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1 Johdanto 

Vielä muutama vuosikymmen sitten vaatteet, lelut, huonekalut ja muut kodin tarpeet teh-

tiin pääsääntöisesti itse (Kojonkoski-Rännäli, 1998, esipuhe, 1-2). Kädentaidot olivat osa 

arkea, ja koulun käsityönopetus perustui kodin esineiden ja tekstiilien valmistamisen har-

joitteluun. Kodin esineiden ja tekstiilien valmistaminen itse oli välttämätöntä, sillä niitä ei 

ollut muualta saatavissa. Käsitöiden tekeminen oli sekä elinkeino että harrastus, joka tuotti 

samaan aikaan iloa sekä hyötyä. Teollistumisen ja massatuotannon myötä käsityönä tehdyt 

kodin esineet ja tekstiilit on pystytty korvaamaan ostetuilla tuotteilla (Pöllänen & Kröger, 

2000, 234-235). Ihmisten korvaaminen koneilla, jotka tekevät työt nopeammin ja kustan-

nustehokkaammin, on Kojonkoski-Rännälin (1998) mukaan johtanut siihen, että kädentai-

dot ovat selvästi heikentyneet. Hänen mukaansa yhä useammat ovat kasvamassa kömpe-

löiksi ja avuttomiksi. (Kojonkoski-Rännäli, 1998, esipuhe, 1-2.) 

Vielä on kuitenkin niitäkin ihmisiä, jotka nauttivat käsityön tekemisestä rauhalliseen tah-

tiin kokeillen ja tunnustellen. Ihmisiä, joille työn tekemisen ei tarvitse olla maksimaalisen 

tuottavaa ja korkeaan elintasoon tähtäävää. Ihmisiä, jotka tähtäävät mieluummin hyvään 

elämänlaatuun, mielihyvään ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen. (Kojonkoski-Rännäli, 

1998, esipuhe, 1-2.)  

Tähän joukkoon kuulun myös minä, joka olen aina ollut kiinnostunut käsitöistä, erityisesti 

ompelusta. Kiinnostukseni vei minut peruskoulun jälkeen opiskelemaan vaatetusalan pe-

rustutkintoa, josta valmistuin pukuompelijaksi vuonna 2011. Luokanopettajakoulutukses-

sakaan käsityöt eivät jääneet unholaan, vaan suoritin käsityön peruskurssit. Tähän mennes-

sä olen suorittanut lisäksi yhden vapaavalintaisen Tarina tekstiilissä –kurssin. Tämän tut-

kielman aihe kumpuaakin pehmolelu ketusta, jonka vapaavalintaisella kurssilla valmistin. 

Aloitin ketun tekemisen luonnostelemalla siitä kuvan paperille. En ole kovin hyvä piirtäjä, 

eikä kuvasta tullut aivan sellainen, kuin olin ajatellut. Koin sen kuitenkin olevan tarpeeksi 

suuntaa-antava, ja siirryin seuraavaan vaiheeseen, kaavan suunnitteluun. Piirsin luonnoste-

lemaani kettuun kohdat, joista saumat voisivat kulkea. Seuraavaksi piirsin kaavoista en-

simmäisen version, ja kokeilin ommella niiden avulla suunnittelemani ketun. Lopputulos 

oli epäonnistunut. Osat sopivat toisiinsa, mutta kolmiulotteinen muoto oli aivan vääränlai-

nen. Yritin hahmottaa, mikä ensimmäisissä kaavoissa oli pielessä ja piirsin uudet kaavat. 

Jälleen ompelin ja kokeilin kaavojen sopivuutta. Ei onnistunut vieläkään. Ongelma oli sa-
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ma – vääränlainen kolmiulotteinen muoto. Useiden tuntien ja lukuisten yritysten ja ereh-

dysten sekä luovuttamisen partaalla käymisen jälkeen pääsin viimein kelvolliseen lopputu-

lokseen. Vaikka ongelma viimein ratkesi, minua jäi silti mietityttämään, miksi ketun kaa-

van piirtäminen oli minulle niin vaikeaa? Miksi en meinannut onnistua, vaikka olen kolme 

vuotta opiskellut kaavan piirtämistä ja sen jälkeen itsenäisesti useita vuosia harjoitellut 

sitä? 

Omien henkilökohtaisten käsityötaitojeni kehittämiseen liittyvän kiinnostuksen lisäksi ava-

ruudellisen hahmottamisen ongelma kiinnostaa minua myös tulevan opetustyöni näkökul-

masta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (2016) mukaan oppilaiden 

tulee oppia hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi (Opetushallitus, 2016, 146, 270). Tu-

len siis melko varmasti törmäämään tähän avaruudellisen hahmottamisen vaikeuden tuot-

tamaan ongelmaan myös tulevassa työssäni, järjestäessäni opetussuunnitelman mukaista 

käsityönopetusta. Kun oppilas ideoi, suunnittelee ja toteuttaa mieleisiään tuotteita annettu-

jen puitteiden rajoissa, ei avaruudellisen hahmottamisen osuutta prosessissa voi ohittaa. 

Tutkielmassani olen erityisen kiinnostunut avaruudellisen hahmottamisen osuudesta tuot-

teen suunnitteluvaiheessa ja keskitynkin erityisesti muotojen hahmottamiseen ja tuottami-

seen. Avaruudellisen hahmottamisen näkökulmasta voitaisiin tutkia myös esimerkiksi eri-

laisten valmistusmenetelmien tekniikoita ja niiden liikeratojen hahmottamista sekä oppi-

mista, mutta olen jättänyt ne tämän tutkielman ulkopuolelle. Lisäksi olen jättänyt tutkiel-

man ulkopuolelle nykyajan tietotekniset kolmiulotteisen mallinnuksen sovellukset, joilla 

mallinnuksia pystytään tekemään virtuaalisesti.  

Tutkielmani rakentuu siten, että aluksi syvennyn käsityötieteen maailmaan tutkimaan, mitä 

kokonainen käsityöprosessi tarkoittaa ja mistä osista se koostuu. Prosessin läpikäymisen 

ohella selvitän, mikä osuus avaruudellisella hahmottamisella on kokonaisen käsityöproses-

sin suunnitteluvaiheessa. Käsityöprosessin läpi käymisen jälkeen siirryn tutkimaan, kuinka 

avaruudellisen hahmottamisen taitoja voisi opettaa ja kehittää. Loppuun olen koonnut joh-

topäätökset ja pohdinnan, sekä esittänyt jatkotutkimusaiheita.  
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2 Tutkielman lähtökohdat 

Ennen avaruudellisen hahmottamisen tarkastelua kokonaisessa käsityöprosessissa ja ava-

ruudellisen hahmottamisen taidon opettamiseen ja kehittämiseen paneutumista avaan, mitä 

kokonaisella käsityöprosessilla koulukontekstissa tarkoitetaan. Käyn myös lyhyesti läpi, 

mikä on yleisesti kouluissa vallallaan olevan ositetun käsityön ja kokonaisen käsityöpro-

sessin ero. Tämän eron ymmärtäminen on mielestäni oleellista koko tutkielman aiheen ja 

tutkimuskysymysten tärkeyden ymmärtämisen kannalta. 

2.1 Ositetusta käsityöstä kokonaiseksi käsityöksi 

Yleisesti ajatellaan käsityön olevan toimintaa, jossa erilaisista materiaaleista käsin tai käsi-

työvälinein työstetään itse ideoituja ja suunniteltuja tuotteita. Näin ollen tärkeimmät työvä-

lineet käsityöntekijälle ovat omat kädet. Käsityöksi voidaan kuitenkin kutsua myös esi-

merkiksi puukolla, sahalla ja saksilla toteutettuja töitä, sillä toimiakseen ne tarvitsevat ih-

misen lihasenergiaa. Lisäksi muun muassa pora, sorvi ja ompelukone lasketaan käsityövä-

lineiksi niin kauan, kun niiden työstöjäljestä on nähtävissä ihmisen kädenjälki. (Kojonkos-

ki-Rännäli, 1998, 52-53.) 

Vaikka käsityötaito nähdään usein ensisijaisesti teknisenä osaamisena - taitona valmistaa 

erilaisia tuotteita, kuuluu siihen paljon muutakin. Käsityötaito on moniulotteinen käsite ja 

sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, joista tekninen osaaminen on vain yksi 

osa-alue. (Anttila, 1993, 36, 39.)  

Räsäsen (2009) mukaan käsityöt edellyttävät ongelmanratkaisua konkreettisissa tilanteissa, 

jolloin teoria ja käytäntö yhdistyvät. Käsitöiden ei tule nähdä koostuvan pelkistä konkreet-

tisista käden toimintoihin liittyvistä asioista, vaan ymmärtää merkitys myös todellisuuden 

hahmottamisen ja tiedon hankinnan kannalta. Käsityössä on mahdollisuus kokonaiseen 

oppimisprosessiin, jossa luovuus, tietäminen, ongelmanratkaisutaidot, esteettiset valmiudet 

sekä motoriset taidot kuuluvat tiiviisti yhteen. (Räsänen, 2009, 28-31.) 

