksen tai tietojenkäsittelyn alueelle.

Järvisen rohkeus tutkia uusia näkökulmia johti myös kahnauksiin Oulun teknologiakasvattajien
kesken, joka näkyy Kananojan ja Järvisen näkemyseroina siitä, kuinka luonnontiede nähdään
teknologiakasvatuksen kontekstissa. Kananoja (2011) on tehnyt seuraavan havainnon, joka al-
leviivaa näitä ristiriitoja: ”Kirjaan oli artikkelini kohdalle jäänyt käsin kirjoitettu muistilappu
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’Science – sovellus puuttuu, ei sovellu käytäntöön’. Olisiko minulla siis Esa-Matin mielestä pi-
tänyt olla teknologiakasvatuksen teoriana luonnontiede…?”

Esa-Matti Järvinen oli tuolloin myös hyvin kiinnostunut Lego/Logo-ohjelmoinnista ja robotii-
kasta, joka on hänen väitöskirjansa ensimmäisen osatutkimuksen aihe ja jota hän esitteli myös
meille teknologiakasvatuksen opettajaopiskelijoille. Esimerkiksi T3-hanke (Pulkkinen & Ruotsa-
lainen, 1998) ja sen etäohjatut legorobotit olivat hyvin kiinnostavia demonstraatioita tulevai-
suuden mahdollisuuksista 1990-luvulla. Me teknologiapainotteisessa opettajankoulutuksessa
opiskelleetkin pääsimme osallistumaan erilaisiin kokeiluihin, joita voin pitää yhtenä innosta-
jana ja uravalinnan ohjaajana. Eli minusta tuli lopulta koulutusteknologi ja opettajankouluttaja.

Esa-Matin ansiot varhaisena LEGO-robotiikan käyttäjänä lienevät kiistattomat, sillä tietokone-
harrastajien Skrolli-lehti mainitsee hänet Tomi Pieviläisen (2013) artikkelissa ”ohjelmoitavan
legon historiaa” maamme ensimmäisenä Lego ”Robolab: Mindstorm” LEGO-robottialustan
(RCX) käyttäjänä. Robotiikasta oli Järvisen ohella kiinnostunut myös pitkään teknologiakasva-
tuksessa yliopisto-opettajana toiminut Jaakko Nykänen. Ei olekaan siis suuri yllätys, että
vuonna 2002 Oulun yliopiston teknologiakasvatuksen, VTT elektroniikan ja suomen teko-
älyseuran voimin järjestettiin ensimmäiset Robocup Junior -kisat maassamme. Robottikilpailun
lajeina olivat jalkapallo, pelastus ja tanssi. (Pieviläinen, 2013). Robotiikka (erityisesti VEXIQ, kts.
Tiusanen, 2014) onkin näytellyt keskeistä osaa Oulun yliopiston teknologiapainotteisessa luo-
kanopettajakoulutuksessa aina 2020-luvulle saakka, jolloin koulutus päätettiin lakkauttaa.

Täydennyskoulutuksen aika – Teknokkaasta Innokkaaseen
Jo vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksessa peräänkuulutettiin oppilaan mahdollisuuksia
sukupuolesta riippumatta tutustua tekniikkaan ja oppia ymmärtämään teknologiaa ja ”val-
miuksia käyttää tekniikan sovelluksia sekä kykyä vaikuttaa teknologian kehityksen suuntaan”
(Opetushallitus, 1994, s. 11–12). 1990-luvulla robotiikka ja automaatio olivat vahvasti mukana
opettajien täydennyskoulutuksessa niin Suomessa kuin ulkomailla (Tiusanen, 2014).

Oulun yliopiston kontekstissa toteutettiin laaja Kytke2005 hanke, joka oli aikoinaan koko EU:n
alueella suurin ESR-rahoitettu hanke. Kajaanin OKL:n toteuttamassa hankkeessa painopiste oli
tietotekniikan ja teknologiakasvatuksen ohella yrittäjyyskasvatuksessa (Santakallio, 1998).
Hanke oli monella tapaa myöhempien Innokas- ja Teknokas-hankkeiden kaltainen kouluverkos-
toineen ja kouluille sijoittuvine projekteineen. On merkillepantavaa, että KYTKE2005 hankkeen
toinen keskeinen toimija, Juha-Matti Turpeinen, on mukana Oulun yliopiston nykyisessä
STEAM-sivuaineessa ja toinen toimija, Pentti Mankinen, toimii opettajana Oulun normaalikou-
lussa.

Kytke-hankkeen kaltainen suurempi teknologiakasvatuksen Oulun yliopiston teknologiakasva-
tuksen sanomaa levittävä täydennyskoulutus käynnistyi vuosituhannen vaihteessa Ylivieskan
kaupungissa. Se sai alkunsa insinööriyrittäjyyden hankkeesta vuonna 1999, jossa pohdittiin
kuinka lapsia ja nuoria voisi innostaa lukemaan teknologiaa ja hakeutumaan teknisille aloille.
Tuolloin he tekivät luonnoksen teknologiakasvatuskeskuksen mallista, josta tuli lopulta vuo-
teen 2013 saakka toiminut teknologiakeskus Teknokas (Arffman, 2013).
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Varsinainen toiminta alkoi vuonna 2003, josta Kaleva uutisoi tuolloin seuraavasti ”keskus, joka
innostaa lapsia ja nuoria matematiikkaan, luonnontieteisiin ja tekniikkaan ja täydennyskoulut-
taa opettajia” (Lehto-Peippo, 2003). Kalevan jutun perusteella Teknokas-keskuksen esikuvana
toimi Luulajan Teknikens Hus ja taustalla oli myös Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiede-
kunnan pitkäaikainen teknologiakasvatuksen tutkimus- ja kehittämistyö, ihan kuten edellä täs-
säkin kirjoituksessa on esitelty. Teknokkaan toiminta käynnistyi uuden opetussuunnitelman
(Opetushallitus, 2004) käyttöönoton kynnyksellä, joka toi perusopetukseen ihminen ja tekno-
logia aihekokonaisuuden, jonka sisältöjä tulisi käsitellä luontevissa yhteyksissä kaikissa oppiai-
neissa.

Samoihin aikoihin havaittiin, että automaation ja robotiikan opettaminen teollisista lähtökoh-
dista ei ole yleissivistävän koulun ”juttu”, vaan soveltuisi enemmän ammattikouluihin eli toi-
selle asteelle (Tiusanen, 2014). Tuolloin lähdettiin etsimään lähestymistapoja, jotka olisivat lä-
hempänä oppilaiden omaa kokemusmaailmaa. Hyvin pian erilaiset edulliset mikrokontrollerit
(pixache, arduino, microbit ym.) ja niiden yhä yksinkertaisemmat käyttöliittymät vyöryivät kou-
luihin. Erilaisten robottiaskarteluiden ja muun värkkäämisen aika olisi pian alkamassa. Ihan ku-
ten legorobotiikassa, myös mikrokontrollereiden suhteen Esa-Matti Järvinen oli pioneeri. Tiu-
sanen (2014) nostaa nimittäin esiin Teknokkaan, joka lähti ensimmäisten joukossa koulutta-
maan peruskoulun 1–6 luokkien opettajia näiden uusien välineiden käyttöön.

Kuva 2. Teknokkaan www-sivut (ks. https://web.archive.org/web/20181204075516/http://www.oulu.fi/tekno-
kas/).



23

Teknokas oli hyvin verkottunut, sillä oli paljon kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppa-
neita ja se toimi myös kansainvälisessä yhteistyössä lukuisten yliopistojen kanssa (ks. Kuva 2).
Teknokkaan toimintamalli muistutti hyvin paljon nykyään Helsingin yliopiston alaisuudessa toi-
mivan innokkaan tapaa toimia. Se järjesti täydennyskoulutusta, tapahtumia, tuotti oppimate-
riaaleja ja koordinoi erilaisia verkostoja. hyvä esimerkki materiaaleista on mm. kerhokäyttöön
tarkoitettu keksitään lisää opas (Karhuvirta, 2011).

Kuva 3. Teknokkaan tuottamaa oppimateriaalia (ks. https://web.ar-
chive.org/web/20180324223614/http://www.oulu.fi/teknokas/tehtavakortit/Letkut_ja_ruiskut.pdf).

Teknokas tuotti myös materiaaleja (ks. Kuva 3), joiden tavoitteena oli esitellä yhteyksiä tekno-
logian ja käsityön sekä eri oppiaineiden (matematiikka, fysiikka, kemia, äidinkieli) välille ope-
tussuunnitelman perusteiden (opetushallitus, 2004) mukaisesti, mutta LUMA-keskuksista poi-
keten teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Voidaan väittää, että Teknokkaan toiminnassa oli
selviä yhteyksiä STE(A)M opetukseen, mutta myös värkkäämiseen (maker education) eli tekno-
logia-askarteluun, joka on noussut maailman laajuisesti suureen suosioon viime vuosina. Tek-
nokkaan jo internetistä poistuneilla sivuilla on paljon teknologia-askarteluun soveltuvia mate-
riaalioppaita ja käytännön vinkkejä opettajille. Suurin osa materiaaleista on sellaisia, joista voisi
olla hyötyä myös nykyään erilaisissa opetustilanteissa. (Arkistoidut Teknokkaan sivut, 2022).

Joillekin voi tulla yllätyksenä, että itse asiassa monille tuttu Innokas on jossain määrin Tek-
nokkaan perillinen. Nimittäin vuonna 2007 aloittaneessa espoolaisessa koulumestarin koulussa
keskiössä on ollut alusta saakka teknologiakasvatus (Koulumestarin koulu, n.d) ja sinne suun-
niteltiin rakennusvaiheessa Teknokkaan toimesta erityinen Teknokas-luokka (Arffman, 2013).
Järvisen (2013) mukaan koulumestarin koulua voidaan pitää erityisesti virheitä
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pelkäämättömänä yhteisönä, jossa lapsia kannustetaan ajatteleman toisin, panemaan itsensä
likoon, yrittämään ja toimimaan ideoidensa ajajana. Hänen mukaansa koulu käy esimerkiksi
myös koulun toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvästä esimerkistä sekä siitä, kuinka hyvin
vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden ”ihminen ja teknologia” aihekokonaisuus on
kyetty huomioimaan opetuksessa.

Vaikka Innokas oli aluksi teknologiakasvatukselle varattu oma työpaja (makerspace, eli värk-
käämö), jossa lapset pystyivät tekemään omia aivoituksiaan (Järvinen, 2013), lähti toiminta laa-
jenemaan käytännössä välittömästi koulun seinien ulkopuolelle. Käytännössä siitä tuli miltei
välittömästi yksi Espoon kymmenestä oppimiskeskuksesta, Innokas, jossa ohjattiin ja innostet-
tiin opettajia teknologia-, yrittäjyys-, luovuus- ja innovaatiokasvatuksen pariin (Korhonen & La-
vonen, 2017).

Vuonna 2011 Espoon kaupunki sai ”luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuk-
sen avulla” hankerahoituksen opetushallituksesta ja vieläkin laajempi toiminta mahdollistui.
Innokkaassa mukana olevien koulujen määrä kasvoi heti räjähdysmäisesti: alussa mukana oli
36 koulua ja jo vuonna 2015 kouluja oli verkostossa mukana 250 (Korhonen & Lavonen, 2017).
Innokkaan toiminnassa oli mukana alusta saakka paljon Oulun yliopiston teknologiakasvatuk-
sesta valmistuneita opettajia, esim. Petteri Kartimo, ja varsin pian myös mm. tässä teoksessa
kirjankappaleen kirjoittanut Jussi Näykki. Lopulta Innokkaan toiminta oli niin suurta, että se
siirtyi osaksi Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan toimintaa, jossa se on jatkanut
toimintaansa näihin päiviin saakka.

Innokkaan nostaessa suosiotaan alkoi Teknokkaan toiminta alkoi hiipua, se joutui mm. luopu-
maan tiloistaan Ylivieskassa rahoitusongelmien vuoksi (Keskipohjanmaa, 2013). Asiaa ei hel-
pottanut myöskään se, että Oulun yliopiston sisällä oli jatkuvia erimielisyyksiä Teknokkaan
(Esa-Matti Järvinen) ja Oulun teknologiakasvatuksen (Matti Lindh) välillä. Koska molempia hyö-
dyttävään ja rakentavaan yhteistyöhön ei lopulta kyetty, 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosi-
kymmenellä saavutettu johtoasema menetettiin. Ensin valot sammutettiin Ylivieskan Tek-
nokkaassa ja vuonna 2020 lakkasi Oulusta teknologiapainotteinen opettajankoulutusohjelma.

Sen sijaan Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto näkivät mahdollisuutensa koittaneen. Ensiksi
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta otti siipiensä suojaan Innokkaan ja vuonna
2018 yliopistoon perustettiin teknologiakasvatuksen apulaisprofessuuri, johon nimitettiin Kaiju
Kangas. Heti perään Aalto-yliopistossa nimitettiin teknologiakasvatuksen työelämäprofesso-
riksi Maria Clavert (Peltonen, 2018).

Suuria muutoksia edessä – Uusi opetussuunnitelma tulee ja sen myötä
yhteinen käsityö, myös STEAM ottaa jalansijaa
2010-luvun alussa teknologiakasvatuksen taivaalle alkoi kerääntyä tummia pilviä. Vuonna 2012
opetushallituksen Esa-Matti Järviseltä ja Aki Rasiselta (2012) tilaama ”ihminen ja teknologia”
aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seurantatutkimus paljasti, että oppilaat eivät
kokeneet saaneensa mahdollisuuksia teknologisten ideoiden kehittämiseen ja mallintamiseen
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koulussa. Heillä ei myöskään oikein ollut uskoa omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa teknolo-
gisten ideoiden kehittelyssä. Tämän on täytynyt olla kova paikka Järviselle ja Rasiselle, jotka
molemmat kuuluvat teknologiakasvatuksen edistäjiin ja kehittäjiin maassamme.

Järvisen (2013, s. 160) mukaan ”kouluissa olisi ollut erinomaisia mahdollisuuksia tuoda opetuk-
seen todella uutta ja konkreettista, teknologiaan liittyvää sekä innovatiivisuuteen ja luovuu-
teen ohjaavaa sisältöä. Nyt sitä ei näytä tapahtuneen. Jäikö aihekokonaisuus opettajille vielä
aika etäiseksi eikä siihen oikein saanut otetta? Olisi ehkä tarvittu enemmän konkreettisia esi-
merkkejä ja enemmän täydennyskoulutusta aihekokonaisuuden toteuttamiseen.”

Järvinen ja Rasinen (2012) päätyivät antamaan seuraavat suositukset uuteen, nykyään käytössä
olevaan, opetussuunnitelmaan tekevänsä ”ihminen ja teknologia” aihekokonaisuuden arvioin-
nin perusteella:

 Tavoitteissa ja sisällöissä pitää nostaa tärkeään asemaan tiedon soveltaminen. Tekno-
logiassa ja sen kehittämisessä tieto on erityisen merkityksellistä

 Tämä havainto yhdistettynä tekemällä oppimiseen tuo teknologiakasvatukseen sen
substanssin mukaisen, toimintaan ja tekemiseen orientoituneen pedagogiikan

 Nuorille on tärkeätä antaa mahdollisuuksia suunnitella, kehittää ja soveltaa teknolo-
giaa luovasti ja innovatiivisesti. Tekemällä oppimisen ja lasten ongelmanratkaisupro-
sessien tukemisen on oltava keskeisiä menetelmiä

 Tulevassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on teknologian käsitteen
määrittely olennaista

 Suomen peruskouluihin pitäisi saada enemmän kekseliäisyyttä, propellipäämeininkiä
ja rohkeutta riskien ottamiseen. Virheitä pelkäämättömät yksilöt ja yhteisöt vievät
maailmaa eteenpäin.

Järvisen ja Rasisen suositusten henki näkyy uudessa opetussuunnitelmassa, vaikka teknologia-
kasvatuksen etsikkoaika näyttää olevan opetussuunnitelmankin näkökulmasta tarkasteltuna
ohitse. Laaja-alaisen osaamisen taidot sisältävät paljon heidän suosittelemia aihepiirejä. Kui-
tenkin Rasisen mukaan teknologia-käsite tuntuu supistuneen tieto- ja viestintätekniikan käyt-
tämiseen verrattuna vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteisiin, samoin teknologian oppi-
miseen liittyviä tavoitteita on siirretty käsityöstä luonnontieteisiin (Rasinen, 2019).

Opetussuunnitelmauudistuksen kanssa samanaikaisesti tapahtui myös toinen merkittävä
käänne, jossa Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 20.12.2013 antamallaan asetuksella
(OKM/28/010/2012) käsityön määrätä käsityön aineenopettajakoulutuksen pääaineeksi käsi-
työtieteen, joka aiemmin oli ollut vain tekstiilityön aineenopettajakoulutuksen pääaineena.
Tuolloin lakkasi perinteikäs teknisen työn opettajien tieteenala eli käsityökasvatus ja tilalle tuli
tekstiilityön opettajien tieteenala käsityötiede, johon myös tekninen tiede. Oulussa teknolo-
giakasvatusta opiskelleille tuttu henkilö, Matti Lindh, kommentoi muutosta Tekninen Opettaja
lehdessä vuonna 2014 seuraavasti: ” Miten on mahdollista, että meillä Suomessa ainealueen
kehitys kulkee kohti perinteistä käsityötä, kun muualla maailmassa ainealuetta kehitetään tek-
nologiakasvatukseksi?” (Lindh, 2014).
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Muutoksen seurauksena perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tuli monimateriaa-
linen käsityön opetus, joka on hiertänyt erityisesti teknologiakasvatusta edistäneitä opettajia
ja opettajankouluttajia näihin päiviin saakka. (Grönholm, 2019; Savin, 2018; Sipola, 2019a,
2019b). Ratkaisuvaihtoehdoksi on esitetty uutta, erillistä, teknisen työn ja teknologiakasvatuk-
sen oppiainetta (Ojanen & Rastas, 2019). Toisaalta Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tek-
nologiakasvatuksen apulaisprofessorit yhdessä 13 muun professorin ja toimijan kanssa kirjoit-
tivat mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin, jossa he näkevät ehdotuksen olevan ristiriidassa
laaja-alaisen teknologiakasvatuksen tavoitteiden kanssa. Heidän mielestään teknologiakasva-
tus on teknistä työtä huomattavasti laajempi osaamisalue (Clavert & Kangas, 2019).

Tätä samaa ajattelua on luettavissa Pölläsen, Rönkön, Salosen, Härkin ja Lindforsin tuoreesta
julkaisusta ainedidaktiikka lehdessä (Pöllänen ym., 2021), jossa he toteavat seuraavaa (s. 10):
”perinteisten teknisen työn ja tekstiilityön materiaaliteknologioiden rinnalle on tullut laajeneva
joukko uusia digitaalisen mallintamisen ja valmistamisen teknologioita, robotiikka sekä auto-
maatioteknologiaa, joissa myös yhä useammin toteutetaan oppiainerajat ylittäviä käsityöpro-
jekteja”. Robotiikkaa ja automaatiota sekä erilaisia mallintamistapoja on tutkittu ja niitä on
opetettu jo vuosikymmenien ajan, mutta viimeisten vuosien aikana erilaiset välineet, työkalut
ja sovellukset ovat tulleet yhä useamman opettajan saataville.

Itse koen, että nykyinen monimateriaalinen käsityö, digitaalinen valmistaminen, värkkääminen
ja STE(A)M opetus ovat kaikki jatkumoa siitä millaista teknologiakasvatus oli 90-luvulla opiskel-
lessani opettajaksi teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa. Teknologiat ja pe-
dagogiset menetelmät kehittyvät, mutta ihmisten kyky ja halu vuorovaikutukseen sekä erilais-
ten työkalujen käyttöön säilyy ja pysyy.

Tässä tekstissä olen tehnyt katsauksen siihen, millaista teknologiakasvatus on ollut Oulussa sitä
opiskelleen ja sen jälkeen yliopistolle töihin jääneen silmin. Vaikka teknologiakasvatuksen hii-
pumista oli välillä surullista seurata, on sen tilalle on noussut kaupungin sivistys- ja kulttuuri-
palveluiden, kaupungin peruskoulujen, kasvatustieteiden tiedekunnan ja sähkö- ja tietoteknii-
kan tiedekunnan (erityisesti FabLab Oulu) toimesta kukoistava STEAM-yhteisö (Milara, Pitkä-
nen, Niva, Iwata, Laru & Riekki, 2019). Tämän kehityksen seuraaminen ja siihen osallistuminen
on innostavaa pioneerityötä omalla sarallaan. On myös todettava, että Oulussa on taas jotain
ensimmäistä maassamme, nimittäin STEAM-sivuaine! Siitä on syytä olla ylpeä.

Työ jatkuu, mutta käytettävä terminologia vaihtuu.
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Teknologiakasvatuksesta STEAMiin
Jussi Näykki, Essi Vuopala, Arto Hietapelto, Jouni Karsikas & Markus Packalén

Teknologiakasvatuksella on pitkät perinteet Oulussa
Oulu on ollut teknologiakasvatuksen yksi valtakunnallinen keskus jo vuosikymmenien ajan. Kes-
keinen vaikuttaja Oulun teknologiakasvatusaseman juurruttajana oli pitkän ja ansiokkaan uran
tehnyt lehtori ja opettajankouluttaja Matti Lindh (1947–2018). Oulun yliopiston teknologiapa-
notteisen luokanopettajakoulutuksesta on valmistunut vuosikymmenten ajan satoja teknolo-
giakasvatuksen ammattilaisia, mikä näkyy alueen koulukulttuurissa vahvana osaamispää-
omana.

Nykyisen STEAM-toiminnan perusta on vahvasti teknologiakasvatuksessa, ja teknologiapainot-
teisen luokanopettajankoulutuksen onkin Oulun yliopistossa korvannut STEAM-opintokokonai-
suus. Oulussa on tällä hetkellä yli kolmekymmentä STEAM-koulua, joista osa on jo pitkällä
STEAM-toiminnan ollessa osa koulun vakiintunutta toimintakulttuuria, osa taas vasta kehittää
toimintaansa muutamien innokkaiden opettajien voimin. Oulussa on tehty useita huikeita kan-
sallisestikin uraauurtavia ratkaisuja, kuten seuraavat Suomen ensimmäisenä tehdyt asiat: Ra-
jakylän koulun teknologiapainotteiset luokat, kouluun rakennettu FabLab Vesalan koulussa
sekä Hintan Design koulun oma verkkokauppa. Värkkäämöstä kuuluisan Yli-iin koulun STEAM-
aktiivit ovat kirjoittaneet erinomaisen julkaisun heidän koulunsa mittavasta työstä STEAM-toi-
mintakulttuurin luomisessa (Different approaches to learning Science, Technology, Enginee-
ring, and Mathematics case studies from Thailand, the Republic of Korea, Singapore, and Fin-
land). Paljon on myös kehitetty yhteistyötä eri koulujen ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten
paikallisten yritysten, kunnan toimialojen (esim. liikenteenhallinta ja kaupunkisuunnittelu), toi-
sen asteen, yliopiston, ammattikorkeakoulujen, Tietomaan, LuMa-keskuksen ja Tiedepuutar-
han kanssa. Uusimpina tulijoina kaupungin STEAM-verkostoon ovat useat päiväkodit sekä Laa-
nilan lukio, jotka luovat hienon jatkumon Oulun STEAM-toiminnalle päämääränä Oulun yli-
opisto, Oulun ammattikorkeakoulu tai Oulun seudun ammattiopisto. Suunnitteilla on myös
osaamiskeskus SKY (STEAM, kestävä tulevaisuus ja yrittäjyyskasvatus), jonka turvin voisimme
taata jokaiselle kaupunkimme oppilaalle tietyt oppimiskokonaisuudet perusopetuksen aikana.

Yhtenä merkittävänä tekijänä Oulun onnistuneelle STEAM-toiminnalle on tiivis verkosto. Ver-
kostokoulujen rehtorit ja päiväkodinjohtajat kokoontuvat muutaman kerran lukuvuodessa ja-
kamaan osaamistaan, oppimaan toisilta ja kehittämään STEAM-opetuksen käytäntöjä ja edel-
lytyksiä yhdessä. Myös koulujen STEAM-aktiiveille järjestetään lukuvuosittain koko kaupungin
laajuisia seminaareja. Vielä tärkeämpi osa STEAM-verkostoa lienee kuitenkin mentorikoulujär-
jestelmä, jossa kahdeksan kokeneempaa STEAM-koulua (Rajakylä, Huttukylä, Yli-Ii, Ylikiiminki,
Vesala, Hintta, Oulujoki ja Kaakkuri) neuvovat ja ohjaavat uudempia STEAM-kouluja ja -päivä-
koteja matkansa alkutaipaleella.

Tällä hetkellä eri puolella Suomea syntyy keskittymiä, joissa STEAM-opetus ja/tai teknologia-
painotteisen luokan toiminta on nostettu yhdeksi kehityksen kärjistä.
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STEAMiin/teknologiakasvatukseen panostavia kaupunkeja ovat ainakin Oulu, Tampere, Espoo,
Helsinki, Kuopio, Lappeenranta, Lapua, Kontiolahti, Turku, Larsmo ja Hämeenlinna. Rajakylän
koulun teknologiapainotteisten luokkien toiminnalla ja Innokas-verkoston pitkäjänteisellä
työllä on eittämättä ollut oma merkittävä osansa tämän kehityssuunnan muodostumisessa.
STEAM-toiminnan yleistyminen on yksi osa nykykoulun muutosta, joka on välttämätön maail-
man ja osaamistarpeiden muuttuessa valtavalla vauhdilla.

Alan pioneeri Innokas-verkosto on vuosien saatossa kouluttanut tuhansia opettajia, koulun-
käynninohjaajia ja päiväkotien henkilökuntaa teknologian ja tulevaisuuden taitojen saralla. In-
nokkaan toiminnan keskiössä on innovatiivisen koulun malli (Lavonen, Korhonen, Kukkonen &
Sormunen, 2014). Vuosittainen koululaisten Innokas-robotiikkaturnaus ja huikea Robomestarit
-tv-formaatti ovat uskomattomia taidonnäytteitä suomalaisten opettajien osaamisesta, ha-
lusta ja sitoutumisesta. Innokkaalla on myös paljon opetusmateriaalia, johon voit tutustua tar-
kemmin Innokkaan nettisivuilla https://www.innokas.fi/. Innokas-verkoston innovatiivisen
koulun malli kuvastaa hyvin sitä kokonaisuutta, jolla koulut voivat vastata muuttuvan maailman
haasteisiin.

