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Opetussuunnitelmauudistus vuonna 2004 muutti käsityönopetuksen tavoitteenasettelua, minkä 

vuoksi muotoilimme opetustyöhömme vuonna 2005 nelikenttämallin perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita ja käsityönopetuksen tavoitteita jäsentäväksi työvälineeksi. 

Nelikentässä ryhmittelemme käsityön tavoitteet neljään lohkoon: 1) perustaitojen ja niihin 

liittyvien tietojen tavoitteet 2) suunnittelun tavoitteet 3) työskentelytaidolliset tavoitteet sekä 4) 

yleiset kasvatukselliset tavoitteet. Olemme käyttäneet nelikenttää sekä peruskoulun 

käsityönopetuksessa että luokanopettajakoulutuksessa etenkin opetusharjoitteluohjauksen 

työvälineenä.  

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, kuinka nelikenttä jäsentää 

opettajaharjoittelijoiden ajattelussa käsityön opetussuunnitelmaa ja käsityön teoreettista 

ajattelua sekä käsityönopetuksen suunnittelua ja toteutusta. Koehenkilöjoukkomme koostui 

tekstiilityönopetusta lukuvuonna 2005–06 harjoitelleista luokanopettajaopiskelijoista, ja 

tutkimuksemme aineistona olivat opettajaharjoittelijoiden harjoitteluraportit sekä heille 

nelikentän käytöstä tekemämme kyselyn vastaukset. 

Tutkimusmenetelmämme aineistomme raporttiosassa oli sisällönanalyysi. Luokittelimme 

opiskelijoiden käsityöhön liittyvät maininnat tutkimusongelmaamme pohjautuviin pääluokkiin, 

ja ryhmittelimme ne pääluokkien sisällä nelikentän lohkojen mukaisiin ryhmiin. Aineistomme 

kyselyosuus käsiteltiin ryhmittelemällä.  

Tutkimuksemme perusteella näyttää siltä, että nelikenttä ei jäsennä käsityön teoreettista 

ajattelua. Tämän osoittivat opiskelijoiden raporttipohdinnat ja kyselymme vastaukset. Sen sijaan 

nelikenttä toimi erinomaisesti käsityön käytännön työvälineenä. Harjoitteluraportit ja 

opiskelijoilta suorana palautteena tulleet kyselyvastaukset osoittivat, että se jäsensi sekä 

opiskelijoiden tavoitteenasettelua että käsityönopetuksen suunnittelua ja toteutusta. 

Tutkimuksen tuloksena voidaan pitää myös sitä, että aineistostamme nousi esiin aikaisemmin 

laatimamme kouluopetuksen ja oppilaan tavoitteiden kirjaamiseen tarkoitetun nelikentän 

vierelle opettajana kasvamisen tavoitteille suunnattu nelikenttä. 

 

Avainsanat: käsityönopetus, opetussuunnitelma, käsityö, tekstiilityö, opetusharjoittelu 
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1 JOHDANTO 

 

Käsityön tavoitteiden päivittäminen vuoden 2004 perusopetuksen 

opetussuunnitelmauudistuksessa loi vaatimuksen uudistaa ajattelutapoja niin 

koulutyössä kuin opettajankoulutuksessakin. Olemme tarttuneet haasteeseen 

hahmottelemalla nelikenttämallia, jonka avulla haluamme esitellä uuden tavan jäsentää 

käsityö-oppiaineen luonnetta ja uuden opetussuunnitelman mukaista opetuksen 

toteutusta. Näkökulmamme on työmme kautta vahvasti tekstiilityö, mutta haluamme 

koetella malliamme myös kaikille oppilaille samansisältöisen käsityön opetuksessa.  

 

1.1 Käsityö-oppiaine uudessa opetussuunnitelmassa 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käsityön tavoitteet ovat 

painottuneet uuteen suuntaan. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille. 

Sisällöt koostuvat sekä teknisestä työstä että tekstiilityöstä. Tämän lisäksi vuosiluokilla 

5–9 voidaan oppilaalle antaa mahdollisuus painottaa käsityöopinnoissaan 

kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan jompaakumpaa osa-aluetta. Uusi 

valtakunnallinen opetussuunnitelma korostaa tuotteen visuaalista ja teknistä 

suunnittelua sekä valmistusprosessin suunnittelua enemmän kuin vuoden 1994 

opetussuunnitelma. Käsityönopetuksessa pyritään siihen, että oppilas oppii vähitellen 

hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin tuotteen suunnittelusta sen valmiiksi 

saattamiseen asti. Käsityön tekemistä pidetään merkittävänä sekä yksilön kehityksen, 

etenkin ajattelun taitojen kehittymisen että yhteisöllisen vastuun kasvamisen kannalta. 

Tavoitteissa painottuvat entistä voimakkaammin käsityön yhteiskunnallinen ja 

ekologinen merkitys sekä tietotekniikan ja teknologiakasvatuksen osuus osana opetusta. 

Käytännön tasolla opetussuunnitelman päivittäminen on tarkoittanut koko 

ikäluokan yhteisen käsityönopetuksen järjestämistä, oppiaineista riippumattomien 

aihekokonaisuuksien käsityön osuuden rakentamista sekä suunnittelun opettamisen 

nostamista entistä keskeisempään asemaan.  

Uusi käsityön opetussuunnitelma on peruskoulun aikaisista opetussuunnitelmista 

monipuolisin ja siksi myös opettajalle haasteellisin etenkin sen vuoksi, että se velvoittaa 

entistä selkeämmin muuhunkin kuin käden taitojen kehittämiseen. Aineenopettajina 

näkemyksemme on, että valmistettava työ on myös väline opettaa jotain aivan muuta.  
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Omassa työssämme käsityönopettajina ja opettajankouluttajina olemme halunneet 

etsiä vastausta etenkin opetussuunnitelman edellyttämään yhteisen käsityön vaateeseen: 

millä tavoitteilla ja kuinka toteuttaa käsityön opetus siten, että sen avulla pystytään 

tarjoamaan koko ikäluokalle niitä oppimisen välineitä, joita käsityön monipuolisella 

tekemisellä on mahdollista saavuttaa. Olennaista on huomata, mikä siirtovaikutus 

opetuksella on työelämään, yhteiskuntaan, henkilökohtaiseen arkeen ja vapaa-aikaan.  

 

1.2 Käsityön opetusta jäsentävän mallin tarve 

Yleisellä tasolla laadittu opetussuunnitelma jää varsinkin nuorelle opettajalle usein 

kaukaiseksi. On vaikea muuttaa opetussuunnitelman tavoitteita käytännön toimiksi. 

Jotta suunnitelma siirtyy käytännön opetustyöhön niin, että oppilaan sekä tiedollisen, 

taidollisen että henkisen kasvun mahdollisuus taataan, tarvitsee opettaja avukseen 

ajatuksia jäsentävän työvälineen. Työvälineen tarkoituksena on toimia tavoitteiden, 

sisältöjen ja didaktisten ratkaisujen ohjaajana. 

Ajatuksia jäsentävää mallia tarvitaan myös luokanopettajakoulutuksessa 

opetusharjoittelun ohjaamisen työvälineeksi. Olemme todenneet, että käsityön 

luokkaharjoittelua leimaa voimakkaasti opettajaharjoittelijan oman taidonhallinnan 

kokeminen. Epävarmuus omien käsityöllisten taitojen ja aineenhallinnan riittävyydestä 

haittaa opiskelijan keskittymistä luokan pedagogiseen ohjaamiseen. Tällaisissa 

tapauksissa käsityönopetuksellinen prosessi tulee pilkkoa loogisesti hahmotettaviin ja 

didaktisesti jäsenneltävissä oleviin kokonaisuuksiin. 

Kolmas tärkeä syy ajatuksia jäsentävän mallin kehittelyyn löytyy käsityö-

oppiaineen murroksesta: koko ikäluokalle tarkoitetun käsityön opetuksen 

suunnittelemiseen tarvitaan avuksi sellainen didaktinen väline, joka kattaa oppiaineen 

materiaaleista ja tekniikoista riippumattomat yhteiset tavoitteet. Opetussuunnitelman 

edellyttämä joko koko perusopetuksen ajan jatkuva tai projektimuotoisesti toteutettava, 

kaikille oppilaille samansisältöinen käsityö on aluetta, jossa ei enää ole mahdollista 

toimia vain perinteisin tekstiilityön tai teknisen työn keinoin. Samansisältöisen 

käsityönopetuksen myötä oppilas käy läpi perinteistä opetusta laajemman materiaali-, 

työväline- ja tekniikkaopetuksen.  

Opiskeltavat sisällöt laajenevat, vaikka tuntimäärä pysyy ennallaan. Vaarana on 

oppimisen pinnallisuus. Ajanpuutteen vuoksi oppilaan ei ole mahdollista edetä 
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taidonhallinnassaan soveltavalle tasolle, eikä jäljentävä tekeminen anna vielä 

motivaatiota herättävää osaamisen kokemusta. Oppilaan tulee päästä toteuttamaan 

kokonaista käsityöprosessia omien edellytystensä tasolla. Oppiaineen kasvatustehtävän 

kannalta tärkeintä on nähdä pintaa syvemmälle, analysoida ja nostaa esille oppilaan 

kokonaiskehitystä tukevat keskeiset tavoitteet – syyt opettaa neulomaan ja 

nikkaroimaan yhteiskunnassa, jossa kaiken voi ostaa valmiina.  

 

1.3 Nelikenttä 

Kun otimme käyttöön vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 

muotoilimme sitä jäsentäväksi käytännön työvälineeksi nelikenttämallin. Nelikentässä 

ryhmittelemme käsityön tavoitteet neljään lohkoon: 1) perustaitojen ja niihin liittyvien 

tietojen tavoitteet, 2) suunnittelun tavoitteet, 3) työskentelytaidolliset tavoitteet sekä 4) 

yleiset kasvatukselliset tavoitteet.  

Nelikentän nelijakoisuus saa perusteensa käsityönopetuksen luonteesta. Toisaalta 

aineen opetusta leimaavat käsityöllinen toiminta ja käsityöllinen taitaminen, toisaalta 

kyseessä on koulun oppiaine, jolla on tavoitteellinen kasvatustehtävä. Opettajalta 

aineenhallinnan saavuttaminen edellyttää kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. 

Kasvatuksellisen kokonaisuuden hallinta taas edellyttää sekä työskentelytaitojen että 

laajempien kasvatuksellisten taitojen ymmärtämistä. Työkasvatuksen painottuminen 

nousee jo oppiaineen nimestä sekä sen konkreettiseen tulokseen tähtäävästä luonteesta.  

 

1.4 Käytännön kokemuksia 

Käytännön opetustyössä nelikenttäjaottelu on helpottanut lukuvuoden sisältöjen 

rakentamista monipuoliseksi kokonaisuudeksi sekä auttanut jäsentämään tunti- ja 

jaksosuunnitelmia loogisella tavalla. Työskentelyn lähtökohtana voi vuoroin olla tiedon 

ja taidon neljännes tai esimerkiksi kasvamisen taitojen neljännes: niin perinteisen 

tekniikan harjoittelu kuin kestävän kehityksen näkökulma ovat molemmat hyviä runkoja 

monipuoliselle opetusjaksolle. 

Tämä jaottelu sopii sekä oppilasarvioinnin että oppilaan itsearvioinnin pohjaksi. 

Opettaja, etenkin harjoitteleva opettaja, voi nelikentän avulla analysoida joko 

yksittäisen oppilaan tai luokan työskentelyn etenemistä: jos työskentelytaidot ovat 
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puutteelliset ja luokka levoton, voikin syy olla heikossa taidonhallinnassa tai 

epärealistisessa suunnittelussa. Yhtä lailla suunnittelun rajoittuneisuus voi olla seurausta 

materiaalituntemuksen ja työvälinetietouden vajaavaisuudesta.  

Olemme viime lukuvuoden aikana ohjanneet käsityön opetusharjoittelijoita 

nelikenttäajattelun mukaan. Kokoamassamme palautteessa nousi esille etenkin 

nelikentän merkitys ajattelua ja toimintaa jäsentävänä välineenä, joka auttaa ottamaan 

entistä paremmin huomioon käsityönopetuksen osa-alueet. Eräs opiskelija kirjoittaa:  

 

Nelikenttä on mielestäni ikään kuin prisma, jossa eri puolet painottuvat eri tavoin, 

mm. oppilaiden iän, työskentelyvaiheen ja opettajankin mukaan. Nelikentän 

pohtiminen auttaa mieltämään, millainen opettaja on; onko hän ensisijassa 

taitojen välittäjä, kasvattaja vai työskentelykulttuurin edistäjä.  

 

Saamissamme palautteissa korostettiin opetuksen jäsentelyn merkitystä käytännön 

tilanteissa ja nelikentästä saatua apua sekä opettaja-arvioinnille että oppilaan 

itsearvioinnille. Ilman tietoista jäsentelyä opettajan ratkaisut voivat jäädä piilotajuisiksi 

ja harkitsemattomiksi. Lisäksi oli nähtävissä opiskelijoiden ajattelussa tapahtunut 

muutos: perinteisen yksipuolisen, vain tuotteiden valmistamiseen keskittymisen sijaan 

käsityön opetus käsitettiin entistä monipuolisempia kasvatusmahdollisuuksia tarjoavaksi 

oppiaineeksi.  

 

1.5 Kehittämisen kohteita 

Yhteisen käsityön kautta on nyt entistä suurempi mahdollisuus hyödyntää käsityötä 

tukemaan muiden oppiaineiden sisältöjä. Pienimuotoisen integroinnin sijaan käsityötä 

tulisi käyttää tietoisemmin hyväksi havainnollistamaan esimerkiksi ympäristö- ja 

luonnontieteitä, fysiikkaa ja kemiaa, kulttuurikasvatusta ja äidinkielen opiskelua.  

Pitkästä historiastaan huolimatta käsityöllä on hyvin tuore tiedetausta moniin 

muihin koulun oppiaineisiin verrattuna ja käsityön didaktinen tieto on edelleen 

suurimmalta osalta ns. hiljaista tietoa. Käsityötieteen ja käsityökasvatuksen 

tutkimuksissa on keskitytty luomaan teoreettisia malleja etupäässä käsityöllisestä 

prosessista. Ainepedagogisen tiedon käsittely on sen sijaan toistaiseksi ollut 

vähäisempää. Myöskään teoreettisten mallien soveltamista käytännön opetustyöhön ei 

toistaiseksi ole tutkittu riittävästi. Omalta osaltamme haluamme peilata käsityön teoriaa 
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nyt käyttöön otetun opetussuunnitelman tavoitteisiin tuoden sitä samalla lähemmäksi 

opettajan konkreettista arkityötä. 

 

2 KÄSITYÖN KÄSITE  

 

Nykysuomen sanakirja (1983) määrittelee käsityön käsin tai käsissä pidettävin työkaluin 

suoritetuksi työksi tai käsin tehdyn työn tuotteeksi. Molemmissa kohdissa lisätään 

lisämäärittely erityisesti naisten käsityö (ompeleminen, neulominen, kutominen) ja 

erityisesti naisten tekemä tuote. Tämä käsityö-käsitteen kaksijakoisuus on yleisesti 

hyväksytty käsityötieteen piirissä. Käsityön tekemis-funktiota on alettu nimittää 

(käsityö)prosessiksi ja tuote-funktiota produktiksi (Anttila 1993). Käsityöllä on vielä 

kolmaskin merkitys Nykysuomen sanakirjan mukaan: monikossa käsityöt tarkoittaa 

koulun oppiainetta.  

Käsityö on ihmiselle oleellinen tapa toimia. Käsityötä koskeva tekemisen intentio 

on eräänlaista ihmisen perunsintentiota, koska käsillä tekeminen kuuluu ihmisen 

kehollisuuteen ja liikkuvuuteen sekä ihmisen maailmassa olemisen tapaan. 

Konkreettinen, käsin kosketeltava tuote ei ole ainoa käsityön tulos, vaan ulkoisen 

tuotoksen lisäksi käsityön tekeminen ja siihen liittyvät kokemukset kehittävät aina myös 

ihmisen henkisiä ja fyysisiä kykyjä ja ominaisuuksia synnyttämällä sisäisiä 

kvalifikaatioita eli elämäntaidollisia kykyjä, valmiuksia toimia tietyllä tavalla.  

(Kojonkoski-Rännäli 1995, 60, 67–68.) Lisäksi käden taidot ja kyky tehdä esteettisesti 

arvokasta ovat monen elinkeinon perusosaamista (Karppinen 2005, 1). 

Kun puhutaan konkreettisten tuotteiden valmistamisesta, voidaan määritellä, että 

käsityö on tuottamistoimintaa, jolle on tyypillistä, että valmistus etenee yleensä vain 

tuote kerrallaan tai pienissä sarjoissa päinvastoin kuin teollisessa tuotannossa. 

Käsityöprosessissa tekijä on keskeisessä asemassa, koska hän voi arvioida prosessia ja 

suunnata sen kulkua haluamallaan tavalla prosessin kaikissa vaiheissa. Työn tekijä 

käyttää aiemmin hankkimaansa taitotietoa syntyvien ideoitten toteuttamiseen. Ideat 

voidaan toteuttaa joko konvergentilla eli tunnettuja ratkaisuja soveltavalla tai 

divergentillä eli uusia ratkaisuja etsivällä tavalla, jolloin ne edellyttävät luovaa 

ongelmanratkaisua. (Anttila 1993, 32.)  

Anttila kirjoittaa osuvasti myös käsityön merkityksestä: 
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Yleensä käsityöllä on myönteinen merkitys. Se voi olla tekijälleen itselleen syvä 

tyydytyksen aihe, siinä voi olla luova ja ilmaista itseään, mutta se voi olla myös 

aivan tavallista viihtymistä ilman tietoisia määrällisiä tavoitteita. 

 

Käsityö on usein innovatiivista eli luovaa toimintaa. Silloin se voi olla myös sitä 

henkistä pääomaa, jolla on uutta annettavaa tekijälleen automaatistuvan ja 

taloudellisilta perusteiltaan horjuvan yhteiskuntamme rakenteellisesta 

muutoksesta selviytymiseksi. 

 

Käsityöllä on sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia. Se kuuluu edelleen 

tärkeänä osana kotitalouksien jokapäiväiseen elämään. Vaatteiden ja kodin 

tekstiilien valmistaminen ja korjaaminen samoin kuin kodin sisustus- ja 

korjaustyöt ja käyttöesineiden valmistaminen ovat edelleen osa suomalaista 

elämänmuotoa. Käsityöllä, etenkin tekstiilityöllä ja kodin sisustamiseen liittyvillä 

töillä, on siten vahva merkitys kuluttajankin näkökulmasta. Käsityöläiseksi 

lukeutuu – ja haluaa mielellään lukeutua – moni sellainen ammattilainen, joka 

tekee työnsä pääasiallisesti käsillään. 

 

Käsityön kulttuuriulottuvuus on tärkeä. Käsityö on osa kansallista kulttuuriamme. 

Sen traditioita ylläpitävä ja kehittävä voima kuuluu kansalliseen identiteettiimme. 

(Anttila 1993, 10.)  

 

Käsityö ottaa myös kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnan 

kehittymiseen. Kojonkoski-Rännäli (1998, 42, 44–45) kiinnittää huomiota yhteiskunnan 

teknistymisen käsityö-oppiaineelle luomiin paineisiin eli pyrkimykseen korvata 

käsityötekniikat koulussa korkeaan teknologiaan perustuvilla tuottamistekniikoilla. Hän 

nostaa esiin kaksi eriperustaista elämäntapaa: ekologisen elämäntavan (ecological life-

form) ja teknologisen elämäntavan (high-technological life-form) ja esittää, että ne ovat 

ainakin osittain sukupuolen mukaan jakaantuneet. Kojonkoski-Rännälin mukaan naiset 

ovat nähneet ja myös tutkimuksellisesti tuoneet esiin käsityön uudet, mutta ei välitöntä 

taloudellista hyötyä tuottavat merkitykset nykyisessä ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. 

Miehet taas korostavat ensisijaisesti taloudellisia näkökohtia, joiden valossa käsityön 

pitkäntähtäimen edut eivät näy. Ihatsu (2004, 50) jatkaa samaa ajatusta käsityön 

nykyisestä yhteiskunnallisesta merkityksestä kirjoittamalla, että yksi nykykäsityön 

tärkeimmistä yhteiskunnallisista tehtävistä ei ole toimia yksin modernismin 

vastarintana, vaan edustaa lisäksi jokapäiväisiä, inhimillisiä arvoja, jotka näyttävät 

hautautuneen korkean teknologian ja kulutusyhteiskunnan rakenteiden alle.  
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2.1 Käsityön muodot 

Kun käsityöllisessä prosessissa sama henkilö suorittaa kaikki vaiheet, eli tuotteen 

ideoinnin, esteettisten ja teknisten ominaisuuksien suunnittelun ja itse valmistamisen 

aina arviointiin asti, voidaan puhua kokonaisesta käsityöstä (Kojonkoski-Rännäli 1995) 

tai kokonaiskäsityöstä (Peltonen 1988). Tämä on käsityön olemuksen eräs oleellinen 

piirre, ja käsityön suuri arvo ihmisen kasvamisen ja kehittymisen kannalta onkin juuri 

tekemisen prosessin eheydessä ja kokonaisuudessa. Kokonainen käsityö vaatii sekä 

ihmisen henkisten ja älyllisten että hänen fyysisten ja motoristen kykyjensä käyttöä ja 

harjaantumista, jolloin se mahdollistaa ihmisen kehittymisen monipuolisesti 

olemuksensa kaikilla alueilla. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 68, 92.)  

Käsityö ei aina ole kokonaista käsityötä, vaan sitä on mahdollista toteuttaa myös 

ositettuna käsityönä (Kojonkoski-Rännäli 1995) tai kohdekäsityönä (Peltonen 1988), 

jolloin esimerkiksi käsityön tekijä toteuttaa jonkun toisen henkilön laatiman 

suunnitelman. Käsityötä on aina tehty myös tällä periaatteella, ja tämä on ehkä silloin 

kaikkein yleisin käsityömuoto, kun käsityö on harraste ja kun käsityönä tehdään 

tuotteita omiin tarpeisiin taloudellisista syistä. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 93–94.) 

Heikkilä (1987) jakaa käsityön tavalliseen, luovaan, taide- ja kokeilevaan 

käsityöhön. Tavallisessa käsityössä jo käsityöprosessin alkaessa tiedetään, millaiseen 

lopputulokseen, tuotteeseen ollaan pyrkimässä ja sen toteuttamiseen tarvittavat keinot ja 

tekniikat tunnetaan. Voidaan työskennellä valmiin mallin tai ohjeen mukaan. Tällöin 

tavallinen käsityö on osapuilleen samankaltaista kuin Kojonkoski-Rännälin kuvaama 

ositettu käsityö. Luovassa, taide- ja kokeilevassa käsityössä voidaan puhua kokonaisesta 

käsityöprosessista. Tuotteen ideointi kuuluu prosessiin ja sen tuottamiseen liittyvät 

ongelmat syntyvät ja ratkaistaan prosessin kuluessa.  

Luovan käsityöprosessin lähtökohtana on käsityön tekijän ulkoisen ja sisäisen 

todellisuuden vuorovaikutuksena muodostuva tarttumapinta. Tarttumapintojen ja 

tekemiensä havaintojen kautta käsityön tekijä löytää erilaisia ongelmia, jotka tuottavat 

ideoita käsityöprosessin käynnistämiseksi. Luovassa käsityön prosessissa idea syntyy 

ongelmasta. Ongelman ratkaisemiseen prosessoija käyttää sisäistä todellisuuttaan. 

Ratkaisuja joudutaan usein rajaamaan ulkoisen todellisuuden mukaan, koska yleensä 

käsityösuoritus on tilannesidottu. Ideoiden ei vielä tarvitse olla lopullisia, vaan niitä 

seulotaan ja kehitetään ja lopulliset tuotteet kehitetään ideoista, joissa on 
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tarkoituksenmukaisesti yhdistetty persoonallista ainesta ulkoisen todellisuuden 

tarjoamiin tilannetekijöihin. (Heikkilä 1987, 85.)  

Käsityökasvatuksessa tavallisen käsityön tilanteissa on suhteellisen helppoa 

’luiskahtaa’ luovan käsityön alueelle ja palata taas sieltä takaisin. Tällainen 

vaihduntailmiö ei ole kovin harvinainen esim. koulujen käsityönopetuksessa. 

Yleensä näissä tilanteissa pyritään rikastuttamaan luovalla vaiheella tavallista 

käsityösuoritusta. Joskus tällainen vaihe on niin luonnollinen, ettei sitä edes 

huomaa (Heikkilä 1987, 31). 

 

Heikkilän luovan käsityön prosessin kaavio ja kulku on lineaarinen. Anttila esittää 

kehämallin, jossa prosessi etenee spiraalimaisina suunnittelun ja toiminnan toisiinsa 

kytkeytyvinä kierroksina. Ulkoinen ja sisäinen palaute muokkaavat tuotteen 

suunnittelua ja valmistusta sekä prosessin kuluessa että kun edetään jo päättyneestä 

käsityöprosessista uuteen. Anttilan teoreettinen käsityön suunnittelun ja valmistuksen 

malli tulee tarkemmin esille luvussa 3. 

Taidekäsityö ja kokeileva käsityö ovat Heikkilän kategorioissa luovaa käsityötä 

omaperäisempiä prosesseiltaan ja lopputuloksiltaan. Ne vaativat tekijältään 

ennakkoluulottomia persoonallisia panostuksia, ideoiden monipuolista kehittelyä, 

uusien työtapojen löytämistä. (Heikkilä 1987.)  Häti-Korkeila ja Kähönen (1985, 14) 

määrittelevät taidekäsityön siten, että taidekäsityönä valmistetuissa tarve- ja koriste-

esineissä esteettiset näkökohdat ovat vallitsevia. Puhuttaessa taidekäsityöstä ollaan jo 

liukumassa käsityöstä taiteeseen. Käsityön ja taiteen rajanveto ei ole koskaan ollut 

yksinkertaista. Kojonkoski-Rännälin (1995, 81–82) mukaan kaikki ihmisen kaikkina 

aikoina käsillään tekemät tuotokset ovat enemmän tai vähemmän taidetta, jos 

tuottamisessa pyrkimys harmonisiin muotoihin ja kauneuteen katsotaan pyrkimykseksi 

taiteellisuuteen.  

Käsityöllä on ikivanhat perinteet taiteen tuottamistekniikkana. Käsityön tuotos voi 

”tulla” taideteokseksi silloin, kun tekijällä on ollut pelkän käyttö- tai koriste-esineen 

tekemisen lisäksi tarkoitus ja kyky ilmaista työssään jokin idea tai ajatus. Sekä 

käsityössä että taiteessa tekemisen tuloksena syntynyt artefakti on suhteellisen pysyvä 

esine, eikä näin ollen taidetta ja käsityötä ole ollenkaan helppo erottaa toisistaan. 

(Kojonkoski-Rännäli 1995, 81–82.) Ihatsu puolestaan esittää neljä kriteeriä, joiden 

mukaan taide ja käsityö voidaan erottaa toisistaan: 1) Taide ilmaisee henkisyyttä, 

käsityö (craft) fyysisyyttä, 2) taide käsitetään esteettiseksi, käsityö toiminnalliseksi, 3) 

taidetta pidetään originaalina ja yksilöllisenä, käsityötä perinteisenä ja toistavana, 4) 

taiteella on vapautta, käsityö on rajattua. (Ihatsu 2002, 60.) Useinkaan tällaisten 
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erotteluiden tekeminen taideartefaktin ja käsityötuotteen tai taiteellisen ja käsityöllisen 

toiminnan suhteen ei ole helppoa, ei ehkä lainkaan mahdollista. 

Myös rajanveto käsityön ja muotoilun välillä voi olla vaikeaa. Muotoilu 

määritellään Valtioneuvoston periaatepäätöksessä muotoilupolitiikasta (2000) eli 

Muotoilu 2005! -ohjelmassa seuraavasti: Muotoilu on sitä esteettiset, eettiset sekä 

käytettävyyteen ja markkinointiin liittyvät seikat huomioivaa suunnittelutoimintaa, joka 

kohdentuu teollisuuden, kaupan ja palvelualojen yrityksille sekä julkisen sektorin 

organisaatioille. Ohjelmassa tarkastellaan myös käsityötä osana muotoilualan 

kokonaisuutta. Usein ammattikäsityö ymmärretään pitkälti muotoiluna, ja voidaankin 

puhua käsityömuotoilusta, jota on esimerkiksi ammattipuusepän omaan suunnitteluun 

perustuvat kalusteet tai keraamikon itsensä muotoilemat astiat. Koska esineen 

valmistaminen vaatii valintojen tekemistä rakenteen, ulkonäön ja valmistusmenetelmien 

suhteen, käsityöläinen on yhtä paljon muotoilija kuin kuka tahansa tuotesuunnittelija. 

Käsityömuotoilua pidetään muotoilun erityislajina, joka ei ole 

ongelmanratkaisutoimintaa eikä taidetta, sillä käsityön kohdalla on vaikea sanoa, missä 

kädentaito alkaa ja missä muotoilu päättyy. On kuitenkin osoitettu 

käsityömuotoiluprosessin olevan ongelmia ratkovaa, vaikka se eroaakin tavanomaisesta 

muotoiluprosessista. Käsityömuotoilua voi pitää keskitienä käsintehtyjen 

uniikkiesineiden ja teollisesti tuotettujen esineiden välillä. (Ihatsu 2004, 47–49.)  

Taiteen ”lajeista” myös kansantaide on lähellä käsityötä. Heinänen ehdottaa, että 

tekemisen ilosta, viihtyvyyden ja itseilmaisun vuoksi tapahtuvaa käsityön tekemistä, 

josta syntyy käyttöesineitä, kutsuttaisiin kansantaiteeksi, koska tämänkaltainen toiminta 

on käsityön käsitteitä määriteltäessä yleensä jäänyt määrittelemättä ja se on kansan 

taideinstituution ulkopuolella tuottamaa epävirallista kulttuuria (Heinänen 1994, 4).  

Yhtenä käsityön muotona voidaan pitää myös perinnekäsityötä, joka perustuu 

suomalaisen käsityökulttuurin kunnioittamiseen ja ymmärtämiseen. Suomalaisen 

perinteen vahvuudesta kertoo jatkuva kiinnostus kansantaiteen mallien valmistamiseen 

(Simpanen 1994, 7). Vaikkakaan malleja ei jäljennettäisi sellaisenaan, perinnekäsityötä 

voidaan pitää jäljentävänä käsityönä esine- tai tuotekeskeisyytensä vuoksi. Siitäkin 

huolimatta, että jäljentävää käsityötä ei arvostettaisi kovin korkealle, perinnekäsityö on 

tarpeellista tuhatvuotisen kansallisen perinteen tuntemuksen ja arvostamisen välittäjänä 

(Autio 1997, 36).  
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2.2 Käsityö prosessina 

Käsityö on kokonaisvaltainen prosessi, joka sisältää ihmisen, teknologian ja ympäristön 

vuorovaikutusta (Lepistö 2004, 23).  Kaukisen (2004, 15) mukaan käsityöllisen 

prosessin sisäisiä prosesseja ovat tuotteen ideointi sekä esteettinen ja tekninen 

suunnittelu ja ulkoisia prosesseja ovat ihmisen toiminnat. Käsityöllinen prosessi on 

yksittäisvalmisteen eli produktin aikaansaamista. Käsityöprosessin vaiheet ovat 

karkeasti määriteltyinä suunnittelu, valmistus ja arviointi. Suunnittelu sisältää tuotteen 

ideoinnin, visuaalisen suunnittelun, tekniset ratkaisut ja työvaiheiden suunnittelun. 

Valmistuksessa materiaalit työstetään aiotuksi tuotteeksi sopivilla työvälineillä sopivaa 

työmenetelmää käyttäen. Arvioinnissa puntaroidaan suunnittelu- ja valmistusratkaisuja, 

tuotteen esteettisyyttä, kustannuksia ja merkityksiä. Käsityöprosessin vaiheet seuraavat 

harvoin toisiaan lineaarisessa järjestyksessä. Yleisesti suunnittelua tapahtuu edelleen 

myös valmistuksen lomassa ja arviointi liittyy sekä suunnittelu- että valmistusvaiheisiin. 

Käsityöprosessin vaiheet tulevat tarkemmin käsittelyyn luvussa 3 Käsityön teoreettisia 

malleja. 

Kun kokonaisessa käsityössä sama henkilö tekee kaikki käsityöprosessin vaiheet, 

siinä yhdistyvät ideointi, taiteellinen ja tekninen suunnittelu sekä tuotteen valmistus 

yhdeksi kokonaisuudeksi eli käsityön tekijä voi käyttää monipuolisesti valmiuksiaan 

kuten luovuutta, esteettisiä valmiuksia, tietämistä, ongelmanratkaisu- ja motorisia taitoja 

(Kojonkoski-Rännäli 1995, 58). Käsityötä tekevällä ihmisellä on myös oltava taito 

hallita suunnittelemaansa prosessia, mikä antaisi mahdollisuuden kehittää 

itseymmärrystä ja tarkkailla omia toimintatapojaan sekä omien henkilökohtaisten 

tavoitteiden asettamista ja saavuttamisen keinojen arviointia (Vähälä 1999, 121). 

Käsityöprosessissa virittyvät työn tekijän eri persoonallisuuden osa-alueet, sen 

kognitiiviset, sensomotoriset, emotionaaliset ja sosiaaliset tekijät (Anttila 1993, 32). 

Tällöin tekijä on intensiivisesti työnsä parissa ja käyttää taitojaan sekä psyykkisiä 

tasojaan kokonaisvaltaisesti työskentelyn aikana. Näin lähennytään suggestiossa ja 

mielikuvaoppimisessa käytettyjä menetelmiä, joissa ihminen pystyy käyttämään 

kuvittelun ja sisäisen assosioinnin keinoja tehokkaasti saavuttaakseen sellaisen sisäisen 

valmiuden, joka mahdollistaa piilevien voimavarojen hyödyntämisen ja käyttäytymisen 

vahvistumisen. (Vähälä 1999, 123.) Käsityön taiteellinen tekeminen ei ole pelkästään 

tuotteiden ja teosten valmistamista, vaan siihen liittyy tietoinen päämäärä ymmärtää 

tekemistä ihmisen toiminnan yli ympäristöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 
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Kasvatus taiteen kautta avaa tien itsen tutkiskeluun, itseymmärrykseen ja oman 

maailmasuhteen pohtimiseen. (Karppinen 2005, 1.) 

Luovassa käsityöprosessissa on kyse luovista innovaatioista ja intuition mukana 

olemisesta. Intuitioon liittyy olennaisena tiedostamattoman hiljaisen tiedon 

hyödyntäminen, joka voi johtaa tietoiseen intuitioon. Luova merkityksenanto käyttää 

hyväkseen hiljaista tietoa. Tacit knowledge eli hiljainen tieto saavutetaan kokemuksen, 

sekä aistikokemuksen että erilaisten tekemiskokemusten, kautta. Hiljainen tieto ei ole 

helposti ilmaistavissa tai kuvailtavissa, mutta se voidaan kuitenkin ilmaista 

demonstraatiolla, jonka suorittaa taitaja, ei amatööri (Dormer 1994, 14–17).  Kaikki 

taiteenlajit ja taitolajit antavat niitä harjoittavalle ihmiselle mahdollisuuden tulla omaksi 

itsekseen oman hiljaisen tietonsa avulla. Luovassa käsityön prosessissa voidaan arvella 

yhdistyvän esteettisen ilmaisun ja rentoutumisen vaikutukset terapeuttisella tavalla. 

(Vähälä 1999, 121–122.) 

Käsityön prosessi on kaikilta osiltaan sidoksissa vallitsevan kulttuurin arvoihin, 

sen traditioon ja muotokieleen. Käsityön arvioinnissa kriteereinä ovat ympäristön 

taloudelliset ja sosiokulttuuriset tekijät. Tekijä itse ja hänen ympäristönsä arvioivat, 

tyydyttääkö käsityö taloudellisesti, eettisesti, sosiaalisesti, teknisesti, tarkoitukseltaan, 

muodoltaan ja ulkonäöltään tai vastaako se perinteen tai vallitsevan muodin 

vaatimuksia. Tekijä itse arvioi, missä määrin työ tuottaa hänelle henkistä tai 

sensomotorista mielihyvää. (Anttila 1993, 32–33.) Mielihyvän kokemisen toimintaa 

vahvistava vaikutus ja psyykkinen työ käsityöprosessin aikana voidaan arvella olevan 

toimintaa, jonka avulla ihminen kykenee saavuttamaan mielensisäistä tasapainoa sekä 

elämänlaatua ja -iloa (Vähälä 1999, 119). 

 

2.3 Käsityö produktina 

Kuten toimintaa, myös käsityöprosessin lopputulosta eli produktia nimitetään 

käsityöksi. Suojasen mielestä myös suunnittelu- ja valmistusprosessissa ennen lopullista 

tuotetta syntyvät tuotokset kuten luonnokset ja erilaiset kokeilut ovat käsitöitä 

(Suojanen 1993, 13). Tästä voidaan olla myös eri mieltä ja pitää kokeiluja kokeiluina; 

toki tekemisessään käytettyjen prosessien kautta ne ovat käsityötä. 