Koulussa käsityönopetus tapahtuu valitettavan usein pelkästään ositettuna käsityönä. Käsi-

työn tekemiseen kuuluu siis kaikki muu, paitsi omaan ajatteluun liittyvä osuus. Tämä tar-

koittaa esimerkiksi sitä, että käsityötuotteen ideoinnin ja suunnittelun hoitaa opettaja eikä 

oppilas. Tällaisen valmiiden mallien jäljentämiseen perustuvan opetuksen myötä taidot 
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jäävät irrallisiksi ilman sen suurempia sisältöjä. Parhaimmillaan oppilaalla on mahdollisuus 

päästä toteuttamaan koko prosessi ideoinnista valmistukseen ja arviointiin itse, tai olla ai-

nakin mukana siinä. (Räsänen, 2009, 29-30.) 

Perinteisen teollisen tuotannon ja kokonaisen käsityöprosessin keskeisenä erona on se, 

kuka työn suorittaa. Teollisuudessa suunnittelun ja valmistuksen suorittavat useimmiten eri 

henkilöt. Suunnittelijat ovat hierarkkisesti ylimmällä tasolla, ja muilla työntekijöillä on 

erittäin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa työhön. Kokonaisessa käsityössä yksi ja sama 

henkilö suorittaa kaikki käsityöprosessin vaiheet. Toisin kuin ositettu työ, tämä työtapa 

merkitsee älyllisen kehittymisen ja oppimismahdollisuuksien lisääntymistä. Luovuutta, 

itsenäistä suunnittelua ja rationaalista työskentelyä kehittämällä saavutetaan sellaista tieto-

taitoa, jolle on aina käyttöä, vaikka maailma muuttuisikin jatkuvasti. (Suojanen, 1993, 9.) 

Nykypäivän peruskoulussa käsityönopetuksen suunnaksi on määrättyjen tuotteiden teettä-

misen sijaan otettu aihepiiriopetus, joka tarkoittaa pelkkää esineen tuottamista vapaampaa 

ja laajempaa kokonaisuutta. Siihen kuuluvat kaikki vaiheet motivoinnista arviointiin. Ai-

hepiiriopetuksessa pelkän tuotteen (produkti) valmistamista korostuneemmassa asemassa 

on prosessi, jonka myötä tuote syntyy. (Suojanen, 1993, 154.) Käsityötuotteen valmistus-

prosessia, jossa yksin tai yhdessä ryhmän kanssa valmistetaan käsityötuote vaihe vaiheelta 

itse tehden, voidaan kutsua kokonaiseksi käsityöprosessiksi (Pöllänen & Kröger, 2013, 87).  

Oman vapaa-ajan mielenkiintoni lisäksi avaruudellinen hahmottaminen käsitöissä on tär-

keä aihe myös uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden 2014 (2016) mukaan oppilaiden tulee oppia hallitsemaan kokonainen kä-

sityöprosessi. Käsityössä tulee toteuttaa muun muassa käsityöilmaisuun ja muotoiluun pe-

rustuvaa toimintaa oppilaan omista kiinnostuksen kohteista käsin. Suunnitteluosaamista ja 

luovuutta edistetään kehittämällä muun muassa avaruudellista hahmottamista. Lisäksi op-

pilaan tulee oppia ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovel-

luksia sekä oppia käyttämään niitä arjessa. (Opetushallitus, 2016, 146, 270.) 

2.2  Tutkimuskysymykset ja käytetty kirjallisuus 

Tätä tutkielmaa varten olen muodostanut kaksi tutkimuskysymystä:  

1. Millä tavoin avaruudellinen hahmottaminen on osa kokonaisen käsityöprosessin suun-

nitteluvaihetta? 
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2. Kuinka avaruudellisen hahmottamisen taitoa voi opettaa ja kehittää? 

Käsityöharrastajana ja edellä kuvatun ongelmani perusteella oletan avaruudellisen hahmot-

tamisen olevan keskeinen osa suunnitteluvaihetta. Oletan, että alhainen avaruudellisen 

hahmottamisen taito vähentää mahdollisuuksia oman luovuuden ja suunnitelmien toteutta-

miseen, jolloin erilaisten ja monipuolisten töiden valikoima kaventuu huomattavasti. Ole-

tan myös, että avaruudellisen hahmottamisen taito on opittavissa ja kehitettävissä aivan 

kuten muutkin taidot.  

Asettamiini tutkimuskysymyksiin pyrin vastaamaan kirjallisuuden ja artikkeleiden pohjal-

ta. Käyttämäni lähdemateriaali koostuu pääosin kotimaisista käsityö- ja taitokasvatusta 

käsittelevistä teoksista. Kotimaisia lähteitä on täydentämässä muutama kansainvälinen 

lähde. Tutkielmaani sopivaa avaruudelliseen hahmottamiseen liittyvää kirjallisuutta näyttää 

löytyvän varsin vähän ja käsityön sekä kasvatuksen näkökulmista käsin tarkasteltuna läh-

teitä avaruudelliseen hahmottamiseen löytyi erittäin niukasti. 

Seuraavaksi esittelen tutkielmani päälähteitä, jotka ovat olleet keskeisessä osassa tutki-

muksen etenemisen kannalta. 

Kokonaisen käsityöprosessin vaiheisiin ja sisältöihin tutustuin Sinikka Pölläsen ja Tarja 

Krögerin (2013) artikkelin Kokonainen ja ositettu käsityö paradigmamaailmoina: näkö-

kulmia ja tulevaisuudensuuntia johdolla. Pöllänen ja Kröger käyvät artikkelissaan läpi 

muun muassa ositetun ja kokonaisen käsityön eroavaisuuksia sekä kokonaisen käsityöpro-

sessin vaiheita. Hieman laajemmin kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden sisältöihin on 

paneutunut myös Ulla Suojanen (1993) teoksessaan Käsityökasvatuksen perusteet. 

Avaruudellista hahmottamista lähdin tutkimaan Heli Isomäen (2015) kokoaman Ymmär-

rämmekö näkemäämme? – Visuaalisen hahmottamisen häiriöt –oppaan avulla. Isomäen 

teos on opas visuaalisen tiedon käsittelystä ja visuaalisen hahmottamisen häiriöistä, joiden 

merkitystä on tarkasteltu erityisesti lasten ja oppimisen näkökulmista. Avaruudellisen 

hahmottamisen taidon rakentumista pyrin ymmärtämään Mary Warrenin (1993) artikkelin 

A hierarchical model for evaluation and treatment of visual perceptual dysfunction in adult 

acquired brain injury esittelemän visuaalisten taitojen hierarkian avulla. Warrenin hierar-

kia sisältyy tutkimukseen, jossa on pyritty löytämään hoitokeinoja aivovaurion saaneille 

aikuisille, joiden visuaalisen hahmottamisen taito on selvästi heikentynyt. (Warren, 1993, 

42.)  
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Taidon opettamisen ja oppimisen alueelta tärkeiksi lähteiksi valikoin muutamia artikkeleita 

ja teoksia. Esko Keskinen (2002) artikkelissaan Taitojen oppiminen ja opettaminen sekä 

Hannu Salakari (2007) teoksessaan Taitojen opetus ovat määritelleet taidon käsitettä, sekä 

esitelleet erilaisia taidon opettamisen menetelmiä ja niiden rinnalla myös taidon oppimisen 

vaiheita.  

Erityisesti käsityötaidon opettamiseen on paneutunut Erja Syrjäläinen (2013) artikkelissaan 

Taidon opettamisen ihanuus ja kurjuus Syrjäläinen korostaa käsityötaidon oppimisen on-

gelmanratkaisuluonnetta ja opettajan oman hiljaisen tiedon siirtämistä oppilaalle. Käsityö-

kasvatuksen näkökulmaa taidon oppimisessa ja opettamisessa on tuonut esiin myös Pirkko 

Anttila (1993) muun muassa teoksessaan Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet 

(1993). Anttila vaikuttaa olevan keskeinen henkilö käsityötieteen tutkimuspiireissä, ja viit-

tauksia hänen tekemäänsä työhön olen tätä tutkielmaa kirjoittaessani löytänyt paljon. 
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3 Avaruudellinen hahmottaminen kokonaisessa käsityöprosessissa 

Ennen kuin syvennyn avaruudelliseen hahmottamiseen kokonaisessa käsityöprosessissa, 

koen tarpeelliseksi ensin edelleen tarkentaa, mitä kokonaisella käsityöprosessilla ja ava-

ruudellisella hahmottamisella tässä tutkielmassa tarkoitan.  

