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”Mitä taide tekee käsityöstä?” 
Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi 
--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Tiivistelmä 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan käsityötaiteen perusopetusta. Päätehtävänä on hahmottaa 
käsityötaiteen perusopetuksen toimintaa kuvaavia käsitteitä ja muodostaa siitä käsite-
malli. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen (lisensiaatintutkimus) tuloksena syntyi 
käsitekartta käsityötaiteen perusopetuksesta ja sen toimintaympäristöstä. Käsitekartta 
toimii tämän tutkimuksen hypoteettisena alkuoletuksena, jota uuden aineiston ja 
analyysin avulla pyritään täsmentämään. Käsityötaidetta tarkastellaan yhtenä ihmisen 
inhimillisenä tekemisen ja olemisen muotona pohjautuen tunnetun filosofin Hannah 
Arendtin (2002) näkemykseen ihmisen perusaktiviteeteista. Tutkimuksen lähestymis-
kulmia ovat taiteen näkökulma, sosiokulttuurinen orientaatio ja tulevaisuusorientaatio.  

Aineistonkeruumenetelmänä on käytetty delfoi-asiantuntijakeskustelua, joka to-
teutettiin sähköpostin välityksellä keskustelukierroksin. Asiantuntijaryhmän jäsenet 
(N = 21) edustavat käsityön ja käsityötaiteen perusopetuksen eri aloja (opetus, koulu-
tus ja hallinto). 

Tutkimuksen tuloksena muodostui käsityötaiteen perusopetuksen käsitemalli, jon-
ka keskeisiä toimintoja (käsitteitä) ovat innostaminen (ja innostuminen), aloitteen 
tekeminen (aloitteellisuus) ja näyttäytyminen. Koko prosessin liikkeelle paneva voima 
on lasten ja nuorten innostaminen ja innostuminen. Tämä ei vielä riitä näyttäytymi-
seen. Siihen tarvitaan ihmisen tekemä aloite, tekemisen halua ja intentio, joka tekee 
prosessista ihmiselle merkityksellisen. Käsityötaide ei ole vain tuotteiden valmista-
mista, vaan siihen liittyy oleellisesti se, että tuodaan jotakin itsestä esille. Tämä tar-
koittaa näyttäytymistä. Näyttäytymiseen liittyy käsityön ja taiteen tarkastelu sekä 
luova käsityöllis-taiteellinen prosessi, jonka avulla pyritään löytämään uusia tapoja 
kohdata käsityöllisiä ja kulttuurisia ilmiöitä sekä ymmärtämään itseä ja maailmasuh-
detta. Näyttäytyminen tarkoittaa ilmiöiden tarkastelua sisältäpäin aistikokemuksien 
avulla. Käsityötaiteen perusopetuksen merkitys löytyy siitä, että halutaan tukea lasten 
ja nuorten aktiivista inhimillistä olemista ja tekemistä sekä tämän avulla mahdollisesti 
rikastuttaa lasten ja nuorten oma-aloitteista, aktiivista elämää myöhemminkin. Kult-
tuuri ja ympäristö ovat käsityötaiteen perusopetuksen vahvuus ja perusta. Niitä hyö-
dynnetään toiminnan lähteenä ja kohteena sekä niistä haetaan vaikutteita ja niihin 
vaikutetaan. 



 

Asiantuntijat mainitsivat keskeisiksi kehittämiskohteiksi käsityötaiteessa taiteelli-
sen lähestymistavan löytämisen sekä toiminnan läheisemmän kytkemisen käytäntöön 
ja ympäröivään yhteiskuntaan. Valtakunnallisen verkoston luominen voisi mahdolli-
sesti asiantuntijoiden mukaan auttaa kehittämään käsityötaiteen perusopetuksen piiris-
sä käytävää keskustelua ja vuorovaikutusta. Tämä tutkimus on alan perustutkimusta, 
ja tarkoituksena on edistää käsityötaiteen perusopetuksesta käytävää keskustelua ja 
alan kehittämistä.  
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“What does art make from crafts?” 
Conceptual Analysis of Basic Crafts Education  
--------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 
Abstract 
 
This study examines the Basic Arts Education system in Finland. The focus in this 
research and in this arts education system is on Basic Crafts Education and its descrip-
tion through action concepts. The main task is to create a concept model. In the first 
part of the study a concept map was created from the practise of Basic Crafts Educa-
tion. The aim of this study is to specify the concept map and to ground a concept 
model, which describes the reality of Basic Crafts Education. Basic Crafts Education 
(craft-art) is examined from the viewpoints of art education, socio-cultural education, 
and education for future. Craft-art is explored as a basic human activity by well-
known philosopher Hannah Arendt (2002). In addition the study examines some 
needs for further development of Basic Crafts Education.  

In this study the Delphi Expert Method was used and carried out through question 
rounds by email. The empirical data consists of expert knowledge (N = 21), where 
experts represent different crafts fields and on crafts in Basic Arts Education (peda-
gogy, education, and administration). 

As result of the study a concept model was created. Inspiration (animation), ini-
tiative and appearance are the core components of the craft-art concept model. Inspi-
ration (animation) is a power, which sets in motion and begins a willingness to create. 
But, that is not enough to guarantee the appearance; it needs human initiative, inten-
tion, to make the process meaningful. Craft-art means not only producing items, but 
also bringing something forth from the self. That means there must be an appearance 
of a craft-art process so that other people can see and assess it. Crafts in Basic Arts 
Education can be described as a creative craft-art process, which aims at finding 
individual ways to approach creativity and artistic quality by exploring artistic and 
cultural items from inside and outside. In other words, that implies exploring self and 
one’s own relation to the world through sensate experience. After all, the meaning of 
Basic Craft-art Education is to support children as active human beings and to enrich 
their future creative initiative. Aspects of culture and environment, utilised as sources 
and objects, are the strength of the creative crafts process in Basic Craft-art Education. 

According to experts, an artistic approach to the craft-art process still requires at-
tention and development. Additionally the experts show that there is a demand in 



 

crafts education to develop closer links between art making practise and society. They 
also point out that a network could enhance interaction and discussion in the field. 
The research results suggest directions for further research and development in the 
area. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Keywords: Basic Arts Education, crafts, craft-art, socio-cultural animation, Delphi 
Method 



”Mitä taide tekee käsityöstä?” 

 
Esipuhe 

 
Käsityön maailma on minulle tuttu jo lapsuudestani. Vanhempani ovat omal-
la esimerkillään osoittaneet minulle käsityön, käsityöläisyyden ja käsillä 
tekemisen arvon. Heiltä olen perinyt myös käden taidot ja luovuuden. Tästä 
kaikesta annan heille tunnustukseni. Oli luonnollista jatkaa myöhemminkin 
elämässäni käden taitojen parissa. Minulle tärkeiksi ovat nousseet käsityön ja 
taiteen avulla kasvattaminen sekä luovuuden ja lasten kokonaisvaltaisen ke-
hityksen tukeminen. Tältä pohjalta on herännyt myös kiinnostukseni käsityön 
ja käsityötaiteen tutkimiseen. 

Tutkimuksen teko on heittäytymistä tunnettuun ja tuntemattomaan sekä 
yritystä löytää näiden välimaastosta jotakin uutta ja järjellistä. Tutkimusmat-
kani on ollut seikkailevaa, uusien polkujen etsintää, kuten uskon myös tutki-
mani alueen, käsityötaiteen perusopetuksen, olevan. Välillä tuntui siltä, että 
olen harhateillä, mutta loppujen lopuksi uskon löytäneeni enemmän kuin osa-
sin odottaa. Toivon, että tällä tutkimuksella on annettavaa myös muille etsi-
jöille. Kiitän kaikkia asiantuntijoitani, jotka lupautuivat tutkimukseeni. Olen 
oppinut heiltä paljon tutkimukseni kuluessa – sitä voin tästä eteenpäin hyö-
dyntää omassa opetuksessani käsityön ja käsityötaiteen perusopetuksen alu-
eilla. 

Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni tutkimukseni ensimmäiselle ohjaa-
jalle, edesmenneelle professori Arja Puurulalle, jonka tuki minulle ja työlleni 
on ollut korvaamatonta. Hän jaksoi vakavasta sairaudestaan ja omista huolis-
taan huolimatta innostaa ja ohjata työtäni viimeisiin päiviinsä saakka. Hänen 
asiantuntevat kommenttinsa ja ohjeensa sekä taitonsa tukea minua myös 
henkisesti tutkijan työssäni ovat kiittämisen arvoisia. Suuret kiitokset ansait-
see myös hänen jälkeensä työtäni ohjannut professori Ulla-Maija Salo. Hän 
on lukenut työni sanatarkasti useaan kertaan ja antanut kallisarvoisia kom-
mentteja ja ohjeita työni selkiyttämiseksi ja sisällön parantamiseksi. Kiitän 
myös työni valvojaa ja työni loppuvaiheen toista ohjaajaa professori Heikki 
Ruismäkeä saamistani antoisista neuvoista ja rohkaisevasta tuesta.  

Kiitän väitöskirjani käsikirjoituksen esitarkastajia dosentti Marketta 
Luutosta ja professori Juha Vartoa asiantuntevista kommenteista. Erityisesti 
haluan kiittää professori Vartoa saamastani arvokkaasta ja rakentavasta pa-
lautteesta ja korjausehdotuksista, jotka huomattavasti paransivat väitöskirjani 
laatua ja avasivat uuden näkökulman työhöni. 
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Myös kaikki ne kollegani ja jatkokoulutusseminaarin osallistujat, joiden 
kanssa olen saanut käydä antoisia keskusteluja työni kulusta ja sisällöstä, an-
saitsevat kiitokset. Etenkin haluan kiittää lehtori Sinikka Rusasta, joka kes-
kusteluissamme nosti esiin mielenkiintoisia ja huomionarvoisia kysymyksiä. 
Haluan kiittää lämpimästi myös yliopistonlehtori Sara Sintosta, joka teki 
asiallisia huomioita koskien tutkimukseni menetelmällistä lähestymistapaa. 
Yliopistonlehtori Marja Suojalalle haluan antaa kiitokset tutkimuksen kie-
liasua koskevista tarkoista huomioista ja korjauksista. Haluan kiittää myös 
käsityönopettajan koulutuksessa vetämäni käsityötaiteen perusopetukseen 
johdattelevan kurssini opiskelijoita, joiden kanssa olen voinut pohtia tutki-
mukseni kuluessa muodostuneita ajatuksia. Kiitän myös ystäviäni, jotka ovat 
kiinnostuneina seuranneet tutkimukseni etenemistä ja tukeneet minua tässä 
pitkässä urakassa.  

Aino-koti säätiö on tukenut työtäni taloudellisesti työni loppuvaiheessa, 
minkä turvin olen pystynyt keskittymään tutkimuksen ja raportin viimeiste-
lyyn; tästä kiitos säätiölle. Kiitän myös Helsingin yliopiston soveltavan kas-
vatustieteen laitosta ja professori Juhani Hytöstä siitä, että väitöskirjani jul-
kaistaan laitoksen tutkimussarjassa. Suuret kiitokset osoitan Kari Pereniuk-
selle, joka on asiantuntevasti taittanut ja saattanut väitöskirjani painatuskun-
toon. 

Viimeisenä ja tärkeimpänä haluan kiittää omaa perhettäni ja vanhem-
piani tuesta ja ymmärryksestä, jota pitkäkestoinen työskentelyni on heiltä 
vaatinut. Vanhempani ovat auttaneet käytännön järjestelyissä ja näin mahdol-
listaneet minulle kirjoittamisrauhan aina kun sitä olen tarvinnut. Tyttäreni 
Veronica on jaksanut olla kiitettävän kärsivällinen, vaikka työni on vaatinut 
runsaasti poissaoloa. Edesmennyt mieheni ei ehtinyt nähdä valmista työtäni. 
Omistan väitöskirjani hänelle, ystävyydellä ja hiljaisuudella, sekä tyttärelleni 
Veronicalle taidon ja taiteen luovalla voimalla. 
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”Mitä taide tekee käsityöstä?” 

 
Johdanto  
 
Tutkimuksen taustaa 
 
Tutkimus tarkastelee käsityötä ja sen liittymistä taiteeseen, kulttuuriin, ympä-
ristöön ja yhteiskuntaan. Kyse on käsityöstä, käsityötaiteesta, jota toteutetaan 
taiteen perusopetuksessa, ja siitä, millaisena kasvatuksellisena kokonaisuute-
na se tällä hetkellä näyttäytyy tai halutaan näyttäytyvän. Tutkimuksellani 
pyrin löytämään käsityötaiteen perusopetukselle yhteistä käsitteistöä, käsite-
mallin, joka myös helpottaisi alueella käytävää keskustelua ja toiminnan 
kehittämistä. Miten taide ja taiteellinen lähestyminen sitten vaikuttaa käsi-
työhön? Eli mitä taide tekee käsityöstä, kuten otsikkoni kysyy? Tämä kysy-
mys on poimittu aineistostani ja pyrin vastaamaan siihen työni kuluessa. 

Käsityötaide ottaa aineksia niin perinteisestä käsityöstä kuin taiteesta ja 
muotoilee näin oman erityisen alueensa käsityön kentässä. Käsityön taiteelli-
nen tekeminen ei ole pelkästään tuotteiden ja teosten valmistamista, vaan 
siihen liittyy tietoinen päämäärä ymmärtää tekemistä ihmisen toiminnan yli 
ympäristöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kasvatus taiteen kautta avaa 
tien itsen tutkiskeluun, itseymmärrykseen ja oman maailmasuhteen pohtimi-
seen. Parhaiten tällaista käsityötä, joka hyödyntää taiteen tapoja käsitellä 
asioita, voi kuvata käsitteellä käsityötaide.  

Taito- ja taideaineiden jatkuva väheneminen yleissivistävässä opetuk-
sessa on lisännyt taito- ja taideaineiden kysyntää perusopetuksen ulkopuolel-
la. Taiteen perusopetuksen järjestelmällä on tärkeä merkitys lasten ja nuorten 
taidekasvatuksessa. Käden taitojen ja taidekasvatuksen merkitystä ihmisen 
oleellisena kokonaiskehityksen osana ja inhimillisenä olemisena on vähätelty 
huomioimatta sitä tosiasiaa, että käden taidot ja kyky tehdä esteettisesti arvo-
kasta ovat monen elinkeinon perusosaamista.  

Taiteen perusopetuksen järjestelmä luotiin, jotta lapsissa ja nuorissa 
oleva luovuus ja taitokapasiteetti saataisiin monipuolisesti käyttöön. Monilla 
ihmisillä on halu käyttää käsiään ja rakentaa omilla käsillään, saada aikaisek-
si tuote, joka on esteettisesti, eettisesti tai muutoin aisteja herättelevä. Käsityö 
on yksi kanava aistisuuden kokemiseen, ja taidolla tehdä kaunista on itses-
sään merkitystä tämän päivän maailmassa. Tätä aistisuutta voi kutsua kau-
neuden ymmärtämiseksi sekä tasapainon ja harmonian löytämiseksi, mikä 
inhimilliseen elämään liitettynä on avain hyvään elämään ja inhimilliseen 
olemiseen. Aistisuus on eettinen mitta ja näin yleispätevää koko elämää sil-
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mällä pitäen. Se tarkoittaa ihmisen sopuisaa suhdetta luontoon ja myös itseen 
nähden. Estetiikka antaa välineet ihmisen maailmasuhteen tarkasteluun. Sii-
hen liittyvät keskeisesti tarve ja halu tehdä käsillä, tuoda itsestään ja maail-
masta jotakin esiin, ottaa yhteyttä toisiin sekä asettaa nämä toiminnot ja aja-
tukset alttiiksi yhteiselle pohtimiselle. 

Käsityö voi mahdollisesti toimia myös välineenä hyvän ja aktiivisen 
elämän etsinnässä. Tämä on tutkimukseni lähtökohta, ja käsityö nähdään täs-
sä yhteydessä yhtenä inhimillisen olemisen perusaktiviteettina. Pohjaan aja-
tukseni maineikkaan syntyään saksalaisen, mutta myöhemmin elämässään 
Yhdysvaltain kansalaisuuden saaneen poliittisen teoreetikon, kriitikon ja 
filosofin Hannah Arendtin (1906–1975) näkemykseen inhimillisen olemisen 
perusaktiviteeteista, joita hän katsoo olevan työ, valmistaminen ja toiminta. 
Hän kuvaa näitä yhteisellä käsitteellä vita activa. 

Vaikka Arendtin elämäntyö oli poliittisesti värittynyttä, en käsittele hä-
nen ajatuksiaan ihmisenä olemisen perusaktiviteeteista tästä näkökulmasta, 
vaan ennen kaikkea humanistisesta. Arendtille oli tärkeää, että maailma kuu-
luu kaikille kansalaisuuteen, uskontoon tai rotuun katsomatta. Arendtin 
(2002) teoksessaan Vita Activa (alkup. The Human Condition 1958) esittämät 
ihmisen perusaktiviteetit sopivat käsityön tarkasteluun, sillä myös käsityö 
yleisesti tarkasteltuna sisältää nämä perusaktiviteetit. Nämä kaikki eivät kui-
tenkaan sisälly käsityötaiteeseen. Arendt pitää työtä sellaisena tekona, jonka 
aikana ei valmisteta mitään konkreettista tai pysyvää esinettä, vaan työ on 
yhteydessä ihmisen elämän välttämättömyyksiin. Työ on ruumiin työtä, mut-
ta valmistaminen liittyy käsien aikaansaannoksiin. Tähän tekijä tarvitsee 
työkaluja ja välineitä. Kolmas inhimillisen olemisen perusaktiviteetti, toimin-
ta tapahtuu suoraan ihmisten välillä puheen tai toiminnan muodossa, ja sen 
ehtona on moninaisuus, eli ihmisten moneus ja erilaisuus.  

Käsityö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on valmistaa jokin tuote tai 
opetella jokin käsityöllinen tekniikka, jättää ulkopuolelle toiminnan, jolla 
käsityö ottaa kantaa kulttuurin ja yhteiskunnan oloihin taiteen tavoin, kuten 
taidekäsityö tai käsityötaide tekevät. Käsityön ja taiteen ero johtuukin yhdeltä 
osalta erilaisista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista tavoitteista. Kulttuuri 
näyttää innoittavan mutta samalla myös velvoittavan säilyttämään tiettyjä 
perinteitä. Käsityötaide pyrkii rikkomaan rajoja, mutta samalla säilyttämään 
jotain käsityölle ominaista.  

Taide ja käsityötaide edellyttävät esiin tuloa, Arendtin sanoin näyttäy-
tymistä, jotta niiden todellisuus voi tulla ilmi. Toiminta ja puhe ovat tekoja, 
joiden kautta ihmiset näyttäytyvät toisilleen. Taiteellisessa toiminnassa todel-
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listuminen vaatii näyttäytymistä, ei pelkästään fyysistä, vaan sellaista, jota 
voisi kuvata Arendtin mukaan aloitteellisuudella. Aloitteellisuus on toimin-
nan liikkeelle paneva voima, joka vaatii tekijältä intention sekä rohkeutta 
tehdä ja tuoda tekeminen tai tuotos esiin toisten nähtäväksi ja tulkittavaksi.  

Käsityötaide on moniulotteinen kokonaisuus, jonka tutkiminen yhdestä 
lähestymiskulmasta ei avaa sitä tarpeeksi. Lähestyn käsityötaiteen perusope-
tusta inhimillisen olemisen perusaktiviteettina kolmesta eri näkökulmasta: 1) 
taiteen näkökulmasta sekä 2) sosiokulttuurisen orientaation ja 3) tulevaisuus-
orientaation näkökulmista. Kaikilla näkökulmilla on kuitenkin yhteinen ta-
voite, kasvatus kohti aktiivista inhimillistä olemista ja elämää. Nämä kolme 
näkökulmaa eivät sulje toisiaan pois, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan. 

Taidekasvatuksen tehtävä laajasti määriteltynä on tukea yksilön henkis-
tä kasvua sekä ymmärrystä niin itsestä kuin maailmasta. Oletukseni on, että 
taiteeseen ja taidekasvatukseen, kuten myös käsityöhön, liittyvät omat sovitut 
periaatteet ja säännöt. Nämä muodostavat sen ympäristön, johon kunkin 
alueen kokemukset, taidot ja tiedot linkittyvät. Käsityössä muotoutuu oma 
tekemisen, kokemisen, taitamisen ja tietämisen tapansa, taiteen kautta kasvat-
tamisessa omansa. Avaan käsityötaiteen tekemisen ja kokemisen paikkaa 
taidekasvatuksen tutkimuksen alueella tunnetun Harold Pearsen (1983, 1992) 
esittämän kolmen paradigman avulla, jotka suhteutan inhimillisen olemisen 
perusaktiviteetteihin. Pearsen ensimmäisen paradigman perustoiminta on 
intellektuaalinen tai tekninen työ, joka auttaa ihmistä suhteuttamaan ja hallit-
semaan materiaalista luontoa ja laajemmin sosiaalista maailmaa. Toisen pa-
radigman perustoiminta on kommunikointi, jonka välityksellä ihminen liittyy 
sosiaaliseen ympäristöönsä. Kolmannen paradigman perustoiminta on puo-
lestaan reflektointi suhteessa itseen, toisiin ja ympäristöön. Taiteen paradig-
mat muodostavat näkökulmien viitekehyksen, joka tukee sekä sosiokulttuu-
rista orientaatiota että tulevaisuusorientaatiota. Pearsen paradigmamallia en 
kuitenkaan kehittele sen enempää eteenpäin, eli se ei ole osa käsitemallin 
muodostusta. Se muodostaa kuitenkin kontekstin, jossa tarkastelen inhimillis-
tä kasvua sekä tekemisen, kokemisen, taidon ja tiedon paikkaa suhteessa 
käsityöllis-taiteelliseen toiminnaan. 

Käsityö on sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö siinä missä taidekin. Sosio-
kulttuurisen näkemyksen pohjalla on käsitys ihmisestä, yhteiskunnasta ja 
niiden välisestä suhteesta. Keskityn tässä näkökulmassa viime kädessä sosio-
kulttuuriseen innostamiseen Leena Kurjen (2000) näkemyksen pohjalta. Ta-
voitteena on, että ihminen saavuttaisi sellaisen elämisen kyvyn, että hän voisi 
toimia sekä aloitteellisesti että vastuullisesti niin fyysisessä kuin henkisessä 
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elämässään. Aloitteellisuutta tarvitaan taiteellisessa toiminnassa, sillä siihen 
liittyy näyttäytyminen. Sosiokulttuurisen innostamisen avulla pyritään herkis-
tämään ja motivoimaan ihmisiä osallistumaan taiteen ja käsityön tekemiseen. 
Toiminnalla pyritään tarjoamaan tekijälle mahdollisuuksia kehittää itseään ja 
omaa luovuuttaan, millä voi olla laajempaakin vaikutusta ihmisen elämässä ja 
inhimillisessä kasvussa.  

Tulevaisuusorientaatiolla tarkoitan näkemystä, jonka mukaan tulevai-
suutta ei voida niinkään ennustaa mutta sen muotoutumiseen voidaan vaikut-
taa. Ennustettavuus tekisi kasvatustyöstä itse asiassa hyödyttömän. Mahdolli-
suus vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen tekee kuitenkin taidekasvatuk-
sesta mielekästä ja vaativaa toimintaa. Tulevaisuusnäkökulman tarkastelussa 
lähtökohtana on kokonaisvaltaisen kasvatuksen perusperiaatteet (Unesco 
1996), joita ovat oppia tietämään, tekemään, olemaan ja elämään yhdessä 
toisten kanssa. Suhteutan näitä periaatteita inhimillisen elämän keskeisiin 
sisältöihin eli yksilöön, toisiin ihmisiin sekä luontoon ja kulttuuriin. Tulevai-
suusorientaatiossa kyse on havainnoinnista, tiedostamisesta, kokemisesta, 
tietämisestä ja tekemisestä; eli suuntana rikkaampi inhimillinen oleminen. Se 
ei ole ennustamista, vaan kykyä nähdä tulevaisuuteen sekä kykyä nähdä ny-
kyisen tekemisen merkitys tulevaisuudessa. Esimerkiksi miten varhainen 
kädentaitojen harjoittaminen voi näkyä tulevaisuudessa käsityöläisen, kirur-
gin tai hammaslääkärin työssä tai ihmisen mielenterveyden ylläpitäjänä. Tai-
teen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (1993, 2002, 2005) anta-
vat pohjan tasolta toiselle etenevälle kasvatukselle, jolloin voidaan mahdolli-
sesti saavuttaa jotain sellaista, mistä oppijalla olisi hyötyä tulevaisuudessakin 
taitoina, tietoina ja kokemuksina. Tulevaisuusorientaatioon liittyy myös käsi-
työtaiteen perusopetuksen tulevaisuuden mahdollisuuksien tarkastelu, eli 
pohdinta mihin suuntaan aluetta voisi kehittää.  
 
 
Tutkimuksen vaiheet  
 
Tutkimukseni on kaksivaiheinen: lisensiaatintyöni (Karppinen 2001) kuvaa 
tutkimuksen ensimmäistä vaihetta ja väitöskirjani jälkimmäistä vaihetta, 
johon liittyy edellistä vaihetta täydentävä empiirinen osa. Tutkimuksen en-
simmäisessä vaiheessa lähestyin tutkittavaa ilmiötä induktiivisesti, toisessa 
vaiheessa puolestaan deduktiivisesti. Tutkimukseni ensimmäinen vaihe oli 
seikkailevaa etsintää käsityön ja taiteen kentässä, ja sen tuloksena hahmotte-
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lin käsityötaiteen perusopetuksen käsitekarttaa. Tutkimuksen toiseen vaiheen 
tarkoitus on täsmentää tätä käsiterakennetta (ks. kuvio 1).  
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Kuvio 1. Tutkimusasetelma 
 
Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli aineistolähtöinen, jossa sovelsin groun-
ded theory -menetelmää seuraten Anselm Straussin ja Juliet Corbinin (1990) 
menetelmällisiä periaatteita. Aineistolähtöinen tutkimus on perusteltua eten-
kin alueilla, joilla ei vielä ole tehty tutkimusta tai sitä on tehty vasta vähän. 
Käsityötä ja taidetta on tutkittu erikseen monistakin lähtökohdista, mutta 
kohdennettuna juuri käsityötaiteeseen osana taiteen perusopetusta tutkimusta 
on vasta vähän. Tältä pohjalta tutkimusta voi pitää perustutkimuksena käsi-
työtaiteen perusopetuksen alueella. Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineisto 
koostui asiantuntijoiden haastatteluista (N = 8). Vertailuaineistona oli Kunta-
liiton kyselyaineisto (N = 108), joka käsitteli taiteen perusopetuksen laadul-
lista arviointia. Aineiston pohjalta koottu käsitekartta (ks. liite 2) kuvaa käsi-
työtoimintaa ja sen keskeisiä käsitteitä taiteen perusopetuksessa.  

Tutkimuksen toisessa vaiheessa, jota tämä raportti kuvaa, pyrin avaa-
maan käsityöhön liittyvää käsitekenttää täydentävän empiirisen aineiston ja 
tutkimuskirjallisuuden avulla. Empiirisen osan kokoamisessa sovellan delfoi-
asiantuntijamenetelmää. Delfoi-menetelmä antaa mahdollisuuden lähestymi-
seen, jossa asiantuntijat anonyymisti kierros kierrokselta täsmentävät tutkit-
tavaan ilmiöön liittyviä käsitteitä sekä niiden muodostaman ilmiön kuvausta 
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pyrkimyksenä saavuttaa kaikkia osanottajia tyydyttävä ratkaisu. Delfoin 
alkuperäisestä päämäärästä, konsensushakuisesta ja tulevaisuutta ennustavas-
ta periaatteesta (vrt. esim. Linstone & Turoff 1975, 5) poiketen työssäni ei 
ole tarkoituksena saavuttaa täyttä yksimielisyyttä, konsensusta, tarkastelta-
vasta ilmiöstä tai ennustaa, millaista käsityötoiminta olisi mahdollisesti 
vuonna 2020, vaan koota ilmiötä mahdollisimman todenmukaisesti kuvaava 
käsitteiden joukko, käsitemalli. Tutkimusaineisto koostuu kerätystä asiantun-
tijatiedosta (N = 21), jota tutkimuskirjallisuus tukee ja täydentää. Tutkimus-
aineistoa tarkastelen käsiteanalyysin, sisällönanalyysin ja sosiokulttuurisen 
analyysin pohjalta. Lopuksi pyrin muodostamaan täsmennetyn kuvan käsi-
työtaiteen perusopetuksesta ja sitä kuvaavasta käsiterakenteesta (vrt. Strauss 
& Corbin 1990, 116–134, 148).  



”Mitä taide tekee käsityöstä?” 7 

 
OSA I 

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
 

1 Tutkimuksen tehtävä ja tutkimusongelmat  
 

Tutkimustehtäväni on tarkastella käsityötaiteen perusopetusta ilmiönä ja sen 
keskeistä toimintaympäristöä. Päätehtäväni on hahmotella käsityötaiteen 
perusopetuksen käsitemalli. Tarkastelukulmieni valintaan on vaikuttanut 
oletus, että käsityötaide on osa ihmisen inhimillistä olemista, tekemistä ja 
kasvua. Inhimillisyys koostuu monista eri tekijöistä, eikä sen tarkasteluun 
riitä ainoastaan yksilön oman toiminnan tarkastelu, vaan tarvitaan myös tois-
ten ihmisten, ympäristön, kulttuurin ja laajemmin yhteiskunnan huomioimi-
nen.  

Käsitemallilla tarkoitan tässä yhteydessä sellaista mallia, joka ennem-
minkin avaa pohdinnan ja keskustelun kuin sulkee sen. Mallilla en tarkoita 
varsinaisesti ihanteellisia toimintatapoja, joita tulisi noudattaa. Sitä ei voida 
myöskään pitää pelkistetysti teoriasta johdettuna teoriamallina, johon sisältyy 
kohteena olevan ilmiön luonnetta koskevia kannanottoja (vrt. mm. Kosken-
niemi 1978, 111; Anttila 1996, 90) ja joka edellyttää tiettyjä yleistettyjä toi-
mintatapoja, vaan siihen liittyy avoimuus. Glaser ja Strauss (1971, 31–32) 
korostavat, että tutkimuksen analyysin lopputuloksena muodostunut teoria on 
ikuisesti kehittyvä prosessi, jota voidaan laajentaa ja muokata, eikä se ole 
loppuunsaatettu tuote, jonka voi kumota. Se voidaan esittää erilaisina mallei-
na, hypoteeseina tai teoreettisen keskustelun muodossa. Malli voidaan määri-
tellä seuraavasti (Hirsjärvi, Remes, Liikanen & Sajavaara 1997, 142–143):  

Malli on kuvitelma tai abstraktio todellisuudesta; sen tarkoituksena on yksinker-
taistaa näkemystämme tuosta kokonaisuudesta tuomalla esiin sen olennaisia 
piirteitä. Malli on tietynlainen rakennekokonaisuus, josta käyvät ilmi osien suh-
teet toisiinsa. Mallin avulla voidaan päästä 1) kokonaisuuksien hahmottami-
seen, 2) osien keskinäisten suhteitten määrittämiseen ja 3) päätelmiin myös niis-
tä kokonaisuuden rakenneosista, joita ei vielä ole empiirisesti tavoitettu.  

 
Kuvaan mallia tässä ajatusmallina, joka muodostuu kyseessä olevaan ilmiöön 
liittyvien käsitteiden määrittelystä, niiden suhteesta toisiinsa, ilmiötä koske-
vien relevanttien argumenttien tarkastelusta sekä päättelystä, jossa edellä 
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mainittujen kohtien perusteella pyritään kuvaamaan ilmiön ulottuvuuksia 
(vrt. Sintonen 2001, 18). Käsitemalli on siis teoreettinen kuva käsityön ta-
voitteellisesta todellisuudesta taiteen perusopetuksen piirissä. Malli on myös 
alku uudelle keskustelulle.  

Käsityön voi kuvitella kieleksi, joka vaatii tietyn rakenteen tullakseen 
ymmärretyksi. Jotta käsityötaiteen perusopetuksessa voitaisiin puhua yhtei-
sellä kielellä, tulee siinä löytää yhteinen käsitteistö, joka helpottaa keskuste-
lua ja alan kehittämistä. Käsitteillä on merkittävä asema kielen rakenteessa, 
samoin mallin muodostuksessa, joten niiden sisältö tulee avata ymmärrettä-
väksi ja ilmiötä hahmottavaksi kuvaukseksi. En käsittele käsityötä kuitenkaan 
varsinaisesti kielenä (kuten puhuttu kieli tai semioottinen kieli), vaan tarkas-
telen siihen liittyviä käsitteitä osana ajattelumallin rakennetta sekä käsityö-
toimintaa kuvaavina elementteinä. Käsitemalli itsessään sisältää prosessi-
luonteen, ei vain staattista olomuotoa. 
 
 
Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 
 
Miten käsityötaiteen perusopetuksen käsitemalli rakentuu? 

♦ Millaiseksi käsityön asiantuntijat määrittelevät käsityöllisen toiminnan 
taiteen perusopetuksessa? 

♦ Mitkä käsitteet kuvaavat käsityötaiteen perusopetusta? 
♦ Miten sosiokulttuurinen orientaatio näkyy käsityötaiteen toiminnassa?  
♦ Miten tulevaisuusorientaatio näkyy käsityötaiteessa? 
♦ Miten käsityötaide tukee aktiivista inhimillistä olemista? 

 
Tulevaisuusorientaation tarkastelussa painopiste on käsityön tulevaisuuskas-
vatuksessa, eli tarkastelen käsityötaidetta ihmisen kasvatuksena taiteen avulla 
kohti aktiivista inhimillistä olemista ja monipuolista elämää. Lisäksi tarkaste-
len marginaalisesti käsityötaiteen perusopetuksen tulevaisuuden mahdolli-
suuksia kuvaavia tekijöitä sekä sen kehityksen suuntaviivoja eli sitä millaise-
na asiantuntijat näkevät käsityötaiteen perusopetuksen tulevaisuuden mahdol-
lisuudet ja miten käsityötaiteen perusopetusta voidaan kehittää.  

Asiantuntijakeskustelun tarkoitus on herättää pohdintaa koskien tutkit-
tavaa ilmiötä. Vaikka keskustelu ei aina johdakaan yksimielisyyteen, niin se 
saattaa ihmiset tarkastelemaan asioita eri näkökannoilta. Tarkoituksenani on 
ilmiötä kuvaavien erilaisten argumenttien löytäminen, ei niinkään pyrkimys 
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yhteen eksaktiin määritelmään. Saadut tulokset eivät ole luonteeltaan lopulli-
sia, vaan tulevaisuudessa jatkuvan keskustelun ja seuraavan prosessin tai 
vaiheen potentiaalisia käyttöaineksia. Keskustelun avulla pyrin täsmentämään 
nykytilannetta, sillä tulevaisuutta rakennetaan pala palalta tämän hetken ai-
neksilla. 

 
 

2 Tutkimuksen menetelmälliset valinnat ja 
tutkimusaineisto  
  

Tutkimus on ensisijaisesti laadullinen tutkimus, vaikka se sisältää pienessä 
määrin myös kvantitatiivisesti analysoituja osia. Laadullinen tutkimus voi-
daan toteuttaa teoriasta lähtevänä tarkasteluna, jolloin työn tarkoituksena on 
etupäässä todistaa jonkin teorian tai hypoteesin paikkansapitävyys. Toisaalta 
laadullista tutkimusta voidaan lähestyä myös aineistosta käsin. Tällöin aineis-
toa huolellisesti tarkastelemalla nostetaan esiin aiheen kannalta merkitykselli-
siä kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia aineistoa tematisoiden, luokitellen 
tai koodaten (vrt. mm. Eskola & Suoranta 1998; Hirsjärvi & Remes & Saja-
vaara 1997; Nieminen 1995; Strauss & Corbin 1990; Glaser & Strauss 1971).  

Laadullinen tutkimus on järkevää esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden 
tarkastelussa tai kun kyseessä ovat henkilöiden kokemukset ja näkemykset 
tutkittavasta ilmiöstä, kuten tässä. Kvalitatiivisin metodein voidaan löytää ja 
ymmärtää sellaisia ilmiön taustalla olevia tekijöitä, joista tiedetään vasta 
vähän. Kvalitatiivisin menetelmin voidaan pureutua syvällisemmin ilmiön 
yksityiskohtiin, joita olisi vaikea lähestyä kvantitatiivisin metodein. Kvalita-
tiivinen tutkimus on yleistä sosiaalitieteissä sekä käyttäytymistieteissä, joissa 
ilmiöt ovat yhteydessä ihmisten käyttäytymiseen ja toimimiseen (Strauss & 
Corbin 1990, 19). Laadullinen tutkimus on pääasiassa kuvailevaa, luovaa ja 
tulkitsevaa, ja laadulliset tulkinnat ovat aineistoon pohjaavia (Denzin & Lin-
coln 1998, 29). Tutkija kuvailee senhetkistä tilannetta, joka on puolestaan 
pohjana muutokselle. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa esiintyy kolme sille tyypillistä osaa: 1) 
aineisto, joka voi olla vaihteleva, mutta joka tyypillisimmillään tuotettu haas-
tattelujen tai observoinnin avulla; 2) prosessi, joka muodostuu monesta erilai-
sesta analyyttisesta tulkintatapahtumasta, joilla käsitteellistetään aineistoa 
(kuten koodaus, ei-tilastollinen koonti, memot, diagrammit käsitteellisten 
suhteiden määrittämiseksi); 3) raportti, jossa tulevat esille nämä kolme osaa. 
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(Strauss & Corbin 1990, 20.) Laadullisessa tutkimuksessa raportti seuraa 
tutkimuksen kulkua mahdollisimman todenperäisesti.  

Metodologia muodostuu kvalitatiivisessa tutkimuksessa erilaisista osi-
oista, jotka kollaasin tavoin kokoavat ja sovittavat yhteen palasia tulkintojen 
kimpuksi. Monien menetelmien käyttö luo tutkijalle mahdollisuuden tarkas-
tella tutkittavaa ilmiötä eri näkökulmista. Monien menetelmien käyttöä puol-
taa näkemys, että maailma on liian monimuotoinen pelkistettäväksi yhteen 
menetelmään tai edes yhteen tieteenfilosofiseen näkemykseen (Suoranta 
2003). Kun havaintoja, tulkintoja ja eri näkökulmia analysoidaan monipuoli-
sesti, tarkasti, syvällisesti ja rikkaasti, voi laadullinen tutkimus muodostua 
luotettavaksi ja parantaa ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (ks. mm. Denzin 
& Lincoln 1998, 27; Suoranta 2003; Vilkka 2003).  

Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta on oleellinen osa prosessia. Tulkin-
toihin liittyy kuitenkin varauksia, sillä tutkittaessa ihmisten kokemuksia ja 
näkemyksiä tulkitaan jo tulkittuja näkemyksiä todellisuudesta. Tutkittavasta 
ilmiöstä olisi näin vaikea tavoittaa täysin objektiivista todellisuutta, kuten 
tieteellinen toiminta perinteisesti edellyttää (esim. Denzin & Lincoln 2000, 
4–5). Toisaalta jos objektiivisuus määritellään oman subjektiivisuuden tun-
nistamiseksi ja tunnustamiseksi (esim. Suoranta 2003; Vilkka 2003), voidaan 
asia nähdä toisin. Asioita ja ilmiöitä voidaan ymmärtää niistä tehtyjen tulkin-
tojen kautta, joihin liittyy tutkijan oma persoonallisuus. Tällöin tutkimukses-
sa tutkijan oman tulkinnan panos on perusteltua (vrt. Suoranta 2003, Vilkka 
2003). Tieteen tehtävä on Matti Vilkan mukaan tarkastella maailmaa ikään 
kuin ulkoa-, taiteen puolestaan sisältäpäin. Taiteen kautta tutkiminen antaa 
aiheen tarkastelulle toisen näkökulman, ei huonomman tai vähempiarvoisen. 
Taiteen piiri on välittömän kokemuksen ja aistien tuntumassa ja tieteen piiri 
puolestaan maailmassa olevissa prosesseissa, joita voidaan lähestyä metodi-
sesti. Kuitenkin taiteesta löytyy myös metodisia ja teoreettisia kysymyksiä 
samoin kuin tieteestä tekijyyteen ja luovuuteen liittyviä kysymyksiä. Näiden 
kahden asettaminen eriarvoiseen, hierarkkiseen asemaan estäisi hedelmällisen 
vuoropuhelun. (Vilkka 2003.) 

Laadullinen tutkimus antaa mahdollisuuden saman asian erilaisten tul-
kintojen tarkasteluun. Asioihin ja ilmiöihin liittyvät elementit ja rakenteet 
eivät välttämättä ole konkreettisia tai liity fyysisesti toisiinsa, vaan järjestyk-
sen aikaansaamiseksi niitä kokoaa jokin niiden välillä oleva yhteys. Laadulli-
sessa tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on löytää tämä yhteys. Tässä pyrin 
monia lähestymistapoja käyttäen muodostamaan synteesin, joka kuvaa tar-
kastelun kohteena olevan käsityön moniulotteisuutta. Todellisuus on kuiten-
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kin aina jotakin enemmän ja toisenlaista kuin sanomme tai näemme. Voimme 
tavoittaa todellisuudesta osan, mutta emme voi olla vakuuttuneita siitä, että 
kaikki kokevat ja näkevät asiat samalla tavalla. Tämä suo kuitenkin mahdol-
lisuuden saman asian erilaisille tulkinnoille ja niiden esiin tuomiselle, mikä 
on tieteen ja taiteen tehtävä. 

 
Tutkimusaineisto. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kahden asian-
tuntijaryhmän avulla tuotetusta asiantuntijatiedosta: tutkimuksen ensimmäi-
sen vaiheen aineisto (asiantuntijaryhmä 1) ja toisen vaiheen aineisto (asian-
tuntijaryhmä 2). Tutkimuksen toisen vaiheen aineiston muodostaa asiantunti-
jatieto, joka käsittää asiantuntijoiden (N = 21) näkemyksiä käsityöstä taiteen 
perusopetuksessa ja pohdintoja tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksena 
syntyneestä käsityön kuvasta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Olen pyrkinyt 
siihen, että tutkimuksen toisen vaiheen asiantuntijajoukko muodostuisi käsi-
työn eri alueilta ja mahdollisimman monelta paikkakunnalta eri puolilta 
Suomea. Maantieteellisesti joukko kattaa Etelä-Suomesta Kainuuseen ulottu-
van alueen. Aineisto on kerätty keskustelukierroksin delfoi-asiantuntijamene-
telmää soveltaen. Vertailuaineistona on ensimmäisen vaiheen aineisto koko-
naisuudessaan ja tutkimusta tukeva teoreettinen kirjallisuus. 

Tutkimusraportin seuraamisen selventämiseksi olen merkinnyt aineis-
tosta nostetut suorat lainaukset kursiivilla sekä numerolla: ensimmäisen tut-
kimusvaiheen haastatellut asiantuntijat kirjaimella H ja numerolla (esim. H4) 
sekä tutkimuksen toisen vaiheen asiantuntijat pelkällä numerolla ja asiantun-
tijan edustaman alueen statuksella (O kuvaa opetusaluetta, K koulutusaluetta 
ja H hallintoa, esim. 5/K). Lainaukset Kuntaliiton kyselystä on merkitty esim. 
Ky4.14/19/70 = kyselyn numero/sivunumero/vastaajan numero.  

 
Asiantuntijoiden valinnan kriteerit. Asiantuntijoiden valinta on yksi delfoi-
menetelmän ja asiantuntijakeskustelun peruspilareista. Monet tutkijat pitävät 
sitä kriittisimpänä kohtana menetelmän onnistuneen käytön suhteen, sillä 
asiantuntijoiden ominaisuudet määrittävät itse asiassa koko työn luotettavuu-
den niillä ehdoilla, jotka tutkimukselle on asetettu ja määritelty (mm. Kaivo-
oja & Kuusi, 1997; Sintonen 2001, 111). Pirkko Anttila (1996, 375) korostaa, 
että ryhmään tulee valita sellaisia henkilöitä, joiden mielipide tarkasteltavasta 
asiasta halutaan tietää. Eli etsitään henkilöitä, jotka ovat aktiivisesti kehittä-
mässä toimintaa tai ovat muutoin aktiivisia alallaan. Asiantuntijuuteen vai-
kuttaa myös se, missä kontekstissa liikutaan ja mitkä ovat alueen laatumää-
reet. Vastaavasti jos asiantuntijat kokevat, että tuloksista on heille hyötyä, he 
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ovat motivoituneempia prosessiin (Turoff & Hiltz 2003). Näitä periaatteita 
olen pyrkinyt noudattamaan asiantuntijoiden valinnassa. 

Asiantuntijuuden määrittely on monisyinen asia. Sitä määritettäessä esi-
merkiksi korkeakoulujen ja työelämän välillä on eroavuuksia: työelämässä 
tilannekohtainen toimivuus ja välitön hyöty ovat etusijalla, kun puolestaan 
akateemisissa piireissä tiedon yleistettävyyttä ja teoreettista kestävyyttä ar-
vostetaan enemmän. Akateemisessa opetuksessa ja käytännöissä olisi suota-
vaa arvostaa myös käytännön menetelmiä koskevaa, proseduraalista tietoa. 
(Mäkinen & Olkinuora 1999.) Tämän tutkimuksen kannalta asiantuntijuus on 
kompleksinen, sillä asiantuntijat tulevat erilaisista taustaorganisaatioista ja 
erilaisin koulutustaustoin. Oleellista tämän tutkimuksen osalta kuitenkin on 
käytännön ja ammatin tuoma asiantuntijuus sekä monialainen näkemys, ei 
pelkästään akateeminen kompetenssi. Käsityö työkenttänä on vielä suhteelli-
sen nuori taiteen perusopetuksessa, eikä kaikilla ohjaajilla ole asetuksen vaa-
timaa pedagogista pätevyyttä. Silti he voivat olla oman alansa spesialisteja ja 
aktiivisia toimijoita. Olen tietoinen asiantuntijoiden erilaisista kompetensseis-
ta ja siitä syystä olen tässä tutkimuksessa asettanut asiantuntijaryhmälleni 
seuraavia ehtoja ja tavoitteita: 

♦ asiantuntijoiden tulee kollektiivisena ryhmänä edustaa mahdollisimman 
monipuolisesti ja monialaisesti tutkimusaluettani 

♦ asiantuntijaryhmän tulee edustaa mahdollisimman laajasti koko Suomea 
♦ asiantuntijoiden tulee olla aktiivisia käsityöalan käytännön toimijoita tai 

aktiivisesti kontaktissa käsityön opetusmaailmaan 
♦ asiantuntijoiden tulisi olla ennakkoluulottomia kohtaamaan uutta sekä 

olla kiinnostuneita oppimaan, tekemään ja kokemaan uutta 
♦ asiantuntijoiden tulisi olla mielikuvitusta käyttäviä, luovia ja ideointiky-

kyisiä 
♦ asiantuntijoiden tulisi pystyä pohdiskelevaan reflektointiin myös oman 

erityisalansa ohi  
♦ asiantuntijoiden tulisi olla joustavia ja kykeneviä pohtimaan kriittisesti 

niin omia kuin muidenkin näkökulmia ja mahdollisesti myös vetäyty-
mään omasta kannastaan 

♦ asiantuntijoiden tulisi olla kiinnostuneita käsityön taiteen perusopetuk-
sen kehittämisestä sekä kyetä visioiden muodostamiseen 

♦ asiantuntijoilla on mahdollisuus kommunikoida sähköpostin välityksellä 
 
Asiantuntijuutta voidaan tässä työssä kuvata kahdenlaisena: sekä jaettuna että 
kollektiivisena asiantuntijuutena. Jaetulla asiantuntijuudella tarkoitan jokai-
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sen yksittäisen asiantuntijan anonyymin vastauksen tärkeyttä sekä sen tuo-
mista ryhmän käsittelyyn. Joskus jopa oraalla olevat ajatukset ja ideat voivat 
sysätä liikkeelle ideoiden ketjun, johon muutkin liittyvät, ja näin idea kehit-
tyy. Asiantuntijuuden jakamisen arvo onkin juuri siinä, että toisten palaute 
voi toimia uusien ajatusten testaamisen välineenä (Hakkarainen 2000). Omi-
en käsitysten tarkastelu toisten näkökulmasta on olennaista älykkään toimin-
nan ja uusien ajatusten luomisen kannalta. 

Kollektiivinen asiantuntijuus muodostuu keskusteluun osallistuvien eri-
laisista argumenteista, joilla jokaisella on oma arvonsa. Tässä työssä yksittäi-
set mielipiteet ja argumentit kokoavat yhteistä näkemystä tutkittavasta alu-
eesta. Yksittäisen asiantuntijan käsitykset eivät ole tarkastelun kohteena sel-
laisenaan, vaan kaikkien asiantuntijoiden käsitykset yhdessä. Niitä ei näin 
ollen myöskään sinällään verrata toisiinsa, vaan käsitellään osana yhteistä 
keskustelua. Kollektiivista asiantuntijuutta kuvaa myös keskusteluun osallis-
tuvan yksittäisen asiantuntijan mahdollinen taustajoukko, joka yhdessä pohti-
en muodostaa kyseessä olevasta asiasta ryhmän kollektiivisen näkemyksen, 
jonka edelleen viestittää tutkijalle. 

 
Delfoi-asiantuntijaryhmä. Pyrin siihen, että tutkimuksen toisen vaiheen 
asiantuntijaryhmä muodostuu riittävän kattavasta joukosta käsityön asiantun-
tijoita. Ryhmän muodostaminen ei ollut kuitenkaan ongelmatonta. Asiantun-
tijajoukon muodostamisessa käytin tarkoitushakuista otantaa (vrt. Eskola & 
Suoranta 1998, 18; Patton 1990, 169–177; Puurula 1997, 79). Tarkoituksena-
ni oli löytää sellaisia henkilöitä, joilla on tuoretta asiantuntemusta ja tietä-
mystä käsityöstä ja/tai käsityön taiteen perusopetuksesta. Tarkoitushakuisessa 
otannassa on kysymys harkinnanvaraisesta näytteestä, jossa aineiston hankin-
taa ohjaa tutkimuskohdetta parhaimmalla tavalla valaiseva asiantuntijajouk-
ko. Olen kuitenkin tietoinen mahdollisesta subjektiivisesta vaikutuksesta 
asiantuntijoiden valinnassa, mutta näin olen saanut mukaan henkilöitä, joilla 
on mielipide ja näkemys käsityöstä, jota toteutetaan taiteen perusopetuksessa, 
sekä myös jotain annettavaa tutkittavalle alueelle.  

Asiantuntijat on valittu joko kartoittavien tiedustelujen kautta tai Kunta-
liiton määrällisen opetuspaikkatilaston avulla. Kuntaliiton tilastosta (Porna 
2000) on valittu käsityötaiteen perusopetuksen organisaatio ja siellä toimiva 
ohjaaja seuraavasti: a) Opetuspaikassa on päätoiminen opettaja ja vuositunte-
ja on vähintään 120 (merkitsee 2 opetusryhmää / vuosi). Perusteena on pää-
telmä, että päätoimisen opettajan on perehdyttävä työhönsä, joten otaksun 
opettajalla olevan motivaatiota kehittää opetustaan; b) Opetuspaikassa on 
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aktiivinen käsityötaiteen perusopetusta kehittävä henkilö; c) Syy on maantie-
teellinen, sillä pyrkimykseni on tarkastella ilmiötä mahdollisimman laajalti 
ympäri Suomea. Tässäkin olen pitänyt silmällä, että edellä esitetyt ehdot 
täyttyisivät. Valittujen asiantuntijoiden halukkuus tutkimukseen on vielä 
varmistettu henkilökohtaisella yhteydenotolla. 

Ryhmä muodostui käsityön hallinnon, suunnittelun, opetuksen ja opetta-
jankoulutuksen (taiteen perusopetus, käsityö) henkilöistä. Kolme neljäsosaa 
henkilöistä toimii suoranaisesti taiteen perusopetuksen parissa ja yksi neljäs-
osa käsityön muilla toimialoilla (ks. liite 3). Kaksi asiantuntijaksi valittua 
taiteen perusopetuksen käsityönohjaajaa olivat haastateltaviani myös tutki-
muksen ensimmäisessä osassa.  

Asiantuntijamäärän määrittely on usein ongelmallista, mutta yleensä 
asiantuntijoita on 30–100 (Kaivo-oja & Kuusi 1997). Ottaen huomioon laa-
dullisen tutkimuksen luonteen ei asiantuntijamäärä voi olla kohtuuttoman 
suuri. Laadullisen aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole niinkään määrä 
vaan laatu eli käsitteellistämisen kattavuus (Eskola & Suoranta 1998, 18). 
Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on analysoida mahdollisesti pientäkin 
määrää tapauksia mahdollisimman perusteellisesti. Pyrin saavuttamaan sel-
laisen ryhmäkoon, joka olisi suurempi kuin tutkimuksen ensimmäisen vai-
heen haastateltavien joukko, mutta ei kuitenkaan liian suuri. Asiantuntijamää-
rän suhteen tavoittelin noin 20–30 henkilön ryhmää. Lähetin yhteensä 45 
henkilölle sähköpostin tai postin kautta kutsukirjeen, jossa selvitin tutkimuk-
seni tarkoituksen, työn kulun ja sen mitä heiltä asiantuntijoina odotettiin. 
Tutkimukseeni lupautui lopulta 28 henkilöä.   
 
 
3 Tutkimuksen teoriatausta ja orientaatiot 
 
Käsityötaiteen perusopetus on laaja ja monisärmäinen kokonaisuus, jota 
voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Tämä tarjoaa sekä haasteita, 
rajoja että mahdollisuuksia. Päädyin tarkastelemaan kohdetta kolmesta eri 
näkökulmasta (ks. kuvio 2), sillä käsitin, että yksi näkökulma ei avaa tarkas-
teltavaa ilmiötä tarpeeksi. Näkemykseni pohjalla on käsitys siitä, että käsityö-
taiteen perusopetuksessa tavoitteena ei ole vain taitava esineitä valmistava 
käsityöntekijä, vaan lisäksi jotain muuta. Mitä tämä jokin on, sitä pyrin 
avaamaan erilaisten lähestymistapojen avulla. Käsityön tarkastelu taidekasva-
tuksen kentässä antaa erityisen pohjan tekemisen, kokemisen sekä taidon ja 
tiedon tarkastelulle (taiteen näkökulma). Käsityötaiteen perusopetus on myös 
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suhteessa kulttuuriin, ympäristöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Tällöin mer-
kittäväksi nousee käsityön sosiokulttuurinen ulottuvuus eli ihmisen kasvatus 
sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi (sosiokulttuurinen orientaatio). Tulevaisuuteen 
suuntaavassa tarkastelussa pyrin puolestaan tarkastelemaan käsityötaidetta 
kasvatuksena kohti aktiivista inhimillistä olemista ja tekemistä (tulevaisuus-
orientaatio). Taiteen näkökulmassa käyttämäni taidekasvatuksen paradigmat 
(Pearse 1983, 1992) muodostavat viitekehyksen, joka tukee sekä sosiokult-
tuurista orientaatiota että tulevaisuusorientaatiota.  

Tutkimuksen näkökulmat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan osittain 
päällekkäisiä. Yhteistä kaikille on kasvatus kohti inhimillistä, mielekästä ja 
rikasta elämää, eli ihmisen aktiivista olemassaoloa maailmassa. Tarkastelen 
käsityötaiteen tekemistä inhimillisenä olemisena edellä mainittujen kolmen 
näkökulman kautta soveltaen Hannah Arendtin (2002) määrittelemiä ihmise-
nä olemisen perusaktiviteetteja: työ, valmistaminen ja toiminta. Arendtin tapa 
hahmottaa inhimillisen olemisen perusaktiviteetteja on yksi tapa tarkastella 
ihmisenä olemista. Hänen tapansa on kuitenkin selkeä ja yleisesti hyväksytty. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen orientaatiot 

 
Käsityö, jota tehdään vain tuotteen valmistamiseksi, on työtä tai valmistamis-
ta, mutta siihen ei kuitenkaan liity toimintaa, joka liittäisi sen muihin ihmi-
siin. Tähän liittyy se, että tuotteen (kuten käsityötuote) suhde maailmaan on 
erilainen kuin ihmisen. Tuotteen maailmallisuus on sidoksissa tekijään, ihmi-
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sen maailmallisuus on puolestaan sidoksissa toisiin ihmisiin. Ihmisen toimin-
taan, joka on yhteydessä toisiin ihmisiin, liittyy näyttäytyminen ja näyttäyty-
mistila (Arendt 2002, 201–204).  

Käsityötaiteessa näyttäytymisellä on tärkeä merkitys, joka erottaa sen 
perinteisistä käsityömuodoista. Näyttäytyminen vaatii toiminnan tilan näyt-
tämistä, eli käsityötaiteessa juuri prosessi kokonaisuudessaan on se osa akti-
viteettia, joka pitää tuoda esiin. Arendtin mukaan näyttäytymistila ei ole aina 
olemassa eikä kukaan ihminen myöskään voi elää siinä jatkuvasti, mutta siitä 
osattomaksi jääminen on kuin jäisi paitsi todellisuudesta. Näkyvä todellisuus 
on näin yhtä kuin näyttäytyminen. Arendt (2002, 201–202) toteaa, että ”ihmi-
sille maailman todellisuuden takaa muiden läsnäolo eli näyttäytyminen kai-
kille, sillä sitä, mikä tapahtuu kaikille, kutsumme olemassaoloksi”. Näyttäy-
tymistä on niin käsityöllinen kuin taiteellinen toiminta, jossa yhdistyvät sosi-
aalinen ja kulttuurinen toiminta ja tekeminen. Toisin sanoen näyttäytyminen 
tekee tekemisestä näkyvän ja näin todellisen.  

Tarkastelen seuraavissa luvuissa ensin tarkemmin Arendtin inhimillisen 
olemisen perusaktiviteetteja ja sen jälkeen tutkimuksen kolmea lähestymista-
paa. 

 
 

3.1 Käsityö inhimillisen olemisen perusaktiviteettina 
 
Arendt (2002, 15–29) pitää ihmisenä olemisen ehtoina kolmea perusaktivi-
teettia: työtä, valmistamista (kreik. poiesis) ja toimintaa (kreik. praxis), joita 
hän kuvaa termillä vita activa. Arendt (2002, 15–16) toteaa, että ”maailma, 
jossa vita activa vietetään, koostuu ihmisen tekemisen tuloksena syntyneistä 
esineistä ja asioista. Esineitä ja asioita ei olisi ilman ihmisiä, ja ne ovat puo-
lestaan ihmisen olemassaolon ehtoja.” Kaikki mitä ihmiset luovat ja tekevät, 
liittyy ihmisenä olemisen ehtoihin. Arendt (2002, 15) puhuu työstä sellaisena 
tekona, jonka aikana ei valmisteta mitään konkreettista tai pysyvää esinettä, 
vaan työ on yhteydessä ihmisen elämän välttämättömyyksiin. Työn ehto on 
elämä itse, sillä työ liittyy ihmisruumiin biologiseen prosessiin. Toisin sano-
en ilman työtä ihmisruumis ei pysyisi toimivana ja näin menettäisi inhimilli-
sen olemuksen. Työn avulla ihminen toimittaa siis välttämättömän, jotta 
eläisi.  

Onko käsityö työtä, kuten termin loppuosa osoittaa sen olevan, kätten 
työtä, vai valmistamista. Arendt ei viittaa käsityöläisyyteen niinkään työn, 
vaan valmistamisen osalta. Tekijää hän kuvaa homo faberina, esineitä val-
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mistavana ihmisenä. Arendt (2002, 84–85) itse asiassa erottaa työn ja valmis-
tamisen jyrkästi toisistaan ja osoittaa, että työ on ruumiin työtä, jota animal 
laborans toteuttaa, ja valmistaminen liittyy käsien aikaansaannoksiin, johon 
homo faber tarvitsee työkaluja ja välineitä (Arendt 2002, 155–161). Seija 
Kojonkoski-Rännäli (1995, 31) toteaa samansuuntaisesti, että käsityö-sanaan 
liittyvä ´työ´ kertoo, että kyseessä on ihmisen aikaansaama toiminto, erotuk-
sena eläinten toiminnasta. Käsityö-termin alkuosan hän katsoo viittaavan 
ihmiselle oleelliseen kehon osaan, käteen, ja siitä edelleen tarve- ja työkaluja 
valmistavaan ihmiseen (Kojonkoski-Rännäli 1995, 30). Nykyään käsityö 
määritellään muun muassa käsin tai käsityövälinein suoritetuksi työksi (vrt. 
Anttila 1993, 32–33). Mutta käsityö voi olla jotain muutakin, kuten koulun 
oppiaine. 

Jo antiikin kreikassa on ollut ero ruumiillista työtä tekevien orjien ja kä-
sityöläisten (kheiro tekhnes) välillä. Työ, joka oli välttämätöntä vain elämi-
seen liittyvänä toimintana ja tarpeiden tyydyttämisenä, oli ruumiin työtä, joka 
kuului orjille. Erään näkemyksen mukaan, toisin kuin yleinen kuva antaa 
ymmärtää, orjia ei kuitenkaan väheksytty, vaan heidän avullaan pyrittiin 
poistamaan työn välttämättömyys ihmisen elämästä. (Arendt 2002, 84–89.) 
Varsinkin Aristoteles puhui tämän teorian puolesta ja esitti, että on olemassa 
järjeltään puutteellisia ihmisiä, jotka kykenevät vain välineellisin tehtäviin 
toisten käskyvallan alaisina ja joiden orjuuttaminen on siksi hyväksyttävää ja 
edullista myös heidän itsensä kannalta (Aristoteles: Politiikka; ks. Sihvola 
1992).  

Käsityön luonne työn aktiviteettina on perusajatuksena nähtävissä jo 
Platonin kirjoituksissa (Valtio). Hän puhuu marginaalisissa ja hajanaisissa 
huomautuksissaan sellaisesta valmistamisesta, joka kuului ihmisyhteisön 
toimintaan, mutta jossa ihmiset eivät aidosti valmistaneet perusartefakteja 
(kuten talot, jalkineet, ruukut, kankaat). Platon piti näitä yhteisöön kuuluvina 
”luonnontuotteina” ja ajatteli ihmisyhteisön tuottavan niitä samaan tapaan 
kuin puut lehtiä ja hedelmiä. Niiden valmistaminen ei vaatinut erityistä taitoa, 
vaan ne olivat ihmisen luonnollisen toiminnan kautta syntyviä ideoiden jälji-
telmiä. Työntekijä ei tehnyt niitä valmiiksi, koska ihmislajin luonnollisiin 
ominaisuuksiin kuuluu ymmärtää, että niiden valmistaminen luonnostaan 
kuuluu ihmisille ja ne palvelevat välttämättömien tarpeiden tyydyttämistä. 
Tällainen artefaktien joukko on kuitenkin Platonin mukaan rajallinen ja luon-
nollisten tarpeiden määrittämä. Tämä näkemys ei kuitenkaan saanut paljoa 
kannatusta aikanaan. (Sihvola 1992.) 
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Myös Aristoteles esittää samansuuntaisia näkemyksiä käytännön taidon 
ja luonnon suhteesta, vaikka perusteiltaan hänen näkökantansa ovat maltilli-
sempia kuin Platonin. Aristoteles pohti, että käytännöllisiä taitoja on rajalli-
nen määrä, ja ne omaksuessaan ihminen oppii tekemään kaiken sen, mikä on 
tarpeellista inhimillisen elämän kannalta. Lisäksi oppiessaan valmistamaan 
taitojen tuotteita ihminen ei luo mitään uutta, vaan täydentää sitä, mitä luonto 
ei ole kyennyt saattamaan loppuun, ja kaiken kaikkiaan vain jäljittelee luon-
toa. (Aristoteles: Fysiikka 199a15–17; ks. myös Sihvola 1992.) Nämä niin 
Platonin kuin Aristoteleen ajatukset ovat heijasteita tuon ajan käsityksestä 
ihmisen ja luonnon läheisestä yhteiselosta, toiseen tapaan kuin nykyään, 
jolloin ihminen pyrkii hallitsemaan niin luontoa kuin universaalia maailmaa. 

Platon kuvailee myös toiseen ääripäähän sijoittuvia ihmisten aikaan-
saannoksia, jotka palvelevat ennen kaikkea elämän mielihyvää ja ylellisyyttä. 
Näitä hän pitää turhina, luonnottomina ja tarpeettomina artefakteina, joita 
nykyaikana voidaan kuvata taiteena (antiikin aikaan taiteelle ei ollut omaa 
käsitettä). Tämä kuvastaa hänen vastustustaan kaikkea turhaa tuottamista 
kohtaan, minkä Sihvola arvelee johtuvan siitä, että Platon piti näiden ei-
välttämättömien esineiden valmistamista luonnolliseen kosmiseen järjestyk-
seen kuulumattomana ja hyvän ihmiselämän näkökulmasta järjettömänä ja 
vahingollisena (Sihvola 1992). Platon vastusti itse asiassa kaikkea, mikä 
vetosi vain tunteisiin, eikä järkeen.  

Arendtin inhimillisen olemisen perusaktiviteeteista valmistamisen ehto-
na on maailmallisuus, joka viittaa keinotekoiseen ihmisen valmistamaan 
maailmaan erotuksena luonnonympäristöstä (Arendt 2002, 15). Kojonkoski-
Rännäli vastaavasti esittää, että ihminen käsityön tekemisen kautta on suh-
teessa luontoon ja maailmaan (Kojonkoski-Rännäli 1995, 32–36; ks. myös 
Anttila 1993, 31). Kädet toimivat kokemuksellisena tiedonhankinnan väli-
neenä ja niillä muokataan luontoa (maailmaa) työstämällä erilaisia materiaa-
leja. Kojonkoski-Rännäli korostaa, että käsityöprosessin tuotoksena on lisäksi 
konkreettinen esine, jossa näkyy tekijänsä kädenjälki ja joka sinällään voi 
toimia monella tavalla tekijäänsä palkitsevana. Tämä viittaa siihen, että käsi-
työhön liittyy myös jotakin sellaista, mikä nostaa sen pelkän tekemisen ylä-
puolelle. Siihen liittyy ajattelua eli mielikuva lopputuloksesta ja työn suorit-
tamisesta itsessään (Kojonkoski-Rännäli 1995, 31, 67). Jo Platon tuo esiin 
idean ja mielikuvan merkityksen käsityöläisen työssä ja toteaa, että valmista-
essaan esinettä käsityöläinen pitää silmällä sen ideaa (ks. esim. Vuorinen 
1996, 39; Arendt 2002, 145–146).  
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Yhtä lailla Arendt (2002, 144–145) korostaa, että valmistamiseen liittyy 
oleellisesti kuva tai malli, joka ohjaa valmistusprosessia mutta joka ei kyllä-
kään häviä valmistusprosessin myötä, vaan on yhä käytettävissä uuden tuot-
teen valmistamiseen. Arendt kuvaa mallia tai kuvaa valmistamiseen sisälty-
väksi potentiaaliseksi moninkertaistamiseksi, joka kuitenkin eroaa toistosta, 
joka on puolestaan työn tunnusmerkki. Toistoa Arendt kuvaa ihmiskehon 
tarpeina ja haluina, jotka tulevat ja menevät sekä toistuvat säännöllisin vä-
liajoin, mutta eivät kuitenkaan ole luonteeltaan pitkäkestoisia. 

