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noivat tarvitsevansa lisäkoulutusta monimateriaalisen ja samansisältöisen käsityön opetukseen.   
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1 Johdanto 

Jo useamman vuoden ajan on käyty keskustelua siitä, kuinka käsityötä tulisi opettaa perus-

koulussa. Käsityön asema oppiaineena on huolestuttanut alan tutkijoita ja he ovat syystäkin 

pelänneet vähenevien tuntiresurssien myötä miten käsityölle käy. Opetuksessa siirrytään 

kohti kokonaisvaltaisempaa opetusta, jossa opetuskokonaisuudet pyritään rakentamaan mie-

lekkäiksi kokonaisuuksiksi saman aihealueen ympärille yli oppiainerajojen. Yhdistävän ai-

hepiirin kautta luodaan yhteyksiä eri oppiaineiden välille. Käsityössä on todella paljon po-

tentiaalia integroida sitä muihin oppiaineisiin. Käsityön avulla voidaan luoda yhteyksiä ar-

kielämän eri ilmiöihin konkreettisen tekemisen ja materiaalin avulla.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (Opetushallitus 2016) korostetaan op-

pilaiden osallistamista ja kokonaista käsityöprosessia. Kokonainen käsityöprosessi tarkoit-

taa, että sama henkilö tai ryhmä ideoi, suunnittelee ja valmistaa tuotteen sekä suorittaa pro-

sessista ja tuotteesta itsearvioinnin. Käsityössä tulisi pyrkiä eroon siitä, että opettaja suun-

nittelee tuotteet ja oppilas ohjeen mukaisesti valmistaa työn mahdollisimman tarkasti anne-

tun mallin mukaan. Käsityön opetus on ollut perinteisesti ositettua käsityötä eli oppilaat ovat 

annetun mallin mukaisesti valmistaneet työn. Näin ollen oppilaiden oma ongelmanratkaisu-

kyky ja luovuus eivät pääse harjaantumaan.  

Tässä pro gradu-työssä tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat integroivat käsi-

työtä muuhun opetukseen. Tutkimuksen toinen tavoite on pohtia oppilaiden osallisuutta kä-

sityötuotteiden suunnittelussa. Tehtävänä on kuvailla millä eri tavoin oppilaat voivat osal-

listua käsitöissä valmistettavien töiden suunnitteluun. Lisäksi on mielenkiintoista kysellä 

opettajien näkemyksiä käsityöoppiaineen uudistuksesta, jossa yhdistyvät tekninen ja tekstii-

lityö monimateriaaliseksi käsityöksi. Työ on laadullinen empiirinen tutkimus. Aineisto on 

kerätty haastattelemalla luokanopettajia, jotka opettavat käsityötä. Tutkimuksen pääpaino-

piste on fenomenografian mukaisesti jo olemassa olevissa käsityksissä.  

Käsityön opetuksesta on tehty väitöskirjoja ja pro-gradututkielmia. Marjanen (2012) on tut-

kinut koulukäsityötä vuosina 1866-2003. Väitöskirjassa kuvaillaan koulukäsityön kehitystä 

kodinhyvinvoinnin kasvattavista tavoitteista kohti elämänhallinnan taitoja. Rönkkö (2011) 

on selvittänyt luokanopettajaopiskelijoiden käsityölle antamia merkityksiä ja miten merki-

tykset tulisi huomioida käsityön opetuksessa. Kokko (2007) on tutkinut väitöskirjassaan 
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koulukäsityötä tyttöjen kasvattajana ja käsityön vahvaa sukupuolittunutta roolia. Kojon-

koski-Rännäli (1998) on analysoinut käsityön käsitteen merkityssisältöä ja käsittelee käsi-

työn merkityksellisyyttä kasvatuksen välineenä. Hilmola (2009) on tutkinut käsityön ope-

tuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavia tekijöitä teknisessä työssä. Kantola (1997) on teh-

nyt tutkimuksen käsityön ja ympäristökasvatuksen yhdistämisestä sekä Aerila ja Rönkkö 

(2013) äidinkielen ja käsityön integroinnista. Käsityön integroimista muihin oppiaineisiin 

on tutkittu kuitenkin verrattain vähän. Tutkimukset kohdistuvat enemmänkin muiden taito- 

ja taideaineiden integroimiseen. Tutkimuskentällä on tilaa käsityön integroimista tutkivalle 

tutkimukselle. Lisäksi selvitys luokanopettajien käsityksistä oppilaiden osallistamisesta ja 

monimateriaalisesta käsityöstä on ajankohtainen uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (Opetushallitus 2016) myötä.  
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2 Käsityö  

Erilaisia käsityönmuotoja on useita, kuten taidekäsityö, perinnekäsityö, käsityökasvatus ja 

käsityöterapia. Käsityö tarkoittaa erilaisia tekniikoita, kuten virkkausta, kudontaa, neulon-

taa, huovutusta, kirjontaa ja koneompelua. Käsityö voi olla ammatti, harrastus tai oppiaine. 

Tässä tutkimuksessa käsityöllä tarkoitetaan peruskoulun oppiainetta, käsin tai käsityöväli-

nein tehtävää työtä sekä käsityöprosessin tuloksena syntynyttä valmista tuotosta. 

2.1 Käsityön käsitteestä 

Määritelmä käsityöstä on laaja ja sen merkitys vaihtelee riippuen siitä, missä yhteydessä 

käsitettä käytetään. Suojasen (1993,13) mukaan käsityö voi tarkoittaa joko käsin tai käsissä 

pidettävillä työkaluilla tehtyä työtä tai käsin valmistettua tuotetta. Kojonkoski-Rännäli 

(1995, 31) määrittelee käsityön tarkoittavan toimintaa, jossa ihminen valmistaa esineitä eri 

materiaaleista. Adamson (2007, 39) määrittää käsityön materiaalilähtöisesti. Hänen mielestä 

käsityöllinen tekeminen on prosessi, jossa tekijän käsi ja mieli työstävät materiaalia yhdessä. 

Käsityöllä voidaan tarkoittaa siis valmistusprosessia tai valmista tuotosta. Termin käyttö 

edellyttää, että työ tehdään käsiä käyttämällä.  

Käsityötieteen professori Pirkko Anttila (1993, 10-12) avartaa käsityön määritelmää tekni-

sestä suorittamisesta itseilmaisuun. Käsityöllä voidaan ilmaista omaa luovuutta, tunteita ja 

ajatuksia. (Anttila 1993, 10-12)  Käsityö voi olla myös luovan prosessin synnyttämä inno-

vatiivinen uniikkituotos. Myös Karppinen (2001, 106) mieltää käsityön toimintana, joka voi 

painottua eri materiaalien ammattimaiseen käsittelyyn, itseilmaisuun, taiteelliseen ilmaisuun 

tai terapeuttiseen toimintaan.  

Käsityö on myös peruskoulun oppiaine. Suomessa käsityö on ollut omana oppiaineena koko 

peruskoulun historian ajan. 1990-luvulla alettiin suunnitella kaikille oppilaille yhteistä käsi-

työn oppiainetta erillisten teknisen ja tekstiilityön sijaan. Anttila (1993, 7) näki puutteelli-

sena yhtenäisen teoriapohjan ja piti tärkeänä, että käsityön teoriaa täsmennetään. Käsityöstä 

on julkaistu paljon ohje- ja opaskirjallisuutta, mutta tieteelliset julkaisut ovat vähäisiä. Tähän 

lienee osasyynä se, että käsityö omana tieteenalana on varsin nuorehko. Vuonna 1982 Hel-

singin yliopistoon perustettiin ensimmäinen käsityötieteen tiedekunta opettajankoulutuksen 

yhteyteen. (Anttila 1993, 8) 
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2.2 Käsityön merkityksestä 

Käsityötuotteen suunnittelu ja valmistus edellyttää monipuolisia taitoja. Tarkoituksenmu-

kaisen ja toimivan tuotteen suunnittelu vaatii tekijältä ajattelun taitoja ja toteutus riittäviä 

teknisiä taitoja. Prosessi tuottaa tekijälle myönteisiä onnistumisen kokemuksia ja valmis tuo-

tos esteettistä mielihyvää. (Anttila 1993, 10-12)  

Kojonkoski-Rännäli (1995) on tutkinut väitöskirjassaan käsityön käsitteen merkityssisältöä. 

Hän pohtii ilmiötä kasvatuskontekstissa, jotta käsityön merkityksellisyys kasvatuksen väli-

neenä jäsentyy. Tutkimuksen tuloksena käsityön käsitteen merkityssisältö muodostuu kuu-

desta elementistä. 1) Käsityön intentio ihmisen tekemisen perusintentiona perustuu ihmisen 

perustarpeeseen tehdä käsillä. Tämä pohjautuu ajatukseen, että käsillä tekeminen on osa ih-

misen kehollisuutta ja liikkuvuutta. Nykyään ei ole välttämätöntä valmistaa tavaroita itse, 

niin tästä huolimatta käsityö tekemismuotona ei ole kadonnut. 2) Käsin tekeminen käsityön 

tekniikkana on ihmisen suora yhteys työstettävään materiaaliin. Tämä näkyy valmiissa tuo-

toksessa tekijän persoonallisena kädenjälkenä. Samalla se tuottaa tekijälleen käsien kautta 

kokemuksellista maailmaa. Kolmas käsityön elementti on konkreettinen esine käsityön ul-

koisena tuotoksena. Kojonkoski-Rännäli (1995, 67) näkee, että käsityötuote heijastaa tekijän 

persoonallisuutta. Tämä tekee tuotteesta tekijälle hyvin tärkeän ja henkilökohtaisen. Valmis 

tuotos vaikuttaa ja kehittää tekijän minäkuvaan ja itsetuntoon. Kojonkoski-Rännäli (1995, 

65-67) 

Neljäs elementti, Käsityön luonne kokonaisena ja olemisen sallivana tekemisenä, laajentaa 

käsityötuotteen valmistukseen myös esteettisten ja teknisten ominaisuuksien suunnittelun. 

Käsityöprosessi käsittää taitavan tekemisen lisäksi ideointia, luovaa ongelmanratkaisua, 

ajattelua sekä taitoa toteuttaa suunnitelmat. Tässä kokonaisessa käsityön tekemisessä yhdis-

tyvät ihmisen henkiset, älylliset, fyysiset ja motoriset kyvyt ja taidot. Käsityöprosessin ai-

kana koetut kokemukset muodostavat tekijälle sisäisiä kvalifikaatioita. Tämän mukaan Ko-

jonkoski-Rännäli (1995, 68) on nimennyt viidennen elementin sisäiset kvalifikaatiot käsi-

työn tekemisen sisäisinä tuotoksina. Sisäiset kvalifikaatiot tarkoittavat henkisisiä ja fyysisi-

siä kykyjä. Käsityö kehittää laaja-alaisesti sekä ihmisen taitoja että eri persoonallisuuden 

alueita. Kojonkoski-Rännäli (1995, 67-68) 

Kuudes elementti käsityön käsitteen määritelyssä perustuu käytännön järjen kehittyminen 

käsityön tekemisen avulla. Käytännön järki on kyvykkyyttä päätellä asioiden yhteyksiä toi-
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siinsa ja kokonaisuuteen, havainnoida taustalla vaikuttavia tekijöitä ja ennakoida niiden seu-

rauksia. Käytännön järki harjaantuu toiminnassa eli esimerkiksi käsityöprosessissa. Kojon-

koski-Rännälin (1995) käsityön käsitteen määritelmässä käsityö nähdään laajemmin kuin 

pelkkänä taitavana suoriutumisena tai upeana tuotteena. Määritelmä antaa arvoa käsityölle 

myös tekijän persoonallisuuden eri osa-alueiden sekä käytännön järjen kehittäjänä. Kojon-

koski-Rännäli (1995, 69) 

Vuosien 2004 ja 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa on otettu käyttöön 

termi kokonainen käsityöprosessi. Tämän avulla on pyritty eroon valmiita malleja jäljentä-

västä käsityöstä. Kokonaisen käsityön perusajatus on sama kuin mikä on Kojonkoski-Rän-

nälin (1995, 68) yksi ulottuvuus käsityön käsitteen määritelmässä eli käsityön luonne koko-

naisena tekemisenä. Pöllänen (2005, 137) kuvailee kokonaista käsityöprosessia niin, että te-

kijä toteuttaa kaikki vaiheet itse: ideoi, suunnittelee, valmistaa, arvioi tuotetta ja prosessia 

sekä reflektoi toimintaansa ja voimavarojaan. Prosessi muuttuu ositetetuksi käsityöksi jonkin 

vaiheen jäädessä pois. Tyypillisesti tällainen ositettu käsityö on opettajan tai käsityölehden 

mallin mukaan toteutettu tuotos kuten villasukka ilman omaa luovaa suunnittelua.  

Anttila (1993, 32) on analysoinut käsityötä prosessina ja painottaa käsityön suunnittelu- ja 

valmistusprosessia. Hänen mukaansa valmis käsityö edellyttää suunnittelu- ja valmistuspro-

sessin läpikäymistä, jossa on virittynyt tekijän erilaisia persoonallisuuden osa-alueita sekä 

kognitiivisia, sensomotorisia, emotionaalisia ja sosiaalisia tekijöitä. Tekijä hyödyntää aiem-

min oppimaansa uusien ideoidensa toteuttamisessa. Ideat voidaan toteuttaa joko vanhoja jo 

opittuja ratkaisuja soveltaen tai kokonaan uusia ratkaisuja kehittelemällä, joka vaatii luovaa 

ongelmanratkaisukykyä. Tekijä itse arvioi omaa työskentelyään ja prosessiaan sen kaikissa 

vaiheissa ja kykenee tarvittaessa tekemään muutoksia. Tekijä itse myös arvioi lopputulos-

taan. (Anttila 1993, 32) 

Käsityöprosessi on koulukäsityössä oleellisinta oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta. Itse 

valmis tuote ei saa olla pelkkä arvioinnin kohde ja osaamisen mitta. Suoritettu prosessi ni-

menomaan kehittää oppilasta.  
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3 Käsityö oppiaineena perusopetuksessa 

Luvussa 3 kuvaillaan käsityö oppiaineen kehitystä ja sen merkitystä Suomen perusopetuksen 

historiassa. Lopuksi luodaan katsaus nykyhetkeen Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden 2014 (Opetushallitus 2016) mukaan. 

3.1 Käsityön opetuksen kehitys Suomen perusopetuksen historiassa  

Suomeen vuonna 1866 perustetun kansakoulun pääpaino oli kansan sivistäminen. Suomessa 

on annettu käsityön opetusta oppiaineena yleissivistävässä koulutuksessa ensimmäisenä 

maailmassa. (Kantola 1997, 6) Suomen kansakoulun isänä pidetty Cygnaeus piti tärkeänä 

saada tyttöjen käsityö yhdenmukaiseksi oppiaineeksi muiden opetettavien aineiden rinnalle. 

Isaksson (2003, 48) huomauttaa, että vaikka Cygnaeus kannustikin tyttöjä kouluttautumaan, 

niin silti hänen ajatuksensa tyttöjen ja poikien erilaisesta kasvattamisesta oli hyvin sen ajan 

hengen mukaista. Käsityö jaettiin karkeasti tyttöjen käsitöihin sekä poikien käsitöihin. Kau-

pungeissa poikien käsityö ei ollut pakollinen, mutta maaseudun ja kaupungin kouluissa oli 

samat ohjeet käsityön järjestämisestä tytöille. (Marjanen 2012, 86) 

Cygnaeuksen ajatus koulussa annettavasta käsityönopetuksesta oli, että sen piti vastata käy-

tännön tarpeisiin sekä kasvattaa lapsia kätevyyteen, yritteliäisyyteen ja edistää koko perheen 

hyvinvointia. Käsitöitä leimasi käytännöllisyys ja tarve. Tytöille opetettiin arjessa tarvittavia 

tekniikoita ja taitoja ja käytettiin niitä materiaaleja ja välineitä, joita paikkakunnalla oli saa-

tavana. Koulukäsityöopetuksen taso vaihteli ja niinpä 1881 julkaistut mallikurssit yhdenmu-

kaistivat opetusta. Käsityötekniikat olivat melko yksipuolisia kuten ompelua, kehruuta, ku-

tomista, sukankudontaa, juuri- ja olkitöitä. V. 1893 tyttöjen käsityö sai tarkemman mallisar-

jan, jossa oli mainittu neulominen, liina- ja pitovaatteiden ompeleminen, mitan ottaminen, 

kaavojen piirtäminen, paikkaaminen, parsiminen, merkkaus ja virkkaus. Kirjontaa ei suo-

sittu, koska se oli tarpeetonta ja turhan koristeellista ”kaunoaisteja kehittävää”. (Marjanen 

2012, 97, 102) 

Suomen sisällissota vuosituhannen alussa oli osoittanut, että kansan sivistystyö oli ollut liian 

vähäistä. Kansan kahtia jakaantumiset tulevaisuudessa haluttiin estää. Kaikki kansankerrok-

set, sekä niin tytöt kuin pojat, pyrittiin saamaan koulutuksen piiriin. Pedagogiikka keskittyi 

agraariseen työhön, jolla yritettiin saavuttaa talonpoikaisväestöä opetukseen. Vuoden 1912 
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komiteamietintö Kansakoulun käsityönopetus sisälsi käsityönopetuksen kehityslinjat ja yk-

sityiskohtaiset ehdotukset sekä tyttöjen että poikien käsityönopetukselle. Työsarjat oli suun-

niteltu erikseen maalais- ja kaupunkikouluille. Käsityötä tuli opettaa vähintään neljä tuntia 

viikossa. Komiteamietintö linjasi pitkään 1900-luvun käsityöopetuksen sisältöjä kaikilla 

kansakoulun eri asteilla, jonka mukaan moni sukupolvi vuosikymmenten ajan on saanut kä-

sityöoppinsa. Mietinnössä oli annettu tarkat ehdotukset valmistettavista töistä valokuvineen. 

Työsarja sisälsi ohjeet otteita, työjärjestyksiä ja tarvittavia työkaluja myöten. Alemmalla as-

teella kansakoulussa opetus oli yhteistä pojille ja tytöille, jossa harjaannutettiin sormien näp-

päryyttä. Ylemmässä kansakoulussa oli itsestäänselvyys, että opetus eriytettiin tyttöjen ja 

poikien käsityöhön. Pojat harjoittelivat pääasiassa puutöiden perustyötapoja. Tytöt valmis-

tivat hyödyllisiä kodin ja perheen tarvitsemia tekstiilejä ja vaatteita, joita jokanaisen tuli 

osata valmistaa. (Isaksson 2003, 52-54; Kantola 1997, 19; Marjanen 2012, 98) Isaksson 

(2003, 47) näkeekin Suomen käsityön opetuksen pitkän perinteen rasitteena sukupuolistu-

neelle käsityölle ja rooliajattelulle miesten ja naisten töihin.  

1900-luvun alussa koulutusmahdollisuudet maassamme olivat epätasaiset. Vuonna 1921 

säädettiin oppivelvollisuuslaki, jonka avulla saatiin koko kansan koulu. Oppivelvollisuus-

koulu käsitti kuusi luokkaa, joista kaksi oli alakansakoulua ja neljä yläkansakoulua. Koulu-

käsityö sai käytännöllisten tavoitteiden rinnalle kasvatuksellisia piirteitä. Katsottiin, että kas-

vatuksellisesti hyvin suunniteltu käsityönopetus tuotti myös käytännöllistä hyötyä. Tavoit-

teena oli herättää oppilaan innostus ja kiinnostus työtä kohtaan ja ohjata leikin avulla työhön. 