Mikkosen (2004, 147) mukaan arkiajattelussa käsityö mielletään nimenomaan 

konkreettisiksi tuotteiksi ja käsityön tekijä odottaa saavansa työnsä tuloksena juuri 
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käyttökelpoisia tuotteita. Tällöin työn suunnittelussa tuotteen tarve on ratkaiseva 

suunnittelun lähtökohta. Tuotteen ominaisuudet määrää tarve eikä uuden tekniikan 

oppiminen tai taidon rutinoituminen. Uuden opiskeluun ryhdytään, mikäli joku saa 

tekijän vakuuttuneeksi esimerkiksi kuvien avulla, että tulos vastaa tarpeita. Heikkilä 

(1987, 85) jatkaa samaa ajatusta todetessaan, että koska tavanomaiseen arkipäiväiseen 

käyttöön tarkoitetut käsityötuotteet rajataan voimakkaasti ulkoisin kriteerein, niissä ei 

usein näy tekijän jälki. Näin onkin asianlaita ositetussa käsityössä, jota harrastuksena 

tehtävä käsityö vallitsevasti on.  

Kun taas käsityötuotos on kokonaan yhden ihmisen tekemä, tekemisprosessin eri 

vaiheisiin liittyvät kyvyt tulevat näkyviin tuotoksen erilaisina ominaisuuksina ja tuotos 

on ikään kuin tekijän persoonallisuuden ulkoinen toteutuma. Tässä valossa voidaan 

ymmärtää, että tekemisen ulkoinen tuotos on useimmiten tekijälleen hyvin tärkeä, 

tekijän minäkuvan ja itsetunnon tärkeää rakennusainesta. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 

61.) Lisäksi kun tuote on onnistunut ja saa positiivista palautetta, ulkopuolisten antama 

arvio ja tuki tuo vahvistusta käsityötä tekevälle henkilölle prosessin aikaisista 

mielihyvän tunteista, omien käsien aikaansaannosten näkemisestä ja 

konkretisoitumisesta (Vähälä 1999, 129). Onnistunut käsityötuote siis kasvattaa 

tekijänsä itsetuntoa sekä omien mielihyvän kokemusten että toisilta saatavan 

positiivisen palautteen kautta.   

Uniikeissa taidekäsityötuotteissa tekijän persoonan ulottuvuudet saattavat olla 

erittäin näkyvästi esillä (Heikkilä 1987, 85). Tällöin käsityö(tuote) on ilmaisua, se on 

viesti. Toisaalta tuotteen ei tarvitse olla uniikki taidekäsityötuote viestiä kantaakseen. 

Suvun piirissä tai tuttavilta lahjaksi saadut, perityt, joskus ostetutkin käden työn tuotteet 

ovat vahvasti tekijänsä, lahjoittajansa tai edellisen omistajansa ominaisuuksilla 

ladattuja. Näiden henkilöiden ominaisuudet ovat tärkeämpiä kuin esineiden, eikä 

perintöesineistä luovuta kevyesti. (Koskijoki 1997, 35.) Oma kysymyksensä on, missä 

määrin tuotteen valmistanut käsityöntekijä on tietoinen välittämästään viestistä tai miten 

tuotteen kohdannut tulkitsija mieltää viestin (Kaukinen 2004, 17). Ottaako tuotteen 

käyttäjä vastaan esineen tekijän sille antamat merkitykset vai lataako hän tuotteen 

omilla merkityksillään, ottaa sen haltuunsa, tulkitsee sen uudelleen tai jopa muuttaa sen 

kokonaan uudeksi? (Koskijoki 1997, 36.)  

Käsityötuotteen arvioinnin perustaksi käsityötieteessä on noussut Papanekin 

määrittelemä tuotteen funktiokokonaisuus (kuvio 1). 
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KUVIO 1 Tuotteen funktiokokonaisuus (Papanek 1970, 25; soveltanut Anttila 1993, 

148) 

 

Kokonaisuus rakentuu tuotteen kuudesta funktio-ominaisuudesta ja niiden välisistä 

suhteista. Kaikki kuusi ominaisuutta on jollakin tavalla yhteydessä toistensa kanssa eli 

ne korreloivat keskenään. Nämä kuusi ominaisuutta ovat tuotteen käyttö, tarve, 

menetelmä, esteettisyys, assosiaatiot ja telesis. Tuotteen käyttöä punnittaessa pohditaan, 

mihin käyttöön tuote on tarkoitettu, kuka sitä käyttää ja miten tuote toimii sekä toimiiko 

tuote tarkoitetulla tavalla. Tarpeesta arvioidaan tuotteen sekä työskentelyn merkitystä 

miksi-kysymyksen avulla. Menetelmä merkitsee työvälineiden, -menetelmien ja 

materiaalien välistä vuorovaikutusta ja sen suhteen puntaroidaan, miten valmistetaan, 

mitä tekniikkaa, materiaaleja ja työvälineitä käytetään, mitkä ovat tila-, aika- ja 

taloudelliset ja tiedolliset sekä taidolliset resurssit. Esteettisistä tekijöistä arvioidaan 

tuotteen muotoja, värejä, linjoja ja harmonisuutta sekä rakenteellisten ratkaisujen 

esteettisyyttä. Elämykset, muistot, miellyttävyys, muodikkuus ja status kuuluvat 

tuotteeseen liittyviin assosiaatioihin. Papanek käyttää telesis-käsitettä viittaamaan 

aikakauteen liittymisen tekijöihin, joita ovat tyylinmukaisuus sekä kulttuuri- ja 

perinnetekijät. Tuotteen muotoilun telesiksen tulee ilmentää niitä aikoja ja olosuhteita, 

jotka ovat sen synnyttäneet, ja sen tulee sopia siihen yleiseen sosioekonomiseen 

järjestelmään, jossa sen tulee toimia. (Anttila 1993, 147–148, 176–177; Papanek 1973, 

25–40.) 
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3 KÄSITYÖN TEOREETTISIA MALLEJA 

 

Suomi on ainoa maa, jossa käsityö on itsenäinen yliopistollinen oppiaine kouluissa 

opetettavan oppiaineen lisäksi. Käsityöllä on taustallaan kolme tieteenalaa: käsityötiede, 

käsityökasvatus ja slöjdpedagogik. Käsityötieteen syntysija on Helsingin yliopiston 

kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tekstiilityön aineenopettajien koulutuksessa, ja se 

on pääasiassa substanssitiedettä, jonka tutkimuskohteena ovat käsityö ja sen eri 

ilmenemismuodot sekä yhteydet muihin tieteenaloihin. Teknisen työn 

aineenopettajakoulutuksessa Turun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 

pääaine on käsityökasvatus, jonka päämääränä on luoda ihmiselle hankeherkkyys 

tuottamistoiminnan ja teknologisen valmennuksen avulla. Slöjdpedagogik-tieteenala on 

kasvatustieteen ja käsityötieteen yhdistelmä. Sen lähtökohtana on oppilas ja käsityö 

oppiaineena koulutuksen eri tasoilla. Slöjdpedagogik-oppiainetta opiskellaan 

pääaineena Åbo Akademissa, ja opiskelijat valmistuvat aineenopettajiksi, joiden 

opetettavana aineena on joko tekninen työ tai tekstiilityö.  (Lepistö 2004, 48–49.) 

Käsityö on akateemisena oppiaineena kohtuullisen nuori ja varsinainen 

tutkimusperinne on luonnollisesti vielä varsin vähäinen.  Jokaiseen edellä mainituista 

käsityön taustatieteenaloista on muodostettu oma teoreettinen malli käsityöstä 

tieteenalan ontologian mukaisesti. Käsityötieteessä Anttila on tutkinut systemaattisesti 

käsityötä 1970-luvulta alkaen. Käsityökasvatuksen alueella Heikkilä on kirjoittanut 

1970-luvun lopulta lähtien useita käsityöhön liittyviä julkaisuja ja Peltonen on 

keskittynyt koulukäsityön määrittely- ja mielekkyysongelmiin. 1980-luvun alkupuolelta 

lähtien Lindfors on luonut laajassa ja monipuolisessa julkaisutoiminnassaan käsityöhön 

runsaasti merkittävää teoriaa nimenomaan slöjdpedagogik-tieteenalan näkökulmasta. 

(Autio 1997, 46–47.) 

Seuraavaksi esittelemme lyhyesti Anttilan, Lindforsin ja Peltosen laatimia 

käsityön teoreettisia malleja. Vertaamme toisiinsa Anttilan käsityötuotteen suunnittelu- 

ja valmistusprosessin teoreettista mallia ja Lindforsin mallia oppilaan käsityöprosessin 

vaiheista sekä Peltosen käsityöhön soveltuvan kouluopetuksen pelkistettyä mallia ja 

Lindforsin mallia opetus-opiskelu-oppiminen -prosessista käsityö-oppiaineessa. Samalla 

pohdimme eri mallien soveltuvuutta peruskoulun käsityön opetuksen taustateoriaksi 

vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden ja oman opettajakokemuksemme valossa. 
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3.1 Käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettiset mallit 

Koulukäsityössä, yhtä hyvin kuin missä tahansa käsityötoiminnassa, on kysymys 

käsityöllisestä prosessista (ks. luku 2.2 Käsityö prosessina). Jotta käsityönopetuksen 

suunnittelu ja toteutus onnistuisivat, käsityöllisen prosessin peruspiirteet on tunnettava. 

Sekä Anttila että Lindfors ovat hahmottaneet käsityöprosessia kuvaavan teoriamallin. 

Näissä malleissa on jokseenkin erilainen lähtökohta: Anttilan malli kuvaa 

käsityöprosessia yleensä ja Lindfors keskittyy oppilaan käsityöprosessiin. 

Anttilan (1993) käsityöllisen suunnittelun ja valmistuksen teoreettinen malli 

(kuvio 2) pohjautuu design-prosessin yleisiin tekijöihin, pehmeän systeemisuunnittelun 

näkemyksiin sekä toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan. Malli on spiraalimaisesti 

etenevä eli prosessin myöhemmästä vaiheesta voidaan palata aikaisempaan, ja näitä 

kierroksia voidaan tehdä useita kertoja. Malli pyrkii mielikuvien todentamiseen, ja siinä 

saavat paikkansa tuotesuunnittelun edellytyksenä vaikuttavat tekijät samoin kuin 

tuotteeseen ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät.  
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KUVIO 2 Käsityön ja muotoilun suunnittelun ja valmistuksen teoreettinen malli  

(Anttila 1993, 111; 1996, 150). 
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Luovan suunnittelun lähtökohtana on kysymys, ongelma, ratkaistava asia. 

Suunnitteluprosessi käynnistyy tuumailuvaiheella, jossa hyödynnetään monentyyppistä 

informaatiota tuotteen suunnitteluongelman ratkaisun hahmottamiseksi. Tuotteesta 

muodostettua alkumielikuvaa täsmennetään sekä arvoanalyysin että 

funktiokokonaisuuden kautta (ks. luku 2.3 Käsityö produktina). Suunnitteluprosessin 

tässä vaiheessa työn kokonaisuus ja erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ovat jo alkaneet 

hahmottua ja laaditaan toimintasuunnitelma.  

Prosessin toteutusvaiheessa kytkeytyy mukaan ideoitten toimivuuden ja 

toteuttamiskelpoisuuden tutkiminen. Ammattikäsityöläisellä tämä tarkoittaa 

prototyyppien valmistamista ja testaamista. Tuotteesta luotu mielikuva ohjaa edelleen 

työskentelyä. Ainoastaan vahvan mielikuvan muodostaminen ja säilyttäminen takaa sen, 

että käsityöntekijän omat persoonalliset ideat ja kosketus työhön säilyvät tuoreina. 

Tekijä joutuu sovittamaan resurssinsa eli osaamisensa, työvälineiden 

tarkoituksenmukaisen käytön, materiaalit ja taloudelliset tekijät sekä tuotteen 

tarkoituksen toisiinsa ja optimoimaan niiden yhteisen vaikutuksen tähdäten 

mahdollisimman edulliseen, kauniiseen ja korkealaatuiseen lopputulokseen. 

Toteutusvaiheessa on ratkaistava monia yksityiskohtia. Jokaiseen vaiheeseen 

kuuluu tuotteen tarkastelu siinä kehityksen vaiheessa missä se kulloinkin on. Tuotteen 

rakennetta ja muotoa kehitetään iteratiivisesti eli vaihe vaiheelta toiminta-askeleesta 

toiseen. Tätä kuvaavat prosessikaavion toimintakierrokset. Samalla kun tuote valmistuu, 

sitä koskeva mielikuva täsmentyy ja päinvastoin, täsmentyvä mielikuva edistää tuotteen 

valmistumista.  

Arviointia tapahtuu koko prosessin ajan, heti alusta alkaen, ja se liittyy 

suunnittelun ja toteutuksen jokaiseen vaiheeseen. Se on palautteen saamista asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisesta, mielikuvan toteutumisesta, erilaisten funktioiden ja 

asetetun vaatimustason saavuttamisesta. Prosessin edetessä tehdyn arvioinnin tulokset 

kertovat, millä tavoin prosessia tulisi jatkossa suunnata, missä tarvitaan korjauksia, 

missä jonkinlaisia muutoksia. Kunkin toiminta-askeleen jälkeen nämä arviot kootaan 

yhteen, analysoidaan ja laaditaan uusi, korjattu suunnitelma. Valmista tuotetta 

arvioidaan päättöanalyysissä.  

Anttila kirjoittaa (1993, 207), että hänen esittämässään mallissa tuotteen muodon 

kehittämistä tarkastellaan voittopuolisesti ammattimaisen ja myyntiin tuotteita 

valmistavan käsityöläisen näkökulmasta. Hänen mukaansa suuri osa samoista tekijöistä 

vaikuttaa myös yksityisen harrastajan tai koulussa tai muussa oppilaitoksessa 



 22 

opiskelevan henkilön käsityötuotteen kehittämiseen valmiiksi tuotteeksi. Anttilan 

mallissa ei kuitenkaan oteta huomioon oppimista, sitä, että tekijän tieto kasvaa 

prosessien myötä ja edelliset prosessit vaikuttavat seuraaviin. Kaukinen onkin 

kritisoinut Anttilan mallia seuraavasti: Koska malli rakentuu avoimeen 

ongelmanratkaisumalliin ja divergenttiin lähestymistapaan, siinä on oletettavasti ollut 

periaatteena, että on olemassa kyky luoda rajattomasti. Toisin sanoen, joka kerta kun 

luodaan tuote, se on uusi, ennen tuntematon luomus (Kaukinen 1997, 236).  

Käsityöntekijä on Anttilan mallissa avainasemassa. Anttila toteaa, että tekijän on 

itsensä hallittava sekä prosessin ideointi- että tuotantovaihe samoin kuin valmistuvan 

tuotteen arviointi sekä tehtävän organisoinnin ja toteutuksen teknologia. 

Koulukäsityössä oppilas on vasta hankkimassa kyseisiä taitoja, jolloin oppilaan 

työskentely Anttilan mallin mukaisesti on epätodennäköistä, ja näin ollen Anttilan 

mallin soveltuvuus kuvaamaan koululaisen käsityöprosessia voidaan kyseenalaistaa. 

Kyseenalaistamista tukee myös se, että Anttilan mallissa ei mainita oppimista, joka on 

tietysti koulukäsityön tärkein tavoite ja jota tapahtuu todennäköisesti jokaisessa 

käsityöprosessissa. Myös opettaminen on rajattu mallin ulkopuolelle, joten myöskään 

opettajan toiminnan malliksi Anttilan malli ei sovi.  

Lindfors on esittänyt oppilaan käsityöprosessia kuvaavan mallinsa ensimmäisen 

kerran jo 1980-luvulla ja kehittänyt sitä edelleen koko 1990-luvun (Lindfors 1999). Hän 

on soveltanut ”pehmeää” systeemimetodologiaa tekstiilityöhön sopivan teorian 

kehittelyssä. Hänen mallinsa on kolmivaiheinen ja vertikaalinen, se perustuu tarkkaan 

koulukäsityön prosessin tarkkailuun ja kuvaa oppilaan käsityöprosessia toisin kuin 

Anttilan käsityöprosessin malli, jossa on pyritty luomaan yleispätevä esitys 

käsityöprosessin etenemisestä. 
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KUVIO 3 Oppilaan käsityöprosessin kolme vaihetta. (Lindfors 1992b, 83) 

 

Lindforsin mallin kolme vaihetta seuraavat toisiaan suoraviivaisesti eli lineaarisesti, ei 

siis spiraalimaisesti edellisiin vaiheisiin mahdollisesti palaten kuten Anttilan mallissa. 

Toisaalta Lindfors toteaa (1999, 59), että asiantuntijan prosessissa vaiheiden askeleet 

voivat limittyä ja ehkä liikutaan taaksepäin ja uudelleen eteenpäin. Lindforsilla oppilaan 

käsityöprosessin mallin ensimmäinen vaihe eli (tuotteen) mallinsuunnittelu koostuu 

kahdeksasta syklisestä toimenpiteestä: valmentautumisesta, ideoiden tuottamisesta, 

tehtävän rajauksesta, tehtävään valmistautumisesta, tuotteen funktion kehittämisestä, 

tuotteen rakenteen ja muodon kehittämisestä, tarkastamisesta ja loppuun saattamisesta, 

arvioinnista ja dokumentoinnista. Toiseen vaiheeseen eli valmistusprosessin 
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suunnitteluun kuuluvat toimenpiteet ovat tehtävään valmistautuminen, tiedonhankinta, 

tekniikkaan liittyvät periaatepäätökset, yksityiskohtien suunnittelu, arviointi ja 

dokumentointi. Nämä kaksi edellä mainittua eli mallinsuunnittelu ja valmistusprosessin 

suunnittelu käsittävät tuotesuunnittelun, kun taas varsinainen tuotteen valmistaminen 

kuuluu kolmanteen vaiheeseen eli valmistusprosessiin. Siinä toimenpiteet ovat työhön 

valmistautuminen, varsinainen tuottaminen, tuotteen tarkastaminen ja viimeistely sekä 

arviointi. Kaikissa näissä kolmen vaiheen toimenpiteissä ovat vaikuttamassa opettajan 

tekemä suunnittelu sekä opetuksen ja käsityöprosessin läpivieminen, opettajan ja 

oppilaan yhteinen opetuksen ja käsityöprosessin suunnittelu sekä opettajan tekemä 

opetuksen ja oppimisen arviointi. 

Lindfors esittää (1991, 91), että tämä vaihe- ja toimenpidejaottelu sopii lähinnä 

perinteisiin tekstiilityötapoihin, joilla valmistetaan tuotteita. Tätä mallia ei pidä millään 

edellytyksillä pitää normatiivisena, vaan jokaisella työtavalla on ainutlaatuisia piirteitä, 

jotka on syytä ottaa huomioon järjestelmällistämisessä. Samoin Lindfors toteaa (1999, 

56, 59), että kyseisen mallin tarkoituksena on kuvata nimenomaan oppilaan käsityöllistä 

toimintaa eikä opettajan osuutta työskentelyssä. Tämän mallin on tarkoitus olla 

suunnittelun, opetus-opiskelu –prosessin ja arvioinnin teoreettinen orientaatio ja antaa 

systemaattinen pohja toiminnalle, ei rajoittaa toimijoita. (Lindfors 1999, 59.) 

Malli kuvaa siis Lindforsin mukaan oppilaan toimintaa, mutta hän kuitenkin 

nimeää arvioinnin opettajan tehtäväksi. Tässä mielessä Lindforsin malli on 

puutteellinen nykykoulua ajatellen, koska vuoden 2004 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa käsityö-oppiaineen yhtenä tavoitteena on, että oppilas 

oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 241, 244). Opetussuunnitelman toteutumiseksi 

oppilaalle on siis järjestettävä tilanteita ja tilaisuuksia itse- ja vertaisarviointiin. 

Lindforsin mallissa mallinsuunnittelu ja valmistusprosessin suunnittelu on erotettu 

eri vaiheiksi. Kuitenkin ne kulkevat usein koulukäsityössäkin käsi kädessä eli mallia 

muutetaan valmistusprosessin kuluessa tai valmistusprosessin kulku muuttuu erilaiseksi 

kuin suunnitelma. Näin ollen oppilaan käsityöprosessissa voi olla vaikea erottaa 

Lindforsin kolmeksi eri vaiheeksi määrittelemiä osia. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita Lindforsin malli vastaa sikäli, että kummassakin 

suunnittelu on tärkeässä asemassa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 

240–244). 
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Lindfors rajaa mallinsa tekstiilityöhön, Anttilan mallin yhteydessä puhutaan 

käsityöprosessista. Voidaan kuitenkin pohtia, rajautuuko Anttilankin malli itse asiassa 

pehmeiden materiaalien käsityölliseen käsittelyyn. Käsityöprosesseissa, joissa 

käsitellään kovia materiaaleja, etukäteissuunnittelu on merkittävämpää materiaalien 

luonteesta johtuen kuin pehmeiden materiaalien käsittelyssä, jossa alkuperäisestä 

suunnitelmasta poikkeaminen valmistamisen aikana on mutkattomampaa. 

 

3.2 Opettamista ja oppimista käsityö-oppiaineessa käsittelevät mallit 

Sekä Peltonen (1988) että Lindfors (1999) ovat laatineet käsityö-oppiaineeseen 

opetuksen ja oppimisen teoreettiset mallit. Peltonen on hahmotellut yleiset 

kouluopetuksen ja -oppimisen mallit ja soveltanut niitä käsityöhön (Peltonen 1988, 196, 

197).  
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KUVIO 4 Yleinen (käsityöhön soveltuva) kouluopetuksen pelkistetty malli.  

(Peltonen 1988, 196).  

 

Peltonen kirjoittaa (1988, 33–34), että kouluopetuksen mallin taustalla on 

kokonaistoiminnan filosofia, jossa opetukseksi ajatellaan kaikki ne keinot, joilla 

herätetään ajattelemaan a) toiminnan hahmoa, b) suuntautumista selviytymiseen ja c) 

tuotetta. Opettaja joutuu ajattelemaan kaikkia näitä tekijöitä suunnitellessaan niitä 

menettelytapoja, joilla hän herättää oppilaan ajattelemaan kokonaistoimintaa ja 

toimimaan ajatustensa ohjaamana. Opetus on ajattelun ja toiminnan herätejärjestelmä. 

Opetuksen peruskysymyksiä voidaan juontaa kokonaistoiminnan herättämiseen 

liittyvästä problematiikasta käsin. Tällöin kysymykset ovat seuraavanlaisia: 
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1. Millaisen kasvatustarkoituksen suunnassa työtoimintaa opetetaan? 

2. Millaisella työkartalla oppilaan kokonaistoimintaa hahmotetaan? 

3. Millaisilla selviytymisvaiheilla työkartta aiotaan toteuttaa? 

4. Mihin oppilaan työ suunnataan kunkin selviytymisvaiheen sisällä? (mitä, 

miten, millaista ainesta, missä muodossa, sisältö?) 

5. Mitä toimintakokonaisuuden avulla tuotetaan? Mitä tuotteita oppilas valmistaa 

ja millaisia tuotoksia odotetaan oppilaassa itsessään muodostuvan? 

 

Käsityön näkökulmasta ajateltuna voidaan sanoa, että käsityö on työkokonaisuus, 

joka toteutetaan tietyllä toiminnalla ja opettamalla voidaan herättää tiettyjä 

toimintamuotoja (Peltonen 1988, 35).  
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KUVIO 5 Yleinen (ja käsityöaineisiin) soveltuva kouluoppimisen malli. (Peltonen 

1988, 80).  

 

Peltonen (1988, 80–81) on hahmotellut yleisen ja käsityö-oppiaineeseenkin 

soveltuvan kouluoppimisen mallinsa kokonaistoiminnan opettamisen näkökulmasta. 

Opetusolosuhteet ymmärretään siinä pelkkää yhteiskuntaa laajemmaksi käsitteeksi. 

Opettajan ja oppilaan ”menneisyys” ja persoonallisuus ovat sen olennaisia osia, ja niillä 

on joko mekaaninen tai mielekäs yhteys opettavaan toimintaan, jota opetetaan tiettyjä 

toiminta-ajattelun herätteitä apuna käyttäen. Oppimista tapahtuu paitsi opetustilanteessa, 

myös sen ulkopuolella, kokonaisen jakson sisällä. Opetuskulut eli -prosessit ja niihin 
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liittyvät oppimiskulut eli -prosessit johtavat oppimistasojen ja logiikkatasojen kautta 

opetuksen tuloksiin. Näistä tärkein on oppilaassa muotoutunut kasvutuote 

(ajattelutapatuotteet jne.). Toinen tärkeä tulos on valmistetuote, jonka oppilas on saanut 

aikaan säätelemällä ympäristöään. Opettamisen näkökulmasta katsoen myös 

opettamistoimenpiteillä rakennettu opetustapahtuma on opetuksen tulos. Opettajalle jää 

tulokseksi sen myötä opetustaito ja opetustiedon jäsentämistaito. 

Peltosen mallien kuvauksen yhteydessä on mainittava, että hänen pohdintansa 

kuvastavat käytöstä jo poistuneita käsityön opetussuunnitelmia. Peltonen puhuu 

kohdekäsityöstä ja kokonaiskäsityöstä (ks. 2.1 Käsityön muodot). Hän pitää käsityö-

oppiaineessa tavoiteltavana käsityön muotona kokonaiskäsityötä, mutta kuvailee 

koulukäsityön pääasiallisesti jäljentäväksi kohdekäsityöksi ja väittää jopa, että sen 

enempää teknisessä kuin tekstiilikäsityössäkään ei ole kysymys käsityöstä vaan raaka-

aineiden, aihioiden, välineiden, koneiden ja laitteiden käsittelyopista ja käytännöstä 

(Peltonen 1988, 19, 26). Käsityö-oppiaine on kuitenkin muuttunut ratkaisevasti hänen 

kirjansa julkaisuajankohdasta mm. kahden perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden uudistuskerran takia. Nykyisten perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan on käsityö-oppiaineessa selkeästi voimakkaana tavoitteena 

tuotesuunnittelu (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 240–244). Tämä 

tavoite myös toteutuu koulukäsityössä niin paljon kuin oppilaan käsityöteknisten 

taitojen taso antaa edellytyksiä suunnittelutaidoille. Tavoitteena on myös, että oppilas 

oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin (emt. 241). Näin ollen 

nykyinen koulukäsityö on lähempänä kokonaiskäsityötä kuin jäljentävää 

kohdekäsityötä. 

Lindfors (1999, 21–22) on laatinut mallin, joka käsittää käsityön sekä 

normatiivisena järjestelmänä että kasvattavana prosessina. Normatiivinen järjestelmä 

kattaa opetuksen reunaehdot eli koulutusjärjestelmää määräävät ja oppiainetta koskevat 

tekijät sekä opinto-ohjelmien tavoitteista määräytyvät tekijät. 
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KUVIO 6 Holistinen teoria harjaantuneesta käsityön opetus-opiskelu-oppimis -

prosessista ja ohjausjärjestelmistä. (Lindfors 1999, 22) 

 

Lindforsin mallissa kasvattava prosessi sisältää neljä tekijää: opettajat, oppilaat, 

vuorovaikutustilanteet ja tulokset. Tässä jaottelussa erotetaan toisistaan opetuksen 

dimensio, jota määrittelevät opettajan odotukset, sekä opiskelun ja oppimisen dimensio, 

jota määrittelevät oppilaan odotukset. Opettajaan vaikuttavat opettajatekijät ovat 
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esimerkiksi opettajan persoonallisuus, koulutus ja ammatillinen ura. Oppilastekijät, 

jotka vaikuttavat opettajaan, ovat oppilaan yksilöllinen valmius ja motivaatio sekä 

oppilasryhmän ryhmävalmiudet ja motivaatio. (Lindfors 1999, 21.) 

Observoitavia opetuksen osatekijöitä nimitetään Lindforsin mallissa 

vuorovaikutustilannetekijöiksi (Lindfors 1999, 23). Näihin kuuluvat osittain 

opetustilanteiden vuorovaikutusten muodot (ryhmäopetus ja ohjattu työskentely), 

osittain yksilöllinen työskentely (itse asiassa ei suoraan vuorovaikutusta) tai muut 

harjoitukset. Oppilaan käsityöprosessi jatkuu vuorovaikutustilanteessa. Edelleen, 

vuorovaikutustilannetekijät sisältävät opetus-opiskelu-oppiminen –prosessin ytimen, 

toisin sanoen toteutuvat opetuksen sisällöt ja oppilaan käsityöllisen toiminnan samoin 

kuin täytäntöön pannut opetus-opiskelu-oppiminen –prosessin tavoitteet. Tilannetekijät 

sisältävät affektiiviset ja sosiaaliset kokemukset sekä viestintätekijät. Fyysisen 

ympäristön edellytykset kuten opetusvälineet, työskentelymateriaalit ja kalusteet 

määräävät tilannetekijöitä, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen opetus-opiskelu-

oppiminen -prosessissa. (Lindfors 1999, 23.) 

Tulostekijät muodostavat neljännen tekijäkategorian opetus-opiskelu-oppiminen -

prosessissa. Nämä ymmärretään opetussuunnitelman ja opettajan sekä oppilaan 

odotusten määrittelemiksi prosessituloksiksi. Prosessitulokset pitkän ajan tulosten 

muodossa on järjestetty toimintavalmiuksien käsitteen alle, joka ympäröi tavoite-tulos -

dimensiolla teknologis-esteettistä tietämystä käsityöstä, käsityötaitoja, sosio-

emotionaalista kokonaisuutta, kommunikaatiotaitoja ja arvokysymyksiä. (Lindfors 

1999, 23.)  

Peltonen nimittää opettamista ja oppimista prosessiksi ja pitää prosessissa 

syntyvinä tuotteina oppilaan kannalta sekä valmistetuotteita että kasvutuotteita. 

Valmistetuotteet ovat lopputuloksina myös Anttilan ja Lindforsin malleissa, mutta 

kummassakaan niistä ei mainita kasvutuotteita. Kuitenkin todennäköisesti jokaisessa 

oppimis- ja työskentelyprosessissa myös kasvutuotteet ovat oleellinen lopputulos.  

Toteuttaessaan tiettyä tuotetta tekijä oppii materiaaleista, työvälineistä, 

toteuttamistekniikasta ja näiden lisäksi omasta itsestään sekä oppimis- ja 

työskentelytilanteiden mukaan sosiaalisesta toiminnasta. Kasvutuotteet ovat siis 

prosessien olennainen osa, ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa onkin useita kasvutuotteisiin liittyviä tavoitteita, kuten ”oppilaan itsetunto 

kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään”, ”herättää oppilaassa kriittisyyttä, 

vastuuntuntoa ja laatutietoisuutta”. 
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Voidaan sanoa, että kaikki edellä esitellyt teoriamallit näkyvät omassa 

nelikenttäajattelussamme. Ymmärrämme käsityöprosessin toisaalta Anttilan mallin 

mukaisesti spiraalimaisesti etenevänä, tarpeen mukaan aikaisempiin vaiheisiin 

palaavana Lindforsin mallin lineaarisen etenemisen sijaan. Lindforsin malleista 

löydämme kytköksiä opetukselliseen ajatteluumme, oppilaan oppimiseen ja opettajan 

merkitykseen koulukäsityön prosessissa. Yhtymäkohta Peltosen mallin kasvutuotteisiin 

on nelikentän tärkeä kasvamiseen liittyvä lohko. Olemme ottaneet nelikentässämme 

huomioon sekä käsityöprosessin että oppimisen/opettamisen, taidot, tiedot, tuotteen 

valmistamisen, kasvutuotteet, ja nämä kaikki nimenomaan ajatellen käsityö-oppiainetta, 

eli nelikentässämme kaikki edellä esitellyt käsityöprosessiin ja käsityö-oppiaineeseen 

liittyvät teoriat kohtaavat. 

 

4 KÄSITYÖ OPPIAINEENA 

4.1 Käsityö-oppiaineen luonne 

Käsityö ei herää ihmiselle luonnostaan siinä laajuudessa ja muodossa, jossa se nykyisin 

tunnetaan. Sitä on opetettava. Käsityö voi olla olemassa oleva ilmiö vain, jos sitä 

voidaan oppia ja opettaa uusille sukupolville. (Peltonen 1988,13, 26, 45.) Jotta käsityötä 

eli subjektin käsien toiminnan hallintaa voidaan opettaa koulussa, tarvitaan opetuksen ja 

opettamisen suunnittelemista eli opetussuunnitelmaa (Lepistö 2004, 53). Tässä 

tutkimuksessa tarkoitamme käsityö-oppiaineella perusopetuksen 1.–9. luokkien 

opetussuunnitelmassa olevaa oppiainetta käsityö. Peruskoulussa opetettavasta käsityöstä 

voidaan käyttää myös nimitystä koulukäsityö käsitteen käsityö-oppiaine synonyymina 

(Suojanen 1993, 14).  

Käsityöllä koulun oppiaineena on ollut ainutlaatuinen asema suomalaisessa 

kulttuurissa yleissivistävän koulun alusta asti, ja sen merkitys on ymmärretty oppilaan 

tietoja, taitoja ja tasapainoista kokonaispersoonallisuuden kasvua edistävänä aineena. 

Käsityöt koulun instituutiossa hahmottuvat näistä lähtökohdista eikä esimerkiksi 

taloudellisesta tarpeesta tai ihmisen intentionaalisesta toiminnasta, ilmaisun tarpeesta tai 

käsityön tekemisen tuottamasta mielihyvästä. (Kaukinen 2004, 20.) Perimmäisenä 

tarkoituksena on saada ihminen käsityökasvatuksen keinoin itse kasvamaan omien 
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edellytystensä varassa ja tekoja tekemällä rakentamaan todellisuussuhdetta omaan 

sisäiseen ja ulkoiseen todellisuuteensa (Heikkilä 1987, 3). 

Pietikäinen (1987) on kartoittanut kykyrakenteita, joita kehittyminen taitavaksi 

tekstiilikäsityöntekijäksi edellyttää. Hänen mukaansa käsityöllä on kouluaineiden 

joukossa keskeinen sija yksilön monipuolisena kehittäjänä. Tekstiilikäsityötaito 

näyttäisi perustuvan useisiin erilaisiin kykyihin ja kykyrakenteisiin, jotka hänen 

tutkimuksensa tulosten mukaan eriytyvät merkittävällä tavalla matematiikkaa lukuun 

ottamatta muiden tutkimukseen mukaan otettujen koulun teoreettisten aineiden 

edellyttämistä kykyrakenteista. Pietikäisen mukaan on todennäköistä, että käsityö 

kehittää useita sellaisia kykyjä, jotka jäävät teoreettisissa aineissa uinuviksi. 

Käsityö-oppiaineen lähtökohta on tuottamistoiminta, johon kuuluu laajasti sekä 

henkisiä, älyllisiä että fyysisiä, käytännöllisiä taitoja ja niiden kehittymistä itse 

toiminnassa (Kojonkoski-Rännäli 1998, 47). Myös käyttäytymisteoreettinen käsitys 

käsityöstä perustuu näkemykseen, jossa uskotaan, että käsityössä on sellaisia tekemisen 

muotoja, jotka vaikuttavat ihmisen persoonallisuuden muotoutumiseen. Ero 

tuoteteoreettiseen ajatteluun on siinä, että tässä yhteydessä käsityötä ajatellaan ihmisen 

kasvun eikä tuotteen valmistamisen instrumentiksi (Peltonen 1988, 178). 

Koulukäsityössä pyritäänkin kokonaiseen käsityöprosessiin (ks. 2.1 Käsityön muodot), 

jolla voidaan kehittää oppijan sekä henkisiä että fyysisiä ominaisuuksia 

mahdollisimman monipuolisesti.  

Käsityöprosessin toteuttamisen keskiössä on käsityöllisten perustekniikoiden 

motorisen ja tiedollisen hallinnan eli perustaitojen osaaminen, ja se mielletäänkin usein 

käsityö-oppiaineen varsinaiseksi sisällöksi. Perustaitojen opettamisessa käytetään 

opiskelun alkuvaiheessa yleisesti mallioppimista, jossa oppija katselee ja kuuntelee 

toisten suoritusta, minkä jälkeen hän toistaa suorituksen. Jotta vältetään liian jäljittelevä 

toiminta, josta käsityön opetusta on arvosteltu, mallioppimista on syytä hyödyntää vain 

käsityöllisten tekniikoiden harjaantumisvaiheessa, ja silloinkin opettajan on 

huolehdittava, että oppiminen perustuu tekemällä oppimisen ohella kognitiiviseen 

toimintaan. (Suojanen 1993, 153.) Kun käsityön opiskelussa siirrytään tietojen ja 

taitojen syventämisvaiheeseen, luovuus, omatoiminen tiedonhankinta ja kokeilut, 

ongelmanratkaisu ja päätöksenteko alkavat korostua (Lepistö 2004, 39). Käsityötä 

opiskellessa on otettava huomioon, että taitojen oppiminen ja hankkiminen eroaa 

tietojen oppimisesta. Taitoa ei opita kirjallisuutta lukemalla, vaan taidon oppiminen on 

hyvin henkilökohtainen, runsaasti harjoittelua vaativa, pitkäaikaista perehtymistä 
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edellyttävä prosessi (Anttila 1993, 60). Käsityötaitojen oppimisen ja opettamisen 

kompleksisuutta lisää se, että käsityötaito ilmenee toiminnassa taitokimppuna ja myös 

erottamattomasti tietoon kietoutuneena (Lepistö 2004, 40). 