Uudella ajalla ruumiin työ ja käsien aikaansaannokset ovat Arendtin 
mukaan saaneet vähemmän huomiota. Sen sijaan työtä on jaoteltu tuottavaan 
ja tuottamattomaan työhön, hieman myöhemmin taitoa vaativaan ja taitoa 
vaatimattomaan työhön sekä ruumiilliseen ja älylliseen työhön (Arendt 2002, 
90–97). Ensin mainittu jaottelu on tuttu Adam Smithin ja Karl Marxin teori-
oista, joita voisi Arendtin mukaan tarkastella myös työn ja valmistamisen 
näkökulmista, toisin kuin kahta viimeistä jakoa. Kuitenkaan kaksi jälkim-
mäistäkään jaottelua eivät ole mahdottomia tarkasteltaessa työn ja valmista-
misen välistä suhdetta. Vaikka taitoa vaatimaton valmistaminen onkin termi-
nä ristiriitainen, kuten Arendt toteaa ja pitää sellaista valmistamista pätevänä 
vain työteon yhteydessä, niin eikö tällainen muoto voida kuitenkin erottaa 
myös valmistamisen yhteydessä. Esimerkiksi käsiteollisessa valmistuksessa 
sillä voisi kuvata jaksotettua automatisoitunutta valmistamista, jonka tekijä 
tekee työtä (valmistamista) sen enempää sitä miettimättä, vain elannon hank-
kimiseksi ja on vain osa koko valmistamisprosessia. Tämän tekemiseen ei 
katsota tarvittavan taitoa siinä mielessä kuin käsityöläisen, joka valmistaa 
tuotteensa alusta loppuun itse. Tätä kutsutaan kokonaiseksi käsityöksi.  

Inhimillisen olemassaolon kolmesta perusaktiviteetista toiminta on 
Arendtin (2002, 15, 16, 31) mukaan ainoa aktiviteetti, joka tapahtuu suoraan 
ihmisten välillä ilman esineiden tai aineen välitystä ja jonka ehto on moninai-
suus. Moninaisuudella Arendt tarkoittaa ihmisten moneutta maailmassa sekä 
ihmisten erilaisuutta. Aktiviteeteista vain toiminta on täysin riippuvainen 
toisten ihmisten jatkuvasta läsnäolosta. Toiminnan aktiviteetti liittyy oleelli-
sesti ihmisen olemassaoloon, ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta se nou-
see inhimillisen olemassaolon ehdoksi. Arendt pohtii toimintaa sosiaalisena 
aktiviteettina, joka vastaa antiikin poliittista toimintaa (polis). Polis pitää 
sisällään vapautta, hyvettä ja järjestystä. Antiikin aikana vain kahta ihmisen 
aktiviteettia pidettiin poliittisena, nimittäin toimintaa ja puhetta. Nämä mo-
lemmat tarvitsevat muiden ihmisten läsnäoloa erotuksena yksityisyydelle ja 
kaikelle pelkästään hyödylliselle ja tarpeelliselle, jota työn avulla toimitettiin. 
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Poliittisella yleisesti ymmärrettiin kodin tai kotitalouden ulkopuolella tapah-
tuvaa toimintaa. Nykyinen sosiaalinen alue ei sen sijaan Arendtin mukaan ole 
sen enempää yksityinen kuin julkinenkaan, vaan jotain näiden väliltä, ja po-
liittisen luonteen se sai kansallisvaltioiden yhteydessä. (Arendt 2002, 17, 30–
48.) Siinä missä käsityö varhemmin kuului yksityiseen alueeseen, tarve- ja 
työkalujen valmistamiseen, näyttää käsityön uusi ulottuvuus, käsityötaide 
hakevan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia muun muassa toiminnan sosiaalises-
ta ulottuvuudesta. 

Ihmisten moninaisuus on edellytys sekä toiminnalle että puheelle. Sen 
luonne on kuitenkin kaksijakoinen: toisaalta yhdenvertaistava, toisaalta yksi-
löllistävä. Arendt tähdentää, että jotta ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan, 
tarvitaan yhdenvertaisuutta. Vastaavasti elleivät ihmiset olisi yksilöllisiä, ja 
ellei heitä voisi erottaa toisistaan, nyt ja ennen eläneistä tai tulevista, ei tarvit-
taisi puhetta ja toimintaa, jotta he ymmärtäisivät toisiaan. (Arendt 2002, 178.) 
Tämä kaksijakoisuus on oleellista myös taiteessa, käsityössä sekä käsityö- ja 
taidekasvatuksessa, ei vain puheen muodossa, vaan toiminnan ja sen tulokse-
na tuotettujen teosten muodossa. Teos yksilöityy persoonallisen toiminnan ja 
tekemisen kautta, mutta toisaalta se vaatii samanhenkisiä ihmisiä ymmärtä-
mään, mitä tuotos tai teos kertoo. Tällöin toiminta ja puhe voivat olla kon-
tekstisidonnaisia. 

Toiseus liittyy moninaisuuteen, ei yksilöllisyyteen, sillä sitä ei olisi, ell-
ei olisi muita ihmisiä. Puhe ja toiminta ovat kanavia, joiden avulla ihmiset 
näyttäytyvät toisilleen, kuten Arendt toteaa. Tämä näyttäytyminen, joka ei ole 
pelkästään fyysistä olemassaoloa, vaatii aloitteellisuutta. Arendt väittää, ettei 
inhimillinen olento voi olla ihminen, jos hän ei tee aloitetta. Elämä ilman 
puhetta ja toimintaa on kuollutta vailla inhimillistä elämää, hän toteaa. 
(Arendt 2002, 178–179.) Tämä huomio on nykyäänkin tärkeä, sillä niin yh-
teisöissä kuin yhteiskunnassamme pidetään ensisijaisina sosiaalisia ja vuoro-
vaikutuksellisia taitoja, ja vasta sen jälkeen tulevat eri alojen spesifit taidot.  

Ihmisen olemassaoloon ja ihmisenä olemiseen liittyvät siis kolme pe-
rusaktiviteettia, jotka Arendtin mukaan ovat työ, valmistaminen ja toiminta. 
Valmistamisen tunnusmerkki on Arendtin mukaan se, että sillä on määrätty 
alku ja ennustettava loppu. Juuri tämä erottaa sen kaikista muista ihmisen 
aktiviteeteista. Työllä, joka on sidoksissa kehon toiminnan sykliseen kierto-
kulkuun, ei ole alkua eikä loppua. Toiminnallakaan ei Arendtin mukaan voi 
olla ennustettavaa loppua, vaikka sillä saattaa olla määrätty alku. Toisin sa-
noen tuotetut esineet voi tuhota eivätkä ne siltikään vaaranna elämänproses-
sia. Homo faber on itsensä ja tekemistensä herra. Tämä ei päde työtä teke-
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vään animal laboransiin, joka on riippuvainen oman elämänsä välttämättö-
myyksistä. Eikä tämä päde toimivan ihmisen kohdallakaan, joka on puoles-
taan riippuvainen muista ihmisistä. (Arendt 2002, 142, 146–147.) 

Ihminen on suhteessa luontoon ja ympäröivään maailmaan, halusi hän 
sitä tai ei. Muokkaamalla luontoa hän muokkaa myös itseään työtä tekevänä, 
toimivana ja kasvavana ihmisenä. Arendt (2002, 16) toteaa, että työn, valmis-
tamisen ja toiminnan tehtävä on huolehtia maailmasta ja sen jatkuvuudesta 
sekä säilyttää se, ennakoida ja ottaa huomioon tuleva. Käsityössä tämä näkyy 
muun muassa kestävän kehityksen huomioon ottamisena, kasvatuksen näkö-
kulmasta puolestaan inhimillisen elämän ja olemassaolon parantamisena 
(sosiokulttuurinen innostaminen) ja kasvatuksena hyvää ja aktiivista inhimil-
listä tulevaisuutta kohden (tulevaisuusorientaatio). 

Miten käsityö ja taiteen perusopetus voisivat edistää ihmisenä olemista? 
Arendt tarkastelee käsityötä ja käsityöläisyyttä homo faberina, esineitä val-
mistavana ihmisenä. Pohdin tässä tutkimuksessa käsityötä valmistamisen 
ohella myös toiminnan aktiviteettina, johon Arendt laskee taiteellisen toimin-
nan kuuluvan. Myös työn aktiviteettiin käsityö voisi liittyä, jos työ käsitetään 
pelkistetysti tekemisen halun ja tarpeen tyydyttämisenä (ks. Arendt 2002, 20–
25). Tällä en kuitenkaan tarkoita, että käsityö olisi pelkästään puuhastelua. 
Käsityön voi käsittää työnä, jota tehdään välttämättömän toimeentulon ai-
kaansaamiseksi. Ennen vanhaan käsityötä tehtiin aina kotona, ja sen arvo tuli 
esiin taidokkaasti tuotetuissa hyötytarvikkeissa ja tuotteissa, joissa tekijä jäi 
useimmiten anonyymiksi.  

Nykyään käsityöhön liittyy yksilöllistä esiintuloa niin yksin kuin ryh-
mässä, eikä toiminta tapahdu muista ihmisistä eristyksissä. Käsityötoiminta 
on yhteydessä toisiin ihmisiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jolloin 
ihmiset kehittävät itseään yhdessä toisten kanssa ja heidän kauttaan. Tässä 
toiminnan prosessissa myös puheella ja kommunikoinnilla on merkityksensä. 
Pohdin tutkimuksen kuluessa Arendtin inhimillisen olemisen aktiviteetteja 
suhteessa sellaiseen käsityöhön, jota toteutetaan taiteen perusopetuksessa. Se 
ei ole käsityötä, jota toteutetaan vain ruumiin työnä välttämättömien hyödyk-
keiden aikaansaamiseksi. Taiteen perusopetuksessa tämä koettaisiin raskaak-
si, uuvuttavaksi ja tuskaiseksi. Käsityötaiteen perusopetus ymmärretään en-
nen kaikkea valmistamisena ja toimintana, joka tuottaa itseluottamusta, var-
muutta ja tyydytystä ja jossa toiminta näyttäytyy toisille. 
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3.2 Taiteen näkökulma 
 

Taidekasvatuksen tehtävä yleisesti määriteltynä on yksilön henkinen kasvatus 
taiteen avulla. Taiteeseen ja taidekasvatukseen, kuten myös käsityöhön, liit-
tyvät omat sovitut periaatteet ja säännöt. Nämä muodostavat sen ympäristön, 
johon kunkin alueen kokemukset, taidot ja tiedot linkittyvät. Käsityössä muo-
toutuu oma tekemisen, taitamisen ja tietämisen tapansa, taiteen avulla kasvat-
tamisessa omansa. Tarkastelen seuraavassa taiteellista toimintaa sekä siihen 
liittyvän tiedon ja taidon paikkaa taidekasvatuksen tutkimuksessa tunnetun 
Harold Pearsen (1983, 1992) esittämän paradigmaattisen mallin avulla. Pear-
sen mallissa taidekasvatuksen olennaiset perusteet on esitetty kiteytetysti, 
vaikka ne voivat saada eri vivahteita eri kulttuureissa. Nämä perusteet kui-
tenkin sopivat käsityötaiteen tarkasteluun ja kokoavat käsityötaiteelle perus-
tan, jossa sitä voidaan käsitellä aktiivisena inhimillisenä toimintana taiteen 
avulla. 

Pearse (1983; 1992; ks. myös Clark 1996, 21–24) rakentaa taidekasva-
tukselle viitekehystä pohjaten saksalaisen filosofin Jürgen Habermasin 1970-
luvulla esittämään reflektiivisen ajattelun analyysiin ja tietämisen kolmija-
koiseen rakenteeseen. Tätä rakennetta on tarkasteltu niin opetusohjelmien 
suunnittelun, arvioinnin kuin myös taiteentutkimuksen näkökulmasta. Pearse 
(1983, 1992) tarkastelee taiteellista tietämistä jaotellen sen paradigmaattisesti 
kolmeen alueeseen: empiiris-analyyttinen (Empirical-Analytic Orientation) 
eli tekninen tietäminen, tulkinnallis-hermeneuttinen (Interpretive-Hermeneu-
tic Orientation) eli situationaalinen tietäminen ja kriittis-teoreettinen (Criti-
cal-Theoretic Orientation) eli kriittinen tietäminen (ks. kuvio 3). Kuvio on 
esitetty alkuperäisellä kielellä, jotta siihen liittyvät kulttuuriset nyanssit säi-
lyisivät. Käsitteet ovat monimerkityksisiä ja kulttuurisidonnaisia, mutta sa-
malla niin keskeisiä kulttuurin ja taiteen alueella, että katson niiden kääntä-
misen suomen kielelle olevan tarpeetonta.  

Paradigmassa I (empirical-analytic orientation) perustoiminta on työ, 
intellektuaalinen tai tekninen, joka auttaa ihmisiä suhteuttamaan ja hallitse-
maan materiaalista luontoa ja laajemmin tarkasteltuna sosiaalista maailmaa. 
Tietäminen perustuu empiriaan ja siihen liittyen selitykset kausaalisiin, toi-
minnallisiin tai ulkoapäin johdettuihin lausumiin. Arviointi on tässä paradig-
massa tavoitepohjaista ja näkökulma yleisesti yksilökeskeinen. Taidekasvatus 
korostaa tässä paradigmassa tuotoksia, faktoja, taitoja ja tekniikoita, joihin 
myös tietäminen kohdistuu. (Pearse 1983, 1992.) Tietämisen ohella paradig-
man voisi ymmärtää taitoa ja taitamista kuvaavana niillä ehdoilla, mitä ai-
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emmin on tullut esille. Taitamiseen liittyy jatkuvuus, kun taas tietäminen 
kuvaa päättynyttä ominaisuutta. 
 

 Paradigm I Paradigm II Paradigm III 

Orientation empirical-analytic interpretive- her-
meneutic critical- theoretic 

Root activity work communication reflection 

Emphasis 

products 
facts 
skills 
techniques 

meaning critical action 

Approach subject child society 

Outcomes 

objects 
competencies 
behaviours 
accountability 

reality of 
everyday life 

critical 
consciousness 

 
Kuvio 3. Taiteellisen tietämisen muodot taidekasvatuksessa (Pearse 1983, 1992; ks. 
myös Clark 1996, 21–24) 
 
Paradigman I keskeisin toiminto on työ. Työllä Pearse tarkoittaa tuottavaa 
prosessia, jossa kognitiivinen intressi kohdistuu maailmassa olevien objektien 
hallintaan. Ihminen ja maailma käsitetään erillään oleviksi siten, että maailma 
on objekti ja ihmiset toimivat sitä hyödyntäen. Kiinnostus kohdistuu ihmisen 
intellektuaaliseen ja tekniseen maailman hallintaan, jossa merkittävää on 
tehokkuus, varmuus ja ennustettavuus (Pearse 1983).  

Tällä taiteen hyötynäkökulmalla on yhtymäkohta Arendtin (2002, 15) 
esittämään näkemykseen työstä ihmisen perusaktiviteettina. Mutta toisaalta 
tämä näkemys on vastakohta Arendtin esittämälle työn kuvalle. Työllä hän 
tarkoittaa ruumiillista työtä, jota tarvitaan ihmisen välttämättömyyksien huo-
lehtimiseksi. Voiko taidetta pitää inhimillisen olemisen välttämättömänä 
aktiviteettina? Esimerkiksi John Dewey määrittelee (teoksessaan Culture and 
Industry in Education) taiteen leikin ja työn välittäjäksi: taiteella hän katsoo 
olevan sama materiaalinen ja välineellinen perusta kuin työllä (Väkevä 2004, 
156). Tavallaan Deweyn taiteen määrityksessä on samaa ruumiillisuutta kuin 
Arendtin työn määrityksessä. Dewey toteaa, että taide on kuin tuotantoa siinä 
mielessä, että sen tulee saavuttaa kouriintuntuva ruumiillistuma, joka edistää 
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inhimillistä henkeä ja käytäntöä. Kuten tuotanto, se edellyttää tietynlaisia 
työkaluja, täsmällisiä prosesseja ja tarkkoja tekniikoita. (Väkevä 2004, 156.) 
Arendt viittaa myös siihen, että nykyisin myös valmistaminen on mahdollista 
suorittaa työn muodossa, jolloin valmistetut tuotteet eivät olekaan pysyviä, 
vaan käyttöesineet kulutetaan loppuun samalla tavoin kuin kulutushyödyk-
keet (Arendt 2002, 233). 

Pearsen II paradigman (interpretive-hermeneutic) perustoiminta on 
kommunikointi, jonka välityksellä ihminen liittyy sosiaaliseen ympäristöön-
sä. Ihmisen suhde maailmaan on reflektiivinen (pohtiva, miettivä, harkitseva, 
tekemisiään kriittisesti arvioiva), ja tiedon luonne on tässä yhteydessä situa-
tionaalista, jolloin hahmotellaan tulkinnallisia merkityksiä. Kiinnostuksen 
kohteena on syvällinen kokemus tai elämys, jossa merkityksellistä on subjek-
tiivisen ja jaetun ymmärryksen suhde ja kehittyminen tätä kautta. Toiminta 
on yksilökeskeistä, mutta keskeistä on kuitenkin kasvatusprosessi, jossa yksi-
löt käyvät dialogia niin itsensä kuin toistensa kanssa sekä arkipäivän eri asi-
oiden, ihmisten ja ideoiden välillä. Siinä haetaan merkityksiä arkipäivän 
tapahtumille ja tarkastellaan todellisuutta sen eri ilmenemismuodoissa. Kes-
keistä tässä paradigmassa on kontekstuaalisten asioiden ymmärtäminen osan-
ottajien näkökulmasta. (Pearse 1983, 1992.) Tämä viittaa kasvatuksen sosio-
kulttuuriseen ainekseen, jolla ymmärretään ihmisen kasvua niin sosiaalisesti 
kuin kulttuurisesti aktiiviseksi toimijaksi. 

Paradigman III (critical-theoretic) perustoiminta on reflektio (reflecti-
on), joka on suhteessa niin ihmiseen itseensä kuin sosiaaliseen maailmaan ja 
ympäristöön. Perustavoitteena on vapautuminen ja inhimillisten olojen paran-
taminen tulkitsemalla näkyviä ja piiloisia oletuksia sekä sellaisen toiminnan 
aloittaminen, joka edistää tilanteen edelleen kehittymistä ja vapauttaisi ihmi-
sen aktiiviseksi toimijaksi. Tämä tarkoittaa ihmisen maailmasuhteen muut-
tumista erillisestä yhteiseen eli suhteeseen, jossa ihminen on lähempänä ym-
päröivää maailmaa ja pystyy sitä myös muokkaamaan (man-in-his-world, 
man-with-his-world). Tällöin hän on ennemminkin tasavertainen kuin erilli-
nen maailmansa kanssa. Tämä on suhde, jossa ihminen heijastaa itseään tai 
maailmaa ja pyrkii transformaation kautta vapautumaan ennakkoluuloista 
aktiiviseksi toimijaksi. Tämä prosessi on ihmisten voimauttamista, kuten 
Pearse (1992) toteaa. Keskeistä tässä on vastavuoroisuus (praksis) ajattelun ja 
toiminnan välillä. (Pearse 1983, Clark 1996, 84–91.) Tämä paradigma viittaa 
niin sosiokulttuurisen kuin tulevaisuuden näkökulman huomioon ottamiseen, 
sillä kasvatus tähtää tulevaisuuteen. Tarkoituksena on löytää ihmisen omia 
voimavaroja ja kehittää niitä suhteessa itseen, toisiin ja ympäristöön. 
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Ymmärryksen katsotaan lisääntyvän reflektiivisen toiminnan kautta, ja 
tietäminen on tulosta kriittisestä ajattelusta, jossa yhdistyvät reflektio ja toi-
minta. Kriittis-teoreettinen paradigma (III) hyödyntää monimuotoista todelli-
suutta, joka on luotu situationaalis-hermeneuttisessa paradigmassa (II) ja 
siihen lisätään kriittinen dimensio. (Pearse 1983.) Kriittisessä paradigmassa 
tarkasteluun ei pelkästään riitä ilmiön tulkitseminen ja ymmärtäminen, vaan 
halutaan myös ottaa kantaa ja osoittaa kritiikkiä vallitsevia asiaintiloja koh-
taan (Pearse 1983; Clark 1996, 24). Nämä näkemisen ja tietämisen tavat eivät 
olekaan toisiaan poissulkevia, vaan kriittis-teoreettinen suuntaus täydentää ja 
laajentaa niin empiiris-analyyttista kuin ymmärtävää ja tulkitsevaa näkemystä 
ja lisää näihin kriittisen tarkastelun ulottuvuuden (Clark 1996, 24). Kriittis-
teoreettinen paradigma (III) ohjaa taidekasvattajat toteuttamaan sellaista 
taidekasvatusta, jossa oppiminen ymmärretään sosiaalisena tapahtumana ja 
jossa itsereflektion kautta saavutettu ymmärrys johtaa kriittiseen tietämiseen 
ja toimintaan. Tavoitteena on kriittisen tietoisuuden kasvattaminen visuaali-
sesta maailmasta yhdistettynä sosiaaliseen maailmaan (Pearse 1992).  

Inhimillisen olemassaolon näkökulmasta III paradigmassa kohtaavat 
vapaus ja muista riippumaton toiminta (vrt. Arendt 2002, 237). Vapaus ei 
kuitenkaan aina välttämättä ole hyve. Arendt toteaa, että ”ihminen ei missään 
– ei työssä, alistettuna elämän välttämättömyyksille, eikä valmistamisessa, 
materiaalista riippuvaisena – näyttäisi olevan vähemmän vapaa kuin siinä 
tekemisen muodossa, jonka perimmäinen olemus on vapaus, ja sillä alueella, 
jonka koko olemassaolo riippuu ainoastaan ihmisestä itsestään”. Tällä Arendt 
viittaa toimintaan ja inhimillisen toiminnan riskeihin eli siihen, että kyky 
toimia on ainoa inhimillinen kyky, jossa voi aloittaa uusia ennennäkemättö-
miä prosesseja, joiden tulos on ennalta-arvaamaton ja epävarma, päästettiin 
ne valloilleen sitten inhimillisessä yhteisössä tai luonnossa (s. 234–235). 
Tekojen seuraukset nähdään vasta historian kuluessa, hyvinä tai huonoina. 
Tässä kohtaa näkyy myös taiteellisen toiminnan mielenkiinto, eli ihmisen 
valmiudet ottaa riskejä ja kyky aloittaa uusia prosesseja, vaikka tuloksia ja 
tuloksien vaikutuksia ei tiedetäkään etukäteen.  

Pearse (1983) kuvaa esittämiensä kolmen paradigman eroa eri ammatti-
kuntien, puusepän, sisustussuunnittelijan ja arkkitehdin avulla. Puuseppä 
näkee tehtävän teknisenä materiaalien yhteen liittämisenä tehokkain ja toi-
minnallisin tavoin; sisustussuunnittelija keskustelee ratkaisuista asiakkaan 
kanssa saadakseen selville asiakkaan toiveet, tarpeet ja tunteet; arkkitehti 
näkee suunnittelemansa talon tai rakennuksen laajemmassa ympäristöllisessä 
kontekstissa (Pearse 1983). Tämä karkea esimerkki on ristiriitainen. Myös 
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puuseppä voi tarkastella tehtäviä materiaalisten asioiden ja teknisten ratkaisu-
jen yli ja huomioida esimerkiksi ympäristön kestävän kehityksen näkökul-
masta.  

Pearsen paradigmatasoja voi tarkastella myös siten, että seuraava taso 
edellyttää edellisen saavuttamista. Toisin sanoen ensimmäisellä tasolla saavu-
tetaan tietty perustaito ja -tietotaso (materiaalit, välineet, tekniikat), joka 
kuvaa sellaisen työn suorittamista, joka on välttämätöntä, jotta käsityössä 
voisi edetä yhä luovempiin ja vaativampiin suorituksiin. Toista tasoa kuvaa 
se, että pelkkä ruumiillinen ja mekaaninen työ ei riitä, vaan tarvitaan myös 
ajattelua, mielikuvitusta, ilmaisullista tahtoa ja ennen kaikkea sosiaalista 
vuorovaikutusta. Näyttäytyminen on oleellista, jotta niin taidot, tiedot kuin 
taiteellinen todellisuus tulisivat esille. Lauri Väkevä toteaa, että leikin tavoin 
taide on mahdollista ymmärtää myös erityislaatuiseksi toiminnaksi tai toimin-
taa ohjaavaksi asenteeksi, joka kuitenkin vaatii aineksen muovaamista uusiin 
ja merkityksellisempiin muotoihin, jotta toiminta tyydyttäisi (Väkevä 2004, 
156). 

Ulla Suojanen (1993) on soveltanut Habermasilta peräisin olevaa tie-
donkäsitysten kolmea tasoa (tekninen, tulkinnallinen ja kriittinen) käsityölli-
seen toimintaan. Suojasen (1993) mukaan käsityöllisessä toiminnassa reflek-
tio on yksi tärkeä elementti. Reflektio on toimintaa, jossa kohteena ovat eri-
laiset havainnot, ajattelu ja toiminta (Mezirow 1981, 51). Suojasen mukaan 
reflektion kohteiden lisäksi on tärkeää, että ihminen tulee tietoiseksi niistä 
itselleen ominaisista tavoista, joiden mukaan hän enimmäkseen tarkastelee 
asioita (Suojanen 1993, 120–122). Käsityöllisessä toiminnassa Suojanen 
kuvaa näitä tapoja oppimisen myötä saavutettuina eri tasoina, ei niinkään 
erillisinä paradigmaattisina maailmannäkemyksinä kuten Pearse (1983). 
Suojanen kuvaa ensimmäistä tasoa tekniseksi reflektoinniksi, jossa tavoittee-
na on osaava käsityön tekijä, toinen taso kuvaa tulkinnallista reflektointia ja 
tavoitteena on taitava käsityön tekijä, ja kolmas taso kuvaa kriittistä reflek-
tointia, jossa tavoitteena on ymmärtävä käsityön tekijä (Suojanen 1993, 122). 

Bennett Reimer (1992) on puolestaan tarkastellut taiteellista tietämistä 
kysymysten avulla. Hän ehdottaa taiteelliselle tietämiselle seuraavia muotoja: 
tietämistä jostakin (kuten muodot, sisältö, funktio, materiaalit, välineet, histo-
ria, nykypäivän esinekulttuuri), tietämistä miten (kuten ideoiden ja tunteiden 
välittäminen taiteen ja käsityön keinoin, eri tekniikoiden, välineiden ja mate-
riaalien kautta) ja tietämistä miksi (ymmärrys, kontekstin näkeminen). Jos 
taidekasvatuksessa toteutuvat kaksi ensimmäistä muotoa, voidaan Reimerin 
mukaan puhua esteettisestä kasvatuksesta, eli tällöin saadaan tietoa esimer-
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kiksi siitä, mitä taide ja käsityö on ja miten niitä tehdään, jotta esteettisyys 
tulisi esiin. Kolmas muoto eli tietämistä miksi, kuten miksi taide tai käsityö 
on olemassa, kertoo katsomisesta teosten ja toiminnan taakse ja niiden yhtey-
den etsimistä historiaan, kulttuuriin, ympäröivään elämään ja yhteiskuntaan. 
(Reimer 1992.) Pyrkiessään tulemaan tietoiseksi itsestään ihminen pohtii 
asioiden mielekkyyttä. Mielekkyyteen liittyy merkitysnäkökenttä, joka tar-
koittaa merkityksellisyyden tai mielekkyyden horisonttia tai näkökenttää, 
joka avautuu ihmiselle miksi-kysymysten kautta (Puolimatka 1999, 28, 50). 
Näin tietäminen linkittyy kulttuuriseen näkökulmaan kriittisen reflektion 
kautta, jolloin tekemisestä tulee mielekästä. Näin se saa myös laajemman 
merkityksen yksilön toiminnassa ja ajattelussa, mahdollisesti myös tulevai-
suutta silmällä pitäen.  

Pearsen ja Reimerin näkemykset taiteellisen tietämisen muodoista ovat 
samansuuntaiset. Pearsen jaottelussa paradigmat I ja II voisivat vastata Rei-
merin esittämiä kysymyksiä tietäminen jostakin ja tietäminen miten. Vastaa-
vasti Pearsen paradigma III vastaa Reimerin tietämistä miksi. Reflektio on 
tässä perustoiminto. Kriittisen reflektion kautta voidaan tarkastella toimintaa 
miksi-kysymyksin ja hakea tekemiselle merkitystä ja mielekkyyttä. Yhtä 
lailla, kun oppija on saavuttanut jonkinasteisen ymmärryksen ja tulkinnan 
taiteellisesta toiminnasta, hän voi ottaa myös kantaa ja vaikuttaa omaan te-
kemiseensä niin yksilönä kuin ryhmänsä ja kulttuurinsa osana. Eli ymmär-
ryksen ja kriittisen reflektion kautta hän vapauttaa itsensä toimimaan itsenäi-
sesti suhteessa ympäristöönsä (Pearse 1983). Pearsen mukaan paradigma I ja 
II voidaan erottaa selkeästi toisistaan, mutta paradigman II ja III siirtymä on 
liukuva, sillä jälkimmäinen on vain laajennus aiemmin mainitusta.  

Käsittelen Pearsen paradigmoja käsityötaiteeseen liittyvän tietämisen ja 
taitamisen viitekehyksenä, en niinkään erillisinä taidekasvatuksen suuntauk-
sina tai teoreettisena mallina. Jokainen paradigma kuvaa tasoa, omaa ympä-
ristöä, jossa tiedolla ja taidolla on oma alueensa, mihin kohdistua. Ensimmäi-
sessä tasossa (paradigma I) tavoitteena on kehittää perustietoja, -taitoja ja 
taitotietoa koskien käsityön ja taiteen tekemiseen liittyviä tekniikoita, työta-
poja, välineitä ja materiaaleja. Tavoitteena on kehittää havainnointitaitoja ja 
ilmaisua sekä luovuutta osana teknistä suoritusta ja ongelmaratkaisua. Yksilö 
on tässä vuorovaikutuksessa lähinnä itsensä ja työnsä kanssa. Seuraava taso 
(paradigma II) kuvaa toimintaa, jossa kommunikoinnilla ja sosiaalisella vuo-
rovaikutuksella on keskeinen asema. Toiminta tapahtuu jaettuna ongelman-
ratkaisuna, jossa sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla tarkastellaan arkipäivän 
kulttuurisia asioita, ihmisiä ja havaintoja. Sosiokulttuurinen aines nousee 
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merkittäväksi ja ohjaa toimintaa, jossa yksilö omakohtaisten kokemusten, 
aistimusten, havaintojen ja tunteiden välityksellä on yhteydessä toisiin ja 
maailmaan. Taitaminen ja tietäminen kohdistuvat sosiaalisten ja vuorovaiku-
tuksellisten taitojen lisäksi aistihavaintoihin.  

Viimeisellä, kolmannella tasolla (paradigma III) perustoiminta on ref-
lektio, joka yhdistää kriittisen ajattelun osaksi käsityöllis-taiteellista toimin-
taa. Se on kantaa ottavaa, kriittistä suhtautumista yhteisön ja yhteiskunnan 
ilmiöihin. Tavoitteena on kehittää ihmisen kriittistä suhtautumista ympäris-
töön, kulttuuriin ja yhteiskuntaan käsityön ja taiteen avulla. Pyritään kehittä-
mään yksilön taitoja aktiivisena kantaaottavana kansalaisena, mihin kasvatus 
taiteen välityksellä antaa mahdollisuuden. Nämä kolme tasoa eivät ole erilli-
siä, vaan limittyvät ja tukevat toisiaan ja pyrkivät lopulta ihmisen kasvattami-
seen aktiiviseksi kansalaiseksi, joka osaa sanallistaa ja myös ilmaista ajatuk-
siaan taiteen ja käsityön avulla. Taiteen perusopetus on järjestelmä, joka 
perustuu pitkäjänteiseen toimintaan, joka antaa taiteen avulla hyvän pohjan 
inhimillisen elämän edistämiseen. Pelkästään yhden tason luonteisella toi-
minnalla ei tähän tavoitteeseen päästä. Siihen tarvitaan työtä, tekemistä ja 
toimintaa (vrt. Arendt 2002). Näistä syntyy inhimillinen näyttäytyminen eli 
todellisuuteen kuuluminen ja uusien todellisuuksien luominen.   

 
 

3.3 Sosiokulttuurinen orientaatio 
 
Kasvatuksen suppea määritelmä näkee kasvatuksen kahden henkilön, kasvat-
tajan ja kasvatettavan, välisenä tapahtumana, psykologisena vuorovaikutuk-
sena (Antikainen 1993). Kasvatuksen sosiaalinen määritelmä puolestaan 
määrittää kasvatuksen sosiaalistumiseksi siihen kulttuuriin ja sosiaaliseen 
ympäristöön, jossa ihminen elää (Antikainen 1993, 9). Kasvattajat eivät 
esiinny vain yksilöinä, vaan myös sosiaalisten rakenteiden ja instituutioiden 
edustajina ja tavallaan myös näiden rakenteiden kehittäjinä. Taidekasvatus ei 
kuitenkaan sinällään tähtää jonkin tietyn sosiaalisen olotilan varmentamiseen 
tai aikuisuuteen, sen enempää kuin jonkin valmiiksi ajatellun saavuttamiseen, 
kuten Juha Varto toteaa. Sen sijaan se pyrkii avaamaan mahdollisuuksia, joita 
kasvavassa itsessään on eli ilmaisemisen, tunnistamisen, kokemisen ja ajatte-
lemisen mahdollisuuksia (Varto 2003, 7).  

John Wilson (1998) osoittaa biobehavioristisesta näkökulmasta, miten 
taidekasvatuksella on keskeinen asema kasvatusprosessissa. Vaikka tämä 
näkökulma ei työssäni olekaan olennainen, on Wilsonin huomio kiinnostava. 
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Hän väittää, että taiteellinen toiminta paljastaa yhtä paljon ihmisen olemuk-
sesta kuin kulttuurin rakentumisesta. Taiteellinen toiminta kertoo hänen mu-
kaansa myös ihmisestä tiedostavana lajina samoin kuin muista meidän mo-
nista sosiaalisista käyttäytymismuodoistamme (Wilson 1998). Kuitenkaan 
taiteellista tekemistä ei Wilsonin (1998) mukaan ole otettu tarpeeksi vakavas-
ti huomioon biobehavioristisesta näkökulmasta. Wilsonin mukaan biokulttuu-
rinen evoluutio korostaa, että kulttuuria ei ole peritty geeneissä, vaan kulttuu-
ria peritään geenikulttuurievoluution kautta siten, että mieli olisi suoraan 
kulttuurigeenien välittäjä. Tätä voisi tarkastella esimerkiksi kasvatussosiolo-
gien yksilön kasvua ja kasvatusta käsittelevien näkemysten avulla, joiden 
mukaan sosiaalinen alkuperä voidaan nähdä ihmisen pyrkimyksenä säilyä 
elossa mukautumalla ympäristöönsä ja kehittämällä sen hallintaa (Antikainen 
1993, 10).  

Sosiokulttuurinen näkemys ottaa aineksia niin sosiaalisista kuin kulttuu-
risista ilmiöistä ja niiden vuorovaikutuksesta tavoitteena kulttuurinen ymmär-
täminen ja sitä kautta elämän rikastuttaminen (Kurki 2000). Sosiokulttuuri-
nen näkemys pohjaa myös siihen, että kasvattaminen on sosiaalinen ilmiö, 
jota ei voi erottaa kulttuurisesta, ympäristöllisestä, yhteiskunnallisesta ja 
historiallisesta kehyksestä (Kumpulainen & Mutanen 1999). Leena Kaukinen 
(1999) on muun muassa tarkastellut käsityöntekijän taitoja ihmisen yleisen 
taitorakenteen näkökulmasta ja toteaa, että situationaalisen oppimisen viite-
kehys täydentää käsityötaidon tarkastelua ja liittää tekijän kulttuuriseen ym-
päristöön. Tällöin keskeisiksi tulevat kehollisiin, tiedollisiin ja sosiaalisiin 
taitoihin liittyvät tekijät. (Kaukinen 1999.) 

Kuvio (kuvio 4) esittää Richard Prawatin (1996) sosiokulttuurisen nä-
kemyksen siitä, kuinka yksilön kehittyminen on yhteydessä muihin ihmisiin, 
heidän toimintoihinsa, artefakteihin sekä kulttuurisiin tekijöihin. Kulttuuriin 
kasvaminen tapahtuu osallistumisen ja transformaation kautta. Transformaa-
tio on yksi sosiokulttuurisen näkemyksen keskeisiä käsitteitä. Sitä ei voida 
kuvata yksinkertaisesti sanalla muutos, vaan kyse on syvästi laadullisesta 
muutoksesta. Sosiokulttuurisessa näkemyksessä transformaatio suuntautuu 
ihmisten, heidän yhteisöjensä ja yhteiskunnan elämän laadulliseen parantami-
seen (Kurki 2000, 19–20).  

 



30 Seija Karppinen 

����������	
������	��������

�������	�	�����

����������
���������

������	�����

 
 
Kuvio 4. Sosiokulttuurinen toiminta (Prawat 1996)  
 
Suuntauksessa tärkeää on se, että sisäistämisprosessi on transformatiivinen 
eikä pelkästään välittävä, Vera John-Steiner ja Holbrook Mahn (1996) täh-
dentävät. Samansuuntaisesti Sava näkee taiteen tekemisessä transformaation 
yksilön mielen sisäisenä luomistyönä (Sava 1993). Tämä tarkoittaa sitä, että 
prosessi muuttaa yksilön sisäistä tieto- tai ajattelurakennetta siten, että niissä 
tapahtuva kehittyminen näkyy niin yksilön ajattelussa kuin sosiaalisissa käy-
tänteissä.  

Sosiokulttuurisessa suuntauksessa pidetään keskeisenä sitä, miten oppi-
laat yleisessä kouluopetuksessa osallistuvat sosiaaliseen toimintaan ja miten 
he yhdessä rakentavat ”sosiaalista ajatteluaan” kulttuurisissa konteksteissa 
(Kumpulainen & Mutanen 1999; vrt. myös Lave & Wenger 1991, 122; John-
Steiner & Mahn 1996; Säljö 2001, 104–118). Vähemmälle tarkastelulle on 
kuitenkin jäänyt sosiokulttuurisessa suuntauksessa yksilön huomioiminen 
yhteisen tiedon rakentajana, tulkitsijana ja omaksujana (Kumpulainen & 
Mutanen 1999). Yhteisen tiedon rakentaminen on kuitenkin yksi keskeinen 
tekijä niin käsityössä kuin taiteessa. Sitä kuvaa myös käsite kollektiivinen 
hiljainen tieto, joka karttuu vuorovaikutuksellisen käsityön ja taiteellisen 
toiminnan avulla. Kollektiivinen hiljainen tieto on kulttuuri- ja yhteisösidon-
naista, ja se kasvaa yhdessä toimimalla. Hannele Koivusen (1998a, 206) 
mukaan hiljainen tieto avaa meistä jotain sellaista, mikä on tietoisuutta omas-
ta ruumiista, omasta elämisestä ja olemassaolosta sekä mielen kokonaistilas-
ta, ja siihen liittyy myös kulttuurinen hiljainen tieto. Taiteen perusopetuksen 
valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityöhön kuuluu 
esine- ja ympäristökulttuuriin tutustuminen, niiden ymmärtäminen, säilyttä-
minen, luominen, arvottaminen sekä eri kulttuurien arvostaminen. Parhaiten 
kulttuurinen hiljainen tieto kertyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
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Myös UNESCO:n komission raportti (2001) kulttuurin ja kehityksen 
kohtaamisesta korostaa muun ohella kulttuurin yhteisöllisyyttä: miten sitä 
rakennetaan yhdessä ja miten sillä on oleellinen merkitys ihmisen kehitykses-
sä. Tällä näkemyksellä on yhtymäkohtia Lev Vygotskyn (1978) ajatteluun, 
jonka mukaan sosiaalisella ja yksilöllisellä prosessilla on dynaaminen riippu-
vuussuhde. Tämä näkemys on itse asiassa ollut pohjana sosiokulttuurisen 
teorian muodostumiselle, kuitenkin vasta Vygotskyn kuoleman jälkeen 
(John-Steiner & Mahn 1996). 

Käsityö on kulttuurinen ilmiö siinä missä taidekin. Kupiainen hahmot-
taa käsityön sosiokulttuuriseksi ilmiöksi, jossa on kyse toiminnasta, käytän-
nöistä, valmistettavista esineistä sekä niiden havaittavista ominaisuuksista 
suhteessa kulttuuriin. Taidetta on hänen mukaansa pidetty taiteen antropolo-
gian näkökulmasta enemmän kielen kaltaisena käsitteenä kuin todellisuudes-
sa objektiivisesti havaittavana ilmiönä, jolla ei olisi selkeää objektiivista 
viittauskohdetta. Tämän näkemyksen mukaan kukin puhuja voi määritellä 
viime kädessä taiteen omalla tavallaan. Samalla tavalla Kupiainen näkee, että 
myös käsityötä voisi kuvata kielen käsitteenä, joka voi määrittyä kulloisenkin 
puhetilanteen ja puhujan mukaan. Näitä puhetapoja kuitenkin ohjaavat sosi-
aaliset ja kulttuuriset käytännöt. (Kupiainen 2004.) Käsityön tarkastelu kielen 
kaltaisena järjestelmänä on mielenkiintoinen, mutta sen tarkastelu vaatisi 
semioottista lähestymistapaa, jota ei ole valittu tähän tutkimukseen. 

Sosiokulttuurinen innostaminen. Eräs sosiokulttuurisen kasvatuksen 
suuntaus on sosiokulttuurinen innostaminen (ks. mm. Kurki 2000). Siihen 
liittyvät näkemykset tukevat käsityötaiteessa ilmenevää toimintaa. Sosiokult-
tuurinen innostaminen on toimintaa, jossa yhdistyvät kasvatuksellinen, sosi-
aalinen ja kulttuurinen aines. Se on toimintaa muutoksen aikaansaamiseksi, 
niin että innostaminen toimii kasvatuksellisena välineenä niin yksilön elämän 
parantamiseksi kuin yhteiskunnan parantamiseksi. Sosiokulttuurisen innos-
tamisen keskeisiä tekijöitä ovat yhteisöllisyys, osallistuminen, herkistyminen, 
dialogi, luovuus ja toimintaan sitoutuminen (Kurki 2000, 14; vrt. mm. Kum-
pulainen & Mutanen 1999; ks. myös Lave & Wenger 1991, 122; John-Steiner 
& Mahn 1996). Samat tekijät ovat huomionarvoisia myös taiteen perusope-
tuksessa. 

Suuntauksella on pitkä perinne vähemmistökulttuurien innostamisessa 
Keski-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Leena Kurki (2000) on tar-
kastellut innostamisen teoriaa, aatteita, metodologiaa sekä eri puolilla maail-
maa kehitettyjä käytänteitä. Hän on suomalaisen suuntauksen uranuurtaja ja 
on kehittänyt innostamisen mahdollisuuksia suomalaiseen kontekstiin sopi-
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viksi. Hän tosin toteaa, että suuntaukseen on meillä suhtauduttu hyvin nihke-
ästi varsinkin nuorisotyössä ja kansansivistystyössä, joihin innostamisen 
periaatteet varsin hyvin hänen mukaansa sopisivat (Kurki 2000, 33). Näen 
suuntauksella olevan hyviä soveltamisen mahdollisuuksia myös taidekasva-
tuksessa ja käsityötaiteen perusopetuksessa, ei niinkään sosiaalityönä vaan 
kasvatuksellisena välineenä ja ilmiönä.  

Sosiokulttuurisen innostamisen periaatteissa yhdistyvät tulevaisuusper-
spektiivin ainekset ja inhimillisen elämän periaatteet. Sosiokulttuurisen in-
nostamisen pohjalla on käsitys ihmisestä, yhteiskunnasta ja niiden välisestä 
suhteesta. Sosiokulttuurinen innostaminen ei Kurjen (2000, 29) mukaan ole 
niinkään oppi, vaan se on elämää, etiikkaa ja persoonallista asennoitumista. 
Siinä yksilön vapaus ja yhteisöllisyys ovat yhtä aikaa läsnä; ihminen on sa-
maan aikaan sekä persoonallinen että sosiaalinen. Tavoitteena on, että ihmi-
nen saavuttaisi sellaisen elämisen kyvyn, että hän voisi toimia sekä aloitteel-
lisesti että vastuullisesti niin fyysisessä kuin henkisessä elämässään. Tähän 
samaan viittaa Arendt (2002, 178) näkemyksellään, kun hän toteaa, että in-
himillinen olento ei voi olla ihminen, jos hän ei kykene tekemään aloitetta. 
Aloitteen tekeminen liittyy puolestaan näyttäytymiseen, jonka kanavia ovat 
puhe ja toiminta. Näyttäytyminen vaatii toisten ihmisten läsnäoloa, jolloin 
tilanteesta tulee sosiaalinen.  

Sosiokulttuurinen innostaminen on Kurjen mukaan arkipäivän sosiaali-
sen toiminnan väline, jonka avulla herkistetään ja motivoidaan ihmisiä osal-
listumaan. Innostajat toimivat monilla eri alueilla ja monien metodien avulla. 
Innostaa voidaan esimerkiksi kasvatuksellisten, ilmaisullisten, kulttuuristen, 
sosiaalisten, poliittisten ja urheilullisten aktiviteettien avulla (Kurki 2000, 9–
11.) Toiminnan juuret ovat vapaaehtoistyössä, mutta alalla on myös koulutet-
tuja innostajia. He voivat toimia esimerkiksi ammattimaisina vapaa-ajan 
ohjaajina kansansivistystyössä tai syrjäytyneiden parissa sosiaalista työtä 
tekevinä. Yhteistä kaikelle toiminnalle on kuitenkin osallistuminen (joskus 
jopa ´taisteleva osallistuminen´) sekä ihmisten välinen dialogi (keskustelu ja 
vuorovaikutus) (Kurki 2000, 9–11, 19.) Innostamisella on myös vahva tule-
vaisuuteen suuntaava ote: halu ja tarve toisenlaiseen, laadullisesti parempaan 
tulevaisuuteen.  

Näen innostajina tässä laajasti koko taiteen perusopetusjärjestelmän 
mukaan lukien sen alullepanijat sekä hallinnon edustajat, jotka innostavat 
aktiiviseen toimintaan kulttuurin ja taiteen puolesta. Näen myös käsityötai-
teen perusopettajat ja ohjaajat innostajina. He ohjaavat lapsia, nuoria ja aikui-
sia kulttuuristen ja ilmaisullisten toimintojen pariin, joilla pyritään edistä-
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mään yksilön persoonallista kehitystä. Laajempi innostamisen konteksti liit-
tyy käsityön kasvatukselliseen, yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja ympäris-
tölliseen ulottuvuuteen. Sosiokulttuurisena innostamisena voisi pitää myös 
käsityön arvon esilletuomista, arvostuksen tukemista ja nostamista sekä pyr-
kimyksiä käsityön kulttuurihistoriallisen perinteen säilyttämiseen. ”Taistele-
vaa osallistumista” tarvitaan etenkin puolustettaessa taito- ja taideaineiden 
asemaa ja arvostusta varsinkin yleissivistävän kasvatuksen piirissä.  

Sosiokulttuurista innostamista voidaan Kurjen (2000, 13) mukaan pitää 
yhteisöjen kehittämisen ohella myös välttämättömänä vastauksena yhteis-
kunnan tarpeisiin. Yhteiskuntarakenteen muuttuminen tietoyhteiskunnaksi ja 
elämysyhteiskunnaksi on tuonut mukanaan työttömyyttä ja lisääntyvää va-
paa-aikaa, mutta toisaalta myös kulttuuriteollisuus on lisääntynyt. Työn luon-
ne on muuttunut ja synnyttänyt mahdollisuuksia uudenlaiselle luovuudelle 
(Heinonen 2000). Ihmiset tarvitsevat tilaa luovuudelle, mutta eivät välttämät-
tä tiedä, miten sitä kanavoida. Myös lisääntynyt vapaa-aika sekä lisääntynyt 
tietoisuus kulttuurisista ja yhteiskunnallisista eroavaisuuksista ja erityisyyden 
tavoittelu luovat pohjaa sosiokulttuuriseen innostamiseen perustuvalle taide-
kasvatukselle. 

Tarkasteltaessa yhteiskunnallista ja tuotannollista kehitystä sekä sen tu-
levaisuuden ennusteita näyttää siltä, että ihmisten syrjäytymisen uhka on 
kasvamassa (Mäkelä 2001). Työn megatrendien mukaan 1990-luvun alun 
talouslaman myötä alkoi mittava syrjäytymiskehitys mutta syrjäytyneet pyri-
tään pitämään poissa silmistä ja tilastoista. Seuraavana vaiheena Mäkelä 
ennustaa vaikeaa ja pysyvää, usein päihteisiin kytkeytyvää merkittävät mitta-
suhteet saavuttavaa syrjäytymistä, jonka ongelmia pyritään torjumaan syrjäy-
tymisen ehkäisemisohjelmilla. (Mäkelä 2001.) Esimerkiksi Helsingin kau-
pungin nuorisoasiainkeskus on toimintatavoitteisiinsa kirjannut muun muassa 
syrjäytymisuhan alaisten nuorten auttamisen kädentaitojen avulla. Nuoriso-
toimi näkee, että taiteen perusopetus on yksi väylä saattaa syrjäytymisen 
uhanalaisia nuoria aktiivisen toiminnan pariin. Syrjäytymistä tarkastelee 
myös muun muassa SYREENI-tutkimushanke (ks. www.joensuu.fi/syreeni). 
Siinä tutkitaan, miten taiteellisin keinoin voidaan tukea lasten ja nuorten 
itseymmärrystä ja toisten kohtaamista sekä näin kehittää syrjäytymisvaarassa 
olevan yksilön itsetuntoa (ks. Sava & Vesanen-Laukkanen 2004). 

Kouluviihtyvyydessä ja oppilaiden sosiaalisissa taidoissa olisi myös pa-
rantamisen varaa suomalaisissa kouluissa, vaikka koulut ovatkin menestyneet 
hyvin erilaisissa kansainvälisissä koulusaavutusmittauksissa. Nyt peräänkuu-
lutetaan koulun osuutta oppilaiden sosioemotionaalisen kehityksen tukena, 
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vaikka kasvatusvastuu onkin lasten vanhemmilla. Koulu voi kuitenkin Lau-
nosen ja Pulkkisen mukaan omilla keinoillaan olla merkittävä voimavara 
myös lasten sosiaaliselle kehitykselle, ei vain tiedolliselle oppimiselle. (Lau-
nonen & Pulkkinen 2004, 5.) Taito- ja taidekasvatuksella on merkittävä rooli 
lasten sosioemotionaalisen alueen kehittämisessä; sitä ei vain valitettavasti 
nykyään tunnisteta ja arvosteta tarpeeksi yleissivistävässä kasvatuksessa. 
Tällöin jää ainoaksi vaihtoehdoksi etsiä koulun ulkopuolisia toimijoita näiden 
alueiden kehittämiseen. Taideharrastuksiin ohjaaminen on hyvä vaihtoehto, 
vaikka ne eivät tavoita kaikkia lapsia (vrt. Ruismäki & Juvonen 2005). 

Sosiokulttuurisella innostamisella pyritään tarjoamaan ihmiselle mah-
dollisuuksia kehittää itseään ja omaa luovuuttaan. Tällä voi olla laajempaakin 
vaikutusta yksilön elämässä, myös tulevaisuudessa osana inhimillistä kasvua. 
Tällä alun perin aikuiskasvatukseen kehitetyllä suuntauksella on ominaisuuk-
sia, joiden perusteella se voisi olla siirrettävissä myös lasten ja nuorten taide-
kasvatukseen ja käsityön opetukseen taiteen perusopetuksen piirissä. Tavoit-
teena on ihmisen kasvattaminen ajattelemaan, toimimaan ja luomaan oma-
aloitteellisesti. Toiminnan perustana on ihmisen inhimillisen olemisen peri-
aatteet, perusaktiviteetit (vrt. Arendt 2002), joiden avulla ihmisen aktiivinen 
oleminen todellistuu.  

 
 

3.4 Tulevaisuusorientaatio  
  

Kasvatus on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa, sillä oletetaan, että sen 
seurauksena jotain muuttuu tai jokin lisääntyy. Kasvatukseen liittyvän muu-
toksen puolestaan oletetaan tai ainakin toivotaan vievän kohti yksilön parem-
paa inhimillistä olemista. Samansuuntaisesti Jaana Lepistö (2004, 191–195) 
toteaa tutkimuksessaan Käsityö kasvatuksen välineenä, että käsityön kasva-
tuksellinen tarkoitus liittyy kaikkeen, missä oppijaa autetaan muuttamaan 
työnsä laatua tavoitteena myös elämänlaadun parantaminen. Kasvatustavoit-
teilla katsotaan siis tulevaisuuteen ja pyritään luomaan turvallinen pohja 
yksilön tulevalle toiminnalle. Taiteen perusopetuksessa käsityölle luodut 
opetussuunnitelman perusteet antavat tavoitteellisen ja tasolta toiselle etene-
vän lähtökohdan, jonka pohjalta voidaan olettaa pitkäjänteisen kasvatustoi-
minnan taiteen ja käsityön avulla parantavan ja rikastuttavan yksilön elämän-
laatua nyt ja tulevaisuudessa (vrt. Kurki 2000, 19–20).   

Kasvatukseen liittyy oleellisesti kysymys, millaista tulevaisuutta halu-
taan eli millaista arvokasta elämää voidaan kädentaitojen avulla saavuttaa tai 
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miten sitä voidaan rikastuttaa. Kasvatus ja opetus eivät ole vain muutokseen 
sopeutumista, vaan kasvatuksen tehtävä on pikemminkin valmistaa nuori 
ottamaan tulevaisuus vastaan sekä kehittää ja muuttaa sitä aktiivisesti omien 
rajojensa puitteissa (vrt. Puolimatka 1999, 25; John-Steiner & Mahn 1996; 
Kumpulainen & Mutanen 1999; Kurki 2000, 14). Taidekasvatuksella on oma 
tehtävänsä tässä yksilön elämänhallinnan sekä elämän hahmottamis- ja hal-
tuunottamisprosessissa (ks. esim. Vilkka 2003). Taidekasvatus pyrkii anta-
maan lapsille ja nuorille eväitä tulevaisuuden kokemuksiin. Kyse on yksilön 
kyvystä eri tilanteissa tiedostaa maailmaa ja itseään sen osana sekä löytää 
itselleen ominaisia voimavaroja (luovuus, itseilmaisu, aistiherkkyys, kokemi-
sen kyky), joilla kohdata maailma eri tilanteissa. 

UNESCO:n raportissa (1996) ”International Comission on Education 
for the Twenty-first Century” painotetaan elinikäistä oppimaan oppimista 
sekä kokonaisvaltaista kasvatusta (UNESCO 1996, 85–97). Tämä edellyttää 
kasvatuksen rakentamista neljän peruspilarin varaan, joita raportin mukaan 
ovat: oppia tietämään (learning to know), oppia tekemään (learning to do), 
oppia olemaan (learning to be) ja oppia elämään yhdessä (learning to live 
together). Nämä ovat keskeisiä inhimillisen elämän ja olemisen tekijöitä. 
Kukin näistä edustaa erilaista oppimisen ulottuvuutta, mutta kaikilla ulottu-
vuuksilla on tärkeä asema yksilön inhimillisen kasvun osana. Raportti täh-
dentää, että perinteinen koulukasvatus on fokusoitunut lähinnä ensimmäiseen 
ulottuvuuteen ja vähäisemmässä määrin toiseen ulottuvuuteen, joka kuitenkin 
on keskeistä taito- ja taideaineissa. Kahta viimeksi mainittua periaatetta on 
pidetty tietämisen ja tekemisen johdannaisina, itsestäänselvyyksinä, tai ne 
ovat olleet muutoin aliarvostetussa asemassa. Esitetyt kokonaisvaltaisen 
kasvatuksen peruspilarit ovat huomionarvoisia tarkasteltaessa käsityötä tai-
teen perusopetuksen piirissä.  

Taidekasvatuksen näkökulmasta kaksi ensimmäistä periaatetta viittaavat 
taiteelliseen tietämisen ja taitamisen näkökulmaan (vrt. Pearse 1983, 1992), 
kuten edellisessä luvussa toin esille. Kaksi viimeistä periaatetta oppia ole-
maan ja elämään yhdessä ovat taidekasvatuksessa, kuten myös taiteen perus-
opetuksessa, yksilölle keskeisiä itsetutkiskelun kohteita suhteessa toisiin ja 
yhteisöön, jossa elää, sekä laajemmin suhteessa maailmaan. Taiteen perus-
opetuksessa sosiaalisen toimintaryhmän merkitys yksilölle on merkittävä. 
Yksilö tutustuu toimintaryhmäänsä jo käsityötoiminnan ensimmäisessä vai-
heessa valmentavissa opinnoissa ja on mahdollisesti jopa kymmenen vuotta 
saman ryhmän kanssa, ehkä enemmänkin. Näin toiset muodostuvat merkittä-
väksi peiliksi, jonka kautta yksilön oma kehitys saa vaikutteita. Taidekasva-
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tustapahtuma on monen tekijän summa, ja siinä kasvattajan ja kasvatettavan 
välillä on vuorovaikutuksellinen suhde. Kasvattaja toimii innostajana, jolta 
vaaditaan laajakatseista näkemystä niin kasvattamisesta, opettamisesta, op-
pimisesta, taiteesta kuin yhteiskunallisista, kulttuurista ja ympäristöllisistä 
teemoista. Taiteen perusopetuksessa käsityötoiminta on sosiaalista toimintaa, 
jonka tavoitteena on ohjata lapsia ja nuoria rakentamaan itselleen rikasta 
elämää, jossa yksilö kykenee nauttimaan ja kokemaan kaikilla aisteilla.  

Jani Goman ja Juha Perttula (1999) ovat tarkastelleet, mitä on kasvatus 
oppimaan, oppimaan oppiminen ja miten niitä voidaan kehittää. Tutkimustu-
loksien mukaan oppimaan oppimisessa voidaan nähdä kaksi pääsuuntaa: se 
nähdään joko oppimistaitoina tai elämäntaitoina. Näihin liittyvät oleellisesti 
metatietojen ja -taitojen sekä reflektiivisyyden käsitteet. Oppimistaitoihin 
sisältyvät opiskelutekniset taidot, olennaisuuksien erottamisen taidot ja oppi-
jan psyykkiseen itsehallintaan liittyvät taidot. Elämäntaidot ovat puolestaan 
sidoksissa yksilö- ja yhteiskunnalliseen näkökulmaan, jossa yksilön tasolla 
kyse on oman elämän ohjaamisesta ja elämässä selviytymisestä ja yhteiskun-
nan tasolla yksilön sopeutumisesta yhteiskuntaan (Goman & Perttula 1999). 
Tässä yhteydessä kiinnitän huomiota jälkimmäiseen eli elämäntaitojen kehit-
tämiseen käsityötaiteen avulla. 

Humanistisen tulevaisuuskasvatuksen näkemyksen mukaan tulevaisuut-
ta ei voida niinkään ennustaa, mutta sen muotoutumiseen voidaan vaikuttaa 
(Haapala 2002a). Ennustettavuus ei kuulu kasvatustyöhön, mutta sen näky-
mätöntä olemassaoloa ei voida myöskään kieltää. Juuri tästä syystä näkemys 
onkin mielenkiintoinen. Jos tulevaisuutta voitaisiin ennustaa, merkitsisi se 
sitä, että tulevaisuus muuttuu nykyisyydeksi ilman sen eteen tehtävää työtä ja 
toimintaa (ks. mm. Haapala 2002a; Särkijärvi 2002). Ennustettavuus tekisi 
siis kasvatustyöstä hyödyttömän. Mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden muo-
toutumiseen tekee kuitenkin taidekasvatuksesta mielekästä ja vaativaa toi-
mintaa. Kyse on havainnoinnista, tiedostamisesta, kokemisesta, tietämisestä 
ja tekemisestä. Tulevaisuuteen vaikuttaminen ei ole ennustamista, vaan ky-
kyä nähdä tulevaisuuteen sekä kykyä nähdä nykyisen tekemisen merkitys 
tulevaisuudessa. Esimerkiksi varhainen kädentaitojen harjoittaminen voi 
näkyä tulevaisuudessa käsityöläisen, kirurgin tai hammaslääkärin työssä tai 
yhtä hyvin ihmisen mielenterveyden ylläpitäjänä. Olennaista on kuitenkin, 
että tulevaisuus luodaan ihmisen omilla valinnoilla ja päätöksillä.  

Jos halutaan katsoa tulevaisuuteen, voidaan nykyinen kasvatus rakentaa 
esimerkiksi edellä esitettyjen UNESCO:n kokonaisvaltaisen kasvatuksen 
perusperiaatteiden varaan ja keskittyä inhimillisen elämän keskeisiin sisältöi-
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hin, joita ovat luonto (nature), kulttuuri (culture), yksilö (myself) ja toiset 
(others) (ks. Rikkinen & Särkijärvi 1999; Särkijärvi 2002). Taidekasvatuksen 
ja taiteen perusopetuksen olennaisia elementtejä ovat juuri suhde itseen, toi-
siin, ympäröivään luontoon, ympäristöön ja kulttuuriperimään (vrt. Anttila 
1996, 8–14). Niistä syntyy perusta inhimilliselle elämälle. Taiteen perusope-
tus ohjaa lapsia ja nuoria ajattelemaan eli näkemään, mitä ympärillä tapahtuu, 
mihin sijoittaa itsensä historiallisessa jatkumossa sekä miten itse omilla teoil-
laan voi vaikuttaa tulevaan ja omiin tulevaisuuden mahdollisuuksiinsa.  

Sisältönä luonto käsittää ekologisen ja kestävän kehityksen sekä ihmi-
sen ja luonnon vuorovaikutuksen, luontokokemukset sekä ihmisen vastuun 
elinympäristönsä hyvinvoinnista. Materian ja tuottamiensa esineiden kautta 
ihminen on kosketuksissa luontoon ja maailmaan (Kojonkoski-Rännäli 1995, 
61–64; Arendt 2002, 15–19). Ihmisen käsi on kuitenkin pyrkinyt muokkaa-
maan luontoa ja valitettavasti pystynyt sitä myös väkivalloin tuhoamaan. 
Esteettisestä näkökulmasta luonto on harmoninen kokonaisuus (vrt. Juvonen 
& Ruismäki 2004; Varto 2003). Harmonia on kauneuden ja hyvän kokemus, 
esteettinen aistimus. Hyvä luontokokemus on sitä, että ihminen aistii luon-
nossa tasapainon, harmonian. Sitä voi kutsua myös kauneuden ymmärtämi-
seksi, oikean mitan löytämiseksi (Varto 2003, 31.) Inhimilliseen elämään 
liitettynä voidaan ajatella, että kauneuden tajuaminen on avain hyvään elä-
mään; se on eettinen mitta ja näin yleispätevää koko elämää varten. Varto 
puhuu kauneuden taidosta, joka käytännössä tarkoittaa sellaisen mitan etsi-
mistä, joka ei ole kiinni tyylistä tai ajasta, vaan näistä riippumattomasta ylei-
sesti oikeasta (Varto 2003, 32). 

Kulttuuri keskittyy ihmiskunnan historiaan, esinekulttuuriin, perintee-
seen ja kulttuuriseen ympäristöön. Käsityö perinteisesti pyrkii säilyttämään 
perinnettä, taide puolestaan pyrkii luomaan uutta kulttuuria. Ihminen kuiten-
kin valmistaa esineitä tasapainottaakseen elämää (Arendt 2002, 140). Toisin 
sanoen ihminen haluaa löytää identiteettinsä samastumalla joihinkin tuottei-
siin ja esineisiin tai olemalla yhteydessä aina samaan tuoliin tai pöytään 
(Arendt 2002, 140; ks. myös Anttila 1993, 173). Laajentamalla kulttuurin 
käsitettä kattamaan myös yhteiskunnan ja sen kulttuuriset tavat voidaan pe-
rinteisen käsityön sanoa enemmän tai vähemmän hyväksyvän yhteiskunnan 
ja kulttuurin sellaisena kuin se on (vrt. Ihatsu 2004). Perinteisesti käsityö luo 
hyödyllisen ja merkityksellisen yhteyden tekijän, esineen ja yhteiskunnan 
välille. Käsityön yhteiskuntaan kiinnittymistä voisi kutsua sosiaaliseksi vas-
tuuntunnoksi tai yhteisön palvelemiseksi, jolla Ihatsu viittaa sekä tekijän että 
yleisön inhimillisiin tarpeisiin vastaamiseen sekä käsityön kokemiseen ih-
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miskehon kautta. Tähän liittyvät myös sellaiset arvot ja käytänteet kuin itsen-
sä työllistäminen, ekologinen ajattelu tai rehellinen työ. (Ihatsu 2004.) Tällai-
nen käsityö viittaa ihmisen perusaktiviteeteista vain työhön (vrt. Arendt 
2002, 15) ja jättää ulkopuolelle toiminnan, jolla käsityö ottaa kantaa kulttuu-
rin ja yhteiskunnan oloihin taiteen tavoin, kuten taidekäsityö tai käsityötaide. 
Anna-Marja Ihatsu (2004) itse asiassa viittaa käsityön ja taiteen eroon juuri 
niiden erilaisilla yhteisön palvelun ja sosiaalisen vastuuntunnon muodoilla, 
jotka puolestaan ovat johtuneet käsityön ja taiteen erilaisista kulttuurisista ja 
yhteiskunnallisista tavoitteista. Kulttuuri näyttää innoittavan, mutta samalla 
myös velvoittavan säilyttämään tiettyjä perinteitä. 

Yksilön näkökulmasta taidekasvatuksen avulla pyritään tukemaan yksi-
lön henkistä kasvua sekä korostetaan persoonallisia subjektiivisia kokemuk-
sia, elämyksiä, aistimuksia ja tunteita, jotka ovat pohjana persoonalliselle 
luovuudelle ja itseilmaisulle. Vaikka yksilöllisyyttä painotetaan, tarvitaan 
silti myös muita ihmisiä yhteistä pohdintaa ja ajatusten jakamista varten. 
Ilman toisia ei olisi myöskään taidetta, sillä taide tarvitsee tulkitsijan.  