(Marjanen 2012, 108- 110, 123) 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi eli jälleenrakentamisen aikaa ja väestön elinkeinora-

kenne muuttui. Teollistuminen nostatti kansalaisten elintasoa ja Suomi kaupungistui. Maa- 

ja metsätalouden piiristä siirryttiin teollisuus- ja palveluyhteiskunnan tehtäviin. Kansakou-

lun vuoden 1946 opetussuunnitelman tavoitteita oli kasvattaa työhön, taloudellisuuteen, am-

mattiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Koulukäsityön tehtävä oli vahvistaa arkielämässä tar-

vittavaa kätevyyttä, opetella käytännöllisiä työtapoja, arvostaa ruumiillista työtä sekä kehit-

tää itsenäiseen työntekoon. Arkielämän taitojen opetusta annettiin sekä tytöille että pojille, 

ja opetus oli samansisältöistä alkuopetusluokilla. Kolmannella ja neljännellä luokalla opetus 

eriytettiin. Suosituksena oli järjestää 3-6 tunnin vaihto-opetus, jonka aikana tytöt harjoitteli-

vat veistoa ja pojat parsimista, napin ompelua ja virkkausta. Koulukäsityö oli vahvasti suun-

nattu tyttöjen opettamiseen. Sen avulla tähdättiin naiseksi kasvattamiseen ja kodin arkielä-

män kätevyyden harjaannuttamiseen. Valmistettavat tuotteet olivat hyvin käytännöllisiä ja 
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tarpeellisia kodin käyttöesineitä. Esteettisyyteen ja tuotteiden koristeluun alettiin kiinnittä-

mään aiempaa enemmän huomiota, vaikka tarve-esineitä valmistettiinkin. Ennen sotia ei 

suosittu kirjovirkkausta, kirjontatöitä tai pitsin virkkausta, koska niillä ei nähty niin suurta 

hyötyarvoa. (Marjanen 2012, 136-145, 162) 

Kansakoulun tehtävänä oli harjaannuttaa oppilaitaan ruumiilliseen työhön ja antaa heille riit-

tävä sivistyksen taso ja taidot yhteiskunnassa pärjäämiseksi. Oppikoulu oli tarkoitettu jatko-

opintoihin tähtääville ylempien yhteiskuntaluokkien henkisen työntekijöille ja oppiaineet oli 

valikoitu sen mukaisesti. Kansakoulu rinnakkaiskoulujärjestelmänä oli käytännössä toimi-

nut kaksijakoisena ja tämä asetelma haluttiin purkaa. Yhteiskunnan muuttuessa teollisuus- 

ja palveluyhteiskunnaksi, ruumiillisen työn osuus väheni. Yhä useampi oppilaista hakeutui 

jatko-opintoihin. 1960-luvulla käytiin tiukkaa poliittista vääntöä uudesta perusopetuksesta. 

Vuonna 1970 asetettiin uusi peruskoululaki ja voimaan tuli uusi perusopetuksen opetussuun-

nitelma. Peruskoulu ja oppivelvollisuus laajeni yhdeksän vuotiseksi. Ala-aste käsitti luokat 

1-6 ja yläaste luokat 7-9. Opetussuunnitelma tavoitteli tasa-arvoa, demokratiaa sekä moniar-

voisuutta, sillä oppilaan omaleimaista persoonaa haluttiin kehittää. Käsityön tavoitteet nou-

dattelivat opetussuunnitelman yleisen osan tavoitteita. (Marjanen 2012, 165-166) 

Peruskouluun siirtymisen yhteydessä käsityönopetuksen merkitystä pohdittiin perin pohjin. 

Kritiikkiä sai töiden jako fyysiseen ja henkiseen toimintaan, joista jälkimäistä arvostettiin 

vähemmän. Myös tyttöjen ja poikien erillistä opetusta arvosteltiin ja vaadittiin roolijaosta 

vapautumista. Käsityön opetus oli tähän asti painottunut erilaisten tekniikoiden opetteluun 

ja valmistetut tuotteet kodin tarve-esineisiin. 1970-luvulla katse käännettiin kodin ulkopuo-

lelle ja oppilaita alettiin valmentamaan työelämään ja työkasvatukseen. Etenkin poikien tek-

ninen työ nähtiin oivana porttina teknologian opetteluun. (Isakkson 2003, 55-56) Isakkson 

(2003, 56) ottaa esille1970-luvun tekstiilityön ylitarkastajan Pirkko Anttilan näkemyksen 

esinekeskeisestä tekstiilityöstä. Anttilan mukaan oppilaiden tuli hallita käsityössä tarvittavat 

toimintaprosessit, omaksua tarvittavat käsitteet, tyypilliset menetelmät ja tekniikat sekä ma-

teriaalit ja välineet (Isaksson 2003, 56). Yleisen osan kokonaistavoitteet oli jaoteltu seitse-

mään osa-alueeseen, joista yksi oli käden töitä ja käytännön taitoja kehittävä osa-alue. Kou-

lukäsityö vahvisti juuri tämän osa-alueen kehittymistä. Muita käsityön tavoitteita oli antaa 

tiedollista, eettistä ja esteettistä kasvatusta sekä vahvistaa oppilaan omaa persoonaa ja tukea 

mielenterveyttä. Esteettinen kasvatus edisti oppilaan luovuutta, ja siinä tarvittavien taitojen 
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ja tekniikoiden hallintaa. Esteettisiin tavoitteisiin lukeutui esteettiset kokemukset, arvoste-

lukyvyn harjoittaminen sekä elinympäristön viihtyvyyden ja harmonian rakentaminen. 

(Marjanen 2012, 167)  

Oppisisällöt jäivät kuitenkin perinteisiksi vuoden 1970 Peruskoulun opetussuunnitelmassa. 

Tekstiilityöntunneilla tehtiin töitä entiseen malliin ja valmistettavat tuotteet olivat hyvin en-

nakoitavissa vuodesta toiseen ja luokka-asteelta toiselle. Lapaset neulottiin viidennellä luo-

kalla, sukat kuudennella ja seitsemännellä ommeltiin paitapusero. (Isaksson 2003, 57) Tämä 

tuoterepertuaari toteutui vielä 1980-luvullakin.  

1990-luvulla peruskoulun opetussuunnitelma uudistui merkittävästi, ja valtion keskusjohtoi-

suutta haluttiin vähentää. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa esiteltiin lyhyesti ope-

tuksen tavoitteet. Ensimmäisissä kuntakohtaisissa opetussuunnitelmissa koulut saivat itse 

määritellä opetuksen sisällöt. Näin saatiin yksilöllisempiä opiskeluohjelmia. Taso ja laajuu-

det vaihtelivat kunta- ja koulukohtaisesti, vaikka niiden laadintaan oli annettu selkeät ohjeet. 

Yksi selitys tähän on tuntirajojen poistuminen. Oppikirjoja ei enää tarkastettu valtion toi-

mesta, ja kustantajat itse vastasivat niiden sisällöstä. Ensimmäistä kertaa myös pyristeltiin 

eroon oppiainerajoista. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa oli listattu yhdeksän ajan-

kohtaista aihekokonaisuutta, joita tuli integroida eri oppiaineiden yhteyteen. Käsityöhön yh-

distettiin luontevasti kuluttajakasvatus, jonka avulla oppilaille opetettiin harkitsevaa kulu-

tuskäyttäytymistä. (Marjanen 2013, 194-195) 

1990-luvulla käsityön kahta oppiainemuotoa, teknistä ja tekstiilityötä, pyrittiin vahvasti aja-

maan kohti yhteistä käsityötä. Käsityön valinnaisuuden sukupuolittuneisuutta tekstiili- ja 

tekniseen työhön haluttiin todenteolla häivyttää, koska käsityövalinnat antoivat erilaiset val-

miudet tekstiili- tai teknistä työtä oppineille. Tehtyjen valintojen koettiin rajoittavan myö-

hemmin jatko-opiskelupaikkaan hakeutumisessa. (Isaksson 2003, 47; Marjanen 2012, 49) 

Kaikki käsityöalan tutkijat eivät olleet yhtä vakuuttuneita yhteisestä käsityöstä. Kaukinen 

(1998, 74) oli huolissaan käsityötaidon syvällisestä oppimisesta, kun samaan oppiaineeseen 

yhdistetään kahden oppiaineen sisällöt opetustuntimäärien lisääntymättä. Lisäksi huolena oli 

teknologian vallan ottaminen oppisisällöissä ja tekstiilityön ilmaisuvoiman kuihtuminen. 

Lepistö, Rönkkö ja Tuikkanen (2013, 98) ovat osoittaneet tutkimuksessaan, että monipuo-

listen oppisisältöjen taustalla ovat yhtenevät oppimistavoitteet. Molemmat substanssialat ke-

hittävät taidon oppimista, avaruudellista hahmottamista, ongelmanratkaisukykyä, prosessin-

hallintaa, suunnitelmallisuutta ja luovuutta. Eroavia tekijöitä löytyi materiaalien erilaisista 
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käsittelymenetelmistä. Lisäksi teknologiasisältöjen koettiin heikentävän kädentaitojen ar-

vostusta. (Lepistö, Rönkkö ja Tuikkanen 2013, 98) Osa Kaukisen (1998, 74) pelkoskenaa-

rioista osoittautui siis todeksi. 

Lindforsin (2010, 108) mukaan vuoden 2004 opetussuunnitelmassa pyrittiin edistämään op-

piaineen tasa-arvoa lisäämällä käsityön yhteistä oppiainesta. Vuoden 2004 opetussuunnitel-

massa käsityö oppiaineena oli murroksessa, jossa ei enää eritelty käsityötä tekstiiliin ja tek-

niseen työhön. Käsityöstä alettiin käyttämään termiä samansisältöinen käsityö, jossa sekä 

tytöille että pojille opetetaan samoja sisältöjä. Samansisältöisessä käsityössä oppilas käy läpi 

laajan materiaali-, työväline- ja tekniikkaopetuksen. (Huovila & Rautio 2007, 6-7) 

Koulukäsitöissä valmistetuissa tuotteissa on painottunut kautta vuosikymmenten käytännöl-

lisyys ja hyödyllisyys. Anttilan (1993, 10, 13) mielestä käsityö oppiaineena vaalii kulttuuri-

perinnettämme ja on tradition säilyttämisen ja kehittymisen kannalta tärkeä. Valitettavasti 

tässä piilee kääntöpuolena liika pitäytyminen vanhoissa perinteissä. Käsityötä on leimannut 

juuri traditioon pitäytyminen, vanhojen tekniikoiden ja mallien toistaminen. Koulukäsityöt 

on toteutettu tarkasti valmiin ohjeen mukaan ja toisinnettu haluttu malli. Opetussuunnitelmat 

ovat vuosikymmeniä toteuttaneet samaa tuottamistoimintaa korostavaa tavoitetta (Kantola 

1997, 46).  1800-luvun lopulla niin kuin tänäkin päivänä neulotaan lapasia, sukkia ja pipoja. 

1920-luvulla tyttöjen käsitöissä ommeltiin nukkeja ja nukenvaatteita, ja 2010-luvulla virka-

taan maskotteja. Käsityönopetuksen tavoitteena on ollut jo 1920-luvulta lähtien innostaa op-

pilaita käsityön pariin ilon ja leikin kautta sekä löytää käsillä tekemisestä itselle harrastus. 

(Marjanen 2012, 132)  

Koulukäsityön tavoitteet ovat Marjasen (2013, 242) mukaan tasapainoilleet kasvatuksellis-

ten ja käytännöllisten tavoitteiden välillä, riippuen vallitsevasta yhteiskunnan tilasta. Sota-

vuosien jälkeen ja lamavuosina käsitöissä on korostunut käytännöllisyys. Lisäksi on paino-

tettu hyvää tuotteiden valmistamisen osaamista ja lopputuotosta. Koulukäsityö on ollut vah-

vasti sukupuolittunut poikien tekniseen ja tyttöjen tekstiilikäsityöhön. Jako näihin kahteen 

käsityön lajiin on saanut alkunsa 1800-luvun lopulta, jolloin käsityö jaettiin kyseenalaista-

matta naisten ja miesten käsitöihin. Marjanen (2013, 242) Tyttöjä valmisteltiin Kokon (2007, 

124) mukaan perheenäidiksi ja vaimoksi. Käsityötä käytettiin tähän asemaan ja rooliin kas-

vattamisen apuvälineenä. Kun taas hyvinä vuosina painopiste on ollut kasvatuksellinen, ja 

käsityöprosessi on ollut merkityksellinen. Käsityöoppiaineen kasvatuksellinen arvo on kui-

tenkin koko kouluhistoriamme ajan tiedostettu ja tunnustettu. (Kokko 2007, 124)  
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3.2 Käsityö perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 

Käsityö kuuluu taito- ja taideaineisiin yhdessä musiikin, kuvataiteen ja liikunnan kanssa. 

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (Opetushallitus 2016, 146, 

270) kuvaillaan käsityötä oppiaineena monimateriaaliseksi, jossa opetellaan käsityöilmaisua 

ja muotoilua sekä teknologiaan perustuvaa toimintaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 (Opetushallitus 2016) ei löydy enää jakoa tekniseen ja tekstiilityöhön. Sen 

sijaan opetus on kaikille samansisältöistä, jossa tutkitaan, keksitään ja kokeillaan eri materi-

aaleista ja erilaisin valmistusmenetelmin.  Oppilaita ohjataan toteuttamaan kokonaisia käsi-

työprosesseja, jotka käsittävät tuotteen suunnittelun, valmistuksen ja prosessin arvioinnin, 

joko itsenäisesti tai yhdessä toisten oppilaiden kanssa. Käsityö tutkivana ja kokeilevana toi-

mintana kehittää oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia, motorisia taitoja ja 

luovuutta. Käsityön merkityksellisyys selviää oppilaalle pitkäjänteisen prosessin aikana. Kä-

sityöllä voidaan vahvistaa oppilaan itsetuntoa mielihyvää tuottavan kokemuksen kautta. Sa-

malla oppilas oppii arvostamaan itseään tekijänä. Opetuksessa korostetaan oppilaiden omia 

kiinnostuksen kohteita ja yhteisöllistä toimintaa. (Opetushallitus 2016, 146, 270)  

Valtakunnallisessa POPS:ssa 2014 (Opetushallitus 2016, 146- 148, 270-274) ei ole sanottu 

tarkkoja tuotteita, joita käsitöissä tulisi valmistaa. Sen sijaan on viitattu esimerkiksi 1.-2. 

luokka-asteiden käsitöissä ”pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla”. 

Tämä vihjannee esimerkiksi penaalin, kassin, pussukan, rasian tai pipon, kaulaliinan tai 

muun vastaavan tuotteen valmistukseen. Materiaaleista on lueteltu ylimalkaisesti puu, me-

talli, muovi, kuidut, langat ja kangas sekä 3.-6. luokka-asteilla lisänä kierrätysmateriaalit. 

Opetuksessa käytettäviä tekniikoita ei ole mainittu. Sen sijaan on kuvailtu käytettäviä väli-

neitä niin, että niiden avulla voidaan leikata, liittää, yhdistää, muokata ja työstää materiaa-

leja. (Opetushallitus 2016, 146- 148, 270-274) Yhdessä lauseessa on mainittu, että opetuk-

sessa käytetään teknisen ja tekstiilityön työtapoja (Opetushallitus 2016, 147). Taustalla näyt-

täisi kuitenkin olevan oletus, että opettajat tietävät perinteet teknisen ja tekstiilityön työta-

voista.    

POPS 2014 (Opetushallitus 2016, 147, 270-271) käsityöoppiaineen tehtävänä korostuu ko-

konaisen käsityöprosessin hallinta, jonka avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja omia 

suunnittelutaitoja. 1-2 luokkien käsitöiden ideoinnissa hyödynnetään omia tunteita, tarinoita, 

mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä draamaa, leikkiä ja pelejä. 

Ohjatun suunnittelun tukena käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. 3-6 
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luokat suunnittelussa lähtökohtana voi olla moniaistiset kokemukset ja elämykset. 3-6 luo-

kalla suunnitelmallisuus laajenee suunnitelmien visuaaliseen dokumentointiin, jossa voidaan 

hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. Käsityön valmistus tapahtuu itse tehdyn suunnitel-

man ohjaamana. Vuosiluokilla 3-6 käsityön sisältöihin kuuluu alan käsitteiden, sanaston ja 

symbolien opettelua. Materiaalien ominaisuuksien tuntemusta syvennetään niitä monipuoli-

sesti työstäen, jotta voidaan kehitellä toimivia ratkaisuja. Teknologiaa hyödynnetään ja har-

joitellaan ohjelmointia robotiikan ja automaationa avulla. (Opetushallitus 2016, 270-271) 

Oppilaiden erilaiset valmiudet huomioidaan käsityön opetuksessa ja tehdään tarvittaessa 

eriytettyjä ratkaisuja oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Op-

pilasta tuetaan saamaan onnistumisen kokemuksia. Oppilasta kannustetaan omiin luoviin 

ratkaisuihin ja kehittämään omia käsityötaitojaan yksin tai yhdessä toisten kanssa. Käsityön 

toiminnallinen oppiminen vaatii riittävän määrän aikaa ja ohjausta. (Opetushallitus 2016, 

147, 272) 

Käsityön kasvatuksellisuus tulee esille oppiaineen tehtävän kuvauksessa, jossa määritellään 

käsityön luovan pohjaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Eettisyyden ja ekologisuu-

den lisäksi käsityön avulla pyritään kasvattamaan osallistuvia, osaavia ja yrittelijäitä kansa-

laisia. Oppilaita kannustetaan arvostamaan omaa kädenjälkeään ja itseään sekä ylläpitämään 

käsityökulttuuria. Käsityön arvioinnissa suoritetaan itse- ja vertaisarviointia käsityöproses-

sista sen aikana ja sen jälkeen. Arvioinnin välineenä käytetään oppilaan tuottamaa dokumen-

tointia prosessin eri vaiheista. Arviointi ja työstä annettava palaute tulee olla myönteistä ja 

kannustavaa. Arvioinnin kohteena on oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen lisäksi laaja-

alaisten käsityötaitojen ja -tiedon kehittyminen. Työn ja taidon kehittämiskohde osoitetaan 

sekä ohjataan kehittävään suoritukseen. (Opetushallitus 2016, 270, 272) 

Vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2016, 146- 

148, 270-274) korostuu oppilaan oma aktiivisuus ja kokonainen käsityöprosessi. Käsityön 

perinteistä sukupuoliroolien vahvistavaa vaikutusta on vältetty kaikille samansisältöisellä 

käsityöllä sekä monimateriaalisuudella. Käsityöllä pyritään innostamaan oppilaita kokeelli-

suuteen ja yhteistyössä toisten kanssa tekemiseen. Teknologia hyödynnetään käsityön suun-

nittelussa, valmistuksessa ja prosessin dokumentoinnissa. Toiminnallista opetusta tuetaan 

verkkoympäristöillä sekä mahdollisuuksien mukaan käydään museoissa ja näyttelyissä tu-

tustumassa kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin. Ryhmätyöskentely lisääntyy, ja opet-

taja nähdään enemmän toiminnan ohjaajana ja oppilaat luovina, kekseliäinä kokeilijoina. 