Jotta koulukäsityössä päästään kokonaisen käsityöllisen prosessin toteuttamiseen, 

oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen on sisällettävä taitojen opiskelun lisäksi myös 

valmistettavan tuotteen suunnittelu. Anttilan (1993) käsityöprosessin teoreettisen mallin 

mukaan tuotteen suunnittelua ja valmistusta on vaikea erottaa toisistaan, sillä ne 

lomittuvat syklisinä kierroksina. Niinpä suunnittelutaidot ovat keskeisessä asemassa 

koulukäsityössäkin. Asettamalla suunnittelu opetuksen lähtökohdaksi voitaisiin 

painottaa juuri niitä asioita, joita tarvitaan tämän päivän työelämässä, kuten luovaa 

ongelmanratkaisukykyä, innovatiivisuutta, kykyä suunnitella sekä kolmiulotteisen 

maailman hahmotuskykyä ja hallintaa (Isaksson 2003, 63).  

Koulujen käsityön opetus tähtää lähinnä oppimiseen työtoiminnan välityksellä. 

Työtä tehdessään ihminen ei ainoastaan valmista jotain tuotetta, vaan kehittää myös 

työprosessia ja omaa itseään. Kaiken koulutuksellisen työtoiminnan keskeinen asia 

onkin vaikuttaminen työtoiminnan psyykkisiin prosesseihin ja samalla työn tekijän 

oppimisstrategioihin. Työelämänkin kehittämisen yhteydessä käydyssä keskustelussa on 

ilmennyt pyrkimys lähentää opetusta ja työtä toisiinsa sekä halu löytää uusia tapoja 

yhdistää teoria ja käytäntö keskenään. Opetuksella on todettu olevan merkittävä 

vaikutus, sillä työntekijöitten koulutuksesta riippuu ratkaisevasti, missä määrin he 

kykenevät käyttämään hyväksi työhön liittyviä kehitysmahdollisuuksia ja minkälaiset 

valmiudet heillä on uudenlaisten käytänteiden itsenäiselle kehittämiselle. Sama pätee 

varmasti koulujenkin työkasvatukseen, johon käsityön opetuskin voidaan lukea. 

(Suojanen 1993, 11.) 

Tiedonhankinta-, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja tarvitaan opiskeltaessa 

käsityötä aihepiiriopetuksena. Aihepiiri on tuotteeseen liittyvä, valmistettua esinettä 

laajempi kokonaisuus, jonka parissa työskennellään. Aihepiirityöskentelyssä korostuu 

prosessin merkitys: tuotoksen ohella on tärkeää se tapa, jolla tietoa ja taitoa hankitaan. 

Aihepiirityöskentelyssä on lisäksi mahdollisuus ottaa huomioon muutkin tekijät kuin 

pelkkään tuotteeseen ja sen valmistukseen liittyvät. Aihepiirityöskentelyn yhteyteen 

sopivat myös laajat, useita oppiaineita yhdistävät aihekokonaisuudet, joissa 

projektityöskentelynä tutkitaan erilaisia teemoja. Käsityöllä on paljon annettavaa 

esimerkiksi kuluttaja-, ympäristö- ja taidekasvatukseen sekä yrittäjyyteen liittyvissä 
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teemoissa. Toisaalta muista oppiaineista saadaan tietoja, joiden avulla käsityön 

aihepiirin näkökulma laajenee ja syvenee. (Suojanen 1994, 78-79.) 

Ihmisen persoonallisuutta katsotaan hänen ympäristönsä muodostamaa taustaa 

vasten. Hänen kokonaispersoonallisuuteensa kuuluvat hänen maailmankuvansa, 

minäkäsityksensä ja elämäntyylinsä. Näiden pohjalta muodostuvat hänen tyyliensä ja 

arvojensa järjestelmät. Nämä tyylit ja arvot määräävät, millaisia strategioita hän 

noudattaa erilaisissa toimissaan ja millaisia järjestelmiä hän rakentaa tunne-elämän 

tasolle. Ihmisen aistit ja motoriikka muodostavat ne toiminnan tason järjestelmät, joiden 

avulla hän saa tietoa ympäröivästä todellisuudesta ja operoi käsityön suoritukset. 

(Anttila 1993, 31.) 

Cygnaeuksen aikaan kehittyi maailmanlaajuinen progressiivinen koululiike, joka 

arvosti käsityötä persoonallisuuden muovaajana. Käsityön ja tekemisen asemaa on 

korostettu pitkin 1900-lukua; myös 1950-luvun jälkeinen kova behaviorismi tunnusti 

käsityön merkityksen. Oletettiin, että käsityö on aine, jolla voi kehittää erityisesti 

motorista persoonallisuuslohkoa. Persoonallisuus oli jaettu kognitiiviseen, affektiiviseen 

ja motoriseen peruslohkoon. Kolmijakoinen persoonallisuusajattelu asetti käsityölle 

kaksi merkitystä. Ensinnäkin oletettiin, että psykomotorista käyttäytymistä voidaan 

kehittää käsityön avulla siten, että käsityö muuttaa ihmisen psykomotoriset valmiudet 

motoriseksi taitavuudeksi. Syntyi käsitys käsityöllä saavutettavista taidoista ja 

myöhemmin taitojen sisäistämisteoriasta. Toiseksi oletettiin, että motorisen kyvyn 

tarkka jäsentäminen osoittaa ne kohteet, joita voidaan kehittää vain tietyn tyyppisillä 

käsityön osatoiminnoilla ja toisaalta käsityön tarkempi erittely kykenee osoittamaan ne 

käsityötoiminnot, jotka voivat kehittää koko persoonallisuuden piirteiden kenttää. Näin 

muodostuivat käsitys persoonallisuuden kokonaisuutta kehittävästä käsityöstä ja teoria 

käsityöstä käyttäytymisen ohjaajana. Peltonen käyttää tästä teoriasta nimitystä 

persoonallisuusteoreettinen käsityö. (Peltonen 1988, 178–179.) Seuraava kuvio kuvaa 

käsityö-oppiainetta kokonaispersoonallisuuden kehittäjänä. 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Tuotteen ideointi   Kognitiivinen kehitys 

 ↓ 

Tuotteen valmistus   Motorinen kehitys 

 ↓ 

Valmistusolosuhteet   Affektiivinen kehitys 

 

KUVIO 7 Tuotteita valmistava käsityö kokonaispersoonallisuuden kehittäjänä (Peltonen 

1988, 182.) 

 

Peltonen toteaa, että kuviossa esiintyvä yhteys tuoteideoinnin ja kognitiivisen 

kehityksen välillä sekä tuotteen valmistuksen ja motorisen kehityksen välillä vaikuttaa 

itsestään selvältä, mutta olosuhteiden yhteys affektiiviseen kehitykseen vaatii 

lisäselvitystä. Kuviossa oletetaan, että käsityö välittää ympäristön kulttuuriarvoja ja 

vaatii emootioiden hallintaa, joten viimeksi mainittu yhteys on yhtä selkeä kuin 

muutkin. (Peltonen 1988, 182.) 

Tutkimuksen valossa käsin tekemisellä on ainutlaatuinen merkitys ainoana 

tuottamistapana, jossa tekijän elimellinen yhteys työstettävään materiaaliin syntyy ja 

säilyy. Sitä kautta saavutettava kokemuksellinen materiaalituntemus on yksilön tie 

materiaalin ja sen lähteen, luonnon kunnioitukseen. Vain oman energiansa ja omien 

taitojensa varassa työskentely opettaa niin ikään suhtautumaan kriittisesti ja 

varovaisuudella ihmisen tuottamistoimintaan yleensäkin. Tämänlaatuisen ihmisen 

kehittymisen avulla on saavutettavissa kestäviä ratkaisuja myös yhteiskunnan 

kehittämisessä ja yhä ylivoimaisemmiksi kasvavien ekologisten ongelmiemme 

hoitamisessa. Tästä näkökulmasta katsottuna käsityö, nimenomaan käsin tekemisenä, on 

tulevaisuuden kannalta tärkeä oppiaine. (Kojonkoski-Rännäli 1998, 48–49.) 

Suomalainen yhteiskunta on koulutuspolitiikassaan ottanut kannan käsityön 

puolesta. Meillä halutaan säilyttää tämä ihmisen ja yhteiskunnan monipuolista ja 

tasapainoista kehittymistä edistävä oppiaine peruskoulutuksessa. Ongelmia on kuitenkin 

syntynyt siitä, miten käsityö tulisi koulujen käytännöissä toteuttaa. (Kojonkoski-Rännäli 

1998, 49.) Esittelemme tämänhetkistä käytännön toteutusta seuraavassa alaluvussa. 
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4.2 Käsityön opettaminen  

Tekstiilityö, tekninen työ, käsityö 

Käsityö-oppiaineen nimitys on opetussuunnitelmissa vaihdellut eri vuosikymmeninä, 

mutta yläkäsitteenä on kuitenkin koko ajan säilynyt käsityö. Käsityö on Suojasen (1993, 

14) mukaan oppiaine, jossa tuottaminen on riippumatonta käytettävistä materiaaleista, 

työskentelyvälineistä ja toteuttamistavoista ja jota voidaan opettaa koulutuksen eri 

asteilla. Käsityö kattaa kaikki tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa käytettävät 

materiaalit, eikä sen sisältöä voida rajata ns. kovien tai pehmeiden materiaalien 

perusteella, kuten arkikielessä usein tehdään (Lindfors-Immonen 1992, 344). 

Nykyisin käsityö-termiä käytetään laissa yläkäsitteenä; peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteissa (2004, 241) käsityön sisällöt jakaantuvat teknisen työn 

ja tekstiilityön sisältöihin. Teknisen työn ja tekstiilityön sisältöalueet eroavat toisistaan 

käytettyjen materiaalien, työtekniikoiden, työvälineiden, koneiden ja laitteiden sekä 

myös valmistettavien esineiden osalta. (Suojanen 1996.) Koko käsityön tekemisen 

prosessi nähdään tekstiilityössä enemmän humanismiin sekä kulttuuriin suuntautuvana, 

kun taas teknisessä työssä painottuvat luonnontieteet ja teknologia (Kojonkoski-Rännäli 

2001, 494).   

Teknisen työn Kananoja (1989, 3, Kantolan 1997, 49, mukaan) määrittelee 

tekniikan avulla tehtäväksi tai tekniikkaan liittyväksi työksi. Tältä pohjalta koulun 

oppiaine tekninen työ määritellään yleissivistävän koulun oppiaineeksi, joka johdattaa 

toiminnallisesti työn maailmaan ja teknologiaan sekä antaa tietoja, taitoja ja asenteita, 

jotka tukevat ihmisen selviytymistä työssä ja teknistyvässä yhteiskunnassa. (Kananoja 

1989, 3, 7; Kantola 1997, 49.) Eri yhteyksissä peruskoulun oppiaineen nimeksi on 

ehdotettu teknologian opetusta tai teknologiakasvatusta aineen sisällöllisistä 

lähtökohdista käsin. Teknologiaa on kuitenkin pidetty käsityön osa-alueena, koska 

”ihminen tekee ja teknologia auttaa” (Peltonen 1991, 62). 

Helsingin yliopiston käsityötieteen oppituolin määrittelyssä (Helsingin yliopiston 

Suuri konsistori 1981) tekstiilityö kuvataan seuraavasti:  

Tekstiilikäsityö/tekstiilityö voidaan jäsentää tekstiilituotteiden suunnittelu- ja 

toteutusprosesseja tutkivaksi tieteenalaksi, jolla otetaan huomioon taloudelliset, 

teknologiset, historialliset ja esteettiset tekijät. Tekstiilikäsityössä korostuu lisäksi 

mm. luovuutta sekä yksilön psykomotorisia ja kognitiivisia suorituksia, kätevyyttä 

koskeva tutkimus. Tieteenala on hahmotettu käsittämään seuraavat vaatetus- ja 

ympäristötekstiilien tutkimuksen pääsuunnat: 
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- tekstiiliteknologia: tekstiilimateriaalien, tekstiilien hoidon, tekstiilityön 

menetelmien (kankaankudonta värjäys, painanta, leikkaus, ompelu, neulonta, 

kirjonta), tekstiilityön välineiden ja koneiden tutkimus sekä käsityön eli käden 

työn edellyttämien motoristen ja psykologisten valmiuksien, affektiivisen ja 

sosiaalisen puolen tutkimus 

 

- tekstiilituotteiden suunnittelu: vaatetuksen suunnittelu eri ikäisten henkilöiden ja 

eri tilanteiden tarpeiden sekä esteettisten näkökohtien mukaan – 

ympäristötekstiilien suunnittelu erilaisten kotien, huoneiden, laitosten ja työtilojen 

tarpeiden sekä esteettisten tarpeiden mukaan 

 

- tekstiilitalous: tekstiilien teollisen valmistuksen, markkinoinnin, 

hinnanmuodostuksen jne. tutkimus kuluttajanäkökulmasta ja valintaprosessista 

käsin 

 

- tekstiilihistoria: kansatieteen, kansanperinteen, tyyli- ja taidehistorian, 

yhteiskuntatieteiden antamat tutkimuksen näkökulmat. (Pietikäisen, 2006, 81 

mukaan)  

 

Kojonkoski-Rännäli kannattaa jakoa tekstiilityöhön ja tekniseen työhön sillä perusteella, 

että kummassakin käsityöaineessa materiaalivalikoima on monipuolistunut sekä 

käytettävät koneet ja laitteet ovat moninkertaistuneet lukumäärältään ja 

monimutkaistuneet konstruktioltaan ja käyttötavoiltaan, ja tämän kehityksen kautta 

koulukäsityön sisältöaines on monipuolistunut. Hän jopa ehdottaa, että tulisi ottaa 

pohdittavaksi, onko jako tekniseen työhön ja tekstiilityöhön riittävä vai olisiko 

perusteita ehkä vielä useammille käsityöaineille. (Kojonkoski-Rännäli 2001, 493.) 

Peruskoulun käsityö-oppiaineiden jakoa tekniseen ja tekstiilityöhön tarvitaan hänen 

mukaansa samoin perustein kuin teknisissä oppilaitoksissa, joissa on eri tekniikan 

alueilla omat linjansa ja niillä omat, erilaisen koulutuksen saaneet opettajansa ja 

asiantuntijansa (Kojonkoski-Rännäli 2001, 493).  

Autio kuvaa (1997, 13) teknisen työn ja tekstiilityön painotuksia, mutta 

muistuttaa, että oppiaine on jatkuvassa muutoksessa. Teknisen työn tietoperusta on 

hänen mukaansa siirtynyt viime vuosina entistä enemmän teknologiatiedon suuntaan, 

myös tekstiilityön opetukseen on tullut yhä enemmän sovellutuksia nykyteknologian 

alueelta. 

Opetussuunnitelmissa musiikki, kuvataide, käsityö ja liikunta on perinteisesti 

niputettu yhteiseksi taito- ja taideaineiden ryhmäksi. Kojonkoski-Rännälin mukaan 

perusteena yhteisnimitykselle näyttäisi nykyisin olevan tiedon ja taidon erottaminen 

toisistaan. Ajatellaan, että oppilas saa tietoa opiskellessaan tietoaineita ja taitoja 

taitoaineiden opiskelun yhteydessä. Ymmärrys taito- ja taideaineiden tavoitteita ja 
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oppisisältöjä kohtaan on hänen mukaansa viime vuosina lisääntynyt. Tämä ilmenee 

paitsi monista työelämän ja koulutuksen edustajien kannanotoista myös erilaisista 

suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä palvelevista hankkeista, kuten Suomi 2015-

ohjelmassa (http://www.sitra.fi/suomi2015) ja Luovuus ja kulttuuri -kärkihankkeessa. 

Epäselvää hänen mukaansa on kuitenkin, kuinka näihin tavoitteisiin päästään. Yhtenä 

vaikeutena Kojonkoski-Rännäli (2003, 316–317) näkee taito- ja taideaineet -nimikkeen, 

sillä sen sisällä omaleimaiset oppiaineet sekoittuvat kirjavaksi massaksi, josta kunkin 

ominta merkitystä on vaikea tunnistaa.  

Koulukäsityön järjestämisen mallit 

Peruskoulun asetustekstissä vuodelta 1994 käsityö -nimitystä käytetään kahden 

ensimmäisen vuosiluokan käsityö-oppiaineesta sekä kolmannella luokalla 

toteutettavasta niin sanotusta vaihtotyöskentelystä eli kaikille yhteisestä osuudesta. 

Ylemmillä vuosiluokilla oppiaineen eri sovellusosuuksista käytetään nimityksiä 

tekstiilityö ja tekninen työ (Kuhmonen 1994, 52). Vuoden 2004 peruskoulun 

opetussuunnitelmaan oppiaineen nimi on muuttunut siten, että käsityö-nimike kattaa 

luokkien 1–9 käsityönopetuksen. Vuosiluokilla 1–4 käsityön opetus toteutetaan 

samansisältöisenä kaikille oppilaille ja se käsittää sisältöjä sekä teknisestä työstä että 

tekstiilityöstä. 5–7 -luokilla opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen 

työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus 

painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen 

työhön tai tekstiilityöhön. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 240–

242) 

Koska koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimisessa oli epäselvyyttä 

varsinkin 5–9 -luokkien yhteiseksi tarkoitetun opetuksen järjestämisestä, Opetushallitus 

tarkensi asiaa tiedotteella (17/2004). Tiedotteessa Opetushallitus korostaa, että 

opetuksen järjestämisen lähtökohtana ovat opetussuunnitelman perusteissa käsityölle 

määritellyt tavoitteet. Kunnilla ja kouluilla on mahdollisuus toimia joko niin, että 

käsityön opetus toteutetaan kaikille oppilaille kokonaan samansisältöisenä vuosiluokilla 

5–9 tai siten, että painottumista tapahtuu heti viidenneltä luokalta alkaen tai 

myöhemmin. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava, että tavoitteet toteutuvat sekä 

käsityön yhteisiä sisältöjä että teknisen työn ja tekstiilityön sisältöjä opiskelemalla. 

(Tiedote 17/2004.) 

http://www.sitra.fi/suomi2015
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Viime vuosikymmeninä on tasa-arvokasvatuksen nimissä keskusteltu 

sukupuolittuneeksi nähdystä koulun käsityönopetuksesta. Opetussuunnitelmissa on 

1970-luvulta lähtien haettu muotoa toteuttaa tasa-arvon vaateen täyttävää opetusta.  

Tekstiiliopettajaliiton ja Teknisten aineiden opettajien liiton analyysin (SWOT-

analyysi 2001) mukaan tekstiilityön ja teknisen työn saman oppimäärän opettamisella 

yhdessä koko ikäluokalle saavutetaan oppilaan laajempi näkemys taitoihin ja niiden 

yhdistämiseen, monipuolisemmat ja laajemmat sisällöt sekä molemmat osa-alueet 

kattava taitopohja. Oppilaan valinnat vapautuvat sukupuolirooleista, jolloin heidän 

ammatinvalinta- ja harrastusmahdollisuutensa monipuolistuvat. Heikkoutena nähdään 

kädentaidon oppimisen heikkeneminen ja taidon tason lasku. Oppimisen pelätään 

jäävän pinnalliseksi, koska syvällistä osaamista ei synny tilanteessa, jossa oppisisällöt 

puolittuvat.  Koska pienellä tuntimäärällä lapsella mikään osa-alue ei kehity taidoksi 

asti, syntyy onnistumisen tunteita aiempaa vähemmän ja sen myötä myös motivaatio 

laskee. Opettajan kannalta ongelmallisena nähdään motivoivien työaiheiden 

löytyminen, opettajien tietotaidon riittämättömyys ja sekaryhmien valmiuserot sekä 

"tyttö-poika" -kulttuurien erot. Käsityötaidon ja sen seurauksena myös jatko-

opintovalmiuden pelätään heikkenevän, kun todellista pohjaa ammattiin johtavaan 

koulutukseen ei synny.  

Käsityön kentän kuviossaan Kojonkoski-Rännäli (2005) sijoittaa oppilaan 

käsityöllisen tuottamistoiminnan luonnontieteiden, humanististen tieteiden, 

insinööritieteiden ja taiteen muodostaman kentän keskustaan. Nykyiset käsityön 

oppisisällöt sijoittuvat tähän kenttään hänen mukaansa siten, että tekninen työ 

suuntautuu kuvion keskustasta kohti teknologiaa ja teknisiä taitoja ja laajenee jonkin 

verran kohti tietoa työstä ja työtaidoista. Tekstiilityö puolestaan suuntautuu kuvion 

keskustasta kohti suunnittelutaitoja ja esteettisiä taitoja. Molemmilla oppisisällöillä on 

kuitenkin kuvion keskiosassa laaja yhteinen alue. Korvaavana sijoittelumallina 

Kojonkoski-Rännäli esittää vaihtoehdon, jossa kuvioon piirretään useita käsityö-

oppiaineita, jotka sijoittuvat nelikentän keskiöön ja laajenevat siitä kukin eri suuntiin 

sen mukaan, millä tavoin painotetusta käsityöstä on kyse.  
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KUVIO 8 Käsityö-oppiaineen tiedon- ja taidonala (Kojonkoski-Rännäli, 2005) 

 

 

Hahmottelun kautta Kojonkoski-Rännälin mukaan selviää, miksi käsityö nykyään 

toteutuu ja voi tulevaisuudessakin toteutua peruskoulussamme monimuotoisesti ja 

monin nykyisestä poikkeavin tavoin, kunkin opettajan vahvojen osaamisalueiden ja 

kiinnostuksen mukaan. Opetussuunnitelmien laatimisen pohjaksi Kojonkoski-Rännäli 

herättää kysymyksiä teknisen työn ja tekstiilityön oppisisältöjen kehittämisestä entistä 

enemmän vaihtoehtoja tarjoaviksi. Työstettäviä materiaaleja ja harjoiteltavia tekniikoita 

olisi silloin kullakin oppilaalla vähemmän, mutta aikaa harjaantua valituissa taidoissa 

olisi enemmän. Samoin hän kyseenalaistaa ajatuksen, että kaikki oppilaat tarvitsevat 

samat perustaidot ja -tiedot, sen sijaan että kaikille annettaisiin mahdollisuus kehittyä 

entistä pidemmälle juuri siinä osaamisessa, jonka he kokevat mielekkääksi. 

(Kojonkoski-Rännäli, 2005.) 

Samanlaisuus tai siihen pyrkiminen voidaan Pölläsen mukaan (2002, 223) nähdä 

jopa tasapäistämisenä, koska oppilaiden erilaisuus ja erilaiset toiveet tulee tunnustaa ja 

pyrkiä ottamaan huomioon sopivissa rajoissa. Tarkastelua tulisikin kohdistaa 

sukupuoleen kohdistuvan jaottelun sijasta sukupuolten sisään – siihen ketkä tytöistä ja 

pojista ovat eriarvoisessa asemassa. Yksilön valinnan mahdollisuuksia tulisi kunnioittaa 

itsensä toteuttamiseen, hyvinvointiin ja osallistumiseen liittyvistä syistä sekä oikeutena 

valita molempiin käsityölajeihin tutustuttavien perusopintojen lisäksi omia taipumuksia 

vastaavia syventäviä opintoja.  
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Sekä Anttilan (1993) että Peltosen (1988) käsitykset koko ikäluokalle yhteisen 

käsityön opettamisesta ovat samankaltaiset siinä, että molemmat uskovat uuden 

oppiaineen kehittämisen (’yhteisen käsityön’) edellytyksenä olevan yhtenäisen ja 

riittävän vahvan teoreettisen pohjan luomisen ja sitä kautta aineelle ominaisen 

identiteetin löytämisen. Suojanen (1993, 37; ks. myös Autio 1997, 6) suhtautuu uuden 

oppiaineen kehittämiseen käytännöllisemmin ja pitää ongelmana lähinnä oppisisältöjen 

ja niihin käytettävissä olevan ajan suhdetta.  

Käsityötä opettava opettaja  

Peruskoulun käsityön opetusta hoitavat tällä hetkellä sekä luokanopettajat että käsityön, 

joko tekstiilityön tai teknisen työn, aineenopettajat.  Luokanopettajan koulutukseen 

kuuluvat perusopinnot antavat kelpoisuuden opettaa käsitöitä perusopetuksen 

vuosiluokilla 1-6. Käsityön 25 opintopisteen (15 opintoviikon) sivuaineopinnot lisäävät 

pätevyyttä, mutta eivät laajenna kelpoisuutta, 60 opintopisteen (35 opintoviikon) 

sivuaineopinnot antavat kelpoisuuden opettaa peruskoulun 1–7 luokilla. Käsityön 

aineenopettajakoulutus antaa kelpoisuuden perusopetuksen vuosiluokille 1–9 sekä 

lukioon ja aikuiskoulutukseen. Käytännössä aineenopettajat ovat sijoittuneet 

pääsääntöisesti vuosiluokille 7–9 sekä aikuiskasvatukseen, alemmilla luokkatasoilla 

käsityönopetuksen hoitavat yleensä luokanopettajat.  

Suurimmilla paikkakunnilla toimii käsityön aineenopettajia myös perusopetuksen 

luokilla 1–6 tai 3–6. Useimmiten luokanopettajat opettavat alkuopetuksen käsityön itse 

1–2 -luokilla, aineenopettaja toimii niissä tapauksissa 3. luokasta alkaen. 

Ainepedagogiikka  

Käsityötä opettavalla opettajalla tulee oman käsityöprosessin hallinnan lisäksi olla 

didaktisia valmiuksia suunnitella ja toteuttaa opetusta siten, että muodostuu 

monipuolisesti kehittäviä oppimiskokonaisuuksia. Opettajan toiminnan tavoitteena on 

kasvattaa käsityöprosessin eri vaiheissa ja toteutustavoissa oppivien yksilöiden 

voimavaroja niin, että oppijat saavat myöhemmin elämässä tarvittavia valmiuksia. 

Reflektoivan opettajan taustavoimana tässä opetustyössä toimii käsityön merkityksen 

ymmärtäminen ja käsityön merkitystä kuvastavien opetuksellisten painopisteiden 

hahmottaminen. (Pöllänen & Kröger, 2000.) Paineet käsityön didaktiikan kehittämiselle 

ovat kovat, sillä sen perusteet liittyvät Parikan (1996, 48) mukaan monin tavoin 30–40 

vuoden takaisen agraarikulttuurin ihanteisiin ja esinetuotantoon.  
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Aihepiiriopetus 

Sekä peruskoulun että harrastemaisen käsityönopetuksen rasitteena on nähty pelkkien 

esineitten tuottaminen ilman toimintaan liittyvien laajempien yhteyksien ymmärtämistä. 

Pedagoginen sisältö on rajoittunut valitettavan usein vain valmistettavan tuotteen 

ympärille ja käsityön opetusstrategioissa on painottunut materiaalien ja välineiden 

käsittelyn opettaminen. (Suojanen 1993, 154). Jotta opetuskokonaisuus muodostuisi 

laajemmaksi ja syvällisemmäksi, toteutetaan opetus aihepiiriopetuksena. Aihepiirillä 

tarkoitetaan tuotteeseen liittyvää laajempaa kokonaisuutta, jonka puitteissa työskentely 

motivoidaan, suunnitellaan, suoritetaan ja arvioidaan.  

Aihepiiri-käsite otettiin peruskoulun käsityönopetuksessa käyttöön jo 1970-luvun 

alussa, jotta ahdasrajaisesta esineajattelusta ja pelkästä jäljentävästä työskentelystä 

päästään toimintaan, joka kattaa myös suunnittelun ja arvioinnin. Tuotteen ja sen 

valmistamiseen liittyvien tavoitteiden lisäksi pyritään kehittämään sekä käsityön tekijän 

persoonallisuutta että hänen kykyään hankkia ja käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. 

Aiheiirimenetelmällä pyritään kehittämään oppijan kokonaispersoonallisuutta, 

tietojenhankinta- ja suunnittelutaitoja, tuottamistoiminnan taitoja sekä kommunikointi- 

ja vuorovaikutustaitoja. Aihepiiriopetuksessa opettaja valitsee työtapoja, joiden käytön 

tuloksena oppiminen on konkreettista ja vaihtelevaa, jotka aktivoivat, ohjaavat 

yhteistoimintaan ja ottavat huomioon yksilölliset erot, antavat palautetta opettajalle ja 

ryhmälle ja luovat ennen kaikkea hyvät edellytykset oppimiselle. Opetuksessa painottuu 

erityisesti tekemällä oppiminen. 

Aihekokonaisuudet 

Aihekokonaisuudet ovat vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaan (36) sellaisia 

kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita sekä kasvatusta ja opetusta eheyttäviä 

teemoja, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Opetuksen 

eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen 

näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja 

koulutuksellisia päämääriä.  

Aihekokonaisuudet käsityönopetuksessa määritellään Jyväskylän normaalikoulun 

käsityön opetussuunnitelmassa seuraavasti:  

 

Ihmisenä kasvaminen  

Käsitöissä voidaan töitä suunnitellessa toteuttaa luovuutta ja kehittyä siinä. 

Oppilas työskentelee taitojensa mukaan, kohtaa oman taitavuutensa rajat ja saa 
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mahdollisuuden harjaantua taidoissaan. Oppilas kokee iloa ja tyydytystä työstään 

ja saa myönteistä palautetta itsetunnolleen onnistumisen elämysten ja 

valmistamiensa töiden kautta. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota 

yhteistoiminnallisuuteen, vastuun ottamiseen omasta ja ryhmän toiminnasta sekä 

yhteisestä työskentely-ympäristöstä huolehtimiseen. Itsearvioinnissa näkökulmana 

on sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä toimiminen.  

 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys  

Käsitöissä tutustutaan Suomen ja muiden maiden käsityöperinteeseen sekä 

muodin ja muotoilun piirteisiin eri aikoina.  

 

Viestintä- ja mediataito  

Työsuunnitelmien valmistamisessa ja niiden esittelyssä käytetään erilaisia 

kuvallisen, sanallisen ja esineellisen ilmaisun tapoja. Keskusteluissa pohditaan 

mainonnan merkitystä muotiin ja pukeutumiseen liittyvien asenteiden 

muokkaajana.  

 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys  

Kokonaista käsityöllistä prosessia toteuttamalla osoitetaan eri tekijöiden osuus 

tuotteen valmistamisessa. Käsityöläisammatteihin ja yritystoimintaan tutustumalla 

perehdytään yrittäjyyteen ja erilaisiin ammattivaihtoehtoihin.  

 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta  

Materiaalivalinnoissa ja materiaalien työstämisessä huomioidaan säästäväisyys ja 

taloudellisuuden periaatteet sekä arvioidaan materiaalien ja tuotteiden 

ekologisuutta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti korostetaan 

kierrätyksen eri muotoja ja tuotteen elinkaaren merkitystä ympäristölle.  

 

Turvallisuus ja liikenne  

Käsityönopetuksessa painotetaan työvälineiden ja koneiden oikeaa ja turvallista 

käyttöä. Materiaalitietoudessa otetaan huomioon turvallisuustekijät sekä 

työstämisen että käytön kannalta.  

 

Ihminen ja teknologia 

Töiden suunnittelussa käytetään monipuolisesti tietokoneiden piirto- ja 

suunnitteluohjelmia. Koneita ja laitteita käytettäessä tutustutaan niiden 

toimintaperiaatteisiin sekä niiden oikeaan ja mielekkääseen käyttöön. 

Työskentelyn yhteydessä tutustutaan käytettävien materiaalien valmistukseen, 

niiden rakenteisiin, viimeistelyyn ja käyttötarkoituksiin sekä teknologian 

tarjoamiin kehitysmahdollisuuksiin.  

Eheyttäminen 

Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tieteenalojen 

näkökulmasta rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja 

koulutuksellisia päämääriä (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 36) 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppiaineista ja aihekokonaisuuksista 

muodostetaan ehjä kokonaisuus, jossa eri oppiaineiden sisältöjä käsitellään 
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samanaikaisesti. Opetus voidaan toteuttaa projektien, teemojen tai aihekokonaisuuksien 

ja monipuolisten opetusmenetelmien avulla. Käsityön vahvuutena opetuksen 

eheyttämisessä on nähty aineen mahdollisuudet soveltaa käytäntöön muissa 

oppiaineissa opittuja asioita ja teoreettisia tietoja sekä konkretisoida abstraktia tietoa. 

Eheyttämisen tarkoituksena on koota pirstaleista tietoa laajemmiksi kokonaisuuksiksi, 

suunnata työskentelyä ongelmakeskeiseen, tutkivaan oppimiseen sekä kerrata tietoja. 

(Hovi, 2001)  

Käsityön, etenkin tekstiilityön opetuksessa on ehkä tavallisimmin tehty 

yhteistyötä kuvataiteiden kanssa, mutta luontevia kokonaisuuksia tiedon käytäntöön 

soveltamisen kannalta syntyy esimerkiksi yhdessä matematiikan sekä ympäristö- ja 

luonnontieteiden kanssa. Teema- ja projektityöskentelyssä toimitaan kuitenkin nykyisin 

yhä useammin useiden oppiaineiden muodostamassa kokonaisuudessa, jossa kunkin 

aineen tavoitteita toteutetaan tarkoituksenmukaisella, ei vain oppiainelähtöisellä tavalla. 

Esimerkkejä eheytetyistä käsityöprojekteista löytyy mm. käsityön virtuaalikoulun, 

Käspaikan, sivuilta (http://www.kaspaikka.fi/projektit/index.html).    

Arviointi käsitöissä 

Opetussuunnitelman (2004, 260–262) mukaan oppilaan arviointi jaetaan opintojen 

aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta 

muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös 

oppilaan persoonallisuuden kasvua. Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa 

on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta 

tiedostamaan ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään 

oppimistaan. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit 

määrittelevät kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana; 

hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan. Kuvaus oppilaan 

hyvästä osaamisesta on laadittu kunkin oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon 

nivelkohtaan.  

Itsearviointitaitojen kehittämisen tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja 

myönteinen minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat. 

Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii myös tiedostamaan edistymistään 

ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja 

säätelemään oppimisprosessiaan. Itsearviointitaitojen kehittyminen edellyttää 

http://www.kaspaikka.fi/projektit/index.html
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säännöllisen palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee 

ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan. 

Suojanen (1993, 89) jakaa käsityön arvioinnin kriteerit kolmeen pääalueeseen: 

tuotoksen arviointiin, taitotiedon hallinnan arviointiin sekä harrastuneisuuden ja 

työskentelytaitojen arviointiin. Tuotoksen arviointi pitää sisällään suunnittelun 

arvioinnin (sekä suunnittelutaidot että työssä käytetyt ratkaisut), prosessin arvioinnin 

(työskentelyn oma-aloitteisuus, suunnitelman toteuttaminen sekä kyky käyttää ja 

soveltaa työohjeita) ja tuloksen arvioinnin (työn tekninen suoritus). Taitotiedon 

hallinnalla Suojanen tarkoittaa tietojen ja taitojen yhdistämistä, työtekniikoiden ja 

teknologian hallintaa sekä kuluttajatiedon hallintaa. Harrastuneisuus ja 

työskentelyasenne näkyvät suhtautumisena työhön ja opiskeluun sekä 

kiinnostuneisuutena ja kestävyytenä työssä.  

Käsityön opetussuunnitelmassa 2004 hyvän osaamisen kriteereiksi 4. luokan 

päättyessä määritellään  

 perustaitojen ja tietojen hallintaan liittyvinä seikkoina perustekniikoiden ja 

keskeisten käsitteiden tunteminen sekä perusmateriaalien tunnistaminen  

 työn suunnitteluun liittyvinä tekijöinä luovien ideoiden tuottamien, teknisten 

ratkaisujen kokeileminen sekä toteuttamiskelpoisen tuotteen 

suunnitteleminen 

  työskentelytaitoihin liittyvinä seikkoina työskentelyn 

tarkoituksenmukaisuus, suunnitelman mukaan toimiminen sekä 

työturvallisuuden huomioonottaminen  

  kasvatuksellisiin tavoitteisiin liittyvinä tekijöinä työskentelyn 

pitkäjännitteisyys, kyky toimia sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, halu 

kehittyä käsityön tekijänä sekä vastuun ottaminen yhteisesti hoidettavista 

asioista. Laajempina kasvatustavoitteina korostetaan lisäksi elinympäristön 

teknologisten toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaista toimintaa, oman ja toisten työskentelyn 

arvostamista, oman toiminnan arviointia sekä myönteistä suhtautumista 

omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.  

 

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 jaotellaan opetussuunnitelmassa visuaalista ja 

teknistä suunnittelua, valmistamista sekä itsearviointia ja prosessin pohdintaa koskeviin:  

Visuaalista ja teknistä suunnittelua koskevissa kriteereissä painottuvat 

 suunnittelun alueelta kyky havaita ongelmia, kehitellä luovasti ideoita ja 

suunnitella ohjatusti tuotteita,  

 perustaitojen ja -tietojen alueelta oppilaan taito ottaa suunnittelussaan 

huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden 

esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja 

tarkoituksenmukaisuus. Perustaitoihin sisältyvät myös suunnitelman 

dokumentoinnin taidot.  
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 kasvatuksellisten taitojen alueelta taito ohjatusti käyttää suunnittelussa 

aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja 

teknologiakulttuurista.  

Tuotteen valmistamista koskevissa kriteereissä painottuvat 

 perustaitojen ja -tietojen alueella perustekniikoiden hallinta, kehittyneen 

teknologian käyttäminen, teknologian käsitteiden ja järjestelmien 

ymmärtäminen sekä muissa oppiaineissa opitun tiedon ja taidon 

soveltaminen,  

 työskentelytaitojen alueella tarkoituksenmukainen, huolellinen ja 

työturvallisuusohjeita noudattava työskentely,   

 kasvatuksellisten taitojen alueella työympäristönsä järjestyksestä ja 

viihtyisyydestä huolehtiminen sekä kyky työskennellä sekä yksin että 

ryhmissä. 