Toiset liittyvät yhdessä toimimiseen ja kanssaihmisten ymmärtämiseen. 
Jotta ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan, tarvitaan yhdenvertaisuutta, Arendt 
tähdentää, ja päinvastoin: elleivät ihmiset olisi yksilöllisiä eikä heitä voisi 
erottaa toisistaan, ei tarvittaisi myöskään puhetta ja toimintaa ymmärtääkseen 
toisiaan. Myöskään taide ei toimisi, ellei olisi toisia, jotka ymmärtävät, mitä 
tekijä haluaa viestittää tekemisellään tai teoksellaan. Puhe ja toiminta ovat 
tekoja, joiden kautta ihmiset näyttäytyvät toisilleen. (Arendt 2002, 178.) 
Taiteellisessa toiminnassa todellistuminen vaatii siis näyttäytymistä, ja näyt-
täytyminen puolestaan aloitteellisuutta. Aloitteellisuus edellyttää, että tekijäl-
lä on intentio ja rohkeutta tehdä ja tuoda esiin tuotos toisten nähtäväksi ja 
tulkittavaksi. Arendt (2002, 179) toteaa, että elämä ilman puhetta ja toimintaa 
on kuollutta. Jos puhetta ja toimintaa voi kuvata taiteena laajasti ymmärretty-
nä, voisi myös ilmaista, että ilman taidetta ei ole inhimillistä elämää. 

 
 

3.5 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta perustasta ja 
orientaatioista  

 
Työ, valmistaminen, toiminta. Arendtin (2002) näkemys työstä, valmistami-
sesta ja toiminnasta ihmisen perusaktiviteetteina (vita activa) pohjustaa tut-
kimuksen teoreettista perustaa. Työn aikana ei valmisteta mitään konkreettista 
tai pysyvää esinettä, vaan se on yhteydessä ihmisen elämän välttämättömyyk-
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siin. Ilman työtä ihmisruumis ei pysyisi toimivana ja menettäisi näin inhimil-
lisen olemuksen. Työn avulla ihminen (animal laborans) toimittaa siis vält-
tämättömän, jotta eläisi. Valmistaminen liittyy käsien aikaansaannoksiin. 
Perinteistä tai ammattimaista käsityötoimintaa voi pitää ennen kaikkea val-
mistamiseen liittyvänä aktiviteettina, jossa tekijä (homo faber) on esineitä 
valmistava ihminen. Työ on ruumiin työtä ja valmistaminen liittyy käsien 
aikaansaannoksiin, joihin tekijä tarvitsee työkaluja ja välineitä. Toiminta 
tapahtuu suoraan ihmisten välillä, ja sen ehtona on moninaisuus eli ihmisten 
moneus ja erilaisuus. Aktiviteeteista vain toiminta on täysin riippuvainen 
toisten ihmisten jatkuvasta läsnäolosta. Toiminta liittyy oleellisesti ihmisen 
olemassaoloon, ja sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla se nousee inhimillisen 
olemassaolon ehdoksi. (Arendt 2002, 15–31, 84–85, 155–161.) Taiteellinen 
toiminta edellyttää vuorovaikutusta ja sosiaalista kommunikointia sekä tois-
ten ihmisten läsnäoloa. 

Aloitteellisuus ja näyttäytyminen. Taiteelliseen tekemiseen ei riitä pel-
kästään taitava tekeminen ja työstä suoriutuminen sellaisenaan, vaan siihen 
liittyy myös kommunikointia niin itsen kuin toisten kanssa sekä suhteessa 
ympäristöön ja kulttuuriin. Tarvitaan aloitteellisuutta ja näyttäytymistä, jotta 
inhimillinen oleminen voisi todellistua (vrt. Arendt 2002, 207). Aloitteelli-
suus edellyttää, että tekijällä on intentio ja rohkeutta tehdä ja tuoda esiin 
tuotos toisten nähtäväksi ja arvioitavaksi. Todellistuminen on siis itsen ja 
toiminnan asettamista näkyville suhteessa toisiin, ympäristöön ja kulttuuriin. 
Siinä haetaan merkityksiä arkipäivän tapahtumille ja tarkastellaan todellisuut-
ta eri ilmenemismuodoissaan. Käsityö taiteellisena toimintana on kasvatusta 
tekemiseen, havainnointiin, ilmaisuun, kokemuksiin, tietämiseen ja mieliku-
vien muodostamiseen. Kasvatus ei puolestaan ole ennustamista, vaan määrä-
tietoista tasolta toiselle etenevää toimintaa, jossa ihminen omilla valinnoil-
laan ja teoillaan luo tulevaisuuttaan tiedostamatta tai tiedostaen. 

Taiteellinen tekeminen. Määritän taiteellista toimintaa Pearsen (1983) 
taitamisen ja tietämisen paradigmatilojen kautta. Luova toiminta vaatii tietty-
jen perustaitojen ja –tietojen hankkimista, jotta olisi pohjaa, mistä luoda uut-
ta, mikä on taiteen tehtävä. Tätä perustavaa aherrusta voisi kuvata työnä, joka 
on paradigma I:n perustoiminto mutta joka kuitenkin eroaa työstä, jota teh-
dään vain elämää ylläpitävänä toimintona (vrt. Arendt 2002). Taiteellisessa 
työskentelyssä yksilö on vuorovaikutuksessa itsensä ja työnsä kanssa. Tällä 
perustoiminnalla on merkityksensä ihmisen inhimillisen kasvun osana. Se on 
esineiden valmistamista, joka tuottaa tekijälleen tyydytystä ja liittää ihmisen 
luontoon ja maailmaan. (Vrt. Pearse 1983, 1992; Arendt 2002.) Käsityötaide 
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edellyttää, että toiminta on myös sosiaalista ja kommunikoivaa, jolloin käsi-
työllis-taiteelliseen taitamiselta ja tietämiseltä vaaditaan näitä ominaisuuksia 
(paradigma II). Saavuttaakseen käsityötaiteen merkityksen käsityö tarvitsee 
lisäksi myös uudenlaista aloitteellisuutta eli toimintaa, jolla käsityö ottaa 
kantaa kulttuurin ja yhteiskunnan oloihin taiteen tavoin. Tällöin merkittäväk-
si nousee reflektoiva toiminta sekä taitaminen ja tietäminen, joka kohdistuu 
niin itseen kuin maailmaan (paradigma III).   

Inhimillinen oleminen. Kasvatus käsityön ja taiteen avulla on kasvatusta 
kohti tekevää, kokevaa ja reflektoivasti ajattelevaa ihmistä. Siinä otetaan 
huomioon myös tulevaisuus siten, että tuetaan ihmisten omia valintoja ja 
päätöksiä. Käsityön ja taiteen avulla kasvattaminen on kasvatusta kohti inhi-
millistä olemista, jossa yksilö kokee itsensä tärkeäksi ja toimintansa mielek-
kääksi osana sosiaalista ja kulttuurista yhteisöä. Arendtin mukaan kaikki se, 
mikä koskettaa ihmiselämää tai on pysyvästi tekemisissä sen kanssa, saa 
inhimillisen olemassaolon ehdon luonteen. Ihmisen olemassaoloon liittyy 
oleellisesti maailman esineellisyys. Esineet olisivat vain merkityksettömiä 
tavaroita, elleivät ne olisi ihmisen olemassaolon ehdollistajia. (Arendt 2002, 
17.) Toiminta puolestaan liittää ihmiset toisiin, mikä on yhtä lailla tärkeää 
inhimillisen olemisen kannalta, jolloin ihmisten erilaisuus ja yksilöllisyys 
tulevat esiin.  

Sosiokulttuurinen innostaminen. Sosiokulttuurinen kasvatus pyrkii kas-
vattamaan sosiaalisia ja kulttuuria ymmärtäviä, kuluttavia ja luovia yksilöitä. 
Tavoitteena on vapauttaa ihmiset toimintaan, joka rikastuttaa ihmisen elämää 
kokemuksien, aistimuksien ja tyydytystä tuottavan tekemisen kautta. Itsen 
tutkimisen avulla myös ympäröivä maailma tulee tutummaksi. Tähän toimin-
taan tarvitaan innostamista, joka on ensi sijassa kasvattajien mutta viime 
kädessä ihmisten itsensä tehtävä. Taidekasvatukseen liittyvä sosiaalinen ja 
vuorovaikutuksellinen ulottuvuus muodostaa sillan kollektiiviselle tiedon 
muodostamiselle, kuten myös kollektiiviselle hiljaiselle tiedolle. Tällöin 
yhdessä opittu on samalla yhdessä koettu, millä on puolestaan merkitystä 
yksilön sijoittumiselle yhteisöönsä ja kulttuuriinsa. Sosiokulttuurisen innos-
tamisen avulla toimintaa voidaan aktivoida ja mahdollistaa kokemuksien 
kautta yksilön henkinen voimistuminen. Sosiokulttuurisen innostamisen 
suuntauksessa tähdennetään, että kasvatettava itse on tärkeä ja lähtökohtana 
on hänen oma persoonansa (vrt. Kurki 2000, 43). Sosiokulttuurinen näkemys 
liittää yksilön persoonan kehityksen myös laajempaan kehykseen, yksilön 
kasvatukseen yhteisöä havainnoivaksi ja siihen liittyväksi olennoksi, aktiivi-
seksi kansalaiseksi.  
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4 Käsitteelliset rajaukset 
 
Tutkimukseni kuuluu kasvatustieteen piiriin, joten tämän tieteenalakohtaisen 
intressin osalta tutkimuskenttää rajaavat kasvatus käsityön ja taiteen avulla: 
yleissivistävään ja vapaaseen sivistystyöhön kuuluva käsityökasvatus, taide-
kasvatus ja taiteen perusopetus. Taiteen perusopetukseen kuuluva käsityö 
ottaa aineksia kaikista edellä mainituista. Laki taiteen perusopetuksesta 
(1992) ja valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet (1993, 2005) puoles-
taan ohjaavat käsityön opetuksen toteutumista. Tässä tutkimuksessa tarkastel-
laan vuoden 1993 annettuja opetussuunnitelmien perusteita (ks. liite 1), sillä 
ne ovat vaikuttaneet tutkimuksessa olevien asiantuntijoiden näkemyksiin. 
Uudet opetussuunnitelman perusteet astuivat voimaan vuoden 2005 alusta, ja 
ne ovat sisällöllisesti samansuuntaiset. Käsityö on yksi yhdeksästä taiteen 
perusopetuksen osa-alueesta. Selvittääkseni käsityön taustaa taiteen perus-
opetuksessa tarkastelen myös laajemmin taiteen perusopetusta yhtenä Suo-
men taidekasvatusjärjestelmänä. Pohdin lisäksi käsityötaiteen perusopetuksen 
suhdetta yleissivistävän koulun käsityöhön. Tarkastelussani keskityn etupääs-
sä lapsille ja nuorille suunnattuun käsityötaiteen perusopetukseen. Myös 
aikuisille on tarjolla monipuolista käsityön opetusta taiteen perusopetuksessa, 
ja se kaipaa ehdottomasti myös tutkimusta, mutta tässä se on rajattu tarkaste-
lun ulkopuolelle. 

Seuraavissa luvuissa tarkastelen käsityötaiteen perusopetuksen syntyä ja 
kehitystä sekä sen paikkaa käsityön ja taidekasvatuksen kentässä. Tämän 
lisäksi pohdin käsityöllistä taitoa, tekemistä, kokemista, tietämistä ja aisti-
suutta. Käsityö itsessään on vielä nuori tutkimusalue, minkä johdosta etsin 
kosketuspintaa eri lähitieteiden traditioista, kuten taidekasvatuksesta (lähinnä 
kuvataidekasvatuksesta) sekä kasvatus- ja taidefilosofiasta. 

 
 

4.1 Käsityö ja taiteen perusopetus 
 
1980-luvulla taidekasvatus sai erityistä huomiota ja heräsi ajatuksia siitä, että 
taidekasvatusjärjestelmää tulisi uudistaa ja järkeistää. Musiikin ohella myös 
muille taidealueille haluttiin mahdollistaa lakisääteinen, tavoitteellinen ja 
yleissivistävän koululaitoksen ulkopuolinen taideopetus. Tuolloin kuntien 
hyvä taloudellinen tila edisti asian eteenpäin viemistä, ja kunnilla näyttikin 
olevan varaa resurssoida vapaaehtoiseen taidekasvatustoimintaan. 1980-
luvun puolivälissä aloitettiin taiteen perusopetuksen lainsäädännön valmiste-
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lut sekä yhtä aikaa sen kanssa opetussuunnitelmien perusteiden laatiminen ja 
taiteen perusopettajien pätevöittäminen (Tuomikoski 1993).  

Myös käsityön kasvatuksellisen puolen laajentamiseen kiinnitettiin 
huomiota. Professori Pirkko Anttila toi vuonna 1989 Käsi- ja taideteollisuus-
liiton (nyk. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry) järjestämässä Kotiteollisuus 
kannattaa -seminaarissa Tampereella esiin ajatuksen käsityön avulla kasvat-
tamisesta, jossa painotettaisiin taitoon ja taiteeseen perehdyttämistä (Humala-
järvi & Seilo 1999, 7–9). Käsityön nähtiin tarjoavan tekijälleen myös jotain 
muuta arvokasta kuin vain perinteitä vaalivaa tai tuotteita valmistavaa teke-
mistä.  

Näiden toimien ja runsaan taustatyön eli asiaan uskovien virkamiesten 
ja toiminnan puolestapuhujien työllä sekä lainvalmistelujen ja kokeilutoimin-
nan pohjalta alkoi aluksi lapsille ja nuorille, myöhemmin myös aikuisille 
suunnattu taiteeseen perehdyttävä käsityötoiminta. Toiminta muotoutui käsi-
työkoulutoiminnaksi, jonka merkityksiä alettiin hakea taiteen ohella yksilön, 
muuttuvan kulttuurin ja ympäristön näkökulmista. Toisaalta toiminnan kehi-
tyssuunnissa näkyy myös vahvasti integrointi. Ihatsu (1996, 1998, 2000) on 
tutkinut käsityön eri muotoja niin Suomessa, Isossa-Britanniassa kuin Ame-
rikassa, ja hän toteaa, että suomalaisen käsityön säilymisen kannalta tarvitaan 
integroitumista: käsityön on integroiduttava vahvempien lähialueiden (kuten 
taiteen) kanssa ja oltava yhteistyössä niiden kanssa, jolloin kukin alue voi 
antaa omat alakohtaiset peruselementtinsä toistensa käyttöön (Ihatsu 1996, 
105).  

Käsityön arvostus kasvatuksen ja ajattelun välineenä on taidekasvatuk-
sen arvostuksen rinnalla vaihdellut ajan myötä riippuen kunkin ajanjakson 
hengestä. Tästä kertovat varsin hyvin 1990-luvun alkuvuosina alkaneet, 
yleissivistävän koulun taito- ja taideaineisiin kohdistuneet säästövaatimukset, 
joiden takana oli kuntien heikkenevä taloudellinen tila (Puurula 1992, 2000). 
Tämä suuntaus jatkuu yhä. Kulttuuri sekä taito- ja taidealueet eivät ole myös-
kään olleet tasa-arvoisessa asemassa muihin alueisiin nähden (kuten teknolo-
gia ja tiede), jotka puolestaan ovat saaneet päättäjiltä arvostusta (ks. mm. 
Puurula 1992, 1998, 2000).  

Arja Puurulan ja Pirjo Väyrysen (1992) tutkimuksesta käy ilmi, että 
1990-luvun alussa kuntien koulutoimenjohtajat olivat kuitenkin sitä mieltä, 
että taidekasvatus on tarpeen ja taiteen perusopetukselle olisi näin perusteltu 
paikkansa. Taiteen perusopetuksen tavoitteiksi nähtiin muun muassa elämyk-
sien ja taiteellisten kokemusten tuottaminen, taiteen kuluttajaksi oppiminen ja 
taiteellisesti lahjakkaiden oppilaiden opiskelun edistäminen eri taidealojen 
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opintoja silmällä pitäen. Kunnan varallisuus, koulutustaso ja ikärakenne kui-
tenkin säätelivät sitä, kuinka paljon tai vähän kunnat olivat valmiita panosta-
maan taidekasvatukseen. (Puurula & Väyrynen 1992, 53.)  

 
 

4.1.1 Taiteen perusopetus – yleissivistävää taidekasvatusta 
 
Vuoden 1992 taiteen perusopetuslaki (424/92) mahdollisti sen, että musiikin 
ohella myös kahdeksan muuta taiteenaluetta (kuvataide, arkkitehtuuri, käsi-
työ, tanssi, elokuva- ja videotaide, teatteri, sanataide ja sirkus) saivat valta-
kunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä tavoitteellisen ja säännöllisen 
taideopetuksen. Musiikki oli saanut musiikkioppilaitosten valtionapua koske-
van lain jo vuonna 1968 (147/68), ja sen pohjalta musiikin opetus oli laajen-
tunut 1970- ja 1980-luvuilla musiikkikoulujen, musiikkiopistojen ja konser-
vatorioiden verkostoksi (Porna 2003, 21).  

Taiteen perusopetuksen tarkoitus on ennen kaikkea syventää ja laajentaa 
lasten ja nuorten saamaa taidekasvatusta yksilön kokonaisvaltaisen kehityk-
sen tueksi, ei korvata tai paikata yleissivistävän perusopetuksen ja lukion 
taito- ja taideopetuksen puutteita. Kaikille pakollinen yleissivistävä opetus ei 
kuitenkaan tuntijaon puitteissa voi tarjota kaikille eri taiteenaloille riittävää 
määrää opetusta. Tästä johtuen koulun rinnalle ja yhteistyöhön sen kanssa 
luotiin taideopetusjärjestelmä, johon halukkaat voivat osallistua ja jolla on 
käytettävissään riittävät opetustuntimäärät (Tuomikoski 1993). 

Perusopetuksen uudet ainepainotukset, kurssimuotoisuus sekä valin-
naiskurssien tarjonta ovat muuttaneet perusopetuksen opetussuunnitelmien 
rakennetta niin, että taito- ja taideaineiden osuus niissä on entisestään vähen-
tynyt (vrt. Puurula 1998, 2000; Hyvönen 2000; Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2004). Tämä on huolestuttavaa, sillä ketään ei voida vel-
voittaa omalla ajallaan ja kustannuksellaan täydentämään sitä koulutusta, 
joka kuuluu yleissivistävän perusopetuksen tehtäviin. Taiteen perusopetus ei 
voi eikä saa olla korvike perusopetuksen taidekasvatukselle, vaan sen tarkoi-
tus on lain mukaisestikin täydentää yleissivistävän perusopetuksen taidekas-
vatusta. Tätä yhteistyön mahdollisuutta on käytetty kuitenkin vielä perin 
vähän hyväksi. Kuitenkin on annettava mahdollisuus niille lapsille ja nuoril-
le, joilla on halu ja tarve tehdä enemmän käsillä ja käyttää mielikuvitustaan ja 
ajatteluaan itseilmaisunsa pohjaksi. Perusopetuksen käsityön ja käsityötaiteen 
perusopetuksen yhteistyölle löytyy kuitenkin lukuisia muotoja, jotka edistäi-
sivät molempien alojen kehittymistä. 
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Kuvio 5. Taidekasvatusjärjestelmä Suomessa (sovellettu Puurulan & Väyrysen,1992, 
kuviosta) 
 
Taiteen perusopetus on yleissivistävää taidekasvatusta, ja se sijoittuu perus-
opetuksen taito- ja taidekasvatuksen ja vapaan sivistystyön välimaastoon (ks. 
kuvio 5). Taiteen perusopetus muodostaa eri taiteenalojen verkoston, jossa 
yhteistyö on sallittua ja toivottavaa. Mitä monisärmäisempää yhteistyö on, 
sitä enemmän taiteen perusopetus voi antaa siihen osallistuville, sillä jokai-
sella taiteenalueella on omat erityispiirteensä, taitoalueensa ja näkökulmansa. 
Juuri tästä syystä jokaiselle taiteenalueelle on määritelty omat valtakunnalli-
set yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (1993, 2005), joiden 
rinnalle on laadittu myös laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. 
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Vuonna 2002 (Dno 39/011/2002) vahvistettiin neljälle taiteenalalle laa-
jan oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet: musiikki, tanssi, 
teatteritaide ja visuaaliset taiteet. Visuaaliset taiteet käsittävät kuvataiteen, 
arkkitehtuurin ja käsityön. Laaja oppimäärä mahdollistaa yleistä oppimäärää 
monipuolisemman ja syvällisemmän tutustumisen valittuun taidealueeseen. 
Myös uusissa yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa (2005) 
käsityö kuuluu osaksi visuaalisia taiteita, mutta kuitenkin perusteet on annet-
tu erikseen jokaiselle visuaalisen taiteen alueelle – kuvataide, arkkitehtuuri, 
käsityö sekä elokuva- ja videotaide – samoin kuin laajassa oppimäärässä.  

Laajan oppimäärän toteuttaminen ei saisi johtaa kuitenkaan siihen, että 
se takaisi laadukkaamman opetuksen kuin yleinen oppimäärä, vaan näiden 
tulisi päinvastoin täydentää monipuolisesti toinen toistaan (Porna 2000, 6). 
Toiminnan tulisi mukautua paikallisiin olosuhteisiin, niin että otetaan huomi-
oon kunkin alueen kulttuuriset ominaispiirteet.  

Jotta käsityötaiteen perusopetuksen taso olisi hyvä, tulisi kiinnittää 
huomiota myös ohjaajien pätevyyteen. Kasvatus ja oppiminen ovat hitaita 
prosesseja, ja tässä prosessissa vaaditaan aikaa ja kärsivällisyyttä sekä oppi-
jalta että ohjaajalta. Pedagogisesta pätevyydestä ei saisi tinkiä. Ohjaajilta 
vaaditaan hyvää pedagogista ammattitaitoa sekä käsityön, taiteen ja tai-
dekasvatuksen eri osa-alueiden tuntemusta. Laki asettaa yleiset ehdot ohjaaji-
en pätevyydelle, mutta sen noudattamista käytännössä ei monessakaan pai-
kassa ole valvottu. Lisäksi valtakunnallinen taiteen perusopettajia ja ohjaajia 
pätevöittävä koulutus puuttuu käsityön alueelta, vaikka moni itsenäinen insti-
tuutio tai organisaatio pitää huolen omien ohjaajiensa kouluttamisesta. Monet 
järjestöt ja organisaatiot kuitenkin tarjoavat alan koulutusta ja täydennyskou-
lutusta taiteen perusopetuksen eri alojen opettajille ja ohjaajille.  

 
 

4.1.2 Kiinnostaako taiteen perusopetus?  
 
Vaikka 1990-lukua on leimannut lama, se ei ole vähentänyt taiteen perusope-
tuksen kysyntää. Päinvastoin kysyntä on jopa lisääntynyt, vaikka valtion ja 
kunnan mahdollisuudet taloudelliseen tukeen ovatkin olleet rajalliset (ks. 
Porna 2003; Korkeakoski 1998). Asia on ristiriitainen, sillä, kuten Korkea-
koski (1998) huomauttaa, mitä rikkaampaa, monimuotoisempaa ja runsaam-
paa on yleissivistävän perusopetuksen ja lukion taidekasvatus, sitä enemmän 
myös kysyntä muuta taidekasvatusta kohtaan kasvaa. Toisaalta kasvanut 
perusopetuksen ulkopuolisen taidekasvatuksen tarjonta näyttää vaikuttaneen 
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myös yleissivistävän perusopetuksen ja lukion tarjoamien taito- ja taideainei-
den aseman heikentymiseen. Tämä on ajanut taidekasvatuksen edustajia, 
opettajia ja tutkijoita esittämään kannanottoja taidekasvatuksen puolesta. 
Kannanotoissa tuodaan esiin huoli taiteen ja taidekasvatuksen yhteiskunnalli-
sesti heikentyneestä asemasta sekä huoli siitä, että taiteen ja taidekasvatuksen 
merkitystä ei nähdä yhtenä oleellisena yksilön kokonaiskehityksen ja inhimil-
lisen elämän tukijana. Tämä ei koske vain Suomea, vaan myös muualla maa-
ilmassa muutokset ovat olleet samansuuntaisia, etenkin amerikkalaisen ja 
brittiläisen taidekasvatuksen piirissä (ks. mm. Sava 1981; Puurula 1998, 
2000; Goodlad 1992; Reimer 1992; Clark 1996; Fowler 1996; Sylwester 
1998; Chapman 1998).  

Taiteen perusopetuksen kasvavaa suosiota osoittavat myös Kuntaliiton 
ja opetushallituksen kokoamat lasten ja nuorten taidekasvatusta ja taiteen 
perusopetusta arvioivat tutkimusraportit (Porna 1993–2002; Korkeakoski 
1998). Kaiken kaikkiaan viimeisimpien tilastojen perusteella eri alojen tai-
teen perusopetukseen osallistui noin 12 % peruskouluikäisistä (7–15 -vuo-
tiaista) lapsista ja nuorista. Oppilasjakauma on kuitenkin hyvin tyttövoittoi-
nen: lähes joka viides peruskouluikäisistä tytöistä (n. 19 %) on taiteen perus-
opetuksen piirissä ja pojista vastaavasti vain joka kahdeskymmenes (5 %). 
Käsityössä tyttöjen osuus on 88,4 % ja poikien vain 11,6 %. (Porna 2000; 
2003.) Ismo Porna (2003, 6) arvelee poikien määrän vähyyden johtuvan siitä, 
että opetushenkilökunta on hyvin naisvoittoista kaikilla muilla taiteenaloilla 
paitsi musiikissa, jossa nais- ja miesopettajien lukumäärä on kutakuinkin 
tasapainossa. Korkeakoski (1998, 7) olettaa, että poikien suurempi kiinnostus 
urheilullisiin harrastuksiin vähentää heidän osallistumistaan taideharrastuk-
siin. Tämä on vain kolikon toinen puoli. Varsin usein vanhempien osuus 
lasten harrastusten valinnassa on valitettavasti niin hallitseva, että lapsille jää 
kovin vähän itsenäistä päätettävää. Toisaalta asiaan vaikuttaa myös se, miten 
taiteen perusopetuksesta tiedotetaan.  

Käsityötaiteen perusopetusta järjestetään tällä hetkellä 140 kunnassa, 
153 opetusyksikössä yhteensä yli 5100 oppijalle. Tähän joukkoon kuuluu 
lapsia, nuoria ja aikuisia. Kuntaliiton taiteen perusopetuksen kartoituksessa 
käsityön opetus sijoittuu neljännelle sijalle määrällisen toteutumisen suhteen 
musiikin, muiden visuaalisten taiteiden (kuvataide ja arkkitehtuuri) ja tanssin 
jälkeen, kun mittarina on käytetty oppilas-, opettaja- ja opetustuntimääriä. 
(Porna 2003, 13.) Kaksi käsityön opetusyksikköä saa oppilaitoskohtaista 
tuntiperusteista valtionosuutta (Tampereen Näpsä-käsityökoulu ja Jyväskylän 
käsityökoulu) kaikkiaan 112 taideoppilaitoksesta (Porna 2003, 32). Toivotta-
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vasti tulevaisuudessa valtion tuntiperusteisia määrärahoja kasvatetaan ja 
useampi käsityökoulu pääsisi sen rahoituksen piiriin. 

Käsityötaiteen perusopetusta järjestävät enemmistönä kunnalliset tahot 
(71,9 %), kuten kansalaisopistot, työväenopistot ja nuorisoasiainkeskukset, 
sekä yksityiset tahot (26,1 %), kuten käsi- ja taideteollisuusyhdistykset (Por-
na 2003, 11). Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten osuus on käytännössä suu-
rempi kuin edellä mainittu, sillä jotkut niistä toimivat yhteistyössä myös 
työväenopistojen kanssa. Se, millaiset tavoitteet käsityön opetuksella näissä 
opetuspaikoissa on, riippuu paljolti yksikön hallinnollisesta orientoitumisesta.  

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry ja Käsi- ja taideteollisuusyhdistyk-
set edistävät käsityötä kulttuurisena ja taidollisena ilmiönä sekä elinkeinona. 
Nämä samat arvot ovat pohjana myös niiden järjestämässä käsityökoulutoi-
minnassa. Nuorisoasiainkeskuksilla suuntautumistausta on puolestaan enem-
män sosiaalipoliittinen, kuten syrjäytymisuhan alaisten nuorten ohjaaminen 
tavoitteelliseen käsityölliseen toimintaan. Taiteen eri keinot tekevät mahdol-
liseksi käsitellä vaikeitakin asioita, kuten syrjäytymistä (ks. esim. Sava 
1998b; Grönholm & Piironen 1998; Sava & Vesanen-Laukkanen 2004), 
erilaisia pelkotiloja ja pettymyksiä sekä kielteisiä tunteita. Inkeri Sava ja 
Virpi Vesanen-Laukkanen (2004) ovat tarkastelleet projektissaan, miten 
taiteellisin keinoin voidaan koulukontekstissa tukea lasten ja nuorten it-
seymmärrystä ja toisen kohtaamista sekä näin tukea syrjäytymisvaarassa 
olevan yksilön itsetuntoa. Projekti kuuluu osaksi Suomen Akatemian moni-
tieteistä tutkimusohjelmaa, SYREENI tutkimushanketta (Syrjäytyminen, 
eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa) (ks. tarkemmin www. joen-
suu.fi/syreeni). 

 
 

4.2 Käsityön perusta taiteen perusopetuksessa  
 

4.2.1 Käsi- ja taideteollisuus sekä vapaa sivistystyö 
 
Käsityötaiteen perusopetuksen perusta ei asetu suoranaisesti koulukäsityön 
pohjalle, mutta ei myöskään selvästi vapaan sivistystyön ja harrastemaisen 
käsityön pohjalle vaan johonkin näiden väliselle alueelle. Sillä on liittymiä 
perusopetuksen käsityö- ja taidekasvatuksen ohella myös vapaaseen taidehar-
rastukseen, taidekäsityöhön sekä käsi- ja taideteollisuuteen.  

Taidekäsityön sekä käsi- ja taideteollisuuden juuret Suomessa vievät 
1800-luvun puoliväliin. Vuonna 1879 perustetun Suomen Käsityön Ystäväin 



48 Seija Karppinen 

Yhdistyksen perustava ajatus oli kerätä ja myydä eri puolilla Suomea lähinnä 
maaseudulla valmistettuja perinteisiä tekstiilejä sekä kirjonta- ja kudontamal-
leja. Myöhemmin yhdistyksen nimissä palkatut taiteilijat loivat entisiä malle-
ja ja perinteitä kunnioittavia uusia malleja. Heidän pyrkimyksenään oli sekä 
säilyttää perinteitä ja suomalaista tyyliä että herättää kansallista henkeä. 
Vuonna 1913 perustettu Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry ajaa käsi- ja tai-
deteollisuusyhdistysten asioita. Yhdistyksiä on nykyään 22 eri puolilla Suo-
mea. Liitto vastaa järjestön yhteisistä asioista, kuten strategisesta johtami-
sesta, ja toimii muun muassa käsityöalan asiantuntijaorganisaationa. Liitto 
koordinoi käsityön taiteen perusopetuksen kehitystyötä, mutta käytännön to-
teuttamisesta vastaavat alueelliset käsi- ja taideteollisuusyhdistykset. Ohjaaji-
en täydennyskoulutuksesta vastaavat molemmat (ks. esim. Hannula 1999). 

Käsi- ja taideteollisuuden perustana käsityön alueella ovat tekijän henki-
lökohtainen osaaminen sekä luovuus, jotka voivat tuottaa tekijälleen henkistä 
hyvinvointia jopa elämäntavaksi saakka (vrt. Anttila 1993, 30; Luutonen 
2004). Tällöin usein harrastuksesta lähtenyt toiminta saa merkittävän aseman 
yksilön elämässä ja voi muodostua myös elinkeinon harjoittamiseksi. Käsi-
työtaiteen perusopetuksen perusteiden mukaan eräs tavoitteista onkin tutus-
tuttaa oppijat vallitsevaan käsityön elinkeinoelämään ja perinteeseen sekä 
kehittää nuorista kulttuuria, taidetta ja käsityökulttuuria arvostavia, tekeviä, 
kuluttavia ja kulttuuria uudistavia yksilöitä – eli vakiinnuttaa käsityö jollakin 
asteella ihmisen elämäntavaksi. Käsityön taiteen perusopetuksella on näin 
ollen selvä tulevaisuuteen tähtäävä ote. Opetussuunnitelman perusteet ohjeis-
tavat näin: 

Käsityön perusopetus tähtää sellaisten pohjavalmiuksien luomiseen ja kehittä-
miseen, että perusopetuksessa ollut oppilas voi jatkaa omaehtoista työskentelyä 
ja elämyksien kokemista käsityössä ja eri taiteen aloilla tai hakeutua mm. käsi- 
ja taideteollisuusalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. (Taiteen pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1993) 

 
Käsityö voi parhaimmillaan muodostua ihmisen elämäntavaksi. Ihmisillä on 
omat persoonalliset tavat kokea elämyksiä; toisilla ne syntyvät esimerkiksi 
musiikin kautta, toisilla käsitöitä tehdessä. Kun käsityöharrastus kiinnittyy 
voimakkaasti ihmisen persoonaan, hänessä syntyy halu kehittää taitoja ja 
omaa luovuuttaan eli toteuttaa itseään ja omia ajatuksiaan. Kyseessä on 
yleensä ihmisen pyrkimys psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä oman 
identiteetin vahvistamiseen. (Luutonen 2004.)  
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Kansalais- ja työväenopistoilla sekä käsi- ja taideteollisuusyhdistyksillä 
on merkittävä rooli taiteen perusopetuksen käsityötoiminnassa ja sen kehit-
tämisessä, sillä monet niistä ovat ottaneet ohjelmiinsa taiteen perusopetuksen 
ja siihen kuuluvan käsityön. Vapaa sivistystyö liittyy harrastamiseen, johon 
puolestaan liittyvät oleellisesti tekijän omatoimisuus, työskentelyn vapaaeh-
toisuus ja itsenäisyys. Eräitä vapaan sivistystyön tärkeimpiä tehtäviä ovat 
ihmisen oman kasvun ja kehityksen tukeminen aktiivisena kansalaisena sekä 
elinikäiseen oppimiseen oppiminen (Niemelä 1999, 9, 40; Luutonen & Nie-
melä 2004). Samoja elementtejä myös käsityötaiteen perusopetuksessa pide-
tään keskeisinä. 

Harrastustoimintaa voidaan pitää terapeuttisena ja uutta vahvuutta tuo-
vana, mikä voi näkyä myös muissa ihmisen toiminnoissa. Vaikka harraste-
maista käsityötä pidetään yleisesti vain puuhasteluna, ajanvietteenä ja sosiaa-
listen kontaktien ylläpitäjänä, voi se kuitenkin myös merkittävästi vaikuttaa 
ihmisen minuuden rakentumiseen (vrt. Luutonen 2004). Nyky-yhteis-
kunnassa arvostetaan sosiaalisia taitoja, mutta toimivan kansalaisen sijaan 
ehkä sitäkin enemmän tulisi korostaa taitavaa ihmistä (Luutonen & Niemelä 
2004). Taiteen perusopetus on vapaaehtoista, harrastuspohjaista toimintaa, 
mutta erotuksena täysin vapaalle harrastustoiminnalle siihen liittyy jatkuvuu-
den ja tavoitteellisen etenemisen periaate. Siihen liittyy kunnan vahvistama 
opetussuunnitelma, joka takaa tavanomaista harrastustoimintaa päämäärätie-
toisemman etenemisen.   

 
 

4.2.2 Käsityökasvatus – taitoa, taidetta vai tekniikkaa? 
 
Käsityökasvatuksella tarkoitetaan yleisesti toimintaa, jossa kasvatus- ja ope-
tustarkoituksessa tuotetaan esineitä erilaisia materiaaleja, työskentelyvälineitä 
ja toteuttamistekniikoita käyttäen (Suojanen 1993, 14; Lindfors 1991, 13). 
Siihen liittyy myös käsityön didaktiikka, joka muotoutuu eri koulumuotojen 
opetussuunnitelmien perusteella. Käsityön didaktiikkaa ovat tarkastelleet 
muun muassa Linnea Lindfors (1991), Ulla Suojanen (1993), Ossi Autio 
(1997), Christina Nygren-Landgärds (2000) ja Jaana Lepistö (2004). Suppe-
ammin tarkasteltuna Suomessa tekninen käsityö opetusalueena on ominut 
itselleen käsityökasvatuksen nimikkeen erotuksena tekstiilityöstä, jota puo-
lestaan käsityötiede tarkastelee. 

Jorma Heikkilä (1987) ja Ari Alamäki (1997) katsovat käsityökasvatuk-
sen painopisteen olevan sellaisessa kasvatettavaan kohdistuvassa ja hänen 
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ehdoillaan toimivassa vaikutuksessa, jossa kasvatettavassa syntyy tavoiteha-
kuista, avointa ja ongelmakeskeistä, yleensä konkreettiseen tuottamiseen 
suuntautuvaa kokonaispersoonallista muutosta. Kokonaispersoonallisuuden 
muutosprosesseilla pyritään saamaan kasvatettavassa yksilön ja yhteiskunnan 
kannalta toivottavia ja siirtovaikutteisia toimintamuotoja. Näin käsityökasva-
tus kohdistuu oppijan kädentaitojen lisäksi henkisten valmiuksien kehittämi-
seen, kuten minäkäsitykseen, luovuuteen, oppimaan oppimisen kykyyn sekä 
valmiuteen vastata ongelmakeskeisiin tilanteisiin ja valmiuteen kohdata elä-
mässä erilaisia haasteita. (Heikkilä 1987, 90; Alamäki 1997, 10–11.) Val-
miudet kohdata haasteita vaatii aistien valppautta, kuten Varto (2003, 9) 
viittaa määrittäessään taidon paikkaa. Hän toteaa, että taito on sen kohtaamis-
ta, mikä on vastassa – nähtynä, koettuna ja tunnettuna. Nämä tulevaisuuteen 
tähtäävät tavoitteet kuvaavat toimintaa, jossa on nähtävissä pitkäjänteiseen 
yksilön kokonaiskehityksen edistämiseen tähtääviä tekijöitä. 

Historiallisesta perspektiivistä katsottuna käsityöllä, taiteella ja taide-
kasvatuksella on pitkä historia ja niiden tavoitteet ovat vaihdelleet ajan myötä 
(ks. mm. Sava 1981; Hartman 1997; Puurula 1998, 2000; Anttila 1993). En-
nen kuin teollistuminen valtasi maailman, kaikki tehtiin käsin ja käsityöllä oli 
etupäässä tarvekaluja tuottava merkitys. Tavaratuotantoon liittyvän toimin-
nan rinnalle alkoi käsityölle tulla 1800–1900 -lukujen vaihteessa muun muas-
sa Deweyn ajatuksien välityksellä myös pedagogista merkitystä elämisen ja 
oppimisen välineenä (Hartman 1997, 36; Hyvönen 2000). Nämä ajatukset 
saivat jatkoa Suomessa Uno Cygnaeuksen (1810–1888) ja Ruotsissa Otto 
Salomonin välityksellä heidän kehittäessään opettajankoulutusta. He korosti-
vat käsityön kasvatuksellista merkitystä. Tämä tarkoitti sitä, että käsityö ei 
vain ohjannut oppimaan käsitöitä kätevyyden kehittämiseksi vaan ehkä tärke-
ämpääkin oli oppia jotain itsestä ja kehittää näin persoonallisuutta. (Cygnaeus 
1863, 11; Hartman 1997, 27; Alamäki 1997, 4; Hyvönen 2000.)  

Nykyisin yleissivistävän koulun piirissä käydyissä keskusteluissa käsi-
työtä on lähestytty kahdesta tosistaan eriävästä suunnasta: joko on korostettu 
esteettistä ja visuaalista ilmaisua (taito- ja taidekasvatus) tai teknisen ja tuo-
tannollisen suunnittelun toimivuutta (teknologia), tai käsityötä on tarkasteltu 
niiden väliin jäävänä ilmiönä (Suojanen 1993; Autio 1997; Alamäki 1997, 
1999; Kojonkoski-Rännäli 1998a, 1998b). Teknologiakasvatus on Suomessa 
yksi käsityökasvatuksen osa-alue, joka liittyy oleellisesti kestävään kehityk-
seen ja pitää sisällään tuotannolliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja luonnol-
liseen ympäristöön liittyviä näkökulmia (Alamäki 1997, 18). Teknologinen 
tietämys on Alamäen (1997, 18) mukaan yleispätevää osaamista, joka pätee 
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yli teollisuusmaiden rajojen. Teknologia määritellään tietämykseksi ja inhi-
milliseksi prosessiksi, jonka avulla suunnitellaan, tuotetaan ja käytetään bio-
logisia, kemiallisia, tietoviestinnällisiä tai fyysisiä tuotteita ja systeemejä 
ihmisten tarpeisiin (Alamäki 1999, 34–35; Heinonen 1999). Taidekasvatus 
puolestaan pyrkii avaamaan mahdollisuuksia, joita oppijassa itsessään on: 
ilmaisemisen, tunnistamisen ja ajattelemisen mahdollisuuksia (Varto 2003, 
7). Pyritään mielikuvien ja analogioiden muodostamiseen, luovuuteen sekä 
esteettistä muotoa hakevien tuotteiden valmistamiseen.  

Kuitenkin kun perusopetuksessa on keskusteltu siitä, onko käsityön 
paikka taidekasvatuksen vai teknologiakasvatuksen piirissä vai jossain niiden 
välimaastossa, on taiteen perusopetukseen kuuluva käsityö selvästi taidekas-
vatuksen kenttään kuuluvaa, mutta teknologiaakaan ei ole sieltä suljettu pois. 
Taiteen perusopetuksessa käsityö on yhtenäistä käsityötä, joka ei erottele 
teknistä ja tekstiilikäsityötä ja jossa rajoja asettavat vain ihmiset itse. Taide ei 
näe rajoja, se ylittää niitä. Käsityön tekijäkin voi transformoida taiteen tavoin 
todellisuutta uudelleen, uudesta näkökulmasta, kuten Sava (1999) toteaa. 
Näin käsityö Savan mukaan liukuu nopeasti taiteeksi määriteltyyn maail-
maan, jossa käsite- ja mielikuvatietämisen alue on keskeinen (Sava 1999, 
14). 

Edellisen suuntainen keskustelu käsityöstä on saanut vaikutteita mitä 
ilmeisimmin myös muualla maailmassa tapahtuneista koulukäsityön muutok-
sista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa koulukäsityötä (crafts) ei enää esiinny 
omana alueenaan, vaan se kuuluu joko visual arts -käsitteen tai technology-
käsitteen alle (ks. mm. Eisner 1998; Garber 2002). Brittiläinen koulukäsityö 
puolestaan sisältyy joko art and design -termiin tai design and technology -
termiin riippuen siitä, korostetaanko taidetta vai teknistä suunnittelua ja muo-
toilua (Jokela 2003, 70). Käsityö on taiteen perusopetuksessa osa visuaalisia 
taiteita kuvataiteen, audiovisuaalisen taiteen ja arkkitehtuurin ohella. Tällöin-
kin kullekin osa-alueelle on annettu omat opetussuunnitelman perusteet ylei-
sen ja laajan oppimäärän osalta (2002, 2005). Näin säilytetään kunkin taidela-
jin omat erityispiirteet.  

Yleissivistävässä koulussa käsityön historiaan kuuluu jako tekstiilityö-
hön ja tekniseen työhön. Tällaisena järjestelmä pysyi 1990-luvulle saakka. 
Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa oppiaineen sisältöä muutettiin 
siihen suuntaan, että peruskoulussa otettiin käyttöön käsityö, jossa tekstiili-
työn ja teknisen työn sisältö on sama sekä pojille että tytöille (Autio 1997; 
Korkeakoski 1998). Yhteisen käsityön muotoja ja mahdollisuuksia on mietit-
ty ja tutkittu (mm. Autio 1997), mutta tämä symbioosi ei ole ongelmatonta 
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ilman että menetetään jotakin käsityön ominaisarvosta. Yhdistämisen takana 
ovat kieltämättä myös taloudelliset seikat, mutta niiden perusteella ei olisi 
syytä yhdistämiseen ryhtyä.  

Yhteisen käsityön muodostaminen perusopetuksessa johtaa väistämättä 
käsityön avulla kasvattamisen ja käsityön luonteen köyhtymiseen, mahdolli-
sesti myös koko oppiaineen romuttumiseen. Näyttää kuitenkin siltä, että 
käsityötaiteen perusopetus on pystynyt tehokkaammin tavoittamaan käytän-
nössä sen, mitä yhtenäinen käsityö mahdollisesti voisi olla. Toisaalta resurssit 
ovat erilaiset: siinä missä perusopetuksen käsityön tulisi pärjätä yhden tai 
kahden opettajan voimin, taiteen perusopetuksessa käsityö voi käyttää monia 
asiantuntijoita hyväkseen. Tämä onkin yksi käsityötaiteen perusopetuksen 
vahvuus. Kuitenkaan tämäkään ei ole saanut taiteen perusopetuksessa aikaan 
sitä, että poikia olisi käsityötoiminnassa samassa määrin kuin tyttöjä (Porna 
2000). Lienee tarvetta rohkeaan muutokseen ja ennakkoluulottomampaan 
integrointiin, jotta vanhoista näkemyksistä päästään eroon.  

 
 

4.2.3 Käsityö ja taidekasvatus  
 
Kun käsityö viedään taidekasvatuksen piiriin, ei pelkkä käsityöllisten teknii-
koiden, materiaalien, välineiden ja työtapojen käytön taitaminen riitä. Nekin 
ovat tärkeitä taitamisen osa-alueita, mutta ennen kaikkea ne ovat vain välinei-
tä luovaan ilmaisuun. Taiteellisessa prosessissa luovuus tarkoittaa muun mu-
assa persoonallista itseilmaisua, jossa tekijän tunnemaailma on vahvasti mu-
kana (Kallio 1999). Taidekasvatus on myös muuta kuin vain luovaa ilmaisua. 
Taiteelliseen oppimisprosessiin liittyy lisäksi kyseessä olevan taiteenalan kie-
len ja peruskäsitteiden ymmärtäminen ja tämän taidon kehittäminen.  

Käsityön rikkaus taiteen perusopetuksessa on itse asiassa siinä, että se 
voi ottaa aineksia niin käsityöstä itsestään kuin visuaalisista taiteista (kuva-
taide, arkkitehtuuri, elokuva- ja videotaide) ja ammentaa aineksia uuteen kie-
leen näiden kautta. Mikä sitten on käsityön taiteellinen kieli? Liisa Kallion 
mukaan se syntyy esteettisen havainnoinnin ja visuaalisen muotokielen (vä-
ri-, rakenne-, tila-, muoto- ja materiaalitaju) avulla ja näyttäytyy tuotteessa 
taiteellisena ilmaisuna (Kallio 1999; Seilo 1999). Näin tuotteella on sekä 
käyttötarkoitus että taiteellinen tarkoitus. Käsityöteos voi olla myös ilman 
käyttötarkoitusta, jolloin syntynyt työ voi olla taidekäsityötä (Kallio 1999). 
Kallion mukaan käsityö taidekasvatuksen näkökulmasta vaatii luovaan oma-
peräisyyteen ohjaamista sekä visuaalisen taideilmaisun ja -kielen hahmotta-
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mista. Tämä merkitsee myös sitä, että opettajan on kehitettävä itsessään näitä 
taitoja. 

Luovuutta on monenlaista liittyen eri tilanteisiin. Luovuutta on myös 
käsityössä, kuten luova tapa ratkaista ongelmia tai luova materiaalien ja työ-
tapojen yhdistäminen. Kari Uusikylän (2003) mukaan luovuuteen liittyy 
myös leikittelyä: luova yksilö kykenee leikittelemään ajatuksilla, materiaa-
leilla tai käsitteillä. Leikki ei kuitenkaan pelkästään riitä luovaan työskente-
lyyn, uusien luovien produktien synnyttämiseen, vaan tarvitaan myös ku-
rinalaista, pitkäjänteistä työtä, jonka avulla ideoiden hedelmällisyyttä koetel-
laan. (Uusikylä 2003.) Kurinalaisuuteen liittyy muun muassa kunkin taiteen 
alan tekniikoiden, materiaalien, välineiden ja työtapojen opettelu. Vasta nii-
den tuntemuksen jälkeen on pohjaa assosioida ja luoda omaperäisesti jotain 
uutta. Luovuuteen saattaa liittyä myös yksinäisyyttä. Luova ihminen tai nero 
saattaa olla kummajainen, sillä hänen erityinen virtuoosimainen lahjansa 
huomata yksityiskohtia voi tuottaa toisille hämmennystä tai hän saa laiskan 
maineen pohtiessaan ratkaisuja ilman että työ edistyy. Hän saattaa jäädä 
pohtimaan havaintojaan, kun toiset jo kiirehtivät eteenpäin. Luova prosessi 
vaatii aikaa, eikä sitä voi sitoa määräaikaan. Mutta mitä enemmän ihminen 
pääsee käsiksi sisäisiin kokemuksiinsa, sitä suuremmat mahdollisuudet hänel-
lä on kehittää omaa persoonallista luovuuttaan. (Uusikylä 2003.)  

Luovuuden käsite taidekasvatuksessa on kaksijakoinen. Toisaalta siihen 
liittyy haastetta, miten kehittää ihmisessä luovuutta. Toisaalta se on taidekas-
vatuksen väline, sillä luovuus on avointa suhtautumista maailmaan, itseen ja 
toisiin. Kaaos, epäselvyys ja epäjatkuvuus ovat luovuuden ehtoja, kuten Var-
to (2003, 100–103) toteaa. Ympäristömme tasainen, jatkuva harmonia ei 
pakota mihinkään; luontokappale ei itsestään pulppua luovaa voimaa. Tarvi-
taan harmonian ja monotonisuuden rikkomista, rajojen ylitystä ja mielen 
herkkyyttä, jotta luovuus saisi elinvoimaa. Luovuuteen voi liittyä myös luo-
misen halu, tarve, himo tai pakko. Luova ihminen näkee maailman epätäydel-
lisenä ja näkee tilaa sille, että voisi luoda sinne jotain uutta. Hän haluaa erot-
tua ja löytää tarpeen luovalle toiminalleen: ”hän kokeilee, koettelee ja saattaa 
itsensä vastakkain kaiken sen kanssa, mitä jo on” (Varto 2003, 100). 

Taidekasvatuksen painotus luovuuteen ja ilmaisuun on tämän hetken 
ilmiö, mutta historian saatossa painotukset ovat vaihdelleet. Kasvatuksen 
tavoitteisiin ja painotuksiin ovat väistämättä vaikuttaneet yhteiskunnassa 
vallitsevat arvot ja niiden muuttuminen (Goodlad 1992; Reimer 1992). Histo-
riallisesta perspektiivistä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa maailmalla vai-
kutti progressivismi, jonka eri suuntausten vaikutuksia on näkynyt koulutus-
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laitosten käytänteissä eri aikoina (Geahigan 1992). Progressivismin suunta-
uksista George Geahiganin (1992) mukaan ehkä eniten koulumaailmaan ja 
taidekasvatukseen ovat vaikuttaneet sosiaalista tehokkuutta, lapsikeskeisyyttä 
ja sosiaalista rekonstruktiota edustavat suuntaukset.  

Sosiaalinen tehokkuus näkyi taidekasvatuksessa esimerkiksi siinä, että 
osoitettiin taiteen olevan tärkeä opiskelijan tulevaisuuden kannalta ja autettiin 
opiskelijoita hyödyntämään vapaa-aikaansa tehokkaalla tavalla (Geahigan 
1992). Tämä suuntaus on ehkä hieman ironisestikin nähtävissä nykypäivänä, 
kun vanhemmat kuljettavat lapsiaan harrastuksesta toiseen ja täyttävät näin 
lasten viikonpäivät tehokkaasti. Yhtenä positiivisena puolena tästä voi kui-
tenkin nähdä sen, että lisääntynyt harrastaminen on kasvattanut myös harras-
tustoiminnan, kuten taiteen perusopetuksen, kysyntää. Negatiivisena puolena 
voi nähdä lasten uhkaavasti lisääntyvät uupumisen ja masennuksen oireet.  

Sosiaalisen rekonstruktion kannattajat keskittyivät valmistamaan oppi-
laita toimimaan reflektiivisinä kansalaisina demokraattisessa yhteiskunnassa. 
Kasvatuksen tavoitteena oli ohjata taiteen arvostamiseen, mikä toimi välinee-
nä ymmärtää eri sosiaalisten ryhmien ja kulttuurien sosiaalisia ongelmia 
(Geahigan 1992). Reflektiivisyys kuuluu niin käsityöhön kuin taiteeseen, sillä 
nykyään pohdinta, asioiden heijastaminen ja asioihin vaikuttaminen kuuluvat 
aktiivisen ja sosiaalisesti kriittisen ihmisen toimintaan. 

1800-luvun romantiikka yhdisti taiteeseen yksilöllisen luovuuden aja-
tuksen; taide on luovaa leikkiä. Valistusajan ylistämän tieteellis-teknisen 
järjen sijasta ihmisen korkeimmaksi kyvyksi kohotettiin mielikuvitus. Taiteen 
tehtävä ei ollutkaan enää todellisuuden jäljittely, vaan taiteen kautta tapahtu-
va porttien avaaminen uusiin kuvitteellisiin maailmoihin. (Niiniluoto 1999.) 
1800-luvun lopulla lapsikeskeisyyden ajatukset alkoivat herätä ja ovat ehkä 
eniten vaikuttaneet nykyiseenkin taidekasvatukseen (Geahigan 1992). Rous-
seaun 1800-luvun lopun kirjoitukset lapsesta ja hänen suhteestaan yhteiskun-
taan, luonnon ja kulttuurin rajamaalla, ovat pohjana modernille lapsuudelle 
(Bardy 2001). Lapsikeskeiset kasvattajat pyrkivät tekemään opetussuunni-
telman, jonka lähtökohtina ovat yksilön tarpeet, kiinnostukset ja kyvyt ja 
jossa korostetaan yksilön persoonallisuuden kehittymistä ja sosiaalista kasvua 
(Geahigan 1992). Suuntauksen yleisiä termejä ovat Geahiganin mukaan ”ko-
konainen lapsi” ja ”luova itseilmaisu”. Nykyäänkin lapsikeskeisyyden ele-
mentit ovat merkittäviä niin taidekasvatuksessa kuin käsityössä. 

1960- ja 70-luvuilla taide- ja taitokasvatuksessa painotettiin luovuutta 
(Puurula 1992, 36). Tuon ajan vallitseva modernistinen näkemys rikkoi rajo-
ja, suuntautui kohti abstraktioita ja pelkistämistä, ja vanhan tuhoaminen oli 
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uuden edellytys (mm. Efland 1998, 11–14; Räsänen 2000, 9). Luovuuden 
korostamisen jälkeen siirryttiin painottamaan praktista ja taiteen yleistä yh-
teiskunnallista merkitystä (Sava 1981, 123–141), josta edelleen 80-luvun 
taitteessa painotus siirtyi ihmisen koko persoonallisuuden kasvatukseen sekä 
persoonallisen, omakohtaisen tiedon tavoitteluun (Sava 1981, 139). Nykyisin 
lapsi- ja oppilaslähtöisyyttä pidetään keskeisenä kasvatuksen lähtökohtana, 
ainakin teoriassa; käytäntö voi osoittaa toista. Omakohtaisen tiedon ja taidon 
rakentumisen pohjalta muun muassa Marjo Räsänen (1997, 2000) on pyrki-
nyt rakentamaan sellaista kuvataidekasvatusta, jossa ilmaisua painottava ja 
sosiaalista kriittisyyttä korostava näkemys kohtaavat pohjaten kokemukselli-
seen oppimiseen (ks. mm. Kolb 1984).  

Vuonna 1994 annetuissa peruskoulun ja lukion sekä vuonna 1993 anne-
tuissa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa pidetään tär-
keänä lapsen ja nuoren kasvun ohjaamista emotionaalisten, esteettisten ja 
eettisten tavoitteiden suunnassa. Taideosaaminen on tietoa materiaaleista ja 
välineistä, harjaantumista havainnoinnissa, tunne-elämyksien kokemista sekä 
kykyä ajatella taiteellisesti. Vuoden 2004 yleissivistävän koulun opetussuun-
nitelman perusteissa esitetään, että käsityössä on tärkeää kehittää ongelman-
ratkaisutaitoja, luovuutta, esteettisiä sekä psyykkis-motorisia ja teknisiä ky-
kyjä sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1993) käsityön 
yleistavoitteena on kehittää sosiaalisuutta ja motorisia taitoja sekä kannustaa 
monipuoliseen taidolliseen ilmaisuun. Tavoitteena on materiaalin ja muotota-
jun, esteettisyyden, tarkoituksenmukaisen suunnittelun, ajattelun ja teknisen 
taidon kehittäminen. Vuoden 1993 opetussuunnitelman perusteiden tavoit-
teissa painotetaan taitoa, ei niinkään taiteellista osaamista, vaikka toisaalta 
kuitenkin pyrkimyksenä on tutustuttaa oppijat taiteen ja käsityön ammattilais-
ten työhön ja työskentelytapoihin. Uudet vuoden 2005 taiteen perusopetuksen 
käsityötä koskevat yleisen oppimäärän perusteet sisältävät vain vähäisiä muu-
toksia ja muutokset ovat etupäässä entisiä täsmentäviä. Käsityö on uusissa 
perusteissa aiemmasta poiketen myös yleisen oppimäärän osalta liitetty visu-
aalisten taiteiden joukkoon (aiemmin vain laajassa oppimäärässä), mikä puo-
lestaan korostaa kasvatuksen painotusta taiteelliseen suuntaan. Käsityötaiteen 
perusopetuksen ehkä selvin ero yleissivistävään koulukäsityöhön verrattuna 
on painopisteen siirtyminen tuotekeskeisyydestä enemmän laadukkaan luo-
van tekemisen prosessiin. Moni käsityöohjaaja on ilmaissut näkemyksensä 
siitä, että käsityön asettuminen taiteen perusopetuksen piiriin on kiinnittänyt 
käsityön vankemmin osaksi taidekasvatusta.  
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Taidekasvatus on sananmukaisesti kasvatusta taiteen avulla. Mutta onko 
taiteesta kasvattajaksi tai valistajaksi? Taidekasvatuksen perimmäinen tarkoi-
tus lienee ohjata ihmisiä pohtimaan omaa suhdettaan maailmaan ja itseensä. 
Olennaista taiteessa on se, mitä tapahtuu ihmisten välissä, dialogissa. Siihen 
liittyy se, mitä ihminen kokee, ja juuri tämä on valistavaa, sillä se pakottaa 
kehittämään omaa näkemystä maailmasta. Taide tuo esiin mahdollisia tapoja 
kokea sekä muotoilla kokemusta ja tietämistä. (Varto 2003, 71–85.) Tapio 
Puolimatka (1999, 15) tähdentää, että kasvatuksen ja taidekasvatuksen määri-
telmä riippuu valitusta näkökulmasta ja ihmiskäsityksestä. Kasvatuksen pai-
nopiste on hänen mukaan minuuden rakentamisen prosessissa, joka edellyttää 
käsitystä siitä, millainen on arvokas ihmiselämä (Puolimatka 1999, 11, 25). 
Walsh (2000) puhuu jopa erilaisten minuuksien kehittämisestä taidekasvatuk-
sen avulla, ja yksi niistä voi muodostua taiteelliseksi minuudeksi, toinen 
joksikin muuksi.  

Taidekasvatus ymmärretään tässä tutkimuksessa kasvatuksena taiteen 
avulla, mutta välineet siihen löytyvät käsityön alueelta. Taidekasvatuksen 
tarkoitus on ohjata ihmisiä pohtimaan suhdetta itseensä ja maailmaan sekä 
löytää omia tapoja kokea ja kohdata asioita. Se on kasvatusta luovaan itseil-
maisuun ja assosiointiin sekä mielikuvituksen prosessointiin, joka pitää itse 
kokemalla löytää ja joka vahvistuu sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta ja 
yhdessä pohtien. Perimmäinen tarkoitus on ohjata ihmisen kasvua kohti rik-
kaampaa inhimillistä elämää. 
 

 
4.3 Käsityön monimuotoisuus 
 
Käsityö ei näyttäydy enää ainoastaan yhtenä tuottamisen tekniikkana, vaan 
myös monipuolisena ihmisen kehittämisen välineenä ja yhteiskunnan kehit-
tämisen kannalta mielenkiintoisena ja elävänä kulttuuri-ilmiönä. Käsityötai-
teen perusopetus on vain yksi kulttuuri-ilmiö yhteiskunnan ja käsityön kar-
tassa. Kyseessä on vaativa ja monisärmäinen taiteellinen ilmaisukokonaisuus, 
jolla on merkitystä niin taiteellisen luovuuden, arkisen elämän kuin koko 
yhteiskunnan kokonaisilmeen näkökulmasta (Porna 2000, 4). Käsityön mo-
nimuotoisuutta kuvaa myös käsityöstä käyty julkinen keskustelu suomalaisis-
sa päivälehdissä, mikä omalta osaltaan määrittää käsityöilmaisua, käsityöläi-
syyttä ja käsityön kulttuurista paikkaa (Kärnä-Behm 2005). Käsityö ei määri-
ty yhden käsitteen tai puhetavan avulla, kuten käy ilmi Jaana Kärnä-Behmin 
(2005) tuoreesta väitöskirjasta. Kärnä-Behm toteaa, että käsityön diskurssei-
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na konstruoituvat taitajuus-, anti-intellektoiva-, eko-, elämänhallinnan-, anti-
modernismin- ja sukupuolidiskurssi.  

Käsityö on prosessi, jossa yhdistyvät käden ja aivojen toiminnot ja jossa 
aktivoituvat ihmisen niin henkiset, fyysiset kuin psyykkiset alueet, siis koko 
keho. Tämä on yleinen näkemys käsityön tutkimuksissa (ks. mm. Heikkilä 
1987; Lindfors 1992; Anttila 1993; Suojanen 1993; Kojonkoski-Rännäli 
1995, 1998a; Ihatsu 1996, 1998, 2002; Koskennurmi-Sivonen 1998; Nygren-
Landgärds 2000; Jernström 2000; Lepistö 2004). Viimeaikaisten käsityötie-
teen ja käsityökasvatuksen tutkimuksien valossa käsityön merkitys löytyykin 
muun muassa itseilmaisun, terapeuttisen vaikutuksen, identiteetin kehittämi-
sen, todellisuuskokemuksen sekä oman elämänhallinnan ulottuvuuksista 
(mm. Uotila 1995; Kojonkoski-Rännäli 1995; Seitamaa-Hakkarainen 2000; 
Nygren-Landgärds 2000; Jernström 2000; Ahoniemi 2000a; Salo 2000; Le-
pistö 2004; Kärnä-Behm 2005). Nämä kaikki ulottuvuudet tulevat tavalla tai 
toisella esiin taiteen perusopetuksessa, jossa lähtökohtana on ilmaisullisuus, 
elämyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus, sekä näiden yhdistäminen yksilön 
kokemusmaailmaan ja oman elämänhallinnan kykyjen kehittämiseen. 

Anttila (1993, 1996) on koonnut käsityön kenttää, ja hän tarkastelee kä-
sityötä siihen läheisesti liittyvien tekijöiden avulla, kuten ihminen, ympäristö, 
tekniikka, luonto, yhteisö ja talous (Anttila 1993, 36–47; 1996, 8–14). Antti-
lan mallissa käsityön monisärmäisyyttä kuvaa kuusikulmio tuotteen funk-
tiokokonaisuudesta, joka on sovellettu Viktor Papanekilta (1970, 25). Se 
sisältää tuotteen käytön, tarpeen, menetelmän, esteettisyyden, assosiaation ja 
telesiksen funktiot (ks. tarkempi määritelmä Anttila 1993, 146–171). Käsi-
työn monimuotoisuutta korostaa myös se, että sitä voidaan tarkastella mones-
ta näkökulmasta ja monen lähitieteen alueelta (ks. Anttila 1996, 8–14; Lind-
fors 1999, 24–30). Taiteen perusopetuksessa käsityön perusta asettuu sel-
vimmin taiteellis-esteettiselle ja sosiokulttuurisille alueille. Sosiokulttuurisen 
näkemyksen mukaan käsityö on kulttuuria, taidetta ja ympäristöä havain-
noivaa, hyödyntävää ja sitä muokkaavaa toimintaa.  

Linnea Lindfors (1991) on tarkastellut käsityötä taiteen, teknologian ja 
tieteen näkökulmista ja jakaa käsityön viiteen eri tasoon: alimmalla tasolla 
(V) on käsityö, jota voisi kutsua puuhasteluksi. Seuraavalla tasolla on käsi-
työtaide (IV), jossa tarkoituksena on kehittää ainutlaatuista käsityötaitoa. 
Seuraava on tekninen taso (III), jossa tarkoituksessa on kehittää käsityön 
teknistä taito-tietoa. Toiseksi korkeimmalla tasolla (II) on käsityön teoreetti-
nen taso, jossa kehitetään käsityötietoisuutta. Ylin taso (I) kuvaa metateoreet-
tista tasoa, jossa kehitetään teoreettista tietämystä käsityöstä. (Lindfors 1991, 
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14–20.) Taiteen perusopetuksessa ilmenevä käsityö sijoittuisi tässä etupäässä 
tasoille IV ja III, mutta myös tasolle II etenkin jos tarkoituksena on kehittää 
yksilön tietoisuutta ympäröivästä kulttuurista ja mahdollisuudesta vaikuttaa 
sen muotoutumiseen. 

Yleisesti käsityön tekemistä ja taiteen tekemistä ei ole pidetty samanar-
voisina prosesseina. Elliot Eisner (1997a) myöntää, että taiteen tekemisen 
prosessia on pidetty jotenkin sivistyneempänä kuin käsityön tekemistä ja että 
taiteeseen on liitetty enemmän teknisiä, esteettisiä, mielikuvitusrikkaita ja 
ilmaisullisia ominaisuuksia kuin käsityöhön. Tällä asenteella on oma histori-
ansa, mutta kuten myös Eisner toteaa, tämä erottelu ei ole enää kovin kuvaa-
va (Eisner 1997a; ks. myös Sava 1999). Esimerkiksi uniikit vaateluomukset, 
haute couture, ovat erinomainen esitys ammattimaisen käsityötaidon ja muo-
din yhteydestä, kuten Ritva Koskennurmi-Sivonen (1998) on tuonut esiin 
tutkiessaan Riitta Immosen ateljee-tuotantoa. Siinä taiteellisuus ja esteettinen 
mieltymys kohtaavat toisensa harkitun hienostuneesti yhdistäen muodin, 
haute couturen ja käsityön. Vaatteen käyttötarkoitus, vaatteen tekemisen 
rakenteelliset ratkaisut ja esteettisyys ovat tärkeät tekijät luotaessa luomuksia, 
joiden tavoitteena on korostaa tuotteen yksilöllisyyden ja kauneuden ohella 
kantajansa sisäisiä ja kulttuurisia tarpeita (Koskennurmi-Sivonen 1998, 284–
289).  