14  

 

  

Laaja-alaisuutta korostetaan oppiainerajat ylittävillä tehtäväkokonaisuuksilla. (Opetushalli-

tus 2016, 146- 148, 270-274) 

Käsityönopettaja Minna Matinlauri (2017) on ollut rakentamassa uutta Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteita (Opetushallitus 2016). Matinlauri (2017, 40-41) määrittää uuden 

käsityön olevan muotoilua, ilmaisua ja teknologiaa. Materiaalit eivät rajoitu vain kankaaseen 

ja puuhun, vaan se voi olla mitä vain. Käsityönopetuksen perustana tulee olla oppilaan oma 

luovuus, oivaltaminen ja kokeileminen. Oppilaiden tulee saada tehdä itsensä näköisiä tuot-

teita eikä taitavuus ole oleellisin. Käsityöprosessin ja valmiiden töiden dokumentointi digi-

taalisessa muodossa on osa käsityöprosessia. (Matinlauri 2017, 40-41) 

3.3 Käsityöoppiaineen merkityksestä 

Luvussa 2 todettiin, että käsityö on käsitteenä monimerkityksellinen ja merkitys määrittyy 

kontekstinsa mukaan. Koska käsite on laaja, niin on sen vaikutuksetkin moninaiset. Käsityön 

merkitys peruskoulun sivistävänä oppiaineena ei rajoitu pelkästään taitavien kädentaitojen 

harjaannuttamiseen ja eri käsityötekniikoiden opetteluun. Käsityön merkitys tulee nähdä 

moniulotteisempana kokonaisuutena. Käsityö on kasvatuksellinen oppiaine ja yksi sen ta-

voitteista ovat kokonaisvaltainen oppilaan kehitys. Nykypäivänä kun kaiken voi ostaa val-

miina, käsityötaitoja ei opeteta pelkästään tarpeeseen ja elämää varten. Käsityöllinen toi-

minta auttaa elämänhallintataitojen kehittymisessä ja arkielämän taitojen opettelussa (Kau-

kinen 2009, 7).   

Kojonkoski-Rännälin (1995) mukaan käsillä tekeminen on ihmisen yksi perustarpeista, jota 

mm. koulukäsityöllä voidaan toteuttaa. Käsityö on työtä, jossa vaaditaan ihmisen koko ke-

hoa ja taitoja. Ilman kehoa ja liikkuvuutta käsitöiden tekeminen ei onnistuisi. Käsityö kehit-

tää monipuolisesti oppilaan kognitiivisia taitoja, joihin kuuluu ajattelu- ja ongelmanratkai-

sutaidot. (Kojonkoski-Rännäli 2002, 234) Käsityö kehittää käden ja silmän koordinaatioky-

kyä, avaruudellista hahmottamista, näppäryyttä ja tarkkuutta. Käsityön avulla opetetaan mo-

toristen kädentaitojen lisäksi myös luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, kolmiulotteisten asi-

oiden hahmottamista, pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta, projektityöskentelyn taitoja ja 

yhteistyötaitoja. (Huovila, Hintsa, Säilä, 2009, s. 16-21) 

Käsityö ei saa jäädä pelkästään motorisia kädentaitoja ja taitavaa teknistä osaamista harjoit-

tavaksi oppiaineeksi, sillä on tarjottavanaan laajempikin anti. Lepistön ja Rönkön (2009, 46, 
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48) mukaan käsityön kasvatuksellisuus perustuu kokonaisen käsityöprosessin mahdollista-

miseen. Kokonaisessa käsityössä oppilas valmistaa itse ideoimansa työn samalla ratkaisten 

suunnitteluun ja suunnitelmien valmistukseen liittyviä ongelmia. Kokonaiseen käsityöhön 

kuuluu myös oman toiminnan arviointi koko prosessin ajan. (Lepistö ja Rönkkö 2009, 46, 

48) Käsityö tarjoaa siis luovuuden aspektin. Tätä mahdollisuutta ei pidä jättää huomioitta 

tarjoamalla oppilaille vain valmiiksi suunniteltujen mallien valmistamista. 

Tehty käsityötuote on lähes aina jollakin tavalla tekijänsä persoonaan liittyvä ja tekijälle 

tämän vuoksi tärkeä. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 65, 69) Käsityön kautta voi parhaimmillaan 

kertoa itsestään ja tunteistaan. Fokuksen ollessa käsityössä, tekemisessä itsessään, voi muut 

asiat tällöin jättää taka-alalle ja nauttia käsityöstä syntyvistä kokemuksista (Pöllänen 2009, 

46). Käsitöiden tekeminen tuottaa tekijälleen usein mielenrauhaa ja tyytyväisyyttä, mutta 

kehittää oleellisesti myös pitkäjänteisyyttä ja tervettä itsekriittisyyttä (Lepistö, Rönkkö & 

Tuikkanen 2013, 109; Pöllänen 2009, 67, 71, 75). Näiden käsityön ominaisuuksien vuoksi 

käsitöitä voi hyödyntää itseilmaisun välineenä. Tämä käsityön merkityksellisyys ja mahdol-

lisuus mielihyvän tuottajana ja itsetuntoa vahvistavana on kirjattu myös Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteisiin 2014 (Opetushallitus 2016, 146, 270).  

Räisäsen (2009, 28) mukaan taito-ja taideaineista oletetaan olevan apua nuorten pahoinvoin-

tiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn, koska nämä oppiaineet vaikuttavat niin kouluviihtyvyyteen, 

sosiaalisesti hyväksytyksi tulemiseen kuin mielenterveyteen. Käsillä tekeminen on terapeut-

tista, koska materiaalin konkreettinen tunne tuottaa mielihyvää. Mielihyvää tuottaa myös 

Lepistön ja Rönkön (2009, 45-46) mukaan kokonainen käsityöprosessi, jossa oppilas itse 

toteuttaa omia suunnitelmiaan valmiiksi tuotteeksi. Prosessi sisältää päätöksiä, valintoja, ko-

keiluja, harkintaa työn visuaalisuuden sekä teknisen toteutuksen suhteen. Oppilas ratkoo val-

mistuksen aikana tulevia ongelmia sekä arvioi omaa toimintaansa prosessin aikana ja val-

mista tuotosta. Kokonainen käsityöprosessi vahvistaa oppilaan minäkuvaa ja itsetuntoa. It-

setehty, omannäköinen ja valmiiksi saatu tuote palkitsee tekijäänsä. Käsityön merkitykselli-

syys piilee koko sen tapahtumaketjussa eli prosessissa. Käsityön valmistus vaatii monenlai-

sia vaiheita suunnittelusta valmistukseen. (Lepistö ja Rönkkö 2009, 45-46)  Nämä eri vaiheet 

tarjoavat opettajalle pedagogisesti monipuolisia lähtökohtia. Käsityönopettaja Matinlauri 

(2017) on huomannut työssään käsityön mahdollisuuden oppilaan kohtaamisessa. Tekemi-

sen lomassa oppilaat ovat puhuneet aroistakin asioista. Tämä edellyttää opettajalta kiireettö-

myyttä ja luokkaan luotua turvallista, avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä. Käsityö lisää 

ihmisen hyvinvointia. 
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Sjöberg (2009, 71) kritisoi suomalaista laajaa käsityön opetuksen kuvaa. Hänen mielestä 

suomalainen käsityö oppiaineena on kuin sateenvarjo, jonka alle lukeutuu erilaisia käsityö-

tekniikoita kuten puu- ja metallityöt, elektroniset ja mekaaniset työt, ompelu, kudonta ja li-

säksi erilaiset koristelutekniikat. Käsityöllinen toiminta opetuksessa perustuu kokonaiseen 

käsityöhön, jossa oppilas itse suunnittelee ja valmistaa tuotteen. Tässä kohtaa Sjöbergin 

(2009) mielestä on kohtuutonta odottaa, että kaikki oppilaat kykenisivät kokonaiseen käsi-

työprosessiin. Hänen mielestä tulevia luokanopettajia pitäisi kouluttaa paremmin käsityö-

prosessin ohjaamiseen ja opettaa suunnitteluntaitoja opettajille. (Sjöberg 2009, 71-81) Pöl-

länen (2009) korostaakin, että oppilaiden tulee hallita ensin perustaidot ennen kuin he ovat 

kykeneväisiä kokonaisen käsityöprosessin hallintaan.  
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4 Integrointi 

Sanalla integraatio on monta merkitystä. Kantolan (1997, 106) määritelmän mukaan integ-

raatio tarkoittaa yhtenäistämistä ja yhtenäisen kokonaisuuden muodostamista. Integraatio 

sanana yhdistetään helposti erityisopetuksen piiriin ja tarkoitetaan yhteisopetusta, jossa eri-

tyistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat yleisopetuksen luokissa. Didaktiikassa integraatio on 

alun perin tarkoittanut opetuksen eheyttämistä eli sisältöjen muodostamista laajoiksi koko-

naisuuksiksi. (Hellström 2008, 87) Tässä tutkielmassa integraatiolla tarkoitetaan oppiainei-

den ja sisältöjen integrointia eli yhdistämistä. Tässä luvussa käsittelen oppiaineiden integ-

rointia ja opetuksen eheyttämistä.  

4.1 Oppiaineiden integroinnin merkitys oppimiselle ja opettamiselle 

Integrointi tarkoittaa yhteen liittämistä ja yhdistämistä. Integroinnilla tarkoitetaan oppiai-

neksen ryhmittämistä suuremmiksi asiakokonaisuuksiksi tai yhdistämällä eri oppiaineita sa-

man aihepiirin ympärille. Integroinnin tarkoituksena on oppilaan kokonaisvaltaisen kasva-

tuksen ja opetuksen saavuttaminen, johon oppiainejakoinen systeemi ei pysty. (Puurula 

1998, 15) Oppimiskokemukset ja opetusjärjestelyt integraatiossa voidaan tehdä joko verti-

kaalisesti tai horisontaalisesti, jonka toteutusmenetelmiä ovat rinnastaminen, jaksottaminen, 

läpäisy tai teemaviikot. Vertikaalisessa integraatiossa samaan kokonaisuuteen kuuluvat op-

pimiskokemukset on järjestetty peräkkäin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tietyn aiheen 

tiimoilta opetetaan peräkkäisillä tunneilla eri oppiaineissa. Horisontaalisessa integraatiossa 

oppimiskokonaisuus muodostetaan kahden tai useamman oppiaineen kanssa samanaikaisesti 

eli rinnastamalla. Jaksottamalla tapahtuvassa menetelmässä samanaikaisesti opeteltavien 

oppiaineiden määrää on vähennetty tietyn jakson ajan ja keskitytään muutamaan oppiainei-

seen. Integraation muodoista tärkein merkitys on horisontaalisella eli samanaikaisesti tapah-

tuvalla oppimiskokemuksella. (Kantola 1997, 106-107) 

Läpäisymenetelmässä on eri aihekokonaisuuksia, joita otetaan eri oppiaineissa käsittelyyn 

silloin kun ne luontevasti käsiteltävään aiheeseen sopivat. Opetussuunnitelmissa on ollut 

näitä kaikkia oppiaineita kattavia läpäisykokonaisuuksia vaihdellen eri teemoin. 1970-lu-

vulla opetussuunnitelmaan kirjattiin ensimmäisen kerran aihekokonaisuuksia, joita tuli opet-

taa eri oppiaineiden yhteydessä.  Vuoden 1994 POPS:ssa oli myös kuvailtu yhdeksän op-

piainerajat ylittäviä aihekokonaisuuksia, ja näitä tärkeitä teemoja tuli sisällyttää opetukseen. 

(Kantola 1997, 37, 107) Tämän hetkisessä opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
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2016, 20-25) on seitsemän laaja-alaista osaamisen kokonaisuutta, joita ovat 1) ajattelu ja 

oppiminen, 2) itsestä huolehtimisen ja arjen taidot, 3) kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku-

tus ja ilmaisu, 4) monilukutaito 5) tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 6) työelämätai-

dot ja yrittäjyys sekä 7) osallistuminen ja vaikuttaminen.  

Opetuksen voi järjestää ilman oppiainerajoja, jolloin puhutaan kokonaisopetuksesta. Koko-

naisopetuksessa oppiaineet on korvattu aihekokonaisuudella, joka käsittelee samaa ilmiötä 

eri tieteidenalojen näkökulmasta. Esiopetus perustuu kokonaisopetukseen, jossa opetusta ei 

anneta oppiaineittain vaan aihekokonaisuuksina. (Kantola 1997, 108) 

Integraatiosta puhuttaessa käytetään myös termiä eheyttäminen. Se tarkoittaa irralleen ole-

vien osien yhteen sovittamista. Koulussa tällaisia erillään olevia osia ovat esimerkiksi oppi-

aineet. Koulupäivä rytmittyy lukujärjestyksen ja siihen merkittyjen oppiaineiden mukaisesti. 

(Cantell 2016, 157-158) Oppiaineille on laskettu lukukausittaiset tuntimäärät Opetushalli-

tuksen määräämissä tuntijaoissa, jonka puitteissa opetussuunnitelman mukaiset oppiai-

nekohtaiset sisällöt on opetettava. Opetuksen sisällön eheyttämisellä tarkoitetaan oppilaan 

tietojen ja taitojen yhdistämistä yli oppiainerajojen. Eheyttämisellä pyritään saamaan oppi-

laalle ymmärrys opiskeltavien asioiden välisistä suhteista. (Opetushallitus 2016, 31). Eheyttä-

misellä on tarkoitus muodostaa laajoja oppimiskokonaisuuksia, jossa yhdistetään kahta tai 

useampia aineita saman aihepiirin ympärille. Kokonaisuuksien avulla autetaan oppilasta ym-

märtämään arkielämän ilmiöitä.  

Halisen ja Jääskeläisen (2015, 22) mukaan opetuksen eheyttäminen on sekä sisältöä että työ-

tapoja koskeva pedagoginen lähestymistapa. Eheyttävässä opetuksessa keskitytään laaja-

alaisiin, oppiainerajat ylittäviin ilmiöihin, aihepiireihin ja teemoihin. 

Oppiaineiden sisältöjen eheyttämistarkoituksen taustalla on useita tekijöitä. Hellströmin 

(2008, 55) mukaan yksi niistä on muuttunut tiedonkäsitys. Tiedon ajatellaan nykyään olevan 

alati muuttuvaa. Toiseksi oppiaineet ovat perinteisesti muodostuneet yliopistojen tieteenala-

jaoista. Maailma ei kuitenkaan näyttäydy lapsille oppiaineittain vaan kokonaisuuksina. Kol-

mantena syynä opetuksen eheyttämiselle on oppilaskeskeisempään opetukseen siirtyminen. 

Tietoa ei vain jaeta oppilaille, vaan oppilaiden tulee myös itse rakentaa ja hankkia tietoa. 

(Hellström 2008, 55-56) Opetuksen yhteneväisyys luo uudenlaista toimintakulttuuria kou-

luun, jossa tietoa rakennetaan yhdessä (Opetushallitus 2016, 31). Etenkin toiminnallisuus on 

eheyttämisen kantava ajatus. Tieto ei tallennu pelkästään kuuntelemalla, vaan toiminnassa 
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tutkimisen ja tekemisen kautta tieto tallentuu parhaiten. Hellströmin (2008, 56) mukaan kuu-

luisat kasvatustieteilijät Herbart, Dewey ja Koskenniemi olivat jo aikoinaan sitä mieltä, että 

lapsi luonnostaan hahmottaa ympäristöään kokonaisuuksina. Oppiainejaot pirstovat luon-

nollisia kokonaisuuksia ja hajottavat lapsen kokemusmaailmaa. Cantell (2015, 159) pohtii, 

vastaako Suomen koulutusjärjestelmän oppiainejako enää nykymaailman jäsennystä. 

4.2 Käsityön integrointi muuhun opetukseen 

Taito- ja taideaineet, johon käsityö lukeutuu, toteuttavat samaa selkeää oppiainejakoista jär-

jestelmää kuin muutkin oppiaineet (Cantell 2016, 156). Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 vaaditaan, että käsityössä työskennellään myös ilmiöpohjaisesti yhdistä-

mällä eri oppiaineita saman teeman ympärille (Opetushallitus 2016, 146, 270). 

Kantola (1997) on tutkinut väitöskirjassaan käsityönopetuksen yhdistämistä ympäristökas-

vatukseen. 1990-luvulla ympäristötietoisuus lisääntyi ja ympäristökasvatuksellista ainesta 

sisällytettiin myös käsityön opetukseen. Kantolan (1997, 108-109) mielestä käsityön yhdis-

täminen muiden oppiaineiden kanssa on mahdollista. Alakoulussa vaivattomimmin se ta-

pahtuu, jos luokanopettaja itse opettaa sekä käsityön että pääosan muista oppiaineista. Kan-

tola (1997, 105) toteaa, että kuvataide on ollut perinteinen käsityöhön integroitava oppiaine. 

Molemmat toimivat taidekasvatuksen menetelmin ja tukevat molemmissa aineissa tapahtu-

vaa oppimista. Kuvataiteessa opetellaan väri- ja muoto-oppia, piirtämistä sekä esineiden ra-

kenteeseen, struktuuriin ja toiminnallisuuteen liittyviä asioita. Nämä taidot ovat tarpeen kä-

sitöissä tuotteen suunnittelussa. 

Aerilan ja Rönkön (2013, 89) mukaan taiteisiin liittyvää opetusta tulisi lisätä, koska taide-

pohjaisella opetuksella on positiivisia vaikutuksia lasten hyvinvoinnille, identiteetin kehit-

tymiselle ja luovalle ajattelulle. Aerila ja Rönkkö (2013) ovat tutkineet äidinkielen yhdistä-

mistä käsityöhön esikoululaisilla. Tutkimuksessa oppilaat tekivät kertomuksien pohjalta 

hahmoja käsityöllisin menetelmin. Oppilaat olivat itse keksineet omat kertomuksensa heille 

luetun tarinan jatkeeksi ja suunnittelivat sekä valmistivat omassa sadussaan esiintyneen hah-

mon. Aerilan ja Rönkön (2013) tutkimuksen mukaan oppilaat hyötyivät prosessista. Tari-

noiden kertominen ja lasten sadutus tukivat ja auttoivat käsityötuotteen suunnittelussa. Tut-

kimus osoitti, että integroitu oppimisprosessi voi olla tehokas ja luova työskentelymuoto 

esikoulussa. Lasten työskennellessä heille itselle merkityksellisellä tavalla he samanaikai-

sesti ilmaisivat ajatuksiaan ja tunteitaan. (Aerila ja Rönkkö 2013, 89-98) 
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Luovan ajattelun harjoittaminen käsityön avulla on yksi käsityön merkityksellisimpiä seik-

koja. Taiteeseen pohjautuvassa opetuksessa on tärkeää lasten luovuus sekä oppimisessa että 

toiminnassa. Luovuus kehittää persoonan kognitiivisia taitoja, henkilökohtaisia ominaisuuk-

sia siinä missä ympäristön vaikutuksetkin. Luovuuteen sisältyy myös kyky synnyttää uusia 

tapoja tarkastella tuttuja ilmiöitä. Luovuuden käyttö edellyttää rohkeutta, riskinottokykyä, 

kykyä käyttää huumoria, sensitiivisyyttä ja ympäristön tarkkailua. Se vaatii myös päättäväi-

syyttä tehdä asiat hyvin, tahtoa tehdä lujasti töitä keskittymistä ja kykyä kohdata vaikeuksia. 