3.1 Avaruudellinen hahmottaminen 

Avaruudellinen hahmottaminen on osa visuaalisia taitoja (Isomäki, 2015, 35). Avaruudelli-

sen hahmottamisen taitoa tarvitaan muun muassa muotojen ja kuvioiden hahmottamiseen 

sekä kappaleiden asentojen kääntelemiseen mielessä mielikuvien avulla (Anttila, 2007, 

86). Lisäksi sitä tarvitaan suunnan, koon, etäisyyden ja ulotteisuuden määrittämiseen (Iso-

mäki, 2015, 35).  

Ymmärtämisen ja tulkitsemisen välineenä visuaalinen tieto on ihmiselle merkittävä. Mo-

nissa käytännön tilanteissa visuaalisen tiedon nähdään olevan ymmärtämisen ja tulkitsemi-

sen kannalta jopa merkityksellisempiä, kuin esimerkiksi puhuttu tieto. Vaikka visuaalisen 

hahmottamisen taidot ovat melko monimutkaisia, ne alkavat tavanomaisesti ilmaantua 

kolmen, tai viimeistään viiden kuukauden iässä. Avaruudellisen hahmottamisen taito saa-

vuttaa aikuisen tason jo noin kymmenen vuoden iässä. (Isomäki, 2015, 12, 17.) 

3.2 Kokonainen käsityöprosessi 

Käsityöprosessin runkona sovellan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 

(2016) sekä Pölläsen & Krögerin (2013) listausta kokonaisen käsityöprosessin vaiheista 

(vrt. Opetushallitus, 2016, 271; Pöllänen & Kröger, 2013, 87-88).  
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Kaavio 1: Kokonaisen käsityöprosessin vaiheet (vrt. Opetushallitus, 2016, 271; Pöllänen & 

Kröger, 2013, 87-88).  

Ideointi 

Ensimmäisenä kokonaiseen käsityöprosessiin kuuluu uusien ideoiden luominen. Uudet 

innovaatiot syntyvät erilaisten koettujen tilanteiden ja virikkeiden pohjalta ja ovat usein 

aluksi pelkkiä mielikuvia, hahmotelmia tai ideoita uusista mahdollisuuksista tai ongelman-

ratkaisusta. (Pöllänen & Kröger, 2013, 87.)  

Omien moniaististen kokemusten ja elämysten lisäksi uusia ideoita pyritään kehittämään 

havainnoimalla ja analysoimalla erilaisia esineitä sekä rakennettua ja luonnon ympäristöä 

(Opetushallitus, 2016, 271).  Parhaiten ideointia tukevat ne ympäristöt ja olot, joissa toimi-

taan. Esimerkiksi tekstiilimateriaaleista ja tekstiilityön tekniikoin valmistettavaa tuotetta on 

kannattavinta ideoida tekstiilliuokassa. (Suojanen, 1993, 158.) Suunnittelun ja ideoinnin 

opettamiseen tulisi koulussa kiinnittää enemmän huomiota, sillä on havaittu, että useimmil-

la oppilailla ei riitä kärsivällisyys useampien ideoiden tuottamiseen ja niiden kehittelemi-

seen, vaan he useimmiten tarttuvat ensimmäiseen mieleen tulleeseen toteuttamiskelpoiseen 

ideaan (Suojanen, 1993, 158, 161). 

Ideointivaihe on myös tehtävään motivoitumisen vaihe. Mitä enemmän vasta-alkajista on 

kysymys, sitä enemmän tarvitaan motivoitumisen avuksi virikkeitä ja selvitystä tulevasta 
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tehtävästä. (Pöllänen & Kröger, 2013, 87.) Virikkeinä motivoitumiseen voidaan käyttää 

luontoa, runoja, satuja, lehtileikkeitä, dioja, materiaalinäytteitä ja valmiita töitä. Yksittäisen 

kuvan tai valmiin työn näyttämistä tulee välttää, sillä ne saattavat estää oppilaan omaa 

suunnittelua. Virikkeiden näyttämisen yhteydessä tulee korostaa, että ne ovat vain yhden-

laisia ratkaisumalleja tehtävään, ja kannustaa oppilasta keksimään omanlainen toteutusta-

pansa. Virikkeitä ei myöskään tule pitää esillä enää oppilaan oman suunnittelun alkaessa, 

etteivät ne ohjaa suunnittelua liikaa. (Suojanen, 1993, 159.)  

Suunnittelu ja kokeilu 

Vähitellen ideat alkavat konkretisoitua visuaalisten ja teknisten suunnitelmien kautta (Pöl-

länen & Kröger, 2013, 87). Suunnittelu- ja kokeiluvaiheessa nimen mukaisesti kokeillaan 

erilaisia työskentelytekniikka- ja materiaalivaihtoehtoja  (Opetushallitus, 2016, 271). Vas-

ta-alkaja voi tarvita opettajaa rajaamaan suunnittelua, jotta työn vaikeustaso vastaa realisti-

sesti oppilaan taitotasoa ja työn on mahdollista valmistua ennalta määritellyssä aikataulus-

sa. Rajaamisen ei kuitenkaan saa latistaa motivaatiota. (Pöllänen & Kröger, 2013, 87.) 

Itsekseen työskentelevä käsityöntekijä ei välttämättä tarvitse kuvallista suunnitelmaa työl-

leen. Hän voi esimerkiksi asetella materiaaleja suurin piirtein mieleiseensä muotoon sekä 

kokeilla valitsemansa tekniikan toimivuutta, jonka jälkeen työ voi alkaa. Kouluympäristös-

sä työstä tulee kuitenkin pystyä keskustelemaan esimerkiksi opettajan kanssa. Toisen ihmi-

sen ajatusten ja mielikuvien lukeminen juuri sellaisina kuin toinen ne mielessään näkee, ei 

ole mahdollista, joten omat ajatukset on kyettävä esittämään riittävän selkeästi esimerkiksi 

kuvallisten luonnosten, valokuvien tai prototyyppien avulla. (Anttila, 1993, 132-133.) 

Joskus suunnittelua voi vaikeuttaa esimerkiksi ennakkokäsitys omasta huonosta piirustus-

taidosta. Tällaisissa tilanteissa täytyy palauttaa mieleen, mikä on luonnosten perimmäinen 

tarkoitus. Niiden ei ole tarkoitus olla taideteoksia, vaan toimia apuna käsityöntekijälle ja 

esimerkiksi opettajalle. (Suojanen, 1993, 165.) On havaittu, että oppilaan pitäessä luonnos-

taan onnistuneena ja vastaavan sitä mielikuvaa joka hänellä oli, kannustaa se kehittelemään 

lisää ideoita. Sen sijaan oppilaan ollessa tyytymätön luonnokseensa, hänen motivaationsa 

ideointiin laskee. (Suojanen, 1993, 162.) Kuten muutkin taidot, myös piirustustaito on ke-

hitettävissä, joten harjoitus on yksi ratkaisu ongelmaan. On kuitenkin huomioitava, että 

usein käytetty menetelmä - pelkän paperin ja kynän antaminen tottumattomalle suunnitteli-

jalle ei vie pitkälle. Tässä vaiheessa on sopiva hetki ainerajat ylittävään oppimiseen ja tu-

tustua kuvaamataidossa visuaalisen suunnittelun keinoihin. (Suojanen, 1993, 162,165.) 
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Paperi ja kynä eivät kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto suunnittelulle, vaan se voi tapahtua 

myös helposti työstettävistä materiaaleista, kuten massoista, pahvista tai paperista tehtyjen 

kolmiulotteisten kokeilujen avulla. (Suojanen, 1993, 162, 165.) Rosell (1990) on jo pitkään 

pitänyt kolmiulotteista mallintamista suunnittelijoiden salaisena aseena. Malli pyritään 

rakentamaan mahdollisimman saman kaltaiseksi kuin lopullinen tuote. Mallintaminen 

mahdollistaa ajattelun ulkoistamisen, jolloin suunnittelijan on helpompi löytää mahdollisia 

muutoskohtia suunnittelemastaan tuotteesta. (Rosell, 1990, 63.) 

Toisaalta mallin rakennus voi alkaa ilman valmista suunnitelmaa, jolloin ajatus tuotteesta 

syntyy vasta rakenteluvaiheen edetessä. Yksinkertaisintakin käsin kosketeltavaa rakennet-

tua mallia on helpompi havainnoida, kuin taitavasti piirrettyä perspektiivipiirustusta. Mal-

lintamalla voidaan luoda illuusio lopullisesta tuotteesta, jolloin esimerkiksi mittasuhteiden 

sopivuutta on helppo arvioida. Oikeissa mittasuhteissa rakennettu malli mahdollistaa myös 

osien liikuttelun ja uudelleen järjestämisen. (Rosell, 1990, 63-65.) 