Puurula (2000) määrittelee taito- ja taidekasvatuksen (visuaaliset taiteet, 
tanssikasvatuksen, musiikin ja draamakasvatuksen) elinikäiseksi oppimiseksi 
ja kokemiseksi sekä elämyksiin, tunteisiin, toimintaan ja kokemuksiin perus-
tuvaksi, varhaislapsuudesta alkavaksi, koko eliniän jatkuvaksi ihmisen kasva-
tukseksi kohti humaania, ihmiskunnan tulevaisuudesta aktiivisesti vastuuta 
ottavaa ihmistä (Puurula 2000). Yhtä lailla Ilkka Niiniluoto (1999) puolustaa 
kädentaitojen asemaa kulttuurissamme, jotta ihminen edelleen säilyisi maa-
ilmaa jäsentävänä, käsittävänä ja ymmärtävänä olentona. Hän korostaa, että 
elinikäisiin harrastuksiin ja valmiuksiin johtava taitokasvatus, jonka ytimenä 
on omakohtaiseen tekemiseen pohjautuva käsityön, piirustuksen, maalauk-
sen, musiikin ja liikunnan oppiminen, on tärkeää (Niiniluoto 1999).  

 
 
4.3.1 Käsityö ja taide 
 
Käsityö tarkoittaa Nykysuomen sanakirjan (1996) mukaan pelkistetysti 1) 
käsin tai käsityövälinein tehtyä työtä, 2) käsin tehtyä tuotetta tai 3) koulu-
ainetta. Se voidaan jaotella myös kotona tehdyksi käsityöksi, ammattimaisek-
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si käsityöksi ja taidekäsityöksi, tai erilaisia materiaaleja käsitteleväksi käsi-
työn opetukseksi (Lindfors 1991, 13–14). 

Englannin sanakirja ´Collins English Dictionary´ (1994) määrittelee kä-
sityön (craft) laadullisena toimintana: 1) taitona tai kätevyytenä (taitavuute-
na) erityisesti käsityöllisessä toiminnassa; 2) taituruutena, oveluutena ja 
viekkautena petoksissa ja huijauksissa; 3) ammatin harjoittajuutena; 4) teke-
misenä, erityisesti taitavana tekemisenä käsin tehtävässä työssä. Samaan 
tapaan määritellään myös käsityön ruotsin kielen vastine slöjd Ruotsin aka-
teemisen sanakirjan mukaan oveluutena, ahkeruutena, taitavuutena, taitona ja 
viisautena (Johansson 2002). Viittaukset kielteiseen konnotaatioon, kuten 
oveluuteen, viekkauteen ja huijaukseen, ovat oletettavasti peräisin jo muinai-
sesta Kreikasta, jossa kaikille saavuttamaton taito (tekhne) tulkittiin joskus 
temppuiluksi ja juonitteluksi muun muassa Homeroksen ja Hesiodosin kirjoi-
tuksissa (ks. Sihvola 1992). Tällainen taito saattoi myös aiheuttaa kateutta, 
jos osaamisesta ei ollut varsinaista välitöntä hyötyä, vaan sillä haluttiin ko-
rostaa vain harjoittajan viisautta ja erinomaisuutta muihin verrattuna. Raja 
taidon, taikuuden ja petoksen välillä oli näin häilyvä.  

Käsityöllä voidaan tarkoittaa myös käsityötuotteen suunnittelu- ja val-
mistusprosessia kokonaisuudessaan, jolloin se sisältää tuotteen tai tuotoksen 
(Anttila 1993, 32–33). Lisäksi sillä voidaan ymmärtää erilaisissa muodoissa 
olevia tuotoksia, joita syntyy suunnittelu- ja valmistusprosessien välituottei-
na, esimerkiksi luonnoksia ja prototyyppejä (Suojanen 1993, 13). 

Käsityön määritelmät eroavat merkittävästi eri kulttuureissa ja kielissä, 
kuten pohjoismaissa sekä Isossa-Britanniassa ja Amerikassa. Ihatsu (1996, 
1998, 2002) on tarkastellut suomalaisten termien käsityö, taidekäsityö ja 
muotoilu määritelmiä brittiläisissä ja amerikkalaisissa käytänteissä. Hän tote-
aa määritelmien olevan ennen kaikkea suhteessa muotoiluun (Ihatsu 2002, vi; 
1998, vi). Muotoilu (design) on Suomessa kuitenkin hajanaisesti määritelty 
termi ja sitä pidetään käsityötä lähellä olevana terminä. Anttila määrittelee 
sen jopa synonyymiksi käsityö-termille (Anttila 1993, 27; ks. myös Ihatsu 
2004). Terminä muotoilu on Suomessa etenkin käsi- ja taideteollisuusalaa ja 
teollista muotoilua kuvaava, eikä sen käyttö ole yleistynyt niinkään koulun 
käsityökasvatuksen tai taidekasvatuksen alueilla, kuten on tapahtunut muissa 
Skandinavian maissa. Ihatsun tutkimus perustuu ennen kaikkea ammattimai-
sen käsityön määritelmiin ja tähän nojaten määritelmien liittäminen muotoi-
luun on ymmärrettävää.  

Brittiläinen koulukäsityö ei tunnista käsityötä (craft) erillisenä, vaan se 
on joko art and design -käsitteen tai design and technology -käsitteen alla 
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riippuen siitä, halutaanko korostaa taiteellista toimintaa vai muotoilua (Jokela 
2003, 68–71). Näitä käsityön muotoja erottaa myös luovuudelle annettu pai-
no opetuksessa (s. 70). Design and technology on etupäässä graafiseen suun-
nitteluun ja muotoiluun perustuvaa ja vastaavasti art and design enemmän 
taiteeseen ja ilmaisuun perustuvaa toimintaa. Suomalainen koulukäsityön 
muoto sijoittuu huonosti kumpaankaan alueeseen. Sitä vastoin käsityötaiteen 
perusopetuksen voisin sijoittaa lähemmäs art and design -käsitettä. 

Nygren-Landgärds (2000) on tarkastellut Pohjoismaissa käytettyä käsi-
työtermiä slöjd, joka esiintyy tässä muodossa suomenruotsalaisessa ja skan-
dinaavisissa käytänteissä sekä muodossa sloyd etupäässä pohjoismaisissa 
englanninkielisissä teksteissä. Slöjd-termin määritelmä on Nygren-Land-
gärdsin (2000) mukaan laajempi kuin vain sanojen tekstiilityö, tekninen työ, 
taidekäsityö ja taide. Erikseen määriteltyinä ne eivät johda Nygren-Land-
gärdsin mukaan kokonaisen käsityön määrittelyyn, jonka kuitenkin slöjd 
sisältää. Slöjd ei tarkoita vain toimintaa, joka ”pitää ihmisen kädet liikkees-
sä”, vaan sen merkitys löytyy siitä, että yksi ja sama ihminen toteuttaa koko 
prosessin, jolloin voidaan puhua kokonaisesta käsityöstä (Nygren-Landgärds 
2000, 16–17; vrt. Kojonkoski-Rännäli 1995, 92–93; Lepistö 2004, 17–21). 
Prosessi sisältää työn suunnittelun, ongelmanratkaisun suunnittelu- ja valmis-
tusprosessin aikana, työn valmistuksen sekä tuotteen ja prosessin arvioinnin 
ja testauksen (Nygren-Landgärds 2000, 16–22; myös Lindfors 1991, 70–103; 
Anttila 1993, 32–33; Suojanen 1993, 9; Kojonkoski-Rännäli 1995, 92; Sei-
tamaa-Hakkarainen 2000, 38).  

Myös taiteen perusopetuksessa käsityötä voi kuvata kokonaiseksi käsi-
työksi. Siihen voi mahdollisesti liittyä myös ositetun käsityön luonnetta, jos 
toiminta on jaettu eri tekijöiden kesken, esimerkiksi ryhmätöissä. Kojonkos-
ki-Rännäli (1995, 93–94) pitää käsityötä ositettuna myös silloin, kun käsityö-
tä tehdään mallista seuraten ja kopioiden tai vain pienin muutoksin toteutet-
tuna. Koulukäsityötä voidaan pitää sekä kokonaisena että ositettuna (Lepistö 
2004, 51–53), sillä koulukäsityöhön kuuluu, varsinkin alkuvaiheessa, teknii-
koiden harjoittelua valmiiden mallien mukaan, jolloin tehdään ositettua käsi-
työtä. Tavoitteena siinäkin on kuitenkin siirtyminen kokonaisen käsityön 
tekemiseen (Lepistö 2004, 51–53). 

Taiteen perusopetuksessa käsityö ymmärretään toimintana, jossa tavoi-
tellaan persoonallista ilmaisua, joka välineellistyy moninaisten käsityöllisten 
materiaalien, tekniikoiden ja työvälineiden avulla (vrt. Humalajärvi & Seilo 
1999, 9). Sitä voisi luonnehtia myös kokeilevaksi käsityöksi, kun käsityö 
nähdään mahdollisuuksien kenttänä uudelle ja ennakkoluulottomalle. 
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Taide (art) määritellään englannin kielen sanakirjan ´Webster´s Ency-
clopedic Unabridged Dictionary´ (1989) mukaan muun muassa: 1) laaduksi, 
tuotteeksi tai vaikutukseksi arvioituna estetiikan periaatteiden mukaisesti, eli 
mikä on kaunista, vetoavaa tai muuten tavallista merkittävämpää; 2) tietyn 
tasoiseksi tuotteeksi arvioituna esteettisin kriteerein, kuten taideteokset; 3) 
taiteenalueeksi; 4) miksi tahansa alueeksi, jossa käytetään taiteellisia taitoja 
tai tekniikoita; 5) tekemisen taidoksi; 6) erityiseksi taidoksi toteuttaa jotakin 
inhimillistä toimintaa. Sanan art varhainen käyttö viittasi ylipäätään taitoon, 
oppimiseen ja oppineisuuteen, mutta esimerkiksi 1200-luvulla sana on mer-
kinnyt myös oveluutta, viekkautta, jekkua ja hämäämistä (Collins English 
Dictionary 1994). Ominaisuuksia, joita on liitetty varhemmin myös käsityö-
hön.  

Taidetta voi lähestyä käsitteenä monesta lähtökohdasta käsin. Arthur 
Danto (1981) esimerkiksi käsittelee taiteen problematiikkaa teosten näkemi-
senä ja tulkintana. Vaikka tässä tutkimuksessa en nojaa hänen ajatuksiinsa, 
on hänen näkemyksensä mielenkiintoinen. Hänen mukaansa jos teos on taide-
teos, sen näkemiseen ei ole mitään neutraalia tietä, tai taideteoksen näkemi-
nen neutraalisti ei ole sen näkemistä taideteoksena. Hän olettaa, että taidete-
oksen tulkintaan tarvitaan tietoa ja ymmärrystä taidemaailmasta. Danton 
(1981, 119) mukaan tulkitakseen teosta tulkitsija tarvitsee taidemaailman 
määrittelemää teoriaa siitä, mikä on työn olemus. Oleellista hänen mielestään 
on ymmärtää taiteen teorian luonne, joka voimallaan irrottaa työt todellisesta 
maailmasta ja tekee niistä osan toista maailmaa, taidemaailmaa – tulkittujen 
asioiden maailmaa (Danto 1981, 135). Danton mukaan tulkinta tuottaa sisäi-
sen yhteyden teoksen ja maailman välille. Edelleen kysymys, milloin työ on 
taidetta, muuttuu kysymykseksi, milloin työn/asian/toiminnan tulkinta on 
taiteellinen tulkinta (Danto 1981, 135.) Danton määritelmän pohjalta voisi 
hyvinkin päätellä, että taidepiiri määrittelee, mikä on taidetta, mikä ei, ja 
tämän perusteella voisi olettaa, että taiteeseen syvällisesti perehtymättömällä 
maallikolla ei olisi taiteelliseen tulkintaan riittävää osaamista. Tällöin taitees-
ta puhuttaisiin vain korkeakulttuurina, joka on vain harvojen saavutettavissa, 
ja vietäisiin pohja taiteen laajemmalta yksilöä kehittävältä vaikutukselta ja 
ajatukselta, että taide kuuluu kaikille.  

Toisaalta, kuten Jari Kupiainen (2004) esittää, tiukka taide/käsityö -ja-
ottelu on ongelmallista eikä sitä juurikaan esiinny länsimaisen kulttuurin 
ulkopuolella, jossa taide sulautuu saumattomasti yhteisön muihin piirteisiin: 
uskontoon, rituaaleihin, myytteihin, yhteiskunnalliseen valtaan ja hierarkioi-
hin sekä sosiaalisen toiminnan alueisiin (kuten aseet, pyyntivälineet, puvut, 
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koristautuminen). Näin on myös suomalaisessa kansankulttuurissa, josta niin 
käsityö kuin taidekin ammentavat aiheita. Kupiaisen mukaan tällaisissa yhte-
yksissä taiteesta ja käsityöstä puhuminen ilmentää ennen kaikkea kulttuuri-
sesti vieraita euroamerikkalaisen korkeakulttuurin luokitteluja eikä niinkään 
omaa perinnettä. (Kupiainen 2004.) 

Taide voidaan määritellä myös suhteessa yleisöön (Zangwill 1999). Te-
oksia, joita ei ole tarkoitettu yleisölle, ei ole tarkoitettu taiteeksi. On myös 
tuotoksia ja teoksia, jotka muuttuvat taiteeksi välillisesti, kuten yksityiset 
runot tai maalaukset, silloin kun joku toinen saattaa ne yleisön tarkasteltavik-
si. (Zangwill 1999.) Onko siis taidetta se, kun käsityö viedään kansan nähtä-
ville, totutun työskentelytilan ulkopuolelle, kuten toisinaan käsityössä tapah-
tuu? Jos se, mitä halutaan esittää, on tarkoitettu taiteeksi tai sillä halutaan 
viestittää jotain, voi sitä pitää taiteellisena tuotoksena. Tällöin mikä tahansa 
ryhmä määrittelee taiteen, vaikka ryhmä olisi pieni ja määrittely hyvin rajat-
tua, toisin kuin esimerkiksi Danto (1981, 135) haluaa taiteen nähdä.  

Taide ei määrity pelkästään tuotteiden ja teosten kautta, sillä tällöin jää 
piiloon taiteelle ominainen tekeminen ja toimiminen, jossa esteettisellä ha-
vainnoinnilla, mielikuvituksella, luovuudella ja ilmaisulla on keskeinen sija. 
Taiteellisen työskentelyn pääasiallisin tarkoitus Kalle Hammin (2003) mu-
kaan ei ole tuottaa taide-esineitä sinällään, vaan tuottaa uusia tapoja ajatella 
ja näyttää koettu asioiden tila. Hamm kuvaa tätä tutkivaksi taiteelliseksi työs-
kentelyksi, jolla hän ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan sitä, että pitäisi hankkia 
uutta todistettua tietoa maailmasta, kuten arkeologit tai taidehistorioitsijat 
tekevät löytäessään uusia esineitä. Taide on ennen kaikkea tekijän ilmaisun 
kautta tuotua näkemystä ja tulkintaa niin itsestä kuin maailmasta (Hamm 
2003.) 

Taidetta voisi määritellä dimension avulla, jossa toisen ääripään muo-
dostaa tiede ja toisen taide, vaikka nämä ääripäät eivät olekaan toisiaan pois-
sulkevia, vaan niistäkin löytyy yhtymäkohtia. Viime aikoina pohdinta taitees-
ta ja tieteestä on ollut vilkasta. (Ks. mm. Sava 1998a; Vilkka 2003; Suoranta 
2003). Molempia tarvitaan, sillä ne nähdään saman ilmiön erilaisina lähesty-
mistapoina. Taiteeseen liitetään luovuus, kokemus, intuitio, tunteet ja subjek-
tiivisuus vastakohtana tieteen järkiperäisyydelle, rationaalisuudelle ja objek-
tiivisuudelle sekä teorialle ja metodille (Vilkka 2003). Vilkka (2003) ja 
Hamm (2003) puhuvat aistien kautta saavutetusta tiedosta, jonka järki kieltää 
mutta joka taiteellisen lähestymisen kautta saavuttaa ymmärryksen. He myös 
korostavat, että taiteellisen ja tieteellisen hedelmällisellä vuoropuhelulla 
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voidaan mahdollisesti saavuttaa jotain sellaista, mikä muuten ei oli mahdol-
lista. 

David Best (1992) väittää, että dikotomia tieteellisyyden ja subjektiivi-
suuden välillä on väkisin luotu, mikä marginalisoi taidekasvatuksen. Hän 
osoittaa teoksessaan The Rationality of Feeling, että taiteen eri muodot, vaik-
kakin niihin liittyvät tunteet, ovat yhtä varteenotettavia tuotettaessa objektii-
vista ymmärrystä kuin esimerkiksi tiede, sillä:  

1) taiteelliset tunteet sisältävät väistämättömästi ymmärryksen ja tiedon, 
2) tulkitseva järkeily on keskeinen elementti ymmärryksen ja arvioinnin 

muodostamisessa, ei ainoastaan taiteessa 
3) järkeily voi muuttaa ymmärrystä ja sen yhteydessä myös tunnetta.  
 
Best ei erota tunteita tiedosta ja järkeilystä, vaan päinvastoin taiteelliset tun-
teet ovat luonteeltaan rationaalisia ja tiedollisia. Bestin mukaan tai-
dekasvatusta ei pitäisi erottaa omaksi subjektiiviseksi saarekkeekseen, tuntei-
den temmellyskentäksi, vaan se on tärkeä osa ymmärtämisen ja rationaali-
suuden oppimisessa. (Best 1992, 1–10.) 

Vilkka puolestaan toteaa, että järki (tiede) etsii totuutta ulkoapäin ja tai-
de puolestaan sisältäpäin, mutta yhteistä niille on toiminta, joka ottaa yksilön 
haltuun toteuttamaan niihin kuuluvia tekoja. Hän havainnollistaa tätä maail-
masuhteella ja maailman kohtaamisella ilmaisten, että tutkija on anonyymi 
instrumentti, vain väline universaalisen tiedon tuottamiseen maailmassa. 
Tässä maailmassa tieteen tulokset ovat muuttumattomia, mutta samalla kui-
tenkin elottomia. Sen sijaan taide asuu Vilkan mukaan tässä maailmassa 
silloin, kun taiteilija lainaa kehonsa maailmalle, jolloin taiteilija ja maailma 
kohtaavat samassa (Vilkka 2003.) Arendt osoittaa kuitenkin huolensa siitä, 
kuinka tieteellinen toiminta näyttää valtaavan liian suuren osan ihmisen toi-
minnasta ja todellisuudesta, sillä tieteellinen toiminta pyrkii hallitsemaan 
luontoa maailmankaikkeuden näkökulmasta. Arendt muistuttaa kuitenkin, 
että vaikka tieteellinen toiminta kuinka ottaisi haltuunsa ilmiöitä, ei se voi 
sivuuttaa taiteellista toimintaa. Tieteeltä puuttuu hänen mukaansa kyky luoda 
tarinoita ja etsiä uutta. (2002, 324–327.)   

Taiteen tekijä antautuu maailmalle välineineen, toisin sanoen tietoineen, 
taitoineen ja konkreettisten esineiden avulla, Vilkka toteaa. Tästä saa uusi 
alkunsa. Kehollisina, aistien välityksellä olemme jatkuvasti alttiina sellaisel-
le, minkä järkemme kieltää mutta mille taide antaa mielen (Vilkka 2003.) 
Taiteen tehtävä on tutkia aistien tietoa maailmasta sekä tehdä se näkyväksi ja 
ymmärrettäväksi (Hamm 2003). Taiteellisuus ja taide ovat subjektiivista, ja 
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niitä oppii näkemällä ja aistimalla. Tämä on jokaiselle ihmiselle mahdollista. 
Omien elämystensä, kokemustensa, oman kehon tuntemuksensa, aistimuksi-
ensa sekä intuition kautta ihminen luo myös omaa sisäistä taidettaan. ”Tai-
teen käsitteet eivät ole sovittu kiinteiksi, vaan ne ovat muutettavissa persoo-
nallisen merkityssuhteen ja tulkinnan ohjaamina” (Sava 1998a, 112), ja näin 
on myös käsityössä. Taiteen ja käsityön merkityssuhde näyttää löytyvän 
yksilön sisäisestä merkityksenantoprosessista ja tulkinnasta. Taiteen tekemi-
nen on puolestaan Wilsonin (1998) mukaan kulttuurin rakentamisen avulla 
prosessi itsetietoisuuteen.  

Tarkastelen tässä tutkimuksessa ihmistä aistivana, kokevana ja merki-
tyksiä hakevana (vrt. Vilkka 2003; Hamm 2003). Taiteen kautta haetaan uutta 
tietoa niin käsityöllisistä kuin kulttuurisista ja ympäristöllisistä ilmiöistä. 
Taiteella ymmärretään tässä yhteydessä tutun ja tuntemattoman kohtaamista, 
jossa aistien ja kokemusten kautta pyritään ymmärtämään niin maailmaa kuin 
itseämme ja maailmassa oloamme. Se on tie itseen, itsetutkiskeluun ja it-
seymmärrykseen.  
 

 
4.3.2 Käsityömuotoilu ja käsityötaide  
 
Käsityön ja varsinkin sen taiteellisen ulottuvuuden ja luonteen määrittämises-
sä nousevat merkittäviksi vertailukohteiksi muotoilu ja kuvataide (vrt. Ihatsu 
2004). Käsityön ja taiteen suhde on synnyttänyt monenlaisia uusia käsitteitä, 
kuten taidekäsityö, muotoilu, käsityömuotoilu ja käsityötaide. Nämä käsitteet 
ovat usein kontekstisidonnaisia, ja määritelmät voivat olla hyvinkin päällek-
käisiä.  

Keskiajalla käsityöläisyyttä arvostettiin ennen kaikkea tarvikkeita val-
mistavana tekemisenä, mutta nykyään tuon ajan käsityötä arvostetaan taidok-
kaana taidekäsityönä ja -tuotteina. Taidehistoria esittää keskiajan ehkä tunne-
tuimpana taidekäsityönä Bayeux´n seinävaatetta, kapeaa 70 metrin pituista 
taidokkaasti päällikeompelulla kuvioitua vaatetta, joka esittää Vilhelm Val-
loittajan Englannin retkeä vuonna 1066. Se on tehty Englannissa noin vuonna 
1080 ja tällä hetkellä sitä säilytetään Bayeux´n museossa Ranskassa. Taidok-
kaita taidekäsityön tuotteita on myös vanhemmalta ajalta, esimerkiksi huo-
pamosaiikilla tehty seinävaate tai matto, joka on tehty n. 400 eKr. ja se on 
hautalöytö Pazyrykista Altai-vuorilta (Sjöberg 1999, 11). Siinä taidokkaasti 
kuvattu ritarin palvoma jumalatar toistuu kahdessa rivissä koko työn pituu-
delta. Nykyään työtä säilytetään Eremitaasissa Pietarissa. Aasiassa huovutus-
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tekniikka oli kehittynyt hyvin taiteelliselle tasolle jo varhain ja se on nyky-
äänkin tärkeä osa aasialaista kansanperinnettä. Taiteelliset huovutustyöt oli-
vat etupäässä käyttöesineitä, joita annettiin myös lahjoiksi. Mutta on löydetty 
myös koriste-esineiksi tarkoitettuja huovutustöitä, kuten Altain vuoriston 
Pazyrykistä, 400–300 eKr. olevien puisten valtaistuinvaunujen katoksen 
kulmia koristaneet huovutetut joutsenet. (Sjöberg 1999, 11.) 

Eräs aineistoni asiantuntija (4/K) toteaa runollisesti käsityön ja taiteen 
symbioosista seuraavaa: Käsityön voidaan sanoa olevan ikään kuin "taiteen 
äiti", koska se on alkuperäinen kuvataiteen tekotapa – oli ennen taidetta. 
Mutta tämä "lapsi" on jo kauan elänyt itsenäistä elämäänsä, ja käsityö on 
jatkanut omaansa (4/K). On vaikea tarkalleen osoittaa, koska taide on koko-
naan vapautunut käsityön luonteesta. On kuitenkin tietoa siitä, että vielä var-
haisrenessanssin aikaan esimerkiksi Italiassa, joka oli merkittävä käsityöläi-
syyden sekä maalaus- ja veistotaiteen keskus, arvostettiin taiteilijan taituruut-
ta sekä teknistä osaamista. Taiteilijat saivat oppinsa käsityöläisten oppipoiki-
na. Taide alkoi kuitenkin irtautua entistä selvemmin käsityöammateista ja 
samaan aikaan alkoi taiteilijan ammatti saada arvostusta myös ylemmissä 
yhteiskuntaluokissa. Tämä tapahtui täysrenessanssin aikaan, jolloin ihailun 
kohteiksi nousivat puolestaan muut syvällisemmät ominaisuudet, kuten tai-
teellinen luovuus. Siirryttiin käsityöläisyyteen liittyvästä kätevyydestä ja 
taidosta luovaan taiteelliseen toimintaan. Taide oli kuitenkin yhä syvästi 
kiinni todellisuudessa ja edusti arkielämän tuotetta. (Vallentin 1995, 17–22.) 

Vasta renessanssin aikana taide alkoi saada arvostusta omana itsenään 
sekä taiteilija luovuudellaan. Tuolta ajalta on peräisin käsitys, että käsityö on 
fyysistä ja toistavaa, taide puolestaan henkistä ja luovaa (Niiniluoto 1999; 
Ihatsu 2004). Teollistumisen myötä 1800-luvun lopulla alkoi Arts and Crafts 
-liike, jonka tarkoitus oli vastustaa käsityöalan täydellistä teollistumista sekä 
arjen käyttöesineiden esteettisyyden rappeutumista. Liike korosti taiteen 
kuuluvan käsityön tavoin kaikille ja levitti ajatusta kauniin arjen -käsitteellä 
(Ihatsu 2004.) Toisaalta 1900-luvun taideteollisuus yhdisti toisiinsa taiteelli-
sen luovan suunnittelun (design) ja teollisen massatuotannon ja myös tätä 
kautta estetiikka sai osansa ihmisen arkielämän ympäristöstä (Niiniluoto 
1999). 

Maalaus voi olla taideteos,  
tai matto tai liina voi olla taideteos.  
Huonekalut tai asunnot voivat olla taideteoksia. 
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Toteamus on erään Kintauden ala-asteen lapsen näkemys taideteoksesta 
(Kauppinen 1999). Se kertoo, kuinka taide voi nykyään liittyä jokaisen ar-
keen. Se on ympärillä olevia asioita, jotka pitää aistia, kuulla, tuntea ja nähdä. 
Lainaus kertoo myös siitä, kuinka taide voi olla käsityötä ja käsityö taidetta. 

Ihatsu (1998) kuvaa tutkimuksessaan Craft, Art-craft or Craft-design 
brittiläistä uudistusmielistä käsityötä taidekäsityöksi ja käsityömuotoiluksi, 
jotka suuntautuvat voimakkaasti tulevaisuuteen ja perinteisten arvojen ravis-
teluun. Niissä taidetta arvostetaan korkealle ja valmistettavia tuotteita arvioi-
daan taiteellisuuden, luovuuden ja vapaan ilmaisun kannalta (Ihatsu 1998, 
vi). Käsityömuotoilu eroaa Ihatsun mukaan taiteellisesta suuntauksesta siinä, 
että muotoilussa valmistetaan käyttöesineitä ja suunnittelija myös itse valmis-
taa tuotteen, ja näin se on lähempänä perinteistä käsityötä kuin taidekäsityö. 
Suomessa taidekäsityö on Ihatsun mukaan lähellä brittiläistä käsityömuotoi-
lua, vaikka meillä tällainen käsite ei vielä olekaan yleisesti vakiintunut.  

Suomalaisissa käsityön määritelmissä toisen mielenkiintoisen poikkeuk-
sen tekee suomalainen (haute) couture, salonkimuodin vaatima taidekäsityön 
muoto, jota Ritva Koskennurmi-Sivonen (1998) on tutkinut Riitta Immosen 
tuotannon avulla. Tämä käsityön muoto, jossa suunnittelijan lisäksi käytetään 
muutakin työvoimaa, on Koskennurmi-Sivosen (1998, 52–53) mukaan vaike-
asti sijoitettavissa mihinkään Ihatsun (1998) esittämiin määritelmiin brittiläi-
sestä ja suomalaisesta käsityöstä, muotoilusta ja taidekäsityöstä ollen ominta-
keinen yhteenliittymä taidetta, muotoilua ja käsityötä. Koskennurmi-Sivonen 
(1998, 53) sijoittaa tämän käsityömuodon kuitenkin lähinnä taidekäsityön 
piiriin kuuluvaksi.  

Kuvio (kuvio 6) kuvaa suomalaisen, brittiläisen ja amerikkalaisen käsi-
työn paikkaa suhteessa perinteeseen, taiteeseen ja suunnitteluun. Ihatsun 
(2002, 197–198) mukaan suomalainen käsityö on lähimpänä muotoilua ja 
perinteistä traditiota ja materiaaleja kunnioittavaa käsityötä, kun taas amerik-
kalainen on lähempänä taidetta ja avantgarde-tyyppistä käsityön muotoa. 
Brittiläinen käsityö sitä vastoin asettuu kutakuinkin näiden kahden välimaas-
toon. Tässä jaottelussa Koskennurmi-Sivosen salonkimuoti sijoittuu lähinnä 
amerikkalaistyyppisen käsityön piiriin, jolloin siihen liittyvä taiteellinen ja 
avantgardistinen ote tulee parhaiten esiin. 
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Kuvio 6. Amerikkalaisen, brittiläisen ja suomalaisen käsityön paikka (Ihatsu 2002, 
198) 
 
Ihatsu toteaa, että nykyään käsityömaailmassa on tuntuva pyrkimys kulttuuri-
seen ja taloudelliseen tasavertaisuuteen kuvataiteen ja kuvanveiston kanssa. 
Tämä on hänen mukaansa synnyttänyt uuden käsityömuodon, käsityötaiteen. 
Käsityötaide juontaa juurensa käsityöperinteestä, mutta heijastaa tällä hetkel-
lä sellaista herkkyyttä ja voimaa, että sitä voidaan pitää esteettisesti täysin 
itsenäisenä ja siksi yhtenä kuvataiteen lajina. (Ihatsu 2004.) 

Perinteiselle käsityölle on ollut ominaista tuotteen käytettävyys ja kos-
keteltavuus, kun taiteessa puolestaan keskeistä on pyrkimys tietoiseen käsit-
teelliseen ilmaisuun. Kun käsityö pyrkii taiteen alueelle, se rikkoo perinnettä 
ja etsii uusia käytettävyyden rajoja, jopa niin, että käyttöfunktio kielletään 
kokonaan tai sitä pidetään vain teemana. Ihatsu (2004) tähdentää, että koska 
esineet eivät ole täysin käsitteellisiä, luetaan ne useimmiten sovellettuihin 
taiteisiin eikä kuvataiteisiin. Hän kuvaa, että käsityötaiteen tuottamat esineet 
eivät noudata perinteisen käsityön sääntöjä, vaan ilmentävät käsityön ja kuva-
taiteen synteesiä. Käsityötaiteelle on ominaista tekniikoiden ja materiaalien 
tutkiminen ja pitkäjänteinen kokeilu, joiden kautta etsitään uusia suuntia tai 
uutta elämää. (Ihatsu 2004.) 

Alatalo (1995) kumoaa taiteen hyvyyden käsityössä ja pohtii, ”miksi 
mennä toivioretkelle aidan toiselle puolelle, kun yksilö voi löytää laatuunsa 
ja ilmaisuvälineeseensä sopivia aitoja ratkaisuja myös käsityöstä itsestään”. 
Ajan saatossa käsityöläisten velvoitukseksi jäi perinteiden siirtäminen ja 
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kulttuurin luominen tekemiensä tuotteiden kautta, kun taas taiteilijoiden puo-
lestaan luomiensa elämyksien ja persoonallisten teosten kautta (Alatalo 
1995). Mutta miksi käsityössä ei saisi olla pyrkimystä syvällisempään oman 
aistillisuuden ja kehollisuuden tutkiskeluun kuten taiteessa (vrt. esim. Vilkka 
2003; Hamm 2003). Se ei silti vie käsityöltä sen laadullista arvokkuutta, vaan 
monipuolistaa niin käsityöllistä tuotetta kuin myös yksilön ja yhteisön koke-
musmaailmaa.  

Ihatsu puhuu käsityötaiteesta yhtenä käsityöläisyyden ammattimuotona, 
mutta yhtä lailla siitä voidaan puhua yhtenä taidekasvatuksen osana. Tällai-
nen nimitys kuvaa varsin mainiosti sellaista käsityöllis-taiteellista toimintaa, 
joka on vallalla taiteen perusopetuksessa käsityön alueella. Kokonaisuudes-
saan taiteen perusopetuksen tarkoitus on mahdollistaa järkevä ja pitkäjäntei-
nen taidekasvatus monella taiteen alueella, kuten on saavutettu musiikin 
kohdalla. Tässä järjestelmässä myös käsityön arvostusta on pyritty tietoisesti 
tai tiedostamatta korottamaan, sillä on tosiasia, että taidetta on perinteisesti 
arvostettu korkeammalle kuin käsityötä. 

Taiteen perusopetuksessa käsityö on toimintaa, jossa painotetaan luo-
vuutta, ilmaisua ja taiteellisten ilmaisukeinojen etsimistä. Taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan käsityön yleisessä oppimää-
rässä tekemisen prosessi on jopa tuotetta tai teosta tärkeämpi, jolloin käsityön 
esineellinen käyttötarkoitus tai kosketeltavuus hämärtyy. Laajassa oppimää-
rässä tavoitteena on puolestaan opiskelijan yksilöllinen havainnoinnin ja 
ilmaisun prosessi, jonka tuloksessa korostuu käsityölle ominainen laadukas 
tuote tai teos (vrt. Seilo 2003, 12). Tuote ei kuitenkaan välttämättä ole perin-
teinen tai perinteisesti valmistettu. Käsityö pyrkii tavallaan pysymään oman 
alueensa sisäpuolella, mutta ´vierailee´ aidan toisella puolella, taiteen alueel-
la, ottaen sieltä vaikutteita uusiin ulottuvuuksiin ja mahdollisuuksiin ja tuo ne 
takaisin käsityön alueelle muuntuvalla tavalla. 

Ihatsun (2002) esittämässä jaottelussa taiteen perusopetukseen kuuluva 
käsityö voisi sijoittua lähimmäksi brittiläistä käsityön muotoa ollen toisaalta 
uskollinen perinteelle, mutta toisaalta omaten myös avantgardistisia piirteitä: 
materiaaleja ja perinteitä kunnioitetaan, mutta etsitään myös uusia ilmaisun 
muotoja ja ravistellaan perinteisiä toimintatapoja. Tässä onkin käsityön eri-
tyisyys taiteen perusopetuksessa. Parhaiten tällaista käsityötä voisi kuvata 
käsityötaide-käsitteellä, mitä pyrin jäljempänä argumentoimaan lisää.  
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4.4 Taito, tieto ja taitavuus 
 

4.4.1 Tekhne 
 
Kreikan kielen sana tekhne käännetään useimmiten sanalla taito, mutta var-
haisissa lähteissä (esim. Homeros) sitä on käytetty laajasti kuvamaan kaiken-
laista käytännöllistä osaamista, joka liittyy inhimilliseen toimintaan, tekemi-
seen ja valmistamiseen (Sihvola 1992). Myöhemmin antiikin aikana tekhnen 
katsottiin viittaavan ennemminkin tekemiseen, jonkin asian valmistamiseen 
(poiesis), ei niinkään toimintaan (praksis). Toisaalta sitä voidaan käyttää 
kuvaamaan myös toimintaa, varsinkin kun viitataan termin tekniikan johdan-
naisiin ja siinä yhteydessä ”taitavuuteen” tai ”taituruuteen”. Tällöin taidolla 
ei tarkoiteta niinkään produktiivista tuottamista, vaan itse tekemiseen kohdis-
tuvaa taitavaa suoritustapaa (esim. taitoluistelu) (Niiniluoto 1992a). Tekhne ei 
kuitenkaan viittaa tekniikka-sanaan sen nykymerkityksessä. Teknologia 
muodostuu kyllä myös tekhne-sanasta, mutta vasta siihen liitetty kreikan 
kielen logos tekee siitä sananmukaisesti ”opin tekniikasta” (Alamäki 1997, 
21).  

Taidon filosofiaa ovat ensimmäisinä pohtineet Platon ja Aristoteles, 
vaikka hekin käyttävät taidon määritelmiä teksteissään paikoitellen epäsys-
temaattisesti. Joka tapauksessa Platon pohtii Filepos-dialogissaan taitojen 
tietopitoisuutta ja jakaa ne kahteen ryhmään sen mukaan, että toisissa käytän-
nön taidoissa vaaditaan ”laskemista, mittaamista ja punnitsemista” (kuten 
laivan- ja talonrakennus), toisissa puolestaan tarvitaan ”ammattitaitoa” eli 
”vaivalloisella harjoittelulla saavutettavaa vaistomaista kykyä” (kuten lääkin-
tätaito, maanviljelys, purjehdus, sodankäynti). Näiden pohjalta hän edelleen 
erottelee arkielämän taidot (kreik. tekhne) ja teoreettisen tiedon (kreik. epis-
teme). (Ks. Niiniluoto 1992a; Sihvola 1992.) Kuitenkaan varhaisissa kreikka-
laisissa kirjoituksissa ei määritellä näitä kahta käsitettä (tekhne ja episteme) 
toisistaan erillisinä, kuten eivät myöskään tee Platon ja Aristoteles. Nykyään 
kuitenkin jälkimmäinen liitetään nimenomaan teoreettiseen, tieteelliseen 
aitoon tietoon ja tekhnellä viitataan käytännön taitoon. 

Sanalla tekhne Platon tarkoittaa taitoa, erityisesti periaatteiden ja sääntö-
jen hallitsemaa taitoa, jota voidaan opettaa (Vuorinen 1996, 44; Sihvola 
1992). Tekhne näin viittaa sellaiseen taitamiseen, jota ihmisellä ei ole luon-
nostaan vaistonvaraisena tai synnynnäisenä kykynä (Sihvola 1992). Toisaalta 
Platon käyttää myös aidosta tiedosta esimerkkinä käsityöläisen valmistustai-
toa, tekijän tietoa, joka koostuu kyvystä käsittää tietyn prosessin lopputulos 
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ennen työn aloittamista sekä kyvystä tehokkaasti ja luotettavasti toteuttaa 
tämä alkuidea. Tällä näkemyksellä on merkitystä myös nykyään. 

Aristoteles puolestaan määrittelee Nikomakhoksen etiikan kuudennessa 
kirjassa (VI.4.1140a6–18) taidon oikeaksi järkiperäiseksi tekemisvalmiudek-
si, jolloin se liittyy tekemiseen, jonkin asian valmistamiseen (kreik. poiesis), 
ei niinkään toimintaan (kreik. praksis), joka sisältää oman päämääränsä (ks. 
myös Niiniluoto 1992a; Sihvola 1992). Aristoteles (VI.3–4) tarkastelee taitoa 
yhtenä ihmisen rationaalisen sielunosan viidestä totuutta hallussa pitävästä 
toimintavalmiudesta (Sihvola 1992). Kolme niistä kuuluu rationaalisen sie-
lunosan teoreettiselle osalle (viisaus, sofia; tieteellinen tieto, episteme ja 
intuitiivinen järki, nus). Kaksi muuta kuuluvat sen harkitsevalle osalle (eli 
käytännöllinen järki, fronesis, ja taito, tekhne). Käytännöllinen järki on päät-
televä järkiperäinen toimintavalmius (heksis praktike) ja taito vastaavasti 
päättelevä järkiperäinen tekemisvalmius (heksis poietike). Toiminnan pää-
määrä on itse järkiperäisessä toiminnassa ja siinä, onko toiminta ihmiselle 
hyväksi vai pahaksi. Tekemisen päämäärä on itse tekemisestä erillinen, ja sen 
tulokset eivät ole sinällään hyviä tai pahoja, vaan niistä tulee sellaisia vasta 
käytännöllisen järjen asettaessa ne osaksi jotakin toimintaa (ks. myös Sihvola 
1992). Tämä päämäärän erillisyys ei tarkoita sitä, että yksittäisen tekemisen 
välitön tulos olisi erillinen sen valmistamisprosessista (kuten kangas sen 
valmistajan työprosessista). Aristoteles tähdentää, että tekemistaitojen har-
joittamisen varsinainen päämäärä ei ole niinkään tekemisen tuloksena synty-
vä asia, vaan viime kädessä hyvä toiminta tai käytäntö (praksis) (ks. myös 
Sihvola 1992).  

Antiikin aikana poieettiset, tekemiseen ja valmistamiseen liittyvät taidot 
erotettiin vähempiarvoisina pidettäviin materiaalisiin taitoihin eli käden ja 
ruumiin taitoihin (kuten veisto, viljely, maalaus, rakentaminen) ja kielen 
käyttöön liittyviin symbolisiin taitoihin (kuten puhe, väittely, runous, musiik-
ki). Praksiaalisiin taitoihin puolestaan kuuluivat esimerkiksi leikki, urheilu ja 
tanssi. Esimerkiksi rakentaminen tai kengän tekeminen eivät olleet sopivia 
vapaan miehen työksi, sillä ne vaativat ruumiillista ponnistamista ja kuuluivat 
näin orjan työhön. (Niiniluoto 1992b; Vuorinen 1996, 24: vrt. Arendt 2002, 
84–89.) Hierarkkisesti käsityöläisten yläpuolella ovat asiantuntijat (arkhitek-
ton), jotka ovat taidon haltijoita ja opettajia ja näin viisaampia kuin käsityö-
läiset (kheiro tekhnes), joilla on vain kokemusta.  

Tekhne viittaa tietyssä merkityksessä sekä käsityöhön että taiteeseen, 
mutta niitä ei kuitenkaan antiikin Kreikassa erotettu toisistaan. Sanan vastine 
latinassa on ars, josta juontavat alkuperänsä myös englannin art sekä suomen 
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artisti, artisaani ja artefakti. (Niiniluoto 1992b.) Antiikin aikana vapailla 
taidoilla tarkoitettiin niitä taitoja, jotka sopivat vapaalle kansalaiselle. Aristo-
teleen mukaan edes musiikin esittäminen ei ollut sopivaa vapaalle miehelle, 
sillä se oli rahvaanomaista. Antiikin aikana puhuttiin myös mimeettisistä eli 
jäljittelevistä taidoista, joita Platon itse asiassa piti ala-arvoisina varsinkin 
kasvatuksen kannalta, sillä ne vetosivat tunteisiin eivätkä järkeen. Kuitenkin 
lähimmäksi nykyistä jaottelua antiikin aikana päästiin puhuttaessa jäljittele-
vistä taidoista, joihin luettiin ainakin tanssi, runous, musiikki, maalaus ja 
kuvanveisto. (Vuorinen 1996, 7, 15.) 

Kokoavasti sanalla tekhne tarkoitettiin antiikissa taitoa, johon liittyy 
tiettyjen periaatteiden ja sääntöjen hallitsemista ja jota voidaan opettaa (Pla-
ton). Se on järkiperäistä harkitsevaa tekemisvalmiutta (Aristoteles), joka 
ohjaa tekemistä ja valmistusta. Tekhneä voidaan kuvata myös hyvänä, taita-
vana suorittamisena, taitavuutena tai taituruutena.  

 
 

4.4.2 Käsityötaito, -tieto ja taitavuus 
 
Taito ja taitavuus ovat kuuluneet käsityöhön antiikin aikana, mutta myös 
vielä varhemmin. Jo muinaisessa Egyptissä käsityöläiset korostivat, että tai-
tava tuotos syntyy käden ja mielen rakkaudesta työhön, materiaaliin ja niitä 
suojelevaan voimaan. Taitavasti tuotettu esine ja koko siihen käytetty valmis-
tamisprosessi olivat tärkeitä etenkin tekijän mielelle. Jotta käsityöläisen työ 
olisi taitavaa, tarvittiin taidon lisäksi kutsumus, jotta tekemisen prosessi voisi 
täydellistyä. Oppinsa käsityöläiset saivat mestareilta. Tuohon aikaan käsityö-
hön ja taitavaan valmistamiseen liittyi myös taikuutta ja jumalanpalvontaa 
(esim. Ptah-jumala oli arkkitehtien, kuvamaalareiden ja käsityöläisten suoje-
lija), joka antoi tekijän kädelle taidon voimaa sekä viimeisteli työn liitäen 
siihen hengen. Muinaisen Egyptin taitavimmat käsityöläiset työskentelivätkin 
ennen kaikkea jumalien ja kuninkaiden (faaraoiden) hyväksi, ja heidän mes-
tarinäytteitään, esineitä ikuista elämää varten, on nähtävissä vieläkin. (Jacq 
2004.) Taito tehdä kestäviä esineitä kuvaa Arendtin (2002, 91–93) mukaan 
tuottavaa valmistamista, jossa esineet saattavat elää jopa pidempään kuin 
ihmiselämä erotuksena tuottamattomasta työstä, jossa ponnistelun tulos kuluu 
samaan tahtiin kuin ponnistus kestää. 

Klassillisella aikakaudella kreikkalaiset ilmaisivat, että koko käsityöala, 
jossa ihmiset valmistivat esineitä työkalujen avulla ja tekivät asioita tuottaak-
seen jotakin muuta eivätkä vain tekemisen vuoksi, oli hengetöntä (Arendt 
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2002, 158–159). Tässä viitataan kuitenkin ennen kaikkea oman edun tavoitte-
luun, jota pidettiin sivistymättömänä, ja joka vie arvon käsityön tekijältä sekä 
väistämättä myös valmistettavilta esineiltä. 

Nykyäänkin, jos käsityö (valmistaminen) on vain tuotteiden tuottamista 
ilman täyttä antaumusta tekemiseen, se on hengetöntä. Mutta käsityöläinen, 
joka pitää arvossa työtään, perehtyy työhönsä, kunnioittaa materiaalia ja 
antautuu materiaalin vietäväksi, voi saavuttaa samaa henkevyyttä kuin mui-
naiset käsityöläiset (vrt. myös Klemola 1992). Käsityöstä voi muodostua jopa 
elämisen tapa. Mekaaninen tekeminen ilman ymmärrystä tekemisestä ei ole 
myöskään taitoa. Taitoon liittyy aina toiminnan periaatteiden, eettisen vas-
tuun ja kokonaisuuden tajuaminen (vrt. Varto 2003, 8). 

Palaan vielä tekhnen käsitteeseen ja Martin Heideggerin (1996, 61–62; 
ks. myös Ree 2000) ajatuksiin taidosta. Hän ei näe tekhneä taitona tai tekemi-
senä, vaan tulkitsee sen erääksi tietämisen tavaksi. Hän kieltää jyrkästi, että 
tekhnellä tarkoitettaisiin jonkinlaista käytännöllistä aikaansaamista tai teke-
mistä. Tekhne on hänen mukaansa tietoista ”olevan esiintuomista” ja tietämi-
nen tarkoittaa ”olla nähnyt” ja edelleen näkemisen laajassa merkityksessä 
”läsnäolevan kuulemista läsnäolevana”. Hänen mukaansa käsityö ja taide 
ovat molemmat toimintoja, joissa ihminen tuo olevaisesta esiin sellaista, joka 
itsestään ei voi tulla esiin. Tulkitsen tämän siten, että miettiessään valmistet-
tavaa teosta tai työstettävää materiaalia tekijällä on tieto siitä, mitä hakea ja 
miten käsitellä materiaaliaan, ja näkemys siitä, miten päästä toivottuun lop-
putulokseen. Hänellä on kyky nähdä, ja hän odottaa vain sitä hetkeä, jolloin 
voi alkaa toteuttaa mielikuvaansa, joskin tämä toteuttaminen ei enää kuulu 
tekhnen piiriin. Toisin sanoen tekijällä on idea, jota kohti kulkea, ja kyky 
tehdä se näkyväksi. Taito voisi olla siis kykyä. 

Tosin tämä kykykään ei vielä Jarkko Savolaisen ja Timo Airaksisen 
(1992) mukaan johda artefaktin tekemiseen, vaan siihen tarvitaan psykologi-
nen halu taidollisuuteen, joka vasta voi realisoida kyvyn. Kyky ja taito eivät 
Savolaisen ja Airaksisen mukaan täysin vastaa toisiaan, vaikka niitä usein 
synonyymeina käytetäänkin. Psykologinen halu katalysoi yksilön käyttämään 
taitoaan siten, että kyky aktualisoituu taidoksi. ”Taito on ensisijaisesti yksi-
löllistä aktiviteettia, jossa luodaan tai tehdään jotakin intentionaalisesti ja 
suunnitelmallisesti kohti tavoiteltua lopputulosta.” (Savolainen & Airaksinen 
1992.) Myös Kojonkoski-Rännäli (1995, 52–54, 67) puhuu käsityön perusin-
tentiosta, joka aktivoi ihmisen tekemään käsillään ja olemaan yhteydessä 
maailmaan materian kautta. 
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Taitoon katsotaan liittyvän myös idea (mielikuva, tavoitekuva), joka oh-
jaa tekemisvalmiutta. Platon (Valtio) esitti ehkä ensimmäisenä antiikin aikaan 
näkemyksensä ideasta. Valmistaessaan esinettä käsityöläinen pitää silmällä 
sen ideaa (esim. ”sängyn ideaa”) ja vastaavasti ideaa silmälläpitäen hän var-
mistaa sen kauneuden. Pirita Seitamaa-Hakkarainen (2000, 58) puhuu tavoi-
tekuvasta, jolla hän tarkoittaa toiminnan kohteena olevaa ideaa. Tavoitekuva 
voi tarkoittaa mielikuvaa tekemisen kohteesta tai niistä toimenpiteistä, pro-
sessista, jotka on toteutettava kohteen aikaansaamiseksi. Kohdetta kuvaavat 
mielikuvat ovat orientoivia, ja vastaavasti toiminnalliset mielikuvat ovat 
operatiivisia. Tarkemmin sanottuna henkilö, joka kykenee luomaan mieliku-
via, omaa käsityötietoa, ja vastaavasti kun henkilö toimii tuloksellisesti mie-
likuvien mukaan eli tekee hyvän käsityötuotteen, on hänellä myös käsityötai-
toa (Anttila 1993, 122.) 

Käsityötaito voidaan ymmärtää monipuoliseksi taitokimpuksi, johon 
kuuluu sekä kognitiivisia (kuten menettelytapatieto, käytännöllinen tieto, 
hiljainen tieto) että kehollisia taitoja (kuten aistimiseen liittyvät taidot, moto-
riset taidot). Pelkästään tiedollisten taitojen kehittäminen ei ole käsityötaitoa 
edistävää, vaan siihen tarvitaan myös motoristen ja psykomotoristen taitojen 
kehittämistä. Taito ilmenee toiminnassa taitokimppuna ja erottamattomasti 
kietoutuneena tietoon. (Lepistö 2004, 40.) 

Jo Aristoteles korosti, että taitoja ei harjoiteta vain niiden itsensä takia, 
vaan ne ovat välineitä hyvän inhimillisen elämänkäytännön kannalta (vrt. 
Arendt 2002). Käytännöllinen järki puolestaan määrää, mitä harjoitetaan ja 
kuinka paljon. Taitoon liittyy järkiperäistä ajattelua ja harkintaa, jonka poh-
jalta käytännöllisesti järkevä kykenee näkemään myös, mitkä asiat ovat hä-
nelle hyviä ja hyödyllisiä, ei vain jollakin erityisalueella, kuten terveyden tai 
kunnon kohdalla, vaan nimenomaan hyvän elämän suhteen (Aristoteles: 
Nikomakhoksen etiikka). Tämä on perusta myös käsityössä, eli käsitöitä ei 
tehdä pelkästään siksi, että kädet ja keho saisivat liikuntaa (vrt. Nygren-
Landgärds 2000, 17), vaan siksi, että käsityön avulla voidaan saavuttaa jotain 
sellaista, mikä tukee hyvää inhimillistä elämää. Valmistuvat tuotteet ovat 
vain yksi osa tätä prosessia, ja ne voivat myös edistää hyvää mieltä ja osaa-
mista. Mutta tärkeää on myös tekemisen prosessi ja sen päämäärätietoisuus.  

Käsityötaitoa ei määritellä vain tiettyjä tuloksia tuottavan tekemisen ky-
kynä ja valmiutena, vaan myös tekemisen ja toimimisen hyvänä laatuna, 
taitavana suoriutumisena. Taitojen perusta on jokaisessa ihmisessä itsessään, 
ja taitavuus syntyy systemaattisen ja pitkäjänteisen harjoittelun avulla. Taidot 
ovat ihmisen ominaisuuksia, jotka ovat hänen sisällään, ja niiden kehittymi-
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nen ja kehittäminen ovat hänelle kokemuksena miellyttäviä ja palkitsevia 
(Kojonkoski-Rännäli 1995, 67–69; Lepistö 2004, 32–40). Taidot ja tiedot 
ovat ihmisen pääomaa, hänen käyntikorttinsa, jolla hän kertoo itsestään ja 
ominaisuuksistaan. Ne ovat myös yksilön tulevaisuuden peruspilareita, joiden 
avulla selvitä eteen tulevista asioista ja kokemuksista. 

Tieto ja tietäminen. Taitamiseen liittyy läheisesti tietäminen. Tietämisen 
käsite on monimuotoinen, eikä sen tulkinta ole enää niin yksisilmäinen kuin 
aiemmin, jolloin ajateltiin tiedon kulkevan konkreettisesta abstraktimpaan ja 
tietäminen käsitettiin abstraktisen ajattelutoiminnan tulokseksi (Reimer 
1992). Tietämisen tapoja on kuitenkin monia, kuten esteettinen, tieteellinen, 
intuitiivinen, narratiivinen, paradigmaattinen, formaalinen, käytännöllinen ja 
henkinen tietäminen (Reimer 1992; vrt. Pearse 1983). Tärkeää on ennen 
kaikkea se, mikä tieto ja tietäminen taiteen avulla kasvattamisessa on oleellis-
ta ja mihin se kohdistuu. Pearse (1983) tarkastelee tietämistä ja sen paikkaa 
kolmen paradigman avulla, Reimer (1992) puolestaan kysymysten avulla: 
tietämistä jostakin (kuten muoto, sisältö, funktio, materiaalit), tietämistä 
miten (kuten ideoiden ja tunteiden välittäminen taiteen ja käsityön keinoin) ja 
tietämistä miksi (kuten ymmärrys, miksi jotakin tehdään suhteessa tiettyyn 
kontekstiin). Kaksi ensimmäistä muotoa viittaavat esteettiseen kasvatukseen, 
viimeinen enemmän kulttuuriseen ja yhteisölliseen kasvatukseen, johon tie-
täminen linkittyy kriittisen reflektoinnin avulla. 

Taidon luonteeseen kuuluu jatkuvuus, tiedon ja tietämisen luonteeseen 
puolestaan päättyneisyys. Tieto kuvailee päättyneen asian tilan (esim. kudottu 
kangas), kun taas taito keksii keinot, miten tähän päämäärään päästään. Tai-
don ja tiedon välillä on siis välimatka, joka liitetään aistisuuteen. Aistisuudel-
la viitataan ihmisen konkreettiseen keholliseen suhteeseen maailmansa kans-
sa, sillä se on keskeinen tapa olla maailmassa (Varto 2003, 13). Aistiminen 
konkretisoituu tunnon, näön, kuulon, maun tai hajun kautta ja on näin selvin 
kosketuspinta maailmaan. Taito ja taitaminen eivät näin voi olla kaukana 
ihmisen kehosta, sillä ne ovat ihmisessä kiinni. Kojonkoski-Rännäli (1995, 
62–66) tähdentää, että tieto itsessään ei ole ihmiselle lainkaan merkityksellis-
tä ilman taitoa, sillä tieto tulee hyödylliseksi vasta, kun se liittyy taitoon, 
toisin sanoen taidon avulla tieto voidaan ottaa käyttöön. Tiedon voisi nähdä 
antavan pohjan taidolle ja innoittavan taidon liikkeelle. Tähän perustuu itse 
asiassa taidekasvatuksen lähtökohta, sillä ilman käytännön kokeilemista on 
vaikeaa, ellei mahdotonta, saavuttaa proseduraalista tietoa (taitotieto, toimin-
tatieto, know how). Proseduraalista tietoa voi kehittää vain taitoa harrastamal-
la, eli yksilö oppii tehdessään (ks. Syrjäläinen 2003, 16). 
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Taitotieto. Taitotiedolla (toimintatieto, know how) voidaan tarkoittaa 
esimerkiksi taidon antamaa tietoa. Tässä merkityksessä taitotieto on sellaista 
toiminta- ja suoritustapoja koskevaa tietämystä tai ymmärrystä, joka saavute-
taan sen kaltaisen taidon harjoituksen avulla kuin Deweyn learning by doing-
periaatteen soveltaminen. (Niiniluoto 1992b.) Taitotietoa, menettelytapoja 
koskevaa tietoa tarvitaan käsityössä esimerkiksi ongelmanratkaisussa, mutta 
myös kokonaisuuden eli käsityöllisen suunnittelu- ja valmistusprosessin 
hahmottamisessa. 

Taitotiedolla voidaan toisaalta ymmärtää taitoa koskevaa tietoa, samaan 
tapaan kuin arkitieto eli arkielämää koskevaa tietoa. Tällöin taitotieto on 
eräänlaista ”metataitoa” eli kykyjen ja taitamisen takana olevaa tietämistä, 
joka tehostaa ja mahdollistaa taitojen harjoitusta. (Niiniluoto 1992b.) Jäl-
kimmäisen tulkinnan mukaisena taitotieto viittaa sellaiseen tietojoukkoon, 
joka liittyy Platonin ja Aristoteleen toteamaan taitojen tietopitoisuuteen. Se 
liittyy muun muassa tekijän tietoon eli taitavaan suoritukseen kykenevän 
käsityöläisen tietoon toimintansa päämääristä. Taitotiedon voi katsoa liitty-
vän myös sellaisiin alalla vallitseviin traditionaalisiin konventioihin, joita 
niin käsityöllä kuin taiteellakin on. Tietyt hyväksytyt sopimukset velvoittavat 
toimimaan tiettyjen periaatteiden mukaisesti, kuten mikä on hyvää, kaunista, 
mielekästä ja tavoiteltavaa. Käsityössä nämä voivat liittyä objektien formaa-
leihin ominaisuuksiin ja toisaalta teknisen valmistusprosessin taiturimaiseen 
hallintaan (Kupiainen 2004). Taiteessa nämä oletukset voivat puolestaan 
liittyä ymmärrykseen esteettisistä muodoista, mielikuvien muodostamisesta 
ja ilmaisutavoista.  

Kun liikutaan käsityön ja taiteen välimaastossa, tarkoittaa se joidenkin 
vallitsevien konventioiden väistämätöntä rikkomista. Tällaista äänettömästi 
sovittua taitotietoa voisi verrata tieteessä käytettyyn termiin paradigma, jol-
loin taitotieto yhdistyy alalla vallitseviin näkymättömiin oletuksiin taitami-
sesta ja tietämisen päämääristä. Hiljainen taitotieto on hyödyksi yleensä 
tutkivan otteen omaavassa taiteellisessa toiminnassa, ei ainoastaan tieteelli-
sessä toiminnassa, ja siitä voi poimia myös aineksia luovalle assosioinnille. 
Päivi Granö (2003) esittää, että tutkivaan taiteelliseen toimintaan liittyy aina 
heittäytymistä, kuitenkin reflektoiden. Reflektoinnin taustalla on hyvä tai-
teenalan traditioiden ja nykyhetken tuntemus eli alueen hiljainen taitotieto. 
Reflektoinnissa käydään dialogia, jossa täytyy tottua välissä olemiseen ja 
ajoittaiseen ymmärtämättömyyteen. Dialogiksi tulkitaan myös ei-kielellinen 
toiminta.  
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Toimintatieto voi olla myös ei-kielellistä, hiljaista tietoa. Ensimmäisenä 
hiljaisen tiedon käsitteen, tacit knowledge, on tuonut päivänvaloon ja teoreet-
tiseen keskusteluun Michael Polanyi 40 vuotta sitten. Hän esitti ajatuksen, 
että tiedämme enemmän kuin osaamme kertoa. Useimmiten hiljaista tietoa ei 
edes voida pukea sanoiksi, vaan se näkyy vain tekijän sulavassa toiminnassa 
ratkoa ongelmia ja jatkaa eteenpäin. Sitä voi olla taitavalla tekijällä, mutta ei 
amatöörillä. (Koivunen 1998a; Koskennurmi-Sivonen 1998, 76–77.) Se on 
kehon tietoa, joka aistimusten ja kokemusten kautta kumpuaa vaistonvarai-
sesti sisältämme. Se on sisäistä ajattelua, joka vaistonvaraisesti nousee alita-
junnasta keinuen vaiston ja tietoisen ajattelun välillä (Wilson 1998) ja ulkois-
tuu esimerkiksi käyttäytymisessä ja toiminnassa. Wilson (1998) pitää oival-
lusta sillan ylityksenä vaistomaisen tiedon ja tietoisen ajattelun välillä: vaisto 
– intuitio – kognitio. Oivallus on siis intuitiivista, ja intuitiota voisi puoles-
taan kuvata Wilsonin (1998) mukaan metaforalla eocognitans – ”dawn thin-
king”, joka tarkoittaa tarkkaa, syvää ajattelua, varhaista ajattelua, ajattelun 
sarastusta. Termin voisi tulkita myös ajattelun heräämiseksi.  

Tämä sisäinen tunne, intuitio onkin erityislaatuinen tiedonlähde, joka 
erottaa ihmiset toisistaan. Arendt (2002, 16) puhuu toiminnan yhteydessä 
ihmisten moninaisuudesta eli ihmisten erilaisuudesta. Tähän liittyy ihmisten 
erilaiset tiedot ja taidot. Jokaisella ihmisellä on myös erilainen hiljaisen tie-
don kapasiteetti ja erilainen kyky käyttää sitä. Hiljaisessa tiedossa on kysy-
mys kyvystä havaita ja tulkita monivivahteisia ei-sanallisia merkkejä, ihmis-
ten käyttäytymistä tai oman yhteisön sosiaalisia käytäntöjä (Nurminen 2004). 
Tällä kyvyllä on merkitystä taiteellisessa toiminnassa, kuten sosiokulttuuri-
sessa toiminnassa, jossa tietyt kulttuuriset tavat ja merkit sekä innoittavat että 
provosoivat ottamaan kantaa. 

Riitta Mikkonen (2004) puhuu sanattomasta käsityötaidosta ja kuvailee 
sitä käsityön tekemiseen kuuluvaksi erityiseksi taidon alueeksi, jolle on omi-
naista, että sitä ei voi omaksua ainoastaan verbaalisen viestinnän avulla. Sitä 
kuvaa sisältäpäin kuin itsestään tuleva tieto, joka koetaan motivaationa ja jota 
voisi kutsua myös tekemisen pakoksi. Sanaton käsityötaito voi liittyä kaikkiin 
käsityön osa-alueisiin suunnittelusta ja teknisestä taitamisesta ammatilliseen 
kokonaisosaamiseen, samoin käsityötuotteen käyttämiseen tai havainnointiin 
(Mikkonen 2004).  

Hiljaisen tiedon ja sanattoman käsityötaidon välillä on kuitenkin ero, 
sama kuin tiedon ja taidon, välimatka. Sanaton käsityötaito on yksilöllistä, ei 
yhteisöllistä, vaikkakin se voi olla hankittu yhteisöllisessä vuorovaikutukses-
sa. Hiljainen tieto voi olla yksilöllistä mutta myös yhteisöllistä. Yhteisöllise-
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nä siihen liittyy yhdessä oppimista ja oivaltamista, joiden kautta se muuttuu 
yhteiseksi hiljaiseksi tiedoksi, merkiksi tai hiljaiseksi aistimukseksi. Sanaton 
käsityötaito on henkilökohtaista, yksilön aistimuksin koettua. Molemmille on 
kuitenkin ominaista, että ne lisääntyvät tiedostettuna tai tiedostamatta teke-
misen ja kokemisen myötä. 

Käsityössä yleensä arvostetaan käden taitoja sekä laadukasta prosessia 
ja tuotosta. Lähtökohtana ovat taito, taitaminen, tuote ja tuotteiden suunnitte-
lu. Tarkastelen käsityötaitoa tässä tutkimuksessa sellaisena taitavana tekemi-
senä, joka edellyttää oppimista ja pitkäjänteistä harjoittelua. Tähän liittyy 
taitavuus käsityöllisten materiaalien ja välineiden käsittelyssä sekä tekniikoi-
den käytössä niin suunnittelun kuin valmistuksen yhteydessä. Proseduraalisia 
taitoja (taitotieto, toimintatieto) oppii vain tekemällä, taitoja harjoittamalla. 
Taitoon kuuluu myös tietoinen ajattelu ja harkinta, kielellinen kommunikointi 
ja sen mahdollistama uusien asioiden oppiminen, ennalta harkitseminen sekä 
valmius muodostaa systemaattinen yleiskäsitys tehtävästä työstä. 

 
 

4.4.3 Esteettinen taito ja kokemus 
 
Yleissivistävässä perusopetuksessa käsityö on taitoaine. Kun puhutaan käsi-
työstä taiteen perusopetuksessa, puhutaan taidekasvatuksesta, käsityötaitees-
ta, eli taidon opettamisesta taiteen avulla. Taidekasvatukseen kuuluu oleelli-
sesti estetiikka, mutta taidekasvatus ei ole kuitenkaan esteettistä kasvatusta 
sinällään, vaan vain yksi sen osa, joka ohjaa taidekasvatusta kasvatus- ja 
ihmiskäsityksen ohella (Varto 2003b, 7).  

Estetiikka. Estetiikan määrittely ei ole yksiselitteistä, sillä sen tehtävä on 
historian aikana kokenut muutoksia. Se on liitetty niin tiedon alueeseen kuin 
taitoon. (Varto 2003b, 8). Estetiikka tarkoittaa muun muassa filosofian haa-
raa, jonka ydinalueisiin kuuluvat a) taiteen filosofia ja b) esteettisen arvon 
filosofia eli kauneuden filosofia (Vuorinen 1996, 13). Estetiikassa voi olla 
kyse kauneuden teoriasta, taiteen teoriasta tai taiteen määrittelemisestä, tai 
yhtä lailla se voi tutkia esteettisiä objekteja, esteettistä kokemista tai taidete-
oksia, tai se voi tutkia taiteen vastaanottamista tai taiteilijan toimintaa (Varto 
2003b, 11). Estetiikkaa on käsitelty myös esteettisen sivistyksen näkökulmas-
ta pyrkimyksenä saavuttaa eheämpi ihminen tai parempi yhteiskunta (ks. 
esim. Mielityinen 2001). Yhteiskunnallisesti tämä asettaa mielenkiintoisen 
näkökulman. Esimerkiksi Mari Mielityisen (2001) tarkastelemassa saksalai-
sen filosofin Friedrich Schillerin teoriassa kulttuuri, taide ja kasvatus liittyvät 
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oleellisesti yhteen ja kulttuuri kehittyy taiteen kautta. Tässä ei ole mitään 
sinänsä uutta taiteen ja kulttuurin kannalta. Mutta Schiller näkee taiteen sisäl-
tävän kulttuurisia aineksia ”ylihistoriallisesti” ja taide etääntyy näin omasta 
ajastaan. Hän näkee ihmiskunnan sivistysprosessin ”ikään kuin automaationa, 
joka etenee, mutta joka on taiteen ja kulttuurin korostamisen ja näin myös 
ihmisyyden kokonaisuuden, totaliteetin, kautta tuotava esiin” (Mielityinen 
2001).  