Luovuus on ominaisuus, joka kaikilla on ja sitä voi kehittää. Opettaja voi haastaa lasta miet-

timään uusia ratkaisuja kyselemällä epätavallisia kysymyksiä. Oppilaat voivat tehdä uusia 

oivalluksia ja esittää ideoita uudella tavalla sekä ratkaista ongelmia itsenäisesti. Tähän usein 

liittyy kekseliäisyys, innovatiiviisuus ja yritteliäisyys. (Aerila ja Rönkkö 2013, 90)   

Käsityöllinen toiminta opettaa oppilaalle taitoja, joita hän tarvitsee arkielämässään. Käsityö 

kasvattaa myös yritteliäisyyteen, taitavuuteen ja ahkeruuteen. Lepistö ja Rönkkö (2009, 45) 

ottavat esille, että käsityö on luontevasti liitettävissä yrittäjyyskasvatukseen. Heidän mu-

kaansa käsityölliseen toimintaan kuuluu mahdollisuuksien havaitseminen, innovatiivisuus, 

uuden toiminnan aikaansaaminen ja riskinotto. Näitä samoja toimintoja liitetään määriteltä-

essä yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä. Nämä näkökulmat tuovat esille sen, että käsityö toimin-

tana voi kehittää oppilaan elämänhallintataitoja. (Lepistö ja Rönkkö 2009, 58-61) 

Robert ja Michele Root-Bernstein (2013) ovat tutkineet taiteen ja käsityön harjoittamisen 

vaikutusta luonnontietelijöillä ja insinööreillä. Heidän mielestä luonnontieteilijät ja 

insinöörit hyötyvät taiteen ja käsityön menetelmistä, koska taiteen ja käsityön 

työskentelytavat ovat hyödyllisiä ammateissa, joissa kehitellään uusia innovaatioita. Taiteen 

ja käsityön tekeminen kehittävät mielikuvitusta, kasvattaa luovuutta ongelmien ratkomiseen 

ajattelun ja observoinnin taitoja, visuaalista ajattelua ja hahmotuskykyä. Robert ja Michele 

Root-Bernsteinin (2013, 18-19) tutkimuksien mukaan lapsena opitut taidot mielikuvituksen 

ja luovuuden hyödyntämisestä uuden työstämisessä ja ongelmien ratkomisessa kantaa läpi 

elämän paremmin kuin aikuisiällä vastaavat opitut taidot. Luovuutta tulisikin pitää yllä 

jatkuvalla taiteen ja käsityön harjoittamisella.  

Lepistö, Rönkkö ja Tuikkanen (2013, 99) suosittelevat, että käsityössä siirryttäisiin aineja-

koisesta opettamisesta kohti ilmiökeskeistä oppimista. He perustelevat tätä tulevaisuuden 

ilmiöillä, joiden ennustetaan olevan laajoja, kokonaisvaltaisia ja monimutkaisia. Näitä ilmi-

öitä ei voida tarkastella ainoastaan yhden oppiaineen näkökulmasta. Integrointia puoltaa 
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myös samansisältöisen ja monimateriaalisen käsityön asettamat haasteet. Kaikille yhteisen 

käsityöoppiaineen puutteellisia resursseja voitaisiin pönkittää eri oppiaineiden yhteistyöllä. 

(Lepistö, Rönkkö ja Tuikkanen 2013, 99) 

4.3 Monialainen oppiminen  

Monialaisesta oppimisesta ja opetuksesta käytetään useita eri termejä, kuten ilmiöpohjainen 

ja ilmiölähtöinen opetus. Tässä tutkimuksessa käytetään molempia termejä, koska myös 

POPS 2014 (Opetushallitus 2016) käyttää sulavasti molempia käsitteitä. Tässä luvussa ava-

taan tarkemmin monialaisen oppimisen käsitettä, mikä on rinnastettavissa ilmiölähtöisyyden 

käsitteeseen (Cantell 2015, 155).  

Valtioneuvoston asetuksen (Valtioneuvoston asetus 422/2012) mukaan opetuksen tehtävänä 

on laajan yleissivistyksen muodostaminen ja oppilaiden maailmankuvan avartaminen ja sy-

ventäminen. Halisen ja Jääskeläisen (2015, 19) mielestä tällä tarkoitetaan, että oppilaille ra-

kentuisi mielekkäitä, maailmankuvaa jäsentäviä ja eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia. Ko-

konaisuudet voivat toteutua vain oppiaineita yhdistelemällä. Halinen ja Jääskeläinen näke-

vät, että opetussuunnitelmauudistuksen keskeisimpiä tavoitteita on parantaa oppilaiden kou-

luviihtyvyyttä. Oppilas viihtyy koulussa, kun tekeminen koetaan mielekkääksi, hyödyl-

liseksi ja he oivaltavat opiskelemiensa asioiden yhteydet.  Opiskeltavat asiat tulee voida yh-

distää oman käytännönelämän tarpeisiin. (Halinen ja Jääskeläinen 2015, 19-20)    

Monialaiset oppimiskokonaisuudet Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (Opetushallitus 2016, 33) on kirjattu, että lukuvuoden aikana oppilaan opintoihin tulee 

kuulua vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus. Oppilaitoskohtaisesti voidaan päät-

tää, kuinka kokonaisuus järjestetään ja mitä sisältöjä opetellaan. Ohjeistuksena on, että ko-

konaisuudet ovat tavoitteellisia, suunnitelmallisia ja kestoltaan yhtä päivää pidempiä. Li-

säksi toteuttamiseen tulee osallistua useita oppiaineita. (Halinen ja Jääskeläinen 2015, 24) 

Teemaviikko on ollut suosittu, josta käytetään lyhennettä MOK eli monialainen oppimisko-

konaisuus. Tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita yhdistelemään ja soveltamaan tie-

tojaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaat hahmottavat koulussa opiskeltavien asi-

oiden merkityksellisyyden oman elämän, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. (Opetushallitus 

2016, 31) Halinen ja Jääskeläinen (2015, 25) korostavat, että monialaisten oppimiskokonai-

suuksien onnistumisen kannalta on tärkeää valita aiheet oppilaita kiinnostavien asioiden jou-
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kosta.  Opetus olisi hyvä järjestää mahdollisimman aidossa oppimisympäristössä. Kokonai-

suuksilla luodaan edellytyksiä autenttiselle oppimiselle sekä hahmottamaan osatekijöiden 

välisiä yhteyksiä ja keskinäisiä riippuvuussuhteita. (Cantell 2015, 162; Halinen ja Jääskeläi-

nen 2015, 25) 

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa on oleellista oppilaan aktiivinen rooli. Tarkoituk-

sena on suunnitella oppilaiden kanssa yhdessä opetuksen sisällöt ja toimintatavat, jotta ko-

konaisuus on oppilaille merkityksellinen sekä heidän kokemusmaailmasta ja sitä avartava ja 

syventävä. Monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin sisällytetään jokin koulun toimintakulttuu-

ria kehittävä teema. Nämä eri teemat on lueteltu POPS 2014 (Opetushallitus 2016, 25-27). 

Kokonaisuus täyttää sille asetut omat tavoitteensa, mutta palvelee lisäksi mukana olevien 

oppiaineiden tavoitteita sekä koulun yleisiä kasvatustavoitteita. (Halinen ja Jääskeläinen 

2015, 24- 25)    
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5 Tutkimuksen toteutus 

Pro gradu-työn kiinnostuksen kohteena ovat luokanopettajien näkemykset käsityön yhdistä-

misestä muuhun opetukseen sekä miten oppilaat osallistuvat käsitöiden suunnitteluun. Tässä 

laadullisessa tutkimuksessa käytetään fenomenografista tutkimusotetta. Tässä luvussa ker-

ron tutkimuksen metodologisesta valinnasta sekä sen soveltuvuudesta tähän tutkimukseen. 

Lisäksi kuvailen tutkimuksen etenemisen eri vaiheet. Tutkimusongelma määrittää tutkimuk-

seen soveltuvan teoreettisen pohjan. Teoria auttaa keskittymään oleellisiin ongelmiin. Teoria 

muodostaa tutkijan työkalut eli käsitteet. (Metsämuuronen 2006, 24) Lopuksi tarkastellaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Suomalaisen peruskoulun oppiaineista käsityö on muutoksen alla. Suomessa käsityö on on-

neksi saanut pitää paikkansa puhtaasti omana oppiaineena, mikä on harvinaista (Isaksson 

2003, 47). Monissa maissa käsityö on yhdistetty kuvataiteen tai teknologiaopetuksen kanssa. 

Englannissa käsityö on Art and Design- sekä Design ja Technology – nimisiä oppiaineita 

(Seitamaa-Hakkarainen 2009, 72). Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

(Opetushallitus 2016) otettiin käyttöön syksyllä 2016 ja siinä määriteltiin uudistunut käsityö. 

POPS 2014 (Opetushallitus 2016) painotetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja laaja-

alaista oppimista. Tämä tarkoittaa, että eri oppiaineista rakennetaan saman aihealueen ym-

pärille opetuskokonaisuuksia. Tästä ajankohtaisesta opetuskulttuurin murroksesta, joka pu-

hututtaa paljon opettajia ja josta mediakin on kiinnostunut, on mielenkiintoista selvittää luo-

kanopettajien kokemuksia. Aiheen ollessa laaja, keskityn käsityön osa-alueeseen. Valitsin 

käsityön oman mielenkiinnon vuoksi sekä omien kokemusten mukaan kuvataide on ollut 

tyypillinen yhdistelmä oppiaineita yhdistävissä projekteissa. Onkin mielenkiintoista selvit-

tää, miten käsityötä hyödynnetään integroinnissa. Tämä muodostaa tutkimuksen päälinjan. 

Toisena tutkimuksen tehtävänä on selvittää oppilaiden osallisuutta käsitöiden suunnittelussa. 

Tutkimuksessa käsitellään uutta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 (Ope-

tushallitus 2016, 146-148; 270-273) käsityön osalta ja kuvaillaan oppiainetta opetussuunni-

telman mukaisesti. Tätä kautta heräsi mielenkiinto myös opetussuunnitelmassa (Opetushal-

litus 2016, 146-148; 270-273) lisääntyneeseen oppilaiden osallistamiseen opetustehtävien 

suunnittelussa ja tavoitteena on kokonainen käsityöprosessi. Kokonainen käsityöprosessi 

tarkoittaa, että sama henkilö tai ryhmä ideoi, suunnittelee ja valmistaa tuotteen sekä suorittaa 



24  

 

  

prosessista ja tuotteesta itsearvioinnin. Käsityön opetus on perinteisesti ollut ositettua käsi-

työtä eli oppilaat ovat annetun mallin mukaisesti valmistaneet työn. Näin ollen oppilaiden 

oma ongelmanratkaisukyky ja luovuus eivät pääse harjaantumaan. (Pöllänen & Kröger 2004, 

161) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 2014 (Opetushallitus 2016, 270-272) käy-

tetään termejä monimateriaalinen käsityö sekä samansisältöinen käsityö. Viimeksi maini-

tulla tarkoitetaan, että käsityö on kaikille sekä tytöille että pojille samansisältöistä. Käsityötä 

ei jaotella enää tekniseen ja tekstiilityöhön. Lisäksi on mielenkiintoista kysellä opettajien 

näkemyksiä ja mielipiteitä käsityöoppiaineen uudistuksesta, jossa yhdistyy tekninen ja teks-

tiilityö monimateriaaliseksi käsityöksi. Näiden lähtökohtien pohjalta tutkimusongelmiksi 

muodostuivat: 

 

1. Miten luokanopettajat yhdistävät käsityötä muuhun opetukseen? 

2. Millä eri tavoin oppilaat voivat osallistua käsitöissä valmistettavien töiden suunnitte-

luun? 

3. Mitkä ovat luokanopettajien käsitykset uudistuneesta käsityön oppiaineesta?   

5.2 Laadullinen tutkimus 

Tutkimustoiminta on prosessi, joka etenee valitun menetelmän mukaisesti. Tutkimusmene-

telmät jaotellaan karkeasti kvalitatiivisiin eli laadullisiin tai kvantitatiivisiin eli määrällisiin 

menetelmiin. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009, 4) toteavat, ettei jako ole kuiten-

kaan niin mustavalkoinen ja tutkimuksessa voi yhdistää molempia menetelmiä. Aloittele-

valle tutkijalle on kuitenkin helpompaa ja selkeämpää valita jompikumpi menetelmä. Varton 

(1992, 14-15) mukaan ihmistä tutkittaessa käytetään laadullisia menetelmiä, koska ihmisten 

maailma koostuu asioiden ja ilmiöiden merkityksistä. Nämä tutkittavat merkitykset ovat laa-

dullisia eikä niitä voi muuttaa määrällisiksi kadottamatta sisältöä. Laadullinen tutkimus läh-

tee ihmisen erityislaadusta. Lisäksi tutkija ja tutkittava elävät yleensä samassa kulttuuripii-

rissä ja samankaltaisten merkitysten vyyhdissä. Tämä vaikuttaa molempien toimiin ja ym-

märrykseen ja se tulee huomioida kaikissa tutkimuksen vaiheissa. (Varto 1992, 14-15) 
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Kvalitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa aineisto on tyypillisesti numeraalista, eri-

laisten taulukoiden ja kuvaajien muodossa, ja näitä tulkitaan valitun metodologian mukai-

sesti. Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on yleensä tekstiä, joka on kerätty 

joko havainnoimalla, haastattelemalla, kirjoitelmina tai se voi olla jotain muuta valmista 

tekstiaineistoa. Tosin haastattelulla kerättyä aineistoa voidaan analysoida sekä kvalitatiivi-

sesti että kvantitatiivisesti. (Aaltola 2010, 16; Eskola & Suoranta 1998, 13)  

Laadullinen tutkimus käsittää useita eri tapoja, joiden avulla tutkitaan ihmistä ja hänen elä-

määnsä. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan ja tulkitsemaan syvällisesti ja luotettavasti 

tutkittavaa ilmiötä. Tutkimus rakentuu 1) aiemmista tutkimuksista muotoilluista teorioista, 

2) tekstimuotoon muutetusta empiirisestä aineistosta ja 3) tutkijan omasta ajattelusta ja päät-

telytaidoista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 4-5) Eskolan ja Suorannan (1998, 

15-16) mukaan laadullisen tutkimuksen tunnistettaviin piirteisiin kuuluu seuraavanlaisia 

seikkoja. Aineistonkeruumenetelminä käytetään mm. haastatteluja, elämäkertoja, kirjoitel-

mia, havainnointia ja päiväkirjoja. Haastattelut litteroidaan eli muutetaan tekstimuotoon. Ai-

neistoista usein heijastuu narratiivisuus eli tarinallisuus, koska ihmisellä on luontainen tai-

pumus vastata kysymyksiin kertomusmuotoisesti. Tutkimusta tehdään tutkittavien näkökul-

masta ja autenttisissa olosuhteissa eikä rakenneta kokeellisia ympäristöjä. Aineistokoot ovat 

aika suppeita ja valikoituja; otanta on harkinnanvarainen tai teoreettinen. Tutkimuksen teoria 

rakentuu aineistolähtöisesti eli induktiivisesti, johon rinnastetaan usein teorialähtöistä ana-

lyysiä. Laadullisessa tutkimuksessa ei aseteta tutkimuksen alussa hypoteeseja eli ennakko-

oletuksia. Tutkimuksen raportointia ja tulosten esitystapaa ei ohjaa tiukka formaalisuus, 

vaan sallitaan luovatkin ratkaisut. Tutkijalla on toiminnassaan vapauksia, mutta myös vas-

tuullisuutta millaista uutta tietoa hän tuottaa. (Eskola & Suoranta 1998, 15-16) 

5.3 Fenomenografinen tutkimusote 

Tutkimuksen metodologia tarkoittaa yleistä lähestymistapaa tutkia tutkimusaihetta. Metodo-

logi palvelee käytännöntutkimusta. (Metsämuuronen 2006, 24) Aineiston kokoamisen jäl-

keen tarvitaan selkeä tutkimusmetodi, kuinka havainnot aineistosta poimitaan. Metodi tar-

joaa tutkijalle nämä käytännöt ja operaatiot, joiden avulla havainnot aineistosta tehdään. Me-

todi käsittää myös ne säännöt, joiden pohjalta havaintoja muokataan ja tulkitaan sekä arvi-

oidaan niiden merkityksiä. Näin tutkimuksesta tulee luotettava ja faktoihin perustuva. Tut-

kimusmetodia ei valita sattumanvaraisesti vaan sen on oltava samassa linjassa teoreettisen 
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viitekehyksen kanssa. (Alasuutari 1994, 72) Tutkimusongelmat suuntaavat jo valittavaan 

metodiin, mitä kysytään ja millaisia vastauksia haetaan. Tässä tutkimuksessa on valittu me-

todologiaksi fenomenografinen tutkimusote. Fenomenografinen tutkimusote valikoitui tä-

hän tutkimukseen koska, tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita luokanopettajien käsityk-

sistä ja näkemyksistä yhdistää käsityötä muuhun opetukseen.  

Fenomenografia suomennettuna koostuu kahdesta sanasta ”ilmiö” ja ”kuvailu”. Niikon 

(2003, 8) mukaan termi tarkoittaa sitä, kuinka jokin ilmiö ilmenee jollekin. Fenomenografi-

assa tutkija tutkii ihmisten käsityksiä jostain ilmiöstä tai aihealueesta. Koska ihmisillä on 

lukemattomia eri tapoja ymmärtää asioita, fenomenografian avulla pyritään kuvaamaan tätä 

käsitysten moninaisuutta. Tutkimuksen kohteena on ennemminkin käsitysten kuvailu ja ym-

märtäminen kuin niiden taustalla olevien syiden pohtiminen. (Huusko & Paloniemi 2006; 

Marton 1986) Tässä tutkimuksessa se tarkoittaa opettajien käsityksiä käsityöstä ja sen yh-

distämisestä muuhun opetukseen. Ilmiönä on se todellisuus missä opettaja elää, minkä puit-

teissa opetusta rakennetaan ja mitkä tekijät ohjaavat opettajaa käsityön ja opetuksen valin-

noissa.  

Huuskon ja Paloniemen (2006) näkemyksen mukaan fenomenografia tutkimussuuntauksena 

ohjaa tutkimusprosessia eikä pelkästään toimi tutkimusmenetelmänä. Ference Marton 

(1986) on luonut laadullisen fenomenografisen tutkimussuuntauksen tutkiessaan 1970-lu-

vulla Göteborgin yliopistossa yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta. Marton ha-

vaitsi tutkiessaan opiskelijoiden tiedonmuodostusta, että tutkiessa ihmisten ymmärrystä tie-

tystä ilmiöistä toistuvasti tuloksena on rajallinen määrä erilaisia käsityksiä asioista. Määrä 

vaihtelee ilmiökohtaisesti. Fenomenografian avulla pyritään löytämään nämä erilaiset käsi-

tykset ilmiöstä ja kuvaamaan nämä erilaiset ajattelutavat. Ilmiön olemus muodostuu niistä 

erilaisista käsityksistä, mitä eri henkilöillä siitä on. (Marton 1986, 30-31) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa intressit ovat ihmisten kokemusten tutkimisessa. Tutki-

musta voidaan lähestyä joko ensimmäisen tai toisen asteen näkökulmasta. Niikon (2003, 24-

25) mukaan ensimmäisen asteen näkökulmassa tutkijan omat kokemukset ilmiöstä ovat pai-

nopisteenä. Tutkija kuvaa suoraan todellisuutta niin kuin se ilmenee hänen kokemanaan. 