Myös vaatteen tai muun tekstiilituotteen kaavoittamisessa avaruudellinen hahmottaminen 

on tärkeässä asemassa. Päivisen (2000) mukaan kaavoittaessa tarvitaan kykyä aistia ja ha-

vainnoida muotoja, sekä taitoa osata siirtää muodot kaksiulotteiseen tasokaavaan. Jotta 

kaavan tekeminen onnistuu, on kaavan tekijän kyettävä näkemään kaavoitettava tuote mie-

lessään ja havaittava siitä kaikki toisiinsa suhteessa olevat asiat. Mitä monimutkaisempi 

muoto on kyseessä, sitä vaikeampi sitä on havaita. (Päivinen, 2000, 187-188.) 

Hankalien muotojen hahmottamista voidaan helpottaa haptisilla, tuntoaistiin perustuvilla 

havainnoilla. (Päivinen, 2000, 187-188.) Lapselle on luontaista hankkia tietoa uudesta esi-

neestä koskettelemalla ja tunnustelemalla sitä (Lehtinen, Haapala & Dahlstöm, 1993, 12). 

Tämän vuoksi haptiset havainnot ovat  hyödyllisiä erityisesti hahmotusongelmaisille oppi-

laille (Lehtinen, 2008, 201). Käsin tunnusteleminen täydentää silmin nähtyä ja auttaa tun-

nistamaan muodon sekä muodostamaan mielikuvan avaruudellisesta kokonaisuudesta, jon-

ka pohjalta tasokaava muodostuu (Päivinen, 2000, 187-188, 195).  

Suunnitteluprosessille on annettava aikaa ja sen on saatava edetä omaan tahtiin. Ideointi- ja 

suunnitteluvaiheet ovat oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta erittäin tärkeitä, sillä niissä 

harjaannutetaan esteettistä ja teknistä suunnittelua, luovuutta sekä avaruudellisen hahmot-

tamisen taitoa. (Pöllänen & Kröger, 2013, 87-88.) 
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Valmistus 

Ideointi- sekä suunnittelu- ja kokeiluvaiheen jälkeen päästään tuotteen valmistusvaihee-

seen. Tuotetta aletaan valmistaa aikaisemmin tehdyn suunnitelman mukaan. Tehdyt suun-

nitelmat eivät kuitenkaan saa olla kiveen hakattuja, vaan niiden täytyy voida valmistusvai-

heessa muuttua uuden oppimisen myötä. (Pöllänen & Kröger, 2013, 88.) Muutokset ovat 

osa käsityöprosessia ja niiden tekemisen mahdollisuus voidaan nähdä jopa käsityöllisen 

prosessin rikkautena, mutta tavallisimmin muutoksia joutuvat tekemään harjaantumattomat 

käsityöntekijät, jotka ovat mahdollisesti yliarvioineet omat kykynsä.  Lisäksi materiaalin, 

työvälineiden tai tekniikan sopimattomuus työhön voivat johtaa suunnitelman muuttumi-

seen. Opettajan tehtävänä on valvoa oppilaan tekemiä valintoja ja pitää huolta siitä, että 

oppilas on tietoinen tekemiensä valintojen vaikutuksista. (Suojanen, 1993, 185.) 

Tuotteen valmistamisen etenemisvauhtiin vaikuttavat oppilaan tekemät valinnat. Joillekin 

oppilaille on tärkeää, että työ valmistuu joutuisasti ja he valitsevat työhönsä mahdollisim-

man yksinkertaiset, nopeasti suoritettavat työtavat. Toisille taas on tärkeää, että työ on vii-

meisen päälle tarkasti tehty, jolloin työmäärä on runsaampi ja työtekniset ratkaisut enem-

män aikaa vieviä. (Suojanen, 1993, 185.) 

Arviointi ja reflektointi 

Myös arviointi ja reflektointi kuuluvat kokonaiseen käsityöprosessiin. Arviointiprosessissa 

käydään läpi koko käsityöprosessi vaihe vaiheelta. Oppilaan tulee osata arvioida ja reflek-

toida tuotetta ja valmistusprosessia, omaa toimintaansa sekä oman minän ja taitojensa ke-

hittymistä. (Pöllänen & Kröger, 2013, 88.) 
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4 Avaruudellisen hahmottamisen taidon harjaannuttaminen 

Taito ymmärretään suomalaisessa nykykeskustelussa varsin laajasti, ja sen nähdään liitty-

vän lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Erilasia taitoja ovat esimerkiksi liikkumisen, 

ajattelun ja hyvän elämän taidot (Räsänen, 2009, 29.) Kojonkoski-Rännäli (viitattu lähtees-

sä Anttila, 2007) jakaa taidot abstrakteihin, eli oivalluksia, päätöksiä ja suunnitelmia syn-

nyttäviin taitoihin sekä  konkreettisiin taitoihin, joiden avulla on esimerkiksi mahdollista 

tuottaa jokin esine tai muu fyysinen tuotos (Anttila, 2007, 78).  Suojasen (1988) mukaan 

käsityön tekemiseen liittyvät taidot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan sen mukaan, mitä 

tiedonkäsittelyn vaihetta halutaan korostaa. Erilaisia käsityön tekemisen taitoja ovat ha-

vaintotaidot, tiedonkäsittelytaidot sekä motoriset taidot. (Suojanen, 1988, 13.)  

Tutkimusten mukaan kaikkiin mahdollisiin taitoihin sisältyy joitakin tunnusomaisia piirtei-

tä. Ensinnäkin ne koostuvat kontekstiin sidotuista, koordinoiduista ja tehtäväorientoituneis-

ta toiminnoista. Toiseksi ne sisältävät laajasti erilaisia motorisia, aistinvaraisia ja päättely-

kykyyn perustuvia mekanismeja. Taitoja ei voidakaan nähdä yksittäisinä ”puhtaina” taitoi-

na, vaan käytännössä ne esiintyvät aina monimutkaisina ”taitokimppuina”. Kolmanneksi 

taidon oppimisen nähdään tapahtuvan siten, että se syvenee asteittain kehittyen kokeilevan 

toiminnan seurauksena. (Anttila, 2007, 78, 83-84.) 

Taidon on havaittu edellyttävän erilaisia lahjakkuuden ja persoonallisuuden tekijöitä, kuten 

päättelykykyä, verbaalista lahjakkuutta, kykyä havainnointiin ja visuaaliseen hahmottami-

seen, muodonantokykyä, käden sujuvuutta ja käden koordinaatiokykyä. Ennen kaikkea 

taitava suoritus vaatii yleistä kognitiivista kyvykkyyttä, sillä ilman kykyä havaintojen te-

kemiseen ja niitä seuraaviin päättelytoimintoihin ja omien ajatusten ilmaisemiseen, ei pääs-

tä hyvään taitosuoritukseen. (Anttila, 2007, 84.) 

4.1 Taidon opettaminen 

Alakouluikäiset oppilaat ovat yleensä hyvinkin halukkaita vastaanottamaan uusia taidolli-

sia haasteita. Välillä heitä saattaa joutua jopa toppuuttelemaan. (Syrjäläinen, 2013, 109.) 

Taidon opetuksen suunnittelu on haastava tehtävä ja se vaatii paljon etukäteen tehtävää 

työtä (Syrjäläinen, 2013, 113). Opetuksen suunnittelussa on huomioitava kolme asiaa. On 

selvitettävä, mistä ominaisuuksista kyseinen taito koostuu. Lisäksi opettajan tulee olla tie-

toinen oppilaiden lähtötietojen ja taitojen tasosta, sekä motivaatiosta kyseistä taitoa koh-
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taan. Lopuksi on löydettävä oikeat menetelmät, joiden avulla oppiminen mahdollistuu, 

nopeutuu ja kehittyy mahdollisimman korkeatasoiseksi. (Keskinen, 2002, 86.) 

Taidon analysointi 

Monet taidot ovat monimutkaisia ja useita osia sisältäviä, joten niiden opettaminen koko-

naisuutena on harvoin mahdollista. Laajan kokonaisuuden opettaminen kerralla ei ole kan-

nattavaa myöskään siksi, että ihmisen tiedonkäsittelykapasiteetti on rajallinen. Tämän 

vuoksi useimpien taitojen opettaminen edellyttää opittavan taidon jakamista osiin. Keski-

sen (2002) mukaan taidon opettamiseen valmistautumisessa merkittävää on taidon analy-

sointi ja osataitoihin jakaminen. (Keskinen, 2002, 87-88.) Myös Syrjäläinen & Haverinen 

(2012) pitävät opettamisen kannalta tärkeänä selvittää, millaisista perustoimista ja tekijöis-

tä harjoiteltava taito kerrostuu (Syrjäläinen & Haverinen, 2012, 166), sekä pystyttävä käsit-

teellistämään ne (Syrjäläinen, 2013, 113).  