Keskityn tässä yhteydessä kauneuden teoriaan, jonka mukaan estetiikka 
(kreik. aisthesis) liittyy aistisuuteen ja kauneuden tajuamiseen (oikeat suh-
teet, jäsentyneisyys, järjestys, harmonia, kokonaisuus), mutta se liittyy myös 
eettiseen (kreik. ethos) hyvään, ihmisluonteen kauneuteen (hyvyys). (Vuori-
nen 1996, 36–39; Varto 2003b, 13–17, 21). Kyvyllä tehdä kaunista on merki-
tystä myös tämän päivän maailmassa – on sivistystä omata kyky erottaa kau-
nis rumasta aivan kuten kyky erottaa tosi valheesta tai oikea väärästä (Luuto-
nen & Niemelä 2004, 8). Käsityö on yksi kanava tähän aistisuuden kokemi-
seen.  

Kauneus on Platonin mukaan positiivinen arvo ja lähellä hyvää, mutta 
se on kuitenkin eri asia kuin miellyttävyys. Platonin (Pidot) oppien mukaan 
tie kauneuden idean tajuamiseen etenee portaittain siten, että ulkoisen kau-
neuden näkemisen ja tajuamisen avulla nähdään sisäinen kauneus. Nämä 
johtavat kauniiden taitojen ja tietojen tajuamiseen ja lopulta itse kauneuden 
idean tajuamiseen (Vuorinen 1996, 4). Taitoon (kuten kauneuden tajuun) 
sisältyy siis oivaltamista toiminnan periaatteista, moraalista ja vastuusta; yhtä 
lailla siihen kuuluu kyky selittää toiselle taitonsa sekä kyky ohjata ja opettaa 
ne toisille (Varto 2003b, 8). Vaikka Platon on antanut paljon perusteita este-
tiikan ja kauneuden käsitteen tarkastelulle, on hän myös suhtautunut hyvin 
kriittisesti taiteeseen ja taiteilijoihin. Hänen mukaansa se, mikä ei koske jär-
keä, ei ole varteenotettavaa; estetiikka koskee tunteita, joten sitä koskevaa 
tietoa ei voida ottaa vakavasti. (Vuorinen 1996, 44–45; Varto 2003b, 17.)   

Estetiikan yhteydessä Platon puhuu ideamaailmasta, joka on toinen kuin 
havaittava, aistittava maailma. Hän pitää aistittavaa maailmaa vähemmän 
arvokkaana ja todellisempana kuin ideamaailmaa, sillä vain ideamaailmasta 
voi olla olemassa todellista tietoa, koska se on muuttumaton. Tähän ajatuk-
seen liittyy olennaisesti myös estetiikassa jako, jonka kohteena on aistiminen, 
erotuksena tiedosta (Vuorinen 1996, 34–35). Aistisuus viittaa ihmisen konk-
reettiseen keholliseen suhteeseen maailman kanssa. Toisin sanoen se on kes-
keinen tapa olla maailmassa (Varto 2003b, 13). Estetiikan suhde taitoon on 
Varton mukaan ongelmallinen, sillä siinä mitataan ihmisen kykyä synnyttää 
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kauneutta, oikeaa mittaa tai harmoniaa. Harmonia ja kauneus tulevat todelli-
siksi vasta, kun ihminen omakohtaisen tekemisen kautta oivaltaa niiden te-
kemisen taidon. (Varto 2003b, 8.)  

Nykyiset näkemykset estetiikasta kuitenkin korostavat, että estetiikkaan 
kuuluu aistimisen ohella myös muuta. Varton (2003b) mukaan estetiikka on 
yhteydessä yksilön tietoon, taitoon ja taitamiseen (vrt. Best 1992, 1–10). 
Nämä ovat kuitenkin riippuvaisia kulttuurisista käsityksistä koskien niin 
tietoa ja sen alkuperää, tiedon varmuutta sekä sen ilmaisemista esittämällä 
kuin yhtä hyvin taidon ja taitamisen (taide) suhdetta ihmisen elämään. Tässä 
Varton mukaan merkittäväksi nousee kysymys siitä, voimmeko luottaa aisti-
en antamaan tietoon maailmasta. Luottamisella hän tarkoittaa sen asian hy-
väksymistä, että sitä mitä ihminen ilmaisee kokemuksin ja aistimuksin, voi-
daan pitää taidon ilmauksena. (Varto 2003b, 13.) Tämä kysymys on keskei-
nen ajatellen nykyistä taidekasvatusta, jossa kokemuksilla ja tunteilla olete-
taan olevan merkitystä tiedon ja taidon lähteinä (ks. Esim. Best 1992, 1–10; 
Sava 1993; Räsänen 1997; Bardy 1998; Varto, Saarnivaara & Tervahattu 
2003). Tämä merkitsee myös näiden elementtien pohtimista käsityössä.  

Tarkastelen estetiikkaa ja taitoa tässä sellaisena kokonaisuutena, jossa 
estetiikka antaa välineet tarkastella ihmisen maailmasuhdetta tarjoamalla 
keskeiset koordinaatit: varmuuden, luottamuksen, tarpeen ilmaista, ottaa 
yhteyttä toisiin, kehittää itseään ja paljastaa jotakin itsestä ja maailmasta 
yhteistä pohtimista varten (vrt. Varto 2003b, 13). Varto tähdentää, että este-
tiikan kohteena ovat myös ilmaiseminen ja sen pohtiminen, taidon periaatteet 
ja toiminnan tulos sekä näistä keskusteleminen ja niiden ajatteleminen. Taito 
on ympärillä olevan kohtaamista, suhtautumista siihen ennakkoluulottomasti 
ja sen kohtaamista haasteena. Varto kiteyttää taidon ”selviytymiseksi sen 
kanssa, mikä on kulloinkin vastassa, minkä tunnistaminen on kiinni aistiem-
me valppaudesta”. Taidekasvattajan tehtävä on puolestaan ohjata lapsia ja 
nuoria taidon paikkaan ja valppauteen (Varto 2003b, 9, 13). Estetiikka ei ole 
vain kauneuden havaitsemista tai sen etsimistä ympäriltämme, vaan myös 
kokemusta omista tunteistamme sisältäpäin. Sitä voisi kutsua myös olemisen 
mielekkyydeksi ja todellisuuskokemukseksi (vrt. Kurkela 1997). 

Kokemus. Aristoteles tarkastelee Metafysiikan alussa kokemuksen suh-
detta taitoon. Hän pohtii, että ”taito syntyy, kun useista kokemuksiin kuulu-
vista huomioista muodostuu yksi samanlaisia asioita koskeva yleiskäsitys” 
(Metafysiikka I.981a, 5–6). Kokemus liittyy hänen mukaansa yksittäisiin 
tapauksiin, kun taas taito yleisiin periaatteisiin. Tarkastellessaan taitoa hie-
rarkkisesti Aristoteles toteaa, että käsityöläisten yläpuolella ovat asiantuntijat 
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(arkhitekton), jotka Aristoteleen mukaan ovat taidon haltijoita ja näin vii-
saampia kuin käsityöläiset (kheiro tekhnes), joilla hän väittää olevan vain 
kokemusta. Hän esittää, että taito on enemmän tiedon kaltaista kuin kokemus, 
ja siksi taidon haltija pystyy opettamaan, toisin kuin henkilö, jolla on vain 
kokemusta. Taidekasvatuksen näkökulmasta nykyään kokemukseen ja tai-
toon liittyy oleellisesti se, että käsityö- ja taidekasvattajien tulisi jatkuvasti 
kokeilla, koetella ja kehittää omia taitojaan ja käyttää niiden avulla saavutet-
tua kokemusta opettamisensa perustana (taitotieto, toimintatieto). Asiantunti-
jan taito perustuu Aristoteleen mukaan tietoon yleisistä periaatteista ja asiaan 
vaikuttavista syistä. (Aristoteles: Metafysiikka I.980a21–982a; ks. Myös 
Sihvola 1992.) Näitä yleisiä periaatteita voisivat nykyään olla niin taiteen 
kuin käsityön alueella yhteisesti sovitut säännöt, jotka liittävät tuotokset ja 
toiminnan tietyn käsitteen alle.  

Kokemus (engl. experience, saks. Erfahrung), joka karttuu ajan myötä, 
on kuitenkin sellaista, mitä ei voida suoranaisesti opettaa, vaikka se voidaan 
pukea sanoiksi ja siihen perustuvista näkemyksistä ja ajatuksista voidaan 
keskustella. Jokaisen täytyy itse kokea ja oppia, vaikka Jussi Kotkavirta 
(2002) epäileekin sitä, että kaikilla olisi kyky kokea ja oppia kokemuksista. 
Samaa asiaa pohtii Reijo Miettinen (1998). Hän on tarkastellut kriittisesti 
muun muassa David Kolbin (1984) kokemus-käsitettä, jonka mukaan koke-
mus toimii oppimisen lähtökohtana. Tässä kyse on kuitenkin ennen kaikkea 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ihmissuhdetaitojen kehittämisestä (Sarala 
1988, 118–119; ks. myös Boud, Keogh & Walker 1985), eli kokemukselli-
sessa oppimisessa tavoitteena on, että oppija kokemusten ja elämysten avulla 
oppii, itse oivaltaa ja toimii vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Holappa 
1999). Tätä tarkastelen lisää myöhemmin. 

Jussi Kotkavirta tähdentää, että kokemus ei merkitse samaa kuin taito ja 
tieto, sillä kokemus, kuten jo Aristoteles toteaa, on tietoa yksittäisistä asioista 
ja taito puolestaan yleisistä periaatteista. Kokemuksen ja taidon eroa selittää 
myös se, että kokemus ei Kotkavirran mukaan ole varsinaisesti opetettavissa. 
Ihmisen taidot ja tiedot kylläkin syntyvät kokemuksesta: yksittäisistä koke-
muksista syntyy muistikuvia, jotka ohjaavat kokemisen kykyyn ja edelleen 
syntyy pohjaa tiedolle ja taidolle. Tämän arkikokemuksiin perustuvan käsi-
tyksen rinnalle alkoi syntyä myös käsitys, että kokemus ei ole vain muista-
mista ja muistikuvia, vaan tiedon muodostamisen edellytyksenä ovatkin ais-
tihavainnot (John Locke). (Kotkavirta 2002.) 

Englannin kielen experience ja saksan kielen Erfahrung viittaavat ko-
kemukseen prosessina (tekeminen, prosessi, lopputulos) mutta myös tiedos-
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tamisen tuloksena syntyviin mielen tiloihin. Kun kokemukseen liitetään aisti-
havainnot, siihen tulee uusi perspektiivi. Elämys (engl. experience, saks. 
Erlebnis) viittaa kokemuksen kautta syntyviin mielen tiloihin, aistikokemuk-
siin. Englannin kielestä ei löydy suoraa vastinetta suomen tai saksan elämys-
sanalle. Tosin Kolb (1984) puhuu kokemuksellisen oppimisen yhteydessä 
käsitteestä experiential, joka voidaan käsittää elämystä tarkoittavana. Aisti-
kokemus on esteettistä kokemista, jossa ihminen havainnoi, aistii, kokee ja 
tekee (vrt. Varto 2003b, 13). Se ei ole vain kauneuden havaitsemista, vaan 
myös omien tunteittemme kokemista sisältäpäin. Elämys on yksi ihmisen 
kokemisen muoto, johon liittyy omakohtaisesti koettua innostusta, kiihtymys-
tä tai harmonian saavuttamista ja joka erottuu toistuvasti tapahtuvista kulttuu-
rituotteiden kohtaamisista (Linko 1998, 9; vrt. myös Väkevä 2004, 83–88). 
Elämykseen liittyy useimmiten positiivinen aistimus, jota kokemukseen si-
nällään ei välttämättä liity; se on neutraalimpi. Kokemus voi olla myös ei-
tietoista, elämys puolestaan on aina tietoista ja tilanteen senhetkistä aistimis-
ta.  

Kokemus on tapahtuma, jossa ihminen tietoisuuden kautta oppii hah-
mottamaan sekä objektejaan että itseään uudella tavalla (Hegel). Kokemus on 
reflektiivinen tapahtuma, jossa hän oivaltaa kohteen ja kohdetta koskevan 
näkemyksensä välillä vallitsevan ristiriidan ja jossa hän ottaa aiemman käsi-
tyksensä uudeksi kohteeksi. Kuitenkin Hegelin mukaan kokemukseen ei liity 
sellaista aistivarmuutta, joka yksin kykenisi muodostamaan aistivaikutelmista 
jotain pysyvää tiedon pohjaksi, koska niihin ei sisälly tarpeeksi yleispätevää 
ainesta. (Kotkavirta 2002.) Kokemus kuitenkin viittaa siihen, että jotain ta-
pahtuu ihmisen mielessä ja liikuttaa sitä.   

Sirkka Laitinen (2003), joka on tarkastellut kuvataidekasvatuksen mah-
dollisuuksia nuorten esteettisissä ja eettisissä pohdinnoissa, toteaa, että nuoret 
ovat vieraantuneita omasta aistillisuudestaan ja merkittävän tuntuisista ko-
kemuksista, mutta heillä on kuitenkin tarve oman sisäisen äänensä kuuntele-
miseen. Oppilailla on suuri tarve selviytyä ja pärjätä omassa elämässään, 
mutta he myös turvautuvat tuttuun ja läheiseen, kuten omaan opettajaansa. 
Maailman muuttuminen aiheuttaa heille suurta hämmennystä. (Laitinen 2003, 
114–117.) Tämä on varteenotettava huomio taidekasvatuksessa, sillä nykyi-
nen elämysmaailma tarjoaa toisenlaisen kuvan nuorten kokemuksista, kuten 
itsevarmuudesta. 

Lauri Väkevä (2004) on puolestaan tarkastellut estetiikkaa ja taidekas-
vatusta Deweyn naturalistisessa pragmatismissa ja korostaa, että Deweyn 
inhimillisen olemisen keskiössä on kasvuprosessi, jossa kokemuksesta muo-
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vataan demokraattista kulttuuria vuorovaikutuksellisessa toiminnassa. Dewey 
käyttää kokemuksesta termiä experience kuvaamaan ihmisen ja hänen ympä-
ristönsä muodostamaa vuorovaikutussuhteiden kokonaisuutta. Deweylle 
kokemus-käsite ei koostu pelkästään siitä, mitä ihmisessä tapahtuu seurauk-
sena hänen vuorovaikutuksestaan ympäristöönsä, vaan siihen ovat sidoksissa 
myös inhimilliseen elämiseen liittyvät tapahtumat, joilla hän voi säädellä 
tulevaa toimintaa. Kasvuprosessiin parhaimmillaan liittyy esteettinen ulottu-
vuus: taiteen tehtävä on tuoda esiin kasvuprosessiin liittyviä esteettisiä teki-
jöitä osana merkityksien tuottoa. Deweyn ajatuksissa sosiaalisella vuorovai-
kutuksella ja kulttuurilla on merkittävä asema, jota kuvaa hyvin sosiokulttuu-
rinen näkemys. Hänen mukaansa sosiaalisesti rakentuva kokemustausta on 
kaiken oppimisen lähtökohta. (Väkevä 2004, 67–71, 178–179.)  

Esteettinen kokemus. Estetiikan ja esteettisen kokemuksen tietopohjaa 
on epäilty ammoisista ajoista lähtien, eikä jako tietämisen sekä aistittavan ja 
koettavan välillä ole vieläkään juuri kaventunut. Estetiikka liittyy johonkin 
sellaiseen alueeseen, jonka varmuusaste on ollut alun perinkin kyseenalainen, 
eli aistimiseen, ainoaan tapaan olla tekemisissä todellisen maailman kanssa. 
(Varto 2003b, 115–118.) Havaitseminen ja esteettinen kokemus liittyvät 
oleellisesti toisiinsa ollen vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Perinteinen 
käsitys, vaikkakin kovin kritisoitu, esteettisestä havainnoinnista on se, että 
objektia havainnoidaan ”ottamalla siihen psyykkistä etäisyyttä ja ottamalla 
esteettinen asenne sitä kohtaan” (ks. Rantala 2002). Koettiin, että esteettinen 
asenne toisi automaattisesti mukanaan esteettisen kokemuksen. Veikko Ran-
tala tuo esiin muun muassa Deweyn ajatuksiin pohjaten, että esteettinen ko-
kemus ei ole irrottautumista, vaan pikemminkin holistinen tapahtuma, jossa 
eri tekijät integroituvat toisiinsa. Rantala tuo esiin myös Berleantin teorian, 
jonka mukaan esteettinen kokemus on osallistumista tai sitoutumista (enga-
gement) ympäristöön, eli se on kokijan aktiivista rakentavaa toimintaa, johon 
ympäristö häntä kutsuu. (Rantala 2002.)  

Esteettinen kokemus liitetään useimmiten kauneuden käsitteeseen, joka 
tarkoittaa kokemusta, jossa tunnistamme maailman kauneuden ja sen ehey-
den (Varto 2003b, 13–14). Se on tunne, jossa kaikki ovat sopuisassa suhtees-
sa, toisin sanoen ihmisen ja maailman suhde on rauhallinen ja onnellinen 
ilman ristiriitaa (ks. esim. Juvonen & Ruismäki 2005; White 1990). Siitä ei 
ole kaukana myöskään pohdinta hyvästä ja totuudesta: mikä on oikein tai 
mikä ei ole hyväksyttävää, tai viime kädessä millainen on hyvä ihminen.  

Esteettisen kokemuksen tarkastelussa Dewey lähtee liikkeelle hänelle 
tyypillisestä näkökulmasta, holistisesta ja toiminnallisesta kokemuskäsityk-
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sestä, jossa esteettinen kokemus näyttäytyy muun kokemuksen yhteydessä. 
Hän ei halua erottaa esteettistä tai taiteellista kokemusta muista elämänalueis-
ta, vaan korostaa inhimillisten kokemusten yhtenäisyyttä. Väkevän mukaan 
hän pikemminkin sijoittaa taiteen käytännöllisen elämän ytimeen kutsuen 
kaikkea tietyillä ehdoilla tapahtuvaa kokemusta esteettiseksi (Väkevä 2004, 
83–88.) Esteettinen kokemus on Deweyn mukaan situationaalinen, konteks-
tuaalinen ja reflektiivinen. Toisin sanoen esteettinen kokemus tapahtuu yksi-
löllisissä kokemustapahtumissa, joiden mukaan se muotoutuu. Esteettiset 
kvaliteetit tulevat esille ihmisten pyrkiessä ratkomaan elämänpiirissään ilme-
neviä ongelmia sosiokulttuurisissa käytännöissä, ja esteettinen kokemus hei-
jastaa tapaamme ymmärtää ja tuottaa merkitystä.  

Näin ollen esteettinen kokemus voi olla kasvattava kokemus, sillä se 
muotoutuu kasvun ehdoilla ja sen muotoutumiseen voi vaikuttaa kasvatuksel-
lisin keinoin. Nämä johtavat ajatukseen, että esteettisen kokemuksen situatio-
naalisuuden, kontekstuaalisuuden ja kasvatettavuuden huomioiminen voi 
edistää uudella tavalla mielikuvituksen, ilmaisullisuuden ja vuorovaikutuksen 
välistä yhteyttä (Väkevä 2004, 87–88). Tällä on merkitystä taidekasvatukses-
sa. Ehkä keskeisin viesti Deweyn esteettisen kokemuksen käsitteellä on se, 
että hän haluaa sen olevan lähellä arkikokemusta ja inhimillistä elämää. Se ei 
ole oma eristetty tapahtuma, vaan vuorovaikutteinen, sosiaalinen situaatio, 
joka on mahdollista kaikille. Väkevä toteaakin, että ”esteettinen kokemus on 
kasvatuksen taiteen tärkein päämäärä” (Väkevä 2004, 155). 

 
 

4.5 Yhteenveto käsitteellisistä rajauksista 
   
Käsityö ja käsityön tekeminen. Käsityön perusta taiteen perusopetuksen yh-
teydessä asettuu käsityön taiteellis-esteettiselle ja sosiokulttuuriselle ulottu-
vuudelle. Käsityö on monisärmäinen kokonaisuus, joka on kulttuuria ja ym-
päristöä havainnoivaa, hyödyntävää ja niitä muokkaavaa toimintaa. Käsityö 
on myös esineiden, tuotosten ja teosten valmistamista maailmaan, jossa 
elämme. Näin sitä voi kutsua inhimillisen olemisen yhdeksi perusaktivitee-
tiksi, johon kuuluvat valmistamisen ohella työ ja toiminta (vrt. Arendt 2002, 
15–29). Valmistamisen lisäksi käsityö käsitetään tässä yhteydessä myös 
Arendtin esittämän toiminnan aktiviteettina, johon Arendt laskee taiteellisen 
toiminnan kuuluvan. Tällöin siirrytään kuitenkin jo perinteisen käsityön ul-
kopuolelle. 
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Taide. Taiteella ymmärretään tässä yhteydessä yksilön suhdetta maail-
maan ja itseen. Se on tutun ja tuntemattoman kohtaamista, jossa aistien ja 
kokemusten kautta pyritään ymmärtämään niin maailmaa kuin itseä ja maa-
ilmassa oloa. Taiteen kautta haetaan uutta tietoa niin käsityöllisistä, kulttuuri-
sista kuin ympäristöllisistä ilmiöistä ja pohditaan niitä oman ymmärryksen 
avulla sisältäpäin. Se on tie itseen, itsetutkiskeluun ja itseymmärrykseen.  

Taidekasvatus. Taidekasvatus ymmärretään kasvatuksena taiteen avulla, 
mutta käsityön välinein. Taidekasvatus on ohjaamista mielikuvitukseen, 
luovuuteen ja itseilmaisuun, joiden sisään pitää itse kokemalla löytää ja jotka 
saavat vahvistusta sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhdessä pohtimisen kaut-
ta. Taidekasvatuksen tarkoitus on ohjata yksilöitä pohtimaan omaa suhdet-
taan itseen ja maailmaan sekä löytää omia tapoja kokea ja kohdata asioita. 
Taiteellisen työskentelyn pääasiallisin tarkoitus on tuottaa uusia tapoja ajatel-
la ja näyttää koettu asioiden tila (vrt. Hamm 2003). Käsityön taiteellinen 
tekeminen ei ole pelkästään tuotteiden ja teosten valmistamista, vaan siihen 
liittyy tietoinen päämäärä ymmärtää tekemistä yksilön toiminnan yli ympäris-
töllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kasvatus taiteen kautta avaa tien itsen 
tutkiskeluun, itseymmärrykseen ja oman maailmasuhteen pohtimiseen. 

Taito ja tieto. Käsityö ymmärretään tässä yhteydessä sellaisena taitava-
na tekemisenä, joka edellyttää oppimista ja pitkäjänteistä harjoittelua. Tähän 
liittyy taitavuus käsityöllisten materiaalien ja välineiden käsittelyssä sekä 
tekniikoiden käytössä suunnittelun ja valmistuksen yhteydessä (taitotieto, 
toimintatieto). Taitoon kuuluu myös tietoinen ajattelu ja harkinta, kielellinen 
kommunikointi ja sen mahdollistama uusien asioiden oppiminen, ennalta 
harkitseminen sekä valmius muodostaa systemaattinen yleiskäsitys tehtävästä 
työstä. Taito ei siis ole ainoastaan ruumiin ja käsien taitoa, vaan myös toimin-
taa, johon liittyy ajattelua sekä sosiaalista kommunikointia ja puhetta (sosiaa-
liset ja vuorovaikutustaidot) (vrt. Arendt 2002; Pearse 1983). Laajemmin 
katsottuna tarkoitan taidolla tässä tutkimuksessa myös ihmisen sellaista eet-
tistä ominaisuutta, jolla on positiivista vaikutusta yksilön inhimilliseen ole-
miseen ja toimimiseen (elämisen ja toimimisen taito) nykyhetkellä ja myös 
tulevaisuudessa, minkä eteen on kuitenkin tehtävä työtä. Taito ymmärretään 
laajasti katsottuna selviytymisenä sen kanssa, mikä kulloinkin on edessä ja 
minkä tunnistaminen on kiinni aistisesta valppaudesta (vrt. Varto 2003b, 9). 

Esteettinen taito ja kokemus. Tarkastelen ihmistä aistivana, tekevänä ja 
kokevana. Estetiikka ymmärretään tässä ei vain kauneuden havaitsemisena tai 
sen etsimisenä ympäriltämme, vaan myös omien tunteittemme kokemuksena 
sisältäpäin (vrt. Varto 2003b, 13). Estetiikan nähdään antavan välineet tarkas-
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tella ihmisen maailmasuhdetta tarjoamalla keskeiset koordinaatit: varmuuden, 
luottamuksen, tarpeen ilmaista, ottaa yhteyttä toisiin, kehittää itseä ja paljas-
taa jotakin itsestä ja maailmasta yhteistä pohtimista varten (vrt. Varto 2003b, 
13). Esteettinen taito pitää sisällään ennakkoluulottoman kohtaamisen, ja 
kohtaaminen on riippuvainen aistiemme herkkyydestä. Esteettinen kokemus 
ymmärretään situationaalisena, kontekstuaalisena ja reflektiivisenä, ja sen 
avulla voidaan edistää uudella tavalla mielikuvituksen, ilmaisullisuuden ja 
vuorovaikutuksen välistä yhteyttä (vrt. Väkevä 2004, 87–88). Esteettinen 
kokemus ei ole eristetty, vaan vuorovaikutteinen ja sosiaalinen tapahtuma, 
joka kuvaa sosiokulttuurista käytäntöä. Esteettiseen pohdintaan kuuluu myös 
eettinen pohdinta ihmisenä olemisen hyvyydestä. Taiteen tehtävä on tuoda 
esiin kasvuprosessiin liittyviä esteettisiä ja eettisiä tekijöitä, jotka toimivat 
osana merkityksien tuottoa (vrt. Väkevä 2004, 67–71). 

Käsityöllis-taiteellinen toiminta ymmärretään sellaiseksi pohtivaksi te-
kemiseksi, jossa yksilö on aistimustensa, kokemustensa ja muokkaamansa 
materiaalin välityksellä yhteydessä luontoon, kulttuuriin, ympäristöön, maa-
ilmaan, itseen ja muihin ihmisiin. Parhaiten sellaista käsityötä, jossa ilmenee 
sekä käsityön taito ja taitavuus että taiteellisen prosessin vuorovaikutukselli-
suus ja esille tuominen voidaan kuvata käsityötaide-käsitteellä.  
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OSA II 

ASIANTUNTIJAT KESKUSTELEVAT 
 
 
5 Tutkimuksen toteutustapa  
 
Asiantuntijakeskustelun lähtökohtana on tutkimuksen ensimmäisen vaiheen 
tuloksena muodostunut alustava käsitekartta (ks. liite 2) taiteen perusopetuk-
sessa toteutettavasta käsityötoiminnasta ja siihen liittyvistä käsitteistä. Tut-
kimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastelin käsitteitä suhteessa Pearsen 
(1983, 1992) ja Reimerin (1992) esittämiin taidekasvatuksen taiteellisen 
tietämisen muotoihin sekä suhteessa sosiokulttuuriseen lähestymistapaan. 
Käsitekartan sisällöksi muotoutuivat seuraavat käsitteet: havainnointi, ilmai-
su, reflektointi, aistisuus ja kehollisuus, sisäinen ja ulkoinen todellistuminen, 
kulttuuri ja ympäristö sekä merkityksellisyys.  

Käsityötoiminnan keskiössä on käsityön sisäinen ja ulkoinen todellistu-
minen (prosessi, tuotteet, teokset). Ulkoisella todellistumisella tarkoitan käsi-
työn luovan taiteellisen kokemisen ja tekemisen prosessia ja lopputulosta eli 
käsityöllisen toiminnan tai tuotteen fyysistä ilmenemistä, jonka muotoon 
vaikuttavat yksilön proseduraalinen tietotaito sekä aistimisen ja ilmaisun 
taidot. Sisäinen todellistuminen kuvaa ihmisen sisäistä muutosprosessia, joka 
voi näkyä myös ulospäin käyttäytymisenä ja ilmaisuna. Sitä voi kuvata myös 
kasvatuksen transformaatiotapahtumana. Käsityötaiteen prosessissa toiminta 
on merkittävämmässä asemassa kuin lopputulos, joka sekin saattaa olla pro-
sessinkaltainen, muuttuva ja muutakin kuin vain konkreettinen pysyvä tuote. 
Prosessin korostuneeseen asemaan suhteessa tuotteeseen on vaikuttanut ilmi-
selvästi se, että taiteen perusopetuksessa halutaan päästä eroon käsityöhön 
yleisesti liitetystä vahvasta kuvasta tekniikka- ja tuotepainotteisena toiminta-
na. Arendt (2002, 178) toteaa, että todellistumiseen liittyy näyttäytyminen. 
Näyttäytymisen avulla tuodaan esiin käsityötoiminta, ei ainoastaan tekemisen 
lopputulos, tuote. 

Taiteen perusopetuksessa käsityölliseen tekemiseen vaikuttavat tuntu-
vasti ympäristölliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Kulttuurin ja ympäristön 
tarjoama aines on pohjana kulttuuriselle tietämykselle, kuten mitä on käsityö, 
taide, käsityöllinen ja taiteellinen esinekulttuuri, perinne sekä myös se, miten 
itse kuuluu osaksi kulttuuria ja ympäristöä. Ympäristölliseen ja kulttuuriseen 
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ulottuvuuteen liittyy havainnointia, reflektointia ja itsensä ilmaisua kulttuu-
risten asioiden avulla. Tässä kohdin voi puhua myös esteettisestä taidosta. 
Esteettinen taito on juuri sen kohtaamista, mikä on edessä, aistien valppautta 
ottaa asioita vastaan (vrt. Varto 2003b, 9). Tekemisen myötä ihmisen tietä-
mys niin kulttuuriperinteestä, ympäristöstä, aistisuudesta ja tekemisen merki-
tyksestä lisääntyy (miksi teen tätä, miksi on tärkeää säilyttää kulttuurisia 
perinteitä). Väkevän (2004, 67–71) mukaan kasvuprosessiin parhaimmillaan 
kuuluu esteettinen ulottuvuus, eli taiteen tehtävä on tuoda esiin kasvuproses-
siin liittyviä esteettisiä tekijöitä osana merkityksien tuottoa.  

Käsityötaiteen prosessia voi kuvata ytimekkäästi erään ohjaajan sanoin: 
”Käsityö on yksi tapa tehdä havaintoja ja yksi tapa olla olemassa” (H3). Ha-
vaitseminen on pohja oman aistisuuden kokemukselle. Tavoitteena on oppia 
näkemään, tuntemaan, kuulemaan ja kokemaan paremmin. Eli pyrkimyksenä 
on parantaa kaikkien aistien herkkyyttä. Merkityksellisyys-käsitteeseen liittyy 
arvottaminen, jolloin voidaan vastata kysymykseen miksi (vrt. Reimer 1992). 
Se valaisee, mitä yksilö pitää elämässään arvokkaana, mielekkäänä, merki-
tyksellisenä ja säilyttämisen arvoisena, kuten Puolimatka (1999, 28) toteaa 
minuuden rakentamisen filosofiassaan. Kyse on olemassaolon mielekkyydes-
tä ympäristön ja kulttuurin osana. Niihin ihminen liittyy kehollisuuden kautta 
sekä myös käsityöllisen toiminnan avulla tuottamiensa artefaktien ja niiden 
esineellistymisen välityksellä. Näiden edellä esitettyjen ajatusten pohjalta 
voin todeta, että käsityötä voi kuvata yhdeksi inhimillisen olemassaolon 
muodoksi.  

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksissa päädyin aineiston pohjalta 
siihen, että taiteen perusopetuksessa käsityöprosessin keskeisimpiä tekemi-
seen ja toimimiseen liittyviä käsitteitä ovat havainnointi, ilmaisu ja reflek-
tointi. Niiden kohteina ovat kulttuuri, ympäristö sekä tekijä itse aisteineen. 
Tähän prosessiin liittyvät olennaisesti seuraavat tekijän kyvyt:  

1) kyky katsoa ja nähdä, jotta voi tehdä havaintoja,  
2) rohkeus kokea elämyksiä ja aistimuksia,  
3) kyky tehdä valintoja,  
4) kyky muuntaa kokemukset konkretiaksi (väreiksi, muodoiksi, materiak-

si),  
5) kyky ilmaista itseään erilaisin käsityöllisin ja taiteellisin keinoin,  
6) kyky toimia reflektoivasti omien taitojen kehittämiseksi.  

   
Taiteen perusopetuksen piirissä ei siis riitä, että käsityössä ihminen osaa eri 
tekniikoita ja kykenee käsittelemään erilaisia materiaaleja, vaan hänen on 
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osattava myös havainnoida, tehdä valintoja sekä ilmaista ajatuksiaan ja ideoi-
taan. Reimer (1992) pitää tärkeänä taidekasvatuksen yhteydessä juuri oman 
toiminnan ymmärryksen ja kontekstin näkemisen kehittämistä eli tietämistä 
miksi. Se tarkoittaa pohdintaa, jossa katsotaan teosten ja toiminnan taakse ja 
etsitään niiden yhteyttä historiaan, kulttuuriin, ympäröivään elämään ja yh-
teiskuntaan. Tämä tarkoittaa siirtymistä kohteen paikallisten syiden tarkaste-
lusta kontekstuaalisten syiden tarkas teluun sekä arvottamiseen. 

Kun käsityötä tarkastellaan taiteen perusopetuksen piirissä taiteellisena 
toimintana, näyttää siltä, että siitä ei ole vielä muotoutunut kovinkaan selvää 
kuvaa sen piirissä toimiville eikä myöskään ulkopuolisille. Muutamilla haas-
tateltavillani oli siitä kuitenkin oma näkemys, kuten: Tuntuu, että ne nuoret, 
jotka ovat tällaisessa käsityökoulussa, niin he oppivat oman tekemisensä 
kautta ymmärtämään mitä se taide on, kun se lähtee taitavasta havainnoin-
nista ja tehdään valintoja havainnon ottamisesta käsittelyyn tai sitten ei, ja 
käsitteellistetään se ja tutkitaan joka suunnasta ja miten se havainto, elämys 
ja kokemus siinä omassa tuotoksessa näkyy. Kyllä se on mielestäni se väylä 
ymmärtää mitä se taide on ja mihin sitä tarvitaan. (H3/O.) Edellä esitetyn 
pohjalta tekijälle jää paljon tilaa huomata ja pohtia omaa suhdettaan taitee-
seen: taiteellisuutta ei arvioida pelkästään tuotoksen laatuna, vaan taiteelli-
suus löytyy yksilöstä ja siitä toiminnasta, joka näkyy ja on piilossa. Piiloista 
on se, miten yksilö havainnoi, näkee, pohtii ja prosessoi työtään ongelmien ja 
oivalluksien kautta (transformaatio) ja lopulta tuo sen näkyväksi staattisena 
tai liikkuvana tuotoksena tai jättää tuotteen tekemättä. Ihminen luo omien 
elämystensä, kokemustensa, aistimustensa, intuitionsa sekä ennen kaikkea 
tulkintojensa kautta omaa sisäistä taidettaan.   

Taiteen perusopetuksessa käsityö liikkuu käsityön ja taiteen kentässä, 
jossa ihmisiä ohjataan etsimään taiteellisia sekä käsityöllisiä tekemisen ja 
tietämisen tapoja sekä tuetaan niiden kehittymistä. Prosessi ei ole kuitenkaan 
ajautumista taiteen piiriin, vaan se on tietoista kasvattamista taiteen avulla, 
jotta lapsi ja nuori kykenisi itse myöhemmin rakentamaan omia asioiden 
kohtaamisen ja käsittelyn tapojaan. Ohjaajalla ei ole vastuuta ihmisen itsensä 
löytämisestä, se on nuorella itsellään. Vain itse voi löytää tien omaan taiteel-
lisuuteen, omaan tapaan kokea, nähdä ja tuntea. Ohjaaja voi kuitenkin tukea 
ja avustaa löytöretkeilijää ja antaa eväitä itsenäiselle matkalle. Puhun tässä 
yhteydessä ohjaajista, en opettajista. Tämä siksi, että yleisesti käsityötaiteen 
perusopetuksen piirissä pyritään siihen, että ohjaajan asema ei korostuisi 
liikaa vuorovaikutuksellisessa prosessissa ja lapsen ja nuoren oma ilmaisu ja 
olemisen tapa pääsisivät vapaasti tulemaan esiin (vrt. esim. Seilo 2003, 34). 
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Tämä oli tiivistetysti näkemykseni käsityöstä taiteen perusopetuksessa, 
kun lähdin tutkimuksen toiseen vaiheeseen. Käsityötaiteen toiminta on moni-
tahoista, ja joillakin ohjaajilla ja taiteen perusopetuksen piirissä toimivilla 
ihmisillä on selvä näkemys siitä, mitä käsityö tässä kontekstissa on tai mitä 
sen tulisi olla. He ovatkin vieneet alaa voimakkaasti eteenpäin. Silti kokonai-
suudessaan tämä käsityömuoto on vielä vaikeasti hahmotettavissa. Tavoit-
teenani on selkeyttää tätä kokonaisuutta, ja pyrin siihen asiantuntijakeskuste-
lun avulla. 

 
 

5.1 Delfoi-asiantuntijamenetelmä 
 

Delfoi-menetelmä on yksi asiantuntijakeskustelun muoto, jossa ilmiötä lähei-
sesti tuntevilta asiantuntijoilta kerätään mielipiteitä kyselykierroksin. Delfoi-
menetelmän käyttö soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa on kyse periaatteel-
lisista, suurista tavoitteista, kehittämishankkeista, hahmottumattomista tai 
kiistanalaisista aiheista tai sosiaalisesti herkistä asioista, joita ei ole voitu 
lähestyä tavanomaisilla menetelmillä, kuten haastattelulla (ks. mm. Kuusi 
1993, 1999; Sintonen 2001, 119–120; Huusko & Haapala 2002).  

ässä menetelmän valinnan kriteerinä ovat olleet muun muassa tarkoitus 
selkeyttää tarkasteltavaa kohdetta, käsityötaiteen perusopetusta. Käsityötai-
teen perusopetus on kehittyvä alue, josta yhtenäiset käytänteet vielä puuttu-
vat. Halusin koota asiantuntijajoukon, joka on lukumäärältään tarpeeksi kat-
tava ja edustaa alan asiantuntijuutta riittävästi. Alalla on monia aktiivisia toi-
mijoita, jotka haluavat edistää käsityötaiteen kehittymistä. Usein käytännössä 
vuorovaikutus eri organisaatioiden ja eri opetuspaikkojen välillä on kuitenkin 
syystä tai toisesta vähäistä. Näin näyttää olevan myös käsityössä taiteen pe-
rusopetuksen piirissä. Tällöin tieto, ideat ja asiantuntijuus eivät välity eteen-
päin. Alan kehityksen kannalta aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden välillä 
olisi kuitenkin hedelmällistä. Tarkoitukseni on kerätä asiantuntijatietoa siten, 
että myös niin sanotut hiljaiset äänet tulisivat kuulluiksi. Siihen delfoi-
menetelmä antaa mahdollisuuden. 

Delfoi-menetelmä on ollut käytössä jo 1920- ja 1940-luvuilla, mutta 
kuitenkin sen varsinaisena lähtökohtana pidetään 1950-luvulla Yhdysvallois-
sa RAND-yhtiöissä kansallisen puolustusmekanismin ennustamiseksi käytet-
tyä tutkimusmenetelmää (Helmer 1970, 9; Niemi 1990, 26; Metsämuuronen 
2000, 32–33). Menetelmään liittyvää tekniikkaa esitteli kuitenkin vasta 
vuonna 1965 Pariisissa tulevaisuudentutkimisen konferenssissa tutkimuksen 
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suorittaja yhdysvaltalainen sosiologi Olaf Helmer (Helmer 1970, 9). Mene-
telmän perusajatuksena on muodostaa ryhmäkeskusteluprosessi, jonka alku-
peräisiä avainelementtejä ovat informaation strukturointi, osanottajien väli-
nen palaute ja anonymiteetti (Linstone & Turoff 1975, 274). 

Harold Linstone ja Murray Turoff (1975, 275) kuvaavat delfoita kirjalli-
seksi haastattelumenetelmäksi, jossa informaation strukturointi tapahtuu 
toistamalla kysely muutamien kyselykierrosten aikana vähän eri muodoissa, 
joissa asiantuntijoiden näkemyksiä pyritään tarkentamaan ja lähentämään 
toisiinsa. Tämä tapahtuu esimerkiksi ilmoittamalla ryhmän jäsenille toisten 
vastakkaisista mielipiteistä ja pyytämällä pohtimaan ja perustelemaan eriäviä 
mielipiteitä. Tutkijan tehtävä on analysoida kaikkia näkemyksiä tasapuolises-
ti. Prosessissa kukin yksittäinen jäsen edistää yhteisen ratkaisun löytymistä, 
kuitenkin niin, että jokainen jäsen voi muodostaa oman mielipiteensä toisista 
riippumatta, anonyymina. (Helmer 1970, 22–26; Linstone & Turoff 1975, 5, 
6.) Anonyymiydellä pyritään asiantuntijoiden mielipiteiden ja käsitysten 
aitouteen tutkimuksen aihepiiristä sekä mahdollisimman monipuolisten nä-
kemysten esilletuomiseen. 

Delfoi-menetelmästä on käytössä monta nimitystä: delfi-, delfoi- ja 
delphi-. Näyttää kuitenkin siltä, että englanninkielinen termi delphi on käy-
tössä etupäässä anglosaksisissa kielissä ja vastaavasti suomenkielissä käytän-
teissä yleisimmin joko delfi- tai delfoi-termi. Kuusi (1993) suosittelee suo-
men kielessä käytettäväksi delfoi-termiä, koska se vastaa antiikin Delfoin 
oraakkelin vakiintunutta nimeä. Myös kielikeskus pitää delfoi-muotoa oikea-
na suomalaisena kirjoitus- ja lausumismuotona.  

Delfoi-menetelmälle löytyy oma vertauskuvansa Kreikan antiikin ju-
maltarustosta. Delphi viittaa antiikin Kreikan kaupunkiin, jossa sijaitsi mui-
nainen kunnioitettu oraakkelin pyhä paikka (Webster´s Encyclopedic Una-
bridged Dictionary 1989; Longman Dictionary of Contemporary English, 
1984). Legendan mukaan Apollo, Zeuksen poika, ja Leto surmasivat paikkaa 
ennen hallinneen jumalatar Gaian ja häntä suojelleen lohikäärmeen Pythok-
sen. Apollosta tuli näin paikan hallitsija. Vaikuttava ja ympäristöllisestikin 
kaunis paikka ei toiminut ainoastaan oraakkelikeskuksena, vaan myös histo-
riallisesti tärkeiden tapahtumien ikuistamispaikkana maalaus- ja veistostöiden 
avulla. Tällä paikalla Apollolta välitettiin ennustuksia erityisten välittäjänais-
ten, Pythiain, avulla. Pythia-naiset vastasivat neuvonhakijan kysymyksiin 
erilaisin, vähän sekavin sanoin, joista papit sitten muovasivat järkevän tuntui-
sia ja ymmärrettäviä vastauksia. (Niemi 1990, 26; Anttila 1996, 474.)  
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Samaan tapaan delfoi-menetelmällä pyritään asiantuntijaryhmän avulla 
saamaan selkoa joistakin tärkeistä ja ongelmallisista asioista, jotka ovat hä-
märän peitossa, arkaluontoisia tai monimutkaisia. Näin ilmiöön, tehtävänan-
toon tai ongelmaan pyritään saamaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Tässä työs-
sä tutkijana tunnen olevani tavallaan nöyrästi papittaren asemassa ja olen 
kuuliainen asiantuntijoilleni. Pyrin löytämään vastauksia käsityötaiteen pe-
rusopetukseen liittyviin kysymyksiin. 

Delfoi-tekniikkaa pidettiin vielä 1970-luvulla epäluotettavana menetel-
mänä (mm. Travers 1978). Tuolloin Robert Traversin (1978, 322) mukaan ei 
ollut tarpeeksi todisteita siitä, että delfoi-menetelmän avulla saadut tulokset 
olisivat olleet luotettavampia kuin yksinkertaisemmilla metodeilla saavutetut. 
Lisäksi Travers epäili asiantuntijoiden kompetenssia ja heidän valintatapaasa. 
Travers (1978, 323) huomautti myös, että tekniikka voi luoda heikoille asian-
tuntijoille halun pysytellä enemmistön kannassa tai varmuuden vuoksi keski-
tiellä. Tekniikan alkuaikojen heikkouksia on kuitenkin pyritty poistamaan, ja 
nykyään menetelmä on oikein sovellettuna todettu kansainvälisissä tutkimuk-
sissa yhdeksi luotettavaksi tutkimusmenetelmäksi (Kaivo-oja ja Kuusi 1997). 
Sen käyttö soveltuu etenkin seuraavissa tilanteissa, jotka kaikki puoltavat 
delfoi-menetelmän sovelluksen käyttöä tässä työssä: 

1. Kun ongelman ratkaisussa tarvitaan subjektiivisia, mutta silti yhteisiä 
käsityksiä. 

2. Jos on oletettavaa, että asiantuntijoiden kesken syntyisi arvovalta- tai 
intressiristiriitoja. 

3. Kun halutaan välttää mielipidejohtajan tai muuten voimakkaitten henki-
löiden vaikutus ryhmän mielipiteisiin. 

4. Kun halutaan korostetusti saada tasavertainen palaute kaikilta osanotta-
jilta ja varmistaa myös yksittäisten ryhmän jäsenten niin kutsuttujen 
´heikkojen signaalien´ havaitseminen. 

5. Jos ajalliset, alueelliset tai taloudelliset esteet haittaavat ryhmäkokouk-
sen järjestämistä. 

6. Jos asiantuntijoita tarvitaan / on tarjolla enemmän kuin voitaisiin kes-
kusteluttaa kokouksissa. 

7. Jos halutaan yhdistää laadullista ja määrällistä tutkimusotetta sujuvasti. 
8. Kun halutaan etsiä ja löytää tulevaisuudessa tapahtuvia taite- ja käänne-

pisteitä ja niiden ajoittumista. 
(Linstone & Turoff 1975, 5–10; Anttila 1996, 374; Metsämuuronen 
2000, 34.) 
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Vaikka delfoi-menetelmää alkuaikoina pidettiin ennen kaikkea konsensusha-
kuisena menetelmänä, ollaan nykyään kuitenkin luopumassa ehdottomasta 
yksimielisyydestä (Kuusi 1999; Metsämuuronen 2000, 33). Viime aikoina 
onkin pohdittu kysymystä, mitä pidetään konsensuksena ja onko se päämää-
ränä aina toivottavaakaan. Pyrkimys asiantuntijoiden yksimielisyyteen ei aina 
ole aiheellista, sillä se voi olla väkinäistä, johtaa tuloksien vääristymiin sekä 
myös tärkeän informaation katoamiseen (Kuusi 1993, 1999; Turoff & Hiltz 
2003). Ehdoton konsensus edistää vahvojen mielipiteiden esittäjien omien 
käsitysten läpiviemistä samalla jättäen ehkä huomaamatta juuri ne helmet, 
joista voisi kehittyä uusia mahdollisuuksia. Keskeistä kuitenkin tulisi olla 
asiantuntijatiedon jalostaminen näkemykselliseksi tiedoksi ja tietämiseksi, 
jolloin kehittämistyön pohjaksi on olemassa tutkittua tietoa (Kuusi 1999). 
Jokainen käsitys on tärkeä, sillä niistä muodostuu pohja, eri argumenttien 
joukko, joka kuvaa tutkittavaa ilmiötä monipuolisesti ja perustellusti.  

Käsityötaiteen perusopetus tutkimuskohteena on monisyinen, ja ehdot-
toman yksimielisyyden tavoittelu johtaisi väistämättä kapea-alaiseen tulkin-
taan käsityötaiteen perusopetuksesta sekä sen tulevaisuuden kehitysnäkymis-
tä ja mahdollisuuksista. Relevanttien argumenttien avulla voidaan kuitenkin 
kuvata kyseessä olevaa ilmiötä monipuolisesti ja tuoda näin esiin jotain sel-
laista, mikä ei ole vielä selvästi esillä. Samalla pyritään luomaan yhteistä 
käsitteistöä käsityölle taiteen perusopetuksessa.  

Oleellista on, että hankkimalla tietoa vaihtoehdoista ja mahdollisuuksis-
ta on myös mahdollisuus vaikuttaa tuleviin vaihtoehtoihin (Kaivo-oja & 
Kuusi 1997; Haapala 2002). On tärkeää, että kyetään näkemään tulevaan, 
sillä näköalaton tieto voi muodostua alan kehityksen ongelmaksi. Ehdotuksia 
ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia voisi kuvata heikoiksi signaaleiksi (Kaivo-
oja & Kuusi 1997). Niillä tarkoitetaan sellaisia viestejä trendeistä ja ilmiöistä, 
jotka eivät ole suoraan näkyvissä, vaan piilossa odottamassa löytymistä (ks. 
myös Hiltunen 2000). Tulevaisuutta koskevien signaalien aistiminen ei ole 
ensisijaisesti tieteellistä, vaan pikemminkin intuitioon tai tunteeseen perustu-
vaa. Hiljaisia signaaleja, joita voisi kuvata myös ajatuksellisiksi helmiksi, 
voidaan katsoa olevan kahta lajia: uuden ajattelutavan noususignaalit ja van-
han ajattelutavan laskusignaalit (Metsämuuronen 1999). Heikon signaalin 
ominaispiirteisiin kuuluu Jari Metsämuurosen mukaan se, että ”se elää vain 
hetken”, sitten se joko häviää tai muuttuu vahvaksi signaaliksi, jonka jokai-
nen jo huomaa. Se voi jäädä myös odottamaan sopivampaa hetkeä toteutuak-
seen. Heikkojen signaalien ´aistijoiksi´ ja muutosagenteiksi voi luetella ai-
kamme vaikuttajia: muun muassa kirjailijoita, taiteilijoita, innovaattoreita tai 
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musiikki- ja viihdealan mestareita, vaikka toisaalta samanlaista tarkkasilmäi-
syyttä on epäilemättä myös tavallisissa valveutuneissa ihmisissä (Virtanen 
1996). Tässä tutkimuksessa pyrin tuomaan esiin asiantuntijaryhmälle myös 
sellaisia aineistosta nousevia ehdotuksia, joita voisi nimittää heikoiksi signaa-
leiksi, orastaviksi ajatuksiksi tai ongelmallisiksi asioiksi. 

 
 

5.2 Asiantuntijakeskustelu 
 
Asiantuntijakeskusteluun sisältyy kyselykierroksia, jotka tässä jaottelin tee-
moittain. Teemat täsmentyivät kyselykierrosten kuluessa (ks. kuvio 7). En-
simmäisen kyselykierroksen (ks. liite 4) teemaksi valitsin ´taiteen perusope-
tus ja käsityö´ sekä seuraavat siihen liittyvät alateemat:  

1. Taiteen perusopetus ja käsityö 

a. Nimikkeen ´käsityön taiteen perusopetus´ sisältö  
b. Käsityön ja taiteen suhde 
c. Käsityötä kuvaavia käsitteitä taiteen perusopetuksessa 
d. Taiteen perusopetuksessa ilmenevän käsityön mahdollisuuksia ja 

kehittämissuuntia  
 

Nimikepohdinnan avulla pyrin selvittämään käsityön käytäntöä taiteen pe-
rusopetuksessa sekä siihen liittyviä arkipäivän nimikkeitä. Johdatellessani 
asiantuntijat kahteen seuraavaan alateemaan (b ja c) käytin pohjana muutamia 
tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aikana hahmottuneita teemoja. Niiden 
tarkoituksena oli ennen kaikkea johdatella asiantuntijat orientoitumaan tutkit-
tavaan ilmiöön eli pohtimaan käsityön ja taiteen suhdetta, käsityön uusia 
ulottuvuuksia sekä käsityön keskeisiä tavoitteita taiteen perusopetuksessa. 
Ensimmäisellä kierroksella pyysin asiantuntijoita pohtimaan myös tutkimuk-
sen ensimmäisessä vaiheessa kartoittamiani käsitteitä ja käsitekarttaa. Lisäksi 
pyysin kommentteja käsityön kehittämiskohteista ja tulevaisuuden mahdolli-
suuksista taiteen perusopetuksessa (d). Kehittämisalueista keskityn niihin 
kohtiin, jotka käsittelevät käsityön kehittämistä taidekasvatuksen suunnassa. 
Laajaa oppimäärää käsittelevät osiot sekä yhteistyön kehittäminen taiteen 
perusopetuksen ja yleissivistävän perusopetuksen kanssa on rajattu tämän 
tarkastelun ulkopuolelle mahdollista jatkotutkimusta varten niiltä osin kuin 
kommentit eivät käsittele rajattua tutkimusaluetta. Poisrajatut alueet käsitte-
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levät kohdetta enemmän hallinnon ja opetuksen suunnilta, mikä ei ole tämän 
tutkimuksen orientaatio.  

Osa kysymyksistä oli avoimia ja osa vaihtoehtokysymyksiä. Asiantunti-
joiden kommenteista päätellen ensimmäinen kierros tuntui raskaalta, sillä se 
sisälsi paljon kysymyksiä. Ajatuksena oli kuitenkin lähteä liikkeelle laajasti 
ja kohdistaa seuraavilla kierroksilla kysymykset sellaisiin kriittisiin ja ajatuk-
sia herättäviin kohtiin, joita asiantuntijat toivat esiin.  

Analysoin ensimmäisen kierroksen kysymykset käsiteanalyysin ja sisäl-
lönanalyysin menetelmin ja kokosin niistä kuvauksia toisen kierroksen aikana 
kommentoitaviksi. Lisäksi laadin uusia kysymyksiä sen pohjalta, mitä asian-
tuntijat edellisellä kierroksella pohtivat kriittisesti tai ristiriitaisesti. Toinen 
keskustelukierros muodostui seuraavista teemoista: 

2. Käsityön luonne taiteen perusopetuksessa 
3. (Taiteen perusopetukseen kuuluvan käsityön ja peruskoulun käsityön 

mahdollinen yhteistyö)  
4. (Käsityön opettajuus taiteen perusopetuksessa) 

 
Toisen kierroksen jaoin kolmeen osaan käsittäen teemat 2, 3 ja 4. Tällöin 
teemaan liittyviä kysymyksiä oli yksi tai enintään kaksi kierroksella, mikä 
helpotti vastaajien keskittymistä asian ytimeen. Vastausaikaa oli kaksi tai 
kolme viikkoa kysymysjaksoa kohden. Kolmas ja neljäs teema on rajattu 
tämän tutkimusraportin ulkopuolelle. Prosessin viimeisen osan muodosti Kä-
si- ja taideteollisuusliiton järjestämät taiteen perusopetukseen liittyvät käsi-
työn valtakunnalliset koulutuspäivät (seminaari) elokuussa 2003. Seminaari 
antoi minulle mahdollisuuden tarkistaa tulkintojani kolmannen asiantuntija-
joukon kanssa (N = 40). Keskustelu oli antoisaa, ja sain hyviä kommentteja 
ajatuksieni rinnalle.  

Ensimmäisen kierroksen kysymysten laadinta ei ollut mutkatonta ja sitä 
pidetäänkin yhtenä ryhmäkeskustelu -menetelmän vaikeimmista tehtävistä. 
Osmo Kuusi (1993) pitää ehdottoman tärkeänä oikeiden kysymysten laadin-
taa ensimmäistä kyselykierrosta varten, sillä väärät kysymykset voivat hel-
posti johdattaa asiantuntijat harhaan. Tähän vaiheeseen liittyy muitakin on-
gelmia, kuten miten kysely suoritetaan: postikyselynä, haastatteluna vai säh-
köpostikirjeenvaihtona. Aineistonkeruumuoto voi vaikuttaa myös vastausten 
määrään. Tutkijalle jääkin sen pohtiminen, miten vastausten määrään, paljou-
teen tai niukkuuteen suhtautuu. Oleellista kuitenkin lienee systemaattinen 
tiedonhankinta ja aineiston mahdollisimman tarkka analyysi. Työssäni totesin 
parhaaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi sähköpostikyselyn. Se mahdollistaisi 
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viestinnän nopeuden molempiin suuntiin sekä jatkotyöskentelyn joustavuu-
den.  

Ennen ensimmäisen kyselyn lähettämistä testasin kyselylomaketta ja 
käsitekartan ymmärrettävyyttä Helsingin yliopistossa soveltavan kasvatustie-
teen laitoksella, taito- ja taidekasvatuksen jatkokoulutusryhmässä (N = 10). 
Tein tarvittavat korjaukset ja lähetin ensimmäisen kierroksen kyselyn asian-
tuntijoille keväällä 2002. Asiantuntijat saivat halutessaan koota itselleen 
taustaryhmän, jonka kanssa he saattoivat keskustella asioista ja viestittää 
yhteiset näkemykset minulle. Tutkimukseen lupautuneista 28 asiantuntijasta 
vastasi 21, eli 75 %. 

 
 

Teema 1 

Teema 2 

(Teema 3) 

(Teema 4) 

Vastauskoonti 

Vastauskoonti 

Vastauskoonti 

Seminaari-
keskustelu

Keskusteluosan 
tulokset 

  
Loppuanalyysi 

Tutkimuksen 
ensimmäisen 
vaiheen tulokset 

 
 
Kuvio 7. Asiantuntijakeskustelun kulku 
 
Toisen kierroksen kyselyn jaoin kolmeen osaan. Lähetin jokaisen osan erik-
seen kahden-kolmen viikon välein loka-marraskuun 2002 aikana. Lähetin 
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kyselyn kaikille ensimmäiseen kierrokseen vastanneille eli 21 henkilölle. 
Toisen kyselykierroksen toinen osa sisälsi uusia kysymyksiä ja yhteenvedot 
ensimmäisen kierroksen vastauksista, joita asiantuntijat saivat kommentoida. 
Pyrkimyksenä oli lähentää asiantuntijoiden käsityksiä toisiinsa, ei kuitenkaan 
saavuttaa täyttä yksimielisyyttä asiasta. Tärkeämpää oli löytää sopiva määrä 
argumentteja, jotka monipuolisesti kuvaavat tarkasteltavaa ilmiötä. Kaikkia 
mielipiteitä pidettiin tärkeinä, ja tavoitteena oli, että erilaisuus otetaan huo-
mioon. Orastavissa ideoissa tai epäilyissä saattaa juuri löytyä sitä ydintä, 
josta muodostuu hyvä keskustelu ja pohja uudelle ajattelulle. Keväällä 2003 
analysoin toisen kierroksen vastaukset ja lähetin koonnin asiantuntijoille 
kommentoitavaksi. Toisen kierroksen ensimmäiseen kyselyyn vastasi 16 
asiantuntijaa (76 %) ja kyselyihin 2 ja 3 vastauksia tuli 14 (67 %). 

Delfoi-tutkijoiden mielestä suurimpina vaaratekijöinä voi pitää tutkijan 
liian johdattelevia ja yksityiskohtaisia kysymyksiä, liian nopeasti tai huoli-
mattomasti käsiteltyjä palautteita ja tutkijan omien käsitysten liiallista esille-
tuomista. Epäselvissä tapauksissa Linstonen ja Turoffin (1975) mielestä tut-
kijan tulisi tuoda epävarmat tulkinnat ryhmän jäsenten tarkasteluun seuraa-
valla kyselykierroksella eikä oikaista niitä itse tai muokata keinotekoista 
yhteisymmärrystä vielä keskeneräisistä ja ratkaisematta olevista käsityksistä 
(Linstone & Turoff 1975, 4). Menetelmä antaa kuitenkin mahdollisuuden 
ryhmän jäsenille mielipiteiden ja ajatusten korjaukseen, muutoksiin tai omas-
ta kannasta vetäytymiseen (Travers 1978, 322).  

Ryhmän jäsenet tarkistavat kantaansa kierros kierrokselta, ja näin var-
mistetaan ongelman käsittely mahdollisimman läpikotaisesti. Samalla luo-
daan yhteinen käsitteistö, mikä puolestaan edistää alueen kehittämis- ja yh-
teistyötä sekä arvojen, uusien näkemysten ja ideoiden tuomista suunnittelun 
ja päätöksenteon pohjaksi (vrt. Kaivo-oja & Kuusi 1997; Kuusi 1999). Asian-
tuntijoiden antamat vastaukset olivat paikoitellen lyhyitä, mutta pohdittuja ja 
ytimekkäitä. Raportissa olen pyrkinyt tuomaan asiantuntijoiden näkemykset 
esiin tavalla, joka kuvaa mahdollisimman tarkasti ajatuksen ydintä ja säilyttää 
mahdollisimman hyvin niiden ilmaisuvoiman. 

Kyselykierrosten määrän valinta on eräs asiantuntijamenetelmän pul-
mallinen kohta. Tutkimuksien mukaan kyselykierroksia on yleensä kahdesta 
kolmeen. Jos kierroksia on enemmän kuin kolme, tulee tutkimuksesta aikaa 
vievä ja kallis. On myös todettu, että kolmannen kierroksen jälkeen ei enää 
juurikaan tule muutoksia käsityksiin (Metsämuuronen 2000, 36). Tässä työs-
sä kierroksia on kaksi. Mutta jos ensimmäiseksi kierrokseksi lasketaan tutki-
muksen ensimmäisen osan haastattelut, niin kierroksia on kolme. Päättelin, 
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että jos kierroksia vielä lisätään, tulee se mahdollisesti vaikuttamaan vastaus-
ten määrään ja laatuun, jolloin uutta tietoa ei enää merkittävästi tule.  

 
 

6 Asiantuntijoiden näkemykset käsityötaiteen 
perusopetuksesta 
 

6.1 Nimikeviidakossa 
 

Valtakunnallista taiteen perusopetusta käynnistettäessä nimettiin taidekasva-
tusjärjestelmä, mutta ei niinkään muita nimikkeitä. Musiikilla ja kuvataiteella 
olivat jo vakiintuneet nimikkeet, mutta muilla taidealoilla niitä ei ollut. Ni-
mikkeen pohdintaan on luonnollisesti vaikuttanut se, millaiseksi toiminnaksi 
käsityö nähdään taiteen perusopetuksessa tai millaista sen halutaan olevan. 
Tämä hajanaisuus on tuottanut ongelmia myös tälle työlle ja käsityöstä käy-
tettävälle nimikkeelle taiteen perusopetuksessa.  

Virallinen nimike käsityön taiteen perusopetus on osoittautunut pitkäksi 
ja hankalaksi arkikäytössä. Toiminnalle on kuitenkin muotoutunut erilaisia 
lyhyempiä käytännön nimikkeitä. Olen pohtinut nimikettä tämän raportin 
alussa, mutta asiaa on syytä pohtia myös asiantuntijoiden kanssa ja etsiä 
sellaista nimikettä, joka olisi ytimekäs, sopivan lyhyt ja käytännön toimintaa 
järkevällä tavalla kuvaava. Myös virallisen nimikkeen tarkastelu selkeyttää 
sitä, mitä käsityön taiteen perusopetuksella oikein tavoitellaan. Ensimmäisel-
lä kyselykierroksella pyysin vastaajia pohtimaan vallitsevaa nimikettä sekä 
mahdollisia uusia käsityön taiteen perusopetuksen toimintaa kuvaavia nimik-
keitä. Toisella kyselykierroksella asiantuntijat kommentoivat esitettyjä nimi-
ke-ehdotuksia vielä lisää. Muutamat asiantuntijat pitivät nykyistä nimikettä 
hyvänä eivätkä nähneet näin ollen syytä sen tarkasteluun.  

Ensimmäisellä kyselykierroksella uusia nimike-ehdotuksia tuli nykyisen 
(käsityön taiteen perusopetus) lisäksi kymmenen. Toisella kyselykierroksella 
pyysin asiantuntijoilta lisää kommentteja kaikkiin ehdotettuihin nimikkeisiin 
sekä vastauksen siihen, mitä ehdotetuista nimikkeistä vastaaja nyt kannattaisi. 
Nimikkeitä esitettiin seuraavasti (suluissa kannatusten määrä ensimmäisellä 
ja toisella kyselykierroksella): 
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 1. kierros 2. kierros 

Käsityön taiteen perusopetus (4) (5) 
Käsityötaiteen perusopetus (4) (5) 
Käsityökoulu (6) (5) 
Käsityön perusopetus (2) 
Käsityötaiteen opetus (1) 
Käsityö taiteen tekemisessä (1) 
Taiteen perusopetus / käsityö  (1) 
Taidekäsityö (1) 
Käsityötaide (1) 
Käsityön TPO (1) 
Kätä-opetus (1) 

 
Toisella kierroksella listan kolme ensimmäistä nimikettä saivat tasaisesti 
eniten kannatusta. Asiantuntijoiden kannanottoja tulkiten nimikkeiden tarkas-
telu kohdistui käsityön ytimeen ja toiminnan luonteen pohdintaan. Kokoavas-
ti asiantuntijoiden mukaan nimikkeen tulee sisältää seuraavia piirteitä: 

♦ siitä tulee ilmetä, että kyseessä on opetuksellinen toiminta 
♦ siitä tulee ilmetä toiminnan laatu: prosessin suhde lopputulokseen 
♦ siitä tulee ilmetä, että kyseessä on taidekasvatuksellinen, ilmaisua ja 

luovuutta vaativa toiminta sekä 
♦ siitä tulee ilmetä, että kyseessä on käsityön perusteet (perus-sana) ja 

niistä lähtevä taiteelliseen ilmaisuun tähtäävä toiminta 
 

Vallitseva lainsäädäntö edellyttää luonnollisesti nimikkeen olevan saman-
suuntainen muiden taiteen perusopetuksen alojen kanssa. Nimikkeet kuiten-
kin vaihtelevat myös näiden taiteenalojen välillä, kuten musiikin taiteen pe-
rusopetus (ei musiikkitaiteen) tai kuvataiteen perusopetus. Tanssin yhteydes-
sä valtakunnallisissa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmissa puhutaan 
tanssitaiteesta. Myös käsityössä erään asiantuntijan (7/H) mukaan tietyissä 
tilanteissa voi puhua käsityön opetuksesta, mutta ilmaistaessa millainen 
opetus on kyseessä, on tärkeää kertoa, että kyseessä on taiteen perusopetus. 
Eräässä vastauksessa ehdotettiin nimikettä käsityön TPO, jota asiantuntija 
(6/K) kertoo käytettävän järjestön sisäisessä toiminnassa. Lyhenne TPO voi-
taisiin ehkä ottaa käyttöön, jos se olisi yleisesti sovittu ja kirjattu valtakunnal-
lisiin opetussuunnitelmien perusteisiin (6/K). Kuitenkin, kuten eräs asiantun-
tija (5/K) epäilee, lyhenne TPO ei koskaan voi olla yleisesti tiedossa, vaan 
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jää pienen asiantuntijapiirin käsitteeksi. Lisäksi hän ehdottaa, että koska 
taiteen perusopetus on päänimike, pitäisi se olla ensin ja sitten vasta täsmen-
nys, tässä tapauksessa käsityö (Taiteen perusopetus/käsityö tai TPO/käsityö). 
Tämä vaatisi kuitenkin, että kaikki taiteen perusopetuksen taiteenalat käyttäi-
sivät nimityksiä samoin. Hän (5/K) toteaa lisäksi, että tuskin sitä (nimikettä) 
lyhyemmäksi saa informaatiota hävittämättä. Miten olisi yksinkertaisesti 
taidekäsityö?  