Toisen asteen näkökulma painottuu toisen ihmisen tapaan kokea jokin ilmiö. Toisen asteen 

näkökulmassa tutkija kuvailee jotain ilmiötä ja sen merkityssisältöä, joka muodostuu eri ih-

misten erilaisista näkökulmista. Näkökulmat ovat syntyneet tutkittaville omien kokemusten 

tai käsitysten kautta. Fenomenografiassa nähdään arvokkaina ihmisten erilaiset tavat kokea, 
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ymmärtää, tulkita ja käsitteellistää todellisuutta. (Niikko 2003, 24-25) Tässä tutkimuksessa 

on kyseessä toisen asteen näkökulma, koska tutkimuksen kohteena on haastateltavien luo-

kanopettajien käsitykset. 

Fenomenografiassa on yhtymäkohtia tieteenfilosofiseen tutkimussuuntaukseen fenomenolo-

giaan. Niikko (2003, 12-20) on vertaillut fenomenologian ja fenomenografian suhdetta. 

Näitä kahta lähestymistapaa yhdistävät samat käsitteet kuten ilmiö, kokemusmaailma ja in-

tentionaalisuus eli tarkoituksenmukaisuus. Molemmissa lähtökohtana on ajatus, että on ole-

massa yksi maailma ja todellisuus, jonka ihmiset kokevat ja ymmärtävät eri tavalla. Näitä 

kokemuksia samasta todellisuudesta tutkitaan ihmisen kokemuksen ja ymmärryksen kautta. 

Ero fenomenologian ja fenomenografian välillä on siinä, että fenomenologia keskittyy 

enemmän ihmisten kokemuksiin asioista. Fenomenografia puolestaan on kiinnostunut 

kuinka erilaiset käsitykset samasta ilmiöstä muodostuvat ja kuvailee millaisia käsitykset 

ovat. Ihmisen kokemuksia ei voida kuitenkaan tyystin poissulkea missään olosuhteissa. Kä-

sitykset rakentuvat jonkin aiemmin koetun pohjalta. (Huusko & Paloniemi 2006) Kuten täs-

säkin tutkimuksessa luokanopettajien käsitykset käsityönopetuksesta rakentuvat aiempien 

opetuskokemusten kautta siinä koulukontekstissa, jossa he elävät. Opettajia ohjaavat tietyt 

käytänteet, jotka vaikuttavat heidän käsityksiin ja näkemyksiin.  

Fenomenografiassa aineiston keruu kohdennetaan tiettyyn ryhmään ja heidän käsityksiin 

jostain ilmiöstä tietyssä kontekstissa. Kirjallisessa muodossa oleva aineisto on voitu hankkia 

erilaisilla haastatteluilla, kirjoitelmilla tai kyselyillä. Olennaista aineiston keruussa on kysy-

mysten avoimuus, jotka eivät liiaksi ohjaile haastateltavaa ja antavat tilaa tuoda esille haas-

tateltavan omat käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. (Niikko 2003, 46; Huusko & Paloniemi 

2006, 164) 

Tässä tutkimuksessa aineiston keruu on suoritettu haastattelemalla luokanopettajia, jotka 

opettavat käsityötä alakoulussa. Luvussa 5.5 Aineiston keruu kerrotaan tarkemmin haasta-

teltavien valintakriteereistä. 

5.4 Haastatteluaineiston tiedonkeruumenetelmä 

Haastattelu syntyy vuorovaikutuksessa haasteltavan ja haastattelijan välillä. Hirsjärven ja 

Hurmeen (2000, 43, 49) mukaan haastattelu on ennalta suunniteltu ja haastattelija tavoittelee 
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tietoa tutkimusongelmaansa. Haastattelija on perehtynyt ennakkoon aiheeseen sekä käytän-

nössä että teoriassa. Haastattelija käynnistää haastattelun, ohjaa sen kulkua ja tarvittaessa 

motivoi haastateltavaa jatkamaan eteenpäin. Sekä haastattelija että haastateltava oppivat 

omat roolinsa ja toimivat sen mukaisesti. Haastateltava suostuu haastatteluun vapaaehtoi-

sesti ja tietää, että vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelun osapuolia voidaan 

kuvailla sanomien lähettäjiksi ja vastaanottajiksi. Tässä suhteessa korostuu kielen keskeinen 

merkitys. Haastateltava pyrkii välittämään omia kokemuksiaan ja suhdettaan tietystä ilmi-

östä. Haastateltavan tehtävänä on puolestaan selvittää miten haastateltavalla merkitykset ra-

kentuvat jostain asiasta. Vastauksissa vääjäämättä heijastuu aina haastattelijan läsnäolo ja 

hänen tapansa kysyä asioita. Tämä vuorovaikutus synnyttää uusia ja yhteisiä merkityksiä. 

Haastattelussa voi olla vaarana, että haastateltava alkaa vastailemaan niin kuin hän olettaa 

millaista tietoa haetaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 43, 49)  

Tässä tutkimuksessa tutkija on perehtynyt käsityön käsitteeseen ja käsityön merkitykseli-

syyteen jo aiemmin kandidaatin työn puitteissa. Ennen haastattelukysymysten laadintaa tut-

kija perehtyi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2014) käsi-

työn ja yleisen osan osalta sekä aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Lisäksi tutkija pe-

rehtyi oppiaineiden integroinnin käsitteeseen. Tässä tutkimuksessa mahdollisen vaikutuksen 

haastateltavien vastauksiin on voinut antaa tutkijan oma kokemus aiheesta. Haastattelutilan-

teissa ei tuotu esille haastateltavan omia kokemuksia ja näkemyksiä asioista. Haastateltavat 

ovat voineet pohdiskella, mitä haastattelija haluaa vastaukseksi. Tämä on kuitenkin hyvin 

spekulatiivista. 

5.5 Aineistonkeruu 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla, kuten laadulliselle tutkimukselle on tyy-

pillistä (Aaltola 2010, 16; Eskola & Suoranta 1998, 13).  Tehtäessä tutkimusta ihmisten ko-

kemuksista, on luontevinta kysyä asiasta siitä tietäviltä ihmisiltä itseltään. Haastateltavina 

oli viisi (5) pohjois-suomalaista alakoulun luokanopettajaa. Laadullisessa tutkimuksessa ei 

tavoitella aineistolla suurta otantaa, koska tavoitteena ei ole saavuttaa tilastollisia yhtäläi-

syyksiä vaan hahmottaa jokin ilmiö. Tällöin aineisto voi olla määrällisesti suppea. Haasta-

teltavat valittiin harkinnanvaraisella otoksella eli tutkijan asettamien kriteereiden mukai-

sesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 51) Tutkimuskysymykset vaikuttivat haas-

tateltavien valinnassa asetettuihin kriteereihin. Haastateltavien tuli olla eri luokka-asteiden 
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luokanopettajia. Näin ollen aineisto kattaa paremmin kaikkien alakoulun ikäluokkien luo-

kanopettajien kokemuksia. Toinen valintakriteeri oli, että haastateltavien täytyi opettaa kä-

sityötä vähintään omalle luokalle. Koska tämän tutkimuksen kohteena ovat luokanopettajien 

näkemykset ja kokemukset, niin haastateltavilla tuli olla vähintään viisi (5) vuotta työkoke-

musta takana, jotta omakohtaisia kokemuksia on ehtinyt karttua (Laine 2010, 38; Perttula & 

Latomaa 2009, 167). Tässä tutkimuksessa haastateltavia ei tarvitse jaotella sukupuolen tai 

iän mukaan. Haastateltavista kolme oli opiskellut luokanopettajakoulutuksessa sivuaineena 

tekstiilityötä. 

Haastattelut suoritettiin haastateltavien valitsemissa paikoissa joko koululla tai haastatelta-

vien omissa kodeissaan. Haastattelut on ensin nauhoitettu, jonka jälkeen ne on litteroitu eli 

kirjoitettu puhtaaksi sanasta sanaan mitään muutamatta. Haastattelu on puolistrukturoitu 

haastattelu, jossa kysymykset ovat kaikille samat. Haastattelun edetessä ei esitetä tarkentavia 

kysymyksiä eikä haastattelija tuo julki omia mielipiteitään tai kokemuksiaan, ettei vaan vai-

kuta tai johdattele haastateltavaa. Haastattelijan keskeyttävät kommentit voivat katkaista 

haastateltavan ajatuksen. Haastateltavan annetaan vastata kysymyksiin omin sanoin. (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 28) 

Tässä tutkimuksessa tutkijalla on omakohtaista kokemusta käsityönopetuksesta ja perehty-

neisyyttä käsityön käsitteeseen kandidaatintutkielman myötä. Omasta käytännön opetusko-

kemuksesta oli hyötyä haastattelukysymyslistaa laadittaessa, sillä tutkija tiesi, millaisiin 

seikkoihin tuli kiinnittää huomiota ja mitä pitäisi kysyä. Haastattelurunko onnistuikin hel-

posti ja kysymykset olivat oleellisia suhteessa tutkimuskysymyksiin. Ongelmana oli kysy-

mysten runsaus. Epäilyksenä oli, etteivät haastateltavat jaksaisi vastata niin moneen kysy-

mykseen. Tästä syystä kysymyksiä hieman karsittiin. Myös kysymysten päällekkäisyyttä tuli 

pohtia. (Liite 1) 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla. Strukturoitu haas-

tattelu on järjestelmällisempi lomakehaastattelu, jossa vastaajalle on annettu valittavaksi val-

miit vastausvaihtoehdot. Puolistrukturoidussa haastattelussa on samoin kuin strukturoidus-

sakin haastattelussa samat kysymykset kaikille haastateltaville ja ne esitetään joko samassa 

järjestyksessä tai kysymysten esitysjärjestys voi vaihdella. Teemahaastattelu on laveampi 

haastattelunmuoto, joka muistuttaa eniten keskustelunomaista haastattelua, jossa haastatte-

lija antaa teeman, joiden mukaan keskustellaan aiheesta. Tähän tutkimukseen soveltui par-
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haiten puolistrukturoitu menetelmä, koska kyse on haastateltavien näkemyksistä ja koke-

muksista, niin täysin strukturoitu lomakehaastattelu valmiine vastausvaihtoehtoineen ei tuo 

esille niin hyvin haastateltavan omaa näkemystä. Haastateltavan täytyy vastata omin sanoin 

ja valmiit vastausvaihtoehdot rajoittaisivat liikaa. Teemahaastattelun kompastuskivenä olisi 

voinut olla, että keskustelu lavenee liikaa ja fokus itseasiasta voisi kadota. Aloittelevalle 

tutkijalle voi olla turvallisempaa tukeutua ennalta mietittyihin kysymyksiin ja haastattelu 

tulee tasapuolisesti ja luotettavasti toteutettua kaikille kohtalaisen samoin. Tässä tutkimuk-

sessa tutkimustehtävät on muotoiltu ennen haastattelua, niin silloin varmimmin niihin saa 

vastauksia tarkoin ennalta määrättyjen kysymysten avulla. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 43-47; 

Eskola & Suoranta 1998, 86-87) 

Ennen haastattelun aloittamista haastateltaville kerrottiin, minkä kolmen aiheen ympärille 

kysymykset on laadittu. Haastattelu käsitti 34 kysymystä, jotka jakautuivat seuraaviin aihe-

piireihin tutkimuskysymysten mukaisesti:  

A) Luokanopettajien kokemuksia käsityön integraatiosta  

B) Oppilaiden osallistaminen käsitöiden suunnitteluun 

C) Luokanopettajan käsitykset uudistuneesta käsityön oppiaineesta 

Kysymykset oli tarkistettu tutkimusta ohjaavalla opettajalla. Ennen varsinaisten haastattelu-

jen tekemistä suoritettiin pilotointihaastattelu yhdelle luokanopettajalle.  Esihaastattelun jäl-

keen haastateltavalta kysyttiin, olivatko kysymykset oleellisia suhteessa tutkimuskysymyk-

siin, kysyttiinkö keskeisiä asioita, oliko turhia kysymyksiä tai pitäisi jotain vielä lisätä. Haas-

tattelurunko oli onnistunut A ja B osion kohdalta, mutta C-osio osoittautui ongelmalliseksi, 

koska haastateltava ei ollut tarkemmin tutustunut syksyllä 2016 voimaan tulevaan Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 (Opetushallitus 2016). Muiden haastateltavien 

kohdalla oli sama tilanne, niin C-osiosta karsittiin puolet kysymyksistä pois.  

Tavoitteena oli luoda mahdollisimman avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen haastat-

telu, jossa haastateltavaa ei johdateltaisi, vaan hän voisi mahdollisimman laajasti kertoa ko-

kemuksiaan ja ajatuksiaan. 
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5.6 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tässä luvussa kuvaillaan, kuinka tämän tutkimuksen empiiristä tutkimusaineistoa käsitel-

lään. Tutkimuksessa on lähdetty aineisto edellä eli tutkimuksen teoria rakentuu aineistosta. 

Tässä tutkimuksessa on edetty niin, että ensin on määritelty tutkimusongelmat, joihin on 

lähdetty hakemaan vastauksia haastatteluiden avulla. Seuraavaksi tulee valita menetelmä, 

kuinka kerättyä aineistoa analysoidaan. Sisällönanalyysi tarkoittaa pyrkimystä kuvailla sa-

nallisesti aineiston sisältöä (Tuomi & Sarajärvi 2012, 106). Analyysilla tiivistetään haja-

naista aineistoa selkeään muotoon sen sisältämää informaatiota kadottamatta. Lisäksi aineis-

ton analyysin tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. (Eskola & Suoranta 

1998, 138) Aineistolähtöisen analyysin tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta teoreettinen 

kokonaisuus. Analyysiyksiköt valikoituvat aineistosta tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. 

Oleellista on, että analyysiyksiköitä ei ole etukäteen päätetty. Ainoastaan valittu tutkimuksen 

metodologia ohjaa analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 95)   

Tässä tutkimuksessa ei asetettu hypoteeseja, joita lähdetään joko todentamaan tai kumoa-

maan. Eskola ja Suorannan (1998, 19) mukaan hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutki-

jalla ei ole ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Täysin ei 

voida kuitenkaan poissulkea tutkijan omaa aikaisempaa kokemusta aiheesta, koska etukä-

teen on olemassa alitajuisesti jonkinlainen lataus aiheeseen. Nämä mahdolliset aiemmat tut-

kijan omakohtaiset kokemukset eivät kuitenkaan muodosta tutkimustoimenpiteitä rajaavaa 

asetelmaa. Eskola (2010, 182) toteaakin, että aineisto tarjoaa tutkijalle lisää materiaalia 

oman ajattelunsa rikastuttamiseen ja sieltä voi löytyä aivan uusia näkökulmia tutkimukseen. 

Tämä onkin laadullisen tutkimuksen voimavara, sillä haastateltavat tuovat esille oman ko-

kemuksensa ja käsityksensä.  

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 145-146) mukaan aineiston analyysi aloitetaan aineiston ku-

vailulla, jonka tarkoituksena on kuvailla tutkimuksen kohteena olevaa tapahtumaa tai il-

miötä. Tässä tutkimuksessa kuvaillaan haastateltavien kokemuksia käsityön yhdistämisestä 

muuhun opetukseen sekä oppilaiden osallisuudesta käsitöiden suunnitteluun. Kuvailussa on 

oleellista tuoda esille kokemusten konteksti eli missä ajassa, paikassa ja kulttuurissa koke-

mukset ovat muodostuneet. Asiayhteyttä kuvaileva tieto auttaa tutkittavan ilmiön ymmärtä-

mistä sen sosiaalisessa ja historiallisessa merkityksessä. Kontekstin kuvailu avaa merkitys-

ten ymmärtämistä ja merkitysten ymmärtäminen vaatii esitiedoksi kontekstin hahmotuksen. 
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(Hirsjärvi & Hurme 2000, 145-146) Tässä tutkimuksessa on oleellista tietoa se, että haastat-

teluhetkellä uusi opetussuunnitelma astui voimaan, ja valtakunnallisesti eletään koko ope-

tuskulttuurin murroksen keskellä. Aikaisemman opettajajohtoisen ja tiukan oppiainejaotte-

lun tilalle on kasvamassa toisenlainen oppiaineita yhdistelevä ja oppilaita osallistava kult-

tuuri. Luokanopettajat ovat tietoisia tästä muutoksesta ja tämä on saattanut vaikuttaa haasta-

teltavien vastauksiin. 

Tämän tutkimuksen aineiston analysointi etenee Tuomen ja Sarajärven (2012, 109) tekemän 

kaavion mukaisesti. 

Kuvio 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen Tuomen ja Sarajärven (2012, 109) 

mukaan. 

Haastattelut kestivät ajallisesti 30-45 min ja vastaukset olivat hedelmällisiä. Aineistonkäsit-

tely alkoi tarkalla litteroinnilla eli haastattelut kirjoitetiin puhtaaksi sanasta sanaan (Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 14). Eskola ja Suoranta (1998, 152) toteavat, että aineis-

toa tulee lukea huolellisesti useamman kerran läpi, jotta se avautuu tutkijalle. Tässä tutki-

muksessa tutkija perehtyi aineistoon tarkkaavaisesti. Kaikki tutkimuskysymyksiin vastaa-

maton materiaali rajattiin pois. Oleellinen aines redusoitiin eli pelkistettiin. Pelkistäminen 

tässä tutkimuksessa oli informaation tiivistämistä ja olennaisten ilmauksien poimimista. 
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Käytännössä tämä tarkoitti, että litteroidusta aineistosta etsittiin tutkimuskysymyksiä kuvaa-

via ilmaisuja, jotka alleviivattiin eri värein. Alleviivatut ilmaisut listattiin. (Tuomi & Sara-

järvi 2012, 109-114) 

Vastaukset luokitellaan eri teemojen alle. Luokittelu auttaa jäsentämään ja tiivistämään ai-

neistoa sekä nostamaan esille tärkeät asiat. Aineistosta otetaan esille samaa teemaa käsitte-

levät asiat ja arjentaso abstraktioidaan. Luokista tulee muodostua sekä käsitteellisesti että 

empiirisesti perusteltu kokonaisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luokittelulla on 

empiirinen tausta ja teoreettinen konteksti. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 147) 

5.7 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelua  

Tieteellistä tutkimista suoritetaan, jotta saadaan uutta mahdollisimman luotettavaa tietoa 

ympäröivästä maailmasta. Tieteellinen tieto eroaa arkitiedosta, uskomuksista, oletuksista ja 

yleistyksistä. Tieteellinen tieto on todistettua, joka saavutetaan tutkimustulosten avulla. 