Arviointi teknologiapainotteisilla luokilla
Teknoluokka ei ole erikois- vaan painotusluokka, mikä tarkoittaa, että oppimisen tavoitteet ja
niiden arviointi noudattavat paikallisen opetussuunnitelman asettamia askelmerkkejä. Sama
pätee luonnollisesti STEAM-projekteihin tavallisella luokalla. Käytännössä teknoluokan projek-
teissa arvioinnin tehtävä on kaksijakoinen: antaa oppimista tukevaa ja itsearviointiin kannus-
tavaa palautetta (formatiivinen) sekä seurata kulloiseenkin projektiin liittyvien oppiaineiden
tavoitteiden mukaisen osaamisen kehittymistä (summatiivinen). Formatiivinen, opettajan ja
vertaisten antama palaute ohjaa oppilasta säätelemään työskentelyään ja kehittymään oppi-
maan oppimisen taidoissa, kun taas summatiivinen arviointi tuottaa opettajalle tietoa oppilaan
osaamisesta. Summatiivinen arviointi perustuu osaamiseen, jota oppilas osoittaa projektin ai-
kana. Laaja-alaista osaamista ei arvioida erikseen, mutta sitä pidetään esillä projektien yhtey-
dessä ja oppilaan toimintaa pyritään suuntaamaan L-taitojen tavoitteiden suuntaan.

STEAM-toiminnassa jakamiskulttuuri toimii
STEAM-toiminnan aloittamisen kynnystä madaltaa valtava valmiiden vapaasti käytettävien op-
pimateriaalien määrä. Rajakylän teknologiapainotteisen luokan blogissa (ks. https://rajakyla-
tekno.wordpress.com/) on paljon materiaalia erilaisten pedagogisesti perusteltujen STEAM-
kokonaisuuksien järjestämiseksi. Oulun STEAM-koulut ovat myös keränneet paljon oppimate-
riaalia sekä avanneymueen maker-tiloja välineineen sekä niiden syntyprosesseja (ks.
http://www.steaminoulu.fi/). Myös Innokas-verkoston sivuilla on runsaasti materiaalia kaik-
kien vapaaseen käyttöön.

Lapuan kaupungissa on muutaman vuoden ollut FEGskills-hanke, jossa neljän koulun kaikki luo-
kat ovat opiskelleet teknologiapedagogian keinoin energiaan ja sen kulutukseen,



32

ilmastomuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Hankkeen myötä on tuotettu pal-
jon materiaalia eri luokka-asteille. Kannattaa tutustua tarkemmin: http://www.fegskills.com/.

Maailma muuttuu – STEAM vastaa tärkeiden tulevaisuuden taitojen op-
pimishaasteeseen
Auonin (2017) kirjassa Robot-Proof kuvataan mielenkiintoisesti tulevaisuuden työelämänmuu-
tosta, joka väistämättä on edessä robotiikan ja tekoälyn valtavan kehittymisen myötä. Kirjassa
on kaksi kiinnostavaa väitettä tulevaisuuden ammateista: 1) 40 % nykyisistä ammateista häviää
tekoälyn myötä jopa 15 vuodessa (Kai-Fu Lee); 2) 65 % peruskoulun aloittajista valmistuu am-
mattiin, jota ei vielä ole (World Economic Forum, 2016). Kirjassa nostetaan esiin niitä taitoja,
joita nykykoulun tulisi oppilailleen tarjota, jotta voisimme tulevaisuudessa pärjätä robotiikan
ja tekoälyn yhdistämälle voimalle. Luonnollisesti tämä muutos koskee pääasiassa korkeakou-
luja ja toista astetta, mutta muutospainetta on eittämättä myös perusopetuksen saralla. Tär-
keitä oppilaiden kanssa opiskeltavia robottivarmoja taitoja ovat mm. luovuus, ongelmarat-
kaisu, tiimityö, oppimaan oppiminen ja kriittinen ajattelu. Näissä taidoissa ihminen tulee päi-
hittämään robotit vielä pitkään.

Tuoreimman opetussuunnitelman myötä suomalainen perusopetus on ottanut aimo harp-
pauksia oikeaan suuntaan robottivarmojen taitojen opettamisessa. Näitä taitoja ovat erityisesti
laaja-alaiset taidot L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovai-
kutus ja ilmaisu sekä L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys. STEAM-pedagogiassa korostuu nämä
kaikki kolme laaja-alaista taitoa, mutta erityisesti L1 ja L6.

World Economic Forumin tulevaisuuden työelämätaitoihin liittyvän tutkimuksen mukaan viisi
tärkeintä työelämän kannalta olevaa taitoa ovat 1. ongelmanratkaisu, 2. kriittinen ajattelu, 3.
luovuus, 4. ihmisten johtaminen ja 5. yhdessä tekeminen. Näistä ongelmanratkaisu, luovuus ja
yhdessä tekeminen ovat STEAM-sekä teknoluokkapedagogian keskiössä. Uskallammekin siis
väittää meidän olleen aallon harjalla jo ennen kuin aalto oli edes varsinaisesti syntynytkään.

Futuristi Perttu Pölönen (2020) on sparrannut kouluja miettimään niitä taitoja, joita tulevaisuu-
den työelämässä tarvitaan. Hän on avannut ajatustaan tiiviisti Tulevaisuuden lukujärjestyksen
muodossa. Teknoluokkatoiminta ja STEAM-opetus vastaavat suoraan erityisesti seitsemään
kohtaan 12:sta, toki kaikkiin kohtiin väljemmin miettien. Viime aikoina olemme pyrkineet lisää-
mään toimintaamme tarinankerronnallisia elementtejä, jotka kieltämättä sitouttavat oppilaita
toimintaan paremmin.

Suunnitelmallisuus kaiken toiminnan lähtökohtana
STEAM-toiminta on aina suunnitelmallista ja perustuu monipuoliselle yhteistyölle. Hyväksi ha-
vaittu tapa on lukuvuoden alussa tutkia opetussuunnitelmaa ja rakentaa tulevalle kouluvuo-
delle kokonaisuus, jossa oppiainesisällöt, STEAM-projektit ja laaja-alaiset taidot muodostavat
mielekkään kokonaisuuden. Opettaja voi muodostaa omalle luokalleen lukuvuosisuunnitel-
man, jossa huomioidaan yhteistyö niin koulun ulkopuolisten tahojen kuin muiden luokkien
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kesken. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan toteutettavat STEAM-projektit ja niihin liittyvät tär-
keimmät sisällöt, yhteistyötahot sekä yhteydet oppiaineiden sisältöihin. Oppiaineiden osalta
kirjataan keskeisimmät sisällöt samalla tavoin neljään eri sarakkeeseen siten, että ne parhaiten
linkittyvät kulloinkin meneillään olevaan projektiin. Lukuvuosisuunnitelma toimii työkaluna
opettajalle suunniteltaessa lukuvuotta ja tarkasteltaessa lukuvuoden aikana suunniteltujen ai-
kataulujen toteutusta. Lukuvuosisuunnitelma esitellään myös oppilaille ja huoltajille lukuvuo-
den alussa. Oppilaiden kanssa lukuvuosisuunnitelmaan palataan vähintään jokaisen lukuvuosi-
neljänneksen vaihtuessa. Tällöin tarkastellaan, miten kuluneen neljänneksen asioita on opittu
ja mitä voisi vielä kehittää. Samalla asetetaan tavoitteita tulevalle neljännekselle sisältöihin
ja/tai taitoihin liittyen.

Lukuvuositason suunnittelun lisäksi jokainen STEAM-projekti vaatii oman tarkemman suunnit-
telunsa. Ennen projektin alkua on tarpeen laatia projektille karkea aikataulu ja lisäksi miettiä,
millaista yhteistyötä projektiin liittyy, mitä oppisisältöjä projektissa opitaan, mitä laaja-alaisia
ja työskentelyn taitoja opitaan, mitä välineitä ja materiaaleja tarvitaan, miten projektia arvioi-
daan sekä millaisia tavoitteita projektiin asetetaan. Näitä suunnitteluvaiheessa kirjattuja asi-
oita sisällytetään myös projektin jälkeen mahdollisesti tehtävään projektikorttiin, jonka ideana
on toimia apuna opettajalle, joka haluaa toteuttaa samanlaisen projektin oman luokkansa tai
oppilasryhmänsä kanssa.

Mitä STEAM-opetuksen aloittaminen vaatii?
Usein ajatellaan STEAM-toiminnan vaativan paljon kallista huipputeknologiaa toimiakseen.
Tämä on kuitenkin täysin väärä tulkinta. Toiminnan lähtökohtana on halu kehittää opettajuutta
ja muuttaa koulun toimintakulttuuria pitkällä aikavälillä. Jussi Näykki kertoo Oulun yliopiston
Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) haastattelussa millaisia asioita on hyvä ottaa huo-
mioon, kun haluaa koulun ottavan yhdeksi painopistealueeksi STEAMin tai teknoluokkatoimin-
nan. Kaiken keskiössä tulee olla pedagogiikka eikä onnistunut STEAM-toiminta vaadi välttä-
mättä koululta kuin muutaman tuhannen euron väline- ja materiaalihankinnat. Eri puolelta
Suomea on myös kannustavia esimerkkejä siitä, kuinka paikalliset yritykset ovat sponsoroineet
välinehankinnoista, jotta haluttua pedagogiaa on voitu täysipainoisemmin toteuttaa. Kannat-
taa siis olla aktiivinen ja ottaa reippaasti yhteyttä mahdollisiin yhteistyötahoihin.

STEAM-toiminnan keskiössä on yhdessä oppiminen, konkreetti tekeminen ja oppimisen ilo.
Usein ajatellaan arjen olevan pelkkää huipputeknologian kuten tietokoneiden, robottien, 3d-
tulostimien ja laserleikkureiden kanssa toimimista. Usein teknologinen osuus STEAM-projek-
tista sisältää kutakuinkin yhtä paljon perinteistä käsityötä, askartelua ja värkkäystä kuin nykyi-
sen huipputeknologian hyödyntämistä. Kokemuksemme mukaan oppimisessa oikea suunta on
Jari Sarasvuota lainataksemme käsi – sydän ja pää eikä toisin päin. Nimittäin tekemällä oppien
(käsi) oppilaat saavat oppimisen palon syttymään (sydän), jonka jälkeen teorian opiskelukin
(pää) kiinnostaa enemmän. Kokemuksemme mukaan alakouluikäisten oppilaiden on usein
mahdollista oppia abstraktit asiat ainoastaan toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.
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Isompienkin oppilaiden kohdalla toiminnallisuus syventää oppimista ja auttaa linkittämään
teoriatiedon tosielämän tilanteisiin.
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III STEAM opettajankoulutuksessa

STEAM mahdollisuus laaja-alaiseen tiedeosaamiseen
Sari Harmoinen

Johdanto
Tulevaisuuden osaamisen keskiössä on syvälliseen ymmärtämiseen pyrkivä oppiminen, joka
mahdollistaa opittujen tietojen ja taitojen ymmärtämisen. Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteiden 2014 (jatkossa POPS) sisältää tärkeitä tavoitteita, joiden toteutumista ja rat-
kaisutapoja tulee tutkia aidossa oppimistilanteessa. Laaja-alainen osaaminen on yksi törkeä
osaamisen ulottuvuus ja kehittyy eri oppiaineita opiskeltaessa, erilaisissa tilanteissa oppiainei-
den osaamista yhdistämällä ja moninaisissa toimintaympäristöissä. Osaamiseen tarvittava
tieto on moniulotteista ja jatkuvasti muuttuvaa ja syntyy entistä enemmän verkostoissa. Esi-
merkiksi Oulun kaupunki on sitouduttu STEAM oppimiseen ja opettamiseen. STEAM pedago-
giikalla on mahdollisuus vastaa POPSissa esitettyihin opetuksen ja oppimisen tavoitteisiin.

Koulutus pyrkii tuottamaan tehokkaasti ja tuloksellisesti osaamista nopeasti muuttuvan työ-
elämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Vaikka keinoja tarpeiden toteuttamiseksi on entistä vähem-
män (niukat resurssit), tavoitteena on kuitenkin laadukas koulutus ja opettajien parempi työ-
hyvinvointi ja osaaminen. Opetus- ja kasvatusalan henkilöstön työ on jatkuvassa muutoksessa
ja koulutuksen järjestäjän tulee ketterästi vastata yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin, mutta
myös oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. On myös tunnistettu lisääntynyt tarve uudelle osaami-
selle. Kaikessa tässä opettajien tulee pitää yllä omaa työhyvinvointia, työnimua ja osaamisen
kehittämistä. Osaamisen kehittäminen ei ole tärkeää vain perusasteen koulutuksissa vaan
myös opettajankoulutuksissa ja siihen vahvasti kytkeytyvissä yhteistyökumppaneissa. Muu-
tosta ajaa eteenpäin valtakunnalliset opetussuunnitelmauudistukset, joita on tehty noin 10
vuoden välein. Viimeisin uudistus vuonna 2014 toi esille laaja-alaisen osaamisen. Laaja-alaisen
osaamisen tematiikka ei ole yksiselitteinen ja siitä puhuttaessa käytetään usein myös termejä
monialaisuus, eriyttäminen ja ilmiölähtöisyys. Uusi opetussuunnitelma on mitä ilmeisimmin tu-
lossa muutaman vuoden sisällä ja siksi on tärkeä hetkeksi pysähtyä tarkastelemaan mitä STEAM
oppiminen voi tuoda koulutuksen järjestämiseen ja mitä mahdollisuuksia ja haasteita sen to-
teuttamisessa on tunnistettu.

Tiedeosaaminen ja tiedepääoma
Suomen koulutusjärjestelmä on kattava ja toimii laadukkaasti. Koulutuspoliittisen selonteon
mukaan se ei kuitenkaan kaikilta osin tuota yhteiskunnan ja oppijoiden kannalta toivottuja tu-
loksia. Yksi suurista yhteiskunnallisista haasteista on se, ettei koulutuksellinen tasa-arvo ole
edennyt. Tämä tuottaa edelleen eriarvoisuutta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla heikentäen



36

muun muassa sosiaalista vuorovaikutusta, ympäristötietoisuutta ja yhteiskunnallista osallistu-
mista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM], 2020).

Osallisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta katsottuna tiedeosaamisella on suuri
merkitys. Tiedeosaaminen on koulutuksen myötä vahvistunutta kykyä ja kiinnostusta hankkia,
käsitellä sekä arvioida uutta tietoa ja seurata tieteellistä kehitystä. Oleellista on tietämys tie-
teenaloista mutta samalla myös ajattelun ja oppimisen taidot. Tiedekasvatuksen avulla vahvis-
tetaan näitä taitoja ja samalla varmistetaan oppijan kyky ymmärtää tieteen ja tutkimuksen pro-
sesseja sekä niistä saatavia tuloksia. Tiedekasvatuksella tuetaan myös elinikäisen oppimisen
taitoja. (OKM, 2014).

Koulutuksellisen eriarvoisuuden suunnan kääntäminen on asetettu koulutuspoliittisessa selon-
teossa maamme koulutuksen tavoitetilaksi 2040-luvulle tultaessa. Lähtökohtana on vahvistaa
koulutusjärjestelmän edellytyksiä tasata yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vaikutuksia ja tukea
erilaisten oppijoiden oppimista ja oppimispolun yhdenvertaisuutta. Tällöin opintopolulla ete-
neminen ja oppimistulokset eivät olisi enää riippuvaisia perhe- tai kulttuuritaustasta, sukupuo-
lesta tai asuinpaikasta. (OKM, 2020).

Oulun yliopistossa on toteutettu jo useiden vuosikymmenten ajan teknologiakasvatukseen ja
taidepainottuneisuuteen perustuvaa opettajankoulutusta. Niihin opiskelijat on valittu jo opis-
kelijavalinnan yhteydessä, ja painotteisia opintoja on tarjottu valituille opiskelijoille. Painottei-
set opinnot eivät kuitenkaan muodostaneet sivuainekokonaisuuden suuruista opintopistemää-
rää. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja opiskelijatyytyväisyys hyvä, ja nämä painottuneisuu-
det ovat luoneet erinomaisen lähtökohdan lähteä kehittämään STEAM oppimisen kokonai-
suuksia. Uudistamistarve on syntynyt tarpeesta vastata tämän ajan ja tulevaisuuden opettajan
kompetensseihin. Opettajankouluttajien laajempi tarve yhteistyöhön on myös ollut yksi syy
lähteä miettimään STEAM oppimisen tuomia mahdollisuuksia. Opettajankoulutuksen tulee tar-
jota riittävä valmiudet toteuttaa kulloistakin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä
toisen asteen (usein lukion) opetussuunnitelmaa. Näistä esimerkiksi perusasteen opetussuun-
nitelma uusiutuu noin 10 vuoden välein, jotta perusasteella tarjottava opetus vastaisi ajassa
tarvittavia tietojen ja taitojen kombinaatiot ja opetuksen ja oppimisen kautta vahvistettaisiin
oppilaiden osaamisen kehittymistä. Viimeisin vahvistettu perusasteen opetussuunnitelma on
vuodelta 2014 ja siinä keskeistä, aiemmasta merkittävästi poikkeavaa oli tulevaisuuden taito-
jen huomioiminen ja laaja-alainen oppiminen. Näitä asioita tarkastellaan seuraavaksi lisää ja
lopuksi pohditaan niiden suhdetta STEAM oppimiseen.

PISA2006-tulosten analyysissä on todettu, että suomalaiset nuoret kokevat ohjatun tutkimuk-
sellisen lähestymistavan ja todellisen elämän tilanteita käsittelevän opetuksen mielenkiin-
toiseksi ja niillä oli lisäksi heidän oppimistuloksiaan parantava vaikutus (Kang & Keinonen,
2018; Lavonen & Laaksonen, 2009). Tutkimusten tekeminen tarjoaa innostavia ja myönteisiä
kokemuksia luonnontieteistä sekä vahvistaa maahanmuuttajataustaisen opiskelijan positiivista
kokemusta itsestä oppijana ja minäpystyvyyden tunnetta. Kokeellisen työskentelyn kautta voi-
daan tukea edelleen myös ongelmanratkaisun ja päättelyn taitojen kehittymistä.
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Perusteet tutkimisen taitojen harjoitteluun ja tutkimuksellisen lähestymistavan käyttämiseen
luonnontieteiden opetuksessa ovat vahvat. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että suomalai-
set opettajat käyttävät oppilaslähtöisiä työtapoja muita OECD-maiden opettajia vähemmän
(Kang & Keinonen, 2018; Lavonen & Laaksonen, 2009). Kang ja Keinonen mukaan tarvittai-
siin kiireellisesti toimenpiteitä, jotta tutkimuksellisen lähestymistavan kulttuuri pääsisi kehitty-
mään Suomessa (Kang & Keinonen, 2018).  Luonnontieteiden opetuksessa kokeellisen työsken-
telyn mahdollistaa tutkimisen taitojen harjoittelun sekä luonnontieteiden käsitteiden liittämi-
sen oppijan kokemusmaailmaan. Kun oppijat reflektoivat ja tulkitsevat omia kokemuksia, he
etsivät niille merkityksiä ja suhteuttavat niitä aikaisempaan tietoonsa ja ymmärrykseensä (De-
wey, 1910, 1938/1997; Mezirow, 1995). Näin ollen oppiminen ja kasvu etenevät konkreet-
tien kokemusten kautta.

Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alaisen osaamisen tematiikka ei ole yksiselitteinen ja siitä puhuttaessa käytetään usein
myös termejä monialaisuus, eriyttäminen ja ilmiölähtöisyys. Yhteiskunnan, ympäristön ja tek-
nologiset muutokset aikaan saavat nopeita muutoksia osaamistarpeissa. Rutiininomaisten työ-
tehtävien hoitamista vaativien ammattien määrä tulee vähenemään, mutta teknologista osaa-
mista vaativien tehtävien osaajia tarvitaan jatkossa enemmän (Organisation for Economic Co-
operation and Development [OECD], 2014, s. 13, 26).

Suomalainen peruskoulujärjestelmä pidetään muuttuvan yhteiskunnan mukana uudistamalla
koulutusta ohjaavaa opetussuunnitelmaa noin 10 vuoden välein. Viimeisin uudistus tehtiin
2014, jolloin opetukseen tuotiin laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Niiden avulla pyritään var-
mistamaan oppilaiden työelämässä menestymistä sekä 21vuosituhannen eli tulevaisuuden tai-
tojen lisääntynyttä hallintaa (Caprile, Palmén, Sanz & Dente, 2015). Ne ovat joukko uusia tai-
toja, mukaan lukien ongelmanratkaisu, luovuus ja yhteistyö. Uusi kansallinen perusopetuksen
opetussuunnitelma ei kuitenkaan anna selkeää määritelmää siitä, miten nämä tavoitteet tulisi
tarkalleen ottaen sisällyttää oppimiseen. Sen sijaan laaja-alaisen osaamisen taidot kannuste-
taan suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallisten toiveiden mukaisesti. Periaatteessa kussa-
kin kunnan tai koulun opetussuunnitelmassa voi siis olla eri tavalla koostuvia monialaisia oppi-
mismoduuleja.

Miten laaja-alaisuutta käytännössä siis toteutetaan? Aihetta on Suomessa tutkittu lähinnä
maisteritason opinnäytetöissä, ja niistä saadut tulokset viittaavat, että opettajat kokivat haas-
teellisina mm. aikatauluongelmat ja opettajuuteen kohdistuvat muutokset sekä uusien tavoit-
teiden sisäistämisen (mm. Jyrkiäinen, 2017). Joissakin suomalaisissa kunnissa, STEAM on nähty
keinoksi vastata työelämän vaatimuksiin, mutta myös toteuttaa laaja-alaisen osaamisen tavoit-
teita.

Oppimisen kaltaisen rutiinin keskittymisen sijaan koulu tarvitsee myös progressiivisia opetus-
menetelmiä, kuten ongelmalähtöistä oppimista, tutkivaa tai tutkimisen kautta tapahtuvaa op-
pimista sekä yksilö- ja ryhmäprojektityötä. Näin voidaan syventää ymmärrystä ja harjaannuttaa
oppilaita soveltamaan tietojaan uusissa tilanteissa (OECD, 2014, s. 28; OKM, 2014, 2020).
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Ongelmaratkaisutilanteet arjessa eivät yleensä rajoitu yhteen kouluoppiaineeseen. Siksi on eri-
tyisesti tärkeä harjoitella ja harjaannuttaa oppilaita niihin liittyviä taitoja useissa oppiaineissa,
mutta myös oppiaineita yhdistävissä projekteissa. Näin tarjoamme oppilaille parempia eväitä
tulevaisuuteen ja voimme vahvistaa heidän taitoaan käyttää osaamistaan arjessa ja tulevissa
työelämätilanteissa (OECD, 2014, s. 29).

STEAM-työpaja mahdollisuuksista ja haasteista Oulun yliopisto ja Oulun
kaupunki
20.11.2020 järjestettiin Oulun kaupungin toimijoiden ja Oulun yliopiston välinen työpaja, jossa
keskusteltiin Oulun yliopiston ja Oulu kaupungin sivistys ja kulttuuripalveluiden välisen yhteis-
työn mahdollisuuksista STEAM-teeman yhteydessä. Tämä yhteistyö ei koska ainoastaan Kasva-
tustieteiden tiedekuntaa, mutta on luonnollisesti yksi keskeisitä yliopiston yhteistyökumppa-
neista kaupungin erityisesti sivistyspalveluiden kanssa. Ideointipaja kesti 2 tuntia ja tavoitteena
oli määrittää, miksi yhteistyötä on tarpeen tehdä ja mitä yhteistyöllä tavoitellaan. Kuvaan 1 on
koottu ideointipajan tulokset

Kuva 1. Miksi STEAMia tarvitaan? (Kuva: @ SariKostet, 2020)

STEAM koettiin tärkeäksi ja ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi yhteistyölle, joka tarjoaa laajasti
eri toimijoiden (eri koulutuksen asteet, museot, tiedekeskukset, kirjastot, taidetoimijat,
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liikuntatoimijat, yritykset jne.) ja tieteenalojen tehdä yhteisyötä. Tavoitteena on alueellinen ja
yhteiskunnallinen menestyminen ja tarjota nuorille henkilökohtaisia mahdollisuuksia omien
vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen. STEAMin avulla on mahdollisuus tavoittaa
eri ikäluokkia laajasti ja tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiselle oppimiselle. Parhaimmillaan se
voisi olla SIKUssa yhtenäinen opinpolku eri kouluasteilla, mutta voi tarjota erinomaisen jatku-
mon korkeakoulutukseen ja sinne siirtymiseen saakka.

Tämän päivän opettajille on vahvuus, jos hänellä on kyvykkyyttä oppiaineiden yhdistämiseen
ja opettajien väliseen yhteistyöhön, jota STEAM tarjoaa monella eri tavoin. Keskeistä on oppi-
jan oman osaamisen tunnistaminen riippumatta hänen taustastaan ja koulutuksen mahdolli-
suudesta tarjota riittävästi erilaisia ”syöttöjä” löytää omat vahvuudet ja mahdollisuudet. Epä-
varmuus omista kyvyistä ja kyvykkyydestä voi rajoittaa pahimmillaan oman tulevaisuuden hah-
mottamista ja oman osaamisten omistajuuden menettämistä. STEAMin avulla on mahdollisuus
nivoa eri oppiaineita yhteen ja tarkastella ilmiöitä eri näkökulmista (Leung, 2020). Näin voidaan
vähentää koulutuksen pirstaleisuutta. STEAMin avulla koettiin voitavan ravistella olemassa ole-
vaa oppimiskäsitystä, tunnistaa oppilaiden ja opettajien ennakkokäsitystä. Lisäksi STEAMin ko-
ettiin tarjoavan tilaisuuden löytää uudelleen ja uudella tavalla luovuutta.