Kätä-opetuksella tarkoitetaan käsi- ja taideteollisuusalan opetusta. Käsi-
työn taiteen perusopetuksen luonteeseen suhteutettuna se viittaa erään asian-
tuntijan (5/K) mukaan liikaa kätä-alan ammatilliseen koulutukseen, vaikka 
oppilaitokset ovatkin hylänneet suurelta osin käsityön ja ottaneet muotoilun 
tilalle.  

Pelkkä käsityö-termi tuntuu harhaanjohtavalta ja liian yksipuoliselta 
(19/O). Monelle tämä termi tuo mieleen opetuksen, joka on tekstiilipainot-
teista ja vain tytöille suunnattua. On tärkeää edelleen panostaa runsaasti 
käsityötaitoon, osaamisen hiomiseen sekä materiaalien ja tekniikoiden tun-
temiseen, tähdentää eräs asiantuntija (7/H) ja lisää, että se on vaativaa ja 
pitkäjänteistä työtä, jonka kautta luovuus löytyy ja tuo hitaasti varsinaiset 
mestarit esiin. Mielestäni taito-sana jossain muodossa on hyvä kuvaamaan 
käsillä tekemistä, toteaa eräs asiantuntija (13/O). 

Taiteen perusopetuksen toimintaa kuvaavassa nimikkeessä tulisi useim-
pien asiantuntijoiden mukaan olla taide-sana. Se antaa opetukselle tietyn 
statuksen ja rinnastaa sen muihin vastaaviin, toisaalta erottaa sen mistä 
tahansa muista käsityökerhoista ja -opetuksesta (10/O). Lisäksi taide-sana 
vahvistaa toiminnan ilmaisullista puolta.  

Vuonna 1998 Kuntaliiton järjestämässä käsityökouluille suunnatussa 
kyselyssä kysyttiin muun muassa, miten käsityön taiteen perusopetus eroaa 
käsityöstä, joka suurelle yleisölle on taitoa ja tuotetta. Mielenkiintoista on, 
että kysymykseen vastanneista 82 opettajasta tuolloin vain neljä mainitsi 
taiteen tai taideopetuksen kuuluvan osaksi käsityötä. Vastaavasti 28 opettajaa 
painotti taiteen perusopetuksessa omaperäisyyden kehittämistä. Lisäksi ko-
rostettiin luovuutta ja luovaa ongelmanratkaisua sekä elämyksellistä proses-
sia. (Kallio 1999.) 

Heti lainsäädännön voimaantuloaikaan on käsityön taiteen perusopetuk-
sen käyttöön vakiintunut erilaisia nimikkeitä, kuten käsityökoulu tai esimer-
kiksi taiteen perusopetuksen virikemateriaalioppaassa (1993) mainittu käsi-
työtaide. Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty normiksi kuitenkin 
pelkkä käsityö. Muitakin nimikkeitä esiintyy arkikäytössä sen mukaisesti 
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miten käsityötoimintaa halutaan painottaa. Käsi- ja taideteollisuusjärjestössä 
halusimme korostaa käsityökoulu nimikkeellä toiminnan tärkeyttä ja erilli-
syyttä muusta yhdistysten koulutustoiminnasta. Koska kuntien haluttomuus 
tehdä TPO-sopimuksia (kustannussyistä) asetti käsityökoulut eriarvoiseen 
asemaan, ero osoitettiin käsityökoulu TPO/käsityökoulu –nimikkeillä. (6/K.) 
Yksittäinen koulu voi kuitenkin käyttää mitä tahansa nimeä ja sen on syytä-
kin paikallisesti profiloitua houkuttelevasti (kuten Taito- ja taidetalo Cäpsä, 
käsityökoulu Näpsä). 

Käsityökoulu-nimike on juurtunut monin paikoin kuvaamaan yleisesti 
käsityön taiteen perusopetuksen toimintaa, jopa harhaanjohtavasti, sillä kaik-
ki käsityökoulu-nimikkeen alla toimivat eivät toteuta taiteen perusopetusta. 
Termin hyvänä puolena on lyhyys ja ymmärrettävyys (12/O). Sitä pidetään 
jossain määrin myös yleiskäsitteenä ja käyttönimenä, joka itsessään ei kui-
tenkaan kerro kylliksi, mitä käsityö taiteen perusopetuksessa on (19/O). 
Erään asiantuntijan (11/O) mielestä käsityökoulu-nimikkeen käyttö taiteen 
perusopetuksen yhteydessä liittäisi sen enemmän käsityötekniikoiden opetuk-
seen kuin taiteelliseen toimintaan. Hän lisää, että se ei kuitenkaan sulje pois 
luovaa ongelmanratkaisua. Tällöin mielestäni opetuksen lähtökohtana on 
tuotesuunnittelullinen näkemys ja siten lopputulos on prosessia tärkeämmäs-
sä osassa. … Kun opetuksen nimeen puolestaan liitetään taide-käsite, muut-
tuu opetuksen luonne taidepainotteiseksi. Tällöin myös prosessin merkitys 
nousee lopputulosta korkeammalle. Tämä ei sulje pois laadukasta lopputu-
losta. (11/O) 

Nimen tulisi olla lyhyt ja helposti tunnistettavissa, mutta tuoko se silloin 
sisällön esille oikealla tavalla? Vastauksien perusteella termit käsityön taiteen 
perusopetus ja käsityötaiteen perusopetus viittaavat molemmat taidekasva-
tukselliseen opetukseen. Muutaman asiantuntijan mukaan nimikkeet taidekä-
sityö tai käsityötaide eivät puolestaan tuo tätä esiin, vaikka ne olisivat käytös-
sä lyhyempiä termejä. Nimike käsityön perusopetus ei puolestaan asiantunti-
joiden mukaan tuo esiin käsityön taidekasvatuksellista luonnetta, koska siitä 
puuttuu taide-sana.  

Taidekäsityö-termi ilmentää puolestaan pitkälle vietyä näkemystä ja tai-
toa (19/O). Taidekäsityö-termi liittyy Suomessa kuitenkin vahvasti ammatti-
maiseen käsityöläisyyteen, jossa yhdistyvät näkemys käsityön hyvästä laa-
dusta ja taiteellisesta otteesta (vrt. Ihatsu 1998; Kälviäinen 1996). Tutkimus-
ten mukaan taidekäsityöhön liitetään yksilöllisyyttä ja ainutkertaisuutta ko-
rostavia elementtejä ja sen suhde perinteeseen on useimmiten uudistava, 
uusia virtauksia hakeva sekä eri kulttuureja tutkiva (Häti-Korkeila & Kähö-
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nen 1985; Ihatsu 1998; Koskennurmi-Sivonen 1998). Heikkilän (1987, 24–
68) mukaan taidekäsityö ilmentää idean kehittelyä yksilön oman persoonalli-
sen improvisoinnin avulla sekä sen konkreettista toteuttamista. Taidekäsityö-
termi viittaa enemmän tuotteeseen kuin prosessiin, jota taiteen perusopetuk-
sessa kaikesta huolimatta halutaan tuoda enemmän esiin kuin perinteisessä 
käsityössä tai taidekäsityössä. Lisäksi siinä missä taidekäsityöhön liittyy 
enemmän ammattimaisen työskentelyn piirteitä uniikin ja esteettisen käyttö- 
tai koriste-esineen valmistamiseksi, on harrastemaisen käsityön perimmäinen 
tarkoitus käsillä tekemisen ilo eli prosessi itsessään. Taiteen perusopetus on 
harrastepohjaista, osallistujalleen vapaaehtoista ja pitkäjänteisesti tulevaisuu-
teen orientoivaa taidekasvatustoimintaa.  

Muutama asiantuntija pitää termejä käsityötaiteen opetus ja käsityötai-
teen perusopetus harhaanjohtavina (22/O, 6/K). Heidän mukaan ne korosta-
vat lopputuloksen taiteellisuutta, mikä johtaa herkästi “kaikenlaisten käyttö-
kelvottomien taidehäkkyröiden tekemiseen, pelkkään kokeiluun ilman kriitti-
syyttä ja luomisprosessin viemistä kohden lopputulosta, jonka arvioinnissa 
käsityölle tyypilliset esim. muotoon, tekniseen toteutukseen ja käyttöfunktioon 
liittyvät vaatimukset sivuutetaan täysin (6/K). Asiantuntijan mukaan lapsille 
tulee helposti ajatus, että ”minusta tulee taiteilija”. Tämä ei ole hänen mu-
kaansa kuitenkaan taiteen perusopetuksen tarkoitus, vaan se, että korostetaan 
taiteesta lähtevää lähestymistapaa ja työskentelyn lähtökohtaa eli prosessia. 
Taidelähtöisen työskentelyn lopputuloksena siis voi “luovuustaivaassa leijai-
lun jälkeen” olla ja yleensä käsityössä on sille tyypillinen tuote, vaikkapa 
olkalaukku huovuttamalla valmistettuna, peilin kehykset, pajupilli tms. Lä-
hestymistapaan ja työskentelyprosessiin taiteen perusopetus antaa uuden 
ulottuvuuden ja vaatimuksen. Lopputulos ei pelkästään sitä tee, mutta ei 
myöskään estä toimintaa olemasta taiteen perusopetusta. (6/K.) 

Marja-Leena Seilo tähdentää, että taiteen perusopetuksen yleisessä op-
pimäärässä korostetaan prosessia tuotetta tai teosta enemmän ja vastaavasti 
laajassa oppimäärässä tavoitteena on opiskelijan oman, yksilöllisen taitavan 
havainnoinnin ja ilmaisun laaja tukeminen, joka mahdollistaisi käsityölle 
ominaisen laadukkaan tuotteen tai edistyneemmillä teoksen valmistamisen 
(vrt. Seilo 2003, 12). Näin myös lahjakkaille oppilaille voidaan tarjota tar-
peeksi haastavia tavoitteita. 

Viitaten tutkimusraportin alussa käymiini pohdintoihin käsityötaiteesta 
ja käsityömuotoilusta, sisältävät nämä molemmat termit taidetta jossain muo-
dossa (vrt. Ihatsu 1998, vi; 2004). Käsityömuotoilu ei ole kovin helposti mää-
rittyvä termi Suomessa, vaikka sitä usein käytetäänkin muissa Pohjoismaissa. 
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Asiantuntijani eivät olekaan ehdottaneet sitä taiteen perusopetuksen yhtey-
dessä käytettäväksi, vaan näkevät sen kuuluvan enemmän ammatillisen käsi- 
ja taideteollisuuden piiriin. Käsityötaide-termi puolestaan herättää toisistaan 
eriäviä näkemyksiä. Ihatsun (2004) mukaan käsityötaide tuottaa esineitä, 
jotka eivät noudata perinteisen käsityön sääntöjä, vaan kuvaavat käsityön ja 
kuvataiteen synteesiä. Käsityötaiteelle on ominaista tekniikoiden ja materiaa-
lien tutkiminen ja pitkäjänteinen kokeilu, joiden kautta etsitään uusia suuntia 
tai uutta elämää. (Ihatsu 2004.)  

Monet asiantuntijoistani kuitenkin haluavat, että taiteen perusopetuksen 
käsityössä näkyisi selvemmin taiteellinen toiminta siten, että puhuttaisiin 
ennemminkin käsityötaiteesta kuin käsityöstä. Haluaisin, että selkeämmin 
ymmärrettäisiin käsityön ja taiteen eroavuudet ja lähdettäisiin selkeästi liik-
keelle taiteesta, jonka ilmenemismuodot tulevat käsityön maailmasta. Ei 
niinkään puhuttaisi käsityöstä vaan käsityötaiteesta eikä sekoitettaisi näitä 
kahta asiaa. Minusta tämä on kaikkein tärkein asia. (26/O.) Myös vastakkai-
sia näkemyksiä esitetään: Kehityssuunta vaikuttaa kaikkiaan hyvältä, mutta 
säilyttäisin käsityön omaleimaisena vankkana käsityönään (7/H).  

Käsityön uusien ulottuvuuksien etsintä tuottaa joillekin ilmeisesti huolta 
siitä, että käsityö menettäisi jotain sille arvokasta (kuten muoto, tekninen 
toteutus ja käyttöfunktio). On helpompaa pysyä vanhassa, jolloin riskit ovat 
pienemmät, kuin aloittaa jotain uutta ja ennakoimatonta. Tähän liittyy epä-
varmuuden tunne tulevaisuudesta. Viittaan tässä Arendtin (2002, 233–239) 
ihmisenä olemisen perusaktiviteeteista valmistamisesta ja toiminnasta käy-
tyyn puheeseen. Toiminta aloittaa Arendtin mukaan uusia ennennäkemättö-
miä prosesseja, joiden tulos on epävarma ja ennalta arvaamaton sekä samalla 
peruuttamaton, toisin kuin valmistamisessa. Ihminen voi tuhota tekemänsä 
tuotteen ja unohtaa sen. Toiminta on luonteeltaan pysyvää, se jättää jälkensä 
ja sitä on vaikea saada tekemättömäksi. Taiteen perusopetus asettaa käsityölle 
haasteen. Sen on siirryttävä tuotteiden valmistamisesta taiteelliseen toimin-
taan. Tämä haaste ja pelko näkyvät myös nimikkeen pohdinnassa. 

Termi käsityötaiteen perusopetus näyttää kuitenkin täyttävän kaikki lu-
vun alussa mainitut asiantuntijoiden esittämät termiltä vaaditut vaatimukset. 
Siitä selviää, että kyseessä on käsityön perusteiden opettaminen taiteen näkö-
kulmasta. Se tuo taiteen lähelle käsityötä, erotuksena termistä käsityön tai-
teen perusopetus, jossa käsityö on erillään sanasta taide ja sen johdosta edus-
taa varovaisempaa kosketusta taiteeseen. Miksi ei rohkeasti astuta alueelle, 
jossa voidaan hyödyntää taiteen anti käsityölle? 
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Termi käsityötaiteen perusopetus on nimikkeistä käsityöilmiötä kuvaa-
vin myös silloin, kun kiinnitetään huomiota prosessin korostuneeseen merki-
tykseen suhteessa lopputulokseen. Termi on myös yhtenevä joidenkin taiteen 
perusopetukseen kuuluvien taidealueiden kanssa (kuten kuvataiteen, tanssitai-
teen ja sanataiteen perusopetus). Termi sisältää käsityölle ominaisen käsityö-
taidon ja -tiedon sekä tuotteen ja tuotteiden suunnitteluprosessin. Jotta taiteen 
perusopetuksessa kuvattuun käsityömuotoon voidaan saada uutta ulottuvuut-
ta, liittyy siihen oleellisesti tekijän itsensä ja hänen maailmasuhteensa tarkas-
telu sekä asioihin kantaa ottaminen, joita juuri käsityötaide yleisterminä sisäl-
tää. Tämä avaa tien aloitteellisuuteen ja näyttäytymiseen, jotka kuvaavat 
käsityötaiteeseen kuuluvan tutkivan ja kokeilevan prosessin tilaa (vrt. Arendt 
2002, 178). Pitkäjänteinen kokeilu puolestaan vaatii aikaa, jotta sen avulla 
syntyisi jotain uutta ja ennen kokematonta.  

Kaiken kaikkiaan asiantuntijoiden eriävistä näkemyksistä huolimatta 
käsityötaide on nimikkeistä kuvaavin, joten aiemmat pohdintani termistä 
saavat tukea. Käytän tässä raportissa termejä käsityötaide ja käsityötaiteen 
perusopetus, ja jos haluan korostaa varsinaisesti taiteen perusopetuksen pii-
rissä toteutettavaa käsityötaidetta, käytän jälkimmäistä termiä. 

 
 

6.2 Käsityö taiteellisena toimintana 
 

Käsityötaiteen perusopetus on muotoutumassa yhdeksi käsityön erityismuo-
doksi. Se on kehittyvää ja sitä tulee kehittää. Pyysin asiantuntijoita tarkaste-
lemaan ensimmäisellä keskustelukierroksella käsityön taiteen perusopetuksen 
erilaisia mahdollisuuksia sekä pohtimaan, mihin suuntaan toimintaa voisi 
mahdollisesti kehittää. Seuraavissa luvuissa asiantuntijat pohtivat käsityön ja 
taiteen suhdetta sekä käsityötaiteen perusopetuksen kehittämistä, tavoitteita ja 
ulottuvuuksia. Pohjana keskustelulle ovat keskustelurungon teemat sekä 
tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta poimitut väittämät (liite 4, kysymykset 
11–14 ja 16). Seuraava lista sisältää koonnin kehittämiskohteista, joita asian-
tuntijani mainitsevat (suluissa mainintojen määrät):  

 
A. KÄYTÄNNÖN PEDAGOGIIKKA 

♦ Opetuksen ja toiminnan kytkeminen entistä paremmin käytäntöön ja ympäröi-
vään yhteiskuntaan: a) yhteistyöhankkeet b) yhteistyö käsityöläisten ja taidekä-
sityöläisten kanssa c) oppimisympäristön laajentaminen koulutilojen ulkopuolel-
le (4) 
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♦ Yhteistyötä lisättävä muiden taiteen perusopetuksen taidealueiden kanssa (opet-
tajaresurssien suhteen opetussisällöllisesti (yhteisiä projekteja, kokeiluja, leire-
jä); yhteistyöhankkeet (paikalliset, kunnalliset, kansainväliset) (4) 

♦ Taiteelliseen ilmaisuun pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja kehittää sen 
pedagogista puolta (3) 

♦ Käsityön säilyttäminen omana vankkana käsityönään (taitokasvatusta, kuitenkin 
omaperäiseen suunnitteluun ja luovuuteen kannustamista) (3) 

♦ Toiminta omaan ilmaisuun rohkaisevaa (lähtökohtana ilmaista jotain käsityön 
keinoin, eikä lähtökohta niinkään tuote- tai tekniikkakeskeistä) (2) 

♦ Yhteisöllisyyden vahvistamista ja osallisuuden kehittämistä (2) 
♦ Opetuksen pitäisi olla kaikille avointa toimintaa (suuret tuntimäärät ja harras-

tuksen hinta asettavat rajoituksia) (2) 
♦ Toimintaa kehitettävä niin, että poikia saataisiin enemmän mukaan (2) 
♦ Toiminta taiteenaloja rikkovaksi, poikkitaiteelliseksi (1) 
♦ Yhteistyötä kehitettävä peruskoulun kanssa (1) 
♦ Toiminta materiaali- ja tekniikkarajat rikkovaksi (1) 
♦ Syventäviä opintoja kehitettävä (1) 
 
B. HALLINTO 

♦ Valtakunnallisen verkoston luominen (vahvistaisi käsityökoulujen olemassaoloa 
ja asemaa; tarvittaisiin enemmän näkyvyyttä ja perusteluja mediaan) (3) 

♦ Ehkäpä oma Käsityökoulujen liitto (2) 
♦ Taiteen perusopetuksen opettajien pedagoginen koulutus tulisi saada mahdolli-

seksi (2) 
♦ Opetussuunnitelman sisällön kehittämistä sellaiseksi, että saataisiin enemmän 

poikia mukaan toimintaan (2) 
♦ Aikuisten käsityön taiteen perusopetusta tulisi kehittää (2) 
♦ Valtakunnallisia koulutustilaisuuksia työskentelyn kehittämiseen (1) 
♦ Opintojen tunnustamista kehitettävä esim. a) jatko-opintoja silmällä pitäen, b) 

laajan oppimäärän kursseja voisi hyväksyä myös lukion tai peruskoulun kurs-
seiksi (1) 

♦ Selkeämmät valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä malli oppilaille 
annettavasta todistuksesta (1) 

 
C. TUTKIMUS 

♦ Pedagogisen tutkimuksen lisääminen siitä, millainen on hyvä käsityön oppimis-
prosessi taiteen perusopetuksessa (prosessin pedagogisen laadun kehittämiseksi) 
(2) 

♦ Arvioinnin ja menetelmien kehittämistä (mahdollisia kehittämiskohteita ja 
esimerkiksi ´konsultaatiopankki´). (1) 

♦ Koulun käsityön ja taiteen perusopetuksen yhteistyötä tutkittava ja kehitettävä 
(1)  
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Keskityn tässä kohdan A kehittämiskohteisiin. Muut kehittämiskohteet jäävät 
tutkimuksen ulkopuolelle mahdollista jatkotutkimusta varten. Taidekasvatuk-
sen alueella eniten huomiota saivat seuraavat kehittämiskohteet: kasvatus-
toiminnan kytkeminen entistä paremmin käytäntöön ja ympäröivään yhteis-
kuntaan, yhteistyön lisääminen muiden taiteen perusopetuksen alueiden kans-
sa sekä taiteelliseen ilmaisuun vaadittavan pedagogiikan kehittäminen. Toi-
saalta muutama asiantuntija oli sitä mieltä, että käsityö tulisi säilyttää omana 
vankkana käsityönään eikä ohjata sitä liikaa taiteen piiriin. Tällöin ei kuiten-
kaan voitaisi puhua taiteen perusopetuksesta.  

Ympäristön ja kulttuurin tarkastelussa muutamat asiantuntijat pitävät 
ensisijaisena juuri oppimisympäristön laajentamista käsityökoulun tilojen 
ulkopuolelle, mikä kehittää havainnointitaitoja ja ympäröivän yhteiskunnan 
huomioimista. Toiminta voisi olla enemmän projektiluonteista, jolloin opetus 
saataisiin kytkettyä entistäkin paremmin käytäntöön ja ympäröivään yhteis-
kuntaan. (10/O, 24/O.) Tämän aikaansaamiseksi eräs asiantuntija (11/O) 
näkee keskeiseksi yhteisöllisyyden vahvistamisen ja osallisuuden kehittämi-
sen. Hän toteaa, että käsityö on paljolti henkilökohtaista osaamista ja minä-
käsityksen kehittämistä. Nuorten ja lasten kanssa työskennellessä yhteiset 
projektit ja elinympäristön havainnointiin liittyvät asiat kiinnittävät tekijän 
yhteisön jäsenyyteen. Tämä on tärkeää koko yhteiskunnan kehityksen kannal-
ta – osallinen jäsen haluaa vaalia kaunista ja kestävää, tuntee vastuuta muis-
ta globaalilla tasolla saakka ja on kykenevä muuttamaan vallitsevia olosuh-
teita. Hän pohtii myös, että osallisuuden tunne on merkityksellinen ja sen 
saavuttamiseksi täytyy myös opetussuunnitelman olla osallistava. Kun toimija 
pääsee itse hahmottamaan toiminnan kokonaisuutta, hän on myös kykenevä 
muokkaamaan sitä itseään kiinnostavaan ja kehittävään suuntaan. Tämä 
johtaa työskentelyn mielekkyyteen ja siten syvempään onnistumisen ja elä-
mänhallinnan tunteeseen. (11/O.)  

Osallistuminen lisää aloitteellisuutta, joka Arendtin mukaan on ehto in-
himilliselle toiminnalle (2002, 17). Osallistuminen edellyttää toisia ihmisiä 
sekä vuorovaikutusta niin itsen kuin toisten kanssa suhteessa ympäristön ja 
kulttuurin ilmiöihin, jolloin mitataan omaa maailmasuhdetta. Osallistava 
toiminta on kasvatusta kohti aktiivista inhimillistä olemista, jossa yksilö 
kokee itsensä tärkeäksi ja toimintansa mielekkääksi osaksi sosiaalista ja kult-
tuurista yhteisöä. Kasvatus käsityön ja taiteen avulla on kasvatusta kohti 
tekevää, kokevaa ja reflektoivasti ajattelevaa ihmistä, minkä avulla ihminen 
orientoituu omassa maailmassaan.  
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Osallisuuden tunnetta edistävät myös yhteistyö ja yhteiset hankkeet. 
Kuitenkin, kuten eräs asiantuntija (5/K) korostaa, yhteistyön tulisi tapahtua 
siltä pohjalta, että asiantuntijat ovat sellaisia, että ymmärtävät taiteen merki-
tyksen, eivätkä toimi perinteisellä mestari-oppipoikamallilla, jossa mestari 
näyttää ja oppipoika tekee. Tärkeintä olisi saada kertojia, jotka paitsi ovat 
taidekäsityöläisiä, myös osaavat reflektoida omaa taiteellista kehitystään. 
(5/K.)  

Kuitenkin onnistuessaan mestari-oppipoika-järjestelmä voi osoittautua 
yksilölle antoisaksi (Säljö 2001). Roger Säljön mukaan se voi tarjota paljon 
enemmän kuin vain erilaisten tekniikoiden ja välineiden käytön oppimisen: 
se merkitsee myös identiteetin rakentamista ja sosiaaliseen ympäristöön aset-
tumista (Säljö 2001, 42). Se voi kehittää myös hiljaista tietoa, joka välittyy 
mestarilta oppipojalle. Hiljaista tietoa voi pitää tietynlaisena älykkyytenä, 
innoitettuna viisautena (mêtis), kuten Elisabet Jernström (2000) kuvaa tutki-
essaan hatuntekijän ja hänen oppipoikansa työskentelyä. Tämä viisaus ei 
siirry vain mestarilta oppijalle, vaan prosessissa molemmat oppivat toisiltaan 
(Jernström 2000, 175–181). 

Yhteistyötä muiden tahojen kanssa perustellaan myös lasten tulevaisuu-
den kannalta: Meidän kunnassamme on aloitettu viime syksynä lukiossa muo-
toilulinja. Pyrimme jo nyt suunnittelemaan lasten käsityökoulun sisällön niin, 
että se tukee tulevaisuudessa niitä oppilaita, jotka jatkavat ko. linjalla. 
Olemme keskittyneet koviin materiaaleihin l. kuntamme vahvuuksiin, saveen 
ja kiveen. Toivoisin, että saisimme nivottua kuvataiteita tähän nippuun. Li-
säksi panostamme yhä enemmän perinteen ja luonnonmateriaalien yhdistä-
mistä edellisiin. (14/O) 

Asiantuntijani kokevat taiteellisen käsityöilmaisun tärkeäksi kehittämi-
sen alueeksi, mutta myös ongelmalliseksi lähestyä. Taiteellinen ilmaisu on 
keskeinen elementti taiteen perusopetuksessa ja sen pohtiminen on oleellista. 
Eräs asiantuntija (5/K) pohtiikin asiaa näin: Käsityössä ja taiteessa voi olla 
paljon yhteistä, kuten esim. taidekäsityössä tai käsityötaiteessa. Tällöin käsi-
työn tekemisen intentio pitää olla muuta, kuin saada käsityön keinoin aikaan 
tuote, joka vastaa johonkin käyttöfunktioon, ja jossa tekijän ilmaisuprosessi 
tulee keskeiseksi. Taiteen perusopetuksen käsityötehtävät pitäisi siksi olla 
erilaisia kuin pyrkimystä tuotteiden valmistamiseen tietyistä materiaaleista ja 
tietyin tekniikoin. Lähtökohta pitäisi olla ilmaista jotakin käsityön keinoin. 
Vaikka taidekäsityössä taidot eivät ole niin tärkeitä kuin 'tavallisessa' käsi-
työssä, joissa tuotteilta edellytetään käytettävyyttä, niin taidekäsityössäkin 
taitojen puute haittaa ilmaisun vapautta ja vielä suuremmassa määrin kuin 
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taitojen puute (esim. piirtäminen, perspektiivi ym.) kuvataiteessa. Pienten 
lasten kohdalla taiteellinen tuottaminen on keskeistä, haitaksi jos liikaa kiin-
nitetään huomio tekniikkaan ja sen osaamiseen, isommilla on jo itselläänkin 
vaatimuksia työn laadusta, siksi tämän kohdan merkitys vaihtelee. (5/K) 

Käsityöilmaisu edellyttää käsityön taiteellisen kielen tuntemusta (vrt. 
Kallio 1999). Kallio määrittelee käsityön taiteellisen kielen esteettisestä ha-
vainnoinnista ja visuaalisesta muotokielestä (väri-, rakenne-, tila-, muoto- ja 
materiaalitaju) syntyväksi kokonaisuudeksi, joka näyttäytyy tuotteessa tai-
teellisena ilmaisuna. Tähän liittyvät oleellisesti luovuus ja omaperäiset toi-
minnan ratkaisut.  

Asiantuntijani kokevatkin, että ilmaisutavan merkitys on suuri oman il-
maisukielen löytämisessä niin suullisen ilmaisun kuin tekemisen ilmaisun 
osalta. Ilmaisun merkitys korostuu sekä prosessissa että tuotteessa. Aineistoni 
perusteella ilmaisu on omien tunteiden, näkemyksien, kokemusten ja opittu-
jen asioiden konkretisoimista materiaalien ja työtapojen kautta niin itselle, 
ryhmälle kuin ympäristöllekin. Lapsilla ilmaisu on taustalla; lapsi ei ajattele 
ilmaisua tehdessään omaa työtään. Asiantuntijat korostavat, että toiset lapset 
ovat selvästi keskittyneet enemmän taidollisiin asioihin (kuten siistiin työn 
jälkeen), toiset taiteellisempaan ilmaisuun (kuten värit, muodot). Kuitenkaan 
ilmaisu ei ole aina itsetarkoitus. Muutama asiantuntija toteaa, että on lapsia ja 
aikuisia, jotka nauttivat käsityöstä sinänsä ilman suuria ilmaisutarpeita. Heille 
tyydytystä tuottaa vaikkapa valmiin mallin mukaan käsillä tekeminen. 

Taiteellisen toiminnan kehittämiseksi luovaa työskentelyä toivottiin li-
sää. Eräs asiantuntija kuitenkin huomauttaa, että ”nopeiden ilmaisukeinojen 
marssin myötä” pitkäjänteisyyteen opettaminen helposti katoaa ja jatkaa: 
pidän tärkeänä taitokasvatusta ja omaperäiseen suunnitteluun kannustamista 
(22/O). Koulu on liian teoreettinen, ja siellä oppija joutuu käyttämään enim-
mäkseen vain toista aivopuoliskoa. Innovatiivisiin ja luoviin ongelmanratkai-
suihin kykenevä ihminen havainnoi herkästi ympäristöään ja muita ihmisiä, 
hänellä on kyky toimia itsenäisesti (19/O).  

Taiteellisen ilmaisun tukemiseksi esitettiin yhteistyön lisäämistä ja ke-
hittämistä muiden taidealojen kanssa niin paikallisesti kuin paikkakuntien 
välisesti ja kansainvälisestikin. Eräässä käsityökoulussa on ollut yhteistoi-
mintaa esimerkiksi Kuvataidekoulun ja Kirjoittajakoulun kanssa. Heillä on 
asiantuntijan (13/O) mukaan yhteistä muun muassa rehtori, opettajien koulu-
tusta, opettajankokouksia, opettajien työsuhteita, materiaalihankintoja, 
suunnitteilla on myös yhteisiä kokeiluja ja projekteja. Kirjoittajakoulun kans-
sa teemme parhaillaan yhteistä nukketeatteriprojektia, kirjoittajakoululaiset 
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kirjoittivat näytelmän, käsityökoululaiset visualisoivat nuket ja lavasteet, 
esityksen tulee toteuttamaan ulkopuolinen nukketeatteriryhmä…. (13/O) 

Integrointi ei kuitenkaan aina ole mutkatonta. Integrointia tutkinut Liora 
Bresler (1995) varoittaa liiallisen integroinnin haitoista. Hänen mukaansa 
pahimmassa tapauksessa se voi johtaa siihen, että menetetään jotain aineen 
perinteisestä sisällöstä (Bresler 1995, Smith 1995). Ihatsu (1996, 105) puoles-
taan tarkastelee käsityön integroitumista esimerkiksi taiteen kanssa positiivi-
sena tapahtumana käsityön säilymisen kannalta, sillä näin molemmat alueet 
voivat antaa ulottuvuutensa, taiteen lajin omat erityisalueet, toistensa käyt-
töön. Ihatsu puhuu integroitumisesta, joka voidaan käsittää laajempana ter-
minä kuin integrointi, eli liittymisenä tai yhdistymisenä jonkun kanssa. Ihatsu 
puhuu kuitenkin myös alueiden välisestä yhteistyöstä. Taiteiden välistä in-
tegrointia ei tulisi kuitenkaan toteuttaa vain sen itsensä takia, vaan etupäässä 
silloin, kun siitä on todellista hyötyä ja sille on asetettu harkitut päämäärät 
(vrt. Smith 1995).   

Taiteellisen toiminnan tärkeitä lähtökohtia ovat omat kokemukset ja 
elämykset (24/O), joita pitäisi entisestään lisätä käytännön toiminnassa. 
Eräässä laajan oppimäärän kokeilutyöpajassa nousivat selvästi esille oppijoi-
den omat tuntemukset siitä, kuinka hyvässä ilmapiirissä, hienon elämyksen 
myötä syntyivät parhaimmat oppimistulokset (24/O). Elämyksellistä ja ko-
kemuksellista oppimista käsittelen myöhemmin lisää.  

Asiantuntijoiden näkemysten perusteella taiteellinen ilmaisu vaatii ke-
hittämistä ja sitä olisi hyvä kehittää suuntaan, jossa toiminta saataisiin mate-
riaali- ja tekniikkarajat sekä taiteenalarajat rikkovaksi. Lapsia tulisi rohkaista 
omaan persoonalliseen ilmaisuun. Useat asiantuntijoistani korostavat, että 
lähtökohtana voisi olla selvemmin taide, johon välineet kuitenkin tulevat 
käsityön maailmasta. Toimintaa toivotaan kehitettävän muun muassa laaja-
alaisemmaksi siten, että löytyisi mahdollisuuksia kokeilla monia käsityönalo-
ja yhteistyössä muiden taiteen perusopetusta antavien alojen kanssa (esim. 
kuva-, sana-, musiikki- ja tanssitaiteen kanssa). Opetus voisi näin olla yhte-
näisempää, kuitenkin paikkakuntien kulttuuriperinteitä kunnioittavaa. (17/O, 
27/O.) 

Asiantuntijani näkevät käsityötaiteen perusopetuksen uusien ulottu-
vuuksien etsimisessä keskeisiksi tekijöiksi opettajan aktiivisuuden, opettajan 
oman kokeilun ja kehityshalukkuuden, yhteistyön muiden taidealojen kanssa 
sekä materiaalien ja tekniikoiden käytön rikkauden. Uusien ulottuvuuksien 
etsinnässä ei varmaankaan ole vain yhtä hyvää keinoa, vaan opettajan tulee 
olla viisas ja nähdä omat ja ryhmän mahdollisuudet sekä tarvittava ja saata-
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vissa oleva ulkopuolinen tuki. Tärkeää on se, että opettaja on aidosti mukana. 
(7/H.) Yhteistyö muiden taiteen alojen kanssa ei riitä, vaan sitä tulisi raken-
taa myös käsityön ja muotoilun ammattilaisiin ja perusopetukseen sekä luki-
oon (esim. niin, että taiteen perusopetusta tuodaan kouluun tai järjestetään 
yhteisiä leirejä koululaisten kanssa). Erittäin tärkeänä näen myös valistuneen 
kansalaisen kasvattamisen, kansalaisen, joka omilla valinnoillaan nostaa 
käsityötuotteiden tasoa ja osaa vaatia kunnollista työtä, materiaaleja ja eko-
logisuutta. (1/H.)  

Heikkilä (1987) ja Alamäki (1997) korostavatkin, että käsityön tarkoitus 
ei ole vain kasvattaa taitavia käsityöntekijöitä, vaan kasvatus kohdistuu myös 
muun muassa henkisten valmiuksien kehittämiseen, minäkäsitykseen ja val-
miuteen vastata ongelmakeskeisin tilanteisiin sekä kohdata elämässä erilaisia 
haasteita (Heikkilä 1987, 90; Alamäki 1997, 10–11). Tämä taito edellyttää 
sitä, että uskaltaa ottaa vastaan haasteita ja kohdata vieraita asioita. Tätä 
kautta syntyy uutta maailmasuhdetta (vrt. Varto 2003b, 9). 

Käsityötaiteen perusopetuksen keskeisiksi tavoitteiksi asiantuntijat kat-
sovat havainnoinnin oppimisen, yksilön oman kokonaisvaltainen kasvun 
prosessin ja aistisuuden kehittämisen. Havainnoinnilla tässä tarkoitetaan 
taitavan havainnoinnin prosessia eli havainnoinnin oppimista, valintojen 
tekoa havainnoista, käsitteellistämistä, oman työskentelyn ja työn tutkimista 
sekä näiden toimintojen reflektointia. Aistisuuteen liittyy koko keho, eli se on 
kykyä nähdä, tehdä, kokea ja tuntea paremmin. Persoonallisen lähestymista-
van etsiminen, elämyksellisyys, ennakkoluulottomuus ja erilaisten ilmaisu-
muotojen kehittäminen koetaan myös merkittäviksi tavoitteiksi. Taidekasva-
tuksen tehtävä onkin tuoda esiin yksilölle mahdollisia tapoja kokea sekä 
muotoilla kokemaansa ja tietämistään (vrt. Varto 2003b, 78). Taide paljastaa 
meille maailmaa ja suhdettamme siihen. Havainnointi auttaa puolestaan nä-
kemään, mitä ympärillä on ja tapahtuu, sekä suhteuttamaan nähtyä ymmär-
rykseemme. 

Aineiston perusteella taiteen avulla kasvattaminen ja aistisuus herättävät 
ajatuksia laidasta toiseen sekä myös epävarmuutta siitä, miten näitä alueita 
voidaan ihmisessä kehittää. Tämä on oletettavaakin, sillä juuri taiteen näkö-
kulma on käsityön ulottuvuus, jota taiteen perusopetuksessa pyritään kehit-
tämään. Taiteen tehtävä on ennen kaikkea antaa väline kohdata tuttu ja tun-
tematon sekä ymmärtää itseä, maailmaa ja maailmassa oloamme. Sen tarkoi-
tus ei ole vain tuottaa taide-esineitä sinällään, vaan etenkin tuottaa uusia 
tapoja ajatella ja kokeilla (Hamm 2003). Käsityötaiteen perusopetuksen teh-
tävä ei ole myöskään kasvatus taiteellisuuteen eikä taiteilijoiksi sinällään, 
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vaan kasvatus näkemään ja kokemaan asioita taiteen avulla ja taiteen keinoin. 
Aistisuuteen liittyy puolestaan valppaus ja herkkyys ottaa vastaan se, mitä on 
edessä ja tulossa vastaan (Varto 2003b, 9). 

Asiantuntijani katsovat, että käsityön taiteelliseen ulottuvuuteen liittyvä 
toiminnan ydin on luova käsillä tekeminen. Prosessissa ilmaisu koettiin tär-
keäksi osaksi, eli käsityö on yksi tapa hahmottaa ja tuoda esiin taiteellisia 
ajatuksia, tunteita ja mielikuvia. Käsityö on väline, ja sen omaleimaiset kei-
not, välineet ja tekniikat korostuvat ilmaisun välittäjinä (5/K). Käsityön kes-
keinen olemus on juuri käsillä tekeminen, varsinkin käsityön taiteen perus-
opetuksen. Lasken käsityön ulkopuolelle toiminnan, joka voidaan toteuttaa 
ilman, että käsi koskettaa materiaalia. Taidetta voi tehdä muutenkin, esim. 
videotaide tai tietokoneella tuotettu taide. (5/K.) Prosessin luovuuteen kuuluu 
myös oma "hiffaaminen", löytäminen, vaihtoehtojen valinta, kriittisyys ja 
sallivuus (6/K). Taidekasvatuksen näkökulmasta käsityö vaatii luovaan oma-
peräisyyteen ohjaamista sekä visuaalisen muotokielen hahmottamista (vrt. 
Kallio 1999). Tätä kautta syntyy käsityön taiteellinen ilmaisu. 

Vaikeimmin hahmottuvaksi määreeksi aineiston perusteella käsityötai-
teessa koetaan taiteellisuus sosiaalisena ilmiönä ja vuorovaikutuksellisena 
tapahtumana. Vuorovaikutus ympäristön ja materiaalien kanssa nähdään 
kuitenkin oleellisena toiminnan aktiviteettina. Kyselyssä esitetyt suppeasti ja 
vähäsanaisesti määritellyt väittämät, kuten ´aina jonkun toisen on nähtävä 
prosessi´ ja ´yksilön samanaikainen tekijä-vastaanottaja-tulkitsija -suhde´ 
jättävätkin paljon tilaa tulkinnoille. Niihin kuitenkin liittyvät aloitteellisuus ja 
näyttäytyminen, jotka ovat edellytyksiä taiteelliselle toiminnalle ja inhimilli-
sen olemisen todellistumiselle (Arendt 2002, 207). Aloitteellisuus vaatii teki-
jältä rohkeutta ja intentiota tuoda oma prosessi ja tuotos esiin toisten nähtä-
väksi ja arvioitavaksi. Arendt pitää sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta ihmisen 
perusaktiviteeteista juuri toimintaan kuuluvina, joita tuotteiden valmistami-
nen ja ruumiin työ eivät sinällään sisällä. Toiminnassa liikutaan yksityisestä 
tilasta julkiseen, ja yksilöllisyydestä yhteiseen. Tämä näkemys ei ole kuiten-
kaan ristiriidaton, sillä yksilöllisyys kuuluu myös julkiseen tilaan. Yhteiskun-
ta yrittää myös saada ihmiset käyttäytymään samalla tavalla sulkien pois 
yksilöllisyyden, spontaanin toiminnan tai huomiota herättävät saavutukset. 
(Arendt (2002, 44–50.) Varsinkin taiteellinen toiminta pyrkii kuitenkin rik-
komaan rajoja ja tuomaan esiin yksilöt sekä heidän erilaisuutensa. Tähän 
tarvitaan toisia ihmisiä, vuorovaikutusta ja aloitteellisuutta. 

Vaikka käsityöhön etsitään uusia ulottuvuuksia, kuuluu siihen myös 
vain sille ominaisia piirteitä, joita ei ole tarkoitus unohtaa. Pyysin asiantunti-



112 Seija Karppinen 

joita pohtimaan, mitä käsityössä tulisi korostaa omaleimaisena piirteenä suh-
teessa taiteeseen. Käsityön vahvimpana ja omaleimaisimpana piirteenä pide-
tään kosketettavuutta, eli käsityötä saa koskettaa. Se jopa vaatii koskettelua 
sekä materiaaleilla taitamista. Kosketettavuudesta eräs asiantuntija (5/K) 
toteaa, että tähän on perustelut, koskettelu voi turmella teosta, samaten käy 
taidekäsityöteokselle. Tekijän oikeus on kosketella ja koska taiteen perusope-
tuksen tärkein tehtävä on kasvatuksellinen eikä 'ikuisten' taideteosten tuotta-
minen, kuuluu siihen läheisesti kosketettavuus (5/K). Käsityö suunnitellaan 
usein niin, että sitä voi käyttää johonkin muuhunkin kuin vain katseluun 
(18/O). Kosketettavuutta voitaisiin tarkastella myös abstraktimmalla tasolla, 
jolloin määritelmä laajenee merkittävästi. Tällöin mukaan tulee fyysisen 
kosketuksen lisäksi käsityön tekemisen henkinen panos (kokemukset ja muis-
ti) ja sen liittyminen sekä mieleen että kehoon (Salo 2000). 

Käsityöhön yleisesti vahvasti liitetty piirre, perinteen siirtäminen, jakaa 
asiantuntijoiden näkemyksiä. Eräs asiantuntija (26/O) pohtii seuraavasti: En 
näe perinteen siirtoa mitenkään käsityötaiteen erityistehtävänä, käsityö on 
sitten erikseen! Koen, että käsityön tekeminen on eri asia kuin käsityötaiteen 
tekeminen. Käsityölle ovat merkityksellisiä juuri perinteen siirto ja säilyttä-
minen ja monet edellisessä osiossa esille tulleet asiat. Sen sijaan taiteella ja 
käsityötaiteella on erilaiset lähtökohdat eli taiteelliset funktiot. Hän kuitenkin 
myöntää, että emme tietenkään voi välttyä siltä, että käsityön muut kontekstit 
ja merkitykset (perinne, työvälineet, materiaalit) tulevat esiin myös käsityö-
taiteessa, mutta ne vain kertovat mistä taiteenlajista on kyse ja tekevät siitä 
omaleimaisen. (26/O.) Perinteen siirto on kuitenkin edellytys myös uuden 
luomiselle, käsityökulttuurin säilyttämiselle ja kehittämiselle (10/O). Ihatsu 
osoittaa samansuuntaisesti, että kun käsityö pyrkii taiteen alueelle, se rikkoo 
perinnettä eikä noudata perinteisen käsityön sääntöjä. Käsityötaide ilmentää 
käsityön ja kuvataiteen synteesiä. Käsityötaiteelle on hänen mukaansa omi-
naista tekniikoiden ja materiaalien tutkiminen ja kokeilu, joiden kautta etsi-
tään uusia suuntia (Ihatsu 2004.) 

Käsityön arjenläheisyys nähdään aineistoa tulkiten etupäässä käsityön 
käyttötarkoitukseen liittyvänä ominaisuutena, ei niinkään taiteellisuuteen 
liittyvänä määreenä osana yksilön kokonaiskehitystä, mitä se myös voisi olla. 
Muutama asiantuntija ei katso arjenläheisyyttä lainkaan tärkeäksi. Huomiota 
herättävä on toteamus: Hyvin usein törmään tunneilla siihen ajatukseen, että 
käsityötuotteella pitäisi olla muukin tarkoitus kuin taide-esineenä toimiminen 
eli joku KÄYTTÖTARKOITUS johon tuote suunnitellaan sopimaan. Koen 
tämän välillä rasittavana ja oppilaiden luovaa irrottelua rajoittavana, mutta 



OSA II : Asiantuntijat keskustelevat 113 

vahvasti suomalaiseen käsityötraditioon kuuluvana vaatimuksena. (18/O) 
Ihatsun mukaan käsityötaide pyrkii etsimään uusia käytettävyyden rajoja, 
jopa niin, että käyttöfunktio kielletään tai sen merkitys on toissijainen. Hän 
korostaa myös, että käsityötaiteen tuotokset eivät aina ole suoraan kuvatai-
teen kaltaisia tuotoksia, vaan ennen kaikkea sovellettuihin taiteisiin verratta-
via teoksia. (Ihatsu 2004.) Tällöin toiminnan lopputuloksena syntyvä tuotos 
voi olla muutakin kuin konkreettinen esine, kuten videoesitys, ja sen käyttö-
tarkoituskin voi olla jotain muuta. 

Käsityöhön usein liitetty ominaisuus, toistettavuus, herättää asiantunti-
joissani sekä puolusteluja että vastustusta. Noin kolmannes heistä pitää sitä 
kuitenkin melko tärkeänä. Mallinmukainen ja toistettava käsityö ei kuulu 
taiteen perusopetuksen piiriin, vaan käsityötuotteiden ja -prosessien pitäisi 
olla uniikkeja (5/K). Seilo (2003) puolestaan ei pidä mallinmukaista työsken-
telyä väheksyttävänä. Näpsä-käsityökoulussa toimitaan joskus uuden tai 
vanhan mallityön pohjalta, ja siihen on valmiit työohjeet. Mutta silloinkin 
jokainen käsityöprosessi muodostuu erilaiseksi kunkin tekijän taitojen ja 
tietojen pohjalta. ”Mallityö, kuten riippukeinu, tai sama teema muodostaa 
opettajalle kehyksen hallita oppimistilannetta, joka on muuten laaja tuhansine 
tekniikoineen, työvälineineen ja materiaaleineen”. (Seilo 2003, 29.) Mallin-
mukainen työ kuitenkin edistää esimerkiksi havainnointia ja suhteiden näke-
mistä. Arendt katsoo, että käsityölliseen valmistamiseen liittyy oleellisesti 
kuva tai malli, joka ohjaa valmistusprosessia. Malli ei hänen mukaansa häviä 
valmistusprosessin myötä, vaan on käytettävissä yhä uudelleen uuden tuot-
teen valmistamiseen. Hän käsittää mallin valmistamiseen liittyväksi potenti-
aaliseksi moninkertaistamiseksi, joka ei ole kuitenkaan toistoa, joka on työn 
tunnusmerkki. (Arendt 2002, 144–145.) 

Asiantuntijat nostavat esiin myös muita käsityölle ominaisia piirteitä, 
kuten käsityön tekemiseen vaadittavat taidot (24/O), tuotteelle asetetut toimi-
vuuden vaatimukset ja ongelmanratkaisutaidot, joita tarvitaan varsinkin tiet-
tyyn käyttöön tarkoitettua käsityötä tehdessä (13/O). Toisaalta myös kysy-
tään, miksi pitää korostaa käsityön omaleimaisia piirteitä suhteessa taiteeseen 
ja miksi pitää erotella käsityö ja taide toisistaan? Mielestäni käsityö voi olla 
korkeatasoistakin taidetta ja taide on usein käsityötä. Tietenkään kaikki käsi-
työt eivät ole taidetta, mutta onko kaikki "taidekaan" taidetta. Ehkä meidän 
pitäisi yrittää hälventää rajan vetoa tai onko se yleensäkään tarpeellista. 
(12/O.) Mutta myös päinvastoin: Käsityön ”itsetuntoa” tulisi nostaa niin, 
että käsityöläinen olisi käsityöläinen, ylpeänä omasta osaamisestaan (7/H). 
Myös Kupiainen korostaa, että on syytä suhtautua varovaisesti tiukkaan tai-
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de/käsityö –jaotteluun. Edellä olevat kannanotot ilmaisevat läheisesti näke-
mystä (kuten taiteen antropologiassa tai monikulttuurisessa taiteentutkimuk-
sessa), jossa taidetta ja käsityötä ei eroteta toisistaan vaan ne kuvaavat tätä 
yhdistettyä käsitettä laajasti arjen kauneuteen, taitavuuteen ja kätevyyteen 
liittyväksi; tällöin tarkoitus on lähinnä elämän miellyttävyyden lisääminen. 
(Kupiainen 2004.) 

Kokoavasti asiantuntijoiden pohdintojen pohjalta orientoiva näkemys 
käsityötaiteen perusopetuksesta on se, että toiminnan ydin on luova käsillä 
tekeminen. Keskeistä on yksilön havainnoinnin ja aistitoimintojen kehittämi-
nen sekä yksilön tukeminen siinä, että hän pystyisi tuomaan omaleimaisella 
tavalla taiteellisia ajatuksia, tunteita ja mielikuvia esiin. Käsityön taiteellinen 
toiminta ja aistisuuden käsitteet ovat vielä epävarmasti hahmottuvia, ja ne 
tarvitsevat lisää tarkastelua. Nämä ovat kuitenkin pohja persoonallisen käsi-
työllis-taiteellisen ilmaisun muodostumiselle. Ilmaisu kehittyy taiteellisen 
prosessin aikana. Asiantuntijoitteni mukaan sen lähteenä on syvä sisäinen, 
herkistetty ja herätetty minuus. Ilmaisun välityksellä kehittyy kyky hahmot-
taa minuutta, omaa ainutkertaisuutta, sekä kyky tehdä asioista merkitykselli-
siä.  

Havainnoinnilla tarkoitetaan tässä taitavan havainnoinnin prosessia, jo-
ka sisältää valintojen tekoa, käsitteellistämistä sekä työskentelyn ja työn 
reflektointia. Aistisuus liittyy koko kehoon. Aistiherkkyyttä kehittämällä 
pyritään parantamaan kykyä nähdä, tehdä, kokea ja tuntea. Aistisuuteen liit-
tyy myös kosketettavuuden käsite ja sen eri fyysiset ja henkiset tekijät. Varto 
korostaa, että kokemukset, elämykset, tunteet ja tieto koskettavat koko ihmis-
tä ja muodostavat näin kokonaisuuden, jota ilman ihminen ei ole ihminen. 
Yksi ihminen elää kaiken sen, minkä kokee. (Varto 2003b, 49.) 

Jotta yksilön taiteellisten taipumusten etsimistä ja taiteen avulla kasvua 
voitaisiin tukea, täytyy myös opettajan itse kokeilla omia taiteellisia rajojaan. 
Tämän asiantuntijat kokivat hyvin tärkeäksi tekijäksi uusien ulottuvuuksien 
ja taiteellisten kokemismuotojen etsinnässä. Opettajan omat kokemukset ja 
kokeilut voivat edistää erilaisten lähestymistapojen löytämisessä sekä antaa 
esimerkkejä ja mallia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita mallinmukaiseen tekemi-
seen ohjaamista. 

Käsityön uusien ulottuvuuksien etsintä ei ole siis ongelmatonta. Siihen 
liittyy sekä pelkoa että huolta. Tätä kuvaa muun muassa erään asiantuntijan 
kysymys siitä, millaiseksi käsityö oikeasti halutaan laajentaa. Uusien ulottu-
vuuksien etsiminen ja kaikenlainen "laajentuminen" on aina hyvä, mutta onko 
vältettävissä vaikeasti hahmottuvan "sekasikiön" syntyminen? Tässä "käsi-
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työn taiteessa" sellainen pelottaa. Hän toivoo kehityksen etenevän selkeäm-
pään suuntaan sen suhteen, mitä on käsityö taiteen tekemisessä – siis käsityö-
nä ihmisen erilaisten tarpeiden tyydyttämisessä. (4/K.)  

Käsittelen tätä pohdintaa heikkona signaalina eli sellaisena ajatuksena, 
joka kaipaa selvennystä ja muiden asiantuntijoiden kommentteja. Linstone ja 
Turoff korostavat, että toistamalla kysely eri muodoissa kyselykierrosten 
aikana pyritään asiantuntijoiden näkemyksiä tarkentamaan ja lähentämään 
toisiaan. Tämä voi tapahtua heidän mukaansa ilmoittamalla ryhmän jäsenille 
toisten vastakkaisista mielipiteistä ja pyytämällä heitä pohtimaan ja peruste-
lemaan eriäviä mielipiteitä. (Linstone ja Turoff 1975, 5.) Seuraavassa luvussa 
asiaa on käsitelty tältä pohjalta. 

 
 

6.3 Mitä taide tekee käsityöstä? 
 

Asetin asiantuntijoiden pohdittavaksi, innoittajaksi ja ajatuksien herättäjäksi 
esiin tulleen asiantuntijan huomautuksen käsityön laajentumisesta ja siihen 
liittyvistä peloista: 

Uusien ulottuvuuksien etsiminen ja kaikenlainen ´laajentuminen´ on aina hyvä, 
mutta onko vältettävissä vaikeasti hahmottuvan ´sekasikiön´ syntyminen? Tässä 
"käsityön taiteessa" sellainen pelottaa. Mihin tällä ´käsityön taiteella´ pyritään? 
Millaiseksi käsityö halutaan laajentaa? (4/K) 
 

Tarkoitukseni oli tällä ehkä hieman provosoivastikin esitetyllä lausahduksella 
saada aikaan keskustelua siten, että myös erilaiset ajatukset tulisivat esiin ja 
huomioiduiksi, ettemme tietämättämme sortuisi itsestäänselvyyksiin. Näke-
mys aiheuttikin vahvoja puheenvuoroja. Laajentumispohdinnan lisäksi pyy-
sin asiantuntijoita kommentoimaan heidän ensimmäisellä kierroksella esittä-
miensä näkemysten pohjalta tulkitsemaani kahta erilaista käsityötaiteen pe-
rusopetuksen suuntausta. Ensimmäinen, tässä käsityötaiteeksi nimeämäni 
suuntaus korostaa taiteellista lähtökohtaa ja toinen käsityöksi nimeämäni 
suuntaus korostaa puhtaasti käsityöllisiä keinoja toiminnan lähtökohtana. 
Määrittelin ne seuraavasti: 

KÄSITYÖTAIDE 

Käsityötä halutaan taiteen perusopetuksessa kehittää yhä enemmän taiteenaloja 
rikkovaan poikkitaiteelliseen suuntaan, jolloin taiteelliseen ilmaisuun pitäisi 
kiinnittää enemmän huomiota ja kehittää sen pedagogista puolta: toiminnassa 
tulisi lähteä selkeämmin liikkeelle taiteesta, jonka ilmenemismuodot tulevat kä-
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sityön maailmasta (ei puhuttaisi niinkään käsityöstä vaan käsityötaiteesta). Läh-
tökohtana tulisi olla ilmaista jotain käsityön keinoin, eikä niinkään lähteä liik-
keelle tuote- tai tekniikka keskeisestä ajattelusta. Tässä korostuu vahvasti myös 
yhteistyön lisääminen muiden taiteen perusopetuksen taidealueiden kanssa. 
 

KÄSITYÖ 

Tässä suuntauksessa käsityö taiteen perusopetuksessakin halutaan säilyttää 
omana vankkana käsityönään. Se on taitokasvatusta, mutta kuitenkin omaperäi-
seen suunnitteluun ja luovuuteen kannustavaa. Käsityö sisältää laajalti eri mate-
riaaleja ja tekniikoita. 
 

Muutama asiantuntija mainitsee pohtineensa käsityön laajentumista saman-
suuntaisin ajatuksin. Käsillä tekeminen on monille sinänsä jo mielekästä 
ilman että siihen on ujutettu jokin ihmeellinen taiteellinen näkemys (18/O). 
Hän pohtii myös, millaiseksi käsityö halutaan määritellä: Onko se erilaisten 
materiaalien vapaata yhdistämistä ja työstämistä vai onko sillä oltava muita-
kin funktioita kuin tekemisen riemu tai oma ilmaisu ja materiaaleihin tutus-
tuminen. Voiko lopputuloksena olla vain joku "ns. taiteellinen tekele", jolla ei 
ehkä ole mitään merkitystä kenellekään muulle kuin ehkä tekijälleen? Hän 
jatkaa pohtien että, tekemisen kriteerit on aina määriteltävä ja työlle asetetta-
va tavoitteet. (18/O.) Pohdinta kuvaa sitä, missä määrin uskaltaa ottaa vas-
taan sitä mitä on tulossa, toisin sanoen miten rohkenee ottaa riskejä ja haas-
teita vastaan uudessa toiminnassa tai sitten ei (vrt. Arendt 2002, 234–235). 
Toisaalta taiteen tarpeellisuuden epäilijöitä on ollut muinaisista ajoista saak-
ka, silloin kun ei vielä ollut edes omaa termiä taiteelle. Antiikin Kreikan ehkä 
huomattavin taiteen vastustaja oli Platon, joka piti turhina, luonnottomina ja 
tarpeettomina sellaisia ihmisen aikaansaannoksia, jotka palvelivat vain ihmi-
sen mielihyvää ja ylellisyyttä.  

Asiantuntijani pohtivat kriittisesti, että näin voi taiteen perusopetuksessa 
käydä, eli taiteen merkitys hämärtyy, jos ohjaajan pätevästä perehdyttämises-
tä taiteen perusopetukseen ei pidetä kiinni. Muutamien asiantuntijoiden mu-
kaan kyse on siitä, ettei taide-liitteen merkitystä käsityön opetukselle ja te-
kemisprosessille ole ymmärretty tai mietitty. Ei myöskään ole pohdittu ja 
eritelty käsityön ja taiteen sekä käsityötaiteen ja taidekasvatuksen käsitteitä: 
mitä taide tekee käsityöstä? Pelko käsityön laajentumisesta ”sekasikiöksi” on 
kyllä ymmärrettävää, mutta toiminnassa on kuitenkin vältettävissä ”taidehäk-
kyrät”, taiteilijaksi kouluttamiset ja pelkät kokeelliset ”luovuustaivaat”, kun 
kiinnitetään huomiota opettajien koulutukseen ja ohjaajan itsenäiseen amma-
tilliseen kehittämiseen (6/K).  
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Asioiden pohdinta antaa hyvän pohjan perustellulle ja harkitulle käsi-
työn laajentumiselle sekä selkiyttää ajatuksia, joka voi tapahtua esimerkiksi 
erilaisten kehityshankkeiden, projektien ja muun yhteistyön avulla (24/O). 
Lisäksi portfolio-käytäntö niin hallinnossa kuin opetuksessa itsereflektoinnin 
pohjana on lisännyt pohdintaa. Aina on muistettava oppilaan motiivi ja tar-
peet tulla opiskelemaan taiteen perusopetusta, on katsottava asioita hänen 
näkökulmastaan. (24/O.) 

Eräs asiantuntijani toteaa neutraalisti, että mitään "sekasikiötä" ei pääse 
syntymään, sillä kyse on aina valinnoista. Pitkäjänteinen tasolta toiselle ete-
neminen pitää huolen siitä, että voidaan tutustua erilaisiin asioihin eri ikäkau-
sina. Oppisisältöjen valinnat ja painotukset voivat olla kuitenkin koulu- ja 
paikkakuntakohtaisia. Laajentumisen valintoihin liittyy myös yhteistyön 
mahdollisuus muiden tahojen kanssa. (10/O.) 

Tasolta toiselle etenevä, tavoitteellinen opetus antaa oppijalle mahdolli-
suuden monipuoliseen henkiseen kehittymiseen. Omien tunteiden käsittely ja 
ilmaisu, kokemusten, havaintojen ja ajatusten jäsentäminen taiteen perusope-
tuksen avulla edistävät terveen itsetunnon ja eheän maailmankuvan kehitty-
mistä (13/O). Taidekasvatuksen tarkoitus onkin opastaa ihmisiä pohtimaan 
omaa suhdettaan maailmaan sekä löytää omia tapoja kokea, kohdata ja il-
maista asioita (vrt. Hamm 2003). Käsityön tekemisessä taidekasvatus vahvis-
taa yksilön omaa ilmaisua, omien tuotteiden suunnittelua ja auttaa oppilaita 
löytämään omia itselleen oikeita toteuttamismuotoja. Hän lisää vielä kyyni-
sesti: Jospa minunkin ikäkuokkani olisi saanut muutakin opetusta kuin "anka-
raa" sukanneulontaa ja vohvelipujotusta (22/O).  

Taiteen perusopetuksessa yhdistyvät käsityön taitokasvatus ja taidekas-
vatus eheällä tavalla, kun saatetaan lapsi huomioimaan ympäristöään sekä 
arvostamaan ja ymmärtämään sitä elämää, kulttuuria ja taidetta, joka häntä 
ympäröi. Se on aktiiviseen inhimilliseen olemiseen ohjaavaa (vrt. Arendt 
2002, 15–19), jossa ihmiset ovat materiaalien, esineiden ja toiminnan välityk-
sellä yhteydessä maailmaan.   

Miksi käsityötaide koetaan pelottavana? pohtii eräs asiantuntija ja jat-
kaa: Itse koen käsityötaiteen osa-alueen lähtökohdiltaan selkeästi erilaisena 
kuin käsityön, en koe että käsityö on "laajentunut" taiteeseen päin vaan ni-
menomaan toisinpäin, että taide "laajenee" käsityöhön. Aivan samalla taval-
la kuin vain käsityötiede voi tutkia käsityöhön liittyviä ilmiöitä käsityöstä 
lähtien, vain käsityötaide voi käyttää käsityön maailmaa, tekniikoita, materi-
aaleja taiteelliseen ilmaisuun. Tässä on tämä pointti minun mielestäni. 
(26/O.) Tieteen ja taiteen tavoitteet ovatkin erilaiset totuuden etsinnälle. 
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Vilkka (2003) tähdentää, että järki (tiede) etsii totuutta ulkoapäin ja taide sitä 
vastoin sisältäpäin.  

Minusta käsityönopetus on selkeästi tekniikoista ja materiaaleista lähte-
vää opetusta, joka tähtää taitojen opettelemiseen ja harjaannuttamiseen 
huippuunsa, käsityötaiteen lähtökohta on luovuus ja taide, mutta tekniikat, 
materiaalit ja ajattelu tulevat käsityön maailmasta (26/O). Vilkka toteaa, että 
taiteen tekijä antautuu maailmalle välineineen eli tietoineen, taitoineen ja 
konkreettisten esineiden kautta, ja niistä uusi saa alkunsa (Vilkka 2003). 
Käsityötaiteessa ajattelu vaatii kuitenkin myös jotain muuta kuin vain käsi-
työllistä ajattelua, joka mielletään järkiperäiseksi. Taiteessa (kuten käsityötai-
teessa) ajattelu kohdistuu itseen, maailmaan ja näiden suhteeseen sekä tutun 
ja tuntemattoman kohtaamiseen. Eli olemme aistiemme kautta jatkuvasti 
alttiina sellaiselle, minkä järki kieltää, mutta jolle taide antaa mielen (Vilkka 
2003). Jotta voidaan puhua käsityötaiteesta, ei pelkkä järjellinen käsityöajat-
telu riitä. Käsityön lähteenä on ihmisen kyky käyttää, mihin liittyy rationaali-
nen ajattelu tuotteen valmistamisesta ja mielikuva lopputuloksesta (vrt. Ko-
jonkoski-Rännäli 1995, 31, 67). Taiteen lähteenä Arendtin mukaan on puo-
lestaan ihmisen ajattelukyky, joka liittyy tunteeseen. (Arendt 2002, 170.) 
Käsityötaide siis sisältää jossain määrin järkeä, mutta sen lisäksi myös mielen 
liikkeitä ja tunteita. 

Edellä esitetty jaottelu käsityö–käsityötaide aiheutti asiantuntijoitteni 
keskuudessa hieman epävarmuutta ja pelkoakin, mutta jaottelulle asettamani 
tarkoitus, käsityön ja taiteen suhteen tarkastelu, tuli kuitenkin pohdinnoissa 
esiin. Kaksi kolmasosaa asiantuntijoista mieltää käsityöllisen toiminnan tai-
teen perusopetuksessa etupäässä käsityöksi, joka lähenee taidetta, eikä niin-
kään taiteesta lähteväksi toiminnaksi, jolloin käsityölle tulisi alisteinen asema 
taiteeseen nähden. Toisaalta käsityö saa taiteesta uuden ulottuvuuden ja lä-
hestymistavan, jonka kautta toki ilmaisu ja lopputulos (toivottavasti ja toden-
näköisesti) jalostuvat, mutta käsityö ja taide täydentävät toisiaan tasa-
arvoisessa ja uudenlaisessa liitossa” (6/K).  