Taitoa analysoimalla pyritään luomaan opittavasta taidosta kuvaus, jonka avulla oppilas 

kykenee rakentamaan omia sisäisiä mallejaan ja ohjaamaan toimintaansa. Yleensä tässä on 

kyse taidon yksinkertaistamisesta. Taitoa ei tule kuitenkaan yksinkertaistaa liikaa, sillä 

silloin on vaarana, että taito rikkoutuu epäluonnollisiin osiin, joiden yhteen liittäminen 

myöhemmissä vaiheissa on haastavaa. (Keskinen, 2002, 88.) Tällainen oman hiljaisen tie-

don nostaminen opetettavaksi ainekseksi on Syrjäläisen (2013) mukaan opettajalle raskas-

ta. Toimintojen käsitteellistäminen tarkoittaa tekemisen asentojen ja vaiheiden nimeämistä 

sekä niiden kuvailua adjektiivein, mielikuvin ja metaforin. Toimivien mielikuvien ja meta-

forien avulla opettamisesta tulee mukava projekti. Ilman toimintojen käsitteellistämistä 

opettaja päätyy selittämään jokaisen asian yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta. (Syrjäläinen, 

2013, 113.)  

Kullakin taidolla on oma hierarkkinen rakenteensa. Taidon analysoinnin ja osataitoihin 

jakamisen lisäksi tuleekin kiinnittää huomioita myös taidon hierarkkiseen rakenteeseen. 

Kun opetuksessa edetään hierarkian mukaan liittämällä taidon perusosia yhteen, oppiminen 

helpottuu. (Keskinen, 2002, 87.)  

Kuten muutkin taidot, myös avaruudellisen hahmottamisen taito osana visuaalisia taitoja 

rakentuu hierarkkisesti. Warren (1993) on rakentanut visuaalisten taitojen kehittymisestä 

asteittain etenevän hierarkian (Kaavio 2), jossa taidot etenevät ylemmille tasoille aina 

alempien tasojen ollessa riittävän kehittyneitä. Jotta alempien tasojen vaikutus ylemmille 
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tasoille olisi helpompi ymmärtää, hän kuvaa tasot ylhäältä alaspäin. (Warren, 1993, 43.) 

Omassa tutkielmassani kuvaan visuaalisen hierarkian tasoja kehinä, joiden keskellä on 

ylin, eli kehittynein taso. 

Hierarkian ylimmällä tasolla on visuaalinen päättelykyky. Tällä tarkoitetaan visuaalisen 

tiedon käsittelyä ja sen liittämistä muiden aistien keräämään tietoon, jota tarvitaan muun 

muassa ongelmanratkaisussa. (Warren, 1993, 43.) Jotta visuaalinen päättelykyky mahdol-

listuu, on oltava kyky visuaaliseen muistamiseen (Warren, 1993, 43.) Muistikuvia käyttä-

essämme näemme asiat ikään kuin ”sielumme silmin” (Isomäki, 2015, 11). Jos nähdyn 

mielessä pitäminen tai myöhemmin mieleen palauttaminen ei onnistu, ei sen jatkokäsitte-

lykään ole mahdollista. (Warren, 1993, 43.)  

Visuaalinen muistaminen puolestaan edellyttää kuvion ja sen keskeisten elementtien tun-

nistamista. Keskeisiä elementtejä ovat esimerkiksi muoto, ääriviivat, väri, varjostukset ja 

tekstuuri. (Warren, 1993, 43.) Hahmotus perustuu perusteelliseen visuaalisen ympäristön 

skannaukseen. Aivot rekisteröivät jatkuvasti verkkokalvolta välittyvää tietoa. Hahmontun-

nistuksessa oleellisimpia kohtia silmät skannaavat useita kertoja tunnistamisen varmistami-

seksi. (Warren, 1993, 43-44.) 

Ympäristössä on niin paljon ärsykkeitä, että kaikkeen ei voi kiinnittää samanaikaisesti 

huomiota. On oltava kyky visuaaliseen tarkkaavuuteen ja kyky löytää sekä huomata ympä-

ristöstä tarpeellisimmat asiat. (Warren, 1993, 44.) Havainnointi perustuu siis tahdonalai-

seen toimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että havainnot kohdistuvat niihin asioihin, joista ha-

vainnoija on kiinnostunut. Myös tiedostamattomat halut, tavoitteet ja tunteet ohjaavat 

huomion kiinnittymistä ja näkemistä. (Isomäki, 2015, 11.) 

Visuaalisen hahmottamisen ylemmät tasot pohjautuvat kolmeen perustaitoon, jotka luovat 

pohjan kaikille visuaalisille toiminnoille. Nämä perustoiminnot ovat: silmänliikkeet, näkö-

kentät ja näön tarkkuus. Nämä kolme toimintoa muodostavat näkemisen mahdollisuuden. 

Jos edellä esitetyissä toiminnoissa on riittävän suuria ongelmia, merkitsee se sokeutta. 

(Warren, 1993, 44.) 
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Kaavio 2: Visuaalisten taitojen hierarkia Warrenia mukaillen (Warren, 1993, 43). 

Ongelmat avaruudellisessa hahmottamisessa ovat tyypillisiä, ja ne ovat yhteydessä visuaa-

listen taitojen hierarkiaan. Koska avaruudellisen hahmottamisen taito on hierarkiassa kor-

kealla tasolla, siihen vaikuttavat heikentävästi kaikki alempien tasojen ongelmat. Avaruu-

dellisen hahmottamisen ongelmat hankaloittavat oppilaan suoriutumista useissa eri oppiai-

neissa, joihin kuuluvat myös kädentaitoaineet. (Isomäki, 2015, 35-36.) 

Oppijoiden lähtötietojen ja –tason selvittäminen 

Ennen opetustilannetta on selvitettävä, minkälaisia aikaisemmin hankittuja tietoja, käsityk-

siä ja uskomuksia oppilaalla on opiskeltavasta aiheesta jo ennestään olemassa, sillä uuden 

tiedon oppiminen tapahtuu aikaisemman tiedon pohjalta. Uuden ja vanhan tiedon yhdistä-

misen kannalta oppilaan metakognitiivisilla taidoilla ja niiden harjoittelemisella on suuri 

merkitys. (Tynjälä, 2002, 60.)  
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Opetusmenetelmien valinta 

Salakarin (2007) mukaan ”oppiminen on oppijan sisäinen prosessi”, joka tapahtuu oppi-

laassa itsessään. Lähtökohtana oppimiselle ovat siis oppilaan yksilölliset tekijät, mutta 

myös opettajalla on mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan oppimiseen. Tämän vuoksi opetta-

jan tulee tuntea ne toimintatavat, jotka edistävät oppilaan oppimista eri tilanteissa par-

haimmalla mahdollisella tavalla. (Salakari, 2007, 7.) Pelkkää opettamista tärkeämpää on 

siis kiinnittää huomiota siihen, miten opettaa. Oppimisen ohjaajana opettajan on omaksut-

tava sellaisia strategioita, joiden avulla oppilas pystyy jäsentämään oppimisen tavoitteita ja 

keinoja. (Suojanen, 1993, 113.) Tässä vaiheessa opettajan on syytä palata niihin tilantei-

siin, jolloin oli itse kyseistä taitoa opettelemassa. Mitä taitavampi opettaja on itse opetta-

massaan asiassa, sitä tärkeämpi on kyky taitopedagogiseen orientaatioon. Taitopedagogi-

sella orientaatiolla Syrjäläinen & Haverinen (2012) tarkoittavat opettajan kykyä eläytyä 

oppilaan asemaan ja kykyä tukea oppilaan oppimisprosessia. (Syrjäläinen & Haverinen, 

2012, 166.) 

Opetuksen ei tule jämähtää pelkäksi tiedon siirtämiseksi. Sen sijaan opettajan on nähtävä 

itsensä tiedon konstruointiprosessin ohjaajana ja järjestää oppijan oppimisprosessia tukevia 

oppimistilanteita. (Tynjälä, 2002, 60.) Oppimista voidaan tehostaa valitsemalla kuhunkin 

tilanteeseen sopivat opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt. Taidon oppimisen alkutaipa-

leella opetus voi vaatia hyvinkin paljon opettajajohtoisuutta, mutta vähitellen taidon kart-

tuessa oppilaalla on mahdollisuus ottaa yhä enemmän vastuuta työtehtävistä ja opettajan 

rooli vaihtuu neuvonantajaksi, jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä. (Salakari, 2007, 7-

8.)  