STEAMin arvoina esitettiin rehellisyys, lupa epäonnistua ja oppia epäonnistumista. STEAM tar-
joaa mahdollisuuden opettaa perusasioita uudella tavalla. STEAM tarjoaa myös opettajille voi-
mavaroja esimerkiksi yhteistyön, yhteisopettajuuden ja erilaisten työskentelytapojen kautta.
Erään osallistujan sanoja lainaten: ”STEAM-otsikon alla on kaikki, joka erottaa meidät keskiai-
kaisesta yhteiskunnasta”. STEAM koettiin olevan yhteiskehittämisen toimintamalli, jossa kou-
lun rakenteet esimerkiksi oppiaineiden yhdistäminen voi tuottaa haasteita. Toisaalta liian
vahva laitelähtöisyys voi luoda ennakkopaineita mukaan lähtemiselle.
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Kuva 2. STEAMin haasteet. (Kuva: @ SariKostet, 2020)

STEAMin toteuttaminen näkyy vahvasti koulun toimintakulttuurissa ja vaatii siten monenlaista
tukea ja ehkä myös muutosta. Erilaisia tunnistettuja haasteita on koottu Kuvaan 2. Opetuksen
järjestäminen eri kouluasteilla pyörii vahvasti arjen ja sen rutiinien, mutta myös toimintamal-
lien raamittamana. Miten löydetään aikaa ja resurssia toimintaan, koska uudenlainen tapa ei
synny olemassa olevan arjen entisenlaisen toteuttamisen rinnalla. Uudet toimintatavat vaati-
vat keskusteluita, rohkeutta innovoida eritavoilla olemassa olevia asioita, mutta myös uusien
mahdollisuuksien kartoittamista, kehittämistä, osallistamista, puhetta ja kouluttautumista.
Johdon on tärkeä tukea tätä toimintatavan muutosta ja siksi on erittäin tärkeä rehtoreiden ja
koulutuksen johtajien STEAM tietoisuuden lisäämistä. Yksi keskeisistä asioista on kuitenkin
opettajien ajattelutavan muutos, koska ehkä isoin olemassa olevaan koulutuksen toteuttami-
seen STEAMissa on tapa toteuttaa opettamista ja rohkeutta tehdä asioita, ehkä omalla epämu-
kavuusalueella tai epätietoisena siitä, mikä on lopullinen lopputulos. Tämä koskee myös opet-
tajankoulutusta ja siellä henkilöstöä ja opiskelijoita.

Opettajankoulutuksessa, aivan kuten kaikissa koulutuksissa tarvitaan lisää keskustelua ja roh-
keutta lähteä mukaan. Opettajankoulutuksen pirstaleisuus ja kyvykkyys vastata ei vain tämän
päivän koulutuksen toteuttamiseen tärkeitä keskusteluun nostettavia asioita. Mutta on tärkeä
muistaa, että emme kouluta ainoastaan tämän päivän tarpeisiin, vaan opettajan koulutuksessa
pitäisi olla kykyä ja rohkeutta visioida ja suunnata koulutuksessa vahvasti myös tulevaisuuteen
ja siellä opettajilla tarvittaviin taitoihin. Viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, että emme
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tiedä mitä tulevaisuus voi olla lyhyelläkään aikavälillä ja siksi taitojen ja tietojen laaja-alainen
ja monipuolinen lisääminen ja vahvistaminen on erittäin tärkeää erilaisissa opettajankoulutuk-
sissa. Mitä se voisi olla?

Yhteenveto
STEM-painotteinen tai huomioiva opetus ja oppiminen on kriittistä innovatiivisten ajattelijoi-
den ja johtajien saatavuuteen 2000-luvulla (Garner, Gabitova, Gupta & Wood, 2018). STEM-
tieteenalat keskittyvät kuitenkin yleensä opiskelijoiden tieteellisten, insinööri- ja teknologisten
kompetenssien kehittämiseen ottamatta erityisesti huomioon opiskelijoiden emotionaalista
yhteyttä STEM-oppimisen prosessiin ja siihen mitä STEM-oppimisessa saavutetaan laajemmin
(Garner ym., 2018; Gunkel & Tolbert, 2018). Tutkimuksien mukaan oppilaiden STEM-kiinnos-
tukseen vaikuttaa useita tekijöitä, joista keskeisistä on kuinka oppilaiden innostuminen ja
STEM-oppimistehtävien välinen saadaan rakennettua yhteys luokkahuoneissa (Gunkel & Tol-
bert, 2018; Wirkala & Kuhn, 2011). Kun oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua aktiivisesti,
osallistuu luonnontieteen oppimiseen ja heitä sitoutetaan ja innostetaan oppimiseen, havai-
taan heidän kiinnostuksensa luonnontieteiden oppimiseen ja oman kyvykkyyden tunteensa
kasvavan (Garner ym., 2018).

Euroopan unionissa STEM-ammattitaitoisen työvoiman kokonaistyöllisyys lisääntyy talouskrii-
sistä huolimatta ja kysynnän odotetaan edelleen vain kasvavan. Samaan aikaan suuri määrä
STEM-työntekijöitä lähestyy eläkeikää. Perinteisiä tehtäviä poistuu ja OECD:n arvioiden mu-
kaan Suomessa poistuvien tai merkittävästi muuttuvien työtehtävien osuus on 33,6 prosenttia
kaikista työtehtävistä (OECD, 2020). Samalla syntyy uutta työtä ja uusia taitoja vaativia työteh-
täviä, joissa metataidoilla ja digitaitojen osaamisella on suurempi merkitys. Avoimia työpaik-
koja ennustetaan olevan noin 7 miljoonaa vuoteen 2025 mennessä, mutta STEM-alojen työlli-
syysnäkymät vaihtelevat tehtäväkuvauksien ja tieteenalojen väillä. Asiantuntijapalveluissa ja
tietojenkäsittelyssä kysynnän odotetaan kasvavan, kun taas lääkealalla ei ennusteta työllisyy-
den kasvua.

Suomen kehittynyttä koulutusjärjestelmää kuitenkin haastaa yhteiskunnan muutos. Oikein
kohdistetuilla osaamistason vahvistuksilla voidaan varmistaa osaajien riittävyys myös jatkossa.
STEAM oppiminen luo runsaasti ja monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia tässä tehtävässä. Se
vaatii kuitenkin useiden toimijoiden panostusta ja yhteistyötä, mutta myös toistemme kuule-
mista ja kuuntelua.
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STEAMia käsityön keinoin opettajaopiskelijoille ja ken-
tän opettajille
Minna Vastimo

Oulun yliopistossa aloitettiin STEAM-sivuaineen opetus syksystä 2020 alkaen ensimmäisenä yli-
opistona Suomessa. Kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutettuun sivuaineeseen osallistui tie-
dekunnan perustutkinto-opiskelijoita sekä jo kentällä työssä olevia perusopetuksen ja varhais-
kasvatuksen opettajia. Sivuaineopinnot toteutettiin koronarajoitusten aikana hybriditoteutuk-
sella, jolloin jokaisella opiskelijalla oli mahdollisuus osallistua joko verkon kautta Teams-lähe-
tykseen tai lähiopetukseen paikan päällä. Myös tallenteita oli mahdollisuus katsoa, jos opetuk-
sen ajankohta oli opiskelijalle hankala.

(STEAM-sivuaineesta: https://spark.adobe.com/page/jQVu4Dq818Cgi/)

”STEAM-opintojen perustana ovat niin luonnontieteet, teknologia, teknologiakas-
vatus, matematiikka kuin vaikkapa taito- ja taideaineet (taide). Kursseilla käyte-
tään menetelmiä, jotka kehittävät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja,
luovuutta ja kriittistä ajattelua. Toteutuksissa huomioidaan yhteydet työelämään,
yrittäjyys ja yhteistyö lähiseudun STEAM-oppilaitosten kanssa. Opinnoissa saavu-
tetaan valmius opettaa STEAM-aineita sekä kehittää STEAM-opetuksen opetus-
suunnitelmaa perusopetuksen vuosiluokilla 0–6.” (ote Kasvatustieteiden tiedekun-
nan vuosien 2020–2023 opetussuunnitelmasta)

Käsityötilojen esittely
Kasvatustieteiden tiedekunnassa sijaitsevat opettajankoulutuksen vuonna 2020 valmistuneet
uudet tilat, myös uudet käsityötilat, joita hyödynnettiin STEAM-sivuaineen tuotetyöpajan to-
teutuksessa. Käsityötiloissa sijaitsevat niin teknisen työn kuin tekstiilityön osa-alueisiin painot-
tuvia oppimisympäristöjä. Uudet käsityötilat pyrittiin suunnittelemaan siten, että tiloissa voi-
daan työskennellä monipuolisesti erilaisten materiaalien parissa ja että osaa tiloista voidaan
myös tarvittaessa muunnella toiminnan luonteen mukaisesti. Esimerkiksi isot kankaiden leik-
kuu- ja työskentelypöydät varustettiin renkailla, jolloin niiden siirtäminen on helpompaa. Ti-
loista toiseen liikkuminen sekä tilojen rajaaminen on tehty helpommaksi mm. haitariksi taittu-
vien ja liikuteltavien seinäelementtien sekä molempiin suuntiin kääntyvien heiluriovien avulla.
Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää tiloja myös oppituntien ulkopuolella omatoimiseen työs-
kentelyyn.
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Kuva 1. Tekstiilikäsityön luokka. (Kuva © Minna Vastimo, 2021)

Käsityötiloista löytyy uusia sekä perinteisiä käsityön tekniikoiden materiaaleja ja välineitä. Tie-
dekunnan käsityön tiloista löytyy esimerkiksi monimateriaalisen käsityön ja STEAMin opetusta
varten kuvioleikkuri, kirjovat ompelukoneet, 3D-kyniä, e-tekstiilimateriaaleja, laserleikkurille
soveltuvia materiaaleja (mm. sisustusvanereja, teollista huopaa ja akryylimuovia) sekä ohjel-
mointiin ja robotiikkaan liittyvää välineistöä ja oppimisympäristöjä.

Kuva 2. Teknisen työn luokan elektroniikkatila. (Kuva © Minna Vastimo, 2021)

Tiedekunnan sydämessä olevan digiluokan varusteluun kuuluu myös uusien käsityötekniikoi-
den välineitä, kuten 3D-tulostin, vinyylileikkuri, liikuteltava värkkäilykärry sekä esimerkiksi
pienten lasten ohjelmoinnin alkeiden opettamiseen Bee-Boteja. Tilasta löytyy myös pieniko-
koinen ja kannettavan aktiivihiilisuodattimen ansiosta siirreltävä laserleikkuri. Digiluokka on
opiskelijoiden käytössä 24/7. Digiluokka sijaitsee lyhyen matkan päässä käsityötiloista, ja tila
on ollut erityisen hyödyllinen STEAM-sivuaineen hybridi-toteutuksessa luokan modernin digi-
varustelun takia.
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Kuva 3. Digiluokka. (Kuva © Minna Vastimo, 2022)

Tiedekunnan käsityön tiloissa työskentelee opetushenkilökunnan lisäksi kaksi käsityön ohjaa-
jaa, joiden läsnäolo on opiskelijoiden opintojen etenemisen kannalta merkittävä. Heiltä opis-
kelijat saavat apua opetustuntien lisäksi itsenäisen työskentelyn aikana niin materiaalien valin-
taan kuin käsityövälineiden käyttöön liittyen. Käsityöohjaajien läsnäolo myös auttaa opiskeli-
joita aikatauluttamaan opintonsa joustavasti eteneviksi, eikä tiettyyn aikatauluun sidotuksi. Kä-
sityötilojen arkeen voi tutustua Instagramissa tilin @unioulu_kasityo kautta.

STEAM-sivuaineopintojen aikana tiedekunnan omien tilojen lisäksi opiskelijoille tuli tutuksi
myös Oulun yliopiston tiloissa pääsisäänkäynnin yhteydessä sijaitseva Fab Lab Oulu, joka on
digitaalisen pienvalmistuksen työtila, fabrication laboratory. Fab Labin tiloissa voi keksiä ja to-
teuttaa monenlaisia projekteja huipputeknologian avulla käyttäen elämyksellisyyttä, tekemi-
sen iloa sekä oppimisen taitoja yli oppiaine- ja toimialarajojen. Fab Lab Oulu tukee digitaalisen
valmistamisen ja STEAM-toiminnan kehittämistä yliopiston lisäksi myös Oulun seudun kou-
luissa tarjoten oppilaille, opiskelijoille ja opettajille erilaisia työpajoja, joissa voi oppia erilaisia
digitaalisia valmistustekniikoita (ks. http://www.oulu.fi/fablab).

STEAM-sivuaineen opiskelijat hyödynsivät Fab Labin tiloja ja digitaalisen valmistuksen laitteita
tutustuessaan esimerkiksi laserleikkurin toimintaan ja toteuttaessaan omia sivuaineen tehtä-
viin liittyviä tuotteitaan. Koronarajoitusten takia koko ryhmä ei voinut osallistua samanaikai-
sesti tiloihin ja laitteisiin tutustumiseen, mutta yksittäin ja pienissä ryhmissä saimme vierailut
toteutettua. Fab Labin toimintaan tutustumisen yhteydessä opiskelijoilla oli myös mahdollisuus
tutustua heidän tarjoamaansa laadukkaaseen yhteistyöhön lähiseudun koulujen kanssa.

STEAM-tuotetyöpaja
STEAM-sivuaineopintoihin kuuluva tuotetyöpaja toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä
2021. Tuotetyöpajassa hyödynnettiin STEAM-perusopintojen aiemmilla opintojaksoilla luku-
vuoden aikana opittuja tietoja ja taitoja. Tuotetyöpajassa oli mahdollista suunnata monialaisen
ja yrittäjyyskasvatushenkisen tuotekokonaisuuden parissa työskentelyä oman kiinnostuksen
mukaisesti. Tuotetyöpajassa opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa pienikokoi-
nen design-tuote tai -tuotekokonaisuus, jonka valmistuksessa hyödynnettiin uusia
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käsityömenetelmiä sekä STEAM-sivuaineessa opittuja tietoja ja taitoja. Tuotteen toteutukseen
pystyi yhdistämään myös perinteisiä käsityömenetelmiä opiskelijoiden niin halutessaan. Kaikki
tuotekokonaisuuden toteutukseen tarvittavat materiaalit ja välineet tarjottiin yliopiston puo-
lesta. Tehtävänä oli myös toteuttaa yksilöllinen paketointi design-tuotteelle sekä suunnitella
markkinointia yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatus on osa peruskoulun ope-
tussuunnitelmaa ja arkea, joten aiheesta keskusteluun varattiin myös sivuaineen opinnoissa
aikaa. Tuotetyöpajassa pohdittiin erityisesti millaisia aineksia yrittäjyyskasvatus tuo käsityön ja
STEAMin sisältöihin. Tuotetyöpajassa valmistuneiden töiden esittelyä varten opiskelijat valmis-
tivat tuotteilleen sähköisesti toteutetun mainoksen (videon tai lehtisen), jossa tuote esiteltiin
ja sen markkinointi kohdennettiin tietylle kohderyhmälle.

Opiskelijat tutustuivat jo aiemmin sivuaineen opinnoissa laserleikkurin mahdollisuuksiin
STEAM-opetuksessa sekä vektorigrafiikkaan, jota tarvitaan kappaleiden suunnittelussa ja laser-
leikkuria käytettäessä. Lisäksi opiskelijat tutustuivat useisiin uutta käsityötä edustaviin teknii-
koihin ennen oman tuotekokonaisuuden toteutusta. Näitä uusia taitoja hyödynnettiin tuote-
työpajassa oman design-tuotteen toteutuksessa. Tuotetyöpaja toteutettiin tiiviinä 14 tunnin
kokonaisuutena, jossa osa tapaamisista oli Teamsin kautta etänä sekä tallenteina ja osa käsi-
työtiloissa lähitoteutuksena.

Vektorigrafiikkaan tutustuessaan opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat STEAM-opintojen tuo-
tesuunnittelujakson lämmittelytehtävänä arjen pienet apulaiset -tehtävän, jossa heidän tehtä-
vänään oli laserleikkurilla toteuttaa pieni tuote, josta olisi heille arjessa apua. Arjen pienet apu-
laiset -tehtävässä valmistui muun muassa patavahteja, ilmaisjakelun kieltävä kyltti, avaimen-
periä, kirjemitta, spagettimitta, lasinalusia sekä sukkaplokki puikkomitalla varustettuna.

STEAM-opintojen tuotetyöpajalla syntyi monenlaisia tuotekokonaisuuksia opiskelijoiden kiin-
nostuksen kohteitten mukaan. Valmistuneiden töiden esittelyssä oli esimerkiksi liikenneturval-
lisuuteen liittyen pipo, jossa oli Led-valot ja heijastavat kuviot, sekä autoilulapaset, joiden to-
teutuksessa oli mietitty myös luistonestoa rattia liikuteltaessa sekä lisätty pienellä kytkimellä
toimivat Led-valot, joista on hyötyä pimeässä, kun auton ovea avataan avaimella.

STEAM-opintoihin osallistuneiden haastatteluita
Tätä artikkelia varten haastateltiin Ylikiimingissä työskentelevää luokanopettaja Sanna Mäke-
lää sekä Kempeleessä työskentelevää käsityönopettaja Terhi Miettistä. Heitä haastateltiin
STEAM-opintoihin hakeutumiseen ja opintojen antiin liittyen sekä toteutetusta tuotetyöpajan
kokonaisuudesta.

Haastateltavana Sanna Mäkelä, luokanopettaja, Ylikiiminki
Linkki tuotetyöpajalla toteutuneeseen kokonaisuuteen:
https://www.youtube.com/watch?v=c2FISfyh66Q
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Kuva 4. Koruprojektin tuotoksia. (Kuva © Sanna Mäkelä, 2021)

Mikä sai sinut hakeutumaan STEAM-opintoihin?
Useamman vuoden kokemus STEAM-projekteista omassa työssä ja työyhteisössä. Tutortyössä
monialaiset oppimiskokonaisuudet ja teknologian osuus opetuksessa ja oppimisessa puhutti
paljon kouluilla. Tästä syystä koin, että oman kokemuksen lisäksi tietopohjaa tarvitaan. Kaipa-
sin näihin lisää tietoa ja kokemusta sekä näkemystä myös tieteen näkökulmasta. Opettajana
työssä on vapaus kokeilla erilaisia tapoja opettaa ja soveltaa niitä opetussuunnitelman sisältöi-
hin ja tavoitteisiin. Lopulta siihen kuitenkin halutaan, ja tarvitaankin, taustatietoa ja teoriaa.
Tämä on hieman kaksisuuntainen tilanne, koska eihän uutta tutkimusta ole ilman joitakin roh-
keita testaajia. STEAMin etu on siinä, että esimerkiksi jo olemassa olevat tiedekasvatuksen tai
yhteisöllisen oppimisen teoriat ovat vahvasti sen taustalla.

Millainen merkitys sivuaineen hybriditoteutuksella oli opintojesi etenemiseen?
Hybridi-toteutus oli itselleni todella toimiva tapa. Pidin siitä, että meitä jo kentällä työskente-
leviä opettajia oli mukana opiskelijoiden lisäksi. Lopputulos oli etänä tapahtuvasta opetuksesta
huolimatta aika keskusteleva. Jos pienet harjoittelut oppilasryhmissä sekä muutamat läsnäolot
olisivat onnistuneet, niin yhteistyö olisi varmasti ollut vielä sujuvampaa ja oppimista tukevam-
paa. Itsellä oli työpari omassa yksikössä ja se helpotti tekemistä suunnattomasti. Mietin välillä
opettajia ja opiskelijoita, joilla ei ollut lähellä työparia. Heille osallistuminen ja asioiden pallot-
telu ei ehkä ollut niin helppoa. Keskustelulla ja testailulla ja kokemusten jakamisella on valtava
merkitys oppimiselle, vaikka olisikin aika yksin työskentelevä.

Mitä osaamista koit tarvitsevasi lisää STEAM-ilmiöopintojen toteuttamiseksi omassa
työssäsi?
Kaipasin ennen kaikkea em. tutkimuspohjaista tietoa työni taustalle. Lisäksi arvioinnin moni-
ulotteisuuden mukaan tuominen projektien suunnitteluun oli tärkeää. Jos en olisi vielä työssäni
kokenut tätä arvioinnin ja suunnittelun yhteispeliä niin merkitykselliseksi, se olisi tullut osassa
opinnoista vahvasti uutena asiana. Koin hyödylliseksi myös eri näkökulmien esille tuomisen ja
tarkemman palastelemisen, vaikka ne olivatkin aiheena jo tuttuja (esim. tiedekasvatus, muo-
toilukasvatus). Yhteisöllisen oppimisen, yhteistoiminnallisuuden näkökulmat sekä ongelman-
ratkaisun lähtökohdat olisivat tärkeitä ihan kaikkeen opettajan työhön, ei vain STEAM-näkökul-
maan. STEAM-opettamisen taustalle kaivataan esim. tietopohjaa tutkimuksista ja muiden
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kokemuksista, opetussuunnitelmatyötä tiimeissä ja kouluilla, arvioinnin monipuolisuuden
avaamista kouluissa, luokkien arjen haasteet (käytös, toimintakulttuuri, korona jne.).

Mitä STEAM-opinnot antoivat omaan opetusarkeesi?
Ehkä kaikkein eniten varmuutta jatkaa sitä, mitä oli jo omassa työssään tehnyt. Uusia näkökul-
mia ja rohkeutta jatkaa työn suunnittelua siihen suuntaan, mitä on aloittanut. Myös edellä mai-
nittua teoreettista tutkimustietoa opetuksen käytännön työn taustalle.

Kerro toteuttamastasi tuotetyöpajan kokonaisuudestasi ja miten STEAM näkyy siinä?
Tuotteeni oli koru ja siihen säilytyslaatikko. Korun lähtökohtana oli pohjoinen luonto ja tarkoi-
tuksena olisi laajentaa sitä muihin värityksiin ja koruihin. Tämän vihreän nimi oli alun perin
Metsä eli Meachhi. Tuotteen oli tarkoituksena kuvastaa pohjoista luontoa, jossa viihdyn ja ret-
keilen itse. Säilytyslaatikkoon halusin yhdistää tuohta ja perinteistä käsityötä työkaverini opet-
tamana. Tuotteissa minulle on aina tärkeää, että siinä voi yhdistää käsillä tekemistä teknologi-
aan. Lisäksi tein tuotteeseen liittyen pienen koruhyllyn, jossa on Pallaksen tunturijonon siluetti.

S = Ympäristöopin sisällöt, mm. alueellinen tuntemus ja alkuperäiskulttuuriin perehty-
minen (tasa-arvokysymyksetkin)

T = Toteutustapa, tekniikoiden hiominen, käsillä tekemisen ja koneella tekemisen tapo-
jen yhdistäminen

E = Rakentelua ja testaamista (kuka mitenkin asian mieltää)

A = Kuvataide, tuotesuunnittelu, muotoilu, testaus ja käsin tehty viimeistely

M = Mittasuhteita, mittakaavaa, mittakaavan muuntamista lopullisen tuotteen hio-
miseksi (esim. rasian koko, korvakorujen koko)

Haastateltavana Terhi Miettinen, käsityönopettaja, Kempele
Linkki tuotetyöpajalla toteutuneeseen kokonaisuuteen:
https://drive.google.com/file/d/1ptjQkDYLL7zrfDoPPmPLGCekvHbsDxRM/view

Kuva 5. Solmukeprojektin kuvakollaasi. (Kuva © Terhi Miettinen, 2021)

Mikä sai sinut hakeutumaan STEAM-opintoihin?
Olen pitkään työskennellyt perusopetuksessa käsityön (tekstiilityö) aineenopettajana, ja lähdin
ensin vuonna 2018 opintovapaalla suorittamaan Oulun yliopistoon luokanopettajan
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kelpoisuutta ikään kuin täydennyskoulutuksena itseäni varten. Minulla oli keväällä 2020 edel-
leen yliopiston opinto-oikeus voimassa, ja STEAM-sivuaine tuntui kiinnostavalta vaihtoehdolta
ja hyvältä lisältä tähän kokonaisuuteen. Hain mukaan tiedekunnan sivuainehaussa ja pääsin
mukaan.

Millainen merkitys sivuaineen hybriditoteutuksella oli opintojesi etenemiseen?
Olin jo palannut takaisin työhöni käsityönopettajaksi ennen STEAM-sivuaineopintojen alka-
mista. Hybridimuotoinen toteutustapa sopi tämän vuoksi tilanteeseeni erinomaisesti, kun esi-
merkiksi luento-osuuksia pystyi katsomaan tallenteina jälkikäteen silloin kun se omiin aikatau-
luihin parhaiten sopi. Pääsin melko suurelta osin myös mukaan Teams-livetapaamisiin, jolloin
kommunikointi, kysymysten esittäminen ja ajatustenvaihto opettajien ja opiskelukavereiden
kanssa oli mahdollista. Pari- ja ryhmätöiden tekeminen etäyhteyksillä onnistui sekin melko vai-
vattomasti, vaikka välillä oli tietenkin haasteita saada sovitettua yhteen työssä olevien ja tie-
dekunnassa opiskelevien opiskelijoiden aikatauluja. Muutamien välttämättömien lähiopetus-
kertojen suhteen työnantajani oli hyvin suopea, ja sain niihin osallistua. Voisin kai sanoa, että
kokonaan lähiopetuksena toteutettuna sivuaineen suorittaminen olisi ollut tilanteessani var-
maankin mahdotonta, eli hybriditoteutus oli minulle aivan loistava mahdollisuus.