Taito on perusta luovalle taiteelliselle toiminnalle myös käsityössä. Kä-
sityössä pitäisi keskittyä moniin käsityöllisiin tekniikoihin ja materiaaleihin 
ja vasta myöhemmin käsityötaiteeseen tai taiteeseen. (26/O.) Tällä näkemyk-
sellä on puolensa, jos esimerkiksi tarkastelee luovuutta Uusikylän käsityksen 
mukaan. Hän korostaa, että luovuuteen tarvitaan myös kurinalaista, pitkäjän-
teistä työskentelyä, jossa kehitetään tietyn taidealueen tekniikoiden, materiaa-
lien ja välineiden tuntemusta. Nämä ovat pohjana assosioinnille ja uuden 
kehittelylle. (Uusikylä 2003.) On selvää, että jos ei ole tekniikoita hallussa 
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eikä materiaalien tuntemusta, on myös hankalaa ilmaista itseä käsityöllisesti 
(1/H). Kaikkia näitä tulee opettaa monipuolisesti: Pelkästään käsityön val-
mistustaitoon pohjautuva, valmiiden mallien mukainen käsityö, ei ole taiteen 
perusopetusta, vaan muuta käsityöharrastusta, ja haluan painottaa, että 
tällainenkin harrastaminen on arvokasta. Opettajilla on haasteena myös ne 
oppilaat, joilla on kyky ajatella visuaalisesti ja rikas mielikuvitus, mutta ei 
luonnostaan käden osaamista. (1/H.) Myös taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet painottavat käsityön visuaalista ajattelua, ilmaisua ja 
luovuutta. 

Sen sijaan, että pohditaan käsityön ja taiteen eroa eräs asiantuntija pitää 
tärkeämpänä pohtia käsityön merkitystä ja tuoda esille, missä kaikessa käsi-
työllä on tärkeä sija. Miksi itseilmaisun muodot pitäisi erottaa toisistaan 
taiteen perusopetuksessa … eihän tekijä (esim. lapsi) ajattele tehdessään 
käsillään tuottaako hän käsityötä vai taidetta. Myös materiaalit ja välineet 
ovat paljolti samoja esim. käsityössä ja kuvataiteessa. Myös tekemisen sanal-
listamista ei voi erottaa eikä liikettä. (13/O.) Hänen mielestään pitäisi arvos-
taa käsityön aiempaa vahvaa asemaa arkielämän oleellisena osana, jolloin 
kaikki tarpeellinen on valmistettu itse. Hän lisää vielä kuinka esteettisesti 
muinainen ihminen, alkuperäiskansat yhä, ovat valmistaneet arkiset tarveka-
lunsa itse. He ovat tuottaneet taiteellisia teoksia, sekä tekemisellä ja tuotok-
sella on ollut merkityksensä. Hän peilaa käsityötä Lucky Micklethwaitilta 
lainaamaansa toteamukseen: "Taide on tulvillaan vuosisatojen takaista taikaa 
ja viisautta. Avaamalla lastemme silmät sille autamme heitä ymmärtämään ja 
arvostamaan maailmaa, jossa he elävät." (13/O.) Tällä näkemyksellä on yh-
tymäkohtia Kupiaisen esille tuomaan havaintoon, jonka mukaan tiukka taide-
käsityö-jaottelu johtunee ennen kaikkea länsimaisesta korkeakulttuuripuhees-
ta, ja on usein muualla maailmassa vierasta (Kupiainen 2004). Niin käsityö 
kuin taidekin ammentavat voimaansa muinaisista kulttuureista, kuten myös 
kansankulttuuristamme. 

Tiivistetysti aineiston perusteella käsityötaiteen perusopetuksessa taidet-
ta ja taiteellista lähestymistapaa ei koeta ongelmattomaksi. Taiteen perusope-
tus kuitenkin edellyttää käsityön liittymistä taiteeseen, vaikka osa asiantunti-
joistani haluaisikin säilyttää käsityön omaleimaisena käsityönään. Moni asi-
antuntijoista kuitenkin näkee käsityötoiminnan taiteen perusopetuksessa 
ennen kaikkea käsityön omista ominaispiirteistä (tekniikat, materiaalit, ajatte-
lu) lähtevänä toimintana, johon taiteesta ja taidekasvatuksesta haetaan vaikut-
teita luovan taiteellisen ilmaisun ja henkisen kasvun pohjaksi. Käsityön pe-
rinteitä kuitenkin pyritään kunnioittamaan.  
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Mutta mitä taide sitten tekee käsityöstä? Käsityöhön kuuluu esineiden 
valmistaminen, kuten myös taiteeseen. Käsityötuotteet ovat ennen kaikkea 
taitavan materiaalien käsittelyn tuloksia, taideteokset puolestaan ovat ajatte-
lun tuotteita. Tämä ei kuitenkaan estä taideteoksia olemasta esineitä, Arendt 
toteaa. Se, mikä yhdistää taidetta ja käsityötä, on esineellistyminen, joka 
tapahtuu kun maalataan kuva, muotoillaan hahmo tai kudotaan kangas. Tähän 
liittyy esineellistymistä edeltävä ajattelu, ja se mitä tapahtuu, on käsityöläi-
syyttä. Arendtin mukaan, kuten edellä tuli esille, taideteoksen lähteenä on 
ajattelukyky, joka liittyy tunteeseen ja kykyyn muuttaa ajatukset, kokemukset 
ja mielikuvat ulkoiseen, esittävään muotoon. Käsityötuotteen lähteenä on 
puolestaan ihmisen kyky käyttää. (Arendt 2002, 169–171.) Taiteen ja käsi-
työn maailmallisuudessa on siis ero. Käsityö kohtaa maailmallisuutensa esi-
neiden ja materiaalin kautta, taide sen sijaan ajattelun ja tunteiden kautta. 
Taide tuo käsityöhön toisenlaista ajattelua ja toimintaa, jotka saattavat ihmi-
sen toimimaan aktiivisesti ei ainoastaan tuotteiden valmistamiseksi maail-
maan, vaan myös etsimään uusia tapoja ajatella ja toimia maailmassaan. 
Tämä edellyttää, että käsityö ei ole enää yhteydessä maailmaan vain esinei-
den kautta, vaan myös puheen ja toiminnan kautta, mihin liittyvät oleellisesti 
toiset ihmiset. 
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OSA III 

KÄSITYÖTAIDE AKTIIVISENA 
INHIMILLISENÄ TEKEMISENÄ 

 
 
Tarkastelen käsityötaidetta tässä osassa ihmisen perusaktiviteettina, tekemi-
senä, jonka välityksellä ihminen on kosketuksissa maailmaan, ympäristöön ja 
kulttuuriin. Käsittelyn pohjana ovat asiantuntijoitteni pohdinnat käsityötai-
teesta ja siihen liittyvistä käsitteistä, joita esitin heille keskustelukierroksilla 
(ks. liite 5), sekä valitut näkökulmat: taiteen näkökulma, sosiokulttuurinen 
orientaatio ja tulevaisuusorientaatio. Pohdin, miten käsityötaide tukee aktii-
vista inhimillistä olemista. 
 
 
7 Käsityötaide ja maailmallisuus 
 
7.1 Käsityötaide koskettaa 
 
Käsityön avulla voidaan koskettaa maailmaa monella tavalla. Esineet ovat 
yksi kosketuspinta inhimilliseen maailmaan, mutta kosketuspintoja on myös 
muita, kuten ajattelu, mieli ja tekeminen. Vaikka käsityötaiteen perusopetuk-
sessa korostetaan tekemisen prosessia, ei siinä myöskään haluta unohtaa 
valmiin tuotteen tärkeyttä. Lapset haluavat valmistaa myös ihan omia tuottei-
ta, joita voi viedä kotiin, antaa lahjaksi ja iloita yhdessä vanhempien kanssa 
omasta itse tehdystä tuotteesta. Käsityön taiteen perusopetuksen ei tarvitse 
olla pelkästään taiteen rajoja rikkovaa, poikkitaiteellista taiteesta liikkeelle 
lähtevää toimintaa, vaan taustalla on myös jonkin tuotteen valmistaminen. 
(22/O.) Valmis, käsin kosketeltava työ on konkreettinen todiste osaamisesta, 
pitkäjänteisyydestä, jaksamisesta, omasta ilmaisusta ja onnistuneista (tai 
joskus epäonnistuneista) valinnoista (25/O). 

Käsin tehty tuote liittää tekijänsä maailmaan ja luontoon (vrt. Kojon-
koski-Rännäli 1995, 32–36; Arendt 2002, 15). Arendtin mukaan ihmisen 
perusaktiviteeteista valmistamisen ehtona on maailmallisuus, joka viittaa 
tuotettuun eli keinotekoiseen ihmisen valmistamaan maailmaan erotuksena 
luonnonympäristöstä. Kädet pyrkivät luomaan yhteyttä maailman kanssa 
muokaten materiaa, Kojonkoski-Rännäli toteaa. Oleellista on se, että ihminen 
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on suorassa kontaktissa käytetyn materian kanssa joko käsin tai käsityöllisiä 
välineitä käyttäen, ja tämä kosketus on nähtävissä tuotteesta. Toisin sanoen 
ihmisen jälki on jäljitettävissä, mikä sinällään voi toimia monella tavalla 
tekijäänsä palkitsevana. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 48–68.) Käsin tekemisel-
lä on näin jotakin merkitystä ihmiselle, hänen olemiselleen ja mielihyvälleen. 
Arendt korostaa, että esineet olisivat vain merkityksettömiä tavaroita, elleivät 
ne olisi ihmisen olemassaolon ehdollistajia. Hänen mukaansa kaikki se, mikä 
koskettaa ihmiselämää tai on pysyvästi tekemisissä sen kanssa, saa inhimilli-
sen olemassaolon ehdon luonteen. (Arendt 2002, 17.) 

Asiantuntijani olettavat, että mitä pienempi lapsi on, sen tärkeämpi on 
valmis tuote ja sitä kautta saatu elämyksellisyys. Isommilla lapsilla korostu-
vat puolestaan sisäinen todellistuminen ja työn ongelmanratkaisuprosessit 
(23/O). Sisäisellä ja ulkoisella todellistumisella on tärkeä merkitys kehittymi-
sen esiin tulemisena: niin tuotteina kuin sisäisenä kehittymisenä – käyttäyty-
misenä, arvostuksina ja niiden muutoksina (24/O). Tämä kuvastaa transfor-
maatiota ja sitä kautta tavoitettua ihmisen laadullista sisäistä muutosta (vrt. 
Sava 1993; Kurki 2000, 19–20). Kojonkoski-Rännäli esittää, että konkreetti-
nen, fyysinen tuote ilmaisee tekijänsä persoonallisuutta, ja persoonallisuuden 
kehittämisellä on puolestaan merkittävä asema tekijän itsetunnon ja omaku-
van kehittymisessä (Kojonkoski-Rännäli 1995, 68). 

Alatalo (1995) tarkastelee esineitä tarinan kautta ja toteaa, että jokaiseen 
esineeseen liittyy tarina, joka kuvastaa tekijänsä ihmisyyttä. Me kommuni-
koimme esineiden kautta, sillä sekä tekijä että esineetkin tahtovat tulla kuul-
luiksi, kosketelluiksi, nähdyiksi ja omistetuiksi. Myös Arendt (2002, 195) 
toteaa, että taideteokseen liittyy tarina, joka ei ole kuitenkaan tekijän laatima, 
vaan saa muotonsa sen jälkeen, kun tuote on valmis ja joku tarinan kertoo. 
Ihatsu (1996, 104) puolestaan korostaa, että käsityöllisessä toiminnassa säilyy 
kosketus käytäntöön ja todellisuuteen, kun se tapahtuu konkreettisen materi-
aalintunnun ja tunteiden välityksellä. Tällöin käsityö koskettaa todellista 
maailmaa, jossa elämme.  

Asiantuntijoitteni mukaan käsityötaiteen perusopetuksessa yhdistyvät 
aistillisuus ja kosketettavuus arjenläheisyyteen, jotka puolestaan yhdistävät 
käsityötuotteen ja prosessin inhimilliseksi kokonaisuudeksi, ihmisen olemas-
saoloksi. Yleisesti arjenläheisyys näkyy käsityössä siinä, että käsityötuotteel-
le on ominaista käytännöllisyys arjen tilanteissa sekä kosketettavuus. Taiteel-
lisesta näkökulmasta katsottuna arjenläheisyys sen sijaan on enemmän esteet-
tisissä nautinnoissa ja niiden liittymisessä ihmisen pohdintoihin itsestä ja 
maailmasta, eli taide koskettaa sisäisesti. Aistisuus liittyy myös hiljaiseen 
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tietoon, materiaalin tuntuun ja ´käsillä näkemiseen´. Tämä näkeminen johtaa 
sisäänpäin, se hiljentää sisäisen minuuden tarkasteluun (11/O).  

Koivunen (1998b) toteaa, että hiljainen tieto avaa meistä itsestämme jo-
tain enemmän, sellaista mikä muuten ei tulisi ilmi; se on tietoisuutta omasta 
ruumiista, omasta elämisestä ja olemassaolosta sekä mielen kokonaistilasta, 
johon liittyy myös kulttuurinen hiljainen tieto (Koivunen 1998b, 206). Hiljai-
sen tiedon liittyminen käsityöhön ja taiteen tekemiseen on oleellista, ei vain 
materiaalisen kosketuksen kautta, vaan myös ´hiljaisten sopimusten´ kautta. 
Hiljainen tieto voi näin olla myös kollektiivista, ja kehittyä yhteisen sosiaali-
sen toiminnan avulla. Se lisää tietoisuutta intuitiivisen ymmärtämisen kautta 
itsestä, toisista, ympäristöstä, luonnosta, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Bengt 
Molander puhuu hiljaisen tiedon käsitteen yhteydessä hiljennetystä tiedosta. 
Käsitteestä voitaisiin hänen mukaan käyttää yhtä hyvin termejä ymmärrys, 
taito, itsevarmuus, esiintymisvarmuus, tuntemus, taiteellinen taito, arvostelu, 
kyky, lahjakkuus, huomaavaisuus, kokemus, sitoutuminen jne. (Molander 
1992). Hiljainen tieto voi siis liittyä mitä moninaisimpiin yhteyksiin. Joka 
tapauksessa hiljaista tietoa ei voi useinkaan pukea sanoiksi, vaan se näkyy 
esimerkiksi tekijän sulavassa toiminnassa ratkoa ongelmia ja jatkaa eteenpäin 
(Koivunen 1998a; Koskennurmi-Sivonen 1998, 76–77).  

Käsityö on ajattelun, tunteen ja käden yhteistyötä, jossa aistisuus näkyy 
materiaalien käyttäytymisen ja tunnun oppimisena sekä tekniikoiden ja väli-
neiden hallitsemisena (13/O). Käsityössä työn valmistumisen voi vaistota 
käsillä, jolloin tuntoaistin herkkyydellä tieto välittyy intuitiivisesti ajatteluun; 
kädet siis näkevät ja yhdistävät ihmisen sitä kautta maailmaan. Wilson toteaa, 
että hiljainen tieto ei kehity itsestään, vaan siihen tarvitaan toimintaa, koke-
musta ja aistiherkkyyttä. Hiljainen tieto on sisäistä ajattelua, joka vaistonva-
raisesti nousee alitajunnasta ja liikkuu vaiston ja tietoisen ajattelun välillä. 
Wilson pitää oivallusta sillan ylityksenä vaistomaisen tiedon ja tietoisen 
ajattelun välillä: vaisto – intuitio – kognitio. Intuitio puolestaan tarkoittaa 
tarkkaa, syvää tai varhaista ajattelua. (Wilson 1998.) Siten niin hiljainen tieto 
kuin konkreettinen kosketus materiaan liittävät ihmisen käsin tekemisen 
kautta maailmaan ja inhimilliseen olemassaoloon. Esineet ja valmistaminen 
ovat Arendtin (2002, 17) mukaan olemassaolon ehdollistajia, kuten edellä tuli 
ilmi, sillä maailman objektiivisuus, sen objekti- tai esineluonne, ja ihmisenä 
oleminen täydentävät toisiaan.  

Käsityö koskettaa myös ajattelun ja tunteiden alueilla. Käsityötaiteen 
perusopetuksessa käsillä tekeminen vahvistaa reflektoinnin ja havainnoinnin 
taitoja: Lapsi (ihminen), jolla on mahdollisuus luoda ja valmistaa jotain 
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omaa havainnoi ja kommentoi näkemäänsä ja ympäristöänsä huomattavasti 
aktiivisemmin kuin ´kädetön´. Näin kasvaa oma maku, jonka pohjalta arvioi-
daan muiden tuotoksia. (25/O.) Reflektoinnin avulla sisäistetään omaa teke-
mistä, tarkennetaan ilmaisua sekä opitaan näkemään erilaisia tapoja kohdata 
ja selittää tapahtumia. Sen kautta kehitetään ongelmanratkaisukykyä ja löyde-
tään itse vastauksia kysymyksiin. (11/O.) 

Pearse kuvaa reflektiota kriittisen toiminnan perustoimintona, joka on 
suhteessa sosiaaliseen maailmaan ja ympäristöön. Se on näkyvien ja piilois-
ten oletusten tulkitsemista ja niiden kohtaamista siten, että pyritään edistä-
mään senhetkisen tilanteen kehittymistä. Tilanteen ratkaiseminen vapauttaa 
ihmisen toimimaan aktiivisesti myöhemminkin eri tilanteissa. Tämä tarkoit-
taa ihmisen maailmasuhteen muuttumista, eli ihminen on maailmassa ajatte-
lunsa avulla aktiivisena toimijana, jolloin keskeistä on ajattelun ja toiminnan 
vastavuoroisuus. (Pearse 1983, 1992.) 

Reflektiivisyys on ihmisen sisäistä toimintaa, joka toimii tiedolliselta, 
mutta yhtä lailla henkiseltä pohjalta, kuten ihmisen tunteita koskettavana. 
Esimerkiksi keskustelulla pyritään parantamaan oman tekemisen arvostusta 
sekä mahdollisesti myös itsetuntoa: Kuluvana talvena suurin reflektoinnin 
aihe on ollut oppilaiden oman työn vähättelevyyden poistaminen (kaverin työ 
on hieno, mutta oma huono). Antaessaan negatiivista palautetta itselleen on 
oppilas joutunut aina perustelemaan miksi oma työ on huono. Kun todellisia 
perusteluja harvoin löytyy (on myös hyvä, jos oppilaat näkevät omia virhei-
tään) ovat oppilaat samalla oppineet arvostamaan omaa työtään ja samalla 
itse tukevat omaa työskentelyään. (23/O.) Muiden töiden arviointi lisää halua 
myös tietää, mitä mieltä muut ovat omista aikaansaannoksista, silläkin uhal-
la, että palaute voi olla mitä tahansa ja tätä kautta lapsen sietokyky ympäris-
tön reaktioihin kasvaa (25/O). 

Reflektiivisyyteen liittyy näin myös esteettinen ja sisäisen kauneuden 
taito, eli ihmisen taidot asettuvat oikeisiin mittoihin ja suhteisiin. Se voi nä-
kyä käsityötä tekevän työskentelyssä, kun hän tietää, mitä hän tekee. (vrt. 
Varto 2003b, 30–31.) Esteettinen ja sisäinen kauneuden taito on taitoa nähdä 
tekemisensä suuremmassa kontekstissa. Näin käsityön tekeminen voi olla 
esteettinen kokemus, joka koetaan myös eettisesti hyvänä ja mieltä tyydyttä-
vänä. Se voi olla kasvattava siinä mielessä, että se heijastaa tapaamme ym-
märtää ja tuottaa merkityksiä (Väkevä 2004, 87–88).  

Kojonkoski-Rännäli puhuu käsityön sisäisistä kvalifikaatioista, joilla 
hän tarkoittaa niin fyysisiä kuin henkisiä ominaisuuksia, jotka kehittävät 
tasapainoa tekijän eri persoonallisuuden puolten välille. Nämä kvalifikaatiot 
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ohjaavat yhteyksien näkemiseen eri osien välillä sekä auttavat vaikuttavien 
taustatekijöiden havaitsemista, seurauksien huomaamista sekä kokonaisuuden 
hahmottamista (Kojonkoski-Rännäli 1995, 67–68). Kojonkoski-Rännäli mai-
nitsee käytännön järjen tässä yhteydessä, mutta yhtä lailla havainnointitaito 
tai esteettinen taito ovat sisäisiä kvalifikaatioita.  

Käsityötaiteen perusopetuksessa pyritään tietoisen reflektoinnin avulla 
vahvistamaan ihmisen oman kehittymisen havainnointia yksittäisen työpro-
sessin ja myös laajemmin oppimisprosessin osalta (6/K). Varsinkin isommat 
oppilaat pohtivat mitä aiemmin on tehty ja miten ovat onnistuneet, mitä oppi-
neet, kun käytetään mahdollisesti uudestaan samaa materiaalia tai tekniik-
kaa. Usein uusissa tehtävissä on työskentelyn alussa vaikeaa, mutta harjaan-
tuminen ja toisto kehittävät taitoja. Oppilas saattaakin todeta itse, mitkä 
seikat ovat auttaneet oppimaan. (13/O.) Pearse tähdentää, että kriittiseen 
reflektoimiseen ohjaava taidekasvatus korostaa kasvatusta sosiaalisena tapah-
tumana, jossa itsereflektion kautta saavutetaan ymmärrys, joka johtaa kriitti-
seen tietämiseen ja toimintaan (Pearse 1992). 

Asiantuntijani arvelevat, että jatkuva reflektoiva vuorovaikutus suunnit-
telun, toteutuksen, palautteen ja arvioinnin välillä kehittää myös prosessiajat-
telua, tutkivaa otetta sekä kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Reflektoinnin 
avulla kehitetään ongelmanratkaisukykyä ja löydetään itse vastauksia kysy-
myksiin. Laajemmin tarkasteltuna reflektiiviset prosessit ohjaavat nuoria 
kohtaamaan ympäristönsä haasteet.  

Käsityöllisen ja taiteellisen prosessin hahmottamisessa taitotiedolla 
(know how), menettelytapatiedolla, on suuri merkitys ja se voidaan saavuttaa 
sellaisen taidon harjoittamisen avulla, mitä John Dewey tarkoittaa lerning by 
doing –käsitteellä. Taitotiedolla voidaan ymmärtää myös senkaltaista taitoa 
koskevaa tietoa kuin arkitieto sisältää eli arkielämää koskevaa tietoa, johon 
kuuluvat myös laajasti nähtynä ihmisen elämässään kohtaamat haasteet ja 
niistä selviytyminen (vrt. Niiniluoto 1992b.) Tällöin ihminen ei ole yhteydes-
sä maailmaan vain tuottamiensa esineiden kautta vaan myös ajattelunsa väli-
tyksellä. Ulla-Maija Salo (2000) puhuu käsityön yhteydessä kosketuksen 
kautta välittyvästä tiedosta, mutta myös taidon oppimisen koskettavuudesta, 
jolloin se liittyy niin mieleen kuin kehoon. Keho aistii ja kokee ja näiden 
vuorovaikutuksen kautta ympäröivä maailma todellistuu. 
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7.2 Käsillä tekemisen intentio 
 

Ihmisen maailmallisuuteen liittyy tekemisen intentio. Asiantuntijoitteni mu-
kaan käsillä tekemisen prosessi sisältää valmistettavan tuotteen lisäksi teke-
misen ilon, ja tämä puolestaan näkyy ihmisessä motivaationa jatkaa toiseen 
prosessiin. Tekemisen intentio viittaa käsityön merkitykseen itselle. Tekemi-
sen merkitys tekijälleen voi löytyä eri ulottuvuuksista, kuten minuuden kehit-
tämisestä, taiteellisesta ilmaisutarpeesta, itsetunnon ja identiteetin vahvista-
misesta tai tekemisen intentiosta itsestään. Joka tapauksessa tekemisen inten-
tio laittaa ihmisen liikkeelle, eli se johtaa aloitteen tekemiseen. Arendt pitää 
aloitteellisuutta kaiken toiminnan lähteenä. Ihmisen tulee tehdä aloite, tulla 
esille puheineen tai tekemisineen, jotta hänen olemisensa todellistuu (Arendt 
2002, 207). 

Asiantuntijani luonnehtivat käsillä tekemistä myös selviytymisvälineek-
si. Kun käsityö kiinnittyy voimakkaasti tekijän persoonaan, syntyy halu ke-
hittää taitoja ja omaa luovuutta. Kyse on yhtä lailla ihmisen henkisten ja 
psyykkisten voimavarojen kehittämisestä sekä oman identiteetin vahvistami-
sesta. (Luutonen 2004; Anttila 1993, 30.) Parhaimmillaan tällainen käsillä 
tekeminen voi myös auttaa selviytymään elämän eri tilanteissa ja käsityö voi 
toimia henkisenä tukipilarina. Mutta aina ei asia ole näin, sillä käsityöt, var-
sinkin koulukäsityöt, herättävät mitä moninaisimpia muistoja ja kokemuksia 
(ks. Salo 2003). Käsityöt voivat yhtä lailla toimia esteenä kuin tukipilarina, 
mutta myös haasteena. Salo pohtii ihmisten käsityömuistoja tarkastellessaan, 
että vaikka käsityökokemukset olisivat epämukavia, voi niistä silti löytyä 
siemen identiteetin rakentamiseen, mutkan kautta. Kun mieltä askarruttaneet 
ikävät epäonnistumiset tai opettajan motivoimattomat sanat on painettu muis-
tojen lokeroon, tulee yhteenvedon aika, ja kuten eräs henkilö Salon aineistos-
ta toteaa: kaikesta huolimatta minusta on tullut ihan kunnollinen ja taitava 
jossain asiassa. Selviytymistarina on valmis, toisella tavalla.   

Laitinen (2003) mainitsee, että nuorilla on suuri tarve selviytyä ja pärjä-
tä elämässään, mutta maailman muuttuminen aiheuttaa heille myös suurta 
hämmennystä. Hän toteaa, että useimmiten nuorten kokemukset ovat hyviä 
kuvan tekemisen parissa, mikä voi tarjota nuorille yhden tärkeän kanavan 
tulkita itseään. (Laitinen 2003, 114–117.) Kuvan tuottamisen prosessia voisi 
verrata käsityötaiteelliseen prosessiin ja olettaa, että myös se voi tarjota mer-
kittävän kanavan tulkita itseä. Terveet aistit suorastaan hakevat ärsykkeitä. 
Jos ne eivät pääse kanavoitumaan positiivisesti, ne etsivät muita, epämukavia 
kanavia purkautumiseen, kuten betoniseinien maalaaminen tai töhriminen tai 
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esineiden särkeminen. Myös asiantuntijani korostavat, että ihmisen aistit 
tarvitsevat käyttöönottoa ja tekeminen kanavoimista.  

Asiantuntijoitteni mukaan käsityöilmaisu on eräs tapa hakea merkityk-
siä omalle tekemiselle ja samalla vahvistaa identiteettiä. Käsityötaiteen pe-
rusopetuksessa ilmaisu on tulkintaa ja se kehittyy taiteellisen prosessin aika-
na. Sen lähteenä on syvä sisäinen, herkistetty ja herätetty minuus. Ilmaisun 
välityksellä kehittyy kyky hahmottaa minuutta, omaa ainutkertaisuutta sekä 
kykyä tehdä asioista itselleen merkityksellisiä.  

Minuuden kehittämistä on pidetty yhtenä taidekasvatuksen perustehtä-
vistä (ks. mm. Walsh 2000; Räsänen 2000; Laitinen 2003). Taidekasvatuksen 
avulla emme kasvata kuitenkaan lapsista taiteilijoita, vaan nuoria, joilla on 
erilaisia minuuksia ja joista yksi voi kasvaa taiteelliseksi (Walsh 2000). Mi-
nuus ilmaisee kuvaa itsestä, omasta identiteetistä. Räsänen toteaa, että ihmi-
seen liittyvä itseyden käsite sisältää niin muuttuvia kuin pysyviä ominaisuuk-
sia. Itse rakentuu erilaisista identiteeteistä, joihin puolestaan liittyy erilaisia 
rooleja. Roolien esilletuloon sekä tiedon hankkimiseen itsestä tarvitaan vuo-
rovaikutusta toisten kanssa. Se erottaa itsen muista ja luo pohjan persoonalli-
sille rooleille sosiaalisessa verkostossa. (Räsänen 2000, 50)  

Asiantuntijoitteni mukaan käsityötaiteen perusopetuksessa tekemisen 
mielekkyyteen liittyvät kunkin ihmisen omat lähtökohdat, arvot ja asenteet. 
Oman tekemisen mielekkyys pitää löytää itse ja asettaa miksi-kysymyksiä. 
Tätä mielekkyyden etsimistä voisi verrata Reimerin (1992) kuvaamaan tai-
teellisen tietämisen ulottuvuuteen (miksi), jossa katsotaan esineiden ja teke-
misen taakse. Pyrkiessään tulemaan tietoiseksi itsestään ihminen pohtii juuri 
asioiden mielekkyyttä. Mielekkyyteen liittyy merkitysnäkökenttä, joka tar-
koittaa merkityksellisyyden tai mielekkyyden horisonttia tai näkökenttää, 
joka avautuu ihmiselle juuri miksi-kysymysten kautta (Puolimatka 1999, 28, 
50). 

Mielekkyyden voi nähdä myös tekemisen tarpeena, osana inhimillistä 
olemista. Kojonkoski-Rännäli (1995, 48–68) katsoo, että intentio tehdä käsi-
työtä on ihmisen perustarpeisiin liittyvä toiminta. Hän jakaa käsityön useisiin 
elementteihin pohjaten muun muassa Heideggerin, Merleau-Pontyn ja Mum-
fordin filosofisiin lähtökohtiin. Käyttäessään käsityöllisiä tekniikoita tekijä 
on Kojonkoski-Rännälin mukaan fyysisessä kontaktissa käyttämäänsä mate-
riaaliin käsien välityksellä. Tämä on perusteltua nykyaikana, sillä huolimatta 
yhä lisääntyneestä teknologiasta ja sen käytöstä on käsillä tekeminen säilyt-
tänyt asemansa yhtenä ihmisen perustoimintana. Nykynuorella ei välttämättä 
ole niin suuri tarve tavaroiden omistamiseen kuin aiemmilla sukupolvilla; sitä 
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vastoin nyt haetaan muita ulottuvuuksia, joilla on merkitystä, kuten toimin-
nan tarve ja halu, jota voi tyydyttää esimerkiksi käsillä tehden (Seilo 2003, 
81).  

Käsillä tekemisen merkitys on laaja. Hienointa käsityössä lienee käsi-
työn merkitys ihmisen muun kehityksen välineenä: Missä muussa lapsi oppisi 
samalla niin monia elämässä tärkeitä asioita: suunnittelua, pohdintaa, ratkai-
sujen tekemistä, pitkäjänteisyyttä, kriittisyyttä, toisten työn arvostamista, 
oman työn arvostamista, yksitoikkoistenkin työvaiheiden läpiviemistä ym. 
Lista voisi olla loputon ja käsittää melkein kaiken elämän kannalta tärkeän. 
(25/O.) Tämä kuvaa suhdetta elämään ja sen muuttuviin muotoihin. Ihmiselle 
merkitys löytyy oman todellisuuskokemuksen myötä, mutta myös laajemmal-
ti tulevaisuutta ajatellen. Puolimatka korostaa taiteen kautta saavutettua sy-
vempää tietämystä minuudesta. Taiteellisten elämyksien ja kokemuksien 
kautta koettu tapahtuma koskettaa syvemmältä ja tarjoaa laajemman inhimil-
lisen näkökulman todellisuuteen ja itseen. (Puolimatka 1999, 87–89.) Samaan 
tapaan kuin Kari Kurkela (1997) kuvaa, kuinka elävän suhteen syntyminen 
musiikkiin on itseisarvoinen tavoite. Olennaista siinä on musiikin tuoma 
mielekkyys olemiseen ja todellisuuskokemukseen. Kurkelan mukaan siihen 
liittyy etsimistä, yrittämistä, löytämistä ja muuttumista, jolloin muodostuu 
mahdollisuuksia luoda olemiseen mielekkyyttä ja kohdata itsensä hyvin ko-
konaisvaltaisesti.  

Siinä missä musiikissa myös käsityössä elävän todellisuussuhteen syn-
tyminen on merkityksellistä. Se liittyy läheisesti itsetuntoon ja sen vahvista-
miseen, joka ihmisessä voi näkyä muodossa ”minä osaan” tai ”olen itse teh-
nyt”. Yhtä lailla se voi näkyä esimerkiksi runollisesti ilmaistuna innostunei-
suutena ja haaveina (13/O). Seilon (2003) mukaan tekemisen merkitys tai-
teen perusopetuksessa rakentuu seuraavista elementeistä, jotka on sovellettu 
Kojonkoski-Rännäliltä (Seilo 2003, 24; ks. myös Kojonkoski-Rännäli 1995, 
27, 67, 101):  

♦ halun toteutumisesta, joka kohdistuu tekemiseen, tuotteeseen ja vuoro-
vaikutukseen (kokemuksien ja mielikuvien ilmaisu ja vastaanotto);  

♦ teosta – tekemisen ja taidon arvona; 
♦ tuotteesta tai teoksesta käsityön ulkoisena tavoitteena; 
♦ käsittämisestä – kokonaisvaltaisesta asioiden suhteiden ymmärtämises-

tä; 
♦ käytännöllisyydestä – käsittämisen ja tekojen soveltamisesta todellisuu-

teen;  
♦ olemisen tavasta – käsittämisen soveltamisesta elämään. 
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Käsityöllisen toiminnan mielekkyyden etsiminen ja löytäminen on henkilö-
kohtainen prosessi. Se liittyy identiteetin vahvistamiseen: minä osaan, minä 
kykenen. Mutta laajemmin se liittyy oman elämisen laadun parantamiseen 
sekä elämässä pärjäämiseen (vrt. Kurki 2000, 14). Taiteellisen kokeilevan 
toiminnan kautta yksilö parhaimmillaan tiedostaa itsensä tekeväksi ja koke-
vaksi, jolloin myös itse voi vaikuttaa omilla teoillaan ja valinnoillaan tule-
vaan. Toiminta voi mahdollisesti avata ihmisen silmiä näkemään tekemisensä 
merkityksen nykyisyyden yli tulevaisuuteen.  

Käsityötaiteen maailmasuhdetta voi avata esimerkiksi Pearsen (1992) 
paradigmojen avulla. Siinä tekijä on yhteydessä maailmaan materian kautta 
kokeillessaan erilaisia materiaaleja sekä työtapoja ja välineitä (paradigma I). 
Tekijä kommunikoi itsen ja materian kanssa sekä välittää ajatuksiaan ja tun-
teitaan tekemisellään ja valmiin työn kautta. Hän on yhteydessä maailmaan 
ajatuksiensa ja tunteidensa välityksellä, ja samalla hakee merkityksiä omalle 
työskentelylle ja arkipäivän tapahtumille (paradigma II). Kriittisellä pohdin-
nalla ja etsimällä tekemiselleen mielekkyyttä tekijä on yhteydessä todellisuu-
teen aistien kautta (paradigma III). 

Arendt tuo selkeämmin esiin tekemisen ja olemisen maailmallisuutta. 
Ihminen on esineiden ja valmistamisen kautta yhteydessä maailmaan. Käsi-
työtaiteen maailmasuhde ei näyttäydy kuitenkaan pelkästään tuotteiden ja 
esineiden kautta, vaan siihen liittyy myös toiminta ja tekemisen suhde maa-
ilmaan. Jotta toiminnan suhde todellisuuteen ilmenee, tarvitaan toisia ihmisiä. 
Vasta ihmisten moninaisuus, moneus tekee toiminnasta elävän. Tekijä puo-
lestaa tarvitsee aloitteellisuutta, jotta jotain ylipäänsä tapahtuu ja todellistuu. 
(Vrt. Arendt 2002, 15–19.) Tarkastelen tätä toiminnan aloitteellisuutta tar-
kemmin seuraavassa luvussa. 

 
 

8 Käsityötaide ja aloitteellisuus   
 

8.1 Kulttuurin ja ympäristön yhteys aloitteellisuuteen  
 
Kulttuuri ja ympäristö toimivat käsityöllis-taiteellisen tekemisen lähteenä 
sekä innoittavat aloittamaan uusia prosesseja. Asiantuntijoitteni mukaan 
käsityötaiteen perusopetuksen pohja nojaa vahvasti siihen perinteeseen, joka 
käsityöllä suomalaisessa kulttuurissa on. Käsityötaide hakee uusia ulottu-
vuuksia myös taiteesta ja taidekasvatuksesta, jolloin sen perusta nojautuu 
luovuuteen, elämyksiin ja persoonallisten merkityssuhteiden tulkintaan sekä 
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omiin kykyihin kohdata taide ja oma taiteellisuus, myös perinteen kautta. 
Asiantuntijat ilmaisevat, että havainnoinnin harjaannuttaminen antaa tietoa ja 
ymmärrystä ympäristöstä, itsestä, ihmisyydestä ja toiseudesta sekä kehittää 
kykyä ymmärtää muuttuvaa maailmaa ja nähdä itsensä osana muutosta. Tämä 
kuvastaa sosiokulttuurista konstruktivismia. Siinä kehitys ja toiminta nähdään 
sosiaalisesti jaetun toiminnan transformaationa suhteessa yksilön sisäisiin 
prosesseihin ja ihmisen henkisiä prosesseja voidaan ymmärtää ainoastaan 
tutkimalla niitä kulttuurisessa, historiallisessa ja institutionaalisissa konteks-
teissa (John-Steiner & Mahn 1996; Kumpulainen & Mutanen 1999).  

Kulttuurin ja ympäristön merkitys käsityötaiteen perusopetuksessa on 
aineiston perusteella siinä, että pyritään harjaannuttamaan kykyä nähdä, hyö-
dyntää ja arvostaa kulttuuria ja ympäristöä. Ympäristö auttaa ymmärtämään 
omaa olemista ja kasvattaa kriittiseen vastuullisuuteen. Omaleimaisen alueel-
lisen rakennetun ja esineellisen kulttuurin sekä luonnon hyödyntäminen on 
oleellista, jossa käsityöperinne, historia, tavat, arvot, Finnish-design ja eko-
logisuus tulevat esille (13/O). Tästä löytyy kulttuurin ymmärtämisen perusta, 
mikä johtaa myös uusiin projekteihin. Jotta projektit syntyvät, tarvitaan ihmi-
sen tekemää aloitetta ja niiden tuomista toisten nähtäviksi. Tämä aloitteelli-
suus kertoo inhimillisestä toiminnasta (vrt. Arendt 2002). Yhtä tärkeää kult-
tuurisuudessa asiantuntijoitteni mukaan on käsityöläisyyden kohtaaminen 
aidossa ympäristössä sekä yhteistyö eri kulttuuri- ja ympäristötahojen kanssa.  

Käsityö on osa vanhaa, nykyistä ja tulevaisuuden suomalaista kulttuuria, 
joka kuitenkin on jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää. Valtakunnalliset taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (1993) edellyttävät käsityön 
kulttuuristen elementtien käsittelyä: 

Käsityön prosessi on sidoksissa vallitsevan kulttuurin arvoihin, sen traditioon ja 
muotokieleen. Käsityöhön liittyvällä kulttuurin ja luonnon tuntemuksella, ha-
vaintokyvyllä ja luovuudella pidetään yllä ja kehitetään suomalaista esine- ja 
ympäristökulttuuria sekä opitaan ymmärtämään ja arvostamaan kulttuurien eri-
laisuutta. 
 

Kari Alatalon (1995) mukaan käsityön tekeminen velvoittaa valmistamaan 
esineitä ja tuotteita, jotka kertovat perinteestä ja ihmisenä olemisesta, ei vain 
elämän eri vaikutelmista tai pyrkimyksestä hengen ja aineen liittoon kuten 
taiteessa. Perinteen siirtämistä sellaisenaan sukupolvelta toiselle on käsityös-
sä pidetty hyväksyttävänä ja arvostettunakin toimintana. Mutta Heideggeriä 
tulkiten kunnioittaessamme henkisenä ja aineellisena pitämäämme perinnettä 
unohdamme koko perinteen aikoinaan liikkeelle panevan kysymyksen eli 
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kysymyksen olemisen mielestä (Reé 2000, 22). Alatalo (1995) kyllä viittaa 
käsityön kertovan ihmisenä olemisesta, mutta ei määritä sitä kuitenkaan sen 
enempää suhteessa perinteeseen. Heideggeriä tulkitessaan Reé puolestaan 
painottaa, ettei perinteen periminen ole sama asia kuin sen kunnioittaminen, 
vaan ne ovat itse asiassa jopa toistensa vastakohtia. Perinteen haltijana olemi-
seen ei riitä se, että laahaudutaan sen perässä ja suunnistetaan menneisyyden 
pohjalta, vaan perintö pitää ottaa haltuun ja avata se uudelleen kohti tulevai-
suutta. Jos olemassaolon tahdotaan juurtuvan aidosti johonkin perinteeseen, 
niin on katsottava eteenpäin eikä taaksepäin (Reé 2000, 22, 23; Heidegger 
2001, 41–44). Tämä avaa tilaa uusille perinteen prosesseille ja uudenlaiselle 
aloitteellisuudelle. 

Unescon komission raportti (2001) tähdentää myös kulttuurin ja inhi-
millisen kehityksen vuorovaikutusta, jolloin kulttuurilla ei ole vain välineel-
linen arvo. Kulttuurin tarkoitus ei ole ainoastaan kulttuuriperinteen siirto niin, 
että säilytetään kulttuurihistoriallisesti tärkeitä esineitä. Kulttuurin merkitys 
avautuu siinä, kun sen annetaan kasvaa, kehittyä ja edelleen rakentua yhtei-
sesti, eikä se ole vain konservoinnin tai säilyttämisen kohde. (Unesco 2001.) 
Ihminen elää aina jossain kulttuurissa ja ympäristössä, joka sanelee elämän 
ehtoja ja tarjoaa perusteita ja aineksia itseymmärrykseen, on luonnollisesti 
tärkeä osa opetusta, mutta samalla sen ymmärtäminen että on myös muita 
kulttuureja (7/H). 

Käsityössä perinteen siirtäminen on yleensä nähty sekä vahvuutena että 
heikkoutena, kun taas taiteessa perinteiden siirtoa ei ole koettu niinkään mer-
kittäväksi tekijäksi (H8/O). Käsityötaide sen sijaan asettaa perinteelle toisen-
laisen lähtökohdan, jossa käsityön ja taiteen tavat käsitellä perinnettä risteä-
vät. Seilo toteaa, että käsityökoulussa kulttuurista tietoa ja perinnekäsityötä ei 
nähdä rasitteena tai jäljentävänä käsityönä vaan tapana käsittää ihmisyys. 
Hänen mukaan kulttuurinen tieto koetaan ennemminkin historiallisena perus-
tana käsityölle, sillä ihmiselämä on osa rakennettua ja luontoympäristöä. 
(Seilo 2003, 28.) 

Muutaman asiantuntijani (H2/O, H4/O) mukaan perinteen ja kulttuurin 
säilyttäminen käsityön taiteen perusopetuksessa näkyy siten, että yksilön 
tiedostus omasta kulttuuritaustasta lisääntyy. Tämä tarkoittaa, että ymmärrys 
minän, kodin, ympäristön, oman paikkakuntakohtaisen ja kansallisen kulttuu-
rin suhteesta lisääntyy sekä tietämys siitä, mihin sijoittaa itsensä historialli-
sessa jatkumossa. Yleinen sosiokulttuurinen näkemys korostaakin, että tiedon 
rakentumisen mekanismi pohjaa yhteisöllisyyteen, yhteiskunnan toimintaan 
osallistumiseen ja kulttuuriperinteen jatkamiseen (Järvelä & Niemivirta 
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1997). Tätä voisi kuvata kulttuurisena aloitteellisuutena, jossa inhimilliselle 
toiminnalle haetaan merkitystä kulttuurisista ulottuvuuksista.  

Käsityötaiteen perusopetuksessa perinteitä kunnioitetaan, mutta niitä 
tarkastellaan myös uudella tavalla, kuten ristiriitaelämyksinä. Tämä tarkoit-
taa, että vanhoja perinteitä yhdistetään nykyhetkeen tavalla, jossa elämyksel-
lisyys, perinne, nykyaika ja tuleva sekoittuvat: esimerkiksi eräässä käsityö-
koulussa vanhoja perinteisiä luutia tehtiin korvalappustereoita kuunnellen ja 
pukeutuneina afrohenkisesti tai futuristisesti (H3/O). Kulttuurin ja ympäris-
tön tuntemus nousevat tässä merkittäviksi tekijöiksi osana minuuden kehit-
tämistä (11/O) (vrt. Walsh 2000). Tietämys omasta kulttuurista ja ympäris-
töstä kertoo, mistä olen ja mitä olen. Tämän ymmärtäminen luo tilaa toiseu-
den kohtaamiselle. Asiantuntijoitteni mukaan kulttuurinen ja ympäristöllinen 
tietämys edistää yksilön omaleimaista tapaa suhtautua maailmaan ja omaan 
olemiseensa. Arendt (2002, 178) kuitenkin tähdentää, että toiseus ei liity 
niinkään yksilöllisyyteen tai yksilön erottautumiseen, vaan moninaisuuteen, 
sillä toiseutta ei olisi, ellei olisi muita ihmisiä. Minuuteen liittyy yksilölli-
syys, ja yksi minuus voi kehittyä myös kulttuuriseksi minäksi, sillä ohjaahan 
käsityötaiteen perusopetus siihen, että nuorista voisi kasvaa kulttuuria ja 
taidetta ymmärtävää, kuluttavaa ja luovaa. Kaukinen (1999) kuvaa kulttuurin 
ja ympäröivän maailman tuntemusta yksilölle syntyvänä oman maailman 
representaationa, eli käsityksenä itsestä ja suhteesta muuhun maailmaan; 
representaatiossa ovat kiteytyneinä aiemmat kokemukset, tuntemukset ja 
omaksutut asiat. 

Anttila (1993) puhuu kulttuurin yhteydessä puolestaan käsityön ympä-
ristökompetenssista, jossa on kyse identiteetin rakentumisesta: rajojen luomi-
sesta, erilaisuudesta ja erottautumisesta, mutta toisaalta kuulumisesta johon-
kin, samanlaisuudesta ja samaistumisesta. Ihminen hakee esineympäristös-
tään turvallisuuden symboleita, itseilmaisun välineitä ja merkkejä ihmisen 
suhteesta muihin ihmisiin ja yhteisöön; näin yksilön läsnäolo ja oleminen 
kulttuurisen tietämyksen lisääntyessä saa merkityksen kulttuurisessa konteks-
tissa (Anttila 1993, 175; vrt. myös Arendt 2002, 140.) Taiteessa kumuloitu-
van kulttuuriperinnön tuntemuksesta voi muodostua myös suoja vieraantu-
mista vastaan (Bardy 1998, 195).  

Muutama asiantuntijani (H7/O, H2/O) muistuttaa, että käsityötä taiteen 
perusopetuksessa ei tehdä irrallaan ympäristöstä tai yhteydestä elinkeino- ja 
kulttuurielämään, vaan ympäristöä rakennetaan yhdessä. Myös UNESCO:n 
komission raportti (2001) korostaa kulttuurin yhteisöllisyyttä ja kulttuurin 
rakentamista yhdessä. Niitä pidetään UNESCO:n raportissa oleellisina ele-
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mentteinä ihmisen kehittymisessä. Samaan tapaan Vygotsky (1978) korostaa 
yksilön prosessin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen dynaamista riippuvuussuh-
detta (vrt. myös John-Steiner & Mahn 1996). Inhimillinen aloitteen tekemi-
nen voi näin olla myös yhteisöllistä, ei vain yksilöllistä, ja silloin rakennetaan 
yhteisön yhteistä suhdetta kulttuuriin ja toisiin ihmisiin.  

Kasvatuksen näkökulmasta on tärkeää, että tapahtumia ja ilmiöitä tar-
kastellaan yhteydessä lapsen senhetkiseen todelliseen elämään, jotta käsitel-
tävän asian sisältö voi toimia välineenä todellisuuden ymmärtämisessä ja 
tulevaisuuden mahdollisuuksien näkemisessä. Keskeistä on asian välitön 
hyödyntäminen ja soveltaminen jokapäiväisessä elämässä, mikä kuvaa sosio-
kulttuurisen teorian pohjalla olevan kontekstuaalisen näkemyksen perusaja-
tusta (ks. esim. John-Steiner & Mahn 1996; Kumpulainen 2002).  

Käsityötaiteen perusopetuksen toimintaa ja kulttuurista aloitteen teke-
mistä voisi kuvata Prawatin (1996) näkemyksen avulla, joka kertoo yksilön, 
sosiaalisen ryhmän ja kulttuurin vuorovaikutuksesta. Käsityötaiteen toiminta 
eroaa Prawatin esittämästä siinä, että kulttuuriympäristön kentässä olevia 
teoksia ja tapahtumia kuvaava toiminta on kahdensuuntaista eli ryhmän ja 
kulttuuristen teosten välillä on vuorovaikutusta, ei vain kulttuurin suunnasta 
tapahtuvaa ihmisiin vaikuttamista (kuvio 8). Tarkoitan tällä sitä, että ihmiset 
myös vaikuttavat kulttuuriin ja että ympäristön tapahtumat eivät ole irrallisia 
ja ulkopuolisia, vaan myös sosiaalisen ryhmän itsensä tuottamia. Tätä kautta 
myös tieto, taito ja näkeminen välittyvät kahdensuuntaisesti. Esimerkiksi 
konkreettinen tuote voi olla todellisen elämän taideteos tai artefakti (museos-
sa, työpajassa, näyttelyssä) tai tapahtuma (kuten vierailu museoon, työpajaan 
tai arkkitehdin toimistoon), jota oppijat tarkastelevat paikan päällä. Tarkaste-
lun jälkeen oppijat tuovat kohteen takaisin työskentelytilanteeseen muistiku-
vina, joiden pohjalta edelleen työstävät omia töitään, tai museopedagogi voi 
työstää asiaa eteenpäin yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Tällöin taitaminen ja 
tietäminen kulkevat ympäristön objektien ja tapahtumien kautta tekijälle, 
mitä hän prosessoi yksin ja yhdessä ryhmänsä kanssa. Tiedot ja taidot liite-
tään edelleen takaisin todelliseen elämään ja näin mahdollistuu uusien toi-
mintojen ja kokemuksien vastaanottaminen, jolloin kiertokulku on itse asias-
sa jatkuvaa.  
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Kuvio 8. Käsityötaiteen sosiokulttuurinen toiminta (sovellettu Prawatin, 1996, mallis-
ta) 
 
Kun kulttuurisessa ympäristössä nähtävät tapahtumat tai tuotteet, kuten näyt-
telyt tai installaatiot, ovat käsityötaideryhmän tuottamia, toimii ympäristö 
peilinä niin yksilön kuin sosiaalisen ryhmän toiminnalle sekä sitä kautta tie-
tämisen ja tiedon rakentumiselle. Yleisön annetaan vapaasti havainnoida 
käsityön laatua, puhuttelevuutta ja elämyksellisyyttä. Esimerkiksi …erään 
kaupungin keskustan aukiolle pystytettiin aurinkotemppeli jumalineen. Pro-
sessi lähti liikkeelle oppijoista itsestään, jotka kävivät ensin valokuvaamassa 
aukion ja ideoivat sinne muinaisen kylän. Toiminta ja lähikylistä tuodut hei-
näpaalit herättivät ohikulkijoissa sekä ihastusta että kauhistusta. (H4/O.) 
Tämä kuvastaa Arendtin (2002, 207) termiä näyttäytyminen, joka tuo tekemi-
sen esiin ja edellyttää kulttuurista aloitteellisuutta. 

Yksi taiteen tehtävä on herättää katsojissa joko positiivisia tai negatiivi-
sia reaktiota. Tämä on otettu joissakin käsityökouluissa tavoitteeksi, kun on 
haluttu hakea uusia ulottuvuuksia käsityöhön sekä pyrkiä ravistelemaan pe-
rinteistä kuvaa käsityötoiminnasta ja samalla tunnustella kulttuurisia äärirajo-
ja (vrt. mm. Efland et al. 1998; Clark 1996). Tällaisessa käsityön totutuista 
raameista ulospäin suuntautuvassa toiminnassa on keskeistä se, että tekemi-
sen ja tuotoksen laatu on vapaasti havainnoitavissa ja tarjoaa elämyksiä myös 
ryhmän ulkopuolisille ihmisille (H3/O). 

Edellinen esimerkki aurinkojumalan temppelin rakentamisesta kuvastaa, 
miten yksilö ryhmänsä osana voi saada tietoa muun muassa ympäristössä 
vallitsevista, äänettömistäkin normeista, kulttuurisista arvoista ja uskomuk-
sista (vrt. Kupiainen 2004), samalla kun ympäröivä yhteisö voi saada tietoa 
käsityökoulun toiminnasta, siellä toimivista yksilöistä ja myös käsityön 
muuttuvasta ilmeestä. Sosiaalinen toiminta heijastaa näin sekä ympäristön 
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että ryhmän käytäntöjä ja arvoja. Sosiokulttuuriset teoriat pitävätkin tietoa 
sosiaalisena rakenteena, sillä se on rakennettu kollektiivisesti sosiaalisessa 
kontekstissa (John-Steiner & Mahn 1996; Kumpulainen & Mutanen 1999). 
Kulttuuriset artefaktit ja toiminta liittävät yksilöt yhteisöön ja yhteisön yksi-
löön (vrt. Prawat 1996).  

Taiteellisessa toiminnassa aloitteellisuus johtaa toimintaan, kommuni-
kointiin tai puheeseen. Tämä on näyttäytymistä, jota käsittelen enemmän 
myöhemmin. Kommunikoinnin ei kuitenkaan tarvitse olla vain sanoja, vaan 
se voi olla sanatonta kommunikointia, eleitä ja ilmeitä. Sosiokulttuurisesta 
ulottuvuudesta käsin käsityötaidetta voisi kuvata merkkijärjestelmänä yli 
aika-, paikka- tai kielirajojen, jolloin se yhdistyy näkemykseen käsityön kult-
tuurisesta ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta. Eri merkkijärjestelmät 
luovat kulttuuria, eivät kuitenkaan yksinään, vaan ollen toistensa kanssa 
vuorovaikutuksessa, jolloin kulttuuri muodostuu monien merkkijärjestelmien 
kokonaisuudesta (Koivunen 1998a, 100–106). Tällöin käsityö on sosiokult-
tuurisen näkemyksen mukaan tiedon rakentumisen välittäjä liitäen yhteen 
sosiaalisen ja yksilöllisen (Vygotsky 1978; John-Steiner & Mahn 1996). 
Toisaalta ei ole olemassa toimintaa, joka ei ole tilannekohtaista. Tällöin yksi-
löt ryhmänsä jäseninä rakentavat ”sosiaalista ajatteluaan” kulttuurisissa ta-
pahtumissa (Kumpulainen & Mutanen 1999; ks. myös Lave & Wenger 1991, 
33, 122; John-Steinerin & Mahnin 1996; Säljö 2001, 104–118). 

Asiantuntijoitteni mukaan käsityötaiteen perusopetus painottaa kulttuu-
ritietämyksen ohella myös ekologian ja kestävän kehityksen huomioon otta-
mista. Tämä viestittää myös sosiaalisesti opittuja käytänteitä, joissa ekologia, 
historia, kulttuuri, koulu ja perhe ovat merkittäviä muovattaessa kokemuksia 
ja tapahtumia tiedon perustaksi (vrt. John-Steiner & Mahn 1996). Eräs kom-
mentti on kuvaava:…kyllä me keskustellaan aina oppilaiden kanssa tällasesta 
kiertokulusta, mihin mikäkin päätyy. Mutta musta tuntuu, että oppilaat on 
tosi täynnä tällasta ekologista ajattelua…..ja toteavat, että ´älä nyt sääkin, 
kun meillä koko ajan koulussakin höpötetään tätä´. (H2/O.) 

John-Steiner ja Mahn (1996) painottavat, että sosiokulttuurisessa näke-
myksessä tärkeää on se, että sisäistämisprosessi on transformatiivinen eikä 
pelkästään välittävä. Samansuuntaisesti Inkeri Sava (1993) korostaa taiteen 
tekemisessä transformaatiosta, joka hänen mukaansa on yksilön mielen si-
säistä luomistyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessi muuttaa yksilön sisällä 
olevaa tieto- tai ajattelurakennetta, jolloin siinä tapahtuu kehitystä, mikä 
näkyy niin yksilön ajattelussa kuin sosiaalisissa käytänteissä. 
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Transformaatio käsityössä. Käsityötaiteen perusopetuksessa prosessin ul-
koinen todellistuminen tarkoittaa luovan tekemisen prosessia ja sen tulosta. 
Jos puolestaan ihmisen sisäisissä prosesseissa (kuten ajattelu tai asenne) 
tapahtuu muutosta tai lisäystä, sitä kutsutaan transformaatioksi. Asiantunti-
joitteni mukaan se näkyy töissä ja jossain määrin myös oppilaiden käyttäy-
tymisessä, arvostuksissa ja niiden muutoksissa. Sekä sisäinen että ulkoinen 
todellistuminen edellyttävät aloitteellisuutta, jotta jotakin tapahtuisi ja jotakin 
voisi tulla esiin uudella tavalla tulkittuna (vrt. Arendt 2002, 17).  

Transformaatio on yksi sosiokulttuurisen näkemyksen keskeisiä käsittei-
tä, kuten myös kasvatuksen ja taidekasvatuksen. Sitä ei voida kuvata yksin-
kertaisesti sanalla muutos, vaan kyse on syvästi laadullisesta muutoksesta 
(vrt. Sava 1993). Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan trasformaatio tar-
koittaa muutosta, joka suuntautuu ihmisten, heidän yhteisöjensä ja yhteiskun-
nan elämän laadulliseen parantamiseen (Kurki 2000, 19–20). Tätä voi kutsua 
kulttuuriseksi transformaatioksi. Se liittyy ihmisenä olemiseen ja hänen liit-
tymiseensä kulttuuriseen ympäristöönsä. 

Taiteessa transformaatio puolestaan liittyy ennen kaikkea yksilöön it-
seensä sekä hänen tulkinta- ja merkityksenantotapahtumaansa (ks. esim. Sava 
1993). Taiteellisen tulkinnan ja merkityksenannon kautta oppiva ihminen luo 
teoksiinsa uusia merkityssuhteita ja saa uutta näkökulmaa todellisuuteen, 
itseensä, toisiin ihmisiin, luontoon ja elämään yleensä (Sava 1993). Tätä 
prosessia Sava (1993) kuvaa mielen sisäiseksi luomistyöksi, joka voi näkyä 
myös ulkoisesti luovan työskentelyn tuloksissa. Toisin sanoen luomisprosessi 
on mielen todellisuuksien muuttamista transformaatiotapahtuman kautta 
viestinnäksi ja ilmaisuksi (Sava 1993; Eisner 1997a). Tätä voi kuvata yksilön 
taiteelliseksi transformaatioksi.  

Kokemuksellisen oppimisen teoria näkee transformaation puolestaan 
tiedon konstruoimisena kokemusten muuntamisen avulla (Kolb 1984). Täl-
löin voidaan transformoida (muuntaa) konkreettisia kokemuksia sekä niistä 
luotuja symbolisia esityksiä, kuten taideteoksia (Räsänen 2000, 11). Trans-
formaatio tapahtuu käsitteellistämisen kautta ja sitä voisi kutsua kokemuksen 
ja tiedon transformaatioksi. Jack Mezirow (1990) määrittelee transformaa-
tiotapahtuman puolestaan kriittisen reflektion kautta oppimisessa tapahtuvak-
si merkityksenantoprosessiksi. Kokemuksesta ja sen merkityksestä muodoste-
taan uusi tulkinta tai muutetaan vanhaa, mikä puolestaan ohjaa uuteen ym-
märrykseen, harkintaan ja toimintaan. Mezirowin mukaan tulkintatapamme 
vaikuttaa kokemuksemme tulkintaan ja sen ymmärtämiseen, yhtä hyvin se 
voi johtaa meitä myös harhaan. Aiemmat kokemukset ja niistä tehdyt tulkin-



OSA III : Käsityötaide aktiivisena inhimillisenä tekemisenä 137 

nat vaikuttavat täten suuresti merkityksenantoprosessiin. (Mezirow 1990, 1–
2, 13.) 

Kaikissa transformaation muodoissa on kyse jonkin lisääntymisestä tai 
muuttumisesta, mutta nämä prosessit edellyttävät myös ihmisen tekemää 
toiminnan aloitetta. Käsityötaiteen perusopetuksessa transformaatio voidaan 
nähdä kasvuna tai asennemuutoksena, eli kehittyvä ihminen luo transformaa-
tion kautta uutta sisäistä ja ulkoista todellisuutta suhteessa itseen, tuotokseen 
ja yhteisöön. Pysyvä muutos, transformaatio, kertoo uudenlaisen maail-
masuhteen muodostumisesta, ja sen avulla voi aloittaa taas uudenlaisia pro-
sesseja.  

Aineistoa tulkiten käsityön kulttuurinen ja ympäristöllinen merkitys löy-
tyy siitä, että yksilö on kulttuurinsa ja ympäristönsä tuote. Kasvaminen, tie-
täminen ja tekeminen tapahtuvat sosiaalisessa yhteisössä kulttuuria ja ympä-
ristöä reflektoiden. Käsityötä ei irroteta elävästä elämästä, vaan arkielämä ja 
kulttuurihistoria ovat yksilölle kasvamisen ja tietämisen lähteitä ja kohteita, 
kuten myös UNESCO:n (2001) komission raportti korostaa. Kulttuurinen ja 
ympäristöllinen ulottuvuus ovatkin asiantuntijoitteni mukaan käsityötaiteen 
perusopetuksen erikoisuus ja vahvuus verrattuna perinteiseen käsityöhön. 
Käsityötaide on toimintaa, jonka tarkoitus on kasvattaa nuori ympäristöään 
havainnoivaksi, sitä rakentavaksi ja siihen tietoisesti kuuluvaksi. Perinteen 
säilyttäminen on tärkeää, mutta ei kahlitsevaa. Tutustutaan entisaikojen käsi-
työllisiin tekniikoihin ja välineisiin sekä työskentelyn muotoihin, joita tuo-
daan uusiin erilaisiin tilanteisiin ja toteutetaan uusissa moninaisissa kokonai-
suuksissa. Näin tapahtuu mahdollisesti myös transformaatiota yksilön sisäi-
sissä prosesseissa, jotka näkyvät ulkoisena käytöksenä ja uusina tuotoksina 
sekä ajatuksina. Kaikki tämä edellyttää innostamista ja aloitteen tekemistä. 
Käsityötaiteen perusopetuksen avulla pyritään yksilön minuuden rakentami-
seen ottaen aineksia ympäröivästä elämästä, kulttuurista ja ihmisistä. Tätä voi 
kutsua kulttuuriseksi aloitteellisuudeksi. Kulttuurinen aloitteellisuus on myös 
yhdessä toimimista, niin että sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla voi syntyä 
jotain sellaista, mitä yksin olisi mahdotonta tai vaikea tuottaa. Aloitteellisuus 
liittyy näin yksilölliseen ja yhteisölliseen aloitteen tekemiseen. Tämä on 
sellaista toimintaa, jota Arendt (2002) pitää ihmisenä olemisen ehtona, kuu-
luuhan siihen aloitteellisuus ja näyttäytyminen. Näiden edellytys on puoles-
taan innostaminen tai innostuminen.  
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8.2 Käsityötaide – innostamista taiteelliseen tekemiseen  
 

Aloite taiteelliseen toimintaan edellyttää innostamista, joka ohjaa sosiaaliseen 
ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen. Tämä sosiokulttuurinen innostaminen on 
osallistuvaan pedagogiikkaan perustuvien sosiaalisten käytäntöjen yhdistel-
mä. Käsityötaiteen perusopetus on myös osallistuvaa pedagogiikkaa. Sen 
tavoitteena on muun muassa kehittää vuorovaikutusta niin yhteisön kuin 
kulttuurin ja yhteiskunnan tasolla. Oleellista siinä on sosiaalinen osallistumi-
nen ja tätä kautta sosiaalisen herkkyyden kehittäminen. Kurjen mukaan sosi-
aalisten käytäntöjen lopullinen tavoite on edistää ihmisen omaa osallistumista 
kulttuuriseen kehitykseensä luomalla tilanteita ja mahdollisuuksia ihmisten 
väliselle kommunikaatiolle ja vuorovaikutukselle (Kurki 2000, 21). Taiteen 
perusopetus on luotu yhdeksi kanavaksi luovuuden ilmaisulle ja yksilön it-
sensä kehittämisen väyläksi. Sen yhtenä tehtävänä on ihmisten ohjaaminen 
kohti yhteiskunnassa aktiivisesti osallistuvaa ja kulttuuria kuluttavaa ihmistä. 
Taiteen perusopetus on vapaaehtoista sosiokulttuurista toimintaa, jonka pää-
määränä on tavoitteellisen, pitkäjänteisen sekä yhteisen toiminnan kautta 
ohjata ihmisiä tiedostamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä omat mah-
dollisuutensa vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskunnassa.  

Aineiston pohjalta käsityön yhtenä tavoitteena on myös se, että ihminen 
käsityöllis-taiteellisen toiminnan kautta saisi eväitä pärjätä muuttuvassa yh-
teiskunnassa. Taiteen perusopetuksessa lapsi rakentaa omaa identiteettiään ja 
elämäänsä käsityön ja taiteen avulla suhteessa ympäristöön, kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan. Kulttuurisena tavoitteena siinä on ihmisen kasvatus kohti 
käsityötä, taidetta ja kulttuuria ymmärtävää ja tekevää ihmistä.    

Vaikka käsityötoiminta tapahtuu useimmiten sosiaalisessa ryhmässä, on 
yksilön oma kasvun prosessi kuitenkin tärkeä (vrt. John-Steiner & Mahn 
1996; Kumpulainen & Mutanen 1999). Käsityö on paljolti henkilökohtaista 
osaamista ja minäkäsityksen kehittämistä. Nuorten ja lasten kanssa työsken-
nellessä yhteiset projektit ja elinympäristön havainnointiin liittyvät asiat 
kiinnittävät tekijän yhteisön jäsenyyteen. Tämä on tärkeää koko yhteiskunnan 
kehityksen kannalta – osallinen jäsen haluaa vaalia kaunista ja kestävää, 
tuntee vastuuta muista globaalilla tasolla saakka ja on kykenevä muuttamaan 
vallitsevia olosuhteita. (11/O.) Sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on, 
että ihminen kykenisi ja uskaltaisi elää elämäänsä mahdollisimman täydesti 
modernissa yhteiskunnassa ja sen kiihtyvässä muutoksessa.  
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Sosiokulttuurisen innostamisen yleiset periaatteet voisivat käsityötaiteen 
perusopetuksessa olla Kurkea (2000, 23–28 ja 73–80) soveltaen seuraavan-
laiset: 

♦ Innostaminen on sellaista kasvatuksellista käsityötoimintaa, jonka avul-
la pyritään yksilön muutoksen luomiseen ja vahvistamiseen. 

♦ Innostaminen koostuu sellaisista sosiaalisista ja kasvatuksellisista käy-
tännöistä, jotka saavat aikaan aloitteellisuutta, osallistumista sekä toi-
minnan ja sen merkityksen pohdinnan vuorovaikutusta. 

♦ Innostaminen on sellaisten resurssien etsintää, jotka mahdollistavat 
yksilöiden (ja ryhmien) identiteetin ja luovuuden vahvistamisen heidän 
omassa kulttuurisessa ja sosiaalisessa kehityksessään. 