Itsearviointia ja prosessin pohdintaa koskevissa kriteereissä painottuvat  

 perustaitojen ja -tietojen alueella teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja 

luonnon välisten riippuvuuksien ymmärtäminen, ideoiden ja tuotteiden 

arvioiminen esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja 

tarkoituksenmukaisuuskriteerein,  

 työskentelytaitojen alueella kyky ohjatusti tarkastella omaa työskentelyä ja 

oppimista sekä kyky muodostaa realistisen kuva omista taidoista ja 

kehittymismahdollisuuksista, 

 kasvatuksellisten taitojen alueella taito suhtautua annettuun palautteeseen 

vastaanottavasti ja halua suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti. 

 

Teknologiakasvatus 

Viime vuosina käsityönopetukseen liittyvää keskustelua on hallinnut kaksi pääteemaa: 

toisaalta kysymys koko ikäluokalle tarkoitetusta opetuksesta, sen sisällöistä ja 

laajuudesta, toisaalta kysymys teknologiakasvatuksesta osana käsityötä, etenkin teknistä 

työtä.  

Parikan ja Rasisen (1994, 18) mukaan teknologia on teknisten välineiden, 

laitteiden ja koneiden rakenteiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä sekä niiden 

taitavaa ja hallittua käyttöä tuotteiden ja palveluiden aikaansaamiseksi. Kantola (1997, 

56) korostaa myös esteettisyyden merkitystä teknologiassa, tällöin toiminnassa 

lähestytään teollista muotoilua. Teknologiaan kuuluvat hänen mukaansa tekniikan ja 

materiaalien sekä energian käytön lisäksi koko tuotantoprosessin ja siihen kuuluvien 

elementtien ymmärtäminen sekä ympäröivän yhteiskunnan huomioonottaminen. 

Jyväskylän yliopiston teknologiakasvatuskokeilussa teknologia jaettiin niihin taitoihin 

ja siihen osaamiseen, jota tuotteen valmistamiseksi tarvitaan sekä tarvittavan 

laitetekniikan tuntemiseen laitetekniikkaan. Tältä pohjalta teknologia määriteltiin 

seuraavasti: ”Teknologia on teknisten välineiden, laitteiden sekä koneiden rakenteiden 
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ja toimintaperiaatteiden ymmärtämistä sekä niiden taitavaa ja hallittua käyttöä 

tuotteiden ja palveluiden aikaansaamiseksi.” (Parikka & Rasinen 1994, 16-18).  

Teknologiakasvatukseen liittyy teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen, 

teknologian ja ympäristön tasapainon, teknisten perustietotaitojen, käytännön taitojen ja 

yrittäjyyden opiskelua. Lindh (1997, 133) määrittelee teknologiakasvatuksen tavoitteen 

seuraavasti:  

"Teknologiakasvatuksen tavoitteena on, että oppilaat oppisivat ymmärtämään 

arkipäivän teknologian logiikkaa ja toimintamekanismeja ja pystyisivät 

soveltamaan saamaansa teknologista tietämystä ja taitamista teknologisiin 

ongelmanratkaisutilanteisiin sekä suuntautumaan alan ammatilliseen ja 

tieteelliseen koulutukseen." 

 

Teknologiapitoinen opetussuunnitelma tähtää Kantolan mukaan teknisen ajattelun 

kehittämiseen hiostavien työtapaharjoitusten sijaan. Opetuksessa tulisi päästä 

kaksiulotteisten (esim. leikkuulautojen, pannunalustojen ja patalappujen) mallien 

tuottamisesta kolmiulotteisten rakenteiden suunnitteluun ja tekemiseen sekä myös koje- 

ja sähkörakenteluihin. Oppilaiden suunnittelemat ja valmistamat tuotokset eivät vaadi 

nykyisin voimaa tekovaiheessa, koska yhä enemmän käytetään valmismateriaalia. 

Teknologian opiskelu parhaimmillaan on kuin tutkimuksen tekemistä. Suunnittelussa 

pyritään erilaisten vaihtoehtojen kautta omaperäisiin ratkaisuihin. (Kantola 2002, 92–

93). 

Peruskoulussa toteutettavan teknologiakasvatuksen yleistavoitteena tulisi Latun 

(1999, 16) mielestä olla ihmisen rakentaman ympäristön ymmärtäminen; 

teknologiakäsityksen tulisi korostaa mahdollisimman laajasti eri tieteenalojen ja 

yhteiskunnan vuorovaikutusta. Teknologian ja teknologiakasvatuksen sovittaminen 

peruskoulun opetussuunnitelmaan on Latun (1999, 22–23) mielestä monimutkainen 

tehtävä. Ongelman hän näkee johtuvan teknologian integroivasta olemuksesta, mistä 

syystä siltä puuttuu selkeä sisällöllinen tietopohja. Esitetyissä teknologiakasvatuksen 

malleissa korostuu teknologian ja ongelmanratkaisun läheinen suhde. 

Ongelmanratkaisun nostaminen teknologiakasvatuksen ja olemassa olevien 

oppiaineiden väliseksi erottavaksi tekijäksi ei kuitenkaan ole Latun mukaan mielekäs 

ratkaisu, sillä ongelmanratkaisua ja luovien prosessien merkitystä korostetaan lähes 

kaikissa peruskoulun oppiaineissa. Teknologiakasvatuksen toisena perusteena on nähty 

teknologiaan liittyvien konkreettisten selviytymistaitojen opettaminen, mutta tällöin on 

kyseessä ennemminkin tekninen kansalaistaito kuin teknologiakasvatus. 
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Käytännönläheinen ja ongelmalähtöinen teknologiakasvatus voisi myös tuoda 

tullessaan uusia näkökulmia teoreettiseksi väitettyyn luonnontieteen opetukseen, mutta 

tällöin olisi kyseessä uuden oppiaineen luominen huolehtimaan muiden aineiden 

käytännön soveltamisesta. Teknisen työn opettajille tämä toisi vaatimuksen hallita 

suuren luonnon- ja yhteiskuntatieteiden osuuden. (Lattu 1999, 22–23). Lähtökohtana 

tulisi Latun mukaan olla aineiden sisällöllinen kehittäminen; käytännössä olisi 

mahdollista luoda integroiva keskusaine, esimerkiksi tekninen työ.  

Teknologiakasvatuksen tasolla opetussuunnitelmien perusteissa on Latun mukaan 

(1999, 16) havaittavissa yleistavoitteiden suunnan muuttuminen. Vuoden 1985 

opetussuunnitelman perusteissa korostuu teollisuuden teknologian ymmärtämisen 

tärkeys, vuoden 1994 perusteissa puhutaan teknologiasta osana demokraattisen valtion 

kansalaisten yleissivistystä; opetussuunnitelman käsitys teknologian merkityksestä on 

muuttunut teollisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta jälkiteolliseen ja 

yksilökeskeiseen näkökulmaan. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa teknologiakasvatus 

on kirjoitettu näkyviin Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuutena, sekä arkielämän 

teknologian ja teknologian merkitysten ymmärtämisen korostamisena. 

Teknisen työn kehittäminen teknologiakasvatukseksi sisältää kysymyksen 

muutoksen merkityksestä perinteiselle käsityölle ja laaja-alaiselle taidon hallinnalle. 

Kuinka saavutetaan kokonaisen käsityön tavoitteiden mukainen suunnittelusta 

valmiiseen tuotteeseen jatkuva prosessi, jos perustaitojen harjoittelu jää toissijaiseksi? 

Suurin kysymys on kuitenkin siinä, kuinka määritellään teknologiakasvatuksen sisällöt 

uuden opetussuunnitelman mukaisessa tilanteessa, jossa tekninen työ ei enää muodosta 

omaa oppiainettaan, vaan on sisällöllinen osa koko ikäluokalle tarkoitettua käsityötä. 

Mielestämme käsityö-oppiaineessa teknologia tulisi nähdä yhtenä osana käsityötietoa: 

materiaalituntemuksena, koneiden toiminnan ymmärtämisenä ja niiden käytön 

hallitsemisena, tuotteen niin teollisen kuin käsityöllisen suunnittelu- ja 

valmistusprosessin ymmärtämisenä sekä kestävän kehityksen mukaisen tuottamisen 

arvostamisena.  
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5 KÄSITYÖ OPETUSSUUNNITELMISSA 

5.1 Käsityö traditionaalisessa yhteiskunnassa 

Omavaraisessa traditionaalisessa yhteiskunnassa käsityö ja käsitöiden taitaminen oli osa 

jokapäiväistä elämää. Käsityön voidaan sanoa olleen selkeästi kokonaista käsityötä. 

Käsityön opettaminen oli varsin kotityöpainotteista, yhteisöllistä mestari-kisälli -

suhteeseen perustuvaa työskentelyä, jossa painottuivat välttämättömien käyttöesineiden 

valmistaminen, työhön kasvattaminen ja kädentaitojen kehittäminen. Taidon 

opettamisen menetelmänä oli jäljentäminen ja mallitöiden valmistaminen. (Pöllänen-

Kröger 2000, 234; Kyrö1998, 8). Taitoon harjaantuminen tapahtui sukupolvelta toiselle 

siirtyvänä tapahtumaketjuna. Käytännössä tästä seurasi erityisesti taidon oppimisen 

alkuvaiheessa ajasta toiseen suhteellisen samanlaisina säilyvien mallien jäljentämistä ja 

tekniikoiden toistoa (Walker 1989, 40). 

Käsityön merkitystä pohtiessaan Pöllänen ja Kröger (2000, 234) näkevät jo 

traditionaalisessa yhteiskunnassa käsin tekemisellä olleen taidon oppimisen lisäksi 

myös monia sisäisiä kvalifikaatioita: kyseessä on heidän mukaansa ollut prosessi, jossa 

käsityötä tekevä oppija on rakentanut minäkuvaansa ja saanut valmiuksia toimia 

aikuisena, vastuullisena ja järkevästi ajattelevana kansalaisena omassa yhteisössään. 

1800-luvun lopun aatteellisen hengen mukaisesti kansansivistystyön tehtävänä nähtiin 

toisaalta oman korkeatasoisen, kansallishenkisen tiede- ja taide-elämän edistäminen, 

toisaalta säätyjaon ulkopuolelle jäävän väestön valistaminen. Kansansivistystyön 

keskeiseksi työkaluksi nousi kansakouluaate, jonka tavoitteena oli rahvaan sivistystason 

ja taloudellisen aseman kohottaminen (Simpanen 2003, 8). Toimeentulon ja 

tuotantokyvyn parantamiseen toivottiin apua käsityötaitojen ja kotiteollisuuden 

kehittämisestä; kotiteollisuuden kehittämisen päämotiivi oli kansansivistyksellinen, 

mutta siinä painottui voimakkaasti sosiaalipoliittinen näkökulma (Simpanen 2003, 10). 

Kansakoulussa käsityön tuli olla tasavertainen oppiaine muiden kanssa, eikä sitä tullut 

opettaa vain ammatin vuoksi, vaan sen merkitys oli nähtävä muodollisesti sivistävänä ja 

kasvattavana oppiaineena. (Marjanen 2003, 33).  

Uno Cygnaeuksen mukaan käsityönopetuksen ensisijaisena tavoitteena oli 

harjoittaa silmän ja käden yhteistyötä sekä kehittää yleistä kauneustajua. Uutta hänen 

ajattelussaan oli puhua käsityöstä yleissivistävänä aineena ilman selkeää hyötytavoitetta 

(Hyrsky 2006, 167). Opetuksen tarkoituksena ei hänen mukaansa saanut olla 
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mekaaninen harjaantuminen työhön, vaan yleisen kätevyyden saavuttaminen 

(Cygnaeuksen kirjoitukset Suomen kansakoulun järjestämisestä 1910, 348). Yleisen 

kätevyyden saavuttamisella hän tarkoitti taitoa tehdä mekaanisia töitä kaikenlaisten 

työkalujen ja välineiden avulla. Cygnaeus näki käsitöiden tietoa muokkaavana arvona 

sen, että käsityössä abstraktinen tietäminen muuttuu käytännölliseksi taitamiseksi 

(Cygnaeuksen kirjoitukset Suomen kansakoulun järjestämisestä 1910, 349; Nurmi 1988, 

208–211). Cygnaeuksen ajan käsityön opetus painotti työkasvatuksen ohella myös 

esteettisiä arvoja ja ’ajatuksellisen suunnittelun ja kätevyyden kehittämistä’ (Kantola 

1997, 21). Oikein järjestetyssä käsityönopetuksessa kehittyvät Cygnaeuksen mukaan 

sekä kätevyys, muoto- ja kauneusaisti että oppilaan omavarainen harkinta-, keksimis- ja 

luomiskyky (Cygnaeus 1910, 195–196).  

Cygnaeuksen tavoitteet eivät päässeet käytännön tasolla toteutumaan, sillä 

koulukohtaiset opetussuunnitelmat poikkesivat huomattavasti toisistaan (Nurmi 1988, 

12; Kantola 1997, 22). Tilannetta selkiinnytti Marjasen (2003, 33) mukaan koulutoimen 

ylihallituksen kiertokirje, joka toi käsityönopetuksen tavoitteiksi opetusopin yleiset 

säännöt. Ns. mallikurssien myötä käsityö sai opetusmetodin, jonka mukaan opetuksessa 

tuli edetä helpommasta vaikeampaan oppilaan kyvyt ja näppäryys huomioon ottaen. 

Mallikurssien suurin etu olikin siinä, että ne vakiinnuttivat ja yhdenmukaistivat 

kansakoulujen vaihtelevia opetuskäytäntöjä. 

Muodollisen kasvatuksen antaminen jäi 1800-luvun lopulle tultaessa toissijaiseksi 

ja koulukäsityö loittoni Cygnaeuksen kasvattavan käsityön linjalta. Käsityön opetus 

painottui entistä enemmän yleisen kätevyyden periaatteille, ja Cygnaeuksen jälkeen 

käsityönopetuksessa nousivat keskeiseksi utilitaristiset aatteet ja kotiteollisuuden 

tukeminen. Käytännössä nämä aatteet näkyivät ammatillisuuden korostamisena, 

teknisen osaamisen kohottamisena ja runsaana esinetuotantona. (Ahvenainen 1986, 19.) 

 

5.2 Kansakoulun käsityö 

Kansakoulun käsityön opetus -komitean suunnitelma 1912 jatkoi cygnaeuslaisessa 

hengessä, mutta lisäksi käsityönopetukseen haluttiin nivoa Herbartin kasvatusopillinen 

ajattelu. Tärkeänä pidettiin harrastuksen herättämistä ilon ja leikin kautta; huomiota tuli 

kiinnittää erityisesti vaihteleviin suunnitelmiin ja opettajan rooliin (Halila 1949, 230–

234). Vaikka pääpaino vuoden 1912 komiteamietinnön tavoitteissa olikin 
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kasvatuksellisissa tehtävissä, pidettiin tärkeänä myös taitavuuden lisäämistä. Käden 

harjoittamisella taitavuuden lisäämiseksi pyrittiin parantamaan käytännöllistä 

sivistystasoa. (Komiteamietintö 1912, 41–49; Anttila 1983, 33; Ahvenainen, 20.)  

Yhteiskunnan teollistuessa ja teknistyessä työ pilkkoutui ja eriytyi, jolloin 

lihasvoiman, taitamisen ja kokonaisen valmistusprosessin hallinta eivät enää olleet yhtä 

merkityksellisiä kuin aiemmin. Sen sijaan lapsilta ja nuorilta edellytettiin käytännön 

taitoja ja kykyjä vastata kasvavan teollisuuden luomiin tarpeisiin. Kansakoulun 

käsityönopetuksen mietinnössä 1912 päähuomio kiinnittyikin kasvattavan ja koneellisen 

käsityön välisen eron hahmottamiseen (Marjanen 2003, 35–36). Tärkeänä pidettiin 

myös useamman työlajin harjoittamista, sillä katsottiin, ettei ole olemassa mitään yleistä 

kätevyyttä ja tekemisen taitoa, vaan kätevyys nähtiin sidottuna aina määrättyyn 

sisällykseen. 

Toisen maailmansodan jälkeen käsityö luettiin esteettis-käytännöllisiin 

oppiaineisiin, käsityötaidon katsottiin kuuluvan kansalaisten perussivistykseen ja 

tukevan siten oppilaan kasvamista vastuulliseksi perheenjäseneksi. Vuoden 1952 

Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnön mukaan ”henkilö, jolla on peukalo 

keskellä kämmentä, on nykyisessäkin yhteiskunnassa vajavaisesti sivistynyt”. Koulun 

tehtäväksi nähtiin lapsen persoonallisuuden kehittäminen unohtamatta yhteiskunnan 

tarpeita sekä lasten ja nuorten kasvattamista työhön, taloudellisuuteen ja ammattiin – 

käsityöllä, jossa oppilaan kädet ja aivot toimivat yhdessä nähtiin huomattava 

yleissivistävä merkitys. (Marjanen 2003, 39; Kantola 1997, 29)  

Teollistumisen myötä käsityö menetti 1940- ja 1950 -luvuilla kokonaisen käsityön 

luonteensa kun työelämässä siirryttiin ositettuun työhön. Ositettu käsityö määritellään 

prosessiksi, jossa taiteellinen suunnittelu on tehty muualla ja tekijä toteuttaa toisen 

suunnitelmaa (Kojonkoski-Rännäli, 99). Ks. luku 2. 1 Käsityön muodot. Käsityötaitoa 

ei enää katsottu tarvittavan niinkään tarve-esineiden valmistamiseen, vaan 

korjaamiseen, parantamiseen ja somistamiseen; koulun tehtäväksi katsottiin arjen ja 

kodin hoidon tehtävien opettamisen. Käsityönopettamisessa nousivat entistä 

keskeisemmäksi eri valmistustekniikat ja niihin soveltuvat materiaalit sekä valmiiden 

mallien käyttö ja valmistustekniikoiden harjoittaminen (Pöllänen & Kröger 2000, 235–

236). Yhteiskunnassa alkanut kehitys kohti rationalisointia sekä työprosessin 

nopeuttamista ja tehostamista näkyy käsityönopetuksessa etenkin työvälineiden ja 

työtapojen kohdalla. Suurimman tuotteiden valmistamiseen vaikuttavan muutoksen toi 
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ompelukoneen käyttöönottaminen sekä teknisen työn käyttöön tulevat isot työkoneet; 

työprosessi nopeutui ja samalla väheni käden mekaanisen työn osuus.  

Teollistumisen ja tekniikan kehittyessä käsityön kokonaisvaltainen käsitys 

hämärtyi ja käsityöläisyydestä muotoutui Kyrön (1998, 8) mukaan erillinen elinkeino. 

Tuotteet valmistettiin kuitenkin vielä käsin, mutta teollistumisen edetessä massatuotanto 

syrjäytti käsin tehdyn tuotteen arvon yhteiskunnassa. Syntyneessä rationaalisuuden 

kulttuurissa tuotantoprosessi eriytyi yhteiskunnan toiminnoista ja käsityön painopiste 

siirtyi harrastuksiin ja itsensä toteuttamiseen. Koulujärjestelmään tulivat modernin 

hengen mukaisesti eriytyneet ainejaot ja luokkahuonekeskeisyys.  

 

5.3 Peruskoulun käsityö 

Peruskoulun opetuksen perustaksi 1970-luvun alussa otettiin tieteellinen humanismi, 

luovuus, lapsen persoonallinen kehitys sekä kasvaminen yhteiskunnan jäsenyyteen. 

Peruskoulussa nousivat esille jo 1900-luvun alussa keskustellut taidekasvatukselliset 

näkemykset; tulosjohtamista ja tehokkuusajattelua korostavan teknologisen näkemyksen 

rinnalla korostettiin yksilöllisyyden ja yksilöllisen kehityksen sallivaa kulttuuria. 

(Kuikka 1991, 117.)  

Ammattitaito- ja tietovaatimusten kasvaessa koulutusajat pitenivät ja painottuivat 

yhä enemmän uusimman tiedon ja teknologian hallintaan. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna käsityö menetti merkitystään 1960-70 -luvuilta lähtien, sillä sen 

opettaminen nähtiin vanhanaikaisena ja jopa tarpeettomana. Käsityön opetusta 

profiloitiin vastaamaan ajan henkeä muuttamalla oppiaine tekstiilityöksi ja tekniseksi 

työksi (Pöllänen & Kröger, 237–238). Peruskoulussa käsityö nähdään yleissivistävänä, 

käden taitoja kehittävänä, mutta myös työntekoon kasvattavana oppiaineena. 

(Komiteamietintö 1970, 338–339.) 

Peruskoulun keskusjohtoisuutta purettaessa 1985 annettiin kunnille mahdollisuus 

kehittää omaa koululaitosta. Uusissa kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa 

määriteltiin aihekokonaisuudet sekä oppiaineiden ja oppiaineryhmien tavoitteet ja 

sisällöt. (Simpanen 2003, 103; Kuikka 1991, 129, 136, 142; Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 1985, 18–24.) 

Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa käsityön oppimisen katsottiin olevan myös 

tuottamistoimintaa. Käsityönä valmistetun tuotteen tekemistä alettiin tarkastella 
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prosessina, jossa alkuidean synnyn ja lopputuloksen välissä oletetaan tapahtuvan kasvua 

oppilaan luovuudessa, ajattelussa ja itsetunnon kehityksessä. Tuottamisessa tuli ottaa 

huomioon oppilaan oma elämänhallinta mutta myös yhteiskunnalliset tarpeet. 

(Simpanen 2003, 24; Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 107.) 

 

5.4 Käsityön opetus 2004 opetussuunnitelmassa 

Opetushallituksen tiedotteessa käsityön opetuksesta (17/2004) todetaan, että 

vuosiluokilla 1–4 opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen 

sisältöjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä. Vuosiluokilla 5–9 opetus käsittää kaikille 

oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi 

oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja 

taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön.  

Opetussuunnitelmien laatimista varten tiedotteessa lisäksi tarkennetaan opetuksen 

järjestämistä 5-9 -luokkien osalta. Tiedotteen mukaan kunnat ja koulut voivat toteuttaa 

käsityön opetusta kaikille oppilaille kokonaan samansisältöisenä vuosiluokilla 5–9 tai 

vaihtoehtoisesti painottaa valinnoilla heti viidenneltä luokalta alkaen tai myöhemmin. 

Kaikissa tapauksissa on huolehdittava, että tavoitteet toteutuvat sekä käsityön yhteisiä 

sisältöjä että teknisen työn ja tekstiilityön sisältöjä opiskelemalla. Mikäli opetus 

päätetään järjestää siten, että oppilas painottaa opinnoissaan joko teknistä työtä tai 

tekstiilityötä, on samalla turvattava, että opetus käsittää myös sen osa-alueen sisältöjä, 

joita oppilas ei painota. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi yhteisprojektein tai ns. 

vaihtokurssein.  

Vuoden 2004 opetussuunnitelma korostaa edellistä voimakkaammin kokonaisen 

käsityöprosessin hallintaa, teknologiakasvatuksen osuutta sekä koko ikäluokalle 

tarkoitettua käsityön opetusta. Suunnitelma on muiltakin osin edeltäjäänsä 

yksityiskohtaisempi, mutta muodoltaan suppeammin ilmaistu, eikä sen käytäntöön 

soveltamisesta ole vielä olemassa opettajan tukimateriaalia kuten 1994 

opetussuunnitelmasta oli (mm. Kuhmonen 1994, Ideasta tuotteeksi). Nelikentän on 

tarkoitus olla opetustaan suunnittelevalle ja toteuttavalle opettajalle työväline, joka 

auttaa häntä hahmottamaan opetuskokonaisuutta sekä toiminnan että kasvatuksen 

tasolla.  

 



 53 

6 NELIKENTTÄ 

 

Toiminnassamme opetusharjoittelun ohjaajina nousee usein esille näkemys käsityön 

opettamisen haasteellisuudesta ja sen työläydestä. Vaikeiksi koetaan erityisesti tilanteet, 

joissa opiskelija kokee tietotaitonsa epävarmaksi ja siksi omaa toimintaa kahlitsevaksi. 

Tunnin suunnittelussa, tuntityöskentelyssä ja arvioinnissa opettajalta edellytetään 

kuitenkin kykyä nähdä oppilaan kokonainen käsityöllinen oppimisprosessi. Jotta tämä 

onnistuisi, opiskelijan tulisi osata keskittyä oppilaan ohjaamiseen, opetettavan asian 

havainnollistamiseen, tunnin organisointiin sekä etenkin kasvatuksellisten kysymysten 

pohtimiseen. Opetussuunnitelman antama evästys on nuorelle opettajalle kuitenkin niin 

laaja ja vaikeasti hallittava kokonaisuus, että opetuksen suunnittelu ja työn ohjaaminen 

jäävät helposti hajanaisiksi ja päämäärättömiksi. Tällaisessa tilanteessa ei oppiaineen 

kaikkia ulottuvuuksia pystytä käyttämään kunnolla hyväksi oppilaan 

kokonaisvaltaisessa kasvussa.  

Sama laajuuden ja hallitsemattomuuden tunne syntyy helposti kokeneemmallekin 

opettajalle monikerroksisten tavoitteiden edessä. Meille on muotoutunut käytännön 

työssä useiden työvuosien aikana niin perusasteen opetuksessa kuin 

opettajankoulutuksessa oman opetustyömme tueksi nelikentäksi nimeämme 

ajattelumalli. Tässä mallissa olemme jaotelleet opetussuunnitelman hallittavissa oleviksi 

annospaloiksi, joiden tarkoituksena on jäsentää opettajan ajattelua ja työskentelyä. 

Kyseessä on käsityön tavoitteiden luokittelu oppilaan toimintaa noudattaviksi 

kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on selkiinnyttää sekä opettajan että oppilaan 

ajatteluprosessia, jotta oppiaineen niin tiedolliset, taidolliset kuin kasvatuksellisetkin 

mahdollisuudet varmemmin toteutuvat. 

Nelikentän avulla pyrimme jäsentämään käsityönopetuksen tavoitteet ja sisällöt 

sellaiseen muotoon, että opetusta suunnitteleva opettaja kykenee näkemään ja 

toteuttamaan sisältökokonaisuuksia, joissa toteutuu käsityönopetuksen tavoitteet 

täyttävä laaja-alainen tuotesuunnittelu ja -valmistusprosessi.  

Nelijakoisuuden taustalla on toisaalta aineen käsityöllinen toiminta ja 

käsityöllinen taitaminen, toisaalta opetuksen tavoitteellinen kasvatustehtävä. 

Ainehallinnan saavuttaminen edellyttää opettajalta kokonaisen käsityöprosessin 

hallintaa, kasvatuksellisen kokonaisuuden hallinta taas edellyttää sekä 

työskentelytaitojen tavoitteiden että laajempien kasvatuksellisten taitojen 
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ymmärtämistä. Työkasvatuksen painottuminen nousee aineen konkreettiseen tulokseen 

tähtäävästä, tekijän omasta toiminnasta riippuvasta luonteesta.  

Nelikenttä osoittautui erityisen käyttökelpoiseksi käytännön työkaluksi 

laadittaessa koulukohtaista käsityön opetussuunnitelmaa keväällä 2004. Koska 

tavoitteena oli kirjoittaa opetussuunnitelma niin selkeään tekstimuotoon, että se palvelee 

sekä opettajia, vanhempia että opetusharjoittelijoita, jäsensimme sen oppimisprosessia 

vastaavaan muotoon. (Jyväskylän normaalikoulun käsityön opetussuunnitelma 

http://www.norssi.jyu.fi/opetus_ja_opiskelu/oppiaineiden_kotisivut/kasityo_0-

9/index.htm ) 

Nelikentässä ryhmittelemme käsityön tavoitteet neljään kokonaisuuteen: 1) 

perustaitojen ja niihin liittyvien tietojen tavoitteet, 2) suunnittelun tavoitteet, 3) 

työskentelytaidolliset tavoitteet sekä 4) yleiset kasvatukselliset tavoitteet.  
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KUVIO 9 Käsityön nelikenttä  

 

Käsityön nelikenttämallissa tavoitteiden ryhmittely perustuu Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin (2004) sekä Jyväskylän normaalikoulun käsityön 

opetussuunnitelmaan 2004.   

 

KÄSITYÖTAIDOT: Käsityönopetuksen tehtävänä on opettaa oppilaalle 

käsityötaitoja teknisen työn ja tekstiilityön sisältöalueilta käyttäen molempien 

osa-alueiden materiaaleja ja tekniikoita. Opiskelussa harjoitellaan välineiden, 

laitteiden ja koneiden käyttämistä sekä perehdytään niiden toimintaperiaatteisiin 

ja teknologian arkipäivän ilmiöihin. Työskennellessään oppilas kehittää teknisiä 

ja motorisia taitojaan.  

http://www.norssi.jyu.fi/opetus_ja_opiskelu/oppiaineiden_kotisivut/kasityo_0-9/index.htm
http://www.norssi.jyu.fi/opetus_ja_opiskelu/oppiaineiden_kotisivut/kasityo_0-9/index.htm
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SUUNNITTELUTAIDOT: Oppilas suunnittelee sekä työnsä ulkoasun että sen 

tekniset ratkaisut. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota tuotteen toimivuuteen, 

esteettisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Oppilas harjaannuttaa avaruudellista 

hahmottamistaan, kehittää luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan sekä soveltaa 

oppimiaan käsityötaitoja. Yhteys kuvataiteisiin sekä tiedonhankinta erilaisista 

lähteistä tukevat suunnittelutyötä. Suunnitelmaa esittäessään oppilas käyttää sekä 

sanallisia, kuvallisia että kolmiulotteisia toteutustapoja.  

 

TYÖSKENTELYTAIDOT: Tavoitteena on kehittää oppilaan työskentelyn 

suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja omatoimisuutta sekä ohjata häntä työn 

tekemiseen sekä yksin että erilaisissa ryhmissä. Tärkeää on oman ja toisen työn 

arvostaminen. Suunnitellessaan ja työskennellessään oppilas havainnoi toimiaan, 

reagoi muutoksen tarpeeseen sekä arvioi toimintaansa ja työnsä lopputulosta. 

Oppilas harjaantuu ottamaan vastuuta omasta työstään ja sen 

loppuunsaattamisesta, huolehtimaan työvälineistä ja työympäristöstä sekä 

noudattamaan työturvallisuudesta annettuja ohjeita.  

 

KASVATUKSELLISET TAVOITTEET: Käsityönopetuksen tavoitteena on 

toiminta, jossa oppilas kokee iloa ja tyydytystä työstään ja hänen itsetuntonsa 

kasvaa. Oppilas ymmärtää itsensä osaksi ympäröivää yhteiskuntaa, sen kulttuuria, 

historiaa ja tulevaisuutta. Käsitöissä oppilasta ohjataan kestävän kehityksen 

periaatteen mukaisesti kantamaan vastuuta kuluttamisesta ja ympäristöstä. Hän 

oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua, ja hänen vastuuntuntonsa työstä ja 

materiaalin käyttämisestä lisääntyy. Oppilas suhtautuu arvioiden ja kriittisesti 

sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.  

 

 

Lohkojen järjestys ei ole sidottu, vaan se voi painottua työkohtaisesti. Esimerkiksi 

ensikertaisessa tekniikkaharjoittelussa suunnittelua keskeisempää on taidon 

harjoittaminen, tai integroidussa kokonaisuudessa tietty aihepiiri nostaa yhden 

yksittäisen tavoitealueen muita tärkeämmäksi (ekologisuus, kansainvälisyys).  

Nelikentän osa-alueiden yhteydessä vertailemme samalla kyseisen alueen 

tavoitteita peruskoulun opetussuunnitelmissa 1970, 1985, 1994 ja 2004.  

 

6.1 Taidon ja tiedon neljännes 

Taito ja tieto 

Lepistön mukaan käsityötaito nähdään nykyisin monipuolisena taitokimppuna, johon 

kuuluu kognitiivisia taitoja, kuten ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja, kehollisia taitoja, 

kuten käden ja silmän koordinaatiotaitoja, avaruudellista hahmotuskykyä, näppäryyttä, 

tarkkuutta ja nopeutta sekä ns. kulttuurisia taitoja eli yhteistyötaitoja ja kulttuurista 

sensitiivisyyttä. Kukin taitojen alue kehittyy harjaantumisen avulla jäljentävästä 

osaamisesta tuottavaan osaamiseen. Lepistön mukaan taitojen perusta on ihmisen 
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fyysisessä olemuksessa, ja taitavuus eli jonkun asian taidon hallinta syntyy 

järjestelmällisestä harjaannuttamisesta. (Lepistö 2004, 32–34.)  

Osaaminen ja taitaminen eroavat Varton (2001, 7) mukaan siinä, että taito tulee 

aina opetuksesta, toiselta tai toisilta ihmisiltä, ja taito on myös annettavissa toisille. 

Taidon olemukseen kuuluu myös, että tekijällä on tarve pyrkiä taidon alalla aina 

parhaaseen lopputulokseen – opetus sisältää tämän vaatimuksen, jota Varton mukaan 

voi kutsua myös hyveeksi; hyve siirtyy taitajalle, koska se kuuluu taitoon. Hänen 

mielestään olemme viime aikoina sumentaneet ja halveksineet taitamista, taitamisesta 

puhumista ja taidon tunnistamista. Erityisesti hän katsoo meidän laiminlyöneen taitoon 

liittyvän hyveen tunnistamisen. Nyt olisi uudelleen etsittävä keinot puhua taidon 

opettamisesta ja taidon avulla kasvattamisesta.  

Heikkilä (1987, 104) näkee käsityökasvatuksessa toiminnallisilla käsityötaidoilla 

kolme ominaisuutta:  

1) Taito koostuu selkeästi hahmotetuista ja hallituista osa-alueista, joiden 

järjestystä ja painotusta voidaan vaihdella tilanteiden edellyttämällä tavalla.  

2) Taitokokonaisuutta voidaan kehittää kapea-alaisista suorituksista 

komplisoiduiksi kokonaisuuksiksi. 

3) Käsityötaito voi olla pelkästään fyysis-psyykkinen toimintamalli, joka 

konkretisoituu tilannesidonnaisesti.  

Dormerin (1994, 40–57, 70) mukaan käsityötaito muodostuu kahdesta erilaisesta 

oppimisprosessista: taidonhankintaprosessin päämääränä on hankkia jokin tietty 

käsityötaito tiettyä tarkoitusta varten sekä käsityötaidon avoin harjoitteluprosessi, jossa 

toiminta on jatkuvaa ja luovaa. Käsityötaidon avoimen harjoitteluprosessille on 

keskeistä voimakas tavoitesuuntautuneisuus spesifiseen taitolajiin, prosessia ohjaavat 

taitolajin sisäiset säännöt, ekspertin toiminnan matkiminen, tietotaitoon harjaantuminen, 

kokeilujen tekeminen ja arviointikyky. 

Syrjäläisen mukaan (2003, 13) taito edellyttää toiminnallisen osaamisen lisäksi 

myös tiedollista käsitystä niistä periaatteista, joihin taidon harjoittaminen perustuu. 

Taidon haltijoille eli asiantuntijoille on kertynyt kokemuksen lisäksi tietoa yleisistä 

periaatteista. Sen sijaan työntekijöillä, taidon suorittajilla, on vain käytännön kokemusta 

tehtävän suorittamisesta.  

Ryle (1947) tekee kahtiajaon mikä-tietoon, eli ilmiötä kuvailevaan passiiviseen 

tietoon (knowledge what) ja miten-tietoon, toimintaa ohjaavaan aktiiviseen tietoon 

(knowledge how). (Lepistö 2004, 35–36.) Osaamisen taito, know how, tarkoittaa 
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käytännön toiminnassa hankittavaa menettelytapoja koskevaa taitotietoa siitä, miten 

jokin asia tehdään. Tieto muodostuu omista kokemuksista aktiivisessa 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, keskeistä tietämisessä on siten oma kokemus. 

Hyvän käsityötuotteen tekijän on hallittava myös sisältö, substanssitietous sekä 

ymmärrettävä perimmäiset merkitykset ja arvovalinnat sekä tiedettävä tehtävän 

ajoituksesta ja ajanhallinnasta. (Kröger 2001, 123; Pöllänen & Kröger 2000, 241.) 

Dormer (Koskennurmi-Sivosen 2001 mukaan) määrittelee käsityötiedon ytimeksi 

käytännöllisen työn. Käsityötiedon avulla tekijä voi kuvitella työn lopputuloksen sekä 

sen, että hän voi saavuttaa tavoitteensa; orientoivan mielikuvan käsitteellä tarkoitetaan 

tekijän ajatusta siitä, millainen tulevan tuotteen tulisi olla. Operationaalinen mielikuva 

taas liittyy tekemiseen eli niihin keinoihin, joilla tuote voidaan toteuttaa. Henkilöllä, 

jolla on kyky luoda tällaisia mielikuvia, on käsityötietoa, ja jos hän toimii tuloksellisesti 

niiden mukaan, eli tekee hyvän tuotteen, hänellä katsotaan olevan myös käsityötaitoa – 

tieto ja taito ovat siis Koskennurmi-Sivosen mukaan (2001) hyvin läheisessä yhteydessä 

toisiinsa.  

Kirjallisuudessa kulkevat usein rinnakkain käsitteet taitotieto ja tietotaito. 