Mitä osaamista koit tarvitsevasi lisää STEAM-ilmiöopintojen toteuttamiseksi omassa
työssäsi?
Koen, että käsityöoppiaineen opetustapa on perinteisesti ollut hyvin vahvasti eri käsityöteknii-
koiden ja -välineiden hallintaan tähtäävää. Nykyisen opetussuunnitelman mukainen kokeileva
ja keksivä toiminta ja oppiainerajoja ylittävä ilmiöiden tarkastelu on vaatinut ainakin omalla
kohdallani kovasti ajatustyötä ja myös asennemuutosta. Miten saisin siirrettyä fokusta hieman
syrjään yksittäisistä silmukoista tai neulanpistoista? Miten oppilailleni jäisi enemmän tilaa ko-
keilla, keksiä ja oivaltaa? Miten tukisin paremmin heidän kykyjään ideoida ja suunnitella? Miten
saisimme katseen käännettyä, vaikka edes ajoittain, ulos käsityöluokasta ja kohti ympäröivää
maailmaa ja tulevaisuuden taitoja? Näitä kysymyksiä olin pyöritellyt mielessäni jo paljon ennen
STEAM-opintoihin lähtemistä ja pyörittelen edelleen päivittäin, mutta koen myös saaneeni
opinnoista paljon uusia näkökulmia.

Mitä STEAM-opinnot antoivat omaan opetusarkeesi?
Käsityötekniikoiden opettaminen on toki edelleen työni kivijalka, mutta huomaan aiempaa tie-
toisemmin pohtivani opettamiani asioita ja taitoja nimenomaan tulevaisuuden taitojen näkö-
kulmasta. Näitä koitan avata, ja näistä saadaan usein todella hyviä keskusteluja aikaiseksi myös
oppilaiden kanssa. Esimerkiksi pitkäjänteinen työskentely, asioiden kokeileminen rohkeasti,
epävarmuuden tunteiden sietäminen, työn jatkaminen pienten epäonnistumisten jälkeenkin,
ryhmässä toimimisen taidot, oman oppimisen pohtiminen ym., ovat kaikki loppujen lopuksi
tärkeämpiä kuin se, millainen käsityötuote lopulta syntyy.

Minulle STEAM merkitsee siis ennen kaikkea ajattelun tapaa. Arkisten perusasioiden ja -taito-
jen äärellä riittää oppimista ja ihmeteltävää jatkuvasti kaiken ikäisille, ja kehittyvä teknologia,
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uudet laitteet ja sovellukset kulkevat hyvänä apuna siinä rinnalla. Meitä opettajia revitään työs-
sämme niin moneen suuntaan, että on tärkeää tiedostaa, ettei kaikkea tarvitse omassa työs-
sään muuttaa, eikä kaikkea uutta tarvitse heti ehtiä omaksua. Riittää, kun säilyttää uteliaisuu-
tensa ja halun kokeilla.

Kerro toteuttamastasi tuotetyöpajan kokonaisuudestasi ja miten STEAM näkyy siinä?
Tuotetyöpajassa toteuttamani kokonaisuus koostui solmukkeesta ja sille suunnitellusta lahja-
pakkauksesta sekä mainosvideosta. Solmukkeen materiaalina käytin sulatettuja muovipusseja,
ja sen leikkaaminen toteutettiin elektronisella leikkurilla. STEAM-ajattelun näkökulmasta kat-
sottuna työssäni sulautuvat yhteen oikeastaan kaikki sen osa-alueet: muovit, niiden ominai-
suudet ja kierrätys (S), elektronisen leikkurin käyttö ja testaaminen sekä mainosvideon edi-
tointi (T), pakkauksen kolmiulotteisen muodon hahmottaminen ja rakentelu ennen lopullista
leikkaamista (E, M), solmukkeen muodon, koon ja kuvioinnin suunnittelu ja sen kokoaminen,
valmiin tuotteen valokuvaus ja mainosvideon tyylittely (A).

Lopuksi
STEAM-sisällöt säilyvät jatkossakin osana tiedekuntamme opetussuunnitelmaa ja arkea. Oli an-
toisaa huomata, että kentän opettajista ja tiedekuntamme opiskelijoista koostunut sivuai-
neryhmä antoi STEAM-opintojen toteutukseen oman lisämausteensa tuomalla erilaisia näkö-
kulmia opintojakson projektien ja tehtävien toteutukseen. Kentän opettajilla on tarvetta
STEAM-sisältöjen ja monimateriaalisen käsityön täydennyskoulutukseen ja tällä sivuaineen to-
teutuksella pystyimme tähän tarpeeseen vastaamaan.

Käsityö soveltui hyvin STEAM-opintojen monialaiseen, yhteisölliseen, ilmiöpohjaiseen ja tutki-
vaan ongelmanratkaisuun. Voisi jopa sanoa, että käsityössä kaikki STEAMin osa-alueet
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ovat helposti ja luontevasti yhdistettä-
vissä ja toteutettavissa. Myös se, että käsityötiloissa mahdollistuu monenlaisten materiaalien
kanssa monin eri tavoin työskentely, tekee tehtävien ongelmanratkaisusta keksivää ja kokeile-
vaa.
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IV STEAM konkretisoituu koulujen arjessa

Hintan koulu – Muotoilukasvatuksen edelläkävijä
Henna Hassinen & Maikki Paukkunen

Tutustuimme Hintan koulun STEAM-toimintaan. Haastattelimme koulun rehtoria Matti Aholaa,
käsityönopettaja Maarit Niskasta, luokanopettaja Pekka Pöyhtäriä sekä kahta koulun oppilasta
Sandraa ja Verneriä. Ahola kertoo koulun STEAM-toiminnan alkaneen neljä vuotta sitten kou-
lun halutessa uudistaa Oppimistoriaan ja käydessään Yli-Iin koululla tutustumassa koulun Ma-
ker-tiloihin. Aholan mukaan Hintan koulu halusi lähteä mukaan STEAM-toimintaan myös kan-
sallisen hankkeen myötä, jossa tavoitteena oli oppimisympäristöjen kehittäminen. Lekolar-yri-
tys oli mukana kyseisessä hankkeessa ja halusi tehdä koulun vanhoihin tiloihin Maker-tiloja,
johon Hintan koulu oli sopiva vanhan tilansa vuoksi. Ahola sanoo yritysyhteistyön ja Hintan
koulun intressien kohtaavan siis täydellisesti.

Ahola kertoo Hintan koulun määrittelevän STEAMin perustuen kirjaimiin ja niiden merkityksiin.
Koulu kuitenkin erityisesti määrittelee STEAMia muotoilukasvatuksen kautta, johon yhdiste-
tään äidinkieli, matematiikka ja ympäristöoppi. Niskanen sanoo STEAMin olevan hänelle hie-
man erilaista käsityönopettajana ja hän määrittelee sen myös olevan oppiaineiden ja STEAMin
kirjainten yhdistelyä sekä luovaa työskentelyä. Luokanopettaja sekä entinen käsityönopettaja
Pöyhtäri pitää STEAMia työkaluna opetussuunnitelman sekä erityisesti monialaisten projektien
toteuttamiseen. Hänen mukaansa siinä painotetaan teknologisia taitoja, laitehallintaa, laittei-
den käyttöä, robotiikkaa, koodausta ja yrittäjyyttä. Rehtori Ahola sanoo kaikkien monialaisten
oppimiskokonaisuuksien olevan muotoiluprojekteja, joka on yhdessä päätetty asia. STEAM nä-
kyy koulun arjessa hyvinä tilaratkaisuina, oman verkkokaupan Hintta Design omistuksena sekä
hyvällä ajan ja tuen resurssointina. Ahola kertoo, että Hintan koulun vanhaan liikuntasaliin on
rakennettu Maker-tila Koklaamo, joka toimii STEAM-projekteissa työpajana sekä samalla kou-
lun avoimena oppimisympäristönä. Hintta-Design verkkokauppaa pyörittävät valinnaisen yrit-
täjyyskasvatuskurssin valinneet oppilaat. Hintan koulun oppilaat tekevät itse verkkokaupassa
myytävät korut ja koristeet.
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Kuva 1. Hintan koulun Koklaamo, joka toimii samalla myös avoimena oppimisympäristönä. (Kuvat © Henna Hassi-
nen, 2021)

Resurssit STEAM-toiminnassa
Rehtori Aholan sekä käsityönopettaja Niskasen mukaan STEAM-toiminta vaatii johdon ja reh-
torin täysillä mukana oloa. Käsityönopettaja Niskasen, rehtori Aholan sekä luokanopettaja
Pöyhtärin mukaan STEAM-toiminta vaatii erityisesti paljon aikaa. Niskanen lisää resursseihin
myös koulun laitteistot sekä koulutukset niiden käyttöön. Hänen mukaansa niiden käyttö vaatii
paljon aikaa ja harjoittelua. Luokanopettaja Pöyhtäri kokee, että hänellä on taitotasoa toteut-
taa STEAMia sekä hän hallitsee laitteet eikä tämän vuoksi koe niiden olevan resurssin puute.
Hän pitääkin aikaa suurimpana haasteena, vaikka sanookin koulun resursoivan hyvin aikaa
STEAM-toimintaan. Rehtori Ahola kertoo koulun STEAM-nyrkistä, jossa on mukana kahdeksan
opettajaa. Heille maksetaan joka viikko yksi tunti siitä, että he kannustavat sekä ideoivat lisää
STEAMin ympärille. Ahola kertoo kaupungin antamasta TVA-korvauksesta, joka auttaa rahalli-
sesti STEAM-toiminnan kehittämisessä. Hän kuitenkin korostaa sitä, että koulun omallakin bud-
jetilla on mahdollista toteuttaa STEAMia, mikäli siihen haluaa panostaa.

STEAM opetuksessa
Rehtori Ahola kertoo koulun toimintakulttuurin tukevan STEAM opetusta muuttamalla koko-
naan koulun arvoja yhdessä. Koulun arvoiksi muutosprosessin jälkeen muodostui lopulta tur-
vallinen, innostava ja kokeileva. Turvallisuus on erityisen tärkeää, jotta jokaisella oppilaalla olisi
turvallista olla koulussa. Koulu haluaa innostaa oppilaita ja antaa heille tulevaisuuden työelä-
mätaitoja, muun muassa ongelmanratkaisua ja yhdessä tekemistä. Oppilaita halutaan roh-
kaista kokeilevaisuuteen ja siihen, että virheitä saa tehdä ja niistä oppii eniten. Käsityönopet-
taja Niskanen kertoo tekevänsä joka vuosi oppilaiden kanssa yleensä kaikilla luokka-asteilla jon-
kunlaisen käsityö STEAM-projektin. He menevät muotoiluympyrän mukaan ja siellä tulee aina
jossakin vaiheessa vastaan laite tai ohjelmisto. Niskanen näkee STEAMin opetusmenetelmänä,
jossa oppilaalle ei anneta valmiita vastauksia vaan ne kaivetaan oppilaasta esille.

Luokanopettaja Pöyhtäri kertoo, että heidän koulunsa neljäsluokkalaisille on varattu joka viikko
yksi päivä Koklaamoon ja siellä he tekevät yhteistyössä kolmen luokan kanssa monialaisia ko-
konaisuuksia läpi vuoden. Näissä kokonaisuuksissa keskitytään ottamaan
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opetussuunnitelmasta sisältöjä sekä opiskelemaan niitä, ettei kokonaisuuksien läpikäyminen
olisi pelkästään värkkäämistä ja tekemistä. Välillä näihin kokonaisuuksiin otetaan mukaan esi-
merkiksi tietokoneohjattua piirtämistä tai koodausta.

Käsityönopettaja Niskanen kertoo toteuttavansa STEAMin arviointia oman aineensa puolesta,
joka on yksi arvioitava osa STEAMin kokonaisuudesta. Hän arvioi työn sekä onko oppilas saanut
siitä sellaisen, mihin tarkoitukseen työ on tehty. Luokanopettaja Pöyhtäri kertoo toteuttavansa
arviointia STEAMissa normaalisti formatiivisena arviointina. Hän kertoo STEAMin olevan her-
kullinen arvioinnin kohde, sillä siinä on aina prosessi takana. Prosessi on tärkein arvioinnin
kohde ja tämän vuoksi hän kokee arvioinnin tulevan hyvin luontevasti STEAMissa. Arvioinnin
apuna käytetään Qridia sekä painamalla itse päähän asioita. Pöyhtäri myöntää, ettei arviointi
ole hänen lempiasioitaan, mutta STEAMin tiivis prosessi helpottaa häntä arvioinnissa.

Pöyhtäri mainitsee myös yrittäjyyden yhteyden STEAMiin. Hintan koululla yrittäjyys tulee luon-
tevasti oman verkkokaupan kautta. Laserleikkurilla voidaan valmistaa tuotteita nopeasti ja hel-
posti. Tämä on myös paljon mielekkäämpää oppilaille, kun he saavat myydä omaa itsesuunni-
teltua tuotetta, kuin joitain valmistuotteita. Pöyhtärin mielestä STEAMissa on hyvä mahdolli-
suus yrittäjyyskasvatukseen ja hän haluaisi tuoda sitä vielä enemmän STEAM-toimintaan mu-
kaan.

STEAM-toiminnan haasteet ja kehittäminen
Käsityönopettaja Niskanen kokee
haasteena sen, ettei STEAM-ope-
tus menisi pelkkään askarteluun
tai menisi liikaa teknologia edellä.
Niskanen haluaisi, että STEAM liit-
tyisi aina johonkin isompaan koko-
naisuuteen, joko monialaiseen
projektiin tai johonkin tiettyyn op-
piaineeseen esimerkiksi käsitöihin.
Luokanopettaja Pöyhtäri ei ole itse
hirveästi miettinyt, mitä kehitettä-
vää STEAM-toiminnassa voisi olla.
Hän kuitenkin toteaa, että vielä
voisi terävöittää sitä, että STEAM
on oikeasti monialaisia oppimisko-
konaisuuksia. STEAMiin tulisi ottaa
useita oppiaineita mukaan ja ko-
rostaa sitä, ettei STEAM ole pelkästään teknologiaa. Pöyhtäri sanoo pitävänsä niin paljon STEA-
Mista, ettei välttämättä näe siinä kehittämiskohteita. Hän sanookin, että jos joltain muulta ky-
syttäisiin STEAMin kehittämiskohteita, niitä saattaisikin löytyä. Pöyhtäri kokee, että STEAM on

Kuva 2. Hintan koulun muotoiluympyrä. (Kuva © Maikki Paukkunen,
2021)
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helpottanut hänen työtään. Hän myöntää, että se vaatii paljon työtä, mutta antaa paljon enem-
män, mitä se ottaa.

STEAM oppilaiden näkökulmasta
Kuudennen luokan oppilaat Verneri ja Sandra sanovat STEAMin olevan yhdessä tekemistä sekä
tekemistä, jossa yhdistyy monenlaisia asioita kuten tiede, teknologia, taide, insinööritaidot ja
matematiikka. Heidän mukaansa STEAM-tunteja ei ole merkitty lukujärjestykseen erikseen,
vaan ne ovat muissa oppiaineissa mukana. Oppilaiden mukaan he ovat tehneet monta erilaista
projektia. STEAM-projekteja he ovat tehneet muun muassa yrittäjyysporukassa sekä luokan
korumallissa. Oppilaat sanovat STEAM-projekteissa suosikkijutun olevan se, että pääsee itse
suunnittelemaan sekä toteuttamaan oman työnsä. He pitävät myös siitä, että niistä saa tehdä
omanlaisensa. Verneri ei osaa sanoa, mikä STEAM-projekteissa on ollut haastavinta, mutta San-
dran mielestä haastavinta STEAM-projekteissa on ollut tehtävien toteuttaminen. Heidän mie-
lestään STEAM-toimintaan kannattaa lähteä mukaan, sillä siinä oppii paljon uusia asioita. Ver-
nerin mielestä STEAM on hauskempaa ja hieman erilaisempaa kuin normaali kouluarki. San-
dran mielestä on hauskaa tulla kouluun, kun tietää että koulussa on STEAMin opetusta.

STEAM projektit
Käsityönopettaja Niskanen pitää lempiasianaan STEAM-projekteissa koko työskentelyprosessia
ja muotoiluympyrää, minkä mukaan työskentely edistyy. Niskanen pitää paljon 3D-tulostuksen
opettamisesta sekä sen mahdollisuuksista. He tekevät sen avulla myös työvälineitä käsitöihin.
Niskanen käyttää myös paljon laserleikkausta ja hän saattaa silläkin tehdä työvälineitä oppi-
laille käsitöihin. Niskanen pitää STEAM-projekteissa siitä, että oppilaita ei tarvitse motivoida
kauheasti, sillä he ovat todella innostuneita niistä. STEAM-projektien suunnittelu, joka tehdään
digitaalisesti, tarjoaa onnistumisen kokemuksia myös oppilaille, jotka eivät kuvaamataidolli-
sesti koe olevansa lahjakkaita. Haastavana Niskanen kokee STEAM-projekteissa ajan. Projek-
teihin menee paljon aikaa, varsinkin erilaisten ohjelmien opettamiseen. Lisäksi Niskanen kokee
haastavana sen, että pystyisi auttamaan jokaista, sillä hän on paljon käsityöluokassa itsekseen.
Hänellä on kuitenkin välillä ohjaaja mukana tunneilla, jolloin ohjaaja on hänen apunaan ja kä-
sipareja on enemmän.

Pöyhtäri kertoo lähteneensä STEAMiin alun perin mukaan puhtaasti laitteet ja teknologia
edellä. Hän on aiemmin toiminut käsityönopettajana ja sitä kautta luontainen kiinnostus lait-
teisiin ja teknologiaan herätti mielenkiinnon STEAMia kohtaan. Pöyhtäri tykkäsi ottaa laitteita
ja teknologiaa mukaan käsityönopetukseensa ja siirtyessään luokanopettajaksi neljä vuotta sit-
ten, hän otti nämä asiat mukaan omaan opetukseensa. Pöyhtäri kertoo, kuinka hän on pikku-
hiljaa päässyt sisään STEAM-toimintaan enemmän ja enemmän. Hänen mukaansa tutoropet-
tajana toimiminen Oulun kouluilla on myös auttanut pääsemään syvemmälle ja on alkanut tu-
lemaan lihaa luiden ympärille STEAMiin. Pöyhtäri painottaa, että hänen mielestään on tärkeä
tuoda esille se, että STEAMissa on monta kulmaa ja opettajia on monenlaisia. Hänelle innos-
tuksen toivat laitteet ja tätä kautta voi lähteä myös mukaan STEAMiin. Pöyhtäri myöntää, että
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hänen on täytynyt itsekin ymmärtää markkinoidessaan STEAMia muille kouluille, että joillekin
se koodaus ja robotiikka saattavat olla kauhistus, jotka eivät kiinnosta yhtään ja saattavat jopa
pelottaa. Pöyhtärin mukaan pitäisi teroittaa vielä lisää sitä, että STEAMissa laitteet ovat kuiten-
kin pienessä roolissa ja se on enemmän monialaisten kokonaisuuksien tekemistä ja näiden pro-
jektien luomista. Projektien ympärillä toteutuu myös laaja-alaiset tavoitteet ja laitteet ovat
vain apuväline tähän tavoitteeseen. Pöyhtäri kokee, että STEAMia voi lähestyä monella eri ta-
valla ja laitteet ovat vain se yksi juttu. Jos laitteet kauhistuttavat, yleensä koulusta löytyy aina-
kin yksi henkilö, joka on kiinnostunut näistä asioista ja voi auttaa. STEAM-projekteissa Pöyhtäri
kokee haastavaksi sen, että hän innostuu helposti jostakin tuotteesta, mutta opetussuunnitel-
man tuominen projektiin on hänelle haastavaa. Pöyhtäri kuvailee itseään enemmän hands-on-
tyyliseksi ihmiseksi, jolloin suunnittelu on hänelle itselle haastavin osuus STEAMissa.

Kenkäauto vanhasta kotoa tuodusta kengästä
Alkuperäisenä projekti-ideana on Vilske-lukukirjan tarina, jossa satuhahmoilla oli kenkäauto-
kisa. Oppilaat halusivat rakentaa omat kenkäautot, joten projekti on oppilaslähtöinen. Jokai-
nen oppilas suunnitteli sekä rakensi kierrätysmateriaalista oman kenkäautonsa. Kenkäautoissa
oli monia hienoja erilaisia ominaisuuksia, joita nykyajan oikeista autoista ei vielä löydykään.
Lapset kirjoittivat kenkäautoistaan seikkailutarinat. Lopuksi kaikki saivat esitellä oman kenkä-
autonsa huippuominaisuuksineen muille oppilaille.

Kyseinen projekti toteutettiin 1.–2.-luokkalaisille. Tavoitteena siinä oli suunnitella ja rakentaa
kierrätysmateriaalista kulkuväline, joka mahdollisuuksien mukaan myös liikkuu. Tavoitteena
myös toimi työn esitteleminen muille sekä tarinan kirjoittaminen autosta. Laaja-alaisina tavoit-
teina oli mukana L1 ajattelu ja oppimaan oppiminen (pitkäjänteinen työskentely prosessin läpi
sekä ongelmanratkaisutaidot), L2 kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (luova il-
maisu käsillä tehden ja tarinaa kirjoittaen sekä oman työn esitteleminen) sekä L7 osallistumi-
nen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (kierrätysmateriaalien hyödyntä-
minen).

Sisältöinä projektissa toimivat askartelu, rakentelu, innovointi, kierrätys, ongelmanratkaisu, äi-
dinkieli, kuvataide, käsityö sekä luovuus. Opetusmenetelminä olivat oppilaskohtainen, yksilöl-
linen, tutkiva ja kokeileva. Vaadittuja tietoja ja taitoja olivat erilaiset askartelu- ja rakentelutai-
dot ja materiaalin tuntemus. Projekti toimi STEAM projektina sen monialaisen, luovan sekä yk-
silöllisen rakenteluprojektin myötä.
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Kuva 3. Ekaluokkalaiset valmiiden kenkäautojensa kanssa. (Kuva © Jukka-Pekka Moilanen, 2019)

E-tekstiilit

Kuva 4. Oppilaiden valmistamia valmiita E-tekstiilejä. (Kuvat © Maarit Niskanen, 2021)

Oppilaiden tehtävänä oli elektronisen tekstiilin suunnittelu sekä valmistaminen. Omaan tuot-
teeseen tuli lisätä LED-valo sekä sille kytkin. Projekti eteni muotoiluympyrän mukaan eli teh-
tävä, taustatyö, ideointi, suunnittelu, valmistus ja jakaminen. Kyseinen projekti oli suunnattu
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6.-luokkalaisille. Tavoitteina kyseisessä projektissa oli avoin ja suljettu virtapiiri ja sen rakenta-
minen tekstiilituotteeseen, erilaisten kytkimien käyttö e-tekstiileissä, virtapiirin ompelu omaan
tuotteeseen, tuotteen suunnittelu, kaavoitus ja työjärjestyksen tekeminen sekä valmiin työjär-
jestyksen seuraaminen ja koneompelu. Sisältöinä projektissa toimivat käsityö ja fysiikka.

3D-tuloistuksella valmistetut leimasimet
Tässä projektissa oppilaiden tehtävänä
oli suunnitella 3D-tulostuksella valmis-
tettu kankaanpainanta leimasin ja se oli
suunniteltu 5. luokkalaisille. Projektissa
oppilaat suunnittelivat 3D-tulostusohjel-
malla Tinkercad leimasimen painokan-
gasta varten sekä painokankaan. Oppilaat
painoivat valmiilla leimasimella kan-
kaansa ja ompelivat sen suunnitelmansa
mukaan. Projektin tavoitteita olivat 3D-
tulostusohjelman opettelu, Tinkercad,
leimasimen suunnittelu painokangasta
varten, painokankaan suunnittelu; kuosi ja rytmi, koneompelu, kolmiulotteisen tekstiilin suun-
nittelu ja ompeleminen. Sisältöinä toimivat teknologia ja käsityö.

STEAMin tulevaisuudennäkymät
Rehtori Ahola kokee, että STEAMissa käytävät asiat kuten ongelmanratkaisutaidot, innovaatio-
taidot, uskallus kokeilla ja tehdä yhdessä sekä käyttää digitaalisia välineitä, tulevat korostu-
maan tulevaisuudessa. STEAM-kouluja on Oulussa nyt 30, mutta pian kaikki Oulun koulut voi-
sivat olla mukana STEAM-toiminnassa. STEAM-projekteissa tulee myös toteutumaan opetus-
suunnitelman laaja-alaiset osaamisen taidot ilman, että tarvitsee miettiä niiden toteutumista.

Niskanen pohtii, että STEAM tulee varmaankin jalkautumaan yleisestikin kaikille kouluille. Hä-
nen mielestään se on hyvä lisä opetukseen. STEAMissa opitaan juuri niitä taitoja, joita meidän
lapsemme tarvitsevat tulevaisuudessa entistä enemmän. Näihin taitoihin lähdetään jo ihan ala-
kouluista lähtien, eikä niitä käydä pelkästään yläkouluissa ja lukioissa ohjelmoinnin ja suunnit-
teluohjelmien käytön kautta. Niskanen miettii myös pientä uhkakuvaa oman opetettavan ai-
neensa kannalta, ettei STEAM mene tulevaisuudessa kokonaan digitaaliseen valmistamiseen ja
protoiluun. Hän toivoo tasapainon löytämistä näiden asioiden välille.

Pöyhtäri näkee STEAMin huippuna juttuna tulevaisuudessa. Oulussa STEAM-toiminta on hy-
vällä mallilla ja Pöyhtäri kertoo, kuinka he ovat olleet innoissaan Yli-Kiimingin koulun Värkkää-
mön avajaisista asti ja sitä kautta he huomasivat, että tämä STEAM voisi olla heidänkin koulul-
leen sopiva juttu, varsinkin Hintan koulun ollessa kuvataiteen koulu. Nykyään he tekevät tiivistä
yhteistyötä joidenkin koulujen kanssa ja he ovat pikku hiljaa saaneet yhä useampia kouluja mu-
kaan STEAM-toimintaan. Pöyhtäri onkin kiitollinen siitä, että Oulun kaupungin johto on

Kuva 5. Oppilaan tekemä valmis kankaanpainantaleimasin.
(Kuva © Maarit Niskanen, 2021)
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ymmärtänyt, että STEAM on Oululle mielettömän hieno juttu, sillä onhan Oulu profiloitunut
teknologiakaupungiksi. Aikaisemmin tämä ei kuitenkaan ole näkynyt perusopetuksen raken-
teessa, vaikka olemmekin maailman kärkimaita teknologiaosaamisessa. Pöyhtärin mukaan nyt
kun tämä on tajuttu, STEAM on iso juttu Oulussa ja hän arveleekin, että se tulee laajenemaan
myös koko Suomen laajuisesti hiljalleen. Pöyhtäri arvioi yhdeksi suureksi syyksi sen, että STEAM
on erinomainen työkalu opetussuunnitelman toteuttamiseen. STEAM tukee Suomen teknolo-
giavetoista rakennetta. Pöyhtäri miettiikin, että jos Suomen vienti koostuu suurimmaksi osaksi
teknologia-aloilta, niin jollain tavalla sitä pitää alkaa boostaamaan vieläkin enemmän, jotta saa-
daan parempia innovaatioita ja tämä kaikki lähtee ihan varhaiskasvatuksesta alkaen. Pöyhtäri
iloitsee siitä, että heillä on koko kampus mukana varhaiskasvatuksesta lukioon asti ja sen jäl-
keen vielä yliopistokin.