Taidon opettaminen koostuu enimmäkseen havainnollistamisesta, selittämisestä, näyttämi-

sestä sekä demonstroimisesta (Syrjäläinen, 2013, 113). Yleisin tapa opettaa taitoja on de-

monstrointi. Demonstraatiossa opettaja näyttää oppilaille, kuinka jokin tietty toiminta suo-

ritetaan. Tämän jälkeen oppilaiden tulee jäljitellä opettajan toimintaa. Ongelmaksi voi kui-

tenkin muodostua se, että taitavan opettajan suoritus näyttää oppilaiden silmissä yksinker-

taiselta ja helpolta. Jos oppilas ei kykene suorittamaan toimintaa yhtä helposti ja vaivatto-

masti kuin opettaja, hän helposti lannistuu. Syy siihen, että oppilas ei kykene jäljittelemään 

opettajan toimintaa, saattaa johtua siitä, että opettaja ei ole analysoinut omia työvaiheitaan 

tarpeeksi. Hän ei ole osannut erotella toisistaan niitä kaikkia osatekijöitä, jotka yhdistyes-

sään tuottavat vaivattoman toiminnan. Lisäksi on vaarana, että roolimallina pidetyn opetta-
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jan siirtämä malli estää oppilasta oppimasta jostakin muualta vielä parempaa tapaa toimia. 

(Jarvis, 1995, 115.) 

Taidon oppiminen voidaan nähdä tiettyyn ympäristöön ja kontekstiin liittyvänä ongelman-

ratkaisuprosessina. Ympäristöllä ja kontekstilla tarkoitetaan olosuhteita, käytössä olevia 

materiaaleja ja välineitä. ( Syrjäläinen & Haverinen, 2012, 165.) Opettajan on opetustilan-

teita suunnitellessaan osattava ottaa huomioon taidon eri käyttötilanteet ja kytkettävä ope-

tus useampiin eri konteksteihin. Liian yksipuolisesta kontekstisidonnaisuudesta seuraa hel-

posti se, että tietyssä ympäristössä tietyllä tavalla opittua tietoa ja taitoa on hankalaa tai 

mahdotonta soveltaa toisenlaisissa yhteyksissä. Ilman yhteyttä arkielämän kontekstiin tie-

dot ja taidot jäävät irrallisiksi ja oppilas hyötyy niistä lähinnä koulussa. Parhaassa tapauk-

sessa opetus tapahtuu mahdollisimman autenttisessa ympäristössä, jolloin oppilaiden tieto-

rakenteetkin kehittyvät mahdollisimman monipuolisesti. (Tynjälä, 2002, 60.)  

Taitoa opetellessa välillä tulee tilanteita, jolloin oppilas ei yrityksistään huolimatta tunnu 

löytävän ratkaisua vastaan tulevaan pulmaan. Tällöin opettaja joutuu miettiä, kuinka ohjata 

oppilasta, jotta pulmaan löytyy ratkaisu. Usein opettajalla on pulman ratkaisemiseksi tar-

vittava tieto ja taito hallussaan, jolloin helpoin ratkaisu olisi näyttää oppilaalle, kuinka 

pulma ratkeaa. Suoran vastauksen antaminen ei kuitenkaan pedagogisesti ajatellen ole hy-

vä ratkaisu. Oppilaan oman oppimisen kannalta on parempi, että hän ratkaisee itse ongel-

mansa. Opettaja voi epäsuorasti ohjata oppilasta oikean vastauksen äärelle antamalla vih-

jeitä ja esittämällä kysymyksiä. Jos oppilaan taitotaso on vielä kyseiseen tehtävään nähden 

hyvin alhainen ja oppilaan omaa ongelmanratkaisua tärkeämmässä asemassa on työproses-

sin sujuva eteneminen, voi opettaja antaa valmiitakin vastauksia. (Syrjäläinen, 2013, 109.) 

Oppimistehtävien tulee aina herättää oppijassa positiivisia tunteita, jotta työ tulee saatetuk-

si loppuun.  Negatiivisten tunteiden myllertäessä tehtävän tekeminen on pakkopullaa. (Ko-

jonkoski-Rännäli, 1998, 67.)  

Taitoa opettaessa on tärkeää opettajan oma taidon hallinta, jonka avulla hän pystyy luo-

maan itselleen pedagogisen auktoriteetin. Pedagogisen auktoriteetin avulla opettaja kyke-

nee pitämään tilanteen hallinnassa vaikeissakin tapauksissa sekä säilyttämään vuorovaiku-

tussuhteet oppilaisiin. Pedagoginen auktoriteetti voi horjua, mikäli oppilaat eivät vakuutu 

opettajan taidon hallinnasta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi opettajan tekemät 

virheet työvaiheissa tai opetustilanteiden ryöstäytyminen käsistä. (Syrjäläinen, 2013, 115.) 
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4.2 Taidon oppiminen 

Taidon oppimiseen liittyvässä keskustelussa useat tutkijat näyttäisivät olevan samaa mieltä 

siitä, että käytännön työtaitoja ei voi oppia lukemalla, tietoa tankkaamalla tai vierestä seu-

raamalla (Anttila, 1993, 60; Salakari, 2007, 7). Näiden sijaan taidon oppiminen tapahtuu 

itse tekemisen sekä toistuvan, pitkäjänteisen  ja tarkoituksenmukaisen harjoittelun avulla 

(Anttila, 1993, 60; Anttila, 2007, 79; Myllykangas, 2009, 55; Hakkarainen, Lonka & Lip-

ponen, 2004, 73-74; Salakari, 2007, 15). Taidot kehittyvät hitaasti ja kehittyminen edellyt-

tää kyseisten taitojen perustana olevien elimien pitkäjänteistä harjaannuttamista tekemällä 

paljon erilaisia harjoituksia (Kojonkoski-Rännäli, 1998, 66). Nopeimmin oppiminen tapah-

tuu havainnoimalla ja jäljittelemällä taitavaa tekijää, kuten alan ammattilaista tai opettajaa. 

Mitä enemmän omat taidot karttuvat, sitä itsenäisemmäksi toiminta kehittyy. Taidon hank-

kiminen onnistuu myös yksin yrityksen ja erehdyksen kautta. Oppimisen kannalta itse te-

keminen ja ohjattu oppiminen ovat molemmat yhtä tärkeitä. (Salakari, 2007, 7, 15.) 

Anttila (1993) on kuvaillut käsityötaidon vaiheittaista oppimista kolmivaiheisen järjestel-

män avulla. Ensimmäisenä on tiedostamisvaihe, jota seuraa jäsentymisvaihe ja lopuksi 

täydentymisen vaihe. (Anttila, 1993, 60.) 

Tiedostamisvaihe 

Tämä on vaihe, joka on suhteellisen lyhytkestoinen, eikä sisällä vielä kovinkaan paljon 

varsinaista harjoittelua. Tarkoituksena on havainnoida, hankkia tietoa, luoda ja kehittää 

mielikuvaa suorituksesta sekä opetella hallitsemaan vaadittavat toiminnot. Ainoastaan sel-

keästi yhteen liittyviä taidon osia voidaan suorittaa yhtäjaksoisesti. Toiminta on hidasta, 

koordinaatio epätarkkaa ja virheiden määrä runsasta. (Anttila, 1993, 60-61.) Toiminnalla 

on kuitenkin tavoite, jonka oppilas haluaa saavuttaa (Keskinen, 2002, 43). 

Jäsentymisvaihe 

Tässä vaiheessa mielikuva toiminnasta on vakiintunut, aikaisemmin harjoitellut pienet osa-

kokonaisuudet niveltyvät toisiinsa ja ne täydentyvät uusilla vaiheilla. Virheitä sattuu vä-

hemmän ja tietoinen suorituksen ajattelu vaihtuu motoriseen harjoitteluun. (Anttila, 1993, 

60.) Mitä taitavammaksi suoritus kehittyy, sitä vähemmän tietoista tarkkaavaisuutta ja ul-

koista ohjausta se vaatii (Keskinen, 2002, 43). 
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Täydentymisen vaihe 

Lopulta moniosaiset suoritustaidot hallitaan yhtenä isona kokonaisuutena. Toiminta on 

automatisoitunutta, toiminnan nopeus kasvaa vähitellen ja ulkoisista häiriötekijöistä ei ole 

haittaa. (Anttila, 1993, 61.) Suoritus säilyy korkeatasoisena ja tekijä suoriutuu tehtävästä 

rauhallisesti tehtävien ja olosuhteiden muuttumisesta huolimatta, sillä taitavalle tekijälle on 

kehittynyt kyky ennakoida tulevia vaiheita (Keskinen, 2002, 43). 

Taitavan toiminnan takana ovat sisäiset mallit, eli skeemat. Ne ovat opittuja tapoja suorit-

taa erilaisia tehtäviä. (Suojanen, 1988, 16.) Sisäisillä malleilla eli skeemoilla tarkoitetaan 

aikaisemmin hankittujen kokemusten verkostoa, joka mahdollistaa uusien kokemusten 

sisällön ymmärtämisen. Uuden tiedon käsittely on sitä johdonmukaisempaa, mitä laajempi 

verkosto on. Verkosto rakentuu muistissa olevista ennakoivista mielikuvista ja käsityksistä 

työskentelyn keinoista, ehdoista sekä tavoitteista. (Kolehmainen, 1991, 29-30.) 