Tieto vahvistuu uusista tutkimustuloksista ja väärä tieto kumoutuu, kun sitä ei pystytä to-

dentamaan. Tieteellinen tieto rakentuu vanhan tiedon pohjalle; entuudestaan tiedetty tieto 

toimii uuden tiedon pohjamateriaalina. Tieteellinen tieto ei voi kuitenkaan koskaan olla puh-

das totuus asiasta, koska tiedonhankintaan vaikuttaa aina tutkijan omaksumat käsitykset tie-

dosta ja todellisuudesta. Tiedonhankkimismenetelmä tuleekin valita niin, että se tuottaisi 

mahdollisimman luotettavaa tietoa ja erehdysten mahdollisuus jäisi mahdollisimman pie-

neksi. (Aaltola 2010, 14-16; Metsämuuronen 2006,17) 

Tämän tutkimuksen eettisyys on tutkimuksenteon hyvän tieteellisen käytännön tasolla. Tut-

kimuksen keskeiset eettiset periaatteet muodostuvat tiedon tulkitsemisesta ja julkistamisesta. 

Tuomi ja Sarajärvi (2003, 132) toteavat, että teoreettisen tutkimuksen uskottavuus tulee 

esille siinä kuinka uskottavasti ja pätevästi lähdeaineistoa käytetään. Lähteiden tulee olla 

tieteellisiä, tutkielman aiheeseen liittyviä ja oleellisia tutkimuskysymyksen kannalta. Tär-

keää on, että lähdeainesto on tunnettujen ja arvostettujen tutkijoiden tai alan asiantuntijoiden 

kirjoittamia ja lähivuosina toteutettuja. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 132) 

Anttila (1996, 47) toteaa, jotta asia on ollakseen tietoa, sen täytyy olla uskottavaa, totta ja 

perusteltavissa olevaa. Tutkimuksen tekijä ei saa plagioida toisten tekstiä tai tutkimustulok-

sia. Tutkimus perustuu tutkijan keräämään haastatteluaineistoon. Tutkimuksen tuloksiin 

vääjäämättä vaikuttaa tutkijan tekemät valinnat ja johtopäätökset. Tahallista harhauttamista 
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on vältettävä ja aineistosta ei saa tehdä perusteettomia johtopäätöksiä, joilla vain vahvistet-

taisiin tutkijan omia näkökantoja. Tutkimuksen raportoinnissa ja teoreettisessa osuudessa on 

viitattu tieteellisiin artikkeleihin ja muihin tutkimuksiin, niin lähteet tulee tuoda esille asian-

mukaisesti ja tekijöitä kunnioittavasti. Raportoinnin tulee olla huolellisesti selostettua ja 

noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja. Mahdolliset ongelmat tutkimuksessa 

pitää tuoda julki. (Hirsjärvi 2009, 24-26)  

Aineistonkeruussa on tärkeää haastattelukysymysten avoimuus, jotta erilaiset näkemykset 

tulevat ilmi. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia. Fenomenografisen tutkimussuunnan 

mukaisesti tutkittiin haastateltavien käsityksiä. Tällöin aineisto tulee hankkia niin, että tut-

kijan tulee vaikuttaa mahdollisimman vähän haastateltavien esiin tuomiin käsityksiin (Met-

sämuuronen 2006, 170). Aineiston tulkitsemiseen vaikuttavat tutkijan aikaisemmat tiedot, 

käsitykset ja kokemukset asiasta. Tutkijan tulee olla tietoinen omista käsityksistään ja en-

nakko-oletuksistaan, jotta voi olla avoin tutkittaville käsityksille. Tutkimuksella ei saa har-

hauttaa vetämällä perusteettomia johtopäätöksiä haastateltavien vastauksista, joilla vain 

pönkitettäisiin tutkijan omia näkökantoja. (Huusko & Paloniemi, 2006, 164-166) Tässä tut-

kimuksella tekijällä on voimakas suhtautuminen käsitöihin, niin aineistoon tuli suhtautua 

mahdollisimman objektiivisesti.  

Tutkimuksen tekijällä ei ollut aiempaa kokemusta tieteellisen tutkimuksen suorittamisesta 

kandidaatintyötä lukuunottamatta. Niinpä ennen tutkimuksen ja aineistonkeruun aloittamista 

työntekijän tuli perehtyä tutkimusoppaisiin ja valikoida työhön soveltuva tutkimusmene-

telmä. Menetelmän tuli soveltua tutkimuskysymyksiin (Eskola ja Suoranta 1998, 213). Tässä 

tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi valikoitui fenomenografia ja valintaan vaikuttavat te-

kijät on perusteltu raportoinnissa. 

Pro gradu-töissä käytetään tutkimuksen uskottavuuden vuoksi kotimaisten lähteiden lisäksi 

kansainvälistä lähdeaineistoa. Tässä tutkimuksessa kansainvälisten tieteellisten julkaisujen 

ja tutkimusten osuus on vähäistä. Osa kansainvälisesti julkaistuista artikkeleista on suoma-

laisten tutkijoiden julkaisemia, mikä osoittaa suomalaisen käsityön tutkimuksen olevan kan-

sainvälisellä tasolla. Käsityö puhtaana omana oppiaineena on suomalainen ja pohjoismaa-

lainen ilmiö. Suomessa käsityö on peruskoulun itsenäinen oppiaine sekä oma tieteenalansa 

yliopistossa. Käsityö omana oppiaineena näyttää kadonneen muualta maailmasta, sillä se on 

sisällytetty teknologia- ja taidekasvatukseen tai kotitalous- ja työkasvatukseen (Lepistö, 
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Rönkkö ja Tuikkanen 2013, 98). Englannissa käsityö oppiaineena on nimeltään Art and De-

sign- sekä Design ja Technology (Seitamaa-Hakkarainen 2009, 72). Tästä johtuen kansain-

välistä tutkimusta käsityöstä omana oppiaineena on varsin niukalti. Tämä ei kuitenkaan vä-

hennä tutkimuksen arvoa, koska tutkimus käsittelee suomalaista peruskoulutusta ja suoma-

laisten luokanopettajien näkemyksiä. Ulkomaalaisten lähteiden puuttuminen ei ole relevantti 

ongelma tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksen tekijällä on voimakas suhtautuminen käsityön oppiaineen merkityksellisyy-

teen, niin aineistoon tulee suhtautua mahdollisimman objektiivisesti. Tutkijan tulee olla tie-

toinen omista käsityksistään ja ennakko-oletuksista, jotta ne eivät hallitse liikaa aineiston 

analyysiä sekä on oltava avoin tutkittaville käsityksille ja uusien näkökulmien syntymiselle. 

(Huusko & Paloniemi 2006, 164-166) Tutkimuksen luotettavuuteen kuuluu olennaisesti ra-

portoida, kuinka tutkimus on tehty. Lukija voi itse arvioida tutkimuksen luotettavuutta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 138) 
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6 Tutkimustulokset 

Tämän tutkimuksen aineiston sisällönanalyysissä aineistoa tiivistettiin, luotiin pelkistettyjä 

ilmauksia ja muodostettiin käsitteitä. Aineistosta muodostuneet pelkistetyt ilmaukset luoki-

teltiin niitä kattavan käsitteen alle. Lopuksi sanallistettiin ja kuvailtiin tutkittavaa ilmiötä 

tutkimuskysymysten mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 108) Raportoinnissa on litteroi-

tuja otteita aineistosta ja haastateltavat on eritelty tekstissä H1, H2 jne. 

Aineistosta esille tulleet käsitykset jakaantuivat kolmen tutkimuslinjan mukaisesti: käsityk-

set käsityön integraatiosta, oppilaiden osallistaminen käsitöiden suunnitteluun ja käsitykset 

samansisältöisestä käsityöstä. Käsitykset käsityön integraatiosta kuvaa luokanopettajien kä-

sityksiä oppiaineiden ja käsityön integraatiosta. Käsityön yhdistymisessä muuhun opetuk-

seen tuli esille integroinnin hyödyt ja haasteet sekä opettajaa ohjaavat koulun resurssit ja 

käytänteet. Oppilaiden osallistaminen käsitöiden suunnittelussa kuvailee oppilaiden vaiku-

tusmahdollisuuksia käsitöissä valmistettavien töiden suunnitteluun ja tekijöitä, jotka vaikut-

tavat opettajan valintoihin. Tämän luvun lopussa tiivistetään tutkimuksen keskeisimmät tu-

lokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. 

6.1 Käsitykset käsityön integraatiosta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien käsityksiä yhdistää käsityötä muihin 

oppiaineisiin. Tutkimusaineistosta esiin tulleet käsityön opetukseen ja oppiaineen integroin-

tiin liittyvät vastaukset jaettiin kolmeen ryhmään: opetuksen resurssit, integroinnin hyödyt 

ja integroinnin haasteet.  

Kolme haastateltavista oli sitä mieltä, että oppiaineiden  integrointi tarkoittaa heidän mie-

lestä joko kahden tai useamman oppiaineen yhdistämistä. Kahden haastateltavan mielestä 

integroinnissa on kyse eri taitoja yhdistelevä projekti tai useamman oppiaineen muodostama 

projekti.  
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Taulukko 1. Haastateltavien käsitykset oppiaineiden integraatiosta. 

 

Kolme haastateltavista oli yhdistänyt käsityötä ja jotain toista oppiainetta jonkin verran. Yksi 

haastateltavista kielsi jyrkästi yhdistäneensä käsityötä muuhun opetukseen, mutta integrointi 

termiä määritellessään hän kertoi, että he ovat ympäristöopin tunnilla lintujen käsittelyn yh-

teydessä tehneet lankatupsuista lintuja. Integrointi ei siis välttämättä ole aina niin tiedostet-

tua, vaan sitä on voinut tehdä tiedostamattaankin.  

Ympäristöoppi oli yleisin yhdistetty oppiaine. Kolme haastateltavista oli yhdistänyt ympä-

ristöoppia käsitöihin. Tyypillinen esimerkki oli, että ympäristöopissa oli käsitelty jokin eläin 

ja sitten tämä eläin toteutettiin käsityönä. Vuodenajat oli myös yleinen teema (3 haastatelta-

vaa) samoin merkkipäivät (2 haastateltavaa). Kaksi oli yhdistänyt äidinkielen ja käsityön. 

Käsityötuotteesta oli kirjoitettu työselostuksia tai keksitty tarina tuotteesta.  

 

...niitä kirjontatöitä tehtiin siten että oppilaat suunnitteli niitä runojen pohjalta. Että äidin-

kieltä yhdistettiin sitte siihen. Sai valita runon ja sitten sen perusteella sai suunnitella oman 

kirjontatyön. H5 

 

Muita yhdistettäviä oppiaineita oli ollut englanti, kuvataide ja uskonto. Etenkin ympäristö-

oppi, äidinkieli ja matematiikka koettiin luontevina yhdistää käsitöihin. Kolme haastatelta-

vista kokivat alkuopetuksen ideaalina oppiaineiden ja käsityön integroinnissa. Alkuopetus 

on usein enemmän kokonaisopetuksen tyylistä kuin myöhemmät luokka-asteet.  

 

Teemana vaikka linnut tai metsän linnut, niin sittenhän sitä lauletaan linnuista, askarrellaan 

se lintu tai tehdään tupsupalloista. Sehän se on sitä integrointia parhaimmillaan ja se on 

tosi luonnollista alkuopetuksessa ja alemmilla luokilla ja sitten se vaan jotenkin häviää kun 

mennään ylemmille luokille (5.-6.). H3 

 

“Alkuopetushan on aivan loistava. Jos on yltissä jotain metsäeläimiä, niin tehdään sitten 

pupu, pehmopupu ja siihen lisätään sitten yltin asiat, tutkitaan tarkemmin. Lauletaan musii-

kissa siitä pupusta.” H1 
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Taulukko 2. Käsitöihin integroituja oppiaineita. 

 

 

Neljä haastateltavista sanoi kierrättämisen olevan hyvä arjen ilmiö, minkä voi yhdistää kä-

sitöihin. Kaksi haastateltavaa oli suunnitellut seuraavalle lukukaudelle monialaisen oppimis-

kokonaisuuden, johon kuuluu käsityö. Toisen oppimiskokonaisuuden aiheena oli avaruus ja 

toisen aiheena oli kierrätys. Yhden haastateltavan mielestä ympäristökasvatus oli oiva ko-

konaisuus, johon käsityön voi liittää. 

 

Taulukko 3. Käsitöihin yhdistetyt monialaiset oppimiskokonaisuudet. 

 

6.1.1 Käsityön opetuksen resurssit 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että käsitöitä tehdään pääsääntöisesti käsityöluokissa ja al-

kuopetus omissa luokissa. Yksi haastateltavista oli tehnyt käsitöitä luonnonmateriaaleista 

metsässä ja koulun sisällä töitä oli tehty käytävillä ja kirjastossa. Yksi haastateltavista oli 

kerran keväällä virkannut ulkona oppilaiden kanssa.  
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Taulukko 4. Oppimisympäristöjen hyödyntäminen 

 

Yksi haastateltavista oli tyytyväinen omaan taitotasoonsa ja koki tähänastiset integroinnit 

tulleen luonnollisesti sen kummemin asiaa ajattelematta. 

Se tulee varmaan silleen aika luonnollisesti.  Mutta sehän siinä on silleen että, se ois kau-

heen kiva se käsityönopettajan koulutus. Tai erikoistuminen käsityöhön. Se tois lisää siihen 

omaan työhön. Tietoa ja taitoa lisää. Näillä tähän saakka on menty ja oon ihan tyytyväinen. 

Ja siinä on se oma motivaatio. Sitä sitten penkoo lisää, jos ei tiedä. H1 

Kolme haastateltavan mielestä he tarvitsivat lisäkoulutusta niin käsityön opetukseen yleensä 

kuin käsityön integroimisesta muihin oppiaineisiin. Haastateltavat ottivat esille uudistuvan 

opetussuunnitelman ja siinä uudelleen määritellyn monimateriaalisen kaikille yhteisen käsi-

työn ja kaipasivat siihen lisäkoulutusta. Lepistö, Rönkkö ja Tuikkanen (2013, 104) toteavat, 

että molempien substanssialueiden hallinta antaa opettajalle laajan näkökulman käsityöhön 

ja parantaa opettajien välistä yhteistyötä sekä vastuun jakamista. Monipuolinen aineenhal-

linta helpottaa myös ymmärtämään oppilaan käsityöprosessia (Seitamaa-Hakkarainen 2009, 

68).   

Taulukko 5. Haastateltavien valmiudet käsityötä integroivaan opetukseen. 
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Käsityön opetuksesta puhuttaessa ei voida sivuuttaa opettajan aineenhallintaa. Opettajan täy-

tyy itse osata erilaisia tekniikoita, tuntea materiaalit ja niiden soveltavuudet. Käsityönope-

tuksen pedagogiikka ja käsityön merkityksellisyyden tiedostaminen sekä käsityön kasvatuk-

selliset tavoitteet tulee olla käsityötä opettavalla opettajalla tiedossa, jotta hän pystyy tarjoa-

maan laadukasta käsityönopetusta. (Lepistö 2006) Haastateltavista kolme oli opiskellut si-

vuaineena käsitöistä tekstiilityötä luokanopettajakoulutuksessa ja heillä oli harrastuneisuutta 

käsityöhön. Tästä huolimatta vain yksi heistä oli aktiivisimmin integroinut ja hyödyntänyt 

käsityötä opetuksessa. Koska haastatteluaineisto on pieni, niin siitä ei voida tehdä kovinkaan 

yleispäteviä toteamuksia. Tämä aineisto osoittaa, että sivuaineella ja alan harrastuneisuu-

della ei välttämättä ole yhteyttä käsityön hyödyntämiseen, jos opettajalta puuttuu innostus, 

halu ja motivaatio integroivaan opetukseen.  

6.1.2 Käsityön opetuksen integroinnin hyödyt 

Kolmen haastateltavan mielestä opetuskokonaisuus palvelee lapsen oppimista, kun asioita 

ei opeteta irrallisina elementteinä. Pöllänen (2009) perustelee käsityön integroinnin merki-

tyksellisyyttä sillä, että tiedot ja taidot tulisi jo oppimisvaiheessa liittää erilaisiin sovellus-

mahdollisuuksiin. Yhdessä kontekstissa opittu taito ja tieto ei suoraan siirry toiseen tilantee-

seen. Siksi opppimistilanne tulisi rakentaa osaksi laajempaa suunnittelu- ja ongelmanratkai-

sukokonaisuutta, jotka ovat oppilaille merkityksellisiä.  

Yhden vastaajan mielestä alkuopetuksessa saadaan elämyksellisyyttä opetukseen käsillä te-

kemisen kautta. Lisäksi käsityön yhdistämisen opetettavaan aiheeseen tuo opetukseen mie-

lekkyyttä. Yksi haastateltavista näki integroinnin motivoivan joitakin oppilaita, kun käsityö 

yhdistetään johonkin hyödylliseen ja käsityötaidon merkitys laajenee.  

Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että käsityö tukee oppilaan itsenäistä kasvua ja elämän-

hallintataitoja. Hänen mielestä käsitöitä yhdistämällä muihin oppiaineisiin saadaan luotua 

kokonaisuuksia, joiden avulla voidaan opetella hyvinkin arkisia taitoja, joita lapset tarvitse-

vat myöhemmin elämässä. Haastateltavan mielestä käsityö antaa valmiuksia ongelmanrat-

kaisuun, omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen. Myös Kaukisen (2009) mielestä käsityö mah-

dollistaa elämänhallintataitojen opettelun. Lisäksi käsityö luo lähtökohdat työelämävalmiuk-

sille, joissa esimerkiksi innovatiivisuutta tarvitaan. Luovuutta ja innovatiivisuutta ei voida 

alkaa opettamaan vasta peruskoulun jälkeen, vaan siihen on kasvettava jo lapsena. Kaukinen 

näkeekin, että käsityöllä ja muiden oppiaineiden integroinnilla on loistavat mahdollisuudet 
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innovatiiviseen kasvatukseen ja opetukseen. Kaukinen jatkaa, että maassamme on pula mo-

nien eri ammattialojen taitajista. Oppilaat uskaltautuvat hakeutua jatko-opinnoissa kädentai-

toja vaativille aloille, kun peruskoulussa saadaan pidettyä yllä innostusta. Root-Bernstein ja 

Root-Bernstein (2013) ovat todenneet, jotta tieteen löytöjä ja innovaatioita tapahtuu tulevai-

suudessakin, oppilaiden tulee harjoittaa luovuutta käsityön ja taiteen avulla.  

Taulukko 6. Haastateltavien näkemykset käsityön integroinnin hyödyistä. 

 

Yksi haastateltava ei ollut suoranaisesti hyödyntänyt mitenkään muussa opetuksessa käsi-

töissä valmistettuja tuotteita. Kaksi haastateltavista oli tehnyt puukäsitöissä geolaudat ja 

niitä oli käytetty matematiikassa. Kaksi haastateltavaa näki töistä rakennetut näyttelyt oppi-

miskokemuksina. Kaksi haastateltavista oli tehnyt käsitöissä käsinukkeja, joita oli käytetty 

äidinkielen opetuksessa. Toinen opettajista oli oppilaiden kanssa videoinut pöytäteatteriesi-

tyksiä, joihin oppilaat olivat itse keksineet juonen.  