Miksi STEAM toimintaan kannattaa lähteä mukaan ja vinkkejä siihen läh-
teville kouluille
Rehtori Aholan mukaan STEAMiin kannattaa lähteä mukaan oppilaiden innostuksen vuoksi.
STEAMissa tulee hänen mukaansa vaivihkaa opittua tietoja ja taitoja, joita oppilaat tarvitsevat
tulevaisuudessa. Niskanen puolestaan suosittelee STEAMiin mukaan lähtemistä sen takia, että
kauan työtä tehneet opettajatkin voivat löytää taas uutta innostusta omaan työhönsä. Niska-
nen on ollut käsityönopettajana jo yli 25 vuotta ja kertoo STEAMin olevan sellainen asia, joka
vie omaa työtä eteenpäin. Varsinkin käsityöaineen muuttuessa yhteiseksi käsityöksi, ei voida
enää toteuttaa tavallista vanhaa. Niskanen miettii, että moni opettaja saa tästä tavallaan jon-
kinlaisen flow-tilan omaan työhönsä. Niskanen toteaa myös, että STEAMissa on jokaiselle jota-
kin. Jokainen opettaja saa toteuttaa STEAMia omalla tyylillään, eikä ole yhtä ainoaa oikeata
tapaa, miten pitäisi tehdä.

Pöyhtärin mukaan STEAM on parhaimmillaan yhteistyötä opettajien kesken, josta hän nauttii
suunnattomasti. Hintan koulun 4.-luokkalaisten kolmen opettajan tiimissä jokaisella on omat
vahvuutensa STEAMiin liittyen ja he tekevät, suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä erilaisia asi-
oita. Yksi heistä on toteuttaja, toinen erittäin luova ja Pöyhtärillä itsellään on tekniikka hallussa,
joten yhdessä he ovat huippu porukka, joka näkyy myös oppilaille. Pöyhtärin mukaan oppilai-
den kehitys yhteistyötaidoissa on ollut huikeaa viimeisen vuoden aikana. He ovat oppineet
STEAM-projektien kautta paljon yhteistyötaitoja, ja oppilaat ovat tykänneet projekteista pal-
jon.

Rehtori Ahola kertoo, että jokaisessa koulussa toteutetaan jo STEAMia heidän itse sitä tietä-
mättään. Se ei ole rakettitiedettä. STEAM on johdonmukainen palikka, jota voi toteuttaa

jokaisella luokka-asteella ja se on koko koulun yhteinen juttu. Oulussa STEAM-verkosto on ai-
nutlaatuinen, jossa jokainen koulu auttaa toisiaan. Oulun kaupunki myös kannustaa “vakoi-
luun” toisissa kouluissa, jossa opettaja saa ottaa yhdelle päivälle sijaisen itselleen ja käydä tu-
tustumassa toisen koulun STEAM-toimintaan. Hintan koulussa käy viikoittain opettajia tutus-
tumassa ja Hintan koulun opettajat käyvät myös muissa kouluissa tutustumassa toisten koulu-
jen STEAM-toimintaan. Ahola toteaa, että näistä tutustumisista oppii kaikista eniten.
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Niskanen kannustaa kouluja lähtemään rohkeasti vaan mukaan. Kenenkään ei tarvitse olla am-
mattilainen ja osata kaikkea alussa. STEAM-toimintaan voi lähteä mukaan pienillä askeleilla ja
kokeilla oppilaiden kanssa. Oppilaathan innostuvat tämän tyylisestä toiminnasta aivan hirve-
ästi. Niskanen kertoo, että hänellä on hirveän taitavia oppilaitakin, jotka saattavat vinkata opet-
tajalle, että tämän asianhan voisi tehdä myös tällä tavalla. Oppilailta saattaa saada uusia näkö-
kulmia opetukseen.

Pöyhtäri painottaa, että STEAM ei ole yhtään lisää jo olemassa olevaan työmäärään, vaan päin-
vastoin. STEAM helpottaa asiaa, jos halutaan opettaa oppilaita nykyisen opetussuunnitelman
mukaan. STEAMin avulla laaja-alaiset tavoitteet sekä opetussuunnitelman tavoitteet saadaan
toteutettua mielekkäällä tavalla. Pöyhtärin mukaan STEAMissa on monia erilaisia lähestymis-
kulmia, esimerkiksi osa tykkää teknologiasta ja osa monialaisuudesta. STEAMiin lähtemiseen ei
tarvita laitteita, hienoja makerspace-tiloja, verkkokauppaa tai mitään muutakaan erikoista. Jos
haluaa, voi STEAMin avulla tehdä näitä asioita, mutta ne eivät ole välttämättömiä STEAMiin
lähtemiseen. Jos luokan nurkasta löytyy vähän askartelutarvikkeita, on jo mahdollisuus lähteä
mukaan STEAMiin.

Hintan koulun verkkosivuja
 Hintan koulun verkkokauppa https://hinttadesign.fi/
 Hintan MakerSpace-tilan verkkosivut http://koklaamo.com/
 STEAMia Hintassa https://hinttasteam.wordpress.com/

Lähteet
Pirttikoski, R. (1.11.2019). Omin käsin tekeminen opettaa ja motivoi – Oulun Hintan koulu täh-
tää tosissaan Suomen ensimmäiseksi design-kouluksi. Sanomalehti Kaleva. Haettu osoitteesta
https://www.kaleva.fi/omin-kasin-tekeminen-opettaa-ja-motivoi-oulun-hint/1673705
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Lintulammen koulu – Teknosta STEAMiin
Paula Honkala & Reetta Tuoma

Oulussa Lintulan ja Höyhtyän väliseltä viihtyisältä puistoalueelta löytyy värikäs ja touhuisa Lin-
tulammen koulu. Koululla aloitettiin virallinen STEAM-toiminta muutamia vuosia sitten, joten
tämä koulu on yksi uusista STEAM in Oulu verkoston yksiköistä. Kävimme marraskuussa tutus-
tumassa parina päivänä Lintulammen koulun STEAM-toimintaan ja haastattelemassa STEAMiin
liittyvistä aiheista oppilaita, opettajia ja rehtoria. Koululla meidät vastaanotti iloisesti teknisen-
työnlehtori Mika Korhonen, joka selvästi on vannoutunut ja innostunut teknisentyön- ja tekno-
logiakasvatuksenopettaja. Korhonen on yhdessä luokanopettaja Panu Klemettilän kanssa suun-
nitellut oppilaiden käyttöön erilaisia tehtävälaatikoita, joissa on mukana rakenteluvälineitä
sekä ongelmanratkaisutehtäviä.

Tehtävälaatikot ovat olleet käytössä koulussa viimeiset viisi vuotta, joiden pohjalta on toteu-
tettu STEMia ja koulun teknologiakasvatusta. Viimeisen kahden vuoden aikana koululla on
alettu vähitellen toteuttaa SKY-pedagogiikkaa, jossa STEAMin lisäksi on keskitytty kestävään
tulevaisuuteen, sekä yrittäjyyskasvatukseen. Näiden toteuttamiseen koululla on erittäin moni-
puolinen teknisentyöntila sekä välineistö.

Kuva 1. Tehtävälaatikko. (Kuva © Paula Honkala, 2021)



62

Tehtävälaatikot toiminnassa
Ensimmäisenä Lintulammen kouluun tu-
tustumispäivänä pääsimme seuraamaan
kolmannen luokan STEAM-aiheista oppi-
tuntia, jossa oppilaat rakentelivat ensim-
mäistä kertaa mekaanisilla sarjoilla. Tun-
nin aikana pääsimme haastattelemaan
oppilaita ja kysymään heiltä kysymyksiä
oppitunnin aiheeseen liittyen. Opettaja
oli jo edellisellä tunnilla ohjeistanut op-
pilaita mekaanisten sarjojen käytöstä ja
antanut heille tarinamuotoisen ongel-
manratkaisutehtävän. Tässä tehtävässä
oppilaiden tuli pareittain rakentaa tur-
valliset laskeutumisportaat avaruusrake-
tille, sillä raketin omat portaat olivat jääneet maahan. Oppilaiden tuli hyödyntää aiemmin
opittua kolmiotukirakennetta rakennelmassa. Myös työn korkeus oli määritelty noin 30 cm kor-
kuiseksi. Tämän tehtävän parissa oppilaat pääsivät harjoittelemaan monipuolisesti ryhmätyös-
kentelytaitojaan ja tuomaan esiin omaa luovuuttaan. Tunnin lopuksi työt esiteltiin ja mietittiin,
löytyykö rakennelmasta kolmiotukirakennetta.

Haastatellessamme oppilaita kyselimme aluksi sitä, mikä oppitunnin aikana on mukavaa ja
miksi. Oppilaiden mielestä rakentelu oli kivaa ja he pitivät siitä, että pääsivät itse suun-
nittelemaan, rakentelemaan, purkamaan ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja oppitunnin ai-
kana. Mukavaksi asiaksi mainittiin myös se, että tunnin aikana sai olla luova ja pääsi itse
miettimään asioita käytännön kautta, eikä tarvinnut tehdä paperilla olevia tehtäviä.

Haastavaksi oppilaat puolestaan kokivat välillä sarjoilla rakentamisen, sillä palojen yhteen liittä-
minen ja irrottaminen vaatii voimaa. Tämän lisäksi haasteiksi koettiin se, että tietynlaisia paloja
ei ollut sarjassa aina tarpeeksi ja se, että rakennelmia jouduttiin välillä purkamaan, kun huo-
mattiin että tiettyyn kohtaan tarvittiinkin tehdä muutos. Osa oppilaista mainitsivat haas-
teeksi myös sen, että rakennustehtävässä oli mahdollista hävitä kuten pelissä, jos tehtä-
vänanto jäi toteutumatta.

Lopuksi vielä kyselimme oppilailta siitä, millaisia taitoja rakenteluun tarvitsee tai millaisia
taitoja oppitunnin aikana voi oppia. Oppilaat mainitsivat tällaisiksi taidoiksi mm. ajattelutaidot,
mittaustaidot, kekseliäisyyden ja mielikuvituksen, legoilla rakentelutaidot, matematiikkataidot
ja geometrian ymmärtämisen, sekä sinnikkyyden. Osa oppilaista kertoi oppitunnin aikana ym-
märtäneensä paremmin, että kolmiorakenteen avulla osat pysyvät helpommin ja tukevammin
yhdessä. Niitähän esiintyy esimerkiksi portaissa ja silloissa. Osa oppilaista myös mainitsi sen,
että mikäli ei anna periksi, rakennelmista voi tulla erittäin hienoja kuten Kuvasta 3 näkyy.

Kuva 2. Rakennuspalojen avulla koottu kolmiotukirakenne.
(Kuva © Paula Honkala, 2021)
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Kuva 3. Oppilaiden tekemiä rakennelmia portaista. (Kuva © Paula Honkala, 2021)

Lintulammen koulun STEAM-pedagogiikka
Seuraavana päivänä palasimme Lintulammen koululle haastattelemaan STEAM-aiheen tii-
moilta paremmin opettajia sekä koulun rehtoria. Koululla lähdettiin mukaan STEAM-toimin-
taan noin kaksi vuotta sitten. Toimintaan mukaan lähteminen oli heistä luontevaa, sillä STEMiin
perustuva teknologiakasvatus on ollut jo pitkään Lintulammen koulun opetuksessa mukana.

Koululla STEAM-toiminta nähdään osana SKY-pedagogiikkaa, joka on osa koulun toimintasuun-
nitelmaa. Koulun rehtori Pauliina Aula-Kyrö on aiemmin toiminut sivistys- ja kulttuuripalve-
luissa kehittäjäopettajan roolissa, ja ollut kehittämässä mm. SKY-termiä, jolla viitataan
STEAMin, kestävän tulevaisuuden ja yrittäjyyskasvatuksen muodostamaan pedagogiseen ko-
konaisuuteen. Hän kertoo olevansa hyvin innostunut aiheesta ja nähneensä käytännössä
sen, kuinka STEAM palvelee mm. erilaisten oppilaiden motivaation kehittymistä ja yhdessä
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tekemisen taitoa. Hän kertoo myös innostuneesti siitä, kuinka näkee STEAMilla valtavat mah-
dollisuudet harjoitella sellaisia taitoja, joita tulevaisuus vaatii sekä opettajilta, että lapsilta. Pau-
liina Aula-Kyrön mukaan STEAMin avulla voidaan oppia juuri sellaisia taitoja, joita ei opita esim.
kirjoista lukemalla. Hän myös mainitsee sen, että STEAMin kannalta kouluilla on tärkeää erityi-
sesti yhteisopettajuus ja yhdessä tekeminen.

Lintulammen koulun teknisentyönlehtori Mika Korhonen taas kokee merkittäväksi toiminta-
kulttuurin kannalta sen, että esim. robotiikkaan, rakenteluun ja sarjoihin tutustutaan ope-
tuksessa aikaisin, jolloin oppilaiden on helppo aloittaa myös myöhemmillä luokilla toiminta,
kun välineet ja laitteet ovat heille jo ennestään tuttuja. Hän kertoo, että tällöin on mahdol-
lista päästä hyvin nopeasti kiinni mm. mekaaniseen rakenteluun ja ohjelmointiin.

Lintulammen koulun luokanopettaja Panu Klementtilä tuo esiin myös sen, kuinka robotiikan
arkipäiväistyttyä on mukavaa, että valinnaisaineen lisäksi sitä voidaan ottaa mukaan myös
muuhun opetukseen.

Aula-Kyrö, Korhonen ja Klemettilä ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että Lintulammen koululla
STEAMissa lähdetään liikkeelle erityisesti ongelmanratkaisusta. Heidän mukaansa tehtävissä
ongelma voi esiintyä esimerkiksi luonnossa tai se voi olla hyvinkin käytännönläheinen ja hyödyn-
tää arjen teknologiaa, esim. sitä kuinka oppilaan oma pyörä saadaan huollettua. Korhonen
korostaakin erityisesti ongelmanratkaisussa sitä, kuinka se toimii parhaimmillaan silloin, kun
oppilas löytää omasta elinympäristöstään siihen liittyviä asioita. Esimerkiksi kolmiotukiraken-
teet tulevat oppilaille usein konkreettisesti näkyviin mm. nostureissa tai silloissa. Näin huo-
mataan, kuinka opittu teoria tulee esiin käytännössä.

Resurssit STEAM-toiminnassa
Aula-Kyrö, Korhonen ja Klemettilä toteavat, että STEAM-toiminta ei välttämättä tarvitse mitään
ylimääräisiä resursseja. Aula-Kyrön mukaan kyse on enemmänkin tavasta toimia. Toki laitteet
tuovat oman lisänsä opetukseen, mutta ilman niitäkin voi hyvin toteuttaa STEAM-pedago-
giikkaa. Korhonen puolestaan kertoo, kuinka Lintulammen koululla rakennettiin aluksi itseteh-
dyillä rakennussarjoilla, pahvipilleillä, kierrätysmateriaaleilla tai askartelutarvikkeilla. Vasta
myöhemmin siirryttiin tekemään esim. VEX-sarjoilla ja vinyylileikkureilla. Aula-Kyrön mukaan
tällaisia uudistuksia tarvitaan vasta sitten, kun toiminta- ja ajatustapa on sellainen, että
STEAMia voidaan toteuttaa mm. arkipäiväisten esineiden, kuten maitopurkkien ja niittien
avulla askartelemalla. Korhonen muistuttaakin, että ratkaistava ongelma on tärkeämpi kuin
välineet, joita käytetään. Muistetaan mennä tehtävä edellä, ei laitteet. Klemettilä puolestaan
tuo esille, kuinka esimerkiksi etätyöskentelyn aikana annettuihin ongelmanratkaisutehtäviin
tarvittiin usein hyvin arkipäiväisiä esineitä kuten sakset tai kyniä. Myös hänen mielestään ongel-
missa on enemmänkin kysymys tehtävän asettelusta kuin välineistä.

Aula-Kyrö tuo esiin sen, että Oulun kaupunki on panostanut suuresti STEAMiin, joka näkyy
useilla kouluilla esimerkiksi erilaisten Maker-space tyyppisten tilojen yleistyneisyytenä. Hän
kertoo myös, että Lintulammen koululle on tulossa pian remontti, jossa koululle rakennetaan
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uusi ”Arthouse-tila”, jossa on mm. yhtenäisemmät tilat robotiikan ja taide-, sekä taitoaineiden
tekemiseen. Esille nousee myös Oulun kaupungin halu satsata STEAMin kehittämiseen, koska se
nähdään tärkeänä. Resurssien puitteissa kouluissa on pystytty hankkimaan erilaisia välineitä ja
suunnittelemaan uusia tiloja.

STEAM-toiminnan haasteet ja kehittäminen
Aula-Kyrö uskoo STEAMin olevan esillä koulujen arkityössä myös tulevaisuudessa. STEAMin
avulla on helppo toteuttaa nykyistä opetussuunnitelmaa. Hänestä on ollut mahtavaa nähdä,
kuinka koulun henkilöstö on tällä hetkellä lähtenyt hyvin mukaan näihin STEAM-projekteihin ja
huomannut niistä saatavan hyödyn. Aula-Kyrö, Korhonen ja Klemettilä kokevat kuitenkin, että
tulevaisuudessa olisi mukavaa saada opettajia vielä enemmän mukaan STEAM-projekteihin.
Korhonen toivoo myös yrittäjyyskasvatuksen tulevan vielä enemmän ja vahvemmin esiin
peruskoulutuksessa. Hänen mukaansa Oulussa on hyvät puitteet sen kehittämiseen ja sitä
voisi helposti tuoda enemmän esiin myös STEAM-projektien kautta.

Haasteeksi Aula-Kyrö mainitsee sen, että alkukynnys STEAM-toimintaan mukaan lähtemiseen
voi olla suuri. Muiksi haasteiksi Klemettilä mainitsee STEAM-termin, sillä se on käsitteenä
hyvin laaja ja myös jokseenkin vaikeasti ymmärrettävä. Korhonen taas mainitsee haasteeksi
opettajien omat käsitykset STEAMista. Hän antaa esimerkkinä sen, kuinka opettajat voivat
helposti ajatella STEAM-tuntien ottavan tilaa pois muilta oppiaineilta, vaikka usein oppilaat
saattavat oppia juuri näiden STEAM-tuntien aikana paljon enemmän uutta.

Arviointi STEAM-opetuksessa
Klemettilä kertoo, että hänellä on ollut tietyissä opetusjaksoissa käytössä Qridi. Tämän ope-
tusjakson alussa Qridiin kartoitettiin oppilaiden esitiedot aiheesta ja jakson aikana oppilaat te-
kivät Qridiin myös erilaisia tehtäviä. Klemettilä kertoo, että jakson lopussa oppilaat pääsivät
Qridin avulla tekemään myös itsearviointia ja pohtimaan sitä millaisia asioita oppivat jakson
aikana. Korhonen ja Klemettilä toivat molemmat esiin sen, että STEAM-projekteissa arviointi
keskittyy suurimmaksi osaksi siihen, saavatko oppilaat STEAM-projektin ongelmatehtävän
ratkaistua.

Miksi STEAM-toimintaan kannattaa lähteä mukaan?
Aula-Kyrön mukaan STEAM-toimintaan kannattaa lähteä mukaan, sillä se on helppo keino
toteuttaa nykyistä opetussuunnitelmaa. Hänen mukaansa siinä tulevat esiin mm. laaja-alaiset
sisällöt ja taidot. Korhosen mukaan STEAM-toimintaan kannattaa lähteä mukaan, sillä sen
avulla mm. teknologinen yleissivistys paranee. Klemettilän mukaan STEAM-toimintaa mu-
kaan lähteminen ei vaadi aluksi suurta harppausta, vaan toimintaan voi lähteä mukaan pienin as-
kelin. Hän kertoo, että Oulun alueella toimii STEAM-tutortoiminta, josta voi saada apua ja vink-
kejä, sekä tukea toiminnan aloittamiseen. STEAM-tutorkouluilta voidaan esimerkiksi lainata
välineitä tai pyytää tutoropettajia avuksi, kun toimintaa aloitellaan.
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Aula-Kyrön mukaan Oulussa rehtoreille
järjestetään Case-iltapäiviä, joissa rehto-
rit pääsevät usein näkemään käytän-
nössä sitä, kuinka eri kouluilla toteute-
taan STEAM-toimintaa. Näiden iltapäi-
vien aikana on helppo huomata, kuinka
omalla koululla jo mahdollisesti tehdään
STEAM-projektien tyylistä toimintaa ja
ettei siihen vaadita välttämättä uusia vä-
lineitä. Hän kannustaa rehtoreita ja
opettajia osallistumaan STEAM-koulu-
tukseen, joissa jokainen pääse itse katso-
maan ja kokeilemaan miltä STEAM-toi-
minta tuntuu. Vielä haastattelun lopuksi
Aula-Kyrö toteaa, että jokainen, joka läh-
tee tähän toimintaan mukaan voi toteut-
taa sitä omalla tyylillään. Hän myös kertoo, ettei opettajilla ole mitään syytä esimerkiksi pelätä
tähän toimintaan mukaan lähtemistä, sillä aivan varmasti kaikki opettajat pystyvät toteutta-
maan STEAM-pedagogiikkaa. Opettajat kannustavat kokeilemaan ja lähtemään liikkeelle pienin
askelein.

Lintulammen koulun STEAM-projektit
Lintulammen koulun STEAM-toiminnan tavoitteet pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Tavoit-
teiden pohjalta on laadittu koulun oma STEAM-suunnitelma, johon luontevasti yhdistyy myös
kestävä tulevaisuus ja yrittäjyyskasvatus. Koulun STEAM-toiminnan pohjana ovat tehtävälaati-
kot, jotka Korhonen ja Klemettilä ovat kehittäneet asetettujen tavoitteiden pohjalta. Seuraa-
vaksi perehdymme muutamiin koulussa käytettyihin tehtävälaatikoihin.

Sähköopin tehtävälaatikot
Opettajat Klemettilä ja Korhonen ovat suunnitelleet jokaiselle luokka-asteelle sopivat tehtävät,
joissa harjoitellaan sähköopin perusasioita ongelmanratkaisun kautta (esim. virtapiiri, led-valai-
simen rakentaminen, jännitteen mittaaminen, hehkulamppujen rinnan- ja sarjankytkentä).
Sähköopin tehtävän tavoitteet on kirjattu koulun STEAM-suunnitelmaan, joten opetus etenee
järjestelmällisesti vuosiluokalta toiselle. Klemettilän ja Korhosen seuraava tavoite on laajentaa
elektroniikan tehtäviin isommille oppilaille sekä keksiä motivaatiotarinat sähköopintehtäviin.

Luokanopettajille sähköopin materiaalin käyttö on tehty helpoksi. Luokanopettaja saa valmiin
materiaalipaketin ja tuntisuunnitelman, jonka avulla työ on helppo toteuttaa oppilaiden kanssa.
Klemettilä ja Korhonen kouluttavat iltapäivisin koulun muut opettajat materiaalin käyttöön.
Pedagogisten iltapäivien aikana opettajat pääsevät tekemään samat tehtävät kuin oppilaat.
Näin luokanopettajalla on matalampi kynnys lähteä opettamaan itselle ehkä vieraampaa asiaa.
Lintulammen koulussa näin on toimittu jo viimeiset viisi vuotta ja toiminta on koettu hyväksi.

Kuva 4. Sähköopin tehtävälaatikko. (Kuva © Paula Honkala,
2021)
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Mekaniikkarakentelu
Alussa kerroimme, kuinka kolmannen luokan oppilaat pääsivät tutustumaan ensimmäistä ker-
taa mekaniikkarakenteluun. Mekaniikkarakentelun yksi tavoite on opettaa mekaniikan statiik-
kaa eli rakenteiden perusasioita kuten kolmiotukirakenne. Rakentelun jälkeen kolmiotukira-
kennetta voidaan etsiä omasta elinympäristöstä kuten nostureista tai silloista. Näin opittu asia
ei jää irralliseksi, vaan se saadaan linkitettyä arkeen ja ymmärrykseen, miten ympäröivä maa-
ilma rakentuu.

Perusasioiden oppimisen jälkeen voi-
daan siirtyä mekaniikan dynamiikkateh-
täviin, jossa mukana on liike kuten ham-
masratas. Rakentamisen pohjana on kui-
tenkin aina ongelma, joka tulee ratkaista.
Korhonen ja Klemettilä ovat keksineet
mukavia tarinamuotoisia ongelmia, joissa
seikkailevat Majavakylän asukkaat. Kle-
mettilän mukaan eläimet aiheuttavat
yleensä oppilaissa halun auttaa ja näin
ollen eläimet toimivat motivointina teh-
tävän ratkaisemiseen. Oppilaat ovat esi-
merkiksi auttaneet majavia pesemään
korkealla olevan majavapatsaan ja pääse-
mään virtaavan joen yli.

Koulussa on tällä hetkellä käytössä uudet mekaniikkasarjat (ks. Kuva 5). Aiemmin samoja tehtä-
viä tehtiin Klemettilän ja Korhosen puusta rakentamilla mekaniikkasarjoilla. Opettajat muistut-
tavat kuitenkin, että saman tehtävän voisi tehdä käyttämällä materiaaleina esimerkiksi haara-
niittejä, pahvilaatikon palasia sekä muuta kierrätysmateriaalia.