Sisäisten mallien avulla toiminta muuttuu myös nopeammaksi ja vaivattomammaksi, sillä 

kaiken mahdollisen tiedon havainnoimisen sijaan tekijälle riittää, että hän keskittyy vain 

jonkin tietyn asian prosessointiin. Sisäiset mallit mahdollistavat myös tulevien työvaihei-

den ennakoinnin, joka on välttämätöntä muun muassa ongelmanratkaisussa. (Suojanen, 

1988, 16.) 

Sisäiset mallit muuttuvat jatkuvasti oman toiminnan, toisten suoritusten havainnoimisen 

sekä toiminnan kuvittelun myötä. Ympäristössä tapahtuu jatkuvasti erilaisten sisäisten mal-

lien testaamista, ja mallin osoittautuessa toimimattomaksi, se muuttuu. (Suojanen, 1988, 

16.) Taitosuoritusten oppimisprosessissa tavoitellaan sisäisten mallien kehittämistä mah-

dollisimman hyviksi. (Kolehmainen, 1991, 29). 

Keskinen (2002) havainnollistaa ympäristön ja toimintaa ohjaavien sisäisten mallien vuo-

rovaikutusta kahden autonkuljettajan avulla. Kaksi yhtä taitavaa kuljettajaa ajavat tiellä, 

joka on toiselle kuljettajalle tuttu, mutta toiselle ei. Toisin sanoen tie oli molemmille fyysi-

sesti sama, mutta kognitiivisesti erilainen. Kuljettaja, jolle tie on tuttu, kykenee ennakoi-

maan tulevat käännökset, mutkien jyrkkyydet, nopeusrajoitukset ynnä muut. Hän tarvitsee 

ajaessaan pienemmän määrän ulkoisia vihjeitä pystyäkseen ajamaan sovitun tienpätkän, 

sillä poimitut ulkoiset vihjeet sisältävät laajempia tietokokonaisuuksia. Kuljettaja, jolle tie 

on vieras, tekee myös jatkuvasti ennakointeja, mutta hänen ennakointinsa pohjautuu pelk-

kään yleistietoon teistä ja niiden ominaisuuksista. Kuljettaja tietää, kuinka autoa ohjataan 
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tietyntyyppisillä teillä, ja mitkä ovat mahdollisia riskejä. Laajempien kokonaisuuksien en-

nakointi on kuitenkin mahdotonta, jolloin toiminta on väistämättä hitaampaa. (Keskinen, 

2002, 47.) 

Taitavan suorituksen voi oppia (Keskinen, 2002, 43). Mitä aikaisemmassa vaiheessa taidon 

harjoittelun aloittaa, sitä paremmaksi siinä on mahdollista kehittyä (Hakkarainen, Lonka & 

Lipponen, 2004, 73-74). Kun taidon on kerran perusteellisesti oppinut, se ei enää häviä. 

Samoin kuin tieto voi unohtua, taitokin voi ruostua. Alentuneen taitotason harjoittaminen 

takaisin korkealle tasolle on kuitenkin huomattavasti helpompaa, kuin unohtuneen tiedon 

uudelleen haltuun ottaminen. (Anttila, 1993, 60.) 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tämä tutkielma sai alkunsa ketusta, jonka kaavoittaminen tuotti minulle suurta päänvaivaa. 

Tarkoituksenani oli etsiä keinoja, jotka auttaisivat  hahmottamaan paremmin kolmiulottei-

sia muotoja. Keinoja, joiden avulla avaruudellisesta hahmottamiskyvystäni kehittyisi pa-

rempi ja kolmiulotteisten tuotteiden suunnittelusta tulisi helpompaa. Koska kokonainen 

käsityöprosessi ja sen myötä avaruudellinen hahmottaminen kuuluvat tänäpäivänä myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti käsityön oppiaineeseen, 

oli mielenkiintoista tutkia, minkälaisia avaruudellisen hahmottamisen ongelmia ja ratkaisu-

ja prosessin suunnitteluvaiheeseen liittyen on löydetty. Niin itseni kuin tulevien oppilaitte-

ni kannalta uskon löytäneeni hyödyllisiä neuvoja avaruudellisen hahmottamisen taidon 

kehittämiseen ja tulevana opettajana myös kyseisen taidon opettamiseen.  

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli: Millä tavoin avaruudellinen hahmottaminen on 

osa kokonaisen käsityöprosessin suunnitteluvaihetta? Lähdin liikkeelle kartoittamalla 

ensin kokonaisen käsityöprosessin eri vaiheita ja tutkimalla, miten avaruudellinen hahmot-

taminen liittyy prosessin suunnitteluvaiheeseen. Oletukseni avaruudellisen hahmottamisen 

osuudesta ja tärkeydestä prosessin suunnitteluvaiheessa osoittautui oikeaksi. Vaikka ava-

ruudellisen hahmottamisen taitoa tarvitaan myös prosessin muissakin vaiheissa, oli se kir-

jallisuudessakin otettu esiin erityisesti suunnittelun yhteydessä. 

Lähdekirjallisuuden perusteella tuotteen suunnittelun aloittaminen kuvallisten luonnosten 

tai kokeilujen tekemisellä ei ole välttämätöntä, vaan suunnittelun osuus voidaan suorittaa 

mielessä mielikuvien avulla. Luonnokset ja helposti työstettävistä materiaaleista rakennetut 

mallit helpottavat suunnittelutyötä ja suunnitelmasta keskustelemista kuitenkin huomatta-

vasti. Tulevana opettajana pidän luonnosten ja rakennettujen mallien tekemistä tärkeinä, 

jotta osaan ohjata kutakin oppilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Toisen ajatuksia ja 

mielikuvia on hankalaa, ehkä mahdotontakin ymmärtää ilman kuvallista suunnitelmaa.  

Oman kokemukseni mukaan kouluissa ei anneta kovinkaan suurta painoarvoa työn kuvalli-

sen suunnitelman tekemiselle, tai ainakaan se ei ole ollut yleistä kovin pitkään. Toisaalta 

suunnitteluosuuden ohittaminen on mielestäni ymmärrettävää, kun käsityönopetusta on 

toteutettu ositettuna käsityönä, jolloin opettaja on suunnitellut työn keskeiset osat jo val-

miiksi, eikä ohjaamisen avuksi ole tarvittu enää erillistä suunnitelmaa. Kokonaisen käsi-
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työprosessin yhteydessä suunnittelun vaihe on kuitenkin keskeinen ja tärkeä, eikä sitä siksi 

tule ohittaa. 

Käsityöntekijällä on oltava kyky aistia ja havainnoida muotoja sekä kyettävä siirtämään 

mielessä nähdyt muodot konkreettisiksi, käsin kosketeltaviksi kolmiulotteisiksi esineiksi. 

Tehtävä on haastava, etenkin jos kyse on monimutkaisesta muodosta. Tästä syystä raken-

netut mallit nähdään jopa parempina suunnittelun välineinä, kuin luonnokset tai perspek-

tiivipiirustukset. Kolmiulotteisessa esineessä jokainen osa vaikuttaa toinen toiseensa, joten 

samaan aikaan on kyettävä ottamaan huomioon monta asiaa. Se on välillä vaikeaa ko-

keneemmallekin aikuiselle, joten oletan sen olevan melko varmasti haastavaa myös koke-

mattomalle lapselle. Kolmiulotteiset mallit mahdollistavat myös haptisen havainnoimisen, 

joka tämän tutkielman mukaan on lapselle luontainen tapa hankkia tietoa.  Tätä luontaista 

tapaa voisi mainiosti hyödyntää myös opetuksessa, kun opetellaan, millaisista kappaleista 

kolmiulotteiset tuotteet syntyvät.  

Toinen tutkimuskysymykseni on: Kuinka kolmiulotteisten tuotteiden suunnittelua, 

hahmottamista ja valmistusta voi kehittää ja opettaa? Ennakko-oletuksenani oli, että 

avaruudellisen hahmottamisenkin taito on opittavissa ja kehitettävissä aivan kuten muutkin 

taidot. 

Ensimmäisenä keskityin avaruudellisen hahmottamisen taidon opettamiseen. Avaruudelli-

sen hahmottamisen taidon opettamista lähestyin kolmivaiheisen mallin avulla. Vaiheet 

olivat: taidon analysointi, oppijoiden lähtötietojen ja –tason selvittäminen sekä sopivien 

opetusmenetelmien valitseminen.  

Taidon analysointivaihe ja osataitoihin jakaminen on tärkeä, sillä laajan kokonaisuuden 

opettaminen kerralla on hankalaa, tai jopa mahdotonta tiedonkäsittelykapasiteetin rajalli-

suuden vuoksi. Itse ajattelen osataitoihin jakamisen olevan tärkeää myös siksi, että alakou-

lun oppitunneilla käytettävä aikamäärä on rajallinen, eikä kaikkea voi välttämättä opettaa 

kerralla. Analysointi ja osataitoihin jakaminen herättivät myös ajatuksen, että eri osataitoja 

voisi olla mahdollista harjoitella eri oppiaineiden tunneilla. Esimerkiksi visuaalisten taito-

jen hierarkian erilaisiin muotoihin tutustumisen ja niiden tunnistamisen –osio voisi sopia 

matematiikan geometrian opetukseen.  