Taulukko 7. Valmiiden käsitöiden hyödyntäminen muussa opetuksessa. 
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6.1.3 Käsityön opetuksen integroinnin haasteet 

Käsityön integroimisessa haasteeksi koettiin tähän asti opetuksessa vallinnut perinteinen 

kahtiajako tekniseen ja tekstiilityöhön. Vaikka POPS 2004 (Opetushallitus 2004) on pois-

tettu käsityön jako tekniseen ja tekstiilityöhön, niin käytäntö kouluissa on ollut toinen. Kol-

men haastateltavan mielestä luokan hajaantuminen vaikeuttaa oppiaineiden yhdistämistä.  

“Siinä on ehkä aina ollut se, että kun siellä on vaan se osa ryhmästä (toinen puoli luokasta 

teknisissä, pojat). Sitte jos ajattelis että vois tehdä jotain projektia, jota tehtäis muillakin 

tunneilla, jota yhdistäis. Siinä on aina se ongelma, että siinä ei ole ne kaikki oppilaat.”  H2 

Joinakin vuosina on ollut tyttöjä kahdelta eri luokalta ja joskus olen opettanut eri luokalle 

kuin omalle, niin niitäkään mää en opeta muuten kuin käsityötunneilla. H2  

Opetustilojen sitovuus ja materiaalien sijainti koulussa koettiin myös haasteeksi spontaanille 

toteutukselle. Käsityön toteuttaminen omassa luokassa vaatii etukäteissuunnittelua. Kaksi 

haastateltavista koki tilojen rajoittavana tekijänä, mutta myönsivät oman viitseliäisyyden 

olevan myös esteenä.  

...mutta ei se kaikkeen vaikuta, pystyy käsin ompelemaan ja neulomaan omassa luokassa. se 

tuntuu itestä kaikkein eniten vaikuttaa sit siihen. kaikki materiaali on sidoksissa siihen yh-

teen luokkaan. meidän koululla ainakin, sit sää joudut menemään sinne hakemaan. pitäis 

ainakin hyvissä ajoissa suunnitella ja hommata kaikki valmiiksi. Ehkä se on siinä suunnite-

lussakin se, millä pystyis siihen ite vaikuttamaan. H5 

Kaksi haastateltavista koki, että käsityötuntien vähyys ja aika asettaa esteitä integroinnille. 

Jos käsityötä opettava opettaja ei ole oman luokan opettaja ja ryhmä koostuu kahden luokan 

eri oppilaista, niin lukujärjestysteknisesti asettaa haasteita yhdistää useampia aineita. Kaksi 

haastateltavista koki myös, että käsityötuntien vähyyden vuoksi haluttiin pyhittää se vähäi-

nenkin aika vain käsityölle. Haastateltavat toivat esille, että silloin kun on ollut opettajien 

välistä ideointia, niin ajatusten jakaminen on ollut hyvin hedelmällistä ja uusia ideoita kehit-

tävää. Yksi haastateltavista mainitsi opettajien yhteisen suunnitteluajan löytymisen vaike-

aksi ja toivoi lisää ajatusten vaihtoa opettajien kesken.  

Yksi haastateltavista sanoi vallitsevien perinteiden hallitsevan liikaa ajatuksia, ja puuttui us-

kallus lähteä tekemään toisin. Hän toistaa automaattisesti samoja töitä, joita on tehty aiem-

pinakin vuosina. Haastateltavalla oli sellainen tunne, että tietyt perinteiset tekniikat tulee 
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aina toteuttaa. Yksi haastateltavista näki oman motivaation puutteen esteenä. Hänellä ei ollut 

innokkuutta eikä taitoa opettaa käsityötä saatikka lähteä sitä yhdistämään muuhun opetuk-

seen.  

Kaksi haastateltavista toivoi uuden opetussuunnitelman tuovan uutta näkökulmaa käsityön 

opetukseen. He näkivät samansisältöisen käsityön pakottavan opettajat miettimään uusia 

töitä, joissa yhdistetään pehmeitä ja kovia materiaaleja. Kaksi haastateltavista näki opettajan 

valmiuksen yhdistellä opetuksessa kahta eri oppiainetta olevan itsestä kiinni. Valmiuksiin 

nähtiin vaikuttavan mikä on opettajan oma motivaatio uuden opetteluun ja tiedonhankintaan. 

Kaksi opettajista toivoi uusia ideoita käsityönopetukseen, niin tehtävänantojen kuin oppiai-

neita yhdistävien projektien suhteen. Kahdella haastateltavista oli opettajapari kenen kanssa 

he työskentelivät ja suunnittelivat opetusta. Molemmat haastateltavista kokivat yhteisopet-

tajuuden palkitsevana ja ilman sitä ei olisi tullut suunniteltua ja pidettyä mitään ylimääräistä 

perusopetuksen lisäksi. Myös POPS 2014 (Opetushallitus 2016) käsityön uudistamisessa 

mukana ollut Minna Matinlauri (2017) korostaa opettajien tiivistä yhteistyötä. Entisen kah-

den käsityön tilalle on tullut yksi käsityöoppiaine, jossa käytetään teknisen ja tekstiilityön 

työtapoja. Uusi menetelmä vaatii yhteistyötä teknisen työn ja tekstiilityönopettajien välillä. 

Lepistö, Rönkkö ja Tuikkanen (2013,111) ajattelevat myös tulevaisuuden käsityönopetuk-

sen rakentuvan opettajien väliselle yhteistyölle. Yhteiset tavoitteet ja molempia substans-

sialoja sisältävät kokonaisuudet rakentavat todellista yhtenäistä käsityöoppiainetta. 

Sitä kun tavallaan tiiminä tehdään, niin 3 aikuista ja koulunkäynninohjaaja vielä, niin siinä 

pystyy suunnittelemaan ja jakamaan mikä on kenenkin alue, se sit helpottaa. Mutta jos pi-

täisi ihan perinteisesti tehdä yksin, niin ei jaksais siihen mitään ylimääräistä kehittää. H3 

Pöllänen (2009) toteaa, että opettajat ovat olettaneet vuoden 2004 opetussuunnitelman (Ope-

tushallitus 2004) mukaan, että kaikille oppilaille tulee käsitöissä opettaa samot sisällöt kuin 

aiemminkin. Tätä Pöllänen pitää vääränä käsityksenä. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa 

(Opetushallitus 2004) oli yhdistetty tekninen ja tekstiilityö samaksi käsityöksi, mutta ope-

tussuunnitelmassa (Opetushallitus 2004) ei sanota tarkkoja sisältöjä, jotka tulee oppilaille 

opettaa. Opettajat ovat vain jatkaneet samalla kaavalla ja sisällöillä ja yrittäneet opettaa sa-

mat sisällöt ja käsityön tekniikat kuin aiemminkin vaikka käsityön määritelmä on muuttunut 

ja tuntimäärät vähentyneet. Tämä on ollut mahdollisesti yksi rasite käsityön uudistumiselle.  

Taulukko 8. Haastateltavien kokemat haasteet käsityön integroinnille. 



44  

 

  

 

6.2 Oppilaiden osallistaminen käsitöiden suunnitteluun 

Yksi haastateltavista pyrki osallistamaan oppilaita mahdollisimman paljon tehtävien töiden 

suunnitteluun: 

 

Ja siitä tulee aina sata kertaa parempi, kun antaa niiden niinkö miettiä sen tai ne hoksaa 

semmosia vaihtoehtoja, joita sää et ole itse voinut hoksatakaan. H1 

Karppisen (2008, 83) mielestä käsityön opetuksen ainoa tarkoitus ei ole vain tarjota tietoa, 

vaan tarkoitus on tarjota myös haasteita. Haasteiden kohtaaminen kasvattaa rohkeutta. Uusia 

odottamattomia ongelmia ratkomalla oppilas kehittyy parhaiten. Pelkästään uuden käsityö-

tekniikan opetteluun pohjautuvat valmiiksi suunnitellut käsityöt aliarvioivat oppilaan ky-

kyjä. (Karppinen 2008, 83) 
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Opettaja piti tärkeänä hyödyntää oppilaiden luomisvoimaa. Hän korosti, että perustekniikat 

ja -taidot tulee hallita ennen kuin oppilas pystyy itse luomaan ja nauttimaan siitä. Hän piti 

tärkeänä, että oppiminen on turvallista ja taitotason mukaan annetaan vaikutusmahdollisuuk-

sia.  

Ja kyllähän ykköskakkosellakin osallistuu paljokin,  ne miettii ite paljon värejä ja joku sem-

monen, että aikuisella on niin ku se homma niin ku tavallaan hanskassa ensin, mitä tehdään 

ja mikä tekniikka ja sitten pystyy alkaa luomaan. Se on niin ku turvallista. H1 

Kaksi haastateltavista  kertoi, että töiden suunnittelu ja ideointi tapahtuu hyvin opettajajoh-

toisesti. Kaksi haastateltavista kertoi antavansa oppilaille tietyt reunaehdot, jonka puitteissa 

tuotetta sai muokata. Yksi haastateltavista kertoi käyttävänsä molempia menetelmiä joko itse 

päättää mitä tehdään tai yhdessä oppilaiden kanssa suunnittelee opettajan antamasta aihepii-

ristä. 

Yksi haastateltavista kuunteli herkällä korvalla lasten mieltymyksiä ja vallitsevia trendejä , 

ja näiden pohjalta mietti käsityössä valmistettavaa työtä. Oppilaat saavat oman tarpeensa 

mukaan suunnitella tietyn aihepiirin mukaisen työn. 

Ja jostakin samasta esim. pussukasta, siitähän voi kehittää niin monta erilaista, joku haluaa 

tehdä siitä jumppapussin ja joku haluaa tehdä siitä kännykkäpussin, joku nopppapussin ja 

tietysti omanlaisensa. Ja siitäkin pystyy siitä yhdestäkin aiheesta sitten luomaan semmosen, 

mitä lapsi lapsi tarvitsee. H1 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 9. Oppilaiden osallistaminen käsitöiden suunnitteluun 
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6.2.1 Opettajan valmistettavan käsityön valintoihin vaikuttavat tekijät 

Kolme haastateltavista kertoi valikoivansa käsityössä opeteltavat tekniikat ja valmistettavat 

työt koulunsa opetussuunnitelman perusteella. Kolme haastateltavista sanoi, että toteutetta-

vat työt valikoituvat pitkälti koulussa vallinneen käytännön mukaan, mitä on perinteisesti 

tehty. Vaikka opetussuunnitelmassa ei ole suoranaisesti sanottu töitä, jotka tulee toteuttaa, 

opettajat ovat kokeneet, että heitä ohjaa kirjoittamattomat säännöt ja perinteet. Lisäksi usein 

opettajat itse aktiivisesti kyselevät kollegoiltaan, millaisia töitä on tehty aikaisempina vuo-

sina. Käytäntönä on myös, että saman vuosiluokan opettajien kanssa on sovittu, mitä töitä 

lukuvuoden aikana valmistetaan. Tämä tulos poikkeaa Hilmolan (2009) tekemästä tutkimuk-

sesta, jossa teknisen työn opettajat eivät suunnitelleet käsitöissä valmistettavia töitä opetus-

suunnitelman perusteella. Hilmolan (2009, 209) tutkimukseen osallistuneet opettajat suun-

nittelivat valmistettavat työt enemmän oppikirjojen pohjalta kuin opetussuunnitelma perus-

teisesti.  

Kaksi haastateltavaa huomioi myös oppilaiden mielipiteet, kun aihealue oli ensin päätetty 

opettajien kesken. Esimerkiksi jos oli päätetty valmistaa  paita, niin paidan malli oli valikoitu 

oppilaiden kanssa yhdessä keskustellen. Yksi haastateltavista sanoi, että toteutettavat työt 

valikoituvat hyvin opettajajohtoisesti. Yksi haastateltavista kertoi menevän käsityötekniikka 

edellä. Esimerkiksi jos on tarkoituksena opetella virkkausta, niin yhdessä työparinsa kanssa 

on mietitty mikä se virkattava työ voisi olla.  

Opettajien valintoihin vaikuttivat myös oppilaita aiemmin motivoineet työt ja samoja suo-

sittuja töitä on tehty muidenkinoppilaiden kanssa. Yleinen vaikuttava aiheenvalinta oli val-

litseva vuodenaika sekä juhlapäivät kuten äitienpäivä, isänpäivä, joulu ja pääsiäinen. 
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Taulukko 10. Haastateltavien käsityön opetukseen ja valmistettavan tuotteen valintoihin vai-

kuttavat tekijät. 

 

6.2.2 Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus käsitöiden suunnittelussa 

Opettajat eivät olleet juurikaan tehneet yhteisiä joko pareittain tai ryhmätyönä toteutettavia 

töitä. Yhdessä tehdyt työt rajoittuivat lähinnä koulun juhliin liittyviin koristeluihin. Yksi 

opettajista oli tehnyt muutamia kollaasimaisia töitä. Esimerkiksi oppilaiden tekemistä huo-

patilkuista oli muodostettu koulun seinälle yksi kokonaisuus. Opettajat näkivät yksimieli-

sesti yhteistyöprojektien vähyyden syyksi sen, että oppilaat haluavat pääsääntöisesti teke-

mänsä työn itselleen. Pölläsen (2009, 259) mielestä käsityön opetukseen tulisi lisätä yhdessä 

tehtäviä käsitöitä, jotta voidaan vastata työelämän vaatimuksiin. Nykyään useissa työtehtä-

vissä töitä tehdään tiimityönä ja käsitöissä näitä taitoja tulisi myös opettaa yksilötöiden li-

säksi. Karppisen (2008, 89) mukaan oppilaista kasvaa aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia, 

kun heille antaa mahdollisuuksia yhteisiin työskentelymuotoihin. Oppilailla, jotka omaavat 

hyvät sosiaaliset taidot, on luontaista halukkuutta ratkaista yhdessä ongelmia ja jakaa koke-

muksiaan. Siksi käsitöissäkin tulisi tehdä yksin tehtävien yksilötöiden lisäksi yhteisöllisiä 

käsitöitä. Käsityö on perinteisesti mielletty yksin tekemiseksi. Yhteisölliset käsityöt voisivat 

olla joillekin oppilaille motivoivia, kun työtä voidaan toteuttaa yhdessä. (Karppinen 2008, 

89) Matinlauri (2017) näkee puolestaan käsitöissä myös mahdollisuuden kodin ja koulun 
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väliseen yhteistyöhön. Käsitöissä voidaan järjestää työpajoja, joihin vanhemmat voivat osal-

listua ja oppilaat voivat toimia ohjaajina.  

Halisen ja Jääskeläisen (2015, 21) mukaan POPS 2014 (Opetushallitus 2016) oppimiskäsitys 

pohjautuu ajatukseen, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Tämän käsityksen mukaan myön-

teiset tunnekokemukset, oppimisen ilo, uutta luovan toiminta sekä yhteistyö ja vuorovaiku-

tus edistävät oppimista. Tämä haastaa opettajia järjestämään opetus niin, jossa oppilaalla on 

mahdollisuus olla aktiivinen toimija – heidän ideoille, ongelmanratkaisuille, kysymyksille 

ja konkreettiselle tekemiselle. Halisen ja Jääskeläisen (2015, 21) mukaan oppimisprosessissa 

on oleellista oppilaan tahto ja taito toimia ja oppia itsenäisesti sekä yhdessä. Yhdessä oppi-

minen edistää luovaa ja kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kyvykkyyttä huo-

mioida eri näkökulmia. (Halinen & Jääskeläinen 2015, 21) 

Taulukko 11. Oppilaiden yhdessä tehdyt käsityöt 

 

6.3 Käsitykset samansisältöisestä käsityöstä 

Kolmantena tutkimuslinjana tutkimuksessa oli syksyllä 2016 voimaan tulleen Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (Opetushallitus 2016) uudistettu käsityö. Haastat-

telut suoritettiin kesällä 2016. Ajankohdasta huolimatta vain yksi haastateltavista oli lukenut 

valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (Opetushallitus 

2016, 270-273) käsityön sisällön. Kukaan haastateltavista ei ollut nähnyt oman koulunsa 

tulevaa opetussuunnitelmaa käsityön osalta, vaikka heillä on opetettavana aineena käsityö. 

Kuntakohtaista opetussuunnitelmaa ei ollut vielä esitelty opettajille. Kaksi haastateltavista 

oli työstänyt uutta koulukohtaista opetussuunnitelmaa jonkin muun oppiaineen osalta kuin 

käsityö. Haastateltavien käsitykset ovat muodostuneet POPS 2004 (Opetushallitus 2004) pe-

rusteella, joka oli voimassa oleva opetussuunnitelma haastattelu hetkellä. 

Kaksi haastateltavista oli jo toteuttanut samansisältöistä monimateriaalista käsityönopetusta. 

Molemmat haastateltavista työskentelivät sellaisissa kouluissa, jossa opetusta annettiin vain 

1.-4. luokille. Käsityö oli ollut jo pitempään samansisältöistä kaikille.  
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Joo, tämän oon hahmottanut. Ne niin ku yhdistyy. Ja se onkin ihan kiva. Siinä yhdistyy niin 

ku koneet, tekniikat ja paljonhan me ollaan tätä tehtykin, jo sillon ykköselläkin. Meillä oli 

kaks tuntia lukujärjestyksen sisällä miesopen kanssa. Ja hän piti sitten aina välillä mun luo-

kalle, otti ne teknisiin töihin. Ja me tehtiin sitten luokassa siihen jotain lisää, vaatteita. Eli 

ne on niinku jo ykkösistä lähtien ollut jo näin että ne on käynyt teknisissä ja tekstiilissä. Eli 

se oli aina 2 h/vko. Tosin me vaihdeltiin sitä sisältöä, että saattoi olla tietotekniikkaakin 

välillä. Aina siihen vuodenkiertoon tai johonkin aihekokonaisuuteen liittyen. Se oli hirveen 

mukavaa. Kaikki sai kokeilla kaikkea. Musta se on hirveän hyvä tuo, että siinä ei ole sitä 

selkeää rajaa. H1 

Kolmea haastateltavista mietitytti käytännönjärjestelyjen toteutus ja sujuvuus samansisältöi-

sen käsityön opetuksessa. Kouluissa ei oltu vielä tarkemmin mietitty opetuksen toteutuksen 

kannalta asiaa. Haastateltavat eivät osanneet käyttää kovien materiaalien työstössä tarvitta-

via työvälineitä ja kokivat omat taitonsa puutteelliseksi puu-, metalli- ja sähkötöiden ope-

tuksessa. Kaikissa kouluissa oli sen verran tulevaa lukuvuotta suunniteltu, että käsitöihin 

muodostetaan työparit niin, että toinen osaa pehmeän materiaalien ja toinen kovien materi-

aalien opetuksen. Opettajia huolestutti kuitenkin käytännön sujuvuus, kuinka isot oppilas-

määrät mahtuvat tiloihin, miten oppilaiden jakaminen ja sujuva siirtyminen eri työvaiheiden 

jälkeen luokasta toiseen sujuu ilman että toinen luokasta ruuhkautuu. Lepistö, Rönkkö ja 

Tuikkanen (2013, 99) toteavat myös, että samansisältöisen käsityön suurimmaksi esteeksi 

on koettu kouluissa näkyvät asenteet, käytännön järjestelyt ja erityisesti käsityöoppiainetta 

koskevat resurssit. Yhtenä ratkaisuna näille haasteille olisi Lepistö, Rönkön ja Tuikkasen 

(2013, 99) mielestä ilmiökeskeisen oppimisen hyödyntäminen, jossa luovutaan ainejakoi-

sesta opettamisesta. Kolme haastateltavista opetti yhteisopettajamallilla eli käsityöryhmä 

muodostui kahdesta luokallisesta oppilaista.  