Kuva 5. Mekaniikkarakentelua. (Kuva © Paula Honkala, 2021)
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Minikasvihuone
Viidennen luokan oppilaat pohtivat
luokassa, millaisia edellytyksiä kasvit
tarvitsevat kasvaakseen ja millainen
kasvihuoneen täytyisi olla, jotta se olisi
suotuisa kasvien kasvamiselle. Työtä
lähdettiin tekemään suunnittelemalla ja
etsimällä tietoa. Kuvaamataidon tunnilla
harjoiteltiin paperin avulla kasvihuoneen
kappaleiden muodostamista ja levitys-
piirroksien tekemistä, jotta teknisen-
työntunnilla työ helpottuisi. Matematii-
kan tunnilla puolestaan kerrattiin käsit-
teitä suorakulma, terävä- ja tylppä-
kulma, pinta-alat sekä pituudet. Samalla
pohdittiin, miten ne näkyvät kyseisessä
työssä. Kasvihuoneiden rakentamisen
jälkeen perehdyttiin, mitä kasvihuoneessa voitaisiin kasvattaa. Yhdessä päädyttiin kasvatta-
maan yrttejä. Oppilasryhmät perehtyivät valitsemaansa yrttiin, mihin sitä käytetään, mitä yrtti
tarvitsee kasvaakseen ja miten sitä hoidetaan. Projekti oli oppilaille mieluisa ja sen aikana
opittiin monipuolisesti erilaisia taitoja sekä yhdistelemään erilaista tietoa.

Lopuksi
Lintulammen koululla STEAM nähdään oppilaita osallistavana ja tulevaisuuden taitoja kehittä-
vänä toimintana, jonka keskiössä on ongelmanratkaisu. Koululla on lähdetty innolla kehittä-
mään toimintaa ja tulevaisuudessa STEAM nähdäänkin isompana osana koulun arkea. Tällä het-
kellä Lintulammen koulussa ollaan ylpeitä jo saavutetuista tuloksista. Rehtori Pauliina Aula-
Kyrö antaakin kiitosta henkilökunnalle hyvästä yhteistyöstä. ”Rinta rottingilla voidaan olla yl-
peitä tästä hyvästä alusta!”

Toivomme Lintulammen koululle antoisia STEAM-hetkiä!

Kuva 6. Minikasvihuone. (Kuva © Paula Honkala, 2021)
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Rajakylän koulu – Aallonharjalla alusta lähtien
Emmiina Ikonen, Minna Annola & Ella Määttä

Kävimme tutustumassa Rajakylän koulun STEAM-toimintaan haastat-
telemalla rehtori Anne Kumpulaa, vararehtori Jussi Näykkiä, sekä opet-
tajista Markus Packalénia, Jouni Karsikasta, Arto hietapeltoa ja Atte
Isolaa. Saimme mukaan oppilaiden näkökulmaa kahdelta viidennen
luokan ja kahdelta yhdeksännen luokan oppilaalta. Koululla on verkko-
sivut Oulun kaupungin sivuilla ja STEAM-painotteinen blogi nimeltä
Rajakylätekno.

Rajakylän koululle STEAM on rantautunut teknologiapainotteisten
luokkien myötä, eikä siis aluksi puhuttu ollenkaan STEAMista. Ensim-
mäinen teknoluokka Rajakylän kouluun perustettiin vuonna 2012, jol-
loin toiminnan aloittamiselle asetettiin kolme pääperiaatetta. Näistä
ensimmäisenä oli se, että peruskoulusta valmistuu teknologiaa taitavia oppilaita. Toiseksi ha-
luttiin saada myös tytöt innostumaan ja mukaan teknologia-alan opintoihin. Viimeisimpänä ha-
luttiin kiinnostavan teknologian avulla kasvattaa motivaatiota etenkin niissä oppilaissa, joilla
oli riski päätyä koulupudokkaaksi. Toiminnan keskiössä on ollut alusta lähtien toiminnallinen ja
yhteisöllinen oppiminen, ongelmalähtöisyys, sekä oppilaan aktiivinen rooli. Myöhemmin huo-
mattiinkin teknologiapainotteisen opetuksen ja STEAMin olevan todella lähellä toisiaan. Koulu
lähtikin mukaan STEAM-hankkeisiin, sillä koulusta löytyi muutama STEAMista innostunut opet-
taja ja rehtori Anne Kumpula halusi mahdollistaa heille tilaisuuden kokeiluun. Vaikka aluksi
STEAMista oli innostunut vain muutama opettaja, vuosien saatossa toiminta on kerännyt suo-
siota ja nykyään lähes jokaisen Rajakylän opettajan toiminnasta löytyy jotain, jonka voidaan
ajatella olevat osa STEAMia. Rajakylän koulu on ollut STEAMin aallon harjalla jo alusta lähtien,
ja he olivat Suomessa sen toteuttajista ensimmäisten joukossa.

STEAM Rajakylän koulussa
Rajakylän koulun rehtori Anne Kumpulan mukaan on STEAMin toteutuksessa on tärkeää lähteä
pienin askelin eteenpäin, jotta opettajat uskaltavat lähteä mukaan toimintaan. Rajakylän kou-
lulla tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti näkyä jokainen STEAMin kirjain opetuksen toteutuksessa.
Opettajat ja rehtori nostivat esille hyviä ajatuksia siitä, mitä STEAM on. Yhdistävänä tekijänä
pinnalle nousi ongelmanratkaisu sekä yhteisöllinen oppiminen. Myös haastatteluissa Markus
Packalénin viidennen luokan oppilaat nostivat esille ryhmässä tekemisen sekä ryhmätaitojen
oppimisen positiivisena asiana.

Keskeinen osa STEAMia on ratkaistava ongelma. Teknoluokan opettaja Packalén nostaa esille
sen, kuinka annetussa tehtävässä ja ongelmassa tulee olla riittävästi avoimuutta. Näin oppilaat
pääsevät osallistumaan aktiivisesti tehtävän jokaiseen kohtaan. Heillä on koko työskentelyn
läpi aktiivinen rooli, aivan ratkaisun keksimisestä arviointiin saakka. Oppilaat nostivatkin haas-
tatteluissa suosikkiasioikseen STEAMissa vapauden, luovuuden sekä mielikuvituksen käytön.

Kuva 1. Rajakyläteknon
logo. (Kuva © Henri Oikari-
nen & Mila Nygård, 2018)
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Rajakylän koulun opettajat myös tunnistavat sen, kuinka ihmiset näkevät STEAMin erilaisten
näkökulmien kautta. Haastattelussa Packalén antaa esimerkkejä näistä erilaisista näkökul-
mista: jotkut näkevän sen työvälineenä tai kokeellisena työskentelynä, kun taas osa voi nähdä
STEAMin vahvasti tieto- ja viestintätekniikan kautta. Tärkeää STEAMissa on kuitenkin tekemi-
sen kokonaisvaltaisuus. Tarkoituksena on lähteä tarkastelemaan mahdollisimman laajasti aihe-
piiriä tai ilmiötä, jonka parissa työskennellään. Haastatteluissa opettajat luonnehtivat STEAM-
toimintaa projektiksi, jossa yhdistellään eri oppiaineita toisiinsa.

FabLearnLab
STEAM-toiminnassa auttaa Rajakylän koulun lähes 180 m² kokoinen FabLearnLab-niminen ma-
ker-tila, joka on koulun kaikkien oppilaiden käytössä. Tämän lisäksi koulu tekee myös yhteis-
työtä Rajakylän päiväkodin kanssa, jolloin hekin pääsevät hyötymään tilasta tulevaisuuden tai-
tojen oppimiseksi. Rajakylän koululla haluttiin luoda paikka, jossa on tilaa ja materiaaleja käsillä
tekemiselle, kokeilulle sekä luovuudelle. Näin syntyi maker-tila, joka suunniteltiin mahdollisim-
man toimivaksi sekä turvalliseksi oppimisympäristöksi. Myös koulun oppilaat pääsivät osallis-
tumaan tilan suunnitteluun ja vaikuttamaan sen sisältöön. Tilasta, sen suunnittelusta ja väli-
neistä on tehty myös esittelyvideo Innokas Networkin YouTube-kanavalle nimellä: Rajakylän
koulun Innokas FabLearnLab -esittely.

Kuva 2. Jussi Näykki esittelee FabLearnLabin välineitä. (Kuva © Minna Annola, 2021)

FabLearnLab on jaettu perinteiseen maker-tilaan sekä kirjastoon ja mediateekkiin. Tilasta löy-
tyy kattavasti erilaisia välineitä, kuten erilaisia robotteja, 3D-tulostimia, vinyylileikkureita sekä
laserleikkuri. Näiden lisäksi sieltä löytyy myös perustyökaluja, kuten tietokoneita, tabletteja,
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tietokirjoja, askarteluvälineitä, legoja ja koodausvälineitä. Haastateltujen opettajien mielestä
Rajakylän koululla on kattavasti kaikenlaisia erilaisia maker-tilan välineitä, mutta samalla he
korostavat, että kalliit hankinnat eivät ole STEAM-toiminnan aloittamiselle välttämättömiä.

Innostusta innovoinnista
Jo koulun tiloja tarkastelemalla on helppo huomata, kuinka Rajakylässä on innostuttu STEA-
Mista. Saman huomasimme henkilökuntaa ja oppilaita haastattelemalla, mutta keskusteluun
nousi myös parannuskohteitakin.

Opettajista monet kokivat STEAMin innostavaksi nimenomaan sen vuoksi, kuinka vapaata ja
innovoivaa työskentely projekteissa on. Mielenkiintoisimpia projekteja olivat innovaatiopro-
sessit, oppilaiden yrittäjyys, yhteistyöprojektit yritysten kanssa ja se, kuinka oppilaat pääsevät
luomaan itse jotain konkreettista, joka voi näkyä heidän arkielämässänsäkin.

Hienointa kolmasluokkalaisten teknoluokan opettajan, Arto Hietapellon, mukaan STEAM-työs-
kentelyssä on se, kuinka projektit nitovat luovasti yhteen eri aineita, jolloin opitut asiat yhdis-
tyvät konkreettiseen tekemiseen. Kun ryhmässä on hyvä tekemisen meininki, oppiminen ta-
pahtuu melkein kuin vahingossa. Packalén puolestaan oli huomannut, kuinka projekteissa tulee
hyvin esille tyytyväisen ihmisen psykologiset perustarpeet, eli autonomian, kompetenssin ja
yhteenkuuluvuuden. Oppilailla on tehtävissä konteksti, mutta heille ei suoraan sanota, mitä
heidän täytyy tehdä. Lapsilla on siis vapaus suunnitella itse työskentelyään, ja he pääsevät ryh-
missä hyödyntämään omia taitojaan ja vahvuuksiaan eri tavalla kuin normaalissa kouluopetuk-
sessa. Näin opetus on paitsi innostavaa, mutta teknistä työtä opettavan Jussi Näykin mukaan
se luo myös vahvemman yhteyden opittavaan asiaan, kun oppilaat muodostavat todella vah-
van omistajuuden omaan työhönsä.

Myös oppilaat nostivat esiin hyvin samankaltaisia asioita. Yhdeksännen luokan oppilaiden mu-
kaan parasta STEAMissa on se, kun saa oikeasti käyttää mielikuvitusta ja tehdä sellaisen työn
kuin haluaa. Tämän lisäksi projektien ohessa oppii käyttämään ihan uudenlaisia työkaluja, so-
velluksia ja koneita. Myös viidennen luokan oppilaiden mielestä teknologian käyttö on kivaa,
mutta samalla sopivan haastavaa. Erityisesti he pitivät 3D-mallinnuksesta ja koodauksesta. Hei-
dän mielestään on mukavaa, kun projektit saa suorittaa ryhmissä, eikä kaikkea tarvitse tehdä
yksin. Tämä auttaa heitä myös kehittämään ryhmätyötaitojaan.
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Kuva 3. Projekteissa pääsee käyttämään uusia työkaluja ja tuottamaan jotain konkreettista. (Kuva © Essi Vuopala,
2020)

Jatkuvaa kehittämistä
Rajakylässä ei kuitenkaan kuljeta ruusunpunaiset lasit silmillä vaan myös STEAMin haasteet ja
kehittämiskohteet nähdään selvästi. Yksi selvästi esiin nouseva haaste on suuret, heterogeeni-
set luokat. Kun oppilaita on paljon ja he ovat kaikki eritasoisia oppijoita, joilla on erilaiset läh-
tökohdat, voi oppilaiden roolittaminen haastaa opettajaa. Tämän lisäksi etenkin avointen on-
gelmien kanssa työskentely vaatii oppilaalta paljon itsesäätelyä ja itseohjautuvuutta, jolloin
työskentelyyn vaadittaisiin enemmän aikaa, jota ei valitettavasti monestikaan ole. Yksinkertai-
silla ja pienillä projekteilla voidaan toki helpottaa asiaa, mutta kun töitä tehdään paljon, tulisi
myös niiden vaativuuden vähitellen kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan tulisi varmistaa
omien taitotasojensa olevan ajan tasalla erilaisten koneiden ja ohjelmien kanssa. Hietapellon
mukaan yksi Rajakylän kouluun sopiva kehitysehdotus voisikin olla maker-tilaan palkattava
työntekijä, jonka tehtävänä olisi nimenomaan olla auttamassa, vinkkaamassa ja avustamassa
sekä opettajia että oppilaita. Koulussa on myös juuri käynnistelty oppilasagentti-toimintaa,
jonka tarkoitus on saada kokemusta omaavia oppilaita ikään kuin apuopettajiksi opetustilan-
teisiin, joissa esimerkiksi opetellaan jotain uutta taitoa.
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Opettajien yhteistyö ja etenkin siihen löydettävä aika ovat toinen haasteen paikka STEAMissa.
Tämä korostuu erityisesti yläkoulun aineenopettajajärjestelmässä, jossa yhteistyö olisi kaikkein
tärkeintä, jos halutaan saada työskentelyyn mukaan kaikki STEAMin kirjaimet. Ongelmia ai-
heuttaa etenkin pakollisen kuvataiteen ja käsityön tuntien päättyminen yläkoulussa, jolloin op-
pilaille ei jää juuri mitään tunteja, joiden aikana olisi sopiva tehdä STEAM-projekteihin tyypil-
listä värkkäilyä. Ratkaisuksi tilannetta helpottamaan teknisen työn opettaja Jouni Karsikas eh-
dotti yhden vuosiviikkotunnin lisäämistä 8.- ja 9.-luokille. Näiden aikana voitaisiin keskittyä
konkreettiseen tekemiseen.

Koska STEAM-projektit yhdistelevät monesti useampia oppiaineita, eivätkä tavoitteet ole vält-
tämättä yhtä selviä kuin tavallisessa kouluopetuksessa, on myös projektien arviointi joskus
haastavaa. Tähän avuksi Packalén ehdottaisi yksinkertaisten työohjeiden ja niihin sopivien sel-
keiden arviointimittareiden kehittämistä. Tällöin myös ensikertalaisilla olisi helppo tarttua mu-
kaan STEAMin toteuttamiseen.

STEAMin toteutus käytännössä
STEAM-opetusta aloitettaessa on tärkeintä saada koulun johto innostumaan ja kokemaan se
tärkeäksi. Näykin mukaan ilman koulun johdon tukea ei opetusta saada lähtemään liikkeelle.
On myös tärkeää saada mielellään koko koulun opettajat alkuun mukaan ja tutustumaan
STEAMiin. Liikkeelle ei kuitenkaan tarvitse lähteä isolla vaihteella, vaan pienet askeleet riittä-
vät. Olisi hyvä saada STEAMista koko koulun yhteinen juttu, jolloin osallistuminen on innosta-
vampaa ja helpompaa. Opettajat nostivat esille myös sen, että koulun opettajilla on tärkeää
saada kokeilla STEAMia käytännössä erilaisten koulutusten ja työpajojen kautta. Oulussa esi-
merkiksi täydennyskoulutusta on paljon, ja olisi hyvä saada koulutuksiin osallistujiksi myös niitä
opettajia, jotka yleensä jättäytyisivät pois. Usein käy niin, että vain tietyt opettajat käyvät kou-
lutuksissa ja osa opettajista ei ollenkaan. Olisi myös hyvä tarjota tutor-resurssi muutamalle, tai
edes yhdelle opettajalle. Resurssin saanut voisi tuoda oppimansa asiat tiimiin tai ryhmään, joka
kehittää koulun STEAM-toimintaa.

Haastatellut opettajat kokivat STEAMiin tutustumisen ja opettajien koulutuksen tärkeämpänä
resurssina kuin koulun välineresurssit. Silti STEAMiin kuuluu tärkeänä osana erilaiset laitteet ja
välineet. Hietapellon mukaan useat opettajat saattavatkin ajatella, että he tarvitsevat todella
laajasti välineistöä ja laitteita opetukseen, mutta asia ei ole näinkään. On hyvä olla joitain väli-
neitä ja laitteita, kuten erilaiset maker-toiminnan ja kokeellisen tekemisen välineet, jotka
Packalén on itse todennut hyödyllisiksi, mutta ne eivät ole edellytys STEAM-toiminnalle. Kun
välineitä jossain vaiheessa haluaa hankkia, pääsee Packalénin mukaan kahden tai kolmen tu-
hannen euron laitehankintabudjetilla jo pitkälle.

Niin laitehankinnoissa kuin projekteissakin on hyvä lähteä liikkeelle pienistä projekteista tai ko-
keiluista. Esimerkiksi kuvaamataidon työhön voidaan saada STEAM mukaan tekemällä työ hie-
man eri tavalla tai ottamalla käyttöön jokin uusi laite. Näiden pienten askelien kautta on helppo
liikkua eteenpäin kohti isompia projekteja. Rehtori Kumpula nosti haastattelussa esille sen,
kuinka opettajilla tulisi olla lupa kokeilla, onnistua ja epäonnistua. Kaikkien projektien ei
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tarvitse olla heti täydellisiä, vaan virheistä ja niiden kautta voi myös oppia. Karsikkaan mukaan,
jos on yhtään mielenkiintoa tai harrastuneisuutta tekemiseen ja opettaa alakoulussa, on lop-
pujen lopuksi hyvinkin helppoa lähteä luomaan erilaisia projekteja monialaisesti STEAM-peri-
aatteella.

Rajakylän koulun STEAM-projekteissa käytetään monipuolista jatkuvaa arviointia. Oppilailla on
ollut käytössä arviointilomakepohja itsearvioinnin tueksi, oppimispäiväkirja edistymisen ja op-
pimisen seuraamiseksi sekä vertaisarviointia ryhmien kesken. Opettaja Jussi Näykki huomaut-
taa, että myös opettaja kommentoi oppilaiden projekteja tietyin väliajoin, eikä arviointi ole
pelkästään oppilaiden homma. Arto Hietapelto ja Jussi Näykki toteavatkin, että jokaisen pro-
jektin päätteeksi tulisi pitää loppukeskustelu ryhmän ja opettajan välillä. Opettajat kertovat,
että he saattavat myös kiinnittää projektit joihinkin tiettyihin oppiaineisiin ja niiden sisältöihin,
jolloin tavoitteet voidaan ottaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Erilaisilla
projekteilla voidaan myös korvata joskus kokeita.

Tärkeintä STEAM-opetuksen toteutuksessa on kuitenkin ymmärrys siitä, ettei kaiken täydy olla
heti hienoa, isoa, täydellistä ja valmista, vaan edetään pikkuhiljaa positiivisella asenteella
eteenpäin, rehtori Kumpula toteaa.

Koulun STEAM-projekteja
Rajakylässä toteutetaan paljon erilaisia STEAM-projekteja, joista osa on pienempiä, kun taas
toiset saattavat kestää kokonaisen lukukauden. Näihin projekteihin voi tutustua Rajakylätekno-
blogisivulla. Sivulta löytyy myös todella paljon hyödyllisiä materiaaleja ja jopa kokonaisia
STEAM-kokonaisuuksia, joita kuka tahansa voi hyödyntää. Seuraavaksi esittelemme pari kou-
lussa järjestettyä projektia:

Turvakaveri-haaste
Keväällä 2021 eräs 4.luokka toteutti Turvakaveri-projektin. Projektin alussa oppilaille annettiin
kuvitteellinen asiakas, tässä tapauksessa mörköjä pelkäävä lapsi. Heille ohjeistettiin ratkaista-
vaksi tämän asiakkaan ongelma: “Monesti illalla, yksin sänkyyn jäätyäni, minua alkaa pelottaa:
Onko sängyn alla mörkö? Entä oven takana kummitus? Mistä kaikki kummalliset äänet lähte-
vät? Minun on vaikea nukahtaa, kun alkaa pelottaa”. Oppilaiden tavoitteena oli siis luoda tur-
vakaveri, joka auttaisi asiakasta nukahtamaan paremmin.

Oppilaat pohtivat ryhmissä asiakkaan ongelmaa monelta eri kantilta ja mietinnän jälkeen he
alkoivat heitellä ideoita asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Ideointivaiheessa korostettiin:
mitä hullumpi ajatus, sen parempi. Ideoinnin jälkeen oppilaat valitsivat ryhmissä kolme parasta
ideaansa ja haastattelivat muita ryhmiä niiden käyttökelpoisuudesta. Tämän jälkeen oppilaat
valitsivat yhden ideoista toteutettavaksi ja ryhtyivät suunnittelemaan mallia. Piirrettyään mal-
lin, he rakensivat piirustuksen pohjalta prototyypin hyödyntäen esimerkiksi paperia ja pahvia.
Tämän jälkeen oppilaat kiertelivät katselemassa toisten ryhmien prototyyppejä ja antoivat
niistä rakentavaa palautetta. Seuraavaksi päästiin vihdoin valmistamaan tuote sekä laatimaan
sille mainosta ja hissipuhetta. Projektin lopuksi oppilaat esittelivät tuotteensa Leijonan luolassa
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laatimiensa hissipuheiden kera. Lopullista tuotetta lähdettiin ”myymään” toisille Leijonan luola
-ohjelman tyyliin. Oppilaat valmistivat muun muassa mörönkarkoituskellon, mörönkarkoitus-
lampun ja skeittaavan unipupun.

Kuva 4. Mörönkarkoituskello.
(Kuva © Essi Vuopala, 2021)

Kuva 5. Mörönkarkoituslamppu.
(Kuva © Essi Vuopala, 2021)

Kuva 6. Skeittaava unipupu. (Kuva
© Essi Vuopala, 2021)

Projektissa hyödynnettiin monenlaisia eri taitoja, sillä tuotteet sisälsivät kierrätysmateriaaleja,
3D-tulostusta, sekä kovia ja pehmeitä materiaaleja. Esimerkiksi mörönkarkoituskellossa oppi-
laat olivat käyttäneet 3D-tulostinta tulostaessaan kellotaulun ja hyödyntäneet kierrätysranne-
ketta kellon rannekkeena. Mörönkarkoituslampussa oppilaat olivat 3D-tulostaneet lampun
rungon ja käyttäneet pehmeitä materiaaleja lampun päällystämiseen. Skeittaavassa unipu-
pussa taas oli hyödynnetty paljon erilaisia materiaaleja ja kädentaitoja. Oppilaat olivat asenta-
neet pupun käteen led-valot ja ohjelmoineet micro:bitin avulla valot vilkkumaan sydämen
muodossa. Pupun asun oppilaat olivat ommelleet, pään huovuttaneet, silinterin 3D-tulosta-
neet ja skeittilaudan laserleikanneet. Tässä projektissa tulivat hyvin esiin ongelmanratkaisu,
ryhmätyöskentely-, suunnittelu- ja teknologiset taidot.

Pakohuone Oulun Escape Rooms:in kanssa
Syksyllä 2020 Rajakylän koulun teknoluokat toteuttivat Escape Room Oulun kanssa yhteis-
työssä pakohuonepelin Kirottu koulu. Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun luokkien opettajat alkoivat
pohtia projektia tulevalle syksylle. Pakohuonepelit olivat olleet viime aikoina suosiossa, joten
he ottivat yhteyttä paikallisiin pakohuoneyrityksiin yhteistyön toiveissa. Escape Rooms oli jo
pidempään pohtinut lapsille ja perheille sopivaa pakopeliä, joten he tarttuivat innolla tilaisuu-
teen.

Opettajien ja yrityksen edustajien yhteisen pohdinnan jälkeen päätettiin, että Escape Roomin
Pekka Selin ja Aino Rehu tulevat paikan päälle kertomaan 4.- ja 6.-luokkalaisille teknoluokkien
oppilaille mitä pakopelit ovat, kuinka niitä tehdään, mikä niiden perusidea on ja mitä oppilailla
tulee huomioida, kun he suunnittelevat ja valmistelevat omaa pakohuonettaan. Starttipäivänä
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heillä oli mukana esimerkkinä minipakopeli, jota oppilaat pääsivät kokeilemaan. Tällöin heille
esitettiin myös tuleva tehtävä: heidän on 8 viikkoa aikaa suunnitella lapsille ja perheille sovel-
tuva pakopeli, johon he saavat itse päättää teeman, juonen, sekä ratkottavat tehtävät. He saa-
vat myös Escape Roomilta tukea ja vinkkejä koko projektin ajan.

Projekti käynnistettiin heti seuraavalla
viikolla, kun oppilaat saivat lähteä liik-
keelle pakohuoneen teeman ideoinnista.
Tämän päätettyä ja yhteisen suunnitte-
lun myötä oppilaat jakautuivat kolmeen
eri rooliin oman mielenkiintonsa mukaan.
Heitä oli pulmaporukka, jotka keskittyivät
ideoimaan pakohuoneen tehtäviä, lavas-
tusporukka, joka keskittyi kaikkeen muu-
hun, mitä huoneeseen tarvittiin, ja kol-
mas oli reportteriporukka, joka huolehti
pakohuoneen markkinoinnista ja muusta
uutisoinnista. Ryhmien välillä tapahtui
myös tehokasta yhteistyötä. Luokkien
opettajat auttoivat koordinoimaan koko-
naisuutta, mutta oppilaille oli annettu va-
paus ja vastuu päättää itse työskentelyta-
voista, pelin ideasta ja toteutuksesta.