♦ Lyhytkestoisten ´ohjelmien´ sijaan tuetaan tulevaisuuteen suuntautuvia 
projekteja.  

♦ Korostetaan kokemuksen merkitystä kasvatuksessa. 
♦ Sosialisaation (enkulturaation) sijaan korostetaan yksilön ainutlaatuista 

persoonallisuutta yhteisössä.  
♦ Yhteisestä päämäärästä pyritään kriittiseen tietoisuuteen ja vuorovaiku-

tukseen 
♦ Vanhan, jo olemassa olevan säilyttämisen sijasta pyritään uuden luomi-

seen. 
 

Tässä yhdistyvät inhimillisen olemisen periaatteet (Arendt 2002), sosiokult-
tuurinen innostaminen (Kurki 2000), taiteen tekemisen periaatteet ja taiteen 
perusopetuksen yleiset periaatteet. Toiminnassa korostetaan aloitteellisuutta, 
innostetaan uuden luomiseen sekä korostetaan ihmisten persoonallisuutta. 
Aineistoa tulkiten käsityötaiteen perusopetus näyttäytyy sosiokulttuurisesta 
näkökulmasta käsityön, taiteen, kulttuurin, ympäristön ja käsityöperinteen 
pohjalta nousevaksi käsityöllis-taiteelliseksi toiminnaksi, jota voi kuvata 
sosiokulttuuriseksi innostamiseksi. Toiminnan sosiokulttuurinen luonne nä-
kyy siinä, että työn, yksilön, yhteisön ja kulttuurin dialogisella vuoropuhelul-
la pyritään tuomaan esiin yksilön sisäinen minuus ja ainutkertaisuus. Par-
haimmillaan tämä prosessi voi tuottaa aktiivisia ympäristöä ja kulttuuria 
huomioivia ja sitä rakentavia ihmisiä. Toiminnan tavoitteena on, että yksilö 
löytää persoonallisia tapoja tietää, taitaa, tuntea ja kokea ympärillä oleva 
maailma sekä nähdä oma suhteensa siihen. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi 
nousevat merkittäviksi taitavan havainnoinnin, kriittisen reflektoinnin ja 
itseilmaisun kykyjen kehittäminen. Ne hakevat voimaansa niin itsestä, toisis-
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ta, ympäristöstä, luonnosta, kulttuurista, käsityöperinteestä kuin yhteiskunnan 
ilmiöistä (ks. kuvio 9). 
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Kuvio 9. Käsityötaiteen perusopetus sosiokulttuurisessa kontekstissa 

 
Toiminnan merkitys ja mielekkyys löytyvät minuuden ja toiseuden kohtaami-
sesta sekä lähiympäristön arvostamisesta ja arvottamisesta. Oma taiteellisuus 
pitää löytää itse omien ja toisten kokemuksista ja elämyksistä keskustellen 
sekä omaa aistisuutta ja kehoa kuunnellen, kehittäen ja hyväksi käyttäen. 
Tämä ohjaa ihmisen itsensä innostamiseen ja yhä uusista prosesseista innos-
tumiseen. Merkitys ja mielekkyys voi löytyä myös kulttuuristen ja ympäris-
töllisten esineiden ja tapojen omaksumisesta eli ympäristökompetenssista 
(vrt. Anttila 1993, 175). 

Jos käsityötaiteen perusopetus toteutuu yhteisöllisenä vuorovaikutuksel-
lisena toimintana, jossa yksilöt saavat jakaa omia käsityöllis-taiteellisia ko-
kemuksiaan ja taitotietojaan, voi tämä johtaa parhaimmillaan tilanteeseen, 
jossa ryhmän jäsenet luovat sosiaalisen vuorovaikutuksen ja jaetun ongel-
manratkaisun avulla yhdessä jotain sellaista, mikä ei yksin onnistuisi (vrt. 
Vygotsky 1978; Kumpulainen 2002). Kommunikoinnilla ja vuorovaikutuk-
sella niin itsen kuin muiden kanssa on merkitystä sosiokulttuurisessa toimin-
nassa, samoin kuin taiteellisessa toiminnassa. Tämä vaatii ihmisiltä aloitteel-
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lisuutta (vrt. Arendt 2002), johon tarvitaan puolestaan kasvatettavien innos-
tamista (vrt. Kurki 2000). Inhimillinen oleminen kaipaa toimintaa, mutta 
myös vuorovaikutusta toisten kanssa. 

Yhteisöllisen aspektin kehittäminen on tärkeää myös sen takia, että ny-
kyään nuorten syrjäytymisuhka ja toisista piittaamattomuus ovat huolestutta-
vasti lisääntyneet. Tarvitaan toisten kohtaamista sekä yhteisöllisyyden ja 
yhteenkuuluvuuden tunteen kehittämistä (vrt. Sava & Vesanen-Laukkanen 
2004). Käsityötaiteen perusopetuksella on mahdollisuuksia toimia tähän 
suuntaan. Sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä nykypäivän yh-
teiskunnassa, sillä ihmisyys todellistuu niiden avulla täydempänä (vrt. Arendt 
2002, 30–37, 179). Ihminen kohtaa maailman sanojen ja tekojen kautta yh-
teydessä toisiin ihmisiin. Jos hän kadottaa yhteyden toisiin ihmisiin, myös 
puhe ja toiminta loittonevat inhimillisestä olemisesta. Seuraa syrjäytymistä, 
joka haurastuttaa ihmisyyttä. (Vrt. Arendt 2002.)  

Ihmisen kaikenpuolinen henkinen innostaminen ohjaa häntä tiedosta-
maan itsensä kokevana ja aistivana sekä yhteisöönsä kuuluvana. Käsityötaide 
ei innosta vain esineiden valmistamiseen, vaikka esineet liittävätkin ihmisen 
maailmaan, vaan se innostaa myös toimintaan, jossa ihminen liittää itsensä 
maailmaan myös sanojen ja tekojen avulla. Innostaminen ei puolestaan ole 
vielä toimintaa, vaan se on asennoitumista siihen, että jotakin halutaan tehdä 
tai muuttaa. Toiminta tarvitsee kimmokkeen, joka johtaa aloitteellisuuteen ja 
sitä kautta toimintaan, joka vaatii toisten läsnäoloa.  

 
 

8.3 Käsityötaide elämän taitojen siivittäjänä 

Taidekasvattajan rooli on ”puhaltaa liekkiin kytevä tai sammumaan pyrkivä 
hiillos”, luovuus ihmisessä, lapsessa, sekä pitää yllä luomisen liekkiä, antaa 
rohkeutta omaan etsimiseen. Taidekasvatus parhaimmillaan kannustaa lasta 
hahmottamaan elämää ja omaa ympäristöään, itseä omana ainutlaatuisena yk-
silönä. (Jalo-Rusanen) 
  

Edellinen lainaus on Kaija Hannulan (1999) toimittamasta taiteen perusopet-
tajien täydennyskoulutusta käsittelevästä julkaisusta Lisää väriä unen taivaa-
seen, että se kestää minun painoni. Jalo-Rusanen on osuvasti kiteyttänyt 
käsityötaiteen ja kuvataiteen opetuksen tulevaisuusperspektiivin. Hän tähden-
tää lisäksi, että taidekasvatuksen painotus yleensä kasvatuksessa tulee ilmei-
sesti yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa, kun henkiset arvot ovat jääneet ma-
teriaalisen hyvän tavoittelun jalkoihin. Ihmisen kaipuu luonnolliseen elämi-
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sen olotilaan on alitajuista, sillä ihmissuhteet ja henkisyys sekä kulttuuriarvot 
laajasti ymmärrettyinä edistävät ihmisen henkisen näkökyvyn elpymistä 
(Hannula 1999). Kaipuu voi olla myös tiedostettua, varsinkin silloin kun se 
heijastaa nykypäivän yleistä henkistä pahoinvointia ja ilmaisee halua tehdä 
asialle jotain.  

Edellä mainitun täydennyskoulutuksen yhtenä teemana oli etsiä vastaus-
ta mihin taidetta, taidekasvatusta ja taiteen perusopetusta oikein tarvitaan 
nykyisessä ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Edellä mainitussa julkaisussa 
Hannula (1999) tähdentää koulutuksen yhteistä ajatusta, jonka mukaan taide 
on tapa olla ja elää todellisuutta, ei siis jotain todellisuudelle vierasta. Taide 
on elävää, aktiivista maailman tutkimista, jolle ei ole vierasta myöskään tar-
kastella arkipäivän ilmiöitä ja tapahtumia (Vilkka 2003).  

Eräs taiteen perusopetuksen ohjaaja kiteyttää käsityötaiteen perusope-
tuksen tehtävän symbolisesti: ”oppilas on moottori – tavoitteena on pitää 
moottori hyvässä vauhdissa itsenäiselle matkalle” (Ky4.14/30/70). Tähän 
tarvitaan niin innostamista kuin monenlaista aloitteen tekemistä. 

Aineistoni perusteella käsityötaiteen perusopetus pyrkii antamaan eväitä 
lapsille ja nuorille, jotta heidän elämänsä olisi mahdollisesti rikasta myös 
myöhemmin. Goman ja Perttula (1999) ovat tarkastelleet kasvatusta oppi-
maan oppimisen näkökulmasta ja todenneet, että siihen kuuluu oppimistaito-
jen kehittämisen lisäksi elämäntaitojen kehittäminen. Elämäntaidot liittyvät 
yksilö- ja yhteiskunnalliseen näkökulmaan, jossa yksilön tasolla kyse on 
oman elämän ohjaamisesta ja elämässä selviytymisestä ja yhteiskunnan tasol-
la yksilön sopeutumisesta yhteiskuntaan. Tähän liittyvät läheisesti ihmisen 
metatiedot ja -taidot sekä reflektiivisyyden taidot. (Goman & Perttula 1999.) 
Käsityötaiteen eräs tehtävä onkin ohjata ihmisiä niin, että heille kehittyisi 
kykyä vastata yhteiskunnan haasteisiin. Elämäntaitojen kehittäminen on tär-
keä tavoite sosiokulttuurisesta näkökulmasta, mutta yhtä lailla tulevaisuus-
kasvatuksen näkökulmasta, sillä tulevaisuutta rakennetaan nykyisillä valin-
noilla ja teoilla. Myös Pearse (1983, 1992) korostaa taidekasvatuksen kol-
mannessa paradigmassa kriittistä ja reflektiivistä tarkastelua suhteessa yh-
teiskuntaan.  

Reflektiivisten taitojen kehittämiseen liittyy tavoite, että oppiminen vai-
kuttaisi oppijan käyttäytymiseen pysyvästi ja että opittua asiaa voitaisiin 
käyttää hyödyksi myöhemminkin muissa tilanteissa (transfer) (Ky4.14/94/ 
71). Tärkeää on se, että oppijasta tulee itsenäinen tiedon etsijä ja prosessoija 
sekä että hän kokee oppimisen halua (Ky4.8/53).  
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Tiedon ja tietämisen hyväksikäyttäminen uusissa tilanteissa on perus-
asioita, joita myöhemmässä elämässä kaivataan. Transfer tarkoittaa juuri sitä, 
että kasvatuksen aikana syntyy sellaisia tuloksia, joita ihminen voi hyödyntää 
myös muissa elämäntilanteissa. Transfer-käsite ei ole kuitenkaan aivan yksi-
selitteinen, eikä siirtovaikutus tapahdu itsestään toiminnan tuloksena, kuten 
eräät tutkimukset osoittavat (ks. Hamblen 2000; Walsh 2000; Moga, Burger, 
Hetland, & Winner 2000). Näissä tutkimuksissa on verrattu muun muassa 
taidekasvatuksessa oleellisten tekijöiden, kuten luovuus, taito, tieto ja ajatte-
lu, siirtovaikutusta. Karen Hamblen, joka on tarkastellut transfer-vaikutusta 
taidekasvatuksessa erityisesti taidon, tietämisen, strategioiden, asenteiden ja 
arvojen osalta, toteaa, että transfer on sidoksissa kontekstiin ja sitä tapahtuu 
erityistapauksissa, jotka ovat sidoksissa kyseessä olevaan kontekstiin ja sitä 
ympäröivään paikalliseen elämään. (Hamblen 2000.) Hamblen korostaa, että 
transfer-ilmiön tarkastelussa on merkittävää se, miten taidetta tai käsityötä 
tarkastellaan kussakin kontekstissa: kontekstisidonnaisena vai siirtovaikuttei-
sena (Hamblen 2000; ks. myös Moga ym. 2000; Fowler 1996).  

Erik Mogan, Kristin Burgerin, Lois Hetlandin ja Ellen Winnerin (2000) 
tutkimustulokset taideopintojen ja luovuuden (kuvallisen ja verbaalis-
käsitteellisen) transfer-vaikutuksista ovat puolestaan hyvin yllättäviä. Heidän 
tutkimustuloksiensa mukaan löytyy vain vaatimattomia todisteita kausaalises-
ta yhteydestä taideopintojen ja luovuuden välillä. Transfer näkyi vain silloin, 
kun silta oli hyvin kapea eli kun taidekokemuksen (visuaaliset taiteet) omaa-
via testattiin piirtämisessä. Sitä vastoin todisteita transferista ei löytynyt, kun 
silta oli hyvin leveä eli kun taidekokemuksen omaavia testattiin tilanteissa, 
joissa vaadittiin erilaista ideointia, käsitteellistämistä tai sanallistamista. Mo-
ga ym. (2000) kuitenkin korostavat, että heidän tutkimustuloksensa täytyy 
suhteuttaa rajallisesti käytettyihin luovuuden mittareihin. He myös huomaut-
tavat, että jos olisi käytetty mittarina esimerkiksi luovaa ajattelua, saattaisivat 
tulokset olla toisenlaisia ja osoittaa suurempaa siirtovaikutusta. Taidekasva-
tukselle ominaisilla luovan ajattelun tekijöillä, kuten avoimella ongelmanrat-
kaisutaidolla tai ongelmia etsivällä asenteella on kuitenkin havaittu transfer-
vaikutuksia (Moga ym. 2000; Chapman 1998). Russ Chapmanin mukaan 
tämä johtuu siitä, että oppilaat oppivat näkemään taidetta analyyttisesti, ei 
niinkään emotionaalisella tavalla, ja he oppivat siirtämään näitä taitoja myös 
muihin tilanteisiin. He kykenevät myös havaitsemaan nopeammin käsitteitä 
ja tekemään tulkintoja, joita he pystyivät edelleen käyttämään muissa loogista 
ajattelua tarvitsevissa tehtävissä. (Chapman 1998.) 
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Mitä ilmeisimmin käsityötaiteen perusopetus on lähtökohdiltaan poten-
tiaalinen siirtovaikutukselle (transfer). Käsityötaiteessa mahdollisesti saavu-
tettavat taidot, kuten ongelmien ratkaisukyky ja kolmiulotteinen hahmotus-
kyky ovat myös keskeisiä kansalaistaitoja, joita tarvitsevat niin insinöörit, 
ekonomistit kuin terveydenhoidon, sosiaalityön ja koulutuksen parissa toimi-
vat ihmiset (1/H). Yhtä lailla myös luovuuteen ja mielikuvitusrikkauteen sekä 
arvojen tuottamiseen liittyviä ajatteluprosesseja tarvitaan työelämän erilaisis-
sa tehtävissä (Fowler 1996; Puurula 1998).  

Käsityötaiteen perusopetus on aineistoni perusteella prosessi, jota voisi 
kuvata monin erilaisin sanoin, jotka ovat yhteydessä edellä mainittuihin siir-
tovaikutuksiin, kuten asioiden kyseenalaistaminen, yksin ja ryhmässä pohti-
minen, ongelmanratkaisu sekä kokemusten, elämysten, tunteiden ja ilon ja-
kaminen. Tästä kaikesta voisi päätellä, että jos toiminta todella toteutuu ku-
vauksen tavoin, voisi se parhaimmillaan antaa mahdollisuuksia siirtovaiku-
tukselle (transfer) sekä antaa potentiaalista ainesta ei vain elämyksien koke-
miseen ja jakamiseen, vaan myös luovaan ja ongelmia ratkovaan toimimiseen 
muissa arkipäivän tilanteissa.  

Taidekasvatus on innostamista aloitteen tekemiseen. Elämäntaitojen ke-
hittäminen vaatii kuitenkin monen eri kasvutekijän huomioon ottamista. 
Tulevaisuuden huomioon ottavassa taidekasvatuksessa tarkastelun kohteena 
voivat olla kokonaisvaltaisen kasvatuksen periaatteet (ks. UNESCO 1996, 
85–97), jossa kasvatuksen neljällä peruspilarilla, oppia tietämään, oppia 
tekemään, oppia olemaan ja oppia elämään yhdessä, voidaan kiinnittää huo-
miota lapsen inhimilliseen kasvuun. Kahta ensimmäistä periaatetta voidaan 
verrata Pearsen (1983; 1992) taidekasvatuksen ensimmäiseen paradigmaan, 
jossa painopiste on taiteellisen tekemisen kautta saavutetuissa tiedoissa, tai-
doissa ja toimintatavoissa. Tietämisen ja tekemisen kohde on subjektissa, 
lapsessa ja hänen käyttäytymisessään sekä tiedollisessa ja taidollisessa kehit-
tymisessään. Käsityössä ja käsityötaiteen perusopetuksessa, samoin yleisesti 
taiteellisessa toiminnassa, nämä kaksi periaatetta ovat ensimmäinen askel 
taiteen kokemiseen ja tekemiseen. Oppia tietämään ja tekemään ovat myös 
alku itsen kehittämiseen tulevaisuuden elämäntaitoja ajatellen. 

Kaksi viimeistä periaatetta oppia olemaan ja elämään yhdessä ovat tai-
dekasvatuksessa yksilölle keskeisiä itsen tutkiskelun kohteita. Oppia olemaan 
-periaatetta voi verrata Pearsen (1983, 1992) toiseen paradigmaan, jossa 
taiteellinen tietäminen kohdistuu merkityksien hakemiseen omalle tekemisel-
le. Se välittyy kommunikaation ja tulkintojen kautta ja on yhteydessä joka-
päiväiseen elämään (vrt. Reimer 1992). Aineistoni antaa sen kuvan, että käsi-
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työtaide voi mahdollisesti toimia merkityksellisenä välittäjänä olemassaolon 
etsimisessä ja muodostua omalle elämälle tärkeäksi ilmaisun väyläksi ja jopa 
elämisen tavaksi. Siitä voisi sanoa, että se on ”yksi tapa tehdä havaintoja ja 
yksi tapa olla olemassa” (H3).  

Pearsen (1983, 1992) kolmannen paradigman, jossa taiteellinen tietämi-
nen ja tekeminen kohdistuvat yhteisön ja yhteiskunnan kriittiseen ja reflektii-
viseen tarkasteluun, voisi vastaavasti laajasti nähtynä rinnastaa UNESCO:n 
kasvatusperiaatteeseen oppia elämään yhdessä. Aineistoa tulkiten reflektiivi-
nen käsityötaiteen toiminta ohjaa ihmistä tietoiseen itsen tutkimiseen suhtees-
sa yhteisöön, jossa ihminen toimii, sekä laajemmin suhteessa kulttuuriin ja 
yhteiskuntaan. Merkittäväksi elementiksi nousee taito elää ja toimia yhdessä 
sekä vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja omaan elinympäristöön yhdessä tois-
ten kanssa. Yhteisön hahmottaminen on identiteetin rakennusaineita niin 
yksilön kuin kansakunnan tasolla. Se on lähtökohta minuuden kehittymiselle, 
toiseuden kohtaamiselle ja monikulttuurisuuden ymmärtämiselle. Taidekas-
vatus yhteistoiminnallisena toimintana voi parhaimmillaan auttaa nuorta 
löytämään omat sosiaaliset ja persoonalliset vahvuutensa. Sosiaalisen pei-
laamisen kautta nuori saa mahdollisesti eväitä kohdata muut ihmiset terveellä 
tavalla. 

  
Yhteenveto aloitteellisuudesta ja innostamisesta. Inhimillisen olemisen ja 
elämisen tarkastelussa merkittäviksi tekijöiksi nousevat ihminen itse, toiset, 
ympäristö ja kulttuuri (Arendt 2002; vrt. myös Rikkinen & Särkijärvi 1999) 
sekä näiden keskinäinen vuorovaikutus. Tutkimusaineiston perusteella käsi-
työtaiteen perusopetuksessa pyritään tukemaan nuoren omaa työskentelyä 
mahdollisimman monipuolisesti, jotta hän löytäisi omaleimaisen tavan lähes-
tyä asioita ja tehdä asioista itselle merkityksellisiä. Kasvatuksen tehtävä tässä 
prosessissa on innostaa, saada aikaan aloitteellisuutta ja toimintaa, joka joh-
taa itsenäiseen aktiivisuuteen.  

Käsityötaiteen perusopetus pyrkii kehittämään nuoressa sellaisia val-
miuksia, joiden avulla hän pystyy kehittämään itseään, ylläpitämään monessa 
toiminnassa välttämättömiä käden taitoja, harjaannuttamaan luovuuttaan ja 
mielikuvitustaan sekä löytämään itselleen ominaiset kokemis-, elämis- ja 
ilmaisutavat. Nämä ovat oleellisia tekijöitä myös ihmisen henkisen hyvin-
voinnin näkökulmasta (vrt. Rikkinen & Särkijärvi 1999). Havainnoinnilla ja 
reflektoinnilla on merkitystä tässä prosessissa, sillä oppilaat saavat kuin ”uu-
den aistin” käyttöönsä (24/O). Se auttaa luovuuden ja oman ilmaisutavan 
kehittämisessä, samoin elämäntaitojen hallinnassa.   
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Kokonaisvaltaisen kasvatusperiaatteen mukaan ja inhimillisen olemisen 
pohjalta käsite toiset yhdistyy yhdessä toimimiseen ja kanssaihmisten ym-
märtämiseen (Arendt 2002, 207; Rikkinen & Särkijärvi 1999). Käsityötaiteen 
perusopetuksessa toimitaan useimmiten ryhmissä, joissa työskennellään yk-
sin, yhdessä ja toisia auttaen. Sosiaalinen vuorovaikutus ei ole aineistoni 
perusteella vain keskustelua arkipäiväisistä asioista, vaan keskittyy myös 
tunteisiin ja niiden työstämiseen taiteen avulla. Tähän liittyy toisten kohtaa-
minen, me-henki ja yhteisöllisyys. Toisten kohtaamiseen ei liity ainoastaan 
se, että osaa tuoda itseään esiin ja ilmaista itseään, vaan siihen liittyy myös 
toisista välittäminen sekä heidän ajatustensa ja mielipiteidensä arvostaminen. 
Varto toteaa, että estetiikka antaa välineet tarkastella itseä sisältäpäin sekä 
omaa maailmasuhdetta. Se tarjoaa hänen mukaan myös keskeisiä elementtejä 
toisten kohtaamiseen, kuten varmuuden, luottamuksen, tarpeen ottaa yhteyttä 
toisiin, tuoda esiin jotakin itsestään ja maailmasta ja asettaa ne yhteisen poh-
dinnan kohteeksi. (Varto 2003b, 13.)  

Käsityö on sidoksissa vallitsevan kulttuurin arvoihin, traditioon ja muo-
tokieleen sekä yhteisöllisesti sovittuihin tapoihin, kuten aiemmin tuli esille 
(luku 8.2). Luontoon, ympäristöön ja kulttuuriin liittyvät elementit ovat kes-
keisiä kaikessa käsityössä (vrt. Anttila 1993, 36–47; Suojanen 1993, 21–24; 
Lindfors 1999, 25). Käsityötaiteen perusopetuksessa kulttuuri ilmenee tekijä-
nä, jossa käsityön esinekulttuuri ja käsityöläisyys ovat tutkinnan kohteita ja 
lähtökohtia. Kulttuurista ja ympäristöstä haetaan tietoa, kokemuksia ja histo-
riallista perspektiiviä, niihin vaikutetaan ja niitä muokataan ja luodaan. Kult-
tuuri ja ympäristö auttavat ymmärtämään omaa olemista osana kokonaisuutta 
ja sitä, miten keskeisesti ne vaikuttavat elämään ja ympäröivään maailmaan. 
Käsityötaiteen perusopetuksessa pidetään tärkeänä myös elinkeinoelämään 
tutustumista, sillä se ohjaa nuoria arvostamaan käsityön ja muiden taidealojen 
merkitystä yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Kulttuurin ja ympäristön 
hahmottaminen nähdään aineistossani identiteetin rakennusaineena sekä 
muun muassa alkuna toiseuden kohtaamiselle.  

Toisten kohtaaminen edellyttää inhimillistä tekoa, toimintaa. Käsityö-
taide sisältää esineiden valmistamista ja aktiivista taiteellista toimintaa, jossa 
jokin ajatus, idea, mielikuva tai tunne halutaan tuoda esiin. Esineiden valmis-
taminen, joka sinällään on inhimillinen teko siinä missä toiminta tai puhekin 
(vrt. Arendt 2002), liittää ihmisen maailmaan ja elämään. Se on esineellistä-
mistä, toimintaa, jolla on alku ja loppu, toisin kuin muilla ihmisen aktivitee-
teilla. Työllä on elämää ylläpitävä tehtävä, jolla ei ole alkua tai loppua (muu-
ta kuin ihmiselämän alku ja loppu). Toiminnallakaan ei ole ennalta määrättyä 
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loppua, vaikka sillä saattaa olla sovittu alku. (Arendt 2002, 146–147.) Jos 
käsityötaide olisi vain esineiden valmistamista, olisi sen päätepiste tuote tai 
tuotos, joka vähitellen kulutetaan loppuun. Käsityötaide edellyttää kuitenkin 
jatkuvuutta eli sellaista toimintaa, että se synnyttäisi uutta alkua ilman, että 
toiminta saavuttaisi loppupisteen. Tässä toisilla ihmisillä on merkitystä, sillä 
ilman toisia ei ole myöskään toimintaa. Innostaminen lähtee toisista mutta 
jatkuu tekijässä itsessään innostumisena ja itsensä innostamisena. Tämä on 
myös edellytys aloitteen tekemiselle. Aloitteellisuus liittyy ihmisen tekemään 
aloitteeseen sekä haluun pitää toimintaa ja elämää yllä. Se on jatkuvaa uusien 
suhteiden etsimistä itsen, toisten ja maailman välille. Se on myös alku tule-
vaisuuden kokemuksille ja elämälle. Käsityötaiteen perusopetuksen tarkoi-
tuksena on antaa eväitä lapsille ja nuorille tulevaisuutta varten, valmiuksia, 
joiden avulla yksilö pystyy oma-aloitteisesti kehittämään itseään itsenäisesti 
ja löytämään itselle sopivia tapoja lähestyä asioita sekä toisia. 

 
 

9 Käsityötaide ja näyttäytyminen 
 

9.1 Kokemus ja elämys käsityötaiteessa  
 

Aineiston perusteella käsityötaiteessa kokemus ja elämys ovat tekijöitä, jotka 
halutaan tuoda esille niin prosesseina kuin tuotteina. Kokemusten ja elämys-
ten käsittely, niiden pohtiminen ja niiden kautta omien tunteiden ilmaisemi-
nen on yksi muoto näyttäytymisestä (vrt. Arendt 2002, 207). Kokeminen ja 
elämyksien tavoittaminen ei itsessään vielä tuo esiin mitään, se on ihmisen 
sisällä tapahtuvaa liikettä. Vasta toisten läsnäolo ja vuorovaikutus heidän 
kanssaan antavat niille sellaisen inhimillisen olemisen muodon, että ne varsi-
naisesti todellistuvat ja näyttäytyvät. Eli ne tarvitsevat ilmaisemista puheen 
tai toiminnan avulla. 

Aineistoni pohjalta käsityötaiteen perusopetuksessa luova kokemuksel-
linen käsityö nähdään toimintana, jossa sisäistetty taiteellinen ja tekninen 
osaaminen sekä näkemys ympäröivästä maailmasta ja itsestä osana kokonai-
suutta saavat esineellisen muodon aistien, ajattelun, tunteen ja käsillä tekemi-
sen kautta. Oppilaan omasta ideasta, suunnittelun, vaihtoehtojen punnitsemi-
sen, valintojen, tekniikan opettelun ym. vaiheiden kautta valmiiksi työksi 
edennyt prosessi on kehittävä elämys (25/O). Kokemuksellinen ja elämyksel-
linen oppiminen on mielestäni tehokkainta, joten käytännön työhön tulisi tätä 
puolta entisestään lisätä (24/O). 
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Käsityötaiteen perusopetuksessa kokemuksia ja elämyksiä käytetään 
nykyään paljon toiminnan lähtökohtana. Kuitenkaan ei ole paljon pohdittu 
sitä, mitä kokemuksellisuus todella on tai miten se toimii kasvatuksen väli-
neenä. Tänä päivänä elämyksellisyys ja kokemuksellisuus tuntuvat olevan 
muotisanoja käsityön ja yleisesti taidekasvatuksen piirissä, ja niiden käytöstä 
on lukuisia sovelluksia. Käsityötaiteen perusopetuksessa Seilon (2003, 86) 
mukaan käsityön suhde ihmisyyteen ja muuttuvaan maailmaan sekä niistä 
syntyviin omiin kokemuksiin on tärkeää (vrt. mm. White 1998; Räsänen 
1997, 2000; Ahoniemi 2000a; Laitinen 2003). Mutta miten näitä kokemuksia 
voisi käsitellä taidekasvatuksen näkökulmasta niin että ne hyödyttäisivät 
inhimillistä elämää?  

Kokemuksesta taidekasvatuksellisena välineenä alettiin kiinnostua 
Suomessa etenkin 80–90 -luvuilla, jolloin ryhdyttiin soveltamaan kokemuk-
sellisen oppimisen mallia taidekasvatuksessa (esim. Räsänen 1997, 2000), 
taiteen perusopetuksessa (Sava 1993) ja käsityössä (Ahoniemi 2000a). Kun 
kokemuksia ryhdyttiin käyttämään kasvun välineenä, ottivat monet oppaak-
seen kokemuksellisen oppimisen ehkä tunnetuimman, mutta myös kritiikkiä 
saaneen edustajan David Kolbin ja hänen teoksensa Experiential Learning 
(1984). Miettinen (1998) on tarkastellut kriittisesti Kolbin (1984) kokemus-
käsitettä, hänen kokemuksellisen oppimisen malliaan sekä sen syntyhistoriaa. 
Hän toteaa, että kokemuksellisen oppimisen malli ei ole ristiriidaton.  

Kokemuksellinen oppiminen ja kokemuksien jakaminen ei ole mikään 
uusi ilmiö. Jo 1940-luvulla alettiin kiinnittää huomiota ryhmän vaikutukseen 
yksilön kehittäjänä. Muun muassa vuonna 1946 Yhdysvalloissa, Connecutin 
State Teacher Collegessa kehitelty OD-koulutus eli organisaation kehittämis-
tä edistävä ohjelma korosti ennen kaikkea sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
ihmissuhdetaitojen kehittämistä (Sarala 1988, 118–119). Myös MIT:ssä 
(Massachusetts Institute of Technology) samana vuonna ryhmädynamiikan 
tutkimuskeskuksessa Lewinin johdolla pidetty koulutus- ja kehittämishanke 
käsitteli muun muassa samoja asioita, mutta myös paljon muuta, kuten Lewi-
nin ajatuksia yhteiskuntaa muuttavasta toimintatutkimuksesta ja ryhmädyna-
miikkaan liittyvästä palautetekniikasta (Miettinen 1998). Miettisen mukaan 
Kolb poimi tuosta seminaarista hyvin selektiivisesti yhteydestään irrottuvan 
aspektin eli ryhmädynamiikkaan liittyvän palautteen, jota voidaan luonnehtia 
tässä ja nyt -kokemukseksi (Kolb 1984, 87). Tämäntyyppinen kokemus kuvaa 
itse asiassa elämystä, tässä ja nyt koettua, mieltä liikuttavaa tapahtumaa. 
Kolb (1984) määritteleekin tämän kokemuksen englannin sanalla experiential 
eikä experience, joka merkitsee varsinaisesti kokemusta.  
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Käsityötaiteen perusopetuksen piirissä kokemuksellisesta prosessista 
puhutaan myös usein elämyksellisenä prosessina, eli molempia termejä käy-
tetään rinnakkain, jopa samaa tarkoittavana. Tämä herättää kuitenkin kysy-
myksen siitä, onko mietitty mikä on elämyksellistä ja mikä kokemuksiin 
perustuvaa toimintaa.  

Kotkavirta toteaa, että kokemus (engl. experience, saks. Erfahrung) on 
sellaista, mikä karttuu ajan myötä. Sitä ei voida varsinaisesti opettaa, mutta se 
voidaan muuttaa sanoiksi ja siihen liittyvistä ajatuksista ja näkemyksistä 
voidaan keskustella. (Kotkavirta 2002.) Se viittaa useimmiten kokemukseen 
prosessina, tekemiseen ja lopputulokseen, mutta sillä voidaan viitata myös 
tiedostamisen tuloksena syntyviin mielen tiloihin. Tällöin kuitenkin mukaan 
tulevat aistikokemukset eli tässä ja nyt -kokemukset, joista voidaan puhua 
elämyksinä (engl. experience, saks. Erlebnis). Englannin kielestä ei löydy 
suoraa vastinetta suomen tai saksan elämys-sanalle, paitsi Kolbin (1984) 
käyttämä termi experiential. Aistikokemus on esteettistä kokemista, jossa 
ihminen havainnoi, aistii, kokee ja tekee (vrt. Varto 2003b, 13). Se on omien 
tunteittemme kokemista sisältäpäin. Elämys on vain yksi ihmisen kokemisen 
muoto, johon liittyy omakohtaisesti koettua innostusta, kiihtymystä tai har-
monian saavuttamista ja joka erottuu toistuvasti tapahtuvista kulttuurituottei-
den kohtaamisista (Linko 1998, 9; vrt. myös Väkevä 2004, 83–88). Koke-
muksen ja elämyksen välillä on siis selvä ero, ajallinen ja tunteellinen. Ko-
kemus voi olla neutraalimpi tuntemus, mutta siihen voi liittyä enemmän tie-
toista ajattelua. Elämys liittyy juuri tähän hetkeen ja sen tunnelman herkkään 
aistimiseen. Elämyksestä puhutaan kokemuksen yhtenä osana, mutta taval-
laan elämys kattaa myös kokemuksen, sillä voimakkaan elämyksen aikana 
saattavat muistikuvat aiemmista kokemuksista liittyä vahvasti senhetkiseen 
kokemiseen ja tunnekuohuun. Elämys ikään kuin sisältää monien kokemus-
ten aistimukset. 

Edellä mainittua OD-koulutuksen mallia voisi kuvata nelivaiheiseksi, 
jolloin ensin toimitaan ja koetaan ja sitten reflektoidaan kokemuksia – mitä 
opin, mitä tunsin, miksi jne. – niin, että kokemukset voidaan ymmärtää tai 
hahmottaa laajemmasta perspektiivistä. Seuraavaksi käsitteellistetään uudet 
oivallukset ja pyritään luomaan niiden pohjalta uusi käsitys niin kyseessä 
olevasta asiasta kuin itsestä toimijana. Lopuksi kokeillaan ja testataan uutta 
käsitystä ja etsitään siihen palautetta. (Sarala 1988, 119–120.) Tähän perustuu 
myös Kolbin (1984) sovellus kokemuksesta.  

Kokemusta on käsitelty myös reflektiivisen kasvun välineenä, jossa 
käyttäytyminen, ideat ja tunteet laukaisevat reflektiivisen prosessin ja johta-
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vat uuteen näkökulmaan kokemuksesta, toiminnasta ja kyvystä soveltaa tie-
toa. Reflektiiviseen prosessiin kuuluu kokemusten mieleen palauttaminen, 
jolloin kokemus kerrotaan muille alkuperäisessä ja muuntelemattomassa 
muodossa, sellaisena kuin se oli ja tapahtui. (mm. Boud, Keogh & Walker 
1985.) Ilmaistaan siis kokemus toisille, mikä kuvastaa itse asiassa Arendtin 
näyttäytymistä. Kokemusten uudelleen arvioinnin tarkoituksena on uuden 
tiedon liittäminen oppijan tietorakenteeseen, eikä se voi toteutua ennen kahta 
edellistä vaihetta. (Boud ym. 1985.) 

Kolb määrittelee kokemukseen perustuvaa malliaan Deweyn, Piaget´n 
ja Lewinin ajatusten pohjalta kehitetyksi prosessiksi, jossa käsitteet johdetaan 
välittömästä henkilökohtaisesta kokemuksesta ja niitä muokataan edelleen 
uuden kokemuksen avulla. Kolb kuitenkin korostaa, että vaikka kokemus 
onkin tiedon lisäämisen kannalta merkityksellinen humanistisen näkemyksen 
tapaan, niin silti kokemus sinällään ei vielä takaa tiedon pysymistä, se on 
vain väline tietämiseen. Aktiivinen päämäärähakuinen sovelluksien ja toimi-
vien ratkaisujen etsintä on Kolbin mukaan tärkeää. (Kolb 1984, 20, 42.) Hän 
tähdentää, että kokemuksellisen oppimisen malli on ennen kaikkea holistinen 
integroiva lähestymistapa, jossa kokemus, havainto, tieto ja toiminta pyritään 
yhdistämään (Kolb 1984, 20). Siinä edellytetään kokemuksen käsittämistä ja 
tämän ymmärtämisen saattamista johonkin muotoon. Ihmisessä tapahtuu 
kehitystä kokemuksen sisäisen reflektoinnin avulla ja tuomalla kokemus 
itsemme ulkopuolelle sen laajentamista ja perustelemista varten sekä asetta-
malla kokemus vuorovaikutukselle, pohdinnoille ja keskustelulle alttiiksi 
(Räsänen 2000, 11). Tällöin kokemus ja elämys saavuttavat inhimillisen 
näyttäytymisen muodon, johon tarvitaan toisia ihmisiä. 

Kritiikistä huolimatta kokonaisvaltaisen oppimisen mallia kuitenkin 
käytetään käsityötaiteen perusopetuksessa ja korostetaan, että päämääränä on 
lapsen ja nuoren taitojen ja tietojen kasvattaminen itseilmaisun ja kokonais-
valtaisen kokemisen avulla (esim. Holappa 1999). Holapan mukaan tavoit-
teena on, että oppija kokemusten ja elämysten avulla oppii, itse oivaltaa, 
toimii vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tuottaa ideoita ja saa sysäyksen 
omaan aktiiviseen toimintaan. Oman tekemisensä kautta lapsi ja aikuinen 
oppivat ymmärtämään ja arvostamaan käsillä tekemistä ja näkemään sen 
tärkeäksi osaksi elämää. Onnistumisen kokemukset antavat voimavaroja 
hakea vastauksia elämän vaikeisiin kysymyksiin. (Holappa 1999.) Kokemus 
koostuu deweyläisen käsityksen mukaan siitä, mitä ihmisessä tapahtuu, mutta 
siihen ovat sidoksissa myös inhimilliseen elämiseen liittyvät tapahtumat, 
joilla ihminen voi säädellä tulevaa toimintaa (Väkevä 2004, 67–71).  
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Monet näkemykset viittaavat siihen, että kokemukset ja elämykset voi-
vat tuottaa tietoa ja toimia kasvatuksen välineinä (mm. Varto 2003b; Väkevä 
2004). Väkevä korostaa, että kasvuprosessiin parhaimmillaan liittyy esteetti-
nen ulottuvuus, jossa taiteen tehtävä on tuoda esiin kasvuprosessiin liittyviä 
esteettisiä tekijöitä osana merkityksen tuottoa. Taidekasvatuksessa esteettinen 
kokemus ymmärretään situationaalisena, kontekstuaalisena ja reflektiivisenä, 
ja sen avulla voidaan edistää uudella tavalla mielikuvituksen, ilmaisullisuu-
den ja vuorovaikutuksen välistä yhteyttä (vrt. Väkevä 2004, 67–71, 87–88; 
ks. myös Varto 2003b, 13). Esteettinen kokemus ei ole eristetty vaan vuoro-
vaikutteinen ja sosiaalinen tapahtuma, joka heijastaa sosiokulttuurista käytän-
töä ja inhimillistä olemista. 

Kokemuksien jakaminen voi muotoutua myös voimakkaaksi prosessik-
si, sillä kokemukset (ja elämykset) eivät sisällä vain tunteita, aistimuksia ja 
emootioita, vaan myös ajattelua, arvottamista, muistoja ja assosiointia (vrt. 
Kotkavirta 2002). Ahoniemi (2000b) tarkastelee käsityönopettajaksi valmis-
tuvien opiskelijoiden vaatteenvalmistusta elämyksellisenä prosessina ja tote-
aa, että elämyksellinen lähestymistapa on rankka prosessi, sillä sitä ei voi 
jättää ulkokohtaiseksi, muutoin se ei ole elämyksellistä ja uutta sisäistä todel-
lisuutta luovaa. Käsityötaiteen perusopetuksessa kokemuksellista lähestymis-
tapaa on kuvattu samaan tapaan hyvin omakohtaiseksi prosessiksi, jossa omia 
asioita peilataan omaan työhön. Prosessi vaatii elämyksellistä otetta niin 
opettajalta kuin oppijalta sekä myös ennakkoluulottomuutta (H2/O) ja rohke-
utta tuoda omat elämykset ja kokemukset esiin toisten kohdattaviksi. Aho-
niemi korostaakin, että elämyksellinen prosessi vaatii oppijalta itsensä likoon 
laittamista kokonaan, jotta prosessin hyöty olisi maksimaalinen ja tuotteesta 
tulisi merkityksellinen ja läheisempi tekijälleen (Ahoniemi 2000b).  

Kokemiselle täytyy kuitenkin antaa aikaa ja tilaa, jotta elämykset voivat 
rauhassa syntyä ja jotta niiden avulla voidaan havainnoida, reflektoida ja 
käsitteellistämällä muuttaa mielen ajatuksia käsityölliseksi ilmaisuksi. Ko-
jonkoski-Rännäli (2000) puhuu psyykkis-henkisestä ja kehollisesta kokemus-
horisontista. Ensimmäisen taustalla on egotietoisuutemme ja toisen kehotie-
toisuutemme. Hänen mukaan näiden molempien horisonttien merkitys koke-
muksessa on oleellinen, jotta yksilö saavuttaisi kokemuksen ja elämyksen 
täydempänä. Kyky kokea on hänen mukaan siis taidollinen ominaisuus, jota 
pystytään kehittämään. Hänen mukaan yksilön taidot eivät ole vain suorituk-
seen tai tehokkaaseen osaamiseen liittyviä, vaan merkitsevät myös kykyä 
kokea enemmän sekä kokemiskyvyn karttuessa myös kykyä ymmärtää pa-
remmin itseä ja maailmaa. (Kojonkoski-Rännäli 2000.) 
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Käsityötaiteen perusopetuksessa elämyksellisyys näkyy ennen kaikkea 
siinä, että ei painoteta teknisen taituruuden tavoittelua, vaan onnistumisen 
elämyksiä ja kokemalla oppimista; pyritään synnyttämään mielikuvia; kan-
nustamaan oppilaita pitkäjännitteisyyteen; tekemään kokeiluja; kehittämään 
aistihavainnoinnin herkkyyttä sekä ilmaisemaan omia kokemuksia ja tunteita 
(Ky4.14–4.17). Käsityötaiteen perusopetuksessa tuote ei aina ole tärkeintä, 
vaan kokeileminen ja kokeminen. Kaikessa ei myöskään tarvitse olla hyvä, ja 
silti voi löytää vahvuuksia itsestään. Taiteelliselle työskentelylle taidokkuus 
ei olekaan keskeisintä, vaan merkityssisällöt, joita lapset antavat itse töilleen 
ja toiminnalleen. Taidokkuus kasvaa tekemisen ja iän myötä, mutta tekemi-
sen merkitys ja sen mielekkyys pitää oppia näkemään ja kokemaan. Tämä on 
kokemistaitoa sekä sen kehittämistä, kuten Kojonkoski-Rännäli (2000) ku-
vaa. Sen merkitys liittyy puolestaan yksilön taitoihin elää elämäänsä mahdol-
lisimman monella tasolla. 

Tämä kokemistaito on merkityksellistä myös tulevaisuudessa, jossa tu-
levaisuuden elämystarjonta (tieto- ja viestintätekniikan, elektroniikan ja mul-
timedian kehittyminen) luo uusia muotoja taiteelle ja näin toisenlaisen pohjan 
kokemuksille ja elämyksille (Heinonen 2000). Heinonen kuitenkin tähdentää, 
että huolimatta sofistikoituneen taiteen ja käsillä tekemisen teknistymisestä ja 
virtualisoitumisesta säilyttävät primitiivinen käsin tehtävä työ, taide ja käsi-
työ elämysvoimansa tulevaisuudessakin (Heinonen 2000) – jos ei muuten, 
niin ainakin vastareaktiona teknistymiselle. Fyysinen kosketus materiaaleihin 
ja muotoihin korostaa kuitenkin luovasta prosessista saatavaa elämystä ja sen 
merkitystä ihmisen yhtenä perustarpeena ja voimana. 

Kokoavasti aineistossani taiteellinen kokeminen koetaan käsityötaiteen 
perusopetuksessa kokemuksiin ja elämyksiin pohjautuvana pohdintana ja 
toimintana, joiden avulla pyritään tuomaan esiin itselle merkitykselliset asiat 
ja kokemisen tavat. Estetiikka antaakin yksilölle välineet kohdata itsensä ja 
maailmansa ja tarkastella niitä suhteessa toisiin. Toisten kohtaaminen edellyt-
tää varmuutta, luottamusta, tarvetta ilmaista ja ottaa yhteyttä toisiin sekä 
rohkeutta paljastaa jotakin itsestä ja maailmasta (Varto 2003b, 13). Tämä on 
näyttäytymistä, mikä puolestaan edellyttää aloitteellisuutta, jotta se mitä 
halutaan tuoda esiin, tulisi esille. Taiteellisten kokemusten, elämysten ja 
tekemisen avulla pyritään saavuttamaan sellainen olotila, jossa inhimillinen 
toiminta saavuttaisi merkityksen. Arendt puhuu näyttäytymistilasta, jossa 
julkisuus kohtaa yksityisyyden. (Arendt 2002, 210–214; vrt. Kurki 2000, 20.) 
Tavoitteena on, että ihminen voisi elää tulevaisuudessakin rikasta ja aisti-
herkkää elämää vuorovaikutuksessa toisten, ympäristön, luonnon ja kulttuu-
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rin kanssa. Tämä on aktiivisen inhimillisen todellisuussuhteen luomista itsen, 
toisten ja maailman välille, mihin ihminen tarvitsee innostusta, rohkeutta ja 
aloitteen tekemistä.  

 
 

9.2 Vuorovaikutuksellinen taiteellinen tekeminen ja ajattelu  
 

Kokonaisuudessaan taiteellinen tekeminen on näyttäytymistä, jonkin asian 
esille tuomista, johon sisältyvät kokemukset, elämykset, toiminta ja ajattelu. 
Jotta nämä eri tekijät muodostavat harmonisen kokonaisuuden, tarvitaan 
luovuutta. Luovuus on sellaista, joka on sisällä kaikessa elämässä ja nimen-
omaan taiteellisissa prosesseissa. Käsityötaiteen lähtökohta on taiteellinen 
kokeminen, tekeminen ja lopputulos, jonka joku ulkopuolinenkin kokee puhut-
televana nimenomaan sen uusien ja ennakoimattomienkin tulosten perusteel-
la. (26/O) Tähän tarvitaan ihmisten aloitteellisuutta aloittaa uudenlaisia pro-
sesseja ja tuottaa jotain uutta maailmaan. Juuri tästä on kyse taiteellisessa 
toiminnassa ja näyttäytymisessä (vrt. Arendt 2002). Jotta käsityössä saavutet-
taisiin uusia ja ennakoimattomia tuloksia, edellyttää se rohkeutta astua uudel-
le toiminnan alueelle. Tämä toiminnan alue siirtää käsityön pelkästä tuottei-
den valmistamisesta taiteellisten ennalta-arvaamattomien prosessien ääreen ja 
johtaa uudenlaiseen inhimilliseen olemisen muotoon. 

Luovuus on taiteellisen prosessin oleellinen tekijä, sillä ilman luovuutta 
ei synny uutta (vrt. Uusikylä 2003). Käsityöllistä toimintaa kuvataan taiteen 
perusopetuksessa tutkivaksi, luovaksi kokeiluksi ja leikkimieliseksi empiri-
aksi, jossa haetaan elämyksiä ja kokemuksia, myös toisille jaettavaksi 
(H2/O). Toimintaan sisältyy vuorovaikutusta ei vain yksilön ja työn välillä, 
vaan myös yksilöiden välillä. Tämä onkin edellytys taiteelliselle toiminnalle 
ja inhimilliselle olemiselle. 

Vuorovaikutuksellinen taiteellinen toiminta merkitsee Savan (1993) 
mukaan omien taiteellis-esteettisten tietojen, havaintojen, mielikuvien ja 
tulkintojen ilmaisemista dialogissa, vuoropuhelussa opettajan ja muiden ryh-
mäläisten kanssa. Tämä kuvaa myös kokemuksellista tai elämyksellistä pro-
sessia, jossa vuoropuhelulla on merkittävä asema (vrt. Kolb 1984; White 
1998; Räsänen 1997, 2000; Laitinen 2003). Tästä on myös kyse, kun sosio-
kulttuurisessa näkökulmassa selitetään yhteistoiminnallisia prosesseja Vy-
gotskilta (1978) peräisin olevan lähikehityksen vyöhyke -käsitteen avulla. 
Kumpulaisen (2002) mukaan edellä mainittu käsite nostaa huomion kohteeksi 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja jaetun ongelmanratkaisun merkityksen. Lä-
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hikehityksen vyöhykkeen merkitys on siinä, että kaikki tai osa ryhmän jäse-
nistä luovat vuorovaikutuksessa rakentuvan tuen avulla jotain sellaista, mikä 
ei yksin heille olisi mahdollista (Kumpulainen 2002; Hakkarainen 2000).  

Tarvitaan siis sosiaalista vuoropuhelua, jossa toiset kohdataan tasaver-
taisina ja ollaan toisten taiteellisista kokemuksista kiinnostuneita. Vuosi-
kymmen sitten Savan (1993) mukaan perinteinen oppimisympäristö ei suosi-
nut tällaista työskentelyä. Hän toteaa, että taiteellisen ajattelun kehittymisen 
perustalla on oppijan ohjaaminen oman taiteellisen työskentelyn ja siinä 
kehittymisen seuraamiseen sekä oman työskentelynsä arviointiin eri vaiheissa 
yksin ja yhteisen kollektiivisen jakamisen avulla (Sava 1993). Nykyään täl-
laisesta lähestymistavasta on kuitenkin jo olemassa esimerkkejä (esim. Räsä-
nen 1997, 2000; Laitinen 2003). Laitisen mukaan tällainen taiteellinen toi-
minta voi parhaimmillaan johtaa syvähenkiseen inhimilliseen pohdintaan 
(Laitinen 2003, 144; vrt. myös Räsänen 1997, 2000).  

Vuorovaikutteisen toiminnan avulla kehitetään myös valmiuksia taiteel-
listen ilmiöiden sanallistamiseen sekä taiteesta ja käsityöstä käytävään kes-
kusteluun. Onnistuneina tällaiset kasvuympäristöt auttavat luomaan käytän-
teitä, jotka myöhemminkin tukevat yhteisöllisen toiminnan organisoitumista 
sekä hankittujen kokemusten jakamista (ks. Hakkarainen 2000). Mahdollises-
ti ihminen oppii myös asteittain ottamaan vastuuta omista tiedollisista sekä 
omaan elämäänsä liittyvistä prosesseista.  

Vuorovaikutuksellisessa prosessissa havainnoinnilla on merkittävä ase-
ma. Käsityötaiteen perusopetuksessa havainnointia pidetäänkin jopa koko 
tekemis- ja oppimisprosessin perustana ja keskeisenä harjoittelun alueena. 
Oppilaita autetaan katsomaan, näkemään ja aistimaan ympärillä olevia asioi-
ta. Taitava havainnointi tarkoittaa taitoa tehdä valintoja havainnoista, kykyä 
käsitteellistää valittuja havaintoja sekä tarkastella omaa työskentelyä ja työtä 
reflektiivisesti. Samaan tapaan Kojonkoski-Rännäli (2002) toteaa, että ha-
vainnointiin liittyy pätevien arvostelmien teko aistihavainnoista, eikä se siis 
ole vain toteavaa ja passiivista vaan päämääräsuuntautunutta ja aktiivista 
suorittamista. Taiteellinen todellisuussuhde syntyy Kojonkoski-Rännälin 
mukaan materiaalisessa käsityöllis-taiteellisessa tekemisessä maailmaa ha-
vainnoiden. Sava (1993) määrittelee taiteellisen tekemisen puolestaan oppijan 
aktiiviseksi aisti-, kokemus- sekä mielikuva- ja käsitetiedon yhdistämiseksi, 
kokeiluiksi ja valinnoiksi, joiden seuraukset näyttäytyvät lopulta taiteellis-
esteettisenä persoonallisena tulkintana ja omaksutun taiteellisen kokonaisval-
taisen tiedon ilmaisuna taiteen eri keinoin.  
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Käsityöajattelusta taiteelliseen ajatteluun. Aineistossani käsillä tekeminen 
(käsityötaide) nähdään omien ajatuksien, mielikuvien, illuusioiden, fantasioi-
den ja muistikuvien jakamisena. Ihminen tarvitsee juuret ja siivet. Jos ei 
tunne menneisyyttään, ei voi elää tulevaa. Kaikki liittyy kaikkeen, käsillä 
tekemistä ei voi erottaa ajattelusta. (19/O.) Käsityötuote ei synny ilman aisti-
en, ajattelun, tunteen ja toiminnan yhteistyötä (17/O).  

Jotta taiteelliseen ajatteluun päästään, täytyy hahmottaa ensin kaksi ää-
ripäätä, eli mitä on perinteinen käsityöllinen ajattelu suhteessa taiteelliseen 
ajatteluun. Tämä on myös menneisyyden tuntemista (käsityö), josta siirrytään 
uuteen käsityötaiteeseen ja taiteelliseen ajatteluun, toisenlaiseen inhimillisen 
olemisen muotoon. Käsityölliseen ajatteluun liittyy ennen kaikkea harkitseva, 
järkiperäinen ajattelu, jonka perimmäinen tarkoitus on löytää ratkaisu ennen 
kaikkea tekniseen ongelmaan. Se voi liittyä myös pohdintaan, jossa pyritään 
löytämään mahdolliset ratkaisut mielikuvan, tavoitekuvan tai idean toteutta-
miseen järkevällä tavalla, jotta tuotteesta tulisi tarkoitukseensa sopiva. Käsi-
työlliseen ajatteluun yhdistetään yleensäkin valmiudet toimia ongelmakeskei-
sissä tilanteissa. Tällaisen ajattelun voidaan myös katsoa tuottavan uutta 
tietoa etenkin teknisten ratkaisujen suhteen.  

Yhteisenä käsityölliselle ja taiteelliselle ajattelulle voidaan pitää valmi-
utta kohdata haasteita, mikä puolestaan vaatii aistien valppautta (vrt. Varto 
2003b, 13). Taiteellisen toiminnan tavoite ei ole niinkään tuottaa uutta tietoa, 
vaan ennemminkin uutta tapaa ajatella ja näyttää koettu asioiden tila (Hamm 
2003). Taiteellinen ajattelu liittyy ennen kaikkea mielikuvien ja tunteiden 
tulkintaan, luovaan assosiointiin, uusien näkemyksien esiin tuomiseen ja 
persoonalliseen ilmaisuun. Käsityöllinen ajattelu on järkiperäistä, harkitsevaa 
ja useimmiten pysähtyy lopputulokseen, kun taas taiteellinen ajattelu on mie-
leen kohdistuvaa ja sitä liikuttavaa ja jättää tilaa uusille tulkinnoille myös 
valmiin tuotteen jälkeen. Taiteellinen ajattelu ei pysähdy, vaan innoittaa 
uusiin kohtaamisiin.  

Taiteellista ajattelua voidaan kehittää myös vuorovaikutuksellisen pro-
sessin avulla, jossa toiset toimivat peilinä. Toisten kokemukset, tiedot, taidot, 
tulkinnat, havainnot ja oivallukset voivat olla pohjana ihmisen uudelle tavalle 
ajatella, kunhan kohtaamistilanteita ohjataan avoimen vastaanottavaisiksi. 
Tavoitteena on sellaisten tilanteiden luominen, missä lapsen oma aktiivisuus 
herätetään (Ky4.8/53). Tämä vaatii ohjaajilta aktiivisuutta ja innostamista, 
jotta innostuneisuus tarttuisi myös lapsiin ja saisi heidät aloitteellisiksi niin 
puheen kuin toiminnan suhteen. Tässä korostuu tiedon rakentumisen sosiaa-
linen ja kontekstuaalinen luonne sekä ihmisen kasvattaminen yhteisön aktii-
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viseksi jäseneksi (vrt. Kurki 2000; Arendt 2002; Kumpulainen 2002; Väkevä 
2004).  

Taide ja käsityö kohtaavat parhaiten siinä vaiheessa, kun oppilaalle on 
syntynyt ja kehittynyt halu ja taito ilmaista itseään sekä omaa ajatteluaan 
jollakin käsityöllä (18/O). Taiteellisessa tietämisessä on kyse ennen kaikkea 
itsen ja ympäröivän maailman tiedostamisesta ja tulkitsemisesta sekä siitä, 
miten sijoittaa itsensä tässä kontekstissa. Ropon mukaan taiteelliseen ajatte-
luun liittyvät tietyt perusolettamukset, välineet ja perinteet esimerkiksi siitä, 
mikä ja millainen on hyvä taiteellinen produktio. Taiteellisen produktion 
ymmärtäminen ja hahmottaminen ei hänen mukaan ole mahdollista ilman 
taitoa muodostaa käsitteellisiä, kuvitteellisia tai elämyksellisiä mielikuvia eli 
sisäisiä representaatioita näistä produktioista. (Ropo 1993.)  

Kriittisen taidekeskustelun pohjaksi ja taidekasvatuksen kontekstuaalis-
ten asioiden tarkasteluun Eisner (1997b) ehdottaa seuraavia ulottuvuuksia: 

1) Lapsia ja nuoria ohjataan kriittisiksi kuluttajiksi näkemään, mitä on 
tuotettu taidemaailmassa [käsityömaailmassa] ja heidän omassa piiris-
sään, tutustutetaan oppijat eri taiteenalojen muotokieleen ja ajatteluta-
poihin, autetaa heitä kriittisesti tarkastelemaan näkemäänsä sekä selvit-
tämään ja tulkitsemaan nonverbaalisia muotoja – tähän perustuu kritiik-
ki ja taidekritiikki [ja käsityökritiikki].  

2) Ohjataan lapsia tarkastelemaan taiteen [ja käsityön] ja kulttuurin yhteyt-
tä. Tässä työn sisällön ymmärtäminen tulee tärkeäksi lähdekehykseksi 
tuotteen ja toiminnan katselemiselle ja kokemiselle.  

3) Tarkastellaan taiteen [ja käsityön] historiallista ja sosiaalista kontekstia, 
tehdään formaalista analyysia esimerkiksi liikkeistä, väreistä, muodois-
ta, materiaaleista ja tekstuurista. 

4) Tutustutaan estetiikan filosofiaan, kuten kysymyksiin hyvästä ja pahas-
ta, kauneudesta ja rumuudesta. Kriittinen pohdinta kehittää oppijassa 
kritiikinantotapoja ja kykyä nähdä taiteellisissa tuotteissa ja toiminnois-
sa laatuaspekteja sekä hahmottaa taiteiden [ja käsityön] erityisluonne. 
(Eisner 1997a; ks. myös Bloomfield 2000, 3–4; Smith 1997.)  
 

Käsityötaiteen perusopetuksessa sellainen kriittinen dimensio, kritiikin muo-
dostaminen, joka liittäisi käsityön selvemmin kulttuuriseen ja yhteiskunnalli-
seen kontekstiin ja jota voisi kutsua taidekritiikin tavoin käsityökritiikiksi, on 
vasta muotoutumassa. Kriittiseksi kasvattaminen ei myöskään luonnistu itses-
tään, vaan vaatii aikaa ja perehtymistä. Esimerkiksi perusopetuksen käsityös-
sä tai käsityön harrastekerhoissa tämäntyyppiselle toiminnalle tuskin jää 
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paljon aikaa, mutta käsityötaiteen perusopetus on pitkäkestoista ja tasolta 
toiselle etenevää, jolloin syventämiselle jää tilaa. 

Käsityöllis-taiteellinen ajattelu on pitkälle vietyä ymmärtävää ja reflek-
toivaa ajattelua, jonka taustalla on monipuolinen käsityöllinen ja taiteellinen 
tietous. Se on ajattelua, jossa yhdistyvät niin esteettis-eettiset kuin elämyksel-
liset taidot ja tiedot. Laajemmin tarkasteltuna käsityöllis-taiteellisen ajattelun 
kehittäminen voi mahdollisesti antaa pohjaa myös taiteellisen maun, persoo-
nallisen luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymiselle. Myös perityt taipu-
mukset (perimä) sekä ympäristötekijät voivat vaikuttaa käsityöllis-taiteellisen 
ajatteluun (vrt. Wilson 1998). Esimerkiksi kodin ja ympäristön vaikutus on 
merkittävä yksilön ajattelumaailman muotoutumisessa. Oppilaaseen vaikut-
taa oman lähipiirin tavat ja arvot. Onko kotona tehty käsitöitä, arvostetaanko 
niitä. Onko oppilaan ympäristössä esillä käsitöitä. Alueellinen omaleimai-
suus, mitä käsityöllisyyttä paikkakunnalla. Kohdata käsityöläisiä aidossa 
ympäristössä. (13/O). Kodin ja ympäristön vaikutus voi näkyä myös siinä, 
miten ihminen kykenee katsomaan tuotteiden taakse eli siihen filosofiseen 
taustaan, joka yhdistää tuotteet laajempaan kulttuuriseen, taiteelliseen ja 
historialliseen kontekstiin sekä perinteeseen (vrt. Reimer 1992). Tällaisen 
havainnoivan ja kriittisesti reflektoivan toiminnan avulla voi mahdollisesti 
kehittyä valmiuksia myös kulttuuristen ja taiteellisten ilmiöiden sanallistami-
seen sekä valmiuksia taiteesta ja käsityöstä käytävään keskusteluun.  

Kokoavasti käsityötaiteen perusopetuksessa luova taiteellinen tekemi-
nen ja ajattelu sisältävät käsityöllisillä ja taiteellisilla materiaaleilla, teknii-
koilla ja välineillä tutkimista sekä vapaata assosioivaa leikkimistä. Käsityö-
taiteen prosessi on niin itsen kuin yhteisön välinen vuorovaikutustapahtuma, 
jossa kokemuksien ja elämyksien sanallistamisen ja käsitteellistämisen kautta 
tuotetaan käsityöllisiä tuotoksia tai taiteellisia teoksia sekä uusia tapoja aja-
tella. Tärkeää on löytää yksilön oma persoonallinen lähestymistapa työsken-
telyyn sekä omaan taiteelliseen prosessiin. Tätä kautta käsityön uusi näyttäy-
tyminen saa perustansa ja johtaa mahdollisesti myös aktiiviseen inhimilliseen 
olemiseen myöhemminkin. Käsityötaide tukee inhimillisen olemassaolon 
perustarpeita: kommunikoinnin tarvetta, tarvetta sijoittaa itsensä ajan virtaan 
sekä tarvetta reflektoida arvoja kriittisesti. Se on inhimillistä kasvua, joka 
lisää tietoisuutta monista elämään liittyvistä asioista, samalla kun se pyrkii 
myös täydentämään ihmisten elämänlaatua, samaan tapaan kuin sosiokulttuu-
rinen innostaminen. (Vrt. Smith 1997; Kurki 2000, 14.) Innostaminen taiteel-
liseen tekemiseen on edellytys toiminnan aloitteellisuudelle. Nämä molem-
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mat ovat puolestaan edellytys vuorovaikutukselliselle taiteelliselle toiminnal-
le. 
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OSA IV 

KÄSITYÖTAITEEN PERUSOPETUKSEN 
KÄSITEMALLI 

 
10 Johtopäätökset 

 
Tutkimukseni päätehtävä oli hahmotella käsityötaiteen perusopetuksen käsi-
temallia. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksena syntyi käsitekartta, 
jota tämän tutkimuksen eri vaiheissa olen pyrkinyt täsmentämään. Ennen 
kuin tarkastelen varsinaista käsitemallia, kokoan kokonaiskuvaa käsityötai-
teen perusopetuksesta tutkimusongelmittain eli millaisena kokonaisuutena se 
hahmottuu aineiston analyysin ja tulkinnan tuloksena. Tämän jälkeen tarkas-
telen muodostunutta käsitemallia. Ensimmäisessä luvussa tarkastelen, millai-
sena kokonaisuutena asiantuntijani näkevät käsityötaiteen perusopetuksen 
sekä siihen keskeisesti kuuluvat käsitteet. Kuvaan tätä täsmentyneen käsite-
kartan avulla. Luvussa 10.2 tarkastelen, millaisena käsityötaide ilmenee so-
siokulttuurisesta näkökulmasta sekä luvussa 10.3 puolestaan tulevaisuus-
orientaation näkökulmasta. Lopuksi luvussa 10.4 vastaan viimeiseen alaon-
gelmaan, eli miten käsityötaide tukee inhimillistä olemista, samalla kun käsit-
telen käsityötaiteen käsitemallia.  

 
 

10.1 Käsityö taiteessa – taide käsityössä  
 

Millaiseksi toiminnaksi asiantuntijat määrittelevät käsityötaiteen 
perusopetuksen? 

Käsityötaiteen perusopetuksen keskeinen ydin on luova kokeminen, tekemi-
nen ja lopputulos (todellistuminen). Se on laadullinen luova prosessi, jossa 
tavoitteena on, että yksilö tiedostaa itsensä kokevaksi, aistivaksi, tuntevaksi, 
eläväksi ja osaavaksi tekijäksi (vrt. Vilkka 2003; Hamm 2003). Prosessin 
laadullisuus kuvaa ominaisuutta, joka ohjaa yksilöitä löytämään oman per-
soonallisen tavan käyttää luovuuttaan. Se on luovien ratkaisujen löytämistä ja 
ongelmanratkaisua, mutta myös luovaa asennoitumista vastaan tuleviin tehtä-
viin. Tähän pyritään kokemuksiin ja elämyksiin perustuvan päämäärätietoi-
sen toiminnan eli taitavan havainnoinnin, kriittisen reflektoinnin ja taiteelli-
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sen ilmaisun avulla. Käsityön taiteen perusopetuksessa tavoitteena on, että 
luovan prosessin kautta ihminen voisi tarkastella monipuolisesti käsityötä, 
ympäristöä ja kulttuuria sekä niihin liittyviä ilmiöitä.  

Luovassa toiminnassa yksilö kykenee leikittelemään ajatuksilla