Taitotieto on vakiintunut koskemaan taitoa koskevaa tietoa, tekijän tietoa. Tietotaito on 

vastaavasti tietoa koskevaa taitoa. Käsityön tiedon sisällöt Kröger (2001, 126; Lepistö 

2004, 38) erottelee sen mukaan, kuinka ne koskevat käyttäjää, tuotantoa, ympäristöä, 

kulttuuria ja historiaa, suunnittelua, suunnittelumenetelmiä, piirustus- ja 

esitystekniikoita, työskentelymenetelmiä tai kuinka ne liittyvät ammattikäyttöön. 

Kasvatuksellisen käsityön tiedon sisällöt voidaan jakaa kaikkia oppiaineita ja 

aihekokonaisuuksia koskevaan 1) yleistietoon eli läpäisevään tietoon ja 2) käsityön 

teknologis-esteettiseen tietoon, joka jakautuu tuotantotietoon ja työkohdetietoon. 

Tuotantotietoon kuuluu suunnittelu-, valmistus-, työtapa- ja tilannetietoa, joka sisältää 

tietoa tekniikoista, työvälineistä, ergonomiasta ja työturvallisuusmääräyksistä. (Lepistö 

2004, 38–39.) 

Myös Heikkilä (1987, 94) korostaa, että käsityön tuotteisiin ja prosesseihin liittyy 

runsaasti eritasoisia kognitiivisia prosesseja. Siksi käsityösuoritusta ei voi pitää vain 

taidollisena suorituksena. Vaatimatonkin käsityösuoritus jää hänen mukaansa harvoin 

kognitiivisen prosessin alimmalle tasolle eli 1) tietämisen asteelle, vaativampi suoritus 

edellyttää 2) tietojen ymmärtämistä, vaativuus lisääntyy nostamalla suoritus 3) 

soveltamisen tasolle. Jotta käsityöprosessissa voidaan ratkaista uusia, avoimia ja yksilön 

kannalta ensikertaisia ongelmia, tulee edetä toimintatilanteiden 4) analysoinnin tasolle. 



 58 

Vasta tämän jälkeen on mahdollista edetä ensikertaiseen 5) synteesiin ja tuotetun 6) 

synteesin arviointiin. Kolme viimeksi esitettyä tasoa ovat välttämättömiä uuden, luovan 

tai innovatiivisen käsityösuorituksen aikaansaamiseksi. Käsityön tekijällä tulee siten 

olla tietoa, taitoa ja kokemusta käsityöstä ja sen tekemisestä tai hänen on hankittava 

tietoa ja tehtävä kokeiluja, ennen kuin päättää työnsä suunnittelusta ja sen 

toteuttamisesta. Käsityön tekemisen ulkoisena tuloksena on siten tuote eikä jotain 

sattumanvaraista (Collingwood 1958, 16). Produkti eli tuotos tarkoittaa jokin toiminnan 

lopputulosta, joka voi olla esimerkiksi luonnos tai konkreettinen esine. Tuote tarkoittaa 

aina konkreettista esinettä (Suojanen 1993, 13–15). 

Olisi yksinkertaista harjoitella käsityökasvatuksen alueella kapea-alaisia taitoja ja 

vakiinnuttaa nämä toimimaan vain tietyillä ehdoilla. Tällainen toiminta ei kuitenkaan 

Heikkilän (1987, 103) mukaan edistäisi kasvatettavan monipuolista kasvua 

käsityökasvatuksen alueella. Opittava käsityötaito tulisi yleistää siten, että se olisi 

monissa tilanteissa käyttökelpoinen ja laaja-alaisesti sopeutettavissa. Yhä enemmän 

tulisi käsityökasvatuksessa tutkia sellaisia taitokombinaatioita, joilla olisi 

mahdollisimman suuri siirtovaikutusarvo. Erityisesti yleissivistävän 

oppivelvollisuuskoulun käsityökasvatuksen tuntimäärät ovat niin pieniä, että olisi syytä 

tehdä tarkkoja suunnitelmia juuri tässä suhteessa. (Heikkilä 1987, 104.) 

Käsityötaidon oppiminen 

Käsityötaidon oppiminen on Heikkilän mukaan aina kokonaispersoonallinen suoritus, 

jossa nousevat merkityksellisiksi sekä affektiiviset että kognitiiviset tekijät etenkin 

silloin, kun on kysymys vaikeitten psykomotoristen taitojen oppimisesta. Käsityötaidon 

oppimisessa uuden oppiminen etenee aina ennen opittujen taitojen, tietojen ja 

asenteiden suomissa rajoissa. Ihminen oppii aina suhteessa aikaisemmin oppimaansa ja 

hallitsemaansa. (Heikkilä 1987, 105.) 

Suojasen mukaan taitojen oppimisessa on pitkälle kysymys sisäisten mallien 

muodostumisesta ja orientaatioperustan syntymisestä. Motoriseenkin suoritukseen 

liittyy hänen mukaansa aina myös henkinen teko: ulkoisen suorituksen taso on 

riippuvainen tämän orientoivan ja toimintaa ohjaavan sisäisen mallin laadusta.  

(Suojanen 1993, 123.) Taidon oppiminen käsityössä tapahtuu aina tietyn materiaalin 

työstämisenä materiaalille sopivin keinoin ja välinein. Suojanen liittää käsityölliset 

tiedot ja taidot kiinteästi toisiinsa. Hän viittaa (Suojanen 1993, 124) Fittsin jaotteluun 

taidon oppimisen kolmesta vaiheesta: uuden taidon oppiminen alkaa kognitiivisella 
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vaiheella, jolloin oppilas pyrkii analysoimaan ja ymmärtämänään tehtävän ja taidon 

sekä ymmärtämään sen keskeiset vaatimukset. Toisen vaiheen, assosiaatio- eli 

harjoitteluvaiheen, aikana edellisen vaiheen tietoja kokeillaan ja harjoitellaan 

käytännössä – toiminta on edelleen tietoisesti hyvin kontrolloitua. Kolmannen eli 

autonomisen vaiheen aikana taidoista tulee yhä automaattisempia ja tietoisen kontrollin 

osuus vähenee: automaation vaiheessa taito rutinoituu. Käsityönopetuksessa on 

perinteisesti pidetty tärkeänä perustekniikoiden harjoittelemista ja niiden virheetöntä 

suorittamista, sillä automaation asteelle vakiintunutta suoritusta on myöhemmin vaikea 

korjata (Suojanen 1999, 134).  

Dreyfus & Dreyfus (1986, 21–35, 50) näkevät taitojen kehittymisen 

viisiportaisena mallina: 1) aloittelijan toimintaa ohjataan yksinkertaisilla 

toimintaohjeilla, 2) edistynyt aloittelija osaa itse erottaa tilanteesta keskeisiä piirteitä, 3) 

pätevä tekijä kykenee kokemuksen perusteella arvioimaan tilanteeseen liittyvien 

tekijöiden tärkeysjärjestystä ja hallitsemaan tilanteen kokonaisvaltaisesti, 4) taitava 

tekijä osaa intuitiivisesti tunnistaa tilanteita aikaisemman kaltaisiksi ja noudattaa 

toiminnassaan yhä vähemmän tarkkoja sääntöjä tai ohjeita, 5) asiantuntijan toiminta on 

usein automatisoitunutta, perusteltua, oikeaa ja ilman sääntöjä ja ohjeita etenevää. 

Mallia voidaan soveltaa sekä ajatteluun ja tietoon että näkyvään tekemiseen, ja se 

perustuu havaintoon, mutta ennen kaikkea havaintoja jäsentävään ajatteluun. (Dreyfus 

& Dreyfus 1986, 21.) 

Kivikangas (2003, 115–116) korostaa, että jo alusta pitäen tulisi käden taitoja 

opetettaessa pyrkiä myös oppilaiden ajatteluprosessien kehittämiseen. Kivikankaan 

mukaan vaarana on, että jos oppilaan taidot automatisoituvat liian aikaisin eivätkä 

pohjaa yleistyneeseen ja organisoituneeseen tietoon, hän ei pysty käyttämään 

työskentelyssään suunnittelevaa strategiaa. Taidon kehittyessä automaattiseksi saattaa 

tekijän kyky selittää toimintaansa hävitä ja suoritusten analysointi voi vaikeutua. 

Automatisoituminen voi vaikeuttaa myös uusien toimintatapojen omaksumista. 

Myös Anttila jakaa taidon oppimisen kolmeen vaiheeseen: tiedostamis-, 

jäsentymis- ja täydentymisvaiheeseen (Anttila 1993, 60–63). 

Kojonkoski-Rännäli (2005) korostaa vuoden 2004 koulukohtaisten 

opetussuunnitelman laatimisen tueksi Opetushallituksen sivuilla julkaistussa 

artikkelissaan käsityötaidon vaatiman ajan ja pitkäjännitteisyyden merkitystä. Taidon 

oppimisen ja harjoittelun hän näkee alkavan imitoinnista. Tällöin korostuu 

alkuvaiheessa saadun virheettömän mallin merkitys. Käsityötaidon oppimisen hän 
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näkee tilanteeseen ja kontekstiin sidottuna, joka parhaimmillaan se tapahtuu niin 

sanotussa taitokulttuurissa tapahtuvana prosessina. Tämä tarkoittaa, että käsityötä voi 

oppia vain työskentelemällä tietynlaisessa ympäristössä, tietynlaisessa fyysisessä ja 

sosiaalisessa kontekstissa.  

Taidon neljännes opetussuunnitelmissa 

Käsityön opetussuunnitelma 2004 edellyttää, että oppilasta perehdytetään arkielämässä 

tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Jotta kokonaisen käsityöprosessin hallinta on 

mahdollista, oppilasta tulee ohjata käyttämään käsityössä tarvittavia työvälineitä ja 

koneita, ja hänelle tulee opettaa käsityölliset perusvalmiudet. Käsityötaidon hallinnan 

merkityksenä nähdään oppilaan itsetunnon kasvattaminen. Oppilaan perustaitojen 

opettamisen tavoitteissa opetussuunnitelma nostaa esille oppilaan kyvyn käyttää 

erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä, oppia käsityön perustekniikoita ja 

harjaantua niiden edellyttämissä taidoissa. Oppilasta tulee perehdyttää myös 

perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin. 

(Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet vuosiluokille 3–9, 156–157.) 

Perustaitojen nelikenttälohkoon olemme uuden opetussuunnitelman tavoitteista 

sijoittaneet perustyövälineiden käyttämisen, perustekniikoiden taitamisen, käsitteiden 

hallinnan, materiaali- ja kuluttajatiedon tuntemisen sekä kokonaisen käsityöprosessin 

hallitsemisen. 

Perustaitojen ja perustekniikoiden taitamisen sekä työvälineiden käyttämisen 

tavoitteet esiintyvät hyvin samansisältöisinä peruskoulun opetussuunnitelmissa kaikkina 

vuosikymmeninä, myös materiaalituntemuksen ja erilaisten materiaalien käyttöön 

liittyvät tavoitteet ovat yhteneväiset. Koska kokonaisen käsityön käsite vakiintui vasta 

1990-luvun puolivälissä, näkyy se tavoitteena vasta uusimmassa opetussuunnitelmassa. 

1994 suunnitelmassa näkyy kuitenkin jo kokonaisen käsityön henki, sillä tavoitteissa 

edellytetään oppilaalta kykyä toteuttaa itsesuunnittelemiaan tuotteita. Näkemys taidosta 

aina tietoon liittyvänä (Kojonkoski-Rännäli 2000a, 124) ilmenee uudessa 

opetussuunnitelmassa käsitteiden hallinnan esilletuomisena. Aikaisemmat suunnitelmat 

eivät mainitse tätä aluetta lainkaan.  

Jyväskylän normaalikoulun käsityön opetussuunnitelman 

(http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm) mukaan käsityön opetuksen tehtävänä on opettaa 

oppilaalle käsityötaitoja eri materiaalien ja tekniikoiden alueelta siten, että taitoja 

harjaannutetaan ja syvennetään vuosittain toistuvilla opetussisällöillä. Opetus 

http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm
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toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein tutkien, kokeillen, keksien ja 

oppien kohti kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetus kehittää välineiden, 

laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja niiden käyttöä.  

 

6.2 Suunnittelun neljännes 

Suunnittelu käsitöissä  

Kojonkoski-Rännäli korostaa, että tekemiseen kuuluu toteuttavan valmistamisen lisäksi 

suunnittelemisen ja suunnitelmien toimeenpanon tietävää hallitsemista. Tekemisen ja 

tietämisen, tekemisen ja ajattelun on toimittava toistensa yhteydessä; käsityö on nähtävä 

luonteeltaan kokonaisena tekemisenä. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 56–57.) 

Seitamaa (1996, 4) jakaa suunnitteluprosessin visuaaliseen suunnitteluun ja 

tekniseen suunnitteluun – hänen mukaansa käsityönopetuksessa nämä näkökulmat tulisi 

nivoa entistä selkeämmin yhteen. Jaottelun taustalla hänellä on kognitiivinen teoria ja 

oletus siitä, että merkittävien luovien saavutusten tärkeänä ehtona on asiantuntijuus. 

Asiantuntijalle on Seitamaan mukaan luonteenomaista, että hänellä on runsaasti 

käytännöllistä tietoa periaatteiden ja toimintamallien soveltamisesta eri tilanteissa. 

Luovan ongelmanratkaisun avaimena Seitamaa pitääkin sitä taustatietoa, jonka pohjalta 

prosessin aikana tehdään valintoja.  

Luova suoritus vaatii Koskennurmi-Sivosen ja Seitamaa-Hakkaraisen (2004) 

mukaan 1) alaan liittyvää faktatietoa, kykyä muistaa asioita sekä alalle ominaista 

teknistä erityistaitoa, 2) kykyä nähdä asioita uudesta perspektiivistä ja kiinnostusta 

suosia ajatuskokeiluja sekä 3) tehtävään liittyviä tietoja, taitoja ja motivaatiota. 

Perinteisen käsityksen mukaan luova toiminta nähdään spontaanina ja odottamattomana 

toimintana sekä ominaisuutena tai persoonallisuuden piirteenä, joka ei ole opetettavissa 

tai tietoisesti hankittavissa. Nykykäsityksen mukaan kyseessä on opittavissa oleva 

ominaisuus. Myös Suojasen (1993, 52) mukaan luovuus halutaan usein nähdä 

ainoastaan korkeatasoisena taiteellisena tai tieteellisenä toimintana – tällöin luovuudessa 

on painottunut vain tuotos, ei prosessi sellaisenaan. Suojanen korostaa varhaisessa 

vaiheessa opitun luovan prosessin merkitystä kasvulle, vaikka tuotteet aluksi olisivatkin 

vielä tavanomaisia. Yksipuolisesti jäljentävää menetelmää korostamalla voidaan 

Suojasen (1993, 98) mukaan kehittää motorista taitavuutta, mutta oppilaan kykyä 

ratkaista suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä ongelmia jäljentäminen ei kehitä 
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riittävästi. Schönin (1988, 98) mukaan on kuitenkin osattava erottaa toisistaan 

mekaaninen ja reflektiivinen imitointi. Oppija saattaa omaksua opettajan antamat ohjeet 

niin tarkasti, että hänelle tulee niistä yleispäteviä sääntöjä, ei vain yksi tapa ratkaista 

ongelma. Reflektiivinen imitointi edellyttää halukkuutta toimia samalla tavalla kuin 

opettaja, mutta samalla se edellyttää oman tekemisen reflektointia. 

Saarniluoma korostaa pitkällisen työskentelyn ja perehtymisen merkitystä 

luovuudelle: korkeatasoinen taituruus ja ongelmien ratkaisemien on mahdotonta ilman 

pitkäaikaista työskentelyä asian hyväksi. Todellinen luovuus perustuu hänen mukaansa 

korkeatasoisille ja hyvin pitkälle kehittyneille kognitiivisille taidoille, mielikuvitus on 

vain yksi luovuuden komponentti (Saarniluoma 1995, 167–172).  

Vuoden 2004 opetussuunnitelman laatimista edeltävässä keskustelussa on noussut 

voimakkaasti esille käsityön ja muotoilun suhde. Ainutkertainen käsityön tuote nähdään 

arvokkaana, mutta teollisena muotoilun prototyyppinä käsityötuote saa Kaukisen (1998, 

6) mukaan sekä teknologisesti että yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän – 

modernille käsityönopetukselle syntyy lisäarvoa juuri tästä käsityötuotteen eli 

mahdollisen prototyypin kaksoisroolista. Käsityötiede ei Kaukisen mukaan ole puhdasta 

taidetta, mutta se lähestyy käyttötaidetta.  

Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta vuodelta 2000 määrittää 

taidekasvatuksen ja muotoilun osuutta peruskoulun opetussuunnitelmassa. 

Muotoilutietous tulee päätöksen mukaan sisällyttää peruskoulun ohjelmaan, koska 

muotoilua koskevaan päätöksentekoon osallistuminen tai siitä keskusteleminen 

edellyttää muotoilun periaatteiden tuntemista. Muotoilu voidaan päätöksen mukaan 

kytkeä joustavasti yleisen taidekasvatuksen yhteyteen sekä täydentämään 

ympäristökasvatuksen opetusta. Keskeisessä roolissa muotoilukasvatuksen 

toteutuksessa nähdään kuvaamataidon ja käsityön opettajat, joilla on mahdollisuudet 

antaa valmiudet muotoilun perustaitoihin, kuten ongelmakeskeiseen tehtäväratkaisuun, 

kulttuuriseen ajatteluun, ilmaisullisuuteen, innovatiiviseen suhtautumiseen työhön sekä 

esinemaailman hahmottamiseen ja hallitsemiseen. Näiden lisäksi muotoiluopetuksen 

katsotaan vahvistavan lasten ja nuorten kykyä tehdä kulutuspäätöksiä tai ympäristöä 

koskevia ratkaisuja muotoilun merkitys huomioon ottaen. Periaatepäätöksessä 

edellytetään, että peruskoulun kuvaamataidon ja käsityön opettajat ovat päteviä. 

Opettajakoulutusta kehitetään siten, että opettajilla on ajantasainen käsitys muotoilusta 

ja sen merkityksestä ja käytöstä elinkeinoelämässä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa. 

(Valioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta 15.6.2000.) 
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Vuoden 2004 koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimisen tueksi julkaistuilla 

opetushallituksen sivuilla Kojonkoski-Rännäli (2005) viittaa kokonaisesta käsityöstä 

käytyyn keskusteluun, jossa on epäilty vielä teknisesti taitamattoman oppilaan 

mahdollisuutta itse ideoida ja suunnitella toteuttamiskelpoista tuotetta. Myös 

suunnitteluvaiheen, etenkin visuaalisen suunnittelun, ohjaamista on pidetty liian 

vaativana tehtävänä. Kojonkoski-Rännälin mielestä kokonainen käsityö on kuitenkin 

kasvatuksellisesti niin arvokasta toimintaa, että siihen pyrkiminen on perusopetuksen 

ensimmäisiltä vuosiluokilta asti perusteltua. Käsityötaidon oppiminen ja opettaminen on 

hänen mukaansa välttämättä vaiheittainen ja pitkä prosessi, jossa eri osataitojen hallinta 

hiljalleen kasvaa, kun oppilaan kehitysvaiheeseen sopivien aihepiirien yhteydessä 

painotetaan kokonaisen käsityöprosessin eri osia tarkoituksenmukaisella tavalla. Joskus 

voidaan keskittyä suunnitteluun, toisella kerralla taas valmistusvaiheeseen ja 

suunnitelmien toteuttamista edellyttävien tekniikoiden harjoitteluun. Käytännössä tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oppilaan on saatava tietoa ja kokemusta tekniikoista 

voidakseen suunnitella kyseisillä tekniikoilla toteutettavaa tuotetta. 

Suunnitteluvaiheessa oppilaalla täytyy olla joitakin suunnittelun praktisia elementtejä, 

tekniikoita ja välineitä hallinnassaan, jotta hän voi työstää ideoitaan ja hyödyntää 

luovuuttaan suunnittelussaan. (Kojonkoski-Rännäli 2005.)  

Suunnittelun neljännes opetussuunnitelmissa 

Tuotesuunnittelun ohjaamisen nelikenttälohkoon uuden opetussuunnitelman tavoitteista 

kuuluvat suunnitteluprosessin ohjaaminen, oppilaiden omien ideoiden 

huomioonottaminen, ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, avaruudellisen 

hahmottamisen kehittäminen, luovuuden kehittäminen sekä esteettisyyden tajun 

kasvattaminen. 

Peruskoulun käsityön opetussuunnitelmien tuotesuunnittelun ohjaamisen 

tavoitteissa on kaikissa nähtävissä esteettisen tajun ja esteettisen suunnittelun 

kasvattamisen painotus: tavoitteissa yksilöidään niin värien, muotojen kuin 

materiaalienkin merkitys tuotteen suunnittelussa. Vuodesta 1985 lähtien 

tuotesuunnittelua on ohjattu lähestymään ongelmakeskeisesti, luovuuden tavoitteellinen 

kehittäminen mainitaan terminä vasta uusimmassa suunnitelmassa. Vuoden 2004 

opetussuunnitelmassa tuotesuunnittelua lähestytään muiltakin osin konkreettisemmin, 

sillä uutena tavoitteena ja sisältönä tuodaan esille käsityötuotteen suunnitteleminen ja 

tuotesuunnittelutaitojen oppiminen.  
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Jyväskylän normaalikoulun käsityön opetussuunnitelmassa 

(http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm) korostetaan käsityötuotteiden suunnittelussa 

tuotteiden toimivuutta, esteettisyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Työskentelyssä 

halutaan korostaa oppilaan tason mukaista ongelmalähtöistä ja persoonallista 

lähestymistapaa. Toteutussuunnitelman laatimisen tavoitteena on harjaannuttaa 

avaruudellista hahmottamista, ongelmanratkaisutaitoja sekä soveltaa opittuja 

perustaitoja. Suunnittelutyön katsotaan saavan tukea yhteydestä kuvataiteisiin sekä 

materiaalihankintaan erilaisista lähteistä, oppilasta ohjataan myös käyttämään sekä 

sanallisia, kuvallisia että kolmiulotteisia toteutustapoja. 

 

6.3 Työskentelytaitojen neljännes 

Työkasvatus käsitöissä 

Anttilan mukaan työkasvatuksen keskeinen kysymys on tavoitteiden suuntaaminen joko 

työprosessiin tai valmiiseen produktiin: käytännössä kyse on huomion kiinnittämisestä 

joko itse työsuoritukseen ja sen oppimiseen tai työn tulokseen, tuotteeseen, olipa se 

sitten aineellinen tai aineeton. Prosessikeskeisessä tavoitteenasettelussa on ratkaistava 

kysymykset suoritustavoitteiden taksonomiasta ja niiden mukaisen oppimisprosessin 

suunnittelusta sekä harjaantumisen määrästä ja laadusta. Produktikeskeisessä ajattelussa 

päähuomio kohdistuu työsuorituksen lopputulokseen, esimerkiksi tuotteen muotoiluun, 

materiaaleihin, laatuun tai funktioon. (Anttila 1983, 203.)  

Anttilan työkasvatuksen teoreettisen mallin mukaan työsuorituksen toteuttamiseen 

tarvitaan sekä työntekijän itsensä kykyvaranto että työympäristöstä vaikutteita saava 

sosiotekninen valmiusvaranto. Näistä muodostuvat ne työhön kohdistuvat odotukset, 

joiden mukaan työn tulokset arvioidaan. Työkasvatuksen kehittämiseksi tarvitaan tietoa 

arvoista, arvostuksista, normeista ja asenteista, joiden mukaan arviointi tapahtuu. 

Opetussuunnitelmien kehittämisen avuksi Anttila esittää työkasvatuksen dimensioita 

kuvaavan kolmiportaisen työsuoritusten luokittelun, joka muodostuu 1) tiedollisesta 

työsuorituksesta, 2) taidollisesta työsuorituksesta ja 3) työskentelyasenteesta. Kutakin 

aluetta tulee hänen mukaansa tarkastella teknistaloudellisen tietovarannon, sosiaalisen 

tietovarannon ja kognitiivisen valmiusvarannon kautta. (Anttila 1983, 204.)  

 

 

http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm
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TAULUKKO 1 Työkasvatuksen dimensiot (Anttila 1983, 205.) 

 
Työsuoritusten 

dimensiot 

Yksilöltä työtehtävissä edellytettävä valmiusvaranto 

 

Tiedollinen 

työsuoritus 

teknistaloudellinen 

tietovaranto  

sosiaalinen tietovaranto  kognitiivinen 

valmiusvaranto  

Tieto ilmiöstä, käytöstä, 

rakenteesta, esim. 

- konstruktiot 

- funktiot 

- materiaalit 

- koneet ja laitteet 

- tuotantoprosessit 

- tietojenkäsittely-

menetelmät 

esim.  

- organisaatioiden 

tuntemus 

- johtamisjärjestelmien 

tuntemus  

- informaatiojärjestelmien 

tuntemus 

- ryhmäkäyttäytymisen 

tuntemus 

esim.  

- numeeriset tekijät 

- verbaaliset tekijät 

- spatiaalis-induktiiviset 

tekijät  

- päättely- ja ongelman-

ratkaisutekijät  

- luovan ajattelun tekijät 

- visuaaliset tekijät 

 

Taidollinen 

työsuoritus 

teknistaloudellinen 

taitovaranto 

sosiaalinen taitovaranto psykomotorinen varanto 

esim. 

- koneiden ja välineiden 

käyttötaito 

- materiaalien 

käsittelytaito 

- työturvallisuustaito  

- työn rationalisointitaito 

esim.  

- itsenäisen työskentelyn 

taidot  

- johtamistaito  

- ryhmän jäsenenä 

työskentelyn taidot 

- informaation 

välittämisen taito 

esim.  

- kätevyystekijät 

- muodonantokyvyn 

tekijät  

- koordinaatiokyvyn 

tekijät  

- haptis-kinesteettiset 

tekijät 

 

Työskentely-

asenne 

 

teknistaloudellinen 

asennevaranto 

sosiaalinen asennevaranto affektiivinen 

valmiusvaranto 

esim.  

- asenne työsuojeluun 

- asenne työergonomiaan 

- asenne tuotantotalouteen 

- asenne teknologian 

kehittymiseen  

- asenne esteettisyyden 

vaatimuksiin 

esim. 

- vastuuntunto 

- yhteisötunne  

- ryhmään kuulumisen 

tunne  

- yhteistyökyky 

- sosiaalinen kypsyys 

- laatuylpeys  

- ylpeys työn tuloksista 

esim.  

- itsevarmuus  

- luottamus  

- rauhallisuus ja 

tasapainoisuus 

- aktiivisuus  

- oma-aloitteisuus 

- motivaation kestävyys 

- riippuvuus 

 

Koulujen käsityön opetus tähtää Suojasen mukaan oppimiseen työtoiminnan 

välityksellä. Työtä tehdessään ihminen ei ainoastaan valmista tuotetta, vaan myös 

kehittää sekä työprosessia että itseään; koulutuksellisessa työtoiminnassa onkin 

keskeistä työtoiminnan psyykkisiin prosesseihin ja samalla työntekijän 

oppimisstrategioihin vaikuttaminen. Työelämän kehittämisen yhteydessä käydyssä 

keskustelussa on ilmennyt pyrkimys lähentää opetusta ja työtä toisiinsa sekä halua 

löytää uusia tapoja yhdistää teoria ja käytäntö keskenään. (Suojanen 1993, 11.)  

Vuoden 2004 opetussuunnitelman laatimisen ohjeistuksessa Kojonkoski-Rännäli 

korostaa, että käsityötaidon kehittyminen edellyttää runsaasti aikaa ja 

pitkäjännitteisyyttä. Käsityön opetuksessa ei hänen mukaansa pitäisi suostua 

lyhytjännitteiseen ja pinnalliseen toimintaan, vaan taidon hallintaan on ’kuljettava 

sitkeyttä vaativaa kivikkoista polkua’. Työhön sitoutuminen ja työn ilon ja tyydytyksen 
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kokemus syntyvät hänen mukaansa tilanteeseen ja kontekstiin sidotussa 

taitokulttuurissa, kulttuurissa, jossa syntyy opittavan asian merkityksen ja mielekkyyden 

kokemuksia. (Kojonkoski-Rännäli 2005.) 

Työkasvatus opetussuunnitelmissa 

Jaottelussamme opetussuunnitelman tavoitteista työskentelytaitojen/ työkasvatuksen 

nelikenttälohkoon kuuluvat suunnitelmallinen ja itsenäinen työnteko, pitkäjännitteinen 

työnteko, työn ilon kokeminen, työvälineiden ja koneiden turvallinen käyttö, 

arkielämään liittyvän teknologian ymmärtäminen, oman ja muiden työnteon arviointi ja 

arvostaminen sekä työn ja materiaalien laadun arvostaminen. 

Opetussuunnitelmien tavoitteissa on koko peruskoulun ajan ohjattu 

suunnitelmalliseen ja itsenäiseen työntekoon sekä erilaisten tietolähteiden 

hyväksikäyttöön. Sen sijaan työskentelyn kestävyyttä ja tunnollisuutta ei tavoitteissa ole 

mainittu 1970 opetussuunnitelman jälkeen. Työvälineiden turvallinen käyttö ja 

positiivisen työsuojeluasenteen korostaminen nousevat selkeästi esille 1994 ja 2004 

suunnitelmissa. Suhde omaan ja muiden työhön saa uusimmassa opetussuunnitelmassa 

muita tarkemman ja kriittisemmän määrittelyn: 1970 kannustaa tarkoituksenmukaisen 

työnteon oppimiseen, 1985 ohjataan työnteon opettamiseen ja sen arvostamiseen, työn 

arvostusta ei 1994 suunnitelma mainitse lainkaan, mutta uusin suunnitelma sen sijaan 

sisällyttää käsitteeseen kriittisen näkökulman sekä omaa että muiden työtä kohtaan. 

Normaalikoulun opetussuunnitelmassa (http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm) 

määritellään, että käsityönopetuksen tulee luoda puitteet, joissa oppilas kokee käsityön 

tekemisen mielekkääksi ja innostavaksi. Tavoitteena on kehittää oppilaan työskentelyn 

suunnitelmallisuutta, pitkäjännitteisyyttä ja omatoimisuutta sekä ohjata häntä työn 

tekemiseen sekä yksin että erilaisissa ryhmissä – tärkeää on oman ja toisen työn 

arvostaminen. Suunnitellessaan ja työskennellessään oppilas havainnoi toimiaan, reagoi 

muutoksen tarpeeseen ja arvioi toimintaansa ja työnsä lopputulosta. 

Käsityönopetuksessa korostetaan vastuun ottamista omasta työstä ja sen 

loppuunsaattamisesta. Oppilasta ohjataan huolehtimaan työvälineistä ja -ympäristöstä 

sekä huomioimaan työturvallisuudesta annetut ohjeet. 

Suurin muutos opetussuunnitelmissa 1970-luvulta tähän päivään on tapahtunut 

käsityön teknologiapainotuksessa: 1970 ja 1985 suunnitelmat edellyttävät oppilaan 

tutustuttamista uuden tekniikan suomiin mahdollisuuksiin ja automaattisen 

tietojenkäsittelyyn. Tavoitteena on myös myönteisen asenteen herättäminen tekniikkaa 

http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm
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kohtaan. 1994 suunnitelmassa mainitaan tavoitteeksi teknisessä ympäristössä 

selviytyminen sekä perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiseen materiaali-, työväline- 

ja työtuntemukseen liittyvien tietojen ja taitojen hankkiminen. Uuden 

opetussuunnitelman tavoitteet edellyttävät oppilaan tutustuttamista arkielämään 

liittyvään teknologiaan, harjaantumista tietoteknisten välineiden käyttöön 

käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä sekä perehtymistä 

perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin. Lisäksi 

tavoitteena mainitaan, että oppilaan tulee oppia ottamaan kantaa teknologian 

kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa ja 

edelleen että hänen tulee oppia ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia 

tuotantoprosesseja.  

 

6.4 Kasvatuksellinen neljännes 

Kasvattava käsityö 

Jo 1970-luvun yhteiskunnallisen koulutusoptimismin aikana peruskoulun opetuksen 

perustaksi otettiin tieteellinen humanismi, luovuus, lapsen persoonallisuuden kehitys ja 

kasvaminen yhteiskunnan jäsenyyteen (Kuikka 1991, 117.) Yleiset opetuksen tavoitteet 

tähtäsivät yksilön tiedollisen, manuaalisen, esteettisen, sosiaalisen ja eettisen alueen 

kehittämiseen. Moniarvoisessa yhteiskunnassa elävän lapsen ja nuoren kasvatuksessa 

nostettiin aiempaa tärkeämmäksi kuluttajavalistus, monipuolinen harjoitus, 

käytännöllisten ja taloudellisten ratkaisujen löytäminen sekä esteettisten näkökohtien ja 

luovan askartelun mielenterveydellisen merkityksen huomioonottaminen (Simpanen 

2003, 22; Kettunen-Koski 1972, 14–15). Kasvatuksen ja koulutuksen lähtökohdaksi 

nostettiin kestävä kehitys, ihmisarvo ja ihmisoikeudet; lapsen ja nuoren on tarkoitus 

kasvaa moninaisen kulttuurisen rikkauden käyttäjäksi ja kehittäjäksi (Kuikka 1991, 

143). 

Paula Kyrön mukaan käsityön merkitys korostuu postmodernin murroksessa, sillä 

tietämisen yhteiskunnassa alkaa hänen mukaansa olla pulaa niistä taitamisen 

valmiuksista, joita käsityö on aiemmin tuonut mukanaan. Työttömyyden tilanteessa 

käsityö voisi antaa ihmisille tunteen elämänhallinnasta ja luoda onnistumisen ja 

selviytymisen kokemuksia. Ongelmana on kuitenkin uusavuttomuus, tekemisen taitojen 

kadottaminen, vaikka käsityö voisi olla niin aineellisen kuin henkisen selviytymisen 
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väline kuin tavoitekin. Traditionaaliseen aikaan liitettävän käsin tekemisen kulttuurin 

sekä teollistumisen aikaan liitettävän eriytyneen tuotantoteknologian jatkoksi Kyrö 

liittää taitamisen kulttuurin ajatuksen. Valmistustekniikoiden harjaannuttamisen ja 

opettamisen rinnalle tarvitaan Kyrön mukaan uteliaisuutta, riskinottoa ja 

epäonnistumisten sietämistä. (Kyrö 1998, 8–9.) 

Käsityökasvattajan kasvatus- ja opetusideologia perustuu Nygren-Landgärdsin 

mukaan neljään tekijään: 1) opettajalla on kiinnostus käsityön kasvatuksellisuuteen, 2) 

opettaja ymmärtää käsityö-oppiaineen kokonaisuutena, 3) opettajan käsityöllinen 

ajattelu on sekä kasvatuksellista että didaktista ja 4) opettaja ymmärtää vastuunsa 

opetuksesta ja oppimisesta. Tällöin opettajan kiinnostus ei kohdistu vain kyseisen 

käsityötekniikan oppimiseen ja taitamiseen, vaan mahdollisuuteen kasvattaa sen avulla 

– opettajan tulee osata tietoisesti yhdistää teknologinen osaamisensa ja oman 

opettamisen osaamisensa. Oppiaineen kokonaisuuden ymmärtäminen perustuu käsityön 

mahdollisuuteen kasvattaa oppilaan kokonaispersoonallisuutta tukemalla hänen 

ajattelunsa, toimintansa ja käsitystensä kehittymistä. Kokonaispersoonallisuuden 

kehittyminen edellyttää käsityökasvatukselta monipuolisuutta sekä kokonaisen 

käsityöprosessin ymmärtämistä ja hallintaa. (Nygren-Landgärds 2000, 63–64, Lepistön 

2004, 74–75 mukaan.) 

Myös Heikkilä (1987, 3) näkee käsityönopetuksen persoonallisen kasvun 

välineenä, jonka tarkoituksena on saada ihminen itse kasvamaan omien edellytystensä 

varassa ja tekoja tekemällä rakentamaan todellisuussuhdetta omaan sisäiseen ja 

ulkoiseen todellisuuteensa. Kasvatettavan tulee olla koko ajan toimiva, muuttuva ja 

oppiva subjekti, jonka persoona muotoutuu kokemusperäisesti. Tapahtumassa 

vaikuttavat ongelmanratkaisutilanteen tarkoitushakuisuus ja konkreettiseen tilanteeseen 

pyrkiminen, muutosprosessin kokonaispersoonallinen luonne, persoonan 

syvyysulottuvuus eli henkilön aikaisempien kokemusten siirtäminen ja yhdistäminen 

tämän hetken todellisuuteen sekä tilanteissa tapahtuva jatkuva muutosprosessi. 

(Heikkilä 1987, 90–93.) 

Käsityön toimintatilanteissa on Heikkilän mukaan tärkeää tarkastella 

motivoitumista tehtävään, sillä motivaation ja asenteen muodostuminen kautta kehittyy 

myöhemmin myös arvomaailma. Asenne- ja arvomaailman muotoutumiseen vaikuttavat 

yksilön omat tunteet, mutta samalla tekijä peilaa niihin myös yhteisönsä käsityksiä. 