Kahdeksan viikon ahkeran työskentelyn
ja hiomisen jälkeen pakohuone oli vih-
doin valmis ja se siirrettiin kokonaan Es-
cape Roomin omiin tiloihin ja asiakkaiden
käyttöön. Lopuksi oppilaat saivat vielä
yritykseltä videotervehdyksen, jossa he näkivät pakohuoneen lopulliset tilat ja pääsivät kuule-
maan myös kommentteja ensimmäisiltä asiakkailta. Oppilaat saivat myös palkaksi liput ke-
vääksi Seikkailupuisto Huikiaan, mikä oli mieluinen jouluyllätys.

Arto Hietapelto oli erittäin tyytyväinen kokonaisuuteen, sillä siinä tuli yritysyhteistyön lisäksi
oppilailla tutustuttua moneen muuhunkin uuteen asiaan. Lopputuloksena oli aito ja oikea pa-
kohuone, josta oppilaat saivat olla todella ylpeitä. Kirottu koulu -pakohuone on edelleen pelat-
tavissa Oulun Escape Roomsilla.

Tulevaisuuden STEAMia
STEAMin tulevaisuus näyttää Rajakylän koulussa valoisalta. Rehtori Anne Kumpula haluaisikin
nähdä sen pysyvänä osana koulun toimintakulttuuria ja myös jonkinlaisena itsestäänselvyytenä
sen, että STEAM-projekteja tehdään ja niiden kautta opitaan. Jussi Näykki uskoo STEAMin kal-
taisen opetuksen lisääntyvän, sillä onhan oppilaiden opittava käyttämään laitteita, joita he

Kuva 7. Kirottu koulu -pakopeli. Kuva Rajakylän koulun blo-
gista. (Kuva © Arto Hietapelto, 2020)
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tulevat käyttämään myös tulevaisuudessa. Suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuuden
laitteet toimivat kutakuinkin samalla logiikalla kuin edeltäjänsä. Yhdeksäsluokkalainen Eemeli
kiteyttääkin STEAMin olevan osa tulevaisuutta, jota jokaisen olisi tärkeä opetella jo nuoresta
saakka.

Myös Arto Hietapelto uskoo STEAM-opetuksen jatkumiseen vahvasti. Hän toteaa, että sekä Ra-
jakylän koulussa, että Oulussa ylipäänsä, on monella koululla jo aika vakiintunut tapa tehdä
STEAMia. Se voi olla monialaisten oppimiskokonaisuuksien muodossa tai muuten vuoden ai-
kana linkittämällä oppiaineita vähän toisiinsa mielenkiintoisten kokonaisuuksien muodosta-
miseksi. STEAMin avulla siihen pakettiin on helppo kytkeä mukaan myös teknologia- ja muita
tulevaisuudentaitoja. Tulevaisuudenhaaveissa Hietapelto toivoo STEAM-tilaan palkattavaa
henkilöä, joka voisi paitsi opastaa ja auttaa oppilaita sekä opettajia tilassa työskennellessä,
mutta voisi olla käytettävissä myös ilta-aikaan.

Miksi toimintaan kannattaa lähteä mukaan?
Rajakylän koulun opettajat ja rehtori ovat molemmat hyvin kannustavia, kun puhutaan STEAM-
toimintaan mukaan lähtemisestä. Koulun rehtori Anne Kumpulan mukaan tällaisella toimin-
nalla saadaan lisäpotkua koulun arkeen ja se tuo myös lisäarvoa opetukseen sekä oppilaiden
oppimiseen. Opettajat puolestaan kehuvat Oulun mahtavaa STEAM-verkostoa, joten koulujen
ehdottomasti kannattaisi lähteä toimintaan mukaan, sillä perehdytystä ja koulutusta on saata-
villa ainakin tällä alueella reilusti.

Jussi Näykin mielestä toimintaan kannattaa lähteä mukaan, sillä on tärkeää miettiä, millaisia
taitoja lapset tarvitsevat tulevaisuudessa ja koulun velvollisuus onkin tarjota oppilaille sen tyyp-
pistä opetusta, jossa näitä taitoja opitaan. Myös Markus Packalén on samoilla linjoilla: STEAM
työtapana mahdollistaa oppilaiden oppivan tiettyjä asioita, jotka nostavat akateemista puolta.
Kun oppilaat sitten tekevät itse käsillään jotakin, se muuttuu taidoksi, josta taas syntyy koke-
mus ja lopulta pääoma, jota voi sitten hyödyntää paremmin tulevaisuudessa.

Koulun opettajilta sekä rehtorilta tuli myös hyviä vinkkejä toiminnan aloitukseen. Rehtorin mu-
kaan on tärkeää edetä pikkuhiljaa ja ottaa homma haltuun pala palalta. Ei tarvitse heti saada
kaikkea kuntoon tai koko koulun toimintakulttuuria toimimaan STEAMin ehdoilla, vaan tulisi
lähteä pikkuhiljaa positiivisella asenteella eteenpäin. Packalén puolestaan vinkkaa, että koulu-
jen kannattaisi pohtia mikä voisi olla se heidän oma juttunsa liittyen STEAMiin, joka sopisi hei-
dän kouluunsa, ja herättäisi kiinnostusta koulun opettajissa, jotta opettajatkin saataisiin lähte-
mään toimintaan mukaan. Packalénin mielestä on myös hyvä katsella ja tutkia, mitä materiaa-
leja on valmiina tai mitä muualla on tehty, jotta toiminnan aloittaminen on helpompaa ja sitä
voi alkaa rakentaa valmiin pohjan päälle.

Opettaja Arto Hietapelto on samaa mieltä rehtorin kanssa, ja hänen mielestään onkin tärkeää,
ettei ota liian isoa palaa kerralla, vaan etenee vähitellen ja kysyy tarvittaessa, sillä tietämystä
ja taitamista kyllä riittää. Jussi Näykistä olisi hienoa, jos jokainen oppilas Suomessa saisi tämän
tyyppistä opetusta edes jossain vaiheessa koulu-uraansa, sillä se opettaa tärkeitä
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tulevaisuudentaitoja. Toiminnassa on tarkoitus työskennellä yhdessä, ratkaista arjen ongelmia
ja työskennellä käsin. Näykin mukaan STEAM-toiminta on suuri vahvuus, jota kannattaa levit-
tää. “Ei muuta kuin rohkeasti mukaan vaan!” hän toteaa hymyillen haastattelumme loppuun.
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Oulujoen koulu – Oulujoella osataan
Marjut Auno & Merja Niemi

Haastattelimme Oulujoen koululla kymmenisen nelosluokkalaista oppilasta, rehtori Pasi Moi-
lasen sekä luokanopettajat Jaakko Määtän ja Soile Näsäsen. Kaikki haastateltavat suhtautuivat
innokkaasti STEAMiin ja kertoivat toiminnasta avoimesti. Rehtori Pasi Moilanen ja luokanopet-
taja Jaakko Määttä vierailivat Yli-Iin koululla nelisen vuotta sitten, ja sen innoittamana alkoivat
kehittää STEAM-toimintaa Oulujoen koulussa. Heidän toivomuksensa on, että kaikki oppilaat
opettajasta riippumatta jollakin tavalla osallistuvat STEAM-työskentelyyn. Tällä hetkellä tämä
toteutuu lähes kaikkien Oulujoen koulun oppilaiden kohdalla.

Määttä kuvaa STEAMia opetukselle mahdollisuuksia antavaksi ajattelutavaksi, jossa perinteistä
luokkahuoneopetusta voidaan laajentaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi eri oppiai-
neita yhdistelemällä. STEAMia on myös se, että opetellaan tarvittavien ohjelmien ja laitteiden
käytön perusteet, jonka jälkeen niitä voidaan hyödyntää luovasti osana opiskelua. Hän vertaa
STEAMia hyvin varusteltuun penaaliin. STEAM-projekteissa opitaan erilaisia taitoja, kuten
suunnitteleminen, ohjelmointi, digitaalinen valmistaminen, asioiden jakaminen ja ohjaaminen.
Näitä taitoja oppilas pystyy hyödyntämään kaikessa oppimisessa ja elävöittämään niiden avulla
opiskeluaan. Edellä mainitut taidot ovat kuin kyniä, jotka teroittuvat STEAM-projektityösken-
telyn myötä opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Myös oppilaiden välinen yh-
teistyö ja tiedonjakaminen, jossa kokeneempi oppilas neuvoo enemmän alkeissa olevaa oppi-
lasta, teroittavat näitä kyniä.

Moilanen määrittelee STEAMin monialaisena oppimisena, joka oppilaan näkökulmasta eheyt-
tää oppimista. Näsänen kuvaa STEAMia opintokokonaisuutena, jossa erilaiset oppiaineet yh-
distyvät. Hänen mukaansa STEAMissa korostuu ennen kaikkea se, että oppilas on aktiivinen
osallistuja, joka suunnittelee, toteuttaa, pohtii ja värkkää ongelman parissa, johon ei anneta
mitään valmista mallia, vaan lapsi saa sen itse selvitettyä kehittäen oman tuotoksensa. Pyy-
simme myös oppilaita kuvaamaan STEAMia. He olivat kuulleet sanan, mutta eivät muistaneet,
mitä se tarkoittaa. Keskusteltuamme aiheesta he käyttivät STEAMin sijaan sanoja “projektitun-
nit” ja “ähräämötunnit”.
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Kuva 1. Oulujoen Ähräämö. (Kuva © Marjut Auno, 2021)

Ähräämö ja resurssointi
Tiloja järjestelemällä koululle on saatu STEAM tila, jota kutsutaan Ähräämöksi. Ähräämö on
avoin tila, jonka paikalla oli aikaisemmin kirjasto. Koululle on saatu hankittua myös kattavasti
laitteita, joita uusitaan aina tarvittaessa. Ähräämöstä löytyy erilaisia materiaaleja ja työväli-
neitä askartelutarvikkeista laserleikkuriin ja 3d-tulostimeen, joita voidaan hyödyntää STEAM-
opetuksessa.
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Kuva 2. Ähräämö. (Kuvat © Marjut Auno, 2021)

Määtälle on resursoitu STEAM tunteja lukujärjestykseen. Tällöin hän voi toimia STEAM opetta-
jana luokanopettajan työparina, ohjata yksittäisiä oppilaita tai ryhmiä, sekä huoltaa ja ylläpitää
välineistöä. Määttä on kokenut resurssitunnit hyvinä, mutta ajattelee, että niitä voisi olla paljon
enemmänkin. Tunteja STEAMin parissa voisi Määtän mukaan käyttää niin paljon, että siihen
voitaisiin määritellä erikseen STEAM-opettaja. Tunteja voidaan saada lisää hankerahoista kou-
lun omien tuntiresurssien lisäksi. Myös Oulujoen koululla on hyödynnetty hankerahoja, jolloin
Määtälle oli resursoitu yksi kokonainen päivä STEAMia varten. Oulujoen koulun STEAM-ope-
tuksessa hyödynnetään myös oppilasagenttitoimintaa. Koulussa on nimetty ähräämöagen-
teiksi sellaisia oppilaita, jotka kehittyneillä STEAM-taidoillaan pystyvät ohjaamaan muita oppi-
laita.

Näsänen puolestaan kertoo toteuttavansa STEAM-projektiopetusta yhdessä työparinsa kanssa
läpi vuoden 10 tuntia viikossa. Näsänen kokee, että ensimmäisen luokan oppilaiden kanssa ei
kannata kiirehtiä STEAM-työskentelyyn, vaan ensin tulisi keskittyä harjoittelemaan koululaisen
taitoja sekä kaveritaitoja. Tvt-taitojen opettelua he harjoittelevat 2-luokkalaisten kanssa niin,
että kolmannella luokalla taidot ovat hallussa. Kahden luokan oppilaat ovat jaettu kolmeen
ryhmään, joissa käydään läpi näppäintaitoja sekä iPadin, Qridin, Wordin ja OneDriven käyttöä
kolmen opettajan ohjaamana.
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Kuva 3. Jaakko Määttä ja ähräämöagentteja. (Kuva © Marjut Auno, 2021)

STEAM koulun arjessa
STEAM näkyy koulun toiminnassa erilaisina projekteina, joita oppilaat ovat työstäneet vuosit-
tain yhden tai useamman. Aiheita projekteille on löytynyt esimerkiksi koulun lähiympäristöstä,
juhlapäivistä sekä opetussuunnitelmasta. STEAM näkyy opetuksessa myös kokeilukulttuurina.
Moilanen käyttää esimerkkinä projektia, jossa oppilaiden tehtävänä oli rakentaa vesiratas. Op-
pilaat eivät saaneet tähän enempää ohjeita, vaan he suunnittelivat ja rakensivat haluamastaan
materiaalista vesirattaan. Sitten testattiin, toimiiko vesiratas, ja mietittiin, miksi toimii tai miksi
ei. Rattaaseen pystyttiin tämän jälkeen tekemään muutoksia ja kokeilemaan toimivuutta uu-
delleen.

STEAMin hyvät puolet
STEAM-projektien suosikkijuttua kysyttäessä Määttä nimeää heti monta asiaa. Hän korostaa
asioiden tekemistä uudella tavalla sekä oppilaiden riemua, kun he ovat omaksuneet uuden tai-
don. Hän kertoo myös oppilaiden innosta nykyteknologiaan sekä ylpeydestä tekemiään tuotok-
sia kohtaan. Määttä nostaa esiin myös vektorigrafiikan ja ohjelmoinnin. Hän kertoo vektorigra-
fiikan olevan mielenkiintoista ja hyödyllistä useisiin oppiaineisiin, kuten kuvataiteeseen sekä
teoria-aineisiin. Moilanen lähestyy kysymystä kertomalla hänelle mieleen jääneestä tapauk-
sesta. Tapauksessa henkilökunnalle ja oppilaille oli opetettu saman ohjelman käyttöä.
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Myöhemmin ohjelmaa käyttäessään hän oli itse hieman epävarma, mitä seuraavassa työvai-
heessa tuli tehdä, jolloin oppilaat tulivat neuvomaan häntä. Oppilaat olivat siis omaksuneet
ohjelman käytön lyhyemmässä ajassa.

Kuva 4. Oulujoen koulun 4-luokkalaisten ajatuksia STEAM-työskentelystä. (Kuva © Marjut Auno, 2021)

STEAMin haasteet
STEAM-työskentelyn haasteista kysyttäessä Määttä pohtii, kuinka STEAM-opetus saataisiin tar-
jolle kaikille oppilaille. Osa Oulujoen oppilaista on kokenut eriarvoisuutta siitä, ettei heidän
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luokkansa tee yhtä paljon STEAMia kuin joku toinen. Innokkaan ja kokeiluhenkisen tunnelman
ylläpitäminen on Määtästä toisinaan vaikeaa, koska osa opettajista tekee helposti asioita sa-
malla tavalla kuin ennenkin, ja uuden oppiminen vaatii vähän enemmän. Määttä korostaa roh-
keasti kokeilemisen merkitystä sekä kaikkien panostuksien hyödyllisyyttä. Moilanen on sa-
moilla linjoilla Määtän kanssa. Hän korostaa sitä, etteivät oppilaat ole este STEAMissa, vaan
haasteet liittyvät enemmän aikuisten ajatusmaailmaan. STEAMissa opettaja ei hallitse kaikkea,
eikä opetus ole tiedon siirtämistä. Moilanen toivoo, että jokainen opettaja osallistuisi STEAMin
oppimiseen ja opettamiseen.

Haasteista kysyttäessä oppilaat tuovat esiin mielipiteiden yhteensovittamisen, vastuun ja työn
jakautumisen tasaisesti sekä olennaiseen keskittymisen. Lisäksi oppilaat kertovat ongelmista
tekniikan kanssa, joita oli muun muassa tallentamisen epäonnistuminen, äänitehosteiden oi-
kea-aikainen ajoittaminen sekä äänitallenteiden epäonnistuminen. Sen lisäksi, että oppilaat
kertoivat haasteista, pystyivät he nimeämään valmiita ratkaisuja kyseisiin tilanteisiin. Ongel-
matilanteista oli selvitty sopimalla yhdessä asioista, kuuntelemalla kaikkien mielipiteitä sekä
pyytämällä apua toisilta. Haasteista huolimatta oppilaat kertovat työskentelyn olevan muka-
vaa.

Oulujoen koulussa tehtyjä
STEAM-projekteja
Verkkoprojekti oli 1–6-luokkalaisille eli
kaikille Oulujoen koulun oppilaille suun-
nattu projekti. Projektin tehtävänantona
oli suunnitella oma Oulujoessa elävä vah-
vuusolio. Tavoitteena oli oman vahvuu-
den tunnistaminen ja yhteenkuuluvuu-
den lisääminen. Projekti toteutettiin
viime keväänä ja siihen idea saatiin Peppi
Pitkätossun juhlavuodesta, jonka seu-
rauksena puhuttiin jokaisen vahvuuk-
sista. Oppilaat miettivät oman vahvuu-
tensa ja tekivät siitä posterin. Tämän jälkeen ideoitiin yhdessä, mikä yhteinen asia voisi kuvas-
taa Oulujoen koulua ja päädyttiin Oulujoen kalaverkkoon, joka kytkee kaikki jollain tapaa yh-
teen. He toteuttivat Ähräämön ikkunaan verkon, yhteisen tilataideteoksen, johon kaikki tekivät
valitsemallaan menetelmällä oman Oulujoessa elävän vahvuusolionsa. Menetelminä käytettiin
muun muassa laserleikkaamista ja huovutusta oppilaan valinnan ja taitojen mukaan. Samalla
koko henkilökunta opetteli laserleikkurin käyttöä. Taideteos jää pysyvästi Ähräämön ikkunaan.
Kuutosluokkalaiset ottavat lähtiessään oman olionsa verkosta mukaansa ja vastaavasti uudet
ekaluokkalaiset tekevät sinne omansa.

Kuva 5. Oulujoessa elävät vahvuusoliot. (Kuva © Marjut
Auno, 2021)
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Kuva 6. 3D-vieraat Muumilaaksossa. (Kuvat © Kaisa Loponen, 2021)

Muumiprojektiin osallistuivat 3-luokkalaiset oppilaat. Aihe valikoitui muumien juhlavuoden pe-
rusteella, jota käsiteltiin laajasti muun muassa äidinkielessä ja kuvataiteessa. Projektin tarkoi-
tuksena oli myös tuottaa animaatioelokuva. Aiheeseen tutustuttiin kirjallisuuden kautta, jonka
jälkeen oppilaat alkoivat ryhmissä suunnittelemaan ja työstämään käsikirjoitusta, elokuvamaa-
ilmaa ja sen hahmoja. Oppilaat saivat tehdä muumihahmot valitsemallaan tekniikalla. Ryhmän
tuli suunnitella yhdessä myös vierailijahahmo Muumilaakson ulkopuolelta, joka tuli toteuttaa
3D-tulostuksena. Muumimaailmasta valittu paikka rakennettiin ryhmissä. Työskentelyssä hyö-
dynnettiin kierrätysmateriaaleja, ja käsitöissä opeteltiin sekä käytettiin tiettyjä tekniikoita. Ani-
maatio kuvattiin iPadeilla ja siihen lisättiin äänitetty tarina sekä ääniefektit.

Arviointi STEAMissa
Näsäsen mukaan STEAM eroaa muusta projektityöskentelystä ja kokonaisoppimisesta siten,
että STEAMissa käydään aluksi läpi tavoitteet oppiainekohtaisesti vielä tarkemmin ja työsken-
telyssä on jokaisessa vaiheessa mukana itsearviointi. Näsänen kertoo, että itsearviointi ja ver-
taispalautteen antaminen ovat etenkin pienten oppilaiden kanssa vielä harjoittelua. Kokonais-
arvioinnissa otetaan huomioon prosessin aikainen työskentely, jossa oppilas arvioi Qridissä
sekä omaa että ryhmänsä työskentelyä. Lisäksi arvioidaan lopputulosta. Näsänen kertoo, että
oppilaiden tuotokset voivat olla hyvin erilaisia. Jotkut nauttivat, kun saavat tehdä oman, ja jot-
kut harmittelevat, ettei lopputuloksesta tullut hienompaa. Näsäsen mukaan erilaisten tuotos-
ten arviointi ja sen määritteleminen, paljonko oppilailta vaatii, voi olla opettajalle haastavaa.
Lopputulosta tuleekin arvioida etukäteen laadittujen tavoitteiden pohjalta.

Katse tulevaisuuteen
Tämän päivän lapset tulevat Moilasen näkemyksen mukaan työskentelemään myös sellaisilla
aloilla ja semmoisissa ammateissa, joita ei vielä edes ole. Perinteisten ammattien sijaan työs-
kennellään yrittäjämäisemmin, jolloin tarvitaan joustavuutta ja resilienssiä. STEAM vahvistaa
oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja. Moilanen korostaakin taitojen oppimisen tär-
keyttä. Hänen mukaansa tiedolla ei sinänsä ole samanlaista merkitystä kuin ennen, sillä sen voi
tarkistaa hetkessä esimerkiksi netistä. Moilanen kertoo oppilaiden suhtautuvan muuttuviin
laitteisiin ja ohjelmiin aikuisia joustavammin, eikä heille ole ongelma opetella tänä päivänä yhtä
ja seuraavana toista.
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Sekä Moilanen että Määttä kannustavat kaikkia kouluja lähtemään mukaan STEAM-toimin-
taan. Määttä ja Moilanen painottavat Oulussa toimivan STEAM-verkoston merkitystä. Eri kou-
lujen STEAM-osaajat auttavat toisiaan erilaisissa pulmatilanteissa ja kokeneet STEAM-koulut
toimivat tutoreina toimintaa käynnistäville kouluille. Määttä kertoo STEAMin olevan tulevai-
suutta ja että joka ikinen panostus maksaa itsensä takaisin. Moilasen mukaan STEAM on lois-
tava keino toteuttaa opetuksen monialaisuutta, eheyttää oppimista sekä vastata opetussuun-
nitelman vaateisiin tosi monesta laaja-alaisen osaamisen taidosta. He muistuttavat, että kaik-
kea ei tarvitse oppia ja hallita kerralla. Liikkeelle kannattaa lähteä omista vahvuuksista tai kiin-
nostuksen kohteista.

Oulujoen koulussa ei takerruta siihen, löytyykö STEAM-projekteista jokaista kirjainta vastaava
työskentelyn osa-alue, vai onko niitä jopa enemmänkin. Huomion painopiste on siinä, että op-
pilas on keskiössä saaden valmiuksia ja tulevaisuuden taitoja. Moilasen mukaan STEAMin avulla
opettajat ovat löytäneet uutta voimaa ja sisältöä työhönsä. Oulun STEAM-verkosto tukee eikä
mukaan lähtemistä tarvitse pelätä!
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STEAM-kulttuuria luomassa – Kuinka koulumme aloittaa
STEAM-toiminnan
Jari Leinonen

Tässä artikkelissa STEAM-pedagogiikkaa lähestytään uuden aloittavan koulun näkökulmasta.
Artikkeliin on valikoitunut mukaan Teuvo Pakkalan koulu, missä STEAM on alkanut lukuvuoden
2021–2022 alussa. Artikkelissa on koottu myös Kempeleen kunnan suunnitelmia STEAM-toi-
minnan aloittamiseksi kunnan peruskouluissa. Kempeleen kunnassa STEAM-pedagogiikkaa ei
ole toteutettu sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta nyt muutamien opettajien kiinnostuk-
sen myötä STEAM-pedagogiikan ensi askelia on alettu ottamaan.

Toimin Kempeleen kunnassa tutoropettajan roolissa. Toimenkuvaani kuuluu mm. opettajien
kouluttaminen, yhteisopettajuus luokissa opettajien tukena sekä kuntamme pedagogiikan ke-
hittäminen. Olen kunnassamme ensimmäisten joukossa tutustumassa STEAM-pedagogiikkaan
opintojen myötä ja tavoitteena on luoda jonkinlainen malli kuntaamme yhdessä tieto- ja vies-
tintätekniikan sekä muutamien innostuneiden opettajien kanssa. Kempeleessä on aikaisemmin
jo hahmoteltu ohjelmoinnin opetuksesta ohjelmointipolkua, jonka tehtävänä on tukea opetta-
jia sekä antaa konkreettisia sovellusehdotuksia ohjelmoinnin opetukseen. Ohjelmointipolun
rinnalle on aloitettu työstämään STEAM-polkua, jossa pyritään kuvaamaan STEAM eri vuosi-
luokilla sekä antamaan konkreettisia STEAM-kokonaisuuksia opettajille. Alkuvaiheessa STEAM
nivoutuu ohjelmointipolun kanssa rinnakkain, mutta jatkossa pitää miettiä, että kuinka ohjel-
mointi voi tukea STEAMia ja toisin päin. Näiden lisäksi olisi tarkoitus luoda myöhemmässä vai-
heessa aihekokonaisuudet STEAMin ja ohjelmoinnin ympärille.

Case 1: Teuvo Pakkalan koulu
Tämän artikkelin pohjana on käytetty Teuvo Pakkalan koulun rehtorin Jari Kestilän ja luokan-
opettajan Matti Jokisen haastattelua. Jokinen toimii kolmannen luokan opettajana koulussa ja
on vastaamassa STEAM-opetuksen järjestelyistä koulullaan.

Teuvo Pakkalan koulussa toimii luokka-asteet 1–6. Koulun toiminta on jakaantunut vanhassa
kivikoulurakennuksessa kolmeen eri kerrokseen. Oppilaita koulussa on tällä hetkellä noin 280.
Oppilaat koululle tulevat pääsääntöisesti Raksilan ja Karjasillan alueilta. Teuvo Pakkala on yksi
Oulun kaupungin kouluista, jossa on järjestetty erikoisluokkatoimintaa. Teuvo Pakkalassa eri-
koisluokkatoiminta on keskittynyt musiikin ympärille.