Kolme haastateltavista pitivät tarpeellisena saada lisäkoulutusta uuden opetussuunnitelman 

mukaisen käsityön toteutukseen. Kaikki haastateltavat kokivat, että heillä ei ole valmiuksia 

opettaa molempia käsityönlajeja. Yksi kolmesta näki opettajan oman oma-aloitteisuuden ja 

aktiivisuuden vaikuttavan siihen kuinka käsityön haasteen ottaa vastaan.  Kaikki haastatel-

tavat odottivat kuitenkin mielenkiinnolla tulevaa ja millaiseksi käsityö tulee muodostumaan. 

Haastattelu sisälsi yhden lomakkeen, joka haastateltavien tuli täyttää. (Liite 1) Lomakkeessa 

piti asettaa tärkeysjärjestykseen käsityön tavoitteet. Tämän avulla voidaan kartoittaa, mitä 

haastateltavat pitivät tärkeinä mitä oppilaan pitäisi saavuttaa käsitöissä.  
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Kädentaitojen vahvistaminen oli kolmen haastateltavan mielestä tärkein käsityön tavoite, 

yksi asetti sen toiseksi tärkeimmäksi ja yksi kolmanneksi tärkeimmäksi. Eniten hajontaa tuli 

kulttuuriperinnön siirtämisessä sekä erilaisten materiaalien ja tekniikoiden tuntemuksessa. 

Kulttuuriperinnön siirtämistä ja työturvallisuustaitoja ei nähty niin tärkeinä tavoitteina. Pa-

radoksaalisesti kulttuuriperinnön siirtäminen ei ollut tavoitteissa tärkeä, vaikka käytännön 

opetustyössä juuri perinne ohjaa vahvasti opettajia valitsemissaan toteutettavissa töissä. 

Tämä on ilmeisesti hyvin tiedostamatonta. Yhden haastateltavan mielestä kädentaitojen vah-

vistaminen on yhtä kuin kulttuuriperinnön siirtämistä. 

Haastateltaville esitettiin jatkokysymys, että puuttuuko listauksesta heidän mielestä jokin 

tärkeä tavoite. Kaksi haastateltavista mainitsi, että listasta puuttui luovuus ja käsityön avulla 

toteutettava itseilmaisu.  

Luovaa ilmaisua, semmosta niinku oman itsensä ja sen oman itsetuntemuksen lisäämistä. 

Mikä on minua ja tämmönen . Se ois ollut minusta melkein se tärkein asia. H2 

Kaksi olisi lisännyt listaan kierrätyksen ja valmistettavien töiden elinkaariajattelua. Kaksi 

muuta haastateltavaa mainitsi muussa yhteydessä kierrätyksen tärkeyden käsityön yhtey-

dessä. Neljä haastateltavista olivat sitä mieltä, että käsityön avulla voidaan opettaa kierrä-

tystä, huoltoa ja korjausta ja esinemaailmasta ympärillämme. 

Jos se on vaikka höylättyä puuta, niin mistä se on tähän tullut ja mihin tämä sitten päätyy… 

ja miksi tätä nyt tehdään ja mikä on tämän työn merkitys, että tehdäänkö tätä vaan siks ku 

ope käskee… ja kauanko tämä (tuote) kestää. Onko tätä järkevä tehdä. H3 

 

 

Taulukko 12. Haastateltavien näkemykset Perusopetuksen opetussuunnitelman 2014(Ope-

tushallitus 2016) samansisältöisestä käsityöstä.  
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6.4 Keskeisimmät tulokset 

Tutkittaessa käsityön opetuksen integrointia muuhun opetukseen keskeisin tulos oli, että 

suurin osa haastateltavista oli yhdistänyt käsityötä muuhun opetukseen jonkin verran. Pää-

sääntöisesti käsityön opetus oli puhtaasti käsitöistä lähtevää. Integrointi oli voinut olla tie-

dostamatontakin. Etenkin alkuopetuksessa käsityön integrointi koettiin luontevana, koska 

ylipäätään opetus on kokonaisopetuksen tyylistä enemmän kuin myöhemmillä luokka-as-

teilla. Ympäristöoppi oli eniten käsityöhön yhdistelty oppiaine. Suurin osa haastateltavista 

oli sitä mieltä, että kahdesta tai useammasta oppiaineesta yhdistellyt opetuskokonaisuudet 

palvelevat oppilaiden oppimista parhaiten kuin yksittäisten tietojen ja taitojen opettaminen. 

Käsityön opetuksen integroinnin suurimmaksi haasteeksi koettiin oppiaineen tähän asti val-

linneen jakautuminen tekstiili- ja tekniseen työhön. Oppilaat ovat jakaantuneet yleensä vie-

läpä sukupuolisidonnaisesti kahteen osaan, joten jonkin toisen oppiaineen opetettavan osan 

opettaminen käsityön yhdistämisessä ei palvele kokonaisuutta.  

Oppilaiden osallisuutta käsitöissä valmistettavien töiden suunnittelua tutkittaessa keskeisin 

tulos oli, että oppilaat saivat jonkin verran suunnitella töitä tiettyjen reunaehtojen puitteissa. 

Opettaja oli saattanut esimerkiksi määrittää tekniikan millä työ toteutetaan. Muutoin opetta-

jaa oli ohjannut käsitöissä valmistettavien tuotteiden valinnassa koulun opetussuunnitelma 

sekä vallitsevat perinteet. Aiempina vuosina toteutetuista töistä oli muodostunut useissa kou-

luissa perinne, joita rutiinomaisesti jatkettiin. Tämä töiden jatkumo myös nähtiin esteenä 

käsityön integroimiselle. 

Kolmanteen tutkimuslinjaan luokanopettajien näkemyksistä käsityöoppianeen uudistuksesta 

tulokseksi tiivistyi, että kaikki haastateltavat kokivat, ettei heillä ole valmiuksia opettaa sekä 
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kovista että pehmeistä materiaaleista. Osa haastateltavista oli toteuttanut samansisältöistä ja 

monimateriaalista käsityötä työparinsa kanssa. Suurin osa kaipasi täydennyskoulutusta sa-

mansisältöisen ja monimateriaalisen käsityön opetukseen. 

6.5 Johtopäätökset 

Haastateltavista neljä oli lukenut koulunsa opetussuunnitelman käsityön tavoite- ja sisältö-

vaatimukset. Aiheet valitaan joko opetussuunnitelman sisältöjen tai toisten opettajien vink-

kien mukaan. Yksi haastateltavista perusteli perinteen jatkumon tulevan käytännönsyistä. 

Yhdessä toisten opettajien kanssa päätetään mitä milläkin vuosiluokalla tehdään, jotta ope-

tussuunnitelman tavoitteet täyttyvät ja kaikille oppilaille tulisi opettajasta riippumatta samat 

sisällöt opittua. 

Opettajat pitivät tärkeänä, että oppilaiden oman työn suunnittelussa on kaikille yhteiset reu-

naehdot ja opettajan täytyy tietää, mihin oppilas kykene, jotta työn tekeminen säilyy mielek-

käänä ja se valmistuu ajallaan. Joitakin oppilaita liika valinnanvapaus voi ahdistaa.  

Käsityön integroinnin kannalta onkin tärkeää, että käsityö on samansisältöistä kaikille ja 

koko luokka on opetuksessa yhtaikaa. Opettajat näkivät käsityön integroinnin esteenä seka- 

ja jakoryhmät eli paikalla käsitöissä on ollut joko vain puoli luokkaa (eli tytöt tekstiilissä ja 

pojat teknisessä) tai kahden eri luokan tytöt tai pojat. Näin ollen ei voi ottaa käsittelyyn jotain 

äidinkielen tai matikan osa-aluetta käsityössä, jota ei enää otettaisi opetukseen yhteisesti 

koko luokan kanssa. 

Käsityö nähdään sellaisia jokanaisen/miehen perustaitona, mikä on hyvä osata kun siirtyy 

aikuisuuteen ja omilleen. eli halutaan valmistella oppilaita tulevaa aikuisuutta varten, että 

pärjää sitten omillaan ja osaa jotakin tehdä itsekin.  

Käsitöitä integroimalla muihin oppiaineisiin saadaan monipuolisia kokonaisuuksia, joissa 

oppilaat voivat harjaannuttaa työelämässä tarvittavia taitoja, kuten luovuutta, innovatiivi-

suutta ja ongelmanratkaisukykyä. Näitä tietotaitoja täytyy harjoitella ja opetella jo lapsena, 

jotta meille syntyy kyvykkäitä opiskelijoita ja sitä kautta osaavaa työvoimaa. Vielä kun tä-

hän lisätään oppilaiden yhdessä toteutettavat projektit, harjaannutetaan samalla myös tuiki 

tärkeitä vuorovaikutustaitoja, joita työelämän tiimityötaidot edellyttävät.   
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Luokanopettajien käsityksiä käsityön integroimisesta muihin oppiaineisiin ei ole juurikaan 

tutkittu. Vaikka tämä tutkimus olikin suppea, niin se antaa uutta tietoa käsityön mahdolli-

suuksista eheyttävään opetukseen. Haastateltaville se antoi paljon ajattelemisen aihetta sekä 

tutkimuksen tekijälle uutta näkökulmaa koulujen reaaliteeteistä.  

Luokanopettajat ilmaisivat huolensa lisäkoulutuksen saatavuudesta. Haastateltavat kokivat 

tarvitsevansa käsityön opetukseen koulutusta. Käytännön järjestelyt uuden opetussuunnitel-

man (Opetushallitus 2016) mukaisen käsityön järjestämiseksi olivat huolenaiheena. 

Vuosikymmeniä opettajia hallinneet käsityönopetuksen perinteet ovat hidastaneet käsityön-

opetuksen kehitystä. Matinlauri (2017, 41) näkee käsityön laajempana kokonaisuutena kuin 

yksittäisen käsityötekniikan oppimisena tai tuotteen tuottamisena. Matinlauri kyseenalaistaa 

kokonaan käsityössä vallitsevat perinteet. Uutta käsityönopetusta mietittäessä hänen mie-

lestä menneisyyden opettamisen tavoista ja opetusvälineistä ei välttämättä tarvitse juurikaan 

säilyttää mitään. Vain näin pysytyään rakentamaan uutta monimateriaalista ja samansisäl-

töistä käsityötä, jossa korostuu oppilaan luovuus ja oma mielenkiinto. (Matinlauri 2017, 41) 

Käsityön kuva tulee tulevaisuudessa laajenemaan ja monipuolistumaan. Tämä edellyttää 

kuitenkin sitä, että opettajien on luovuttava joistakin vanhoista perinteistä. Opettajien pitää 

miettiä, mitkä ovat ne tärkeimmät sisällöt, jotka käsityön avulla tulee saavuttaa ja annettava 

tilaa uusille toteutustavoille. Nykyisellään oleviin tuntiresursseihin ei voi mitenkään mah-

duttaa vanhoja sisältöjä. Käsityötä pitkään hallinnut jäljentävän ja toisintavan työtavan tilalle 

on mahdollistettava oppilaalle luovuuden käyttö, omat oivallukset ja kokeilut. Oppilaiden 

tekemien töiden ei tarvitse olla kaikkien samanlaisia ja valinnat vain näennäisiä langanvärin 

valintaa. Oppilaan tulee pystyä kehittämään ja hyödyntämään omaa luomisvoimaansa ja ide-

oitaan, koska vain sillä tavalla opetamme tulevaisuuden innovatiivisia tekijöitä työelämään 

alalle kuin alalle. Käsityöprosessi mahdollistaa oman ajattelukyvyn ja ongelmaratkaisutai-

tojen vahvistamisen.  
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7 Pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien näkemyksiä, kuinka he ovat yhdistä-

neet käsityötä muuhun opetukseen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös, miten oppilaat voivat 

osallistua käsitöissä valmistettavien tuotteiden suunnitteluun. Haastattelujen tekohetkellä, 

kesällä 2016, elettiin uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (Opetus-

hallitus 2016) kynnyksellä. Haastateltavat eivät olleet tutustuneet uuden POPS:n 2014 (Ope-

tushallitus 2016) käsityön tavoitteisiin ja sisältöihin. Tutkimuksen kolmantena tehtävänä oli 

selvittää luokanopettajien käsityksiä samansisältöisestä käsityöstä.  

Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan ne ovat haastateltavien näkemyksiä ja 

käsityksiä. Haastatteluotanta oli suppeahko, 5 haastattelua, joten tulokset pohjautuvat aino-

astaan tutkimukseen osallistuneiden käsityksiin. Haastattelukysymykset olivat monialaisia 

ja näin saatiin syvyyttä haastatteluun. Kattavat haastattelut tekivät aineistosta laadukkaan.  

Tutkimus ajoittui uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 (Opetushal-

litus 2016) voimaan astumisen vaiheeseen sekä siinä määritellyn muuttunen käsityöoppiai-

neen murrosvaiheeseen. Olisi mielenkiintoista tehdä jatkotutkimusta ovatko opettajien käsi-

tykset muuttuneet esimerkiksi kahden (2) vuoden kuluttua, kun POPS 2014 (Opetushallitus 

2016) on sisäistetty ja otettu käytäntöön. Haastattelujen teko hetkellä opettajat eivät olleet 

yhtä lukuunottamatta tutustuneet juurikaan uuden POPS 2014 (Opetushallitus 2016) mukai-

seen käsityöhön. Opetuksessa vallitsee tällä hetkellä uuden POPS:n (Opetushallitus 2016)  

hengessä opetusta eheyttävä kulttuuri eli pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistelemään 

oppiaineita toisiinsa. POPS 2014 (Opetushallitus 2016) edellyttääkin vähintään yhden mo-

nialaisen oppimiskokonaisuuden järjestämistä lukuvuoden aikana. Näiden käytänteiden 

yleistyessä ovat opettajien käsitykset voineet muuttua.  

Toinen mielenkiintoinen ja hyödyllinen jatkotutkimus olisi tutkia, miten oppilaat kokevat 

omat vaikuttamismahdollisuuteensa käsitöissä valmistettavien töiden suunnittelussa. POPS 

2014 (Opetushallitus 2016) on lisätty oppilaiden osallisuutta ja suunnitelmallisuutta, niin 

olisi mielenkiintoista tukia asiaa oppilaiden näkökulmasta.  
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LIITE 1 

Haastattelukysymykset 

 

Kuinka kauan olet toiminut luokanopettajana? 

 

A. Luokanopettajien käsitykset käsityön integraatiosta 

 

1. Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa oppiaineiden integrointi? 

2. Oletko yhdistänyt käsityön opetukseen muita oppiaineita? 

3. Jos olet, niin mitä? 

4. Jos et, niin mitä oppiaineita mielestäsi käsityöhön voisi yhdistää?  

5. Millaisia ajatuksia herättää yhdistää käsityö muihin oppiaineisiin? 

6. Millaisia oppimiskokonaisuuksiin/projekteihin/arjen ilmiöihin käsityön saisi mie-

lestäsi hyvin yhdistettyä? 

7. Mistä käsityön sisällöistä (kuten ompelu, virkkaus, neulonta, puutyöt) mielestäsi 

voi luontevasti rakentaa oppimiskokonaisuuksia toisen aineen aihepiirien kanssa? 

8. Minkä koet haastavaksi käsityön yhdistämisessä muihin oppiaineisiin? 

9. Mitä hyötyä oppilaalle on käsityön yhdistämisestä muihin oppiaineisiin? 

10. Millaisia käsitöitä teitte viime lukuvuoden aikana? 

11. Miten valmiita käsitöitä hyödynnetään muussa opetuksessa? 

12. Millaisia kädentaitoja harjoitetaan muissa oppiaineissa? 

13. Missä tiloissa käsitöitä tehdään? 

14. Onko koulullanne riittävästi erilaisia materiaaleja ja työvälineitä käytettävissä? 

15. Jos ei ole, niin mitä puuttuu? 

16. Miten näet mahdollisten materiaali/välinepuutosten vaikuttavan käsityön sisältöjen 

toteuttamiseen? 

17. Millaisena näet omat valmiutesi opettaa käsityötä yhdistettynä muihin oppiainei-

siin? 

 

 

 

 



 

 

 

B. Oppilaiden osallistaminen käsitöiden suunnitteluun 

 

1. Miten valitset aihekokonaisuudet käsityön opetukseen? 

2. Kuka ideoi/suunnittelee valmistettavat työt? 

3. Miten tuotteen suunnittelussa huomioidaan oppilaan omat kiinnostuksen kohteet ja 

tarpeet? 

4. Miten oppilaat osallistuvat aihepiirin valintaan? 

5. Miten oppilaat osallistuvat töiden suunnitteluun? 

6. Mihin asioihin oppilas voi vaikuttaa käsityötuotteen suunnittelussa ja valmistuk-

sessa? 

7. Teettekö tekniikkaharjoituksia/yksityiskohtaharjoituksia ennen valmistettavaa 

työtä? 

8. Minkä verran työt vaativat oppilaan omaa ratkaisukykyä? 

9. Minkä verran sinä opettajana yksilöit oppilaalle käsityössä valmistettavia töitä? 

10. Mikä on mielestäsi tärkein käsityön tavoite, mikä oppilaan pitäisi saavuttaa? Laita 

alla olevat tavoitteet tärkeysjärjestykseen numeroimalla 1-6. 

 

Kulttuuriperinnön siirtäminen 
 

Erilaisten materiaalien ja tekniikoiden tuntemus 
 

Kädentaitojen vahvistaminen 
 

Kokonaisen käsityöprosessin hallinta 
 

Ongelmanratkaisukyky 
 

Työturvallisuustaidot 
 

  

11. Puuttuuko listauksesta mielestäsi jokin tärkeä tavoite? 
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C. Luokanopettajan käsitykset uudistuneesta käsityön oppiaineesta 

 

1. Miten näet tarpeellisena nykyisen opetussuunnitelmanne käsityön sisällöt? 

2. Kuinka tarkasti olet noudattanut koulunne opetussuunnitelman sisältöjä? 

3. Mitä mieltä olet uuden opetussuunnitelman käsityöstä, jossa käsityö on määritelty 

monimateriaaliseksi oppiaineeksi? 

4. Mitä mieltä olet kaikille oppilaille suunnatusta samansisältöisestä käsityöstä? 

5. Miten koet omat valmiutesi opettaa sekä kovista että pehmeistä materiaaleista? 

6. Mitä mahdollisuuksia näet samansisältöisessä ja monimateriaalisessa käsityössä? 

 

Seuraavat kysymykset jäivät haastattelusta pois: 

7. Mitä haasteita näet uuden opetussuunnitelman mukaisessa käsityössä? 

8. Millaisia mahdollisuuksia monimateriaalinen käsityö antaa käsityön integroimisesta 

muihin oppiaineisiin? 

9. Oletko miettinyt ensi lukuvuodelle/tulevaisuuteen laaja-alaisia oppiainerajoja ylittä-

viä oppimiskokonaisuuksia, joihin käsityö yhdistyy? 

10. Miten mielestäsi kokeellista työskentelyä voidaan edistää? 

11. Pitääkö mielestäsi käsitöissä valmistaa tuotteita, joilla on käyttötarkoitus? 

12. Minkä verran oppilaat ovat valmistaneet pareittain/ryhmässä yhteisiä tuotteita? 
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