(Heikkilä 1987, 96.) 
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Heikkilä näkee, että persoonallisuuden affektiivinen alue on käsityön kohdalla 

kolmijakoinen: asenteen muodostuminen voi tapahtua kolmelta suunnalta yhtäaikaisesti 

tai jokaisesta erikseen. Suhtautuminen käsityöhön, niin myönteinen kuin kielteinenkin, 

voi tapahtua joko uskomusten ja käsitysten keinoin osallistumatta prosessiin tai 

toimimalla käsityön prosessissa. Henkilö, joka ei ole itse kokenut käsityöprosesseja, ts. 

ratkaissut ongelmia käsityön keinoin, muodostaa asenteen käsityöhön pelkästään 

uskomusten varassa. (Heikkilä 1987, 97–98.) 

Kojonkoski-Rännäli näkee oppiaineen opettajan hallussa olevana välineenä, jolla 

hän tekee kasvatustyötään. Kaikilla oppiaineilla on opetussuunnitelmankin mukaan 

yhteisenä tavoitteena auttaa kasvavia ihmisiä kehittymään mahdollisimman 

monipuolisesti, kukin omista lähtökohdistaan, ja varustaa heidät sellaisilla perustaidoilla 

ja -tiedoilla, joiden varassa heidän on mahdollista aloittaa aikuinen elämä aktiivisina 

kansalaisina alati muuttuvissa olosuhteissa. Kasvatustehtävän onnistumisen 

ensimmäinen ehto Kojonkoski-Rännälin mukaan on, että opettaja ymmärtää 

oppiaineensa luonteen ja mahdollisuudet tässä työssä. Opettajalta edellytetään vahvaa 

aineenhallintaa, jotta hänen on mahdollista kasvatustieteellisen asiantuntemuksensa 

varassa muokata oppiaineen taustalla olevasta tiedon ja taidon alasta sellaista 

pedagogista sisältötietoa, joka on oppilaan tavoitettavissa ja jota voidaan käyttää 

kasvatuksen välineenä. Oppiaineen muotoutumisen taustalla tulisi olla hyvin perusteltu 

ja jäsentynyt käsitys kyseisestä oppiaineesta ja selkeä, tietoinen pedagoginen visio tuon 

oppiaineen merkityksestä kasvatustyössä. (Kojonkoski-Rännäli 2005.) 

Käsityön kasvatustavoitteet opetussuunnitelmissa 

Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteista kasvatuksellisten tavoitteiden 

nelikenttälohkoon kuuluvat vastuuntunnon kasvattaminen, itsetunnon kasvattaminen, 

kriittisyyden kasvattaminen, ajattelun taitojen kehittäminen, kulttuuriperintöön 

tutustuminen, vastuun ottaminen esineympäristöstä sekä tuotteen elinkaaren 

ymmärtäminen.   

Jyväskylän normaalikoulun käsityönopetuksen opetussuunnitelman 

(http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm) mukaan tavoitteena on saada oppilas 

ymmärtämään itsensä osaksi ympäröivää yhteiskuntaa, sen kulttuuria, historiaa ja 

tulevaisuutta. Käsitöissä oppilasta ohjataan kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti kantamaan vastuuta kuluttamisesta ja ympäristöstä. Hänelle opetetaan 

käsityötuotteiden huoltoa ja korjausta sekä ohjataan tuotteiden mielekkääseen 

http://www.norssi.jyu.fi/index2.htm
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uudelleenkäyttöön. Oppilas saa työskentelyään varten tietoja oman maansa ja muiden 

maiden käsityökulttuureista sekä työ- ja tuotantoelämästä. 

Peruskoulun opetussuunnitelmissa on 1970-luvulta lähtien painottunut sekä 

suomalaiseen että kansainväliseen esinekulttuuriin tutustuminen ja sen arvostaminen, 

vuoden 2004 suunnitelma nostaa lisäksi esille kulttuurikasvatuksen merkityksen oman 

identiteetin rakentamiselle. Kaikissa suunnitelmissa on nähtävissä myös kestävän 

kehityksen näkökulmasta vastuun ottaminen esineympäristöstä sekä tavoite  

tuotteen elinkaaren ymmärtämisestä. Itsetunnon kasvattaminen mainitaan käsityön 

tavoitteissa kahdessa ensimmäisessä opetussuunnitelmassa: vuoden 1985 

suunnitelmassa tavoitteena on rohkaista oppilasta luottamaan itseensä ja omiin 

kykyihinsä, 1970 nostetaan esille käsityön merkitys koko persoonallisuuden ja 

mielenterveyden kannalta. 1990- ja 2000 -lukujen suunnitelmien konkreettisina 

tavoitteina itsetuntokysymystä ei mainita. Itsetunnon merkitys on kylläkin näkyvissä 

opetussuunnitelman johdantotekstissä, jossa käsityön opetuksen tehtäväksi määritellään 

oppilaan käsityötaidon kehittäminen, niin että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja 

hän kokee iloa ja tyydytystä työstään.  

 

7 TUTKIMUKSEN LUONNE, TUTKIMUSAINEISTOT JA NIIDEN 

KÄSITTELY 

7.1 Tutkimusongelma, tutkimuksen luonne ja aineistoihin päätyminen 

Ammatillinen yhteistyömme on jatkunut lähes kymmenen vuotta. Toimenkuvamme 

leikkaavat opetusharjoittelun ohjauksessa. Havaitsimme jo vuosia sitten, että 

ymmärrämme käsityö-oppiaineen merkityksen samalla tavalla. Samankaltaiset 

ajattelutapamme tiivistyivät sekä vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden käyttöönoton myötä Jyväskylän normaalikoulussa vuonna 2004 että vuonna 

2005 tehdyn Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelman 

uusimisen takia. Keskustellessamme, mitä uutta opetussuunnitelmien uudistukset tuovat 

koulukäsityöhön, miten ne vaikuttavat työssämme ja erityisesti opetusharjoittelun 

ohjauksessa ja mikä koulukäsityössä on tänä päivänä olennaista, aloimme hahmotella 

opetussuunnitelman jäsentämisen työvälineeksi nelikenttää (luku 4). Tältä taustalta 

löysimme yhteisen tutkimusaiheen. Nelikenttä kokoaa paljolti meidän ymmärryksemme 
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käsityö-oppiaineesta. Tutkimuksemme keskeiseksi pohdinnan aiheeksi nousi, onko 

nelikenttä sopiva työväline myös harjoittelevalle opettajalle käsityö-oppiaineen 

tavoitteiden jäsentämiseen ja opetuksen suunnitteluun. 

 

Tutkimusongelmamme muotoutui tutkimusprosessin myötä 

seuraavanlaiseksi:  

 

Kuinka nelikenttä jäsentää opettajaharjoittelijoiden ajattelussa käsityön 

opetussuunnitelmaa ja käsityön teoreettista ajattelua sekä käsityönopetuksen 

suunnittelua ja toteutusta? 

 

Kokeilimme nelikenttää opetusharjoittelun ohjauksen apuvälineenä keväällä 2005, 

ja saimme rohkaisevia tuloksia sen merkityksestä opiskelijoiden ajattelun 

selkiyttämisessä. Ohjasimme tällöin vain yhtä opiskelijaparia, joten koehenkilöjoukko 

olisi ollut liian pieni tutkimusta ajatellen. Laajemman tutkimusjoukkomme muodostavat 

edellä mainittujen lisäksi syyslukukaudella 2005 tekstiilityötä päättöharjoittelussaan eli 

syventävässä harjoittelussa opettaneet opiskelijat sekä kevätlukukaudella 2006 

sivuaineharjoittelussa eli soveltavassa harjoittelussa tekstiilityötä opettaneet opiskelijat. 

Tutkimusjoukkomme rajaus on näin ollen ajallinen, ja ajallisuutta voitaneen pitää 

rajauksen perusteluna. 

Varto kirjoittaa, että laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja 

ihmisen maailma, joita yhdessä voidaan tarkastella elämismaailmana. Elämismaailma 

on ihmisten kokemustodellisuus, joka muodostuu merkityksistä. Merkitykset ilmenevät 

ihmisen toimina, päämäärien asettamisina, suunnitelmina ja muina ihmisestä lähtevinä 

ja ihmiseen päätyvinä tapahtumina ja ne voivat syntyä vain ihmisen kautta. (Varto 1996, 

23–24.) Merkitykset viittaavat ihmiselle ominaiseen olemassaolon tapaan. 

Hahmotamme maailmaa aina tietyn merkityksellistämisen prosessin ja 

merkitysyhteyden kautta (Eskola & Suoranta 2001, 45). Tutkimustehtävämme ohjasivat 

meitä tarkastelemaan, mitä merkitysyhteyksiä luokanopettajaopiskelijat loivat 

opettajaharjoittelussa käsityönopetuksen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. 

Merkitysten tarkastelun kautta laadullinen tutkimusote on perusteltu valinta tässä 

tutkimuksessa. 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että aineisto kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa (Hirsjärvi ym. 2004, 155). Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät 
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laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin 

dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi 2004, 73). Emme päätyneet 

haastattelemaan opiskelijoita, vaan valitsimme tutkimuksemme aineistoksi 

opiskelijoiden harjoitteluraportit, joita saimme yhteensä kolmetoista. Jyväskylän 

yliopiston luokanopettajakoulutuksen jokaiseen harjoittelujaksoon kuuluu 

harjoitteluraportin kirjoittaminen. Harjoitteluraportti on aitoa opiskelijan tekstiä, omaa 

”puhetta”, mutta johdonmukaisesti tutkimukseen ja kirjallisuuteen peilaava. Omat 

kokemukset ja kirjallisuudesta löytyvä tuki (tai ristiriidat) ovat pohdinnan kohteena. 

Raportin teksti on selkeästi enemmän selvitystä omasta ajatteluprosessista ja 

johtopäätösten tekemisestä kuin kuvausta harjoittelun kulusta. Raportti on hyvin 

jäsennelty ja tieteelliseen tyyliin kirjoitettu. (Leppiniemi 2006.)  

Harjoitteluraporttiohjeiden (Leppiniemi 2006) mukaan soveltavan harjoittelun 

raportin keskeiset asiat ovat sivuaineen mahdollisuuksiin perehtyminen, erityisesti 

lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa, oppiaineen opetuksellisten, 

kasvatuksellisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten näkökulmien pohtiminen 

erityisesti oppilaan kehityksen tukemisen näkökulmasta sekä koulun eriyttämis- ja 

arviointikäytänteisiin perehtyminen. Syventävän harjoittelun raportin keskeiset asiat 

ovat oppilaan ajattelun kehittämisen tarkastelu ja tutkiminen ammatillisten 

tutkimusongelmien ja niiden selvittelyprosessien kautta. 

Toisaalta Alasuutarin mukaan kvalitatiivinen aineisto ei välttämättä koostu 

asioista, jotka olisivat olemassa vaikka tutkimusta ei tehtäisikään (Alasuutari 1993, 66–

67). Osa aineistostamme muodostui näin. Harjoitteluraporttien lisäksi teimme 

kevätlukukauden 2006 harjoittelijoille kyselyn, jossa pyysimme heitä kirjoittamaan 

lyhyen pohdinnan kysymyksiin, kuinka nelikenttä jäsentää käsityön teoreettista ajattelua 

ja opetussuunnitelmaa ja kuinka opiskelijat ovat hyödyntäneet nelikenttää 

opetusharjoittelussa käsityönopetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa (tarkemmin 

luvussa 8.7). Kyselyvastauksia käytössämme oli kahdeksan. 

Tutkimuksessamme on myös toimintatutkimuksen piirteitä. Ohjasimme 

koehenkilöittemme opettajaharjoittelua, mikä on mitä suurimmassa määrin tutkittavaan 

ilmiöön vaikuttamista. Eskolan ja Suorannan mukaan (2001, 126–129) 

toimintatutkimuksessa pyritään tavalla tai toisella vaikuttamaan, tekemään 

tutkimuksellisin keinoin käytäntöön kohdistuva interventio. Toimintatutkimuksessa 

kohteena on aina jokin tietty yhteisö, ja tutkimuskohde on ajallisesti ja paikallisesti 

määrätty. Nämä reunaehdot sopivat tutkimukseemme. Perusidea on ottaa ne ihmiset, 
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joita tutkimus koskettaa, mukaan tutkimushankkeeseen sen täysivaltaisina jäseninä sekä 

yhdessä pyrkiä toteuttamaan yhdessä asetettuja päämääriä.  

Tutkimuksemme päämäärien asettamisessa opiskelijoiden osuus ei ole painokas 

vaan pikemminkin he ovat selkeästi tutkimuksen kohdejoukko. Toimintatutkimuksessa 

tutkija on osa tutkimuskohteestaan. Toiminta ja sen muuttaminen perustuu pitkälle 

osallistujien tekemään oman työnsä reflektointiin. Tutkimus ja muutos liittyvät 

kiinteästi toisiinsa. Toimintatutkimuksessa ongelmallisinta on, miten tutkijan 

toiminnasta erotetaan tutkiminen ja muu toiminta, mikä on toimintaa ja mikä 

tutkimusta. Tässä tutkimuksessa toiminta eli harjoittelijoiden ohjaaminen ei ole 

tutkimuksen kohteena, mutta oletuksemme on, että ohjauksemme vaikuttaa 

opiskelijoiden käsityksiin ja kokemuksiin. 

 

7.2 Tutkimusaineistojen analyysi 

Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda 

sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysilla pyritään 

järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää 

informaatiota. Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon 

lisääminen, koska hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan mielekästä, selkeää ja 

yhtenäistä informaatiota. Analyysilla luodaan selkeyttä aineistoon, jotta sen perusteella 

voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston 

laadullinen käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi 

hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja koodataan uudestaan uudella tavalla loogiseksi 

kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110; Eskola & Suoranta 2001, 137.)  

Tutkimusmenetelmämme aiheistomme raporttiosuuden kohdalla oli 

sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään 

induktiivisesti empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta 

ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2004, 115). Eskolan ja Suorannan (2001, 151–152) 

mukaan tutkija voi lähestyä aineistoaan kahdesta lähtökohdasta. Toinen tapa on lähteä 

liikkeelle analysoimaan aineistoa aineistolähtöisesti ilman teoreettisia ennakko-

olettamuksia. Tällöin tutkijalla on kyllä olemassa etukäteistietoa ja -oletuksia 

tutkittavasta kohteesta, mutta niiden ei anneta häiritä aineistosta itsestään nousevia 

teemoja. Toisessa lähestymistavassa hyödynnetään joko jotakin teoriaa tai aineistoon 
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otetaan tietoisesti jokin enemmän tai vähemmän teoreettisesti perusteltu näkökulma. 

Käytimme tässä tutkimuksessa jälkimmäistä lähestymistapaa. Tutkimuksemme 

viitekehys eli havaintojen tarkastelun näkökulma muotoutui nelikentän mukaan. Toisin 

sanoen tutkimustulokset eivät ole tutkijasta irrallisia, mikä on Tuomen ja Sarajärven 

(2004, 19) mukaan laadulliselle tutkimukselle tyypillistä. 

Aineistomme raporttiosuuden käsittelyn aluksi rajasimme raporteista tutkimuksen 

ulkopuolelle yleiset kasvatustieteelliset teoriat, kasvatusnäkemykset ja näiden 

pohdinnat. Tarkastelussamme on mukana vain käsityö-oppiaineeseen liittyvät 

maininnat. Samoin soveltavan harjoittelun keskeinen teema arviointi rajattiin pois, 

koska nelikenttäpohdintamme keskittyy tässä vaiheessa käsityönopetuksen tavoitteisiin 

ja toteutukseen. Raporttien pohjalta olisi voinut tehdä tyyppiluokitteluja erilaisista 

opettajista, mutta se ei ole tämän tutkimuksen tavoite. Käsittelyssämme kunkin 

opiskelijan ja raportin persoonalliset piirteet katosivat, kuten opiskelijan kirjoittamien 

teemojen tärkeysjärjestys sekä käsityön kasvatuksellisuuden pohtimisen korostuminen 

tai puuttuminen.  

Tuomi ja Sarajärvi (2004, 110–114)  kuvaavat sisällönanalyysin kolmivaiheiseksi 

prosessiksi. Ensimmäinen vaihe on aineiston redusointi eli pelkistäminen. Sitä ohjaa 

tutkimustehtävä, ja siinä auki kirjoitetusta aineistosta etsitään tutkimustehtävän 

kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja. Tässä vaiheessa kokosimme siis opiskelijoiden 

harjoitteluraporteista käsityö-oppiaineeseen liittyvät maininnat. Harjoitteluraporttien 

käsittely osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, koska tekstit on kirjoitettu toista tarkoitusta 

varten, ei tätä tutkimusta silmällä pitäen. Tekstimassa tuntui puuroutuvan, tutkimuksen 

kannalta olennaista oli aluksi vaikea erotella epäolennaisesta. Käsittely jäntevöityi, kun 

otimme käyttöön tutkimusongelmamme näkökulman ja laadimme sen mukaan neljä 

luokkaa, joiden perusteella pystyimme luokittelemaan kirjoittajien ajatuksia. Näiden 

luokkien löytymisen avulla pääsimme sisällönanalyysin toiseen vaiheeseen eli aineiston 

klusterointiin eli ryhmittelyyn. Tuomen ja Sarajärven mukaan aineiston ryhmittelyssä 

aineistosta koodatuista alkuperäisilmauksista etsitään samankaltaisuuksia ja/tai 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä sekä samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja 

yhdistetään luokaksi sekä nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Ryhmittelyn 

kuluessa varsin nopeasti neljästä luokasta yksi jakaantui kahteen osaan, joten saimme 

kaikkiaan viisi pääluokkaa. 
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 Viisi pääluokkaamme ovat seuraavat:  

1. mitä opiskelija mainitsee käsityö-oppiaineen opetussuunnitelmasta  

2. mitä opiskelija mainitsee käsityön teoreettisesta ajattelusta 

3. mitä opiskelija mainitsee oman käsityönopetuksensa tavoitteenasettelusta 

4. mitä opiskelija mainitsee käsityö-oppiaineen opetuksen suunnittelusta  

5. mitä opiskelija mainitsee käsityönopetuksen toteuttamisesta 

 

Ryhmittelimme opiskelijoiden harjoitteluraporteista luokkien otsikoiden mukaiset 

maininnat ensin vain näihin viiteen pääluokkaan. Opetussuunnitelmaluokkaan 

sijoitimme opiskelijoiden maininnat, joissa on viitattu selkeästi joko valtakunnallisiin 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tai koulun opetussuunnitelmaan. 

Tavoitteenasetteluluokka sisältää opiskelijan harjoittelulle asettamat tavoitteet, jotka oli 

usein esitetty pyrin-lauseilla. Käsityön teoreettisesta ajattelusta otimme mukaan selkeät 

viittaukset kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Opetuksen suunnittelu -luokan kokoamisen 

vaikeutena oli erottaa, milloin harjoittelija tarkoittaa raportissaan oman opetuksensa 

suunnittelua ja milloin oppilaiden töiden suunnitteluttamista. Luokka käsityönopetuksen 

toteuttamisesta sisältää opiskelijan ajatukset harjoitustuntien kulusta, pohdinnat 

opetuksen onnistumisesta sekä siitä, mitä hän mahdollisesti tekisi toisin. 

Seuraavaksi ryhmittelimme luokkien sisällä alaluokiksi samaan ilmiöön tai 

samaan asiaan liittyvät maininnat, joissa oli käytetty samoja sanoja tai synonyymeja, 

esitetty sama käsite eri sanoin tai käsitelty samaa ilmiötä, ja muodostimme näille 

alaluokille otsikot. Tässä vaiheessa pidimme vielä mukana opiskelijoiden antamat 

arvolataukset, eli sen, pitikö opiskelija mainitsemaansa seikkaa vaikeana vai tunsiko 

hän selviytyneensä hyvin. Tässä aineiston käsittelyvaiheessa oli oltava tarkkana, etteivät 

edellisen vaiheen merkitykset muuttuneet, koska tiivistimme tekstimassaa ja poimimme 

opiskelijan kirjoittamista ajatuksista keskeiset sanat, emme koko ajatusta sellaisenaan. 

Rajasimme tässä alaluokkien ryhmittelyvaiheessa määrällisyyden pois eli päädyimme 

sivuuttamaan sen, kuinka monta kertaa jokin maininta esiintyi yhteensä. 

Sisällönanalyysissä ryhmittelyn jälkeen kolmantena vaiheena seuraa Tuomen ja 

Sarajärven mukaan (2004, 110–114) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen, 

jossa käsitteellistämistä jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin se 

aineiston sisällön näkökulmasta on mahdollista. Emme todenneet tarpeelliseksi muuttaa 

viittä pääluokkaamme. Pääluokat sisältävät kukin omanlaistaan tietoa, josta osa olisi 
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kadonnut, jos olisimme yhdistäneet pääluokkia. Sen sijaan havaitsimme 

välttämättömäksi käsitellä pääluokkien sisäisiä alaluokkia. Niissä monilla maininnoilla 

oli edelleen arvolataus, mutta mainintojen järjestely arvolatausten mukaisiin ryhmiin ei 

vienyt meitä informaation käsittelyssä eteenpäin, joten päätimme sivuuttaa 

arvolataukset ja jättää ne kokonaan pois mainintojen yhteydestä ja näin erotella 

tutkimuksemme kannalta oleellista tietoa epäoleellisesta.  

Koska nelikenttä on aineistomme käsittelyn näkökulma, otimme sen analyysin 

tämän vaiheen rakenteen perustaksi. Jatkoimme muokkaamalla pääluokkien alaluokkia 

nelikentän mukaisiksi. Näin saimme suuntaa johtopäätöksiin etenemiseksi ja 

teoreettisten käsitteiden muodostamiseksi (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 110–114). 

Alkuperäinen nelikenttämme osoittautui kuitenkin tässä riittämättömäksi. Sehän on 

tarkoitettu käsityönopetuksen tavoitteiden ja suunnittelun jäsentämiseen, eli 

pääasiallisesti oppilaan oppimisprosessia varten. Se sopi pääluokistamme vain 

opetussuunnitelmaluokan rakenteeksi. Pääluokissa käsityönopetuksen suunnittelu, 

opiskelijan oma tavoitteenasettelu sekä opetuksen toteuttaminen opiskelijoiden 

maininnat koskevat oppilaan oppimisprosessin sijasta opiskelijan oman opettajuuden 

pohdintaa ja kokemuksia opettajana toimimisesta. Tämän vuoksi päädyimme 

muokkaamaan nelikentästä myös opettajan version, opettajan nelikentän, jossa 

näkökulma on opettajan toiminta. Opettajan nelikenttää esitellään tarkemmin luvussa 8. 

Käsityön teoreettinen ajattelu -pääluokan käsittelyyn nelikenttänäkökulma ei 

sopinut. Opiskelijat eivät olleet hahmottaneen käsityön teoreettista ajattelua nelikentän 

mukaisesti. Muita pääluokkia ja niiden alaluokkia sen sijaan käsittelimme 

nelikenttänäkökulmasta. Opetussuunnitelma-pääluokkaa tarkastelimme oppilaan 

nelikentän, eli alkuperäisen nelikenttäajatuksemme mukaisesti. Pääluokkiin 

käsityönopetuksen suunnittelu, opiskelijan oma tavoitteenasettelu sekä opetuksen 

toteuttaminen sovelsimme tämän analyysiprosessimme yhteydessä kehittelemäämme 

opettajan nelikenttää. Muokkasimme pääluokkien alaluokat vastaamaan nelikentän 

neljänneksiä. Sijoitimme opiskelijoiden maininnat näihin alaluokkiin. Opiskelijan oma 

tavoitteenasettelu -pääluokassa nelikentän neljännes, joka koski opettajana kasvamista 

jäi tässä vaiheessa tyhjäksi. Totesimme sen johtuvan siitä, että analyysimme alussa 

olimme karsineet opiskelijoiden kasvatustieteellistä ajattelua koskevat maininnat. 

Jouduimme palaamaan alkuperäisiin opiskelijoiden harjoitteluraportteihin, ja 

kokosimme tämän neljänneksen sisällön opiskelijoiden kasvatustieteellisistä 

pohdinnoista.  
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Tiivistimme edelleen kielellistä ilmaisua, eli karsimme vielä sanoja opiskelijoiden 

maininnoista. Tässä vaiheessa koimme, että olimme saaneet aineistomme 

harjoitteluraporttiosuuden sellaiseen muotoon, että pääsimme tarkastelemaan sitä 

tutkimusongelmamme kannalta. 

Aineistomme kyselyosuuden käsittely oli huomattavasti yksinkertaisempaa kuin 

raporttiosuuden analysointi. Aineiston tämä osuus on suppea. Kyselyn kysymykset 

viittaavat suoraan tutkimusongelmaamme. Käsittelyksi riitti ryhmittely ja kielellinen 

tiivistäminen, joiden jälkeen pääsimme suoraan tarkastelemaan tämän kyselyosuuden 

antamia tuloksia. 

 

8 TULOKSET 

8.1 Opettajan nelikenttä 

Aineistostamme saimme paljon tietoa opiskelijan ajattelusta opetusharjoittelussa, jolloin 

opiskelija kokoaa käsityksiään opettajuudesta käytännössä opettajana toimimista varten. 

Harjoitteluraportissa opiskelijan näkökulma on tietyn oppiaineen opettamisessa, tässä 

tapauksessa käsityönopetuksessa, sekä hänen omassa toiminnassaan, suoriutumisessaan 

ja kehittymisessään, ei niinkään oppilaita koskevissa kysymyksissä. Tämä opiskelijan 

itseen suuntautuva pohdinta sai aineistomme analyysivaiheessa aikaan sen, että 

alkuperäinen, oppilaan oppimisprosessia varten laadittu nelikenttämme osoittautui 

riittämättömäksi viitekehykseksi opiskelijoiden harjoitteluraporttien tarkastelulle. 

Emme kuitenkaan havainneet tarpeelliseksi luopua nelikenttäajattelustamme, vaan 

kehitimme nelikenttää edelleen opettajan versioksi eli laadimme opettajan nelikentän.  
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KUVIO 10 Opettajan nelikenttä.  

 

Opettajan nelikentässä näkökulma on tarkastella opettajan toimintaa, ja siinä on 

vastaavat neljännekset kuin alkuperäisessä nelikentässä, mutta ne on otsikoitu opettajan 

ja opettajuuden kannalta. Tietojen ja taitojen neljännes sisältää käsityöllisten taitojen 

sijasta opettajuuden taidot, kuten oppilaantuntemuksen ja opetuksen laadun, sekä 

aineenhallinnan tiedot ja taidot. Suunnittelun neljännes muodostuu pääosin opetuksen 

suunnittelusta, mutta sisältää joissain kohdin myös oppitunneilla tapahtuneen 

tuotesuunnittelun pohdintaa. Työskentelytaitoja opettajan nelikentässä ovat opettajana 

toimimisen taidot, kuten opetuksen havainnollistaminen, organisointi ja eriyttäminen. 

Kasvatuksen neljännes sisältää sekä opettajana kasvamisen että opettajan 

kasvatuksellisen toiminnan. 

Tarve muokata alkuperäisestä nelikentästä myös opettajan nelikenttä ei ole 

merkittävä tutkimusongelmaamme vastaamiseksi, mutta on mielestämme 

huomionarvoinen tutkimuksessamme esiin noussut tulos nelikentän merkityksen ja 

kehittämisen kannalta. Opettajan nelikenttä laajentaa nelikenttäajattelun soveltamisen 

mahdollisuuksia. Voimme hyödyntää sitäkin suunnitellessamme ja toteuttaessamme 

opettajankoulutuksen opintokokonaisuuksia ja ohjatessamme opetusharjoittelua. 

Opettajan nelikentän soveltuvuutta mahdollisesti muihinkin oppiaineisiin kannattaisi 

pohtia.   
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Seuraavissa alaluvuissa tarkastelemme nelikenttäajattelun toteutumista 

opiskelijoiden harjoitteluraporteissa ja kyselyvastauksissa. 

8.2 Opiskelijoiden maininnat opetussuunnitelmasta 

Opiskelijoiden raporteista koottiin kaikki ne maininnat, joissa viitattiin joko 

valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan tai Jyväskylän normaalikoulun käsityön 

opetussuunnitelmaan. Yksittäisen tavoitteen merkitystä, haasteellisuutta tai sen 

toteutumista ei tässä yhteydessä kirjattu, vaan katsottiin, että pelkkä tavoitteen 

mainitseminen kertoo opiskelijan ajatusprosessista. Keskeistä ei myöskään ollut se, 

kuinka monta kertaa yksittäinen tavoite oli mainittu. Opetussuunnitelman mainitsemia 

opetuksen sisältöjä ei kirjattu. Vertailuvaiheessa opiskelijoiden yksittäisiä mainintoja 

tärkeämmäksi nousivat kuitenkin opetussuunnitelmasta mainitsematta jääneet tavoitteet. 

Suurin osa tavoitteista oli koettu merkitykselliseksi ja mainittu oman opetuksen 

suunnittelun pohjana, mutta tiettyjä osa-alueita opiskelijat eivät olleet pitäneet 

merkityksellisenä alaluokkien opetukselle.    

 

TAULUKKO 2 Mitä seikkoja opiskelija mainitsee opetussuunnitelmasta? 

TIEDOT JA TAIDOT 

- käsityötaidot eri materiaalien ja tekniikoiden 

alueelta 

- taidot suunnitelmien toteuttamiseksi 

- soveltamisen taidot 

- käsityön työskentelytaidot 

- ongelmanratkaisun taidot  

- oman käsityöllisen prosessin ohjaustaidot  

- tiedot materiaaleista, niiden ominaisuuksista ja 

käyttötavoista 

- tiedot työvälineistä ja niiden käytöstä  

- tieto taloudellisuudesta  

- tieto ekologisuudesta  

- tieto kulttuuristamme ja muiden kulttuurien 

perinteistä 

- käsityöllinen prosessi 

SUUNNITTELU 

- suunnittelun merkitys  

- suunnittelulliset tavoitteet  

- suunnitelmallisuuden tavoite 

 

TYÖSKENTELY  

- käsityöllisen prosessin seuraaminen, 

testaaminen ja hallinta 

- pitkäjännitteisyys 

- ongelmanratkaisukeskeisyys 

- kekseliäisyys ja luovuus 

- itsenäisen työskentelyn taidot 

- turvallinen ja myönteinen työnteko 

- oppilaiden omatoimisuuden tukeminen  

- tiedonhankintataitojen hankkiminen 

- työvälineistä ja -ympäristöstä huolehtiminen 

- turvallisuusohjeiden noudattaminen 

- välineiden, laitteiden ja koneiden 

KASVATUS 

- itsetuntemuksen kasvu 

- itsetunnon tukeminen  

- pätemisen mahdollisuus 

- keskinäinen auttaminen  

- oman ja toisen työn arvostaminen 

- pitkäjännitteisyyden ja metakognitiivisten 

taitojen harjoittaminen  

- vastuun ottaminen omasta työstä ja sen 

loppuunsaattamisesta  

- persoonallisuuden kehittymisen tukeminen  

- ohjaaminen työn tekemiseen niin yksin kuin 

erilaisissa ryhmissä 
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toimintaperiaatteiden ymmärtäminen ja niiden 

käyttö 

- oppilaan kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa 

omaan oppimiseensa olematta riippuvainen 

opettajan tuesta  

 

 

- työrauhan ja leppoisan ilmapiirin luominen 

- mielekkäiden ja työskentelyyn innostavien 

puitteiden ja luokkatilan järjestyksen merkitys 

luokassa toimimiselle ja siellä viihtymiselle 

- käsityön merkitys kokonaisuuden kokemuksen 

saamiseksi 

- käsityö tukee muuta oppimista  

- käsityö opettaa tulevaa elämää varten  

- käsityön opetus tukee opiskelutaitojen 

kehittymistä 

- käsityö on enemmän kasvattava kuin opettava 

 

Mainitut tavoitteet ryhmittyivät luontevasti neljään nelikentän mukaiseen luokkaan niin, 

että taulukkoon sijoittumattomia mainintoja ei ollut lainkaan. Opetussuunnitelman 

tulkinnan osalta nelikenttä jäsensi opiskelijoiden ajattelua moitteettomasti. 

 Käsityön taidolliselta alueelta mainittiin sekä käsityötuotteen valmistamiseen 

tarvittavat taidot että oman käsityöllisen toiminnan edellyttämät valmiudet. 

Käsityötiedon alue kattoi materiaalitiedon, työvälinetiedon sekä tiedon 

taloudellisuudesta, ekologisuudesta ja kulttuurista. Verrattaessa raporteissa esiintyviä 

mainintoja voimassa olevaan opetussuunnitelmaan, voidaan havaita, että käsityöllisten 

tietojen alueelta jäävät mainitsematta käsityön käsitteiden hallinta ja 

teknologiakasvatuksen tavoitteet.  

Käsitteiden hallintaa tärkeämpänä nousevat 3-6 -luokkien opetuksessa esille 

perustaitojen harjoittaminen ja olemassa olevan taidon vakiinnuttaminen. Maininnoissa 

heijastuva konkreettisen käsityöllisen taidonhallinnan merkitys on ilmeisimmin 

heijastusta toisaalta oppilaiden ensikertaisesta harjoittelusta sekä opiskelijan oman 

taidonhallinnan kokemisesta. Jos oma osaaminen koetaan heikoksi, se heijastuu myös 

opetuksen suunnitteluun. Lisäksi taidonhallinta koetaan käsitteiden hallintaa edeltäväksi 

ja siksi sitä tärkeämmäksi.  

Teknologisen osaamisen tavoitteet, kuten esimerkiksi ymmärryksen hankkiminen 

teknologian arkipäivän ilmiöistä, tietoteknisten välineiden käyttö käsityöprosessin eri 

vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä sekä tutustuminen ympäröivän 

yhteiskunnan teknologiajärjestelmiin, ovat olleet näissä harjoitteluissa ilmeisesti liian 

abstrakteja tavoitteita. Perustaitojen harjaannuttaminen ja konkreettisen käsityöllisen 

toiminnan merkityksellisyys ovat harjoittelussa painottuneet teoriavoittoista opiskelua 

voimakkaammin.  

Pois ovat jääneet myös tavoitteet, jotka koskevat yritystoiminnan ja teollisten 

tuotantoprosessien ymmärtämistä, muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin 
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perehtymistä sekä perehtymistä perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin 

tietoihin ja taitoihin. Opetussuunnitelman teknologisen ajattelun tavoitteet ovat 

nykyisessä muodossaan uusi lisä, sillä 1985 opetussuunnitelmassa puhuttiin vain 

myönteistä asennoitumista tekniikkaan ja käytännön työn kautta saaduista käsityön ja 

tekniikan perustiedoista ja -taidoista. Vuoden 1994 suunnitelmassa tavoitteena pidettiin 

teknisessä ympäristössä selviytymistä sekä perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiseen 

materiaali-, työväline- ja työtuntemukseen liittyvien tietojen ja taitojen hankkimista. 

Vuoden 2004 opetussuunnitelman tavoitteet ovat huomattavasti edellisiä laajemmat ja 

haasteellisemmat. Näiden tavoitteiden huomiotta jättämiseen on todennäköisesti 

vaikuttanut myös se, että koska kyseiset opiskelijat ovat itse käyneet koulua edellisen 

opetussuunnitelman aikana, ei heillä ole tästä alueesta omakohtaisia koulukokemuksia   

Suunnittelua koskevia mainintoja oli erittäin niukasti ja varsin yleisellä tasolla. 

Lyhyissä maininnoissa viitattiin vain suunnittelun merkitykseen yleensä tai 

suunnittelulliset tavoitteet mainittiin niitä sen tarkemmin määrittelemättä. 

Yksilöidympiä opetussuunnitelman tavoitteita, kuten avaruudellisen hahmottamisen 

kehittämistä tai huomion kiinnittämistä muotoihin ja väreihin, ei mainita lainkaan, ei 

myöskään tuotteiden esteettisyyden merkitystä tai luovaan suunnitteluun rohkaisemista. 

 Vuoden 1985 opetussuunnitelmassa painottui itse valmistetun tuotteen 

esteettisyys ja omaperäisyys, kun taas 1994 opetussuunnitelma korosti suunnittelun 

kriittisyyttä ja pohtivuutta. Voimassa olevassa käsityön opetussuunnitelmassa tavoitteet 

kohdistuvat oppilaan suunnittelun taitoihin sekä taitoon ratkaista havaittuja ongelmia 

luovasti. Raporteissa heijastuu todennäköisimmin opiskelijoiden oma käsitys 

suunnittelusta ja sen merkityksestä. Lähes kaikki harjoitteluun osallistuneet opiskelijat 

ovat itse käyneet koulunsa 1990-luvulla, joten heidän oma käsityksensä 

suunnittelupainotteisesta opetuksesta on suppea. Jos omaa kokemusta tuotteen 

esteettisestä tai teknisestä suunnittelusta ei ole, oppilaiden suunnitteluun ohjaaminen 

koetaan haasteelliseksi. Suunnitteluttamiseen liittyy myös oman taidonhallinnan 

kysymys, sillä ennakoimattomassa tilanteessa saattaa nousta opiskelijalle taidollisesti 

liian vaativia tehtäviä.  

Raporttien työskentelytaitojen tavoitemaininnat kattavat kaikki käsityön 

opetussuunnitelman maininnat. Opettajaharjoittelijat ovat maininneet niin oppilaan 

tuntityöskentelyyn liittyvät tavoitteet, kuten omatoimisuuden, pitkäjännitteisyyden ja 

ongelmakeskeisyyden, kuin taidon käyttää eri tiedonhankintalähteitä.  Myös 

työskentelyn turvallisuuteen liittyvät tekijät ja työympäristöstä huolehtiminen 
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mainittiin. Tarkka tavoitteiden pohdinta selittyy ilmeisesti sillä, että kyseinen 

työskentelyn osa-alue on sitä aluetta, jonka opiskelija joutuu miettimään 

konkreettisimmin, jotta opetus sujuu. Tuntityöskentelyn sujuminen sekä luokan 

toiminnan organisointi ovat luokanopettajan perustehtäviä, joten niiden heijastuminen 

myös käsityönopetukseen on hyvin oletettavaa. Tietojen ja taitojen ohella 

työskentelytaitojen alue on perinteisesti selkeimmin käsityölliseksi miellettyä toimintaa, 

sitä varsinaista käsityön tekemistä.  