Opettajalle taidon analysointiin lisähaastetta tuo oman hiljaisen tiedon esiin nostaminen. 

Mitä pidempään jotakin taitoa on harjoitellut ja mitä kokeneempi siinä on, sitä automatisoi-
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tuneemmiksi eri toiminnot ovat tulleet. Siksi tuleekin varmasti olemaan haastavaa osata 

löytää ja kiinnittää huomiota kaikkiin pienimpiinkin mutta tärkeisiin asioihin ja kyetä sa-

nallistamaan ne kaikki myös oppilaille. Analysoinnin ja osataitoihin jakamisen lisäksi op-

pilaiden ennakkotietojen selvittäminen on tärkeää, jotta kukin saa taitotasolleen sopivaa 

opastusta ja riittävästi haasteita. 

Yhtä tärkeässä osassa analysoinnin ja esitietojen selvittämisen ohella ovat opettajan valit-

semat opetusmenetelmät. Yleisimmin käytetyt menetelmät taitojen opetuksessa ovat ha-

vainnollistaminen, selittäminen ja näyttäminen. Oman kokemukseni mukaan samat mene-

telmät sopivat myös avaruudellisen hahmottamisen taidon opetukseen, kun aihe on rajattu 

kolmiulotteisten muotojen hahmottamiseen. Menetelmien ohella taidon opettamisessa pi-

detään tärkeänä sopivan oppimisympäristön valintaa. Esimerkiksi tekstiilityössä tarvittavia 

taitoja tulisi harjoitella tekstiilityön luokassa ja teknisen työn taitoja teknisen työn luokassa 

tai muussa vastaavassa paikassa. Toisaalta kolmiulotteisia muotoja on kaikkialla, joten 

muotojen tunnistamisen ja hahmottamisen oppimiselle ei omasta mielestäni voi nimetä 

vain yhdenlaista oikeaa paikkaa. 

Kuten taidon opettamisen yhteydessä, myös taidon oppimisessa nähdään olevan kolme 

vaihetta: tiedostamisvaihe, jäsentymisvaihe ja täydentymisen vaihe. Tiedostamisvaiheessa 

työskentelyllä on tavoite, mutta toiminta on vielä kankeaa, ja virheitä sattuu paljon. Tarkoi-

tuksena on enimmäkseen vain havainnoida ja kehittää mielikuvia työn suorittamisesta. 

Vähitellen taito alkaa jäsentyä. Mielikuva toiminnasta kokonaisuudessaan selkenee ja vir-

heet sekä tietoisen ajattelun tarve vähenevät. Tietoinen tarkkaavaisuus vaihtuu vähitellen 

motoriseen harjoitteluun, jonka myötä työn jälki paranee. Lopulta toiminta alkaa automati-

soitua ja nopeutua. Myös kyky ennakoida tulevia vaiheita lisääntyy, sillä sisäiset mallit 

työn vaiheista ja suorittamisesta kehittyvät. 

Sisäisistä malleista löysin myös yhden mahdollisen selityksen ongelmaan, josta koko tut-

kielmani sai alkunsa. Tutkielmaa aloittaessani minua ihmetytti, miksi kolmiulotteisen 

pehmolelu ketun kaavoittaminen oli minulle niin haastavaa, vaikka olin harjoitellut kaavan 

piirtämistä paljon, osasin kaavoittaa vaatteita ja minulla oli siihen koulutus. Pukuompelijan 

opinnoissa opiskelin peruspaidan, -housujen, ja –puvun kaavoittamista. Opettelin hahmot-

tamaan, miten erilaiset laskokset, leikkaukset ja hihanpyöriön muodot vaikuttavat lopputu-

lokseen.  
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Havaitsin, että kaikki kaavoittaminen ja kuosittelu, eli peruskaavan muokkaaminen halu-

tunlaiseksi tapahtui aina tutuksi tulleiden kaavojen pohjalta. Minulla oli jo valmiina tietty 

malli, josta lähteä liikkeelle. Vaatteen peruskaavassa on valmiiksi määritelty esimerkiksi 

suhteellisen hyvät hihansuun ja hihan pyöriön kaaret ja sopivankokoiset muotolaskokset. 

Haastavaksi eläinhahmon kaavoittaminen muodostui ehkä siis siksi, että valmista pohjaa ei 

ollut, vaan aloitin tyhjästä. Pehmoeläintä kaavoittaessani jouduin havainnoimaan joka iki-

sen pienen kaaren paikkaa, syvyyttä ja suuntaa. Pääsin kyllä lopputulokseen, mutta paljon 

hitaammin ja vaivalloisemmin, kuin vaatetta kaavoittaessa. Olen kuin Keskisen (2002) 

esittämän esimerkin kahdesta yhtä hyvästä autonkuljettajasta se, jolle ajaminen on tuttua, 

mutta tie on vieras (Keskinen, 2002, 47). 

Avaruudellisen hahmottamisen taidon kehittyessä aikuisen tasolle kymmenenteen ikävuo-

teen mennessä, pidän tämän tutkielman perusteella kokonaisen käsityöprosessin toteutta-

mista mahdollisena viimeistään neljännestä luokasta ylöspäin. Prosessi vaatii opettajalta 

pitkäjänteisyyttä ja osaamista, mutta lopputulos varmasti palkitsee niin opettajan kuin op-

pilaankin.  

Tämä tutkielma on toteutettu täysin aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja niihin liittyvään 

kirjallisuuteen perustuen. Kaikki käyttämäni kirjallisuus on lainattu kirjastoista, joissa ma-

teriaali on kaikkien saatavilla. Tutkielmaa kirjoittaessani olen parhaan osaamiseni mukaan 

pyrkinyt huomioimaan lähdeviitteen alkuperäisen kontekstin ja tarkoituksen, eikä tarkoi-

tuksenani ole ollut irrottaa asiaa alkuperäisestä kontekstistaan tai johdattaa ketään tietoises-

ti harhaan.  Viittaukset kansainvälisiin lähteisiin ovat omia suomennoksiani ja tulkintojani 

tekstistä, joten väärinkäsitysten myötä niihin liittyvät viittaukset saattavat olla tahattomasti 

virheellisiä. Mahdollisuuksien mukaan olen viitannut aina alkuperäiseen lähteeseen. Toisen 

käden lähdettä olen käyttänyt ainoastaan silloin, jos en ole löytänyt alkuperäistä teosta yri-

tyksistä huolimatta käsiini ja asia on ollut kuitenkin sellainen, että se on tutkielman kannal-

ta oleellinen. Käyttämäni lähdekirjallisuuden koen melko luotettavaksi, sillä teokset ja ar-

tikkelit ovat omien alojensa kokeneiden asiantuntijoiden kirjoittamia. 

Käsityötiede on melko nuori tiede, joten tutkittavaa käsityön eri osa-alueilla riittää. Tätä 

tutkielmaa tehdessäni törmäsin siihen, että avaruudellisen hahmottamisen taitoa käsityön 

kontekstissa on tutkittu varsin vähän, vaikka sen tärkeys on huomioitu useammissakin läh-

teissä. Erityisesti kotimainen tutkimus avaruudellisesta hahmottamisesta käsityön alueella 

vaikuttaa olevan varsin vähäistä. 
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Oman ompelija taustani myötä kiinnostukseni herätti myös Suojasen (1988) kommentti 

ompelutekniikoihin liittyvien töiden valmistusprosessien suunnittelun vaativuudesta. Kos-

ka valmistusprosessien suunnittelu jää koulussa usein liian vähälle huomiolle eikä sitä har-

joitella, yksinkertaisetkin ompelutyöt tuottavat vaikeuksia jopa aikuisille. (Suojanen, 1988, 

114-115.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 yhdeksi käsityön tavoit-

teeksi on määritelty kokonaisen käsityöprosessin hallitseminen, joten valmistusprosessin 

suunnittelun tutkimukselle on tarvetta. Itseäni tämä aihe kiinnostaa kahdesta näkökulmasta. 

Ensinnäkin minua kiinnostaa, kuinka tämän päivän koulussa opetetaan valmistusprosessin 

suunnittelua, tai ylipäätään opetetaanko sitä? Opetetaanko sitä niin, että oppilas osaa myö-

hemmin itsenäisesti suunnitella erilaisten tuotteiden valmistusprosesseja? Toisaalta minua 

kiinnostaisi seurata lasta, joka suunnittelee työnsä valmistuksen vaiheita. Seuraisin, mihin 

lapsi suunnittelussaan osaa kiinnittää huomiota, mutta mitkä asiat jäävät mahdollisesti 

huomion ulkopuolelle, joihin opettajana pitäisi osata tarttua. 
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