Toiminnan aloitus Teuvo Pakkalassa
Oulun kaupungissa STEAM-pedagogiikka on toteutettu jo useamman vuoden ajan. Ensimmäi-
sinä kouluina ovat olleet mukana Yli-Iin, Ylikiimingin sekä Rajakylän koulut. Teuvo Pakkala on
lähtenyt STEAM-opetukseen mukaan kevään 2021 aikana. Keväällä 2021 STEAMia on esitelty
rehtoreiden aluekokouksessa, jossa on etsitty seuraavia halukkaita kouluja aloittamaan toimin-
taa. Samassa yhteydessä kouluille on tarjottu laitteiden hankintaan pientä rahoitusta.



88

Toiminnan aloittamisen yhteydessä koulut ovat saaneet tutorkoulun, joka auttaa toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa tarpeen vaatiessa. Teuvo Pakkalan koulun tutorkouluna toimii
Oulujoen koulu, jossa STEAMia on toteutettu useamman vuoden ajan. Oulujoki toimii Teuvo
Pakkalan tavoin vanhemmassa kivikoulurakennuksessa. Oulujoen koulussa on tehty STEAMiin
oma Makerspace-tila Ähräämö, jonka toiminta on alkanut syksyllä 2018 osana STEAM-han-
ketta. Tila on koulussa keskeisellä sijainnilla ja se on helposti oppilaiden saavutettavissa.

Teuvo Pakkalan koulu aloitti varsinaisen STEAM-toiminnan elokuussa 2021 uuden lukuvuoden
alkaessa. Teuvo Pakkalan koulu liittyi samalla osaksi oululaista STEAM-verkostoa. Verkosto tar-
josi kaupungin rahoittamana aloituspaketin välineistön osalta uusille kouluille. Teuvo Pakkalan
koulu sai 3d-tulostimen, tarraleikkurin, Lego-robotteja sekä Micro:bitejä, jotka olivat vielä tu-
lematta haastattelun aikana lokakuussa. Lokakuuhun mennessä koululla ei ole toteutettu isom-
pia STEAM-projekteja. Koulun kakkosluokkalaisilla oli suunnitelmissa toteuttaa lähiaikoina pro-
jekti, johon oli tarkoitus kytkeä STEAM-sisältöjä.

STEAM koulun vuosisuunnitelmassa
Rehtori Kestilän mukaan Teuvo Pakkalassa STEAMia ei ole varsinaisesti kirjoitettu auki koulun
toimintakulttuuriin. STEAM on mainittu koulun vuosisuunnitelmassa niin, että jokainen opet-
taja toteuttaa yhden STEAM-projektin vuoden aikana. STEAM voidaan liittää jo suunniteltuun
MOK-projektiin. Koulussa toteutetaan Jokisen mukaan jo hyvin erilaisia monialaisia kokonai-
suuksia, joten STEAMin lisääminen yhtenä osana ei pitäisi olla iso ongelma. Suurimpana uhkana
nähdään teknologian lisääminen projekteihin, koska opettajilla ei ole osaamista laitteiden hal-
lintaan. Teuvo Pakkalassa on tarjolla tukea ja koulutusta teknologian välineisiin. Laitteiden
käyttöön on tarjolla myös STEAM-verkoston tukea opettajien niin halutessaan.

Teuvo Pakkalassa STEAM nähdään monimuotoisemmin kuin pelkkänä toimintana. STEAM-ajat-
telussa vahvasti korostuvat ongelmaratkaisutaidot ovat yksi keskeinen näkökulma, jonka poh-
jalta STEAM-ajattelua on koulussa lähdetty miettimään. STEAM nähdään prosessina, jonka ai-
kana oppilas suunnittelee, ratkaisee eteen tulevia ongelmia ja mahdollisesti tuottaa jonkin tuo-
toksen. Jokisen mukaan Teuvo Pakkalan STEAM-toteutusta helpottaa kovasti työparityösken-
tely ja -suunnittelu.

Koulun tilat ja välineet
Teuvo Pakkalan koulussa STEAM-tilaksi oli valikoitunut tietokoneluokka, jota oli muokattu
kohti STEAM-toimintaa. Tila löytyy koulun kolmannesta kerroksesta. Kolmannessa kerroksessa
sijaitsevat myös koulun ylemmät luokat (5.–6.-luokat). Kolmannen kerroksen tila oli suunnitel-
mallisesti valittu Maker-tilaksi, koska Kestilän mukaan STEAM-pedagogiikkaa toteuttavat
enemmän koulun ylemmät luokat ja he tarvitsevat lähellä olevat tilat pedagogiikan toteutta-
miseen. Tilaan on jätetty jonkin verran pöytäkoneita. Tilasta löytyy 3d-tulostin, Brotherin tar-
raleikkuri, Microbitit sekä Lego-robotit. Tilassa on myös liikuteltava kannettavien tietokonei-
den vaunu. STEAM-tila on vielä lukittu tila, jonne pääsee opettajien johdolla työskentelemään.
Ohjelmoinnin opetuksen lisäksi koulussa käytetään 3d-mallinnuksessa Tinkercad-nimistä ohjel-
maa.
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Opettajien koulutus
Teuvo Pakkalassa opettajille ei ole pidetty STEAMiin erillistä koulutusta. Koulutus on jäänyt
opettajien vapaaehtoisuuden varaan. Tällä hetkellä pari opettajaa osallistuu Oulun yliopiston
täydennyskoulutuksen (TOPIK) järjestämään STEAM-koulutukseen. Teuvo Pakkalassa on lisäksi
yhdelle opettajalle annettu torstaiaamuun yhden oppitunnin resurssi, jolloin koulun sisällä jär-
jestetään koulutuksia muille opettajille.

Oulun kaupungin koulutuskalenteri tarjoaa jonkin verran STEAM-aiheisia koulutuksia, joihin
opettajat voivat halutessaan osallistua. Opettajien tukena on myös STEAM in Oulu -sivusto,
joka tarjoaa monen tasoisia malleja toiminnan aloitukseen.

Case 2: Kempeleen alkusuunnitelmat STEAM-toimintaan
Tässä luvussa käsittelen Kempeleen kunnan suunnitelmia siitä, kuinka lähdemme hahmotta-
maan STEAM-toimintaa ja -opetusta. Ajatukset ovat jäsentyneet STEAM-opintojen myötä.
Teuvo Pakkalan koulun rehtorin ja luokanopettajan kanssa käydyt keskustelut ovat muovan-
neet lisää ajatuksia STEAMin aloittamisesta kunnassamme. Olen tutustunut myös Oulun kau-
pungin opettajiin, joiden kanssa olen vaihtanut ajatuksia STEAM-pedagogiikasta ja sen toteut-
tamistavoista ja olen saanut heiltä arvokkaita vinkkejä toiminnan aloittamiseen.

Kempeleen kunnassa toimii viisi peruskoulua, kolme yhtenäiskoulua ja kaksi pienempää yksik-
köä, joissa oppilaita on vuosiluokilla 1–4. Kempeleen kunnassa välineistö on hyvällä lähtöta-
solla. Isoilta kouluilta löytyy laserleikkuri, tarra- ja vinyylileikkureita, 3d-tulostimia sekä robotii-
kan välineistöä monipuolisesti. Suurin puute löytyy kouluiltamme STEAM-tiloista, joita ei varsi-
naisesti ole milläkään koululla. Laitteita on sijoitettu teknisen työn tiloihin, tietokoneluokkiin
sekä esimerkiksi robotit ovat kouluista riippuen eri varastoissa. Kahdesta pienemmästä yksi-
köstä löytyy välineitä hieman rajallisempi määrä, mutta esimerkiksi ohjelmoinnin välineistöä
on näissäkin yksiköissä hyvin.

Kempeleessä on vuosien aikana huomaamatta toteutettu STEAM-pedagogiikkaan kuuluvia
projekteja. Muutamissa yhtenäiskouluissa esimerkiksi kuudesluokkalaiset ovat suunnitelleet
kuvataiteen tunnilla oman logon, joka on myöhemmässä vaiheessa painettu kankaaseen. Logo
on lisäksi kaiverrettu lasertulostimella vaneriin. Kuudennen luokan oppilaat suunnittelivat yh-
teiskuntaopin, kuvataiteen ja äidinkielen yhteisprojektina uuden valmistettavan tuotteen. He
suunnittelivat tuotteelle mainoksen ja kuvasivat sen äidinkielen tuntien aikana. Lopullisena
tuotoksena oppilas on tehdyt käsitöiden yhteisprojektina sylityynyn omalla logollaan. Kolman-
nen luokan oppilaat tekevät lukuvuoden aikana minikasvihuoneen itselleen, johon keväällä is-
tutetaan kasveja kasvamaan.
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Kuva 1. Hahmotelma Kempeleen kunnan STEAM-polusta.

Mielestäni nämä muutamat projektiesimerkit kuvaavat hyvin Kempeleen kunnan tilannetta.
STEAM-pedagogiikkaa on jo jonkin verran mukana arjen opetuksessa, mutta sitä ei ole tietoi-
sesti kirjattu minkään koulun vuosisuunnitelmaan. Tulevaisuudessa tulemme luomaan kun-
taamme STEAM-polun, josta on hahmotelma Kuvassa 1. Olemme lähestyneet STEAM-toimin-
taa myös ohjelmoinnin näkökulmasta ja siksi ohjelmointi ja STEAM ovat kuvattuna samaan ku-
vaan. STEAM- ja ohjelmointipolun tarkoituksena on luoda kuntaamme opettajille arkeen hel-
pottavia työvälineitä opetussuunnitelman ja laaja-alaisten taitojen opettamiseen. Kuvassa olen
hahmotellut jonkinlaista ajatusmallia siitä, kuinka STEAM ja ohjelmointi voisivat näkyä koulun
arjessa.

Johtopäätökset
Seuraavassa listassa olen koonnut itseni mielestäni oleellisia asioita STEAM-toiminnan aloituk-
seen. Tämän listan tarkoituksena minulla on esitellä ja viedä STEAM-pedagogiikkaa eteenpäin
kunnassamme. Olen yrittänyt luoda lyhyen konkreettisen listan asioista, jotka pitää huomioida
STEAM-pedagogiikkaa aloittaessa. Ennen kuin listaa voidaan aloittaa läpikäymään kouluissa,
niin opettajat pitää saada tietoiseksi siitä, että mitä STEAM ylipäätään on ja mitä se tarkoittaa
pedagogiikan kannalta.

1. Innostunut ja kiinnostunut opettaja tai useampi opettaja
2. Koulun toiminta tukee STEAMia
3. Koulutus
4. Tilat
5. Laitteet
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Kiinnostunut ja innostunut opettaja
STEAM-pedagogiikka tarvitsee ehdottomasti kiinnostuneen ja innostuneen opettajan. Opetta-
jan työtä tukemaan tarvitaan koulun johdon tuki, johon voisin lukea rehtorin ja esimerkiksi
koulun kehittämisryhmän tms. Innostuneen opettajan rinnalle on hyvä löytää myös työskente-
lypari, jonka kanssa voi jakaa kokemuksia ja ajatuksia sekä ennen kaikkea suunnitella tulevaa
toimintaa.

Koulun toiminta tukemaan opettajia
Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että koululla hyväksytään STEAM- tai Maker-toiminta yh-
tenä työtapana. Jo olemassa olevia monialaisten oppimiskokonaisuuksien hyödyntämistä
STEAMin avulla kannattaa miettiä ja hyödyntää koulun opetuksessa.

Toiminnan aloittamisen kannalta voisi olla apuna myös, jos opettajilla olisi tiedossaan selkeä
suunnitelma siitä, kuinka heidän koulussaan tullaan toteuttamaan STEAMia kullakin luokka-as-
teella. Tällöin opettaja voi hahmottaa koulunsa toiminnan ja hän pystyy suunnittelemaan ja
toteuttamaan sellaisia STEAM-projekteja, jotka on esimerkiksi kokeiltu ja toteutettu eri kou-
luilla. Monialaiset oppimiskokonaisuudet kuin myös ohjelmoinnin opetus tukevat hyvin
STEAM-toimintaa.

Opettajien kouluttaminen
STEAM-toiminnan aloittaminen ei tarkoita, että kaikkia opettajia pitäisi systemaattisesti alkaa
kouluttamaan. STEAM-toimintaa voi tehdä oppilaiden kanssa jo pienillä projekteilla ja sen aloit-
tamiseen ei tarvita suurta kynnystä. Näen kuitenkin tärkeänä asiana sen, että STEAM-pedago-
giikkaa toteuttavissa kouluissa kaikilla opettajilla on olemassa tieto siitä, mitä STEAM tarkoittaa
ja millaista pedagogiikkaa se sisältää. Tämä antaa mielestäni hyvän lähtökohdan STEAMin aloi-
tukselle ja suunnittelulle.

STEAM-toiminnan yleistyessä koululla opettajat pystyvät jakamaan kokemuksiaan ja tekemi-
ään projekteja muille opettajille. Opettajien kouluttamisessa on hyvä käyttää myös koululla tai
kunnassa olevaa osaavaa opettajaa hyödyksi. Esimerkiksi lasertulostimen käytön opiskelu on
helppo aloittaa vaikkapa koulun yhteisessä pedagogisessa kahvilassa tai iltapäivässä, jolloin se
voi olla yhtenä pienenä palasena muiden asioiden joukossa.

Koulun tilat
STEAM-toiminta tarvitsee toimiakseen hyvät Maker-tilat. Maker-tilan tekeminen ei ole kuiten-
kaan listalla ensimmäisten asioiden joukossa, koska STEAM-toiminnan aloittamiseen ei tarvita
teknisiä laitteita, vaan toiminnan aloittamiseen riittää jokaisesta luokasta löytyvä perusväli-
neistö: sakset, paperia, paperiliittimiä.

Hyvä Makerspace-tila antaa kuitenkin uuden hyvän ulottuvuuden toiminnalle. Tilan voi sisustaa
ja kalustaa niin, että se kannustaa luovuuteen ja helppoon tekemiseen. Laitteita ei tarvitse erik-
seen hakea tai varata, vaan ne ovat heti saatavilla, kun Maker-tilaan astuu sisälle.
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Koulun välineet
STEAM-opetuksen laajentuessa koululla voidaan alkaa miettiä seuraavaksi laitehankintoja. Lai-
tehankinnoissa huomioidaan koulun toimintakulttuuri, eli mitä varten laitteita ollaan hankki-
massa. Laitteiden tulee tukea koulun toimintaa ja ennen kaikkea koulun pedagogiikkaa. Laittei-
den hankinnoissa huomioidaan myös koulujen luokka-asteet ja niille sopivat välineet. Esimer-
kiksi Kempeleessä pienempiin kouluyksiköihin ei kannata ostaa isoa lasertulostinta. Olisi kui-
tenkin tärkeätä, että oppilaiden yhdenvertaisuus säilyy kunnassa. Tässä yhteydessä kunnan yh-
teisen STEAM-polun rakentaminen on tärkeää, koska siinä voidaan määritellä esimerkiksi se,
millä luokka-asteella käytetään ensimmäisen kerran lasertulostinta. Jos opettaja haluaa ko-
keilla lasertulostamista pienempien oppilaiden kanssa, niin silloin tulee kysymykseen vierailu
suuremmalla koululla, jossa laitteita on.

Onkin ensiarvoisen tärkeää pohtia, että onko jokaisen koulun pakko hankkia kaikkia tarvittavia
laitteita. Voisiko kunnassa tai kaupungissa esimerkiksi keskittää laitteita jollekin koululle, joka
voisi toimia ns. pajakouluna vai voisiko kunnasta löytyä pienimuotoinen Fab Lab -paja, jonne
oppilasryhmät tekevät vierailuja?
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Fab Lab oppimisympäristönä
Henri Sironen & Joona Jääskeläinen

Fab Lab eli Fabrication Laboratory on glo-
baalisti levittäytynyt avoimen innovoin-
nin konseptia toteuttava työskentelytila.
Oulun Fab Lab-yksikkö sijaitsee Oulun yli-
opiston tiloissa. Fab Labien ajatus on
luoda ja ylläpitää Maker-kulttuuria. Ne
ovat eräänlaisia työtiloja, joissa jokaiselle
tarjotaan mahdollisuuksia luoda omia
ratkaisuja ongelmiin. Näiden ongelmien
ratkaisut voivat vaatia välineitä ja sosiaa-
lista tukea, joita tällaiset yhteisöt, kuten
Fab Lab ovat valmiita tarjoamaan. Fab La-
bit tarjoavatkin materiaalit ja välineistöt
näiden ratkaisujen kehittämiseen. Tämän
lisäksi henkilökunta tarjoutuu perehdyt-
tämään välineistön käyttämiseen. Fab Labeissa toiminta keskittyy digitaalisten valmistuspro-
sessien kautta oppimiseen. Keskiöön nousevat erilaiset ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot, kun
projektien aikana siirrytään suunnitelmista ja materiaaleista askel kerrallaan kohti valmista
tuotetta. Fab Lab on ensisijaisesti suunnattu opiskelijoille erilaisia projekteja varten ja vaikka
STEAM ei perustamisvaiheessa ollutkaan keskeisenä aatteena on se hiljalleen sitoutunut vah-
vaksi osaksi Fab Lab toimintaa. Lisäksi Fab Lab voidaan nähdä eräänlaisena näyteikkunana ar-
jessa ehkäpä etäisiksi jääville insinöörialoille. Oppilaille tarjotaan täten mahdollisuus tutustua
konkreettisesti tuotesuunnitteluun ja tuotteiden valmistamiseen.

Haastattelimme Oulun Fab Labissa työs-
kentelevää yliopistonlehtoria Antti män-
tyniemeä, joka kuvasi STEAM-toiminnan
olevan hänen näkökulmastaan erään-
laista tutkimuksen ja tuotekehityksen la-
boratorio simulaatiota. STEAM-toiminta
muodostaa hyvin insinöörimäisen toi-
mintamallin, jossa suunnittelussa käyte-
tään monipuolisesti STEAMin eri osa-
alueita. Työskentelyn Keskiössä on on-
gelmien ratkaisu, sekä saatavilla olevien
tietojen ja taitojen soveltaminen, jotta
päädytään valmiiseen tuotokseen. Män-
tyniemi toteaa myös toiminnan

Kuva 1. Koulubudjetille sopiva laserleikkuri. (Kuva © Joona
Jääskeläinen, 2021)

Kuva 2. Vinyylileikkurilla voidaan leikata esimerkiksi erilaisia
tarroja ja heijastinpintoja. (Kuva © Joona Jääskeläinen, 2021)
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painottuvan nimenomaisesti suunnitteluun, sillä vaikka Fab Lab toiminnassa erilaiset koneet ja
työkalut ovat keskeisessä asemassa, on niiden hyödyntäminen vain pieni osa lopullista proses-
sia.

Oulun Fab Lab yksikkö tekee laajasti yhteistyötä eri koulujen kanssa niin paikallisella, kuin val-
takunnallisellakin tasolla. Koulujen ja Fab Labin välinen vuorovaikutus on molemminpuolista,
sillä kiinnostuneet koulut ovat usein yhteydessä heidän puoleensa, mutta toisaalta Fab Lab tuo
itseään esille muun muassa Mobile Fab Labin kautta. Mobile Fab Lab tuo Maker-toimintaa ja
välineistöä miniatuurikoossa kouluille, mikä on mahdollistanut toiminnan markkinoinnin aina
Kokkolasta Kuusamoon. Fab Labin ja peruskoulujen välinen yhteistyön voidaan todeta olevan
erittäin tiivistä. Mäntyniemi arvioikin Fab Labissa vierailevan noin 1000 oppilasta vuodessa. Yh-
teistyö määriytyy pitkälti opettajien ja rehtoreiden aktiivisuuden mukaan, jolloin Fab Labin toi-
mintaa on mahdollista integroida erilaisten oppiaineiden opettamiseen. Vierailut voivat olla
lyhyitä, yhden kerran visiittejä, mutta sovittaessa myös pidempien projektien toteutusta tuke-
vaa toimintaa. Tämän lisäksi Mäntyniemi kertoo Fab Labin olevan avoinna oppilaille myös kou-
lupäivien ulkopuolisena aikana, mikä antaa oppilaille mahdollisuuden tulla toteuttamaan omia
projektejaan ja mielenkiinnonkohteitaan.

Fab Lab tarjoaa myös 25opintopisteen opintokokonaisuuden yliopiston opiskelijoille. Opinto-
kokonaisuus pitää sisällään viisi viiden opintopisteen kurssia ja kokonaisuus etenee kumulatii-
visena oppimisprosessina.

Mäntyniemen mukaan STEAM on tullut
jäädäkseen osaksi pedagogista perustaa.
Hän näkee STEAMin roolin korreloivan
jatkuvan digitalisaation vanavedessä.
Koulujen tulee heijastaa jatkuvasti kehit-
tyvän digitalisoituvan yhteiskunnan tar-
peita, mikä edellyttää omanlaistaan ajat-
telutapaa. Mäntyniemi näkeekin STEAM-
ajattelutavan eräänlaisena yhdistävänä
siltana kehittyvän yhteiskunnan ja sen
tarpeiden vastaamiselle. STEAM on kehit-
tynyt aikaisemminkin, sillä Arts näkökul-
maa edustava A-kirjain voidaan nähdä
eräänlaisena lisäosana STEMille. Mänty-
niemi näkee STEAMin tulevaisuuden valoisana ja uskookin sen kehittyvän tulevaisuuden yh-
teiskunnan tarpeiden mukaisesti. STEAMin tuoma ajattelutapa ja toimintakulttuuri voivatkin
olla avainasemassa sopeutumisessa tuleviin haasteisiin. Ihmiskuntana painimme erilaisten mo-
niulotteisten haasteiden kanssa, kuten ilmastonmuutos ja korona, joista selvitäksemme tarvit-
semme monialaista ammatillista yhteistyötä. Mäntyniemi näkeekin juuri STEAMin ja Fab Labin
luovan mahdollisuuksia monialaiseen yhteistyöhön, jolloin erilaisten näkökulmien ja ammatti-
taitojen yhdistäminen voi mahdollistaa todella hedelmällisiä lopputuloksia.

Kuva 3. 3D-tulostimia voidaan käyttää pienten esineiden digi-
taaliseen valmistamiseen. (Kuva © Joona Jääskeläinen, 2021)
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Lisäksi tarkastelimme Mäntyniemen kanssa myös STEAM-toiminnan luomia mahdollisuuksia ja
haasteita erityisesti Fab Labin toimintaa ajatellen. STEAM tarjoaa toiminnalle systemaattisia
työmenetelmiä ja ongelmalähtöisyyden kautta pystytään luomaan uusia ratkaisuja ilmeneviin
ongelmiin tarkastelemalla ja yhdistelemällä erilaisia innovaatioita. Lisäksi Mäntyniemi nostaa
omalla kohdallaan STEAM-ajattelun suureksi hyödyksi sen mukanaan tuovan oman toiminnan
reflektion. Hehkutuksesta ja positiivisesta “pöhinästä” huolimatta STEAMikaan ei välttämättä
esiinny täysin ongelmitta. Esimerkiksi tuotesuunnittelussa erilaiset hahmottamisen taidot ovat
keskeisessä osassa. Valmiin tuotteen hahmottaminen voi olla vaikeaa joillekin oppilaille jo kol-
miulotteisista hahmotelmista, saati kaksiulotteisista piirustuksista tai koodinpätkistä. Lisäksi
erilaiset ohjelmat, joita Fab Labissa tuotettavien esineiden suunnitteluun käytetään, voivat
vaatia aikaa aikaa jotta niiden käytössä päästään alkeistaitoja pidemmälle.

Tietotaidon lisäksi STEAM-toiminta vaatii myös tietynlaisia resursseja. Joskus nämä resurssit
voivat olla myös abstrakteja. Mäntyniemi nostaa ajan yhdeksi STEAM-toiminnan keskeisim-
mistä vaatimuksista. STEAM-toiminnan suunnittelu ja muihin aiheisiin liittäminen on usein ai-
kaa vievää. Lisäksi toiminta itsessään voi olla aikaa vievää ja esimerkiksi opetussuunnitelman
asettamat oppimistavoitteet voivat väkisinkin syödä suurempiin projekteihin käytettävissä ole-
vaa aikaa. STEAM on pohjimmiltaan melko oppijalähtöistä työskentelyä ja varsinkin sen alku-
taipaleella olisi tärkeää, että oppilaat voisivat muodostaa itse tietojaan ja kehittää taitojaan.
Yleensä aikarajoitukset tulevat kuitenkin vastaan, jolloin voidaan joutua turvautumaan osittain
tai kokonaan valmiisiin ratkaisuihin. Lisäksi Fab Lab tyylinen toiminta vaatii väistämättä myös
jonkinlaisia välineitä. Tulee kuitenkin huomioida, että välineet eivät ole STEAM-toiminnan kes-
kiössä. Lisäksi Fab Lab tarjoaa mahdollisuuden mm. Oulun kouluille hyödyntää monipuolista
valikoimaa erilaisia koneita ja Mobile Fab Lab tuo näitä työkaluja myös kauemmas. Koulut voi-
vatkin toteuttaa STEAM-toimintaa tehokkaasti yhteistyössä Fab Labin kanssa suorittamalla esi-
merkiksi suunnittelun vaiheet koulun ympäristössä. Nämä suunnitelmat voidaan taas konkre-
tisoida Fab Labin tarjoamin resurssein.

Kuva 4. Valmistuksessa käytettävät materiaalit vaih-
televat aina muovista puuhun ja huopakankaaseen.
(Kuva © Henri Sironen, 2021)

Kuva 5. Fab Labissa voidaan valmistaa niin käyttö-
kuin koriste-esineitä. (Kuva © Henri Sironen, 2021)
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Fab Labin toiminta on varsin avointa ja olisikin toivottavaa, että nuoret kokisivat toiminnan
omaa identiteettiään tukevana tekijänä. Mäntyniemi toivottaakin jokaisen oppilaan tervetul-
leeksi tutustumaan Fab Labin toimintaan, sillä tällainen fyysinen ja sosiaalinen työtila luo ainut-
laatuisen mahdollisuuden toteuttaa itseään ja perehtyä laajemmin itseään kiinnostaviin aihe-
piireihin. Ovet ovatkin avoinna aukioloaikojen puitteissa ja henkilökunta on helposti lähestyt-
tävissä, mikäli teillä heräsi kiinnostusta Fab Labin toimintaa kohtaan.
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