Kasvatuksen kenttään kuuluvat opetussuunnitelman tavoitteet tulevat raporteissa 

kattavasti esille. Oppilaan itsetunnon tukeminen, vastuun ottaminen sekä 

persoonallisuuden kehittyminen nousevat selkeästi esille, kuten myös sosiaalisen 

toiminnan tavoitteet. Mainitsematta jäävät tästäkin alueesta teknologiakasvatuksen 

tavoite, joka korostaa kannanottamista teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen 

ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa, sekä tavoite kriittisestä 

suhtautumisesta omaan ja muiden työhön. Myöskään tavoitetta, joka korostaa arvioivaa 

ja kriittistä suhtautumista sekä omiin valintoihin että tarjolla oleviin virikkeisiin, 

tuotteisiin ja palveluihin ei mainita. Näiden tavoitteiden poisjääminen on helppo 

ymmärtää alakouluikäisten lasten ohjaamisessa. Onnistumisen kokeminen omasta työstä 

on niin korostuneen tärkeä oppilaan ajattelussa, että opettajan ohjauksen suunta on aina 

kohti positiivisen kokemuksen tuottamista. Kriittisen suhtautumisen harjoittelemisen 

vuoro on ylemmillä luokilla, kuten myös kannanotot teknologiseen kehittymiseen. 

Näiden tavoitteiden huomiottajättämisessä heijastuu opettajaharjoittelijoiden 

luokanopettajakoulutus, joka tähtää voimakkaammin lapsen hyvinvointiin ja 

kasvamiseen kuin yhteiskunnalliseen painotukseen. Sama luokanopettaja-ajattelu näkyy 

myös useissa kasvatuksen kenttään kuuluvissa opetussuunnitelmaa sivuavissa 

maininnoissa. Niissä käsityön merkitys nähdään oppilaalle kokonaisuuden kokemuksen 

antavana, muuta oppimista tukevana ja tulevaan elämään opettavana aineena. Erikseen 

mainitaan myös käsityön merkitys opiskelutaitojen kehittymistä tukevana. Käsityö 

nähdään enemmän kasvattavana kuin opettavana oppiaineena. 

Tietojen ja taitojen kentässä esille noussut käsityöllisen prosessin hallitsemisen 

tavoite, suunnittelun lohkon suunnitelmallisuuden tavoite sekä työskentelyn lohkon 

tavoite, joka koskee oppilaan kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa omaan 

oppimiseensa, ovat kaikki opiskelijoiden opetussuunnitelmatekstin tulkintoja. Näissä 

lauseissa näkyy laajempi kokonaisen käsityön hallinnan tavoite. Opiskelijat ovat 
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sisäistäneet mallin omaan ajatteluunsa niin selkeänä, että he näkevät sen myös 

kouluopetuksen keskeisenä tavoitteena. 

Raporteissa luonnehditaan myös käsityötä koulun oppiaineena. Käsityön opetusta 

pidetään yhtenä koulun kokonaisvaltaisimmin kehittävistä aineista, sekä aineena, jonka 

kautta on helpointa pyrkiä myös opetussuunnitelman yleisiin kasvatuksellisiin 

tavoitteisiin. Kuvataiteen ja käsityön tavoitteet nähtiin joissain raporteissa väljinä. 

Koulun taito- ja taideaineiden katsottiin tukevan toisiaan. 

 

8.3 Opiskelijoiden maininnat teoreettisesta ajattelusta  

Tässä luvussa tarkastelemme, mitä näkemyksiä käsityön teoreettisesta ajattelusta 

opiskelijat käsittelevät harjoitteluraporteissaan. Olemme esitelleet luvussa 3 käsityön 

teoreettisia malleja. Käsityön teoreettinen ajattelu ei rajoitu niihin, vaan sekä 

käsityötieteen, käsityökasvatuksen että slöjdpedagogik-tieteenalan alueilla useat tutkijat 

ovat tutkineet käsityötä näitä malleja soveltaen tai muista näkökulmista. Tässä työssä 

joihinkin näistä tutkimuksista on viitattu luvuissa 2 ja 4. Olemme tarkastelleet käsityön 

teoreettisten mallien ohella myös näitä viittauksia, kun olemme pohtineet tämän 

tutkimuksen kohdejoukon raporteissa käsiteltyjä näkemyksiä käsityön teoreettisesta 

ajattelusta. 

Käsityön teoreettinen ajattelu -pääluokan käsittelyyn nelikenttänäkökulma ei 

sopinut. Jotkut opiskelijoiden viittauksista käsityön teoreettiseen ajatteluun voidaan 

sijoittaa nelikenttänäkökulman mukaisesti taito ja tieto sekä käsityö kasvatuksen 

välineenä -otsikoiden alle, mutta suurinta osaa opiskelijoiden viittauksista käsityön 

teoreettiseen ajatteluun ja tutkimukseen ei voi sijoittaa mihinkään nelikentän 

neljännekseen. Opiskelijat eivät siis olleet hahmottaneet käsityön teoreettista ajattelua 

nelikentän mukaisesti. Näin ollen päättelemme, että nelikenttä sopii huonosti 

jäsentämään käsityön teoreettista ajattelua. Siksi tässä tarkastelussa tarvitaan 

nelikentästä poikkeava jäsennys. Nelikentän ulkopuolelle jäävät opiskelijoiden 

pohdinnat käsityöprosessin teoriamallista, käsityö-oppiaineen luonteesta, käsityön 

oppimisprosessista ja käsityön opettamisesta, ja nämä onkin ryhmitelty omien 

otsikoidensa alle.  
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TAULUKKO 3 Mitä näkemyksiä käsityön teoreettisesta ajattelusta opiskelijat 

käsittelevät harjoitteluraporteissaan? 

KÄSITYÖPROSESSIN TEORIAMALLI  

- käsityöprosessin teoriamallin resurssiajattelun 

toteutuminen oppitunnilla 

- käsityöprosessin teoreettisen mallin peilaaminen 

koulutoteutukseen 

- käsityöprosessin spiraalimaiset toimintakierrokset 

- prosessi / produkti -ajattelun merkityksen 

havaitseminen jälkikäteen 

KÄSITYÖ-OPPIAINEEN LUONNE 

- käsityön kokemuksellinen luonne 

- elämyksellisyyden merkitys 

- käsityön perustuminen tapahtumatodellisuuteen 

- käsityön arvomaailman vastakkaisuus 

yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin verrattuna 

TAITO JA TIETO 

- käsityön merkitys taitoaineena 

- taidon hallinta  

- ajattelun taitojen kehittyminen 

- ongelmanratkaisukenttään liittyvät taidot 

- käsityö ns. hiljaista tietoa 

- oppiaineen rakentuminen käsitteellisestä tiedosta 

ja menettelytapatiedosta 

- opittu tieto tekemisen tukena  

- opitun tiedon siirtovaikutus  

- opittujen taitojen ja tietojen muovautuminen 

osaksi persoonaa, merkitys oppilaan kasvulle ei 

näy selkeästi, eikä sitä näin ollen tiedosteta 

 

KÄSITYÖ KASVATUKSEN VÄLINEENÄ 

- yksilön käsityöllinen toiminta tapahtuu koulussa 

kasvatuksellisessa yhteydessä 

- käsityönopetuksen näkeminen kokonaisvaltaisena 

ja ihmistä kokonaisuutena kehittävänä  

- persoonallisuuden eri osa-alueiden mukanaolo  

- luovuuden mahdollistama oppijan 

henkilökohtaisen merkityksellisyyden ja 

identiteetin ilmentyminen 

- kokemusten tuloksena tapahtuva oppilaan 

kehittyminen 

- ilon ja tyydytyksen kokemuksen tärkeys 

- produkti tärkeä itsetunnolle 

- käsityötuote persoonallisuuden jatke 

- käsityön merkitys kehollisuudelle 

- opetuksen kauaskantoiset vaikutukset 

KÄSITYÖN OPPIMISPROSESSI 

- käsityön oppimisen lainalaisuudet 

- kokemuksellinen oppiminen 

- oppilaan kokemus alusta loppuun tehdystä työstä 

- kognitiivisten työkalujen käyttö kokonaisen 

käsityöprosessin eri vaiheissa 

KÄSITYÖN OPETTAMINEN 

- kokonainen käsityö 

- käsityökasvatuksen oppilaslähtöisyys  

- opettajan motivaatio 

- opettajan rooli käsityöprosessin aikana  

- opettajan oma taidonhallinta 

- opettajan taito käyttää eri opetusmenetelmiä 

- toiminnan ja luovuuden suhde 

- ongelmanratkaisukeskeisen oppimisprosessin 

ohjaaminen 

- opetuksen organisointi  

- luokkaolosuhteiden merkitys käsityöprosessille 

 

 

Käsityön teoreettisia malleja opiskelijat pohtivat harjoitteluraporteissaan varsin vähän. 

Viittauksia oli niukasti, ja nekin kaikki Anttilan käsityöprosessimalliin. Tässä näkyy 

ohjauksen vaikutus: ohjauksessa käsityöprosessia on tarkasteltu vain Anttilan 

teoriamallin mukaisesti. Muita luvussa 3 esiteltyjä teoriamalleja opiskelijat eivät olleet 

käyttäneet raporttiensa lähteenä. Opiskelijat pohtivat raporteissaan Anttilan teoriamallin 

soveltumista yleisesti koulukäsityöhön, sekä sen resurssiajattelua ja spiraalimaisia 

toimintakierroksia. Eräs opiskelijoista totesi havainneensa käsityöprosessin prosessin ja 

produktin tärkeyttä puntaroivan ajattelun merkityksen jälkikäteen eli pidettyään 

harjoitustuntinsa. Toisin sanoen tämä ajattelutapa ei ohjannut hänen toimintaansa 

harjoittelussa, mutta raporttia kirjoittaessaan hän piti ajattelutapaa maininnan arvoisena. 
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Käsityö on luonteeltaan kokemuksellista ja elämyksellistä. Toisaalta huomataan 

myös, että käsityö ei elä pelkästään kokemuksissa ja elämyksissä, vaan käsityö perustuu 

tapahtumatodellisuuteen, eli käsityö on tuottamistoimintaa.  Mielenkiintoista oli, että 

eräs opiskelija koki mainitsemisen arvoiseksi käsityön luonteesta sen, että käsityön 

arvomaailma on vastakkainen yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin verrattuna. 

Raporteissa kirjoitetaan käsityön merkityksestä taitoaineena, taitojen kehittäjänä. 

Taitoja ei kartoiteta tarkemmin, mutta ajattelun taidot ja ongelmanratkaisukenttään 

liittyvät taidot nostetaan esiin. Käsityötaidot, motoriset taidot sekä ilmaisulliset taidot 

jäävät teoreettisella tasolla mainitsematta. Taidon hallinta koetaan tärkeäksi. Käsityö-

oppiaineen ymmärretään rakentuvan käsitteellisestä tiedosta ja menettelytapatiedosta. 

Käsityön todetaan olevan ns. hiljaista tietoa. Opitun tiedon ymmärretään toimivan 

tekemisen tukena, ja sillä nähdään olevan siirtovaikutusta. Opitut tiedot ja taidot 

koetaan muovautuviksi osiksi käsityöntekijän persoonaa, ja sen kautta niiden merkitys 

oppilaan kasvulle ei näy selkeästi eikä sitä tiedosteta. Tiedon käsitettä ei pohdita teorian 

valossa enempää, ei edes siitä näkökulmasta, mikä on käsityötietoa. Toisaalta tätä 

pohdintaa esiintyy muissa tämän tutkimuksen pääluokissa, varsinkin 

opetussuunnitelmaluokassa nelikentän tietojen ja taitojen neljänneksen kohdalla. 

Nelikentän tärkeä neljännes on kasvatuksen tavoitteet. Opiskelijat tarkastelevat 

monipuolisesti käsityötä kasvatuksen välineenä teoreettisen ajattelun kautta. 

Havaittavissa on runsaasti yhtäläisyyksiä opetussuunnitelmapohdinnan kanssa, mikä 

onkin luonnollista, koska ihmisenä kasvamisen eri elementit ovat opetussuunnitelman 

perusteissa selkeästi näkyvillä. Tähän yhteyteen kuuluvat ajatukset käsityönopetuksen 

yleisestä kasvatuksellisuudesta. Opiskelijat mainitsevat, että käsityön opetus kehittää 

ihmistä kokonaisvaltaisesti ja koskettaa persoonallisuuden eri osa-alueita. Tämä on 

kiistaton näkemys kaikessa käsityön teoreettisessa ajattelussa. Opiskelijoiden mukaan 

oppilas kehittyy kokemusten tuloksena, ja luovuus mahdollistaa oppijan 

henkilökohtaisen merkityksellisyyden ja identiteetin ilmentymisen. Ilon ja tyydytyksen 

kokemus koetaan huomattavaksi. Käsityötuotetta eli produktia pidetään tärkeänä 

itsetunnolle ja se nähdään tekijän persoonallisuuden jatkeena, eli se on useimmiten 

tekijälleen hyvin merkittävä hänen minäkuvansa ja itsetuntonsa rakentumisen kannalta. 

Käsityön merkitys kehollisuudelle viittaa ajatukseen, että käsityössä tekijän elimellinen 

yhteys työstettävään materiaaliin syntyy ja säilyy. Käsityönopetuksen kauaskantoiset 

vaikutukset mainitaan. Tässä tarkoitetaan todennäköisesti käsityön tekemisessä syntyviä 

kasvutuotteita.  
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Käsityön oppimisprosessia opiskelijat pohtivat tässä yhteydessä lyhyesti. 

Opetussuunnitelmapohdinnan yhteydessä nelikentän työskentelytaitojen neljännekseen 

sijoitetut maininnat sivuavat tätä osuutta. Teoreettisen ajattelun yhteydessä esille on 

nostettu käsityön oppimisen lainalaisuudet ja kokemuksellinen oppiminen. Tärkeänä on 

pidetty oppilaan kokemusta alusta valmiiksi asti tehdystä työstä eli kokonaisesta 

käsityöstä, jonka eri vaiheissa kognitiivisten työkalujen käyttö on nähty oleelliseksi. 

Opiskelijat pohtivat käsityön muotoja koulukäsityössä, koska kokonainen käsityö 

mainitaan tavoitteena käsityön opettamisessa. Oppilaslähtöisyys koetaan keskeiseksi 

käsityökasvatuksessa, ja myös opettajuutta tarkastellaan usealta suunnalta. Opettajan 

motivaatio sekä opettajan rooli nousevat käsityöprosessin aikana esiin. Sekä opettajan 

aineenhallinta että pedagoginen osaaminen eli taito käyttää eri opetusmenetelmiä 

mainitaan. Toiminnan ja luovuuden suhdetta opetuksessa pohditaan muun muassa 

ongelmanratkaisukeskeisen oppimisprosessin ohjaamisen kannalta.  Niinkin 

käytännöllisille käsityön opettamisen elementeille kuin organisoinnille ja 

luokkaolosuhteiden merkitykselle oppimisprosessille haetaan myös teoreettista pohjaa. 

Käsityön opettamisen yhteydessä pohtimatta jäävät käsityönopetuksen teoreettisen 

ajattelun merkittävät teemat opettaminen mallioppimisen kautta, mestari – oppipoika -

ajattelu, kognitiivinen toiminta, luovuus, omatoiminen tiedonhankinta, 

ongelmanratkaisu sekä keskeinen kokonaisuus taitojen opettaminen. Näitä teemoja 

opiskelijat pohtivat toki raporteissaan muissa yhteyksissä, mutta teoreettista pohjaa 

niille ei siis etsitä. 

  

8.4 Opiskelijoiden maininnat oman käsityönopetuksen 

tavoitteenasettelusta 

Käsityön tavoitteenasettelua koskevia mainintoja kerättäessä materiaali jakautui hyvin 

varhaisessa vaiheessa kahteen osaan: toisaalta edellä esitettyihin oppilaan 

käsityönoppimiseen kohdistuviin tavoitteisiin, toisaalta tavoitteisiin, jotka kohdistuvat 

opiskelijan kasvuun opettajana sekä toimimiseen opettajana. Tuntui luontevalta käsitellä 

nämä kaksi omina osioinaan, vaikka ne ovatkin kiinteästi toisiinsa liittyviä. Raporteista 

poimitut opettajaharjoittelijan omaa käsityön opetusta koskevat tavoitemaininnat oli 

kaikki selkeästi sijoitettavissa johonkin nelikentän lohkoon. Maininnoista ei jäänyt 
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nelikenttään sijoittumattomia tavoitteita. Lohkojen painotukset toistavat oppilaan 

käsityön tavoitteiden painotuksia.  

Nelikenttätaulukkoon sijoitettuja mainintoja opettajan omalle toiminnalle asetetuista 

tavoitteista peilataan seuraavassa sekä niihin tavoitteisiin, jotka raporteissa esitettiin 

oppilaan osaamisen tavoitteiksi, että valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteisiin. 

 

TAULUKKO 4 Mitä seikkoja opiskelija mainitsee oman käsityönopetuksen 

tavoitteenasettelusta? 

TIETOJEN JA TAITOJEN TAVOITTEET / 

aineenhallinta 

- opetettavan aineen hallinta 

- tekniikan ja materiaalin mahdollisuuksien 

ymmärtäminen 

- oman taidonhallinnan merkitys opettamiselle 

- tiedot oppilaan taidoista  

 

TIETOJEN JA TAITOJEN TAVOITTEET / 

opettamisen taidot 

- eri opetusmenetelmien taitava käyttäminen 

- ison ryhmän opettaminen 

- tilanneviisaus 

- dynaaminen vuorovaikutus oppilaiden ja heiltä 

nousevien ajatusten kanssa 

- tekstiilityön opettaminen yleisesti  

- käytännön vinkit  

OPETUKSEN SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

- opetusjakson suunnittelutaidon kehittäminen 

- tuntien suunnittelun /suunnittelemattomuuden 

merkitys 

 

TYÖSKENTELYN OHJAAMISEN 

TAVOITTEET 

- erilaisten havaintomateriaalien käyttäminen 

- tilanteiden ennakointitaito  

- nopea päätöksentekotaito 

- oppilaan oman pohdinnan mahdollistaminen 

- oppilaan ongelmanratkaisun mahdollistaminen  

- opetuksen luovuus 

- yksilön persoonallisuuden korostaminen 

- lapsen oma ymmärrys sekä aito kiinnostus 

- antaa oppilaalle mahdollisuus kokea 

oivaltaneensa ja oppineensa asian itse 

- oppilaiden ohjaaminen ajattelemaan miten-

kysymysten sijaan miksi-kysymyksillä 

- kokemusten kerääminen ja käytännön tiedon 

rakentaminen  

- rentous 

OPETTAJANA KASVAMINEN 

- oman opettamisen kokemus ja varmuus 

- oma opetus- ja kasvatusfilosofia 

- omien ratkaisujen pedagogiset perustelut 

- oman opetuksen taustavaikuttajien tiedostaminen  

- rohkeus toimia erilaisissa tilanteissa, oppilaiden 

erilaisuuden ymmärtäminen 

- opettajana kunnioitettava ja turvallinen 

auktoriteetti, ei kuitenkaan kaikkitietävä yli-

ihminen  

- pyrkimys parempaan tilanneviisauteen, oma 

suoritus toissijainen, päällimmäisenä dynaaminen 

vuorovaikutus oppilaiden ja heiltä nousevien 

ajatusten kanssa 

 

 

Tietojen ja taitojen lohkossa mainitaan sekä omaan aineenhallintaan että opettamisen 

taitoihin liittyviä tavoitteita. Aineenhallintaa koskevat maininnat kohdistuvat 

opetettavan aineen hallintaan yleisellä tasolla tai erityisesti omaan taidonhallintaan 

opettamisen näkökulmasta. Näissäkin tavoitteissa näkyy sama painotus kuin oppilaan 

toiminnan tavoitteenasettelussa, eli tavoitteissa ei mainita lainkaan käsitteiden 

hallitsemista tai käsitteiden opettamista oppilaille. Opetuksen suunnittelun ja käytännön 
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toiminnan näkökulmasta on ymmärrettävää, että tiedot ja taidot nähdään tekniikan ja 

materiaalin mahdollisuuksien ymmärtämisenä ja oman taidonhallinnan merkityksenä 

opetuksen onnistumiselle. Samasta syystä korostuu myös tietämys oppilaan taidoista. 

Oman aineenhallinnan tavoitteet ovat huomattavasti oppilaille kohdistettuja tavoitteita 

väljemmät ja määrittelemättömämmät. Siinä, missä oppilaan osaamisesta erotellaan 

ongelmanratkaisun taidot tai työskentelytaidot, omat tavoitteet ovat yleisesti 

’opetettavan aineen hallintaa’. Oppilaan tiedot määritellään esimerkiksi sekä 

taloudellisuuden että ekologisuuden ymmärtämisen mukaan, mutta omat tiedolliset 

tavoitteet kohdistuvat opettamiseen. Ohjauskeskusteluissa nousee erittäin usein esille 

opiskelijan oman taitamattomuuden kokemus, mutta raporttimaininnoissa tämä ei 

kuitenkaan ole yhtä selkeästi nähtävissä. Ohjaustilanteissa huolestumisessa saattaa olla 

taustalla joko oman osaamisen aliarvioiminen tai ennakkoon jännittäminen, joka sitten 

kuitenkin kaikkoaa tunteja suunniteltaessa ja opetettavaan aiheeseen perehdyttäessä.   

Mainitut opettamisen taitoihin kohdistetut tavoitteet ovat yleisiä opettamiseen liittyviä 

kysymyksiä, ne eivät kohdennu erityisesti käsityönopettamiseen. Tilanneviisautta tai 

dynaamista vuorovaikutusta oppilaiden kanssa edellytetään kaikessa opettajan 

toiminnassa. Opiskelijat eivät mainitse omakohtaisena tavoitteenaan oppilaille 

kohdennetuissa tavoitteissa mainittua käsityöllisen prosessin hallintaa, eivätkä 

myöskään oman käsityöllisen prosessin ohjaustaitoja.  

Opetuksen suunnittelun neljännes on varsin niukka ja hyvin yleisellä tasolla. 

Ainoat maininnat koskevat opetusjakson suunnittelutaidon kehittämistä sekä pohdintaa 

opetuksen suunnittelun tai suunnittelemattomuuden merkityksestä opetukselle. Kukaan 

ei mainitse oppilaan suunnittelun – ei  esteettisen eikä teknisen suunnittelun – 

ohjaamista , ei myöskään oppilaan ohjaamista oman työskentelyn suunnitteluun. 

Taustalla vaikuttaa todennäköisesti opiskelijoiden oma kokemus opettajajohtoisesta, 

mallia jäljentävästä käsityönopetuksesta. Uuden opetussuunnitelman 

suunnittelupainotteisuus ei näkynyt oppilaan toiminnalle asetetuissa tavoitteissa, eikä se 

nouse esille opettajan ohjauksenkaan tavoitteissa. 

  Työskentelyn ohjaamisen tavoitteissa mainitaan konkreettinen havaintomateriaalien 

käyttäminen sekä tilanteiden hallintaan liittyen ennakointitaito sekä nopea 

päätöksentekotaito, mutta muut esille nostetut tavoitteet liittyvät laajemmin oppilaan 

oppimiseen ja kehittymiseen. Näissä tuntitoimintaan liittyvissä tavoitteissa näkyy 

korostuneesti käsityön kasvattavan merkityksen ymmärtäminen. Peruste sijoittaa 

esimerkiksi oppilaan oman pohdinnan mahdollistamisen tai oppilaan ongelmanratkaisun 
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mahdollistamisen tavoite työskentelyn osioon oli ajatus opettajan suunnitellun 

tuntitoiminnan merkityksestä oppilaan kehittymiselle. Muutoin sisältönsä puolesta 

monet tämän lohkon tavoitteista voisivat kuulua myös kasvatustavoitteiden lohkoon. 

Verrattaessa oppilaan ja opettajan työskentelyn alueen tavoitteita toisiinsa, voi havaita, 

että opettajaharjoittelijat ovat erittäin kattavasti ottaneet opetuksen suunnittelussa 

huomioon käsityön merkityksen oppilaan laaja-alaiselle kehittymiselle sekä 

ymmärryksen ja kiinnostuksen herättämiselle. 

Opettajana kasvamisen tavoitteet kohdentuvat toisaalta oman opetuksen 

perusteiden ja taustavaikuttajien merkityksen tiedostamiseen, toisaalta opettajan tuen 

merkitykseen oppilaan myönteiselle kehittymiselle.   

 

8.5 Opiskelijoiden maininnat käsityönopetuksen suunnittelusta 

Ryhmittelimme käsityönopetuksen suunnittelua koskevat opiskelijoiden maininnat 

nelikentän neljännesten mukaisesti. Käytimme tässä opettajan nelikenttää, koska 

opetuksen suunnittelussa opettaja on subjekti. Osa opiskelijoiden opetuksen 

suunnittelun pohdinnasta jäi nelikentän ulkopuolelle, eli osaa maininnoista emme 

pystyneet sijoittamaan mihinkään nelikentän neljännekseen. Nelikenttä ei siis jäsennä 

opetuksen suunnittelua kattavasti. 

 

TAULUKKO 5 Mitä opiskelija kertoo käsityö-oppiaineen opetuksen suunnittelusta? 

TIETO JA TAITO / aineenhallinta 

- opastettavan työn tunteminen, asiantuntijuus  

- opettajan omat kokeilut  

- kokonaisuuden jäsentyminen 

- oppilaiden ohjaaminen oivaltamaan  

- opetuksen ongelmakohtien ennakointi 

 

TIETO JA TAITO / opettamisen taidot 

- suunnittelun tuoma varmuus 

- tavoitteiden kirjaaminen, jotta opettaja voi 

miettiä omaa toimintaansa 

- tilanteiden ennakointi 

- oppilaantuntemus 

- huomioitava oppilas käsityöllisen toiminnan 

toteuttajana 

- opetuksen laatu 

SUUNNITTELU 

- etukäteistyön välttämättömyys 

- tarvittava opettajan ennakkosuunnittelun määrä  

oppilaan epäonnistumisen kokemuksen  

minimoimiseksi 

- voidaanko kaaoksen syntyminen poistaa  

täydellisellä tuntisuunnittelulla? 

 - suunnitelman tekeminen riittävän ajoissa  

- suunnitteluyhteistyön tuoma apu  

- valmistettavan tuotteen valinta 

- tuotteiden lapsilähtöisyys  

- yhteissuunnittelun vaikeudet  

- suunnittelemattomuuden aiheuttama epävarmuus 

- suunnitelmallisuuden kahlitsevuus 

- opetuksen liiallinen tuotekeskeisyys  

- työkokemuksen kenties tuoma helpotus  
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TYÖSKENTELY  

- opetuksen organisointi 

- ajankäytön suunnitelmallisuus  

- opetuksen kriittisten pisteiden ennakointi  

- pyrkimys oppilaan omaan oivaltamiseen  

- opetuksen eriyttäminen taitotason mukaan 

- opetuksen eriyttäminen saman tuotteen sisällä 

- oppimateriaali työskentelyn ja oppimisen 

helpottamiseksi 

- oppimateriaali oppilaan suunnittelun ohjaamiseksi 

- oppimateriaali oppilaan työn rajaamiseksi 

- oppimateriaali oppilaan työskentelyn ohjaamiseksi 

- oppimateriaali opetuksen konkretisoimiseksi 

- oppimateriaalin valmistaminen opetuksen 

suunnitteluvaiheessa 

- ongelmanratkaisulle sopivan ympäristön ja 

välineistön hankinnan työläys 

OPETTAJA KASVATTAJANA 

- innostuksen herättäminen 

- oppilaan tutkivan oppimisen mahdollisuus 

- yhteiset säännöt yhteishengen luomiseksi 

- toteaa päättäneensä keskittyä antamaan tietylle  

oppilaalle rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta 

 

 

 

Jaoimme opettajan nelikentän tieto ja taito -neljänneksen aineenhallintaan ja 

opettamisen taitoihin. Aineenhallintaa opiskelijat pitävät yleisesti tärkeänä 

kokonaisuutena, ja he kokevat usein oman aineenhallintansa puutteelliseksi. Tässä 

tutkimuksessa käsitellyissä harjoitteluraporteissa opiskelijat nostivat aineenhallinnasta 

esiin asiantuntijuuden ja mainitsivat sen ilmenevän opastettavan työn tuntemisena. 

Asiantuntijuutta ei kartoitettu tarkemmin, sitä ei määritelty esimerkiksi kokonaisuuksien 

tai yleisesti perustekniikoiden hallintataidoksi. Opettajan omia käsityöllisiä kokeiluja 

pidettiin tärkeinä, koska ne auttavat kokonaisuuden jäsentymisessä, opetuksen 

ongelmakohtien ennakoinnissa ja oppilaiden ohjaamisessa oivaltamaan. 

Aineenhallintaan liittyvät työvälineiden, materiaalien ja termistön tunteminen sekä kyky 

opiskella uutta aikaisemmin opitun pohjalta ja toteuttaa kokonaisia käsityöprosesseja 

jäivät mainitsematta. 

Opettamisen taidoista opiskelijat nostivat esiin suunnittelun tuoman varmuuden. 

Tavoitteiden kirjaaminen koettiin merkitykselliseksi, jotta opettaja voi miettiä omaa 

toimintaansa. Myös tilanteiden ennakointi tuotiin esiin opettamisen taitojen yhteydessä. 

Tärkeänä pidettiin oppilaantuntemusta sekä sitä, että opettaja huomioi oppilaan 

käsityöllisen toiminnan toteuttajana. Myös opetuksen laatu mainittiin. Opettamisen 

taidoista olisi voinut odottaa runsaamminkin mainintoja, koska opettaminen on 

luokanopettajakoulutuksen keskeinen tavoite ja sisältö. Toisaalta monet 

työskentelyneljännekseen sijoittamamme maininnat liittyvät oleellisesti myös 

opettamisen taitoihin. 

Suunnittelun neljännes sisältää erityisesti ne maininnat, joissa käytetään sanaa 

suunnittelu. Opetuksen suunnittelun merkitystä pohdittiin, ja etukäteistyötä pidettiin 
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välttämättömänä. Myös suunnittelemattomuuden aiheuttama epävarmuus mainittiin. 

Samoin pohdittiin, mikä on tarvittava opettajan ennakkosuunnittelun määrä oppilaan 

epäonnistumisen kokemuksen minimoimiseksi. Kysymys, voidaanko kaaoksen 

syntyminen tunnilla poistaa täydellisellä tuntisuunnittelulla, mietitytti. Opiskelijoita 

ohjattiin harjoittelussa yhteistyöhön. Yhteissuunnittelu oli koettu hyödylliseksi, mutta 

sitä oli pidetty vaikeana. Muuten ei pohdittu suunnittelun toteutusta, kuten esimerkiksi 

tuntien toteutuksen ideointia.  Riittävän ajoissa tehty suunnitelma koettiin hyväksi. 

Suunnittelusta nousi esille myös tuotesuunnitteluun liittyviä kohtia, kuten 

valmistettavan tuotteen valinta ja tuotteiden lapsilähtöisyys. Opetuksen mahdollista 

liiallista tuotekeskeisyyttä ja sen merkitystä opetuksen suunnittelussa pohdittiin. 

Opetuksen suunnittelusta mainittiin myös, että työkokemus kenties tuo siihen 

helpotusta. 

Tuntien toteuttamisen suunnittelun kirjasimme työskentelyn neljännekseen. 

Opiskelijoiden maininnoista nousivat esiin käsityönopetuksen kulmakivet, eli opetuksen 

organisoinnin suunnittelu, ajankäytön suunnitelmallisuus ja opetuksen kriittisten 

pisteiden ennakointi. Opetuksessa pyrittiin oppilaan omaan oivaltamiseen, mutta 

toisaalta todettiin ongelmanratkaisulle soveltuvan ympäristön järjestämisen ja 

välineistön hankkimisen työläys. Eriyttämistä saman tuotteen valmistamisen sisällä sekä 

oppilaiden taitotason mukaan pohdittiin. Oppimateriaali oli painokkaasti esillä 

ohjauksessa, ja siitä kirjattiinkin useita mainintoja. Opiskelijoille oli selvää sen merkitys 

työskentelyn ja oppimisen helpottamiseksi, oppilaan suunnittelun ohjaamiseksi ja työn 

rajaamiseksi sekä opetuksen konkretisoimiseksi. Oppimateriaalin valmistamista 

opetuksen suunnitteluvaiheessa pidettiin tärkeänä. 

Nelikentän kasvatuksen neljänneksellä tarkastelemme tässä yhteydessä 

kasvatuksen tavoitteisiin liittyvää opetuksen suunnittelua. Opetuksen suunnittelun 

yhteydessä kasvatuksen tavoitteisiin liittyviä mainintoja oli opiskelijoiden raporteissa 

vähän. Opetussuunnitelmapohdintojen yhteydessä kasvatuksen tavoitteet näkyvät 

huomattavasti selvemmin. Tavoitteet eivät siis päässeet toteutuksen tasolle asti. 

Kasvatuksellisesta opetuksen suunnittelusta opiskelijat mainitsivat innostuksen 

herättämisen ja oppilaan tutkivan oppimisen mahdollistamisen. Suunnittelussa otettiin 

huomioon yhteiset säännöt yhteishengen luomiseksi. Eräs opiskelija toteaa päättäneensä 

keskittyä antamaan tietylle oppilaalle rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta.  

Nelikenttään soveltumattomat opiskelijoiden maininnat koskevat 

käsityönopetuksen suunnittelua yleisellä tasolla. Suunnittelussa huomioon otettavien 
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seikkojen määrä yllätti opiskelijoiden mukaan. Käsityössä on monia sellaisia asioita, 

joita muussa opetuksessa ei tarvitse huomioida yhtä paljon. Toisaalta opiskelijoiden 

mielestä tulevaa opetustuntia ei voi koskaan ennakoida tarpeeksi ja suunnitelma on vain 

suunnitelma, itse tunti voi olla hyvinkin erilainen. Toisaalta kerrottiin myös 

haluttomuudesta suunnitella etukäteen kovin tarkasti. Mahdollisuuksia integroida 

käsitöitä ja luonnontieteitä pohdittiin. Esiin nousi myös, kuinka käsityötuotteen 

suunnittelussa syntyvä oppilaan oivalluksen kokemus saadaan siirrettyä muuhunkin 

elämään.  

 

8.6 Opiskelijoiden kokemukset käsityö-oppiaineen opetuksen 

toteutuksesta 

Lukumääräisesti raporteista kerättyjä opetuksen toteutumista koskevia mainintoja oli 

runsaasti. Tämä on varsin ymmärrettävää, sillä harjoitteluraportin rakenteeseen kuuluu 

opettajana kehittymistä ja omaa opetusta analysoiva osuus. Kootut maininnat ovat 

peräisin juuri näistä raporttiosuuksista. Kerätty aineisto jakautui luontevasti nelikentän 

alueisiin, eikä sijoittumattomia lausuntoja jäänyt. Lohkojen keskinäinen painotus sen 

sijaan on eri tavoin painottunut kuin opetuksen tavoitteita tai opettajaharjoittelijan omia 

tavoitteita käsittelevissä taulukoissa. Omiin tavoitteisiin verrattaessa huomiota herättää 

opetuksen suunnittelua koskeva aineiston määrä, mutta etenkin lukuisat työskentelyä 

koskevat maininnat. Opiskelijat pitävät käsityöjakson ohjaamista haasteellisena ja 

työläänä tehtävänä, ja näyttääkin siltä, että opettajana toimiminen kartuttaa kokemusta 

monella eri sektorilla. Suunnittelun ja työskentelyn ohjaamisen prosessissa opettaja käy 

jatkuvasti läpi syklimäisiä kierroksia, joiden aikana suunnittelun merkitys korostuu. 

Nuoren opettajan on vaikea nähdä ja ennakoida työskentelyn prosessiluontoisuutta 

ennakkoon, ja keskeiset vaiheet tulevatkin esille vasta käytännön opetustyössä. Omaa 

opetustaan suunnitellessaan opiskelijat käyvät läpi kokonaista käsityön prosessia sekä 

oppilaan että opettajan toiminnan näkökulmasta, joten suunnittelun merkitys nousee 

myös tätä taustaa vasten ennakko-oletuksia tärkeämmäksi. 

Tietojen ja taitojen aineenhallinnan alueella omalle opetukselle asetettiin 

ennakkoon etenkin opetettavaan tekniikkaan ja materiaalin hallintaan kohdistuvia 

tavoitteita. Sama maininta toistuu myös opetusjakson päätyttyä, joten opettajana 

toimiminen on osoittanut taidonhallinnan tarpeellisuuden. Käsitteiden hallintaa 
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opiskelijat eivät sen sijaan maininneet jakson ennakkotavoitteissa lainkaan, sen 

merkitys todetaan vasta jälkikäteen. Niin sanotun hiljaisen tiedon sanallistaminen ja 

ohjeiden antaminen koettiin vaikeaksi; etenkin ohjeenannon vaikeus tuli esille 

useammankin opiskelijan raporteissa. Opettamisen taitojen tavoitteet koskivat 

ennakkoon ’tekstiilityötä yleisesti’ tai olivat muutoin yksilöimättömiä opetustaitoja. 

Käsityön opettamisen kokemus on kuitenkin ollut huomattavasti konkreettisempi ja 

nostanut esille muun muassa kysymykset opetuksen havainnollistamisesta, opetuksen 

hallitusta eriyttämisestä, oppilaan ohjaamisesta sekä opetusmenetelmien valinnan 

perusteiden tiedostamisesta. Monen samanaikaisen toiminnan hallitsemisen vaikeus on 

hyvin kuvaava maininta.  

Suunnittelun tavoitteet ennen harjoittelukokemusta koskivat pääosin opetusjakson 

suunnittelun kehittämistä yleisellä tasolla tai tuntien suunnittelun / 

suunnittelemattomuuden merkitystä tuntia pitävälle opettajalle. Kokemus on kuitenkin 

konkretisoinut asian merkityksen ja merkintöjä on kertynyt useasta eri näkökulmasta. 

Raporteissa tarkastellaan suunnittelun merkitystä sekä kasvatustavoitteiden että 

käytännön toiminnan näkökulmasta. Näkökulma on oman kokemuksen myötä 

laajentunut kattamaan oppilaan tavoitteiden lisäksi myös suunnittelun merkityksen 

opettajan toiminnalle. Tämä näkyy maininnoissa, joissa nähdään kasvatustavoitteiden 

toteutumisen ohella myös suunnittelun avulla saatu varmuus keskustella tavoitteista 

oppilaiden kanssa, sekä maininnat opettajan oman toiminnan tarkkailemisesta ja 

vastuun ottamisesta omasta työstä. Hyvän suunnittelun kautta saadun varmuuden 

nähdään tuovan opettajana toimimiseen turvallisuuden ja luotettavuuden tunnetta. 

Toinen suunnittelun merkitys heijastuu lausunnoissa, jotka koskevat käytännön 

tuntitoimintaa, sen organisointia ja tilanteiden hallintaa. Voimakkaimmissa lausunnoissa 

puhuttiin jopa ’kaaoskohtien ennakoinnista’ ja ’tilanteen sattumanvaraisuuden 

kontrolloinnista’. Käsityötunnit yllättävät monet nuoret opettajat liikkuvuudellaan ja 

toiminnallisuudellaan ja sillä, että työskentely on aina jossain määrin ennakoimatonta. 

Oman opetuskokemuksen kautta he ovat huomanneet, että suunnittelulla saa tunnin 

hallintaansa, tai ainakin levollisemman mielen lähteä opettamaan – suunnittelun avulla 

voi rauhoittaa mieltään.  

Opiskelijoiden suunnittelukokemuksissa heijastuu toisaalta suunnittelun vaikeus, 

toisaalta kysymys tunnin ennakoimattomuudesta ja siitä, kuinka tiukasti suunnitelmasta 

täytyy pitää kiinni. Harjoittelijoille oppilaat olivat pääsääntöisesti ennestään 

tuntemattomia, joten suurimpia vaikeuksia on ymmärrettävästi aiheuttanut niukka 
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oppilaantuntemus ja etenkin vaikeus tietää oppilaan taitotasoa. Etenkin pitkäkestoista, 

kymmenen viikkoa kestävää harjoitteluaan suorittavat joutuivat suunnittelemaan 

toimintaansa myös opetussuunnitelman tasolla, sillä heidän tehtävänään oli hahmottaa 

oppilaan koko vuoden töiden jatkumo, ja suunnitella sitä luontevasti täydentävä jakso. 

Tehtävä oli koettu hyvin haasteelliseksi.  

Tuntitason suunnittelukokemuksia kommentoitiin niukasti, mutta esille nousi 

kuitenkin muutama maininta, jossa pohdittiin oppilaan oman pohdinnan ajankäytöllistä 

mahdollistamista. Näissä käytännön tasolle yltävissä maininnoissa heijastuu 

suunnittelun merkityksen ymmärtäminen osana käsityöllistä prosessia. Sama ilmenee 

myös lausunnoissa, joissa oman opetuskokemuksen jälkeen todetaan, että 

käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi on järkevää muistaa 

opetuskokonaisuuksia suunniteltaessa tai todetaan käsityön ja muiden oppiaineiden 

integroinnin hyödyllisyys. 

 

TAULUKKO 6 Mitkä ovat opiskelijan kokemukset käsityö-oppiaineen opetuksen 

toteutuksesta?   

TIEDOT JA TAIDOT / aineenhallinnan taidot 

- omien tietojen ja taitojen kehittäminen  

- hiljaisen tiedon sanallistaminen  

 

TIEDOT JA TAIDOT / opettamisen taidot 

- ns. hiljaisen tiedon sanallistaminen  

- havainnollistaminen 

- havaintomateriaalin/oppimateriaalin käyttäminen 

- oppilaan toiminnan havainnointi 

- oppilaantuntemus  

- oppilaiden ohjaaminen 

- tarkoituksenmukainen ja hallittu eriyttäminen  

- opettajajohtoiset opetustuokiot  

- yhteistoimintaan ohjaaminen 

- motivointi aiheeseen ja suunnitteluun  

- pedagoginen sisältötieto  

- opetusryhmän tiedostaminen opetusmenetelmien 

valinnan perustana 

- yksittäisen oppilaan taitotason tiedostaminen 

opetusmenetelmien valinnan perustana 

- opetustilanteiden tiedostaminen 

opetusmenetelmien valinnan perustana 

- oivaltamaan ohjaaminen ongelmanratkaisun 

keinoin 

- monen samanaikaisen toiminnan hallitseminen  

 

OPETUKSEN SUUNNITTELU 

suunnittelun merkitys 

- kokonaisuuden hahmottaminen 

- kasvatustavoitteiden toteutumisen seuraaminen 

- kasvatustavoitteiden toteutumisesta 

keskusteleminen oppilaiden kanssa 

- opettajan oman toiminnan tarkkaileminen 

- oppilaiden ajattelun ohjaaminen (kyselevän 

opetuksen käyttäminen) 

- itsetuntemuksen lisääntyminen  

- vastuunottaminen omasta työskentelystä 

- tilanteiden ennakoiminen 

- oppilaiden ohjaustarpeeseen varautuminen 

- mahdollisten kaaoskohtien ennakoiminen ja 

tilanteen sattumanvaraisuuden kontrolloiminen 

suunnittelukokemukset 

- siirtymävaihe uuteen työhön vaikea 

- oppilaantuntemus suunnittelun edellytyksenä 

- tunnin kulku vaikea ennustaa 

- oppilaan oman ajattelun ja pohdinnan osuuden 

arviointi ajankäytöstä vaikeaa 

- tunti voi olla hyvinkin erilainen 

suunnitelmasta tulee osata irrottautua 

- käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi 

muistaminen kokonaisuuksia suunniteltaessa 

- käsityö-oppiaineen integrointi muihin 

oppiaineisiin ja käsityön sisältöjen sitominen 

kokonaisemmaksi 
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TYÖSKENTELY 

opetettava aines  

- kokonaisuuden hahmottaminen  

- opetettavan aineksen laajuus suhteessa 

käytettävissä olevaan aikaan  

- opetettavan aineksen kertaaminen ja syventäminen  

opetustilanne  

- opetustilanteen kulku 

- työskentelyn organisointi  

- yksittäisten oppilaiden ohjaaminen  ryhmän 

ohjaaminen 

- yksilöllisen ohjaamisen tasapuolisuus 

- eri vaiheissa olevien oppilastöiden ohjaaminen  

- nopeasti muuttuviin tilanteisiin reagoiminen 

- oppilaiden toiminnan havainnointi 

- ajankäytön arviointi, tuntien tehokkaampi 

hyödyntäminen 

- koulun aikataulut 

- suuret opetusryhmät 

- työrauhaongelmat  

- luokkatilan toimivuus  

- opettajan henkilökohtainen työrytmi suhteessa 

oppilaiden tapaan tehdä töitä 

opettaminen 

- ohjeiden anto ja havainnollistaminen  

- mielikuvan muodostaminen tulevasta asiasta 

- opettajan sanavalinnat työskentelyn ohjaamisessa,  

terminologian opettaminen esimerkin avulla 

- työtapojen esittely  

- opetuksen eriyttäminen 

- motivointi; asian merkityksellisyyden 

korostaminen 

- suunnitelmien muokkaaminen oppilaiden toimintaa 

seuraavaksi  

- siirtymävaiheiden hallinta 

- yhteistyö toisen opettajan kanssa 

oppimateriaali 

- ymmärtämisen ja hahmottamisen helpottaminen  

- opettajan työn helpottaminen 

- hankalan kohdan läpikäyminen   

- työilmapiiri säilyttäminen  

- oppimisen mielekkyys 

- oppimisen tuki  

- oma-aloitteinen opitun kertaaminen 

- pääosin itse valmistettua aineistoa 

- oppikirjat opettajan lähdemateriaalina  

- sähköinen materiaali  

- oppimateriaalina konkreettiset käsityöt 

- pohtiminen ryhmissä konkreettisen materiaalin 

avulla 

- oppilaiden kysymykset havainnollistamisen 

palautteena  

- konkreettisuuden tarve 

opetusmenetelmät 

- kyselevä opetuskeskustelu, oppilaan oma pohdinta 

- yhteistyö säästää opettajan aikaa muuhun 

ohjaamiseen 

- opettajajohtoisuus, perusteltua uuden asian 

opettamisessa; nopeuttaa työskentelyä  

- kysymysten avulla oppilaan ohjaaminen pohtimaan 

OPETTAJANA KASVAMINEN 

- hyvä itsetunto ja varmuus omista taidoista 

- luottamusta itseen ja omaan pärjäämiseen 

- onnistumisen kokemus 

- rauhallisuus 

- huumorintaju 

- opetuksen perspektiivi laajenee 

(maailmankatsomus, asenne) 

- ihanteet (uskottavuus, turvallisuus, luotettavuus, 

pedagogiset arvot, persoonallisuus) 

- opettajan herkkyys huomata  

- opettajan ”vallankäyttö”, auktoriteetti 

- aikaa olla lähellä lasta kuunnellen ja 

yksilöllisesti tukien 

- opettajan vastuu tavoitteiden saavuttamisesta 
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oppimaansa sekä päättelemään ja soveltamaan 

oppimaansa 

- tiedonhaku oppikirjasta 

-itsenäinen työ, vastuu omasta työstään 

- vastuuparitoiminta keinotekoista ja vaikeasti 

toteutettavaa 

- tilanteiden tarjoama sosiaalisuus motivoi ja tarjoaa 

mahdollisuuden työskennellä muidenkin kuin 

parhaiden kavereiden kanssa 

ongelmanratkaisu  

- saadaan oppilaat oikeasti ajattelemaan 

- auttaa muistamisessa  

- mielekäs osa käsityön prosessia 

- vaatii enemmän aikaa kuin suoran ohjeen 

antaminen 

- saattaa turhauttaa, oltava tasapainossa suoran 

ohjeenannon kanssa 

- pieniä ongelmanratkaisutehtäviä prosessin aikana 

- kiireessä suora vastaus nopeampi 

- ei vapauta opettajaa pohtimasta, miten tavoitteet 

saavutetaan  

- muistuttaa, että lapset osaavat itsekin kysellä ja 

pohtia asioita sekä ihmetellä yhdessä toisten kanssa 

- käsitöissä konkreettisempaa kuin muissa aineissa 

- tuli luontevaksi osaksi tunnin kulkua 

- harjoittelun loppuajasta ongelmanratkaisuun 

enemmän huomiota, lasten oma ajattelu sai tilaa 

opetuksen tulosten kontrollointi 
- oppilaiden kysymyksistä saattoi päätellä oliko 

opetustuokio onnistunut 

- oppilailta palautetta tunnin kuluessa siitä, miten 

opetus oli onnistunut 

 

Työskentelytaitojen kentän kommentit osoittavat, että käsityötuntien pitäminen on 

ilmeisestikin ollut opettajaharjoittelijoille työläs, mutta kasvattava kokemus. 

Mainintojen määrä on sekä moninkertaistunut että monipuolistunut 

tavoitteenasetteluvaiheeseen verrattuna. Ennakkoon opiskelijoiden omalle toiminnalleen 

asettamissa tavoitteissa nähtävissä ollut kasvattajapainotteinen sävy on kyllä säilynyt: 

tavoitteet oppilaan oman pohdinnan ja ongelmanratkaisun mahdollistamisesta, yksilön 

persoonallisuuden korostamisesta ja lapsen oman ymmärryksen ja aidon kiinnostuksen 

tavoittelusta ovat tallella, mutta nyt kokemusta viisaampana asia nostetaan esille 

opettajan käytännön toimintaan sidottuna. Tavoitteeseen on pohdinnassa liitetty myös 

menetelmä, jolla tavoitteeseen päästään, esimerkiksi näkemys, että oppilaan oman 

pohdinnan herättämiseksi tarvitaan kyselevän opetuskeskustelun käyttämistä tai että 

ajattelun taitoja harjoitetaan ongelmanratkaisua korostavan opetuksen avulla.  

Työskentelyä kuvailtaessa nousevat kuitenkin runsaslukuisimmin esiin tunnin 

pitämiseen, opettamiseen ja ohjeenantoon liittyvät kysymykset. Maininnat keskittyvät 

opetettavaan ainekseen, opetustilanteeseen, opettamiseen, oppimateriaalin käyttöön, 
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opetusmenetelmiin, ongelmanratkaisuun ja opetuksen tulosten kontrollointiin, eli 

käytännössä käsityötunnin pitämiseen. Opettavan aineksen hallinnan maininnoissa 

nousee oman osaamisen rinnalle nyt opettajanäkökulmasta katsottuna opetettavan 

aineksen määrä ja vaikeusaste suhteessa käytettävissä olevaan aikaan ja aikaisemmin 

opittuun asiaan. Tunneilla ei enää ole koettu pulmalliseksi oman taidollisen osaamisen 

puutteellisuutta ja epävarmuutta. Olo on siltä osin ollut kuitenkin varma, ja huomion on 

voinut kiinnittää opettajana toimimiseen. 

Opetustilanteen hallintaa koskevat maininnat koskivat erityisesti työskentelyn 

organisoinnin aiheuttamia kysymyksiä. Tuntien palautekeskusteluissa nousee hyvin 

usein esille kysymys ryhmäohjauksen ja yksilöohjauksen kysymyksistä. Samoja 

mainintoja oli raporteissakin runsaasti. Käsityötunneille on varsin tyypillistä se, että 

oppilaiden työt eriytyvät hyvin varhaisessa vaiheessa. Näissä tilanteissa on haasteellista 

ohjata työskentelyä oppilaan toimintaa myötäillen, mutta kuitenkin mahdollisimman 

rationaalisesti ilman että ajautuu oppilaiden yksittäisohjaukseen. Oppilaiden toiminnan 

havainnointi, yksilöllisen ohjaamisen tasapuolisuus sekä nopeasti muuttuviin tilanteisiin 

reagoiminen nousivat esille lähes kaikissa raporteissa. Opettamiseen ja oppimateriaalin 

käyttöön liittyviä mainintoja oli useita. Ominaista niille oli selkeästi esille nouseva 

taito- ja taideaineiden opettamisen erityisluonne. Aktiiviseen oppilaan toimintaan ja 

itsenäiseen työskentelyyn rakentuvan tunnin ohjaaminen vaatii opettajalta suunniteltua 

havainnollistamista ja harkittua, oppilaantuntemukseen perustuvaa eriyttämistä. Sekä 

havainnollistaminen että erityttäminen mainittiinkin lähes kaikissa raporteissa. 

Opetuksen havainnollistaminen ja oppimateriaalin käyttäminen näyttäisivät olevan 

käsityön opettamiseen helpoimmin miellettäviä asioita, sillä raporteissa oli opetuksen 

tavoitteista poimittu sekä tiedonhankintataitojen hankkiminen, oppilaiden 

omatoimisuuden tukeminen että oppilaiden itsenäisen työskentelyn taidot. Myös oman 

opettamisen tavoitteissa asia nousee selvästi esille mainintoina erilaisten 

havaintomateriaalien käyttämisestä sekä oppilaan oman pohdinnan ja 

ongelmanratkaisun mahdollistamisesta. Kommenteissa omasta opetuksesta pohditaan jo 

oppimateriaalin käyttöön liittyviä tekijöitä sekä havaintomateriaalin mukanaan tuomia 

etuja, kuten ymmärtämisen ja hahmottamisen edesauttamista, opettajan työn 

helpottamista sekä oppilaalle tarjoutuvaa mahdollisuutta oma-aloitteiseen opitun 

kertaamiseen. 

Opetusmenetelmistä mainitaan etenkin kyselevä opetuskeskustelu, 

työskentelymuodoista itsenäinen työ ja yhteistyö parin kanssa. Samoin kuin 
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oppimateriaalin käytön maininnoissa, myös opetusta pohdittaessa näkyy opiskelijoiden 

käsitys käsityötunnin työskentelystä kasvatuksellisena toimintana. Käytettyjen 

menetelmien valitsemista perustellaan esimerkiksi oppilaan kasvattamisella vastuuseen 

tai ohjaamisella sosiaalisuuteen. Myös ajattelun taitoja, kuten pohtimaan, päättelemään 

ja soveltamaan harjaantumista, halutaan ohjata harkituilla opetusmenetelmävalinnoilla. 

Ongelmanratkaisu korostuu raporteissa erittäin voimakkaasti: näyttää siltä, että 

erityisesti tämä alue on omaksuttu opetussuunnitelmasta sekä tavoitetason että 

käytännön toiminnan tasolla. Ongelmanratkaisu nähdäänkin mielekkäänä ja 

hyödyllisenä osana käsityön prosessia, vaikka sen katsotaan vievän suoraa ohjeenantoa 

enemmän aikaa.  

Käsityö nähdään aineen konkreettisuuden ansiosta oivana oppiaineena harjoitella 

tietoisesti ongelmakeskeistä lähestymistapaa. Opettajan näkökulmasta nostetaan esille 

myös kriittisyys ja etenkin tilanneharkinnan välttämättömyys: ongelmanratkaisu saattaa 

olla jollekin oppilaalle turhauttavaa, joten sen tulee olla tasapainossa suoran 

ohjeenannon kanssa. Opiskelijoiden oman opetuksen tavoitteissa mainittiin muun 

muassa oppilaan ongelmanratkaisun mahdollistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen 

ajattelemaan miten-kysymysten sijaan miksi-kysymyksillä. Nämä tavoitteet näyttävät 

lausunnoista päätellen toteutuneen, sillä ongelmanratkaisun sanottiin tulleen luontevaksi 

osaksi tunnin kulkua. 

Raporteista poimituista lauseista ’oppilaiden kysymyksistä saattoi päätellä oliko 

opetustuokio onnistunut’ tai ’oppilailta palautetta tunnin kuluessa siitä, miten opetus oli 

onnistunut’ voi päätellä, että vähitellen opetuskertojen lisääntyessä, opettajana 

toimimiseen on tullut mukaan alkua enemmän luottamusta omiin taitoihin. Luottamus 

on tuonut mukanaan kykyä joustaa ennakkosuunnitelmasta sekä rentoutua tunnin aikana 

kuuntelemaan ja aistimaan oppilailta tulevaa palautetta. Rennommin ottaminen olikin 

muutamilla harjoittelijoilla mainittuna tavoitteena.    

Kasvatuksen osion maininnat noudattavat varsin tarkasti opiskelijoiden omalle 

toiminnalle asettamiaan tavoitteita: tavoitteena ollut varmuuden saaminen omaan 

opettamiseen on käytännössä toteutunut, ja herättänyt kokemuksen hyvästä itsetunnosta 

ja omien taitojen varmistumisesta. Jo tavoitevaiheessa esillä olleet kysymykset 

opettajan vallankäytöstä sekä opettajan omaan toimintaan vaikuttavista taustatekijöistä 

olivat myös keskeisesti esillä. Opettajuuden kasvun kannalta on merkittävää, että 

harjoittelussa ovat toteutuneet ne tavoitteet, joissa korostetaan opettajan ja oppilaan 

vuorovaikutusta, oppilaiden ajattelun ymmärtämistä ja opettajan kykyä olla lähellä lasta 
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kuunnellen ja yksilöllisesti tukien. Raporttien kommentointiosissa uutena asiana esille 

nousseet viittaukset opettajan vastuuseen tavoitteiden saavuttamisesta välittävät myös 

kuvaa opiskelijoista, jotka ovat tiedostaneet opettajana kasvamisen merkityksen omalle 

kehitykselleen.  

  

8.7 Opiskelijoiden pohdinnat nelikentästä kyselyvastauksissa 

Harjoitteluraporttien lisäksi tutkimusaineistoomme sisältyi kysely opiskelijoiden 

käsityksistä nelikentästä. Kysymykset olivat seuraavat: 

   

1. Miten nelikenttä mielestäsi jäsentää käsityön opetussuunnitelmaa ja 

käsityön teoreettista ajattelua? 

2. Miten olet käyttänyt nelikenttää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen 

apuna? 

 

Seuraavassa tarkastelemme opiskelijoiden vastauksia. 

Opiskelijoiden mielestä nelikenttä jäsentää opetussuunnitelmaa. Se toimii 

viitekehyksenä käsityön opetuksessa ja sen avulla opettajan on helppo sisäistää eri 

näkökulmat niin käsityön sisältöalueisiin, tavoitteisiin kuin arviointiinkin. Nelikenttä 

edustaa kokonaisen käsityön prosessia ja jakaa sen helposti ymmärrettäviin osa-alueisiin 

sekä hyvällä tavalla yksinkertaistaa kaiken sen, mitä käsityön opetussuunnitelma 

sisältää.  

Nelikenttä nostaa esiin käsityön opetuksen keskeiset tavoitteet. Siinä huomioidaan 

suunnittelutaidot ja työskentelytaidot. Käsityöprosessin ohella keskeisiä ovat 

kasvatukselliset tavoitteet sekä tietojen kasvaminen ja taitojen kehittyminen. Toisaalta 

mainittiin myös, että kasvamisen taidot liittyvät olennaisesti kaikkeen koulutyöhön. Kun 

opettaja jäsentää nelikentän avulla käsityön opetuksen tavoitteenasettelua, opetuksesta 

tulee tasapainoista ja se tukee oppilaan henkilökohtaista kasvua.  

Opiskelijoiden mukaan nelikenttä auttoi luomaan hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä 

tullaan tekemään ja mihin oppilaiden työskentelyssä ja toiminnassa kannattaa kiinnittää 

huomiota. Nelikentän neljännekset nivoutuvat yhteen ja ovat perustana käsityön 

opetukselle. Jokaista kenttää voi korostaa ja painottaa myös omana alueenaan ja nostaa 

esille opetuksen päätavoitteeksi. 
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Kaikki tämä edellyttää, että on tutustunut opetussuunnitelmaan ja tuntee sen 

keskeiset sisällöt. Opetussuunnitelmaa tuntemattomalle nelikenttä ei ehkä avaudu 

kovinkaan hyvin. 

Ensimmäisen kysymyksen vastauksissa opiskelijat peilasivat nelikenttää 

opetussuunnitelmaan mutta eivät käsityön teoreettiseen ajatteluun. Sama näkyi 

opiskelijoiden harjoitteluraporteissa. Niissä tehtyjä viittauksia käsityön teoreettiseen 

ajatteluun ei voitu ryhmitellä nelikentän mukaisesti. Sekä raportit että kyselyvastaukset 

tukevat sitä näkemystä, että nelikenttä ei sovellu käsityön teoreettisen ajattelun 

jäsentämiseen. 

Opiskelijat olivat käyttäneet nelikenttää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen 

apuna nimenomaan jakson tavoitteiden asettelussa. He pohtivat kysymyksiä, puuttuuko 

jokin tärkeä tavoite, miten toteuttaa tavoitteita käytännössä ja ovatko oppilaat tietoisia 

tavoitteista. Etenkin kasvatuksellisten tavoitteiden muistamisessa ja niihin pyrkimisessä 

nelikenttä oli merkityksellinen. 

”Olin niin kiinni valmistettavassa tuotteessa, että kasvamisen taidot pääsivät 

suunnitelmasta unohtumaan.” 

 

”Harjoittelun loppua kohden pystyin nostamaan vähän katsetta toteutettavasta 

työstä ja muistin, että oppiaineeseen sisältyy kasvatustavoitteita aivan kuten 

muihinkin oppiaineisiin.” 

 

”Pyrin puhumaan näitä tavoitteita ääneen myös lapsille, koska joskus tuntuu, että 

kasvatustavoitteet jäävät helposti opettajan omiksi tavoitteiksi.” 

 

Myös työskentelyn taitoihin liittyvät tavoitteet huomioitiin tietoisemmin nelikentän 

avulla. Samoin eri taitotavoitteiden suunnittelu ja jäsentäminen oli helpompaa kuin 

suoraan opetussuunnitelmasta. 

Nelikenttä ylipäätään auttoi näkemään opettajan työn eri ulottuvuuksia ja nosti 

opettajan alitajuiset ratkaisut tietoisiksi. Harjoittelussa se tuki yritystä pitää kaikki 

nelikentän osa-alueet mukana, vaikka toisaalta mainittiin myös, että opettaja voi 

painottaa tuntiensa suunnittelua tai arviointia koskemaan kerrallaan vain yhtä tai kahta 

nelikentän osa-aluetta. Joka tapauksessa tasapaino nelikentän ulottuvuuksien välillä 

nähtiin keskeisenä. Opiskelijat kokivat, että nelikentästä oli suurin apu oppitunneilla. 

Eräs opiskelija mainitsi, että opetussuunnitelman sisällöt olivat nelikentän muodossa 

pohjalla kaikissa hänen tekemissään ratkaisuissa, alkaen kahdenkeskisistä keskusteluista 

oppilaiden kanssa työskentelyn aikana.  
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”Jos joku tulisi kesken tunnin kysymään, miksi teen näin, osaisin perustella 

tekemiseni heti ja se olisi myös linjassa ops:n oman toimintani kanssa. Ops:n 

tavoitelauselmat unohtuvat helposti tai jäävät korulauseenomaisiksi. Opettajan 

ratkaisut voivat olla myös enemmän tiedostamattomia ilman nelikentän apua.” 

 
Myös opettajuutta pohdittiin nelikentän kautta. Opetusta suunnitellessa tulee huomioida 

niin opettaja kuin oppilaskin.  

 

”Nelikenttä on mielestäni ikään kuin prisma, jossa eri puolet painottuu eri tavoin, 

mm. oppilaiden iän, työskentelyvaiheen ja opettajankin mukaan. Nelikentän 

pohtiminen auttaa mieltämään, millainen opettaja on. Onko ensisijassa taitojen 

välittäjä, kasvattaja, työskentelykulttuurin edistäjä jne.?” 

 

Opiskelijat pitivät nelikenttää kaiken kaikkiaan visuaalisesti selkeänä, toimivana ja 

oman ajattelun ja suunnittelun kannalta hyvin tarpeellisena. 

 

”Kun näin ensi kerran nelikenttäsuunnitelman neljännekset pöydälle levitettynä, 

yleiskuva hahmottui heti selkeänä ja loogisena kokonaisuutena. Jotenkin heti 

mielessäni napsahti nelikentän merkitys käsityöprosessissa: nämähän osa-alueet 

siinä todella ovat keskeisiä!” 

 

Opiskelijoiden ajattelu suuntautui myös tulevaisuuteen. 

 

” Nyt harjoittelun jälkeen osaisin hyödyntää nelikenttää tehokkaammin opetusta 

suunnitellessani, mutta muistan tämän opetuksen apuvälineen kyllä jatkossa.” 

 

” Tulen varmasti työssäni palaamaan nelikenttään, jotta osaan pitää kaikki alueet 

mukana opetuksessani.” 

 

 

9 POHDINTA 

9.1 Tutkimuksen suorittamisen arviointia 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti 

pyritään välttämään, koska ne ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä 

(Hirsjärvi ym. 2004, 217; Eskola & Suoranta, 2000, 211). Tutkijan tarkka selostus 

tutkimuksen toteuttamisesta on oleellinen laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta (Hirsjärvi ym. 2004, 217). Olemme pyrkineet kuvaamaan aineistomme ja sen 

analysoinnin mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Aineiston rajasimme ajallisesti. 

Koehenkilöjoukon valinta perustui täydellisesti siihen, ketkä opiskelijat opettivat 

tekstiilityötä opetusharjoitteluissaan lukuvuonna 2005–06. Tutkimukseen osallistuvien 
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määrästä eli aineiston koosta Eskola ja Suoranta toteavat, että opinnäyte on tekijänsä 

harjoitustyö, jonka tarkoituksena on osoittaa oppineisuutta omalla alalla. Tässä mielessä 

opinnäytteiden aineistojen koot voidaan asettaa omaan arvoonsa, eikä aineiston kokoa 

tule pitää opinnäytteen merkittävimpänä kriteerinä. ’Ratkaisevaa ei ole aineiston koko 

vaan tulkintojen kestävyys ja syvyys’ (Eskola & Suoranta 2001, 39). 

Analyysin kuvauksen yhteydessä haastattelimme toisiamme niistä analyysin 

vaiheista, jotka olimme tehneet erillämme, ja kirjoitimme kuvauksen tämän haastattelun 

pohjalta. Näin pyrimme saamaan kaiken tiedon analyysistä talteen ja esiin. Pohdimme ja 

kirjoitimme perustelut tekemillemme valinnoille. Alasuutarin mukaan laadullinen 

analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen 

ratkaisemisesta eli tulosten tulkinnasta. Tällaisen erottelun voi tehdä vain analyyttisesti; 

käytännössä ne nivoutuvat aina toisiinsa. Havaintoja pelkistettäessä aineistoa 

tarkastellaan aina vain tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. Aineistoa 

tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota vain siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja 

kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta ”olennaista”, vaikka samassakin 

tutkimuksessa aineistoa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. (Alasuutari 1993, 

22–23.) Huomasimme oman aineistomme hyvin monipuoliseksi ja löysimme siitä useita 

mahdollisia tarkastelunäkökulmia. Esimerkiksi olisi ollut mahdollista vertailla, mitä eri 

opiskelijat pitivät tärkeänä omassa opetuksessaan. Jätimme tietenkin kaikki muut 

näkökulmat huomiotta ja pitäydyimme omassa analyysissamme.  

Eräs peruskulmakivistä, johon laadullisessa tutkimuksessa nojataan niin 

tutkimuksen perusteluissa kuin tutkimuksen kritiikissäkin, on havaintojen 

teoriapitoisuus. Havaintojen teoriapitoisuudella tarkoitetaan sitä, että se, millainen 

yksilön käsitys ilmiöstä on, millaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle annetaan tai 

millaisia välineitä tutkimuksessa käytetään, vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Toisin 

sanoen tutkimustulokset eivät ole käytetystä havaintomenetelmästä tai käyttäjästä 

irrallisia. Ei siis ole olemassa puhdasta objektiivista tietoa, vaan kaikki tieto on siinä 

mielessä subjektiivista, että tutkija päättää tutkimusasetelmasta oman ymmärryksensä 

varassa. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 17–19.) 

Tässä tutkimuksessa tutkijoiden eli meidän vaikutuksemme on mielestämme 

tavallista suurempi. Tutkimme omaa työtämme ja käsittelemme itse laatimaamme 

nelikenttää emmekä muiden luomia teoriamalleja. Tästä nousee ongelma, onko oma 

asennoitumisemme nelikenttään liian voimakas objektiivisen tutkimuksen 

aikaansaamiseksi. Pystymmekö näkemään aineistomme puolueettomasti vai 
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tulkitsemmeko sitä oman ajattelumme mukaisesti? Toinen tapa tehdä käsillä olevan 

kaltainen tutkimus eli tutkia, mitä opiskelijat mainitsevat käsityön opettamisesta 

harjoitteluraporteissaan, olisi ollut aloittaa ilman nelikenttäajattelua, avoimemmasta 

perspektiivistä. Todennäköisesti samat maininnat olisivat nousseet esiin, mutta 

ryhmittely olisi saattanut muodostua erilaiseksi ja tämän kautta tulokset painottua eri 

tavalla. Toisaalta kysymystä oman ajattelumme vääristävästä vaikutuksesta 

tutkimukseen ei kannata pohtia, sillä Varton mukaan (1996, 34) tutkimuskohteen ja 

tutkijan jäsentyneisyydet ovat kietoutuneet toisiinsa samassa maailmassa, eikä ole 

olemassa mitään menetelmällistä tai filosofista keinoa tai tapaa, jolla ne voitaisiin 

erottaa toisistaan. Kaikkinainen erottaminen johtaa jäsentyneisyyden murtumiseen ja 

siten tekee mahdottomaksi kohteellisen tutkimustyön. 

 

9.2 Johtopäätökset ja katsaus tulevaisuuteen 

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että nelikenttä ei jäsennä käsityön 

teoreettista ajattelua. Tämän osoittivat opiskelijoiden raporttipohdinnat ja tekemämme 

kyselyn vastaukset. Käsityö on ilmiönä erittäin laaja ja monitahoinen sisältäen useita 

ulottuvuuksia, joita ei ole nelikentässä lainkaan, mutta jotka on otettu huomioon 

käsityön teoreettisessa ajattelussa. Havainto on mielenkiintoinen, mutta nelikentän 

kannalta toissijainen, koska mallimme alkuperäinen tarkoitus ei ole jäsentää teoriaa, 

vaan toimia käsityönopetuksen käytännön työvälineenä. 

Sen sijaan nelikenttä toimi erinomaisesti käsityönopetuksen käytännön 

työvälineenä. Sen osoittivat sekä harjoitteluraportit että opiskelijoilta suorana 

palautteena tulleet kyselyvastaukset. Nelikenttä jäsensi opiskelijoiden ajattelua 

moitteettomasti ja kattavasti opetussuunnitelman tulkinnan kannalta, eli nelikentän 

käyttämisen tavoite opetussuunnitelman erittelystä saavutettiin mainiosti. 

Opiskelijoiden omaa opetustaan koskevassa tavoitteenasettelussa nelikentän vaikutus 

näkyy selvästi, sillä kaikki tavoitteet voidaan sijoittaa nelikentän lohkoihin. Samoin on 

laita opetuksen toteutusta koskevissa pohdinnoissa, eli tavoitteenasettelussa ja 

opetuksen toteutuksessa nelikentän lohkot antavat riittävät otsikot opetuksen 

toteutuksessa esiin nouseville pohdinnoille. Vaikka opetuksen toteutuksen tarkastelussa 

nelikentän lohkojen painotus onkin erilainen kuin tavoitteenasettelussa, voidaan esittää 

johtopäätös, että nelikenttä edistää tavoitteenasettelun ja opetuksen toteutuksen 

keskinäistä vastaavuutta.  



 104 

Opetuksen suunnittelua nelikenttä ei jäsennä täysin kattavasti, koska opetuksen 

suunnittelussa opiskelijat ottivat huomioon kysymyksiä, jotka jäivät nelikentän 

ulkopuolelle. Enemmistö opetuksen suunnitteluun liittyvästä pohdinnasta kuitenkin sopi 

nelikenttään, joten nelikenttä palvelee myös tällä opettajuuden alueella.  

Aineistoa analysoidessamme käsityksemme nelikentästä laajentui kokemuksen 

kautta. Alkuperäinen nelikenttä kohdistuu oppilaan toimintaan ja oppimiseen. Aineisto 

osoitti, että se ei kuitenkaan riittänyt jäsentämään kaikkea opiskelijoiden raporteissa 

ollutta ajattelua. Jotta myös opettajan toiminta tulee huomioonotetuksi, täytyy 

nelikenttätasoiksi erottaa erikseen oppilaan nelikenttä ja opettajan nelikenttä. 

Koulukäsityötä opettavalle opettajalle oppilaan nelikenttä tarjoaa työvälineen 

opetussuunnitelman erittelyyn, opettajan nelikenttä taas opettajana toimimisen 

tavoitteenasetteluun, opetuksen suunnitteluun ja opetuksen toteutuksen tarkasteluun. 

Samoin kuin koulutyössä myös opettajankoulutuksessa oppilaan nelikentällä on 

paikkansa koulun opetussuunnitelman jäsentäjänä, mutta erityisesti opettajan nelikenttä 

palvelee opettajankoulutuksen tasoa. 

Koemme, että nelikenttä on ehdottomasti jatkokehittelyn arvoinen. Myöhemmässä 

vaiheessa haluamme luokitella myös käsityön, omassa työssämme erityisesti 

tekstiilityön osa-alueen sisällöt nelikentän runkoon, jotta opetuksen suunnittelu ja 

toteuttaminen olisi helpommin hahmotettava ja hallittava kokonaisuus. Samoin kuin 

tavoitteenasettelu myös käsityön arviointi kannattaa jäsentää nelikentän kautta. 

Nelikenttäajattelun kautta voitaisiin avata opettajuuden kriittisiä kohtia laajemminkin 

kuin käsityö-oppiaineen kannalta. 

Jatkamme nelikentän käyttöä välineenä omassa opetustyössämme. Olemme itse 

kokeneet sen hyödyllisyyden ja käyttökelpoisuuden, ja tutkimuksemme tukee näitä 

ajatuksia. Tähän mennessä olemme saaneet sekä opiskelijoilta että muilta tahoilta 

positiivisia kommentteja. Odotamme myös kritiikkiä ja parannusehdotuksia oman 

ajattelumme kehittämiseksi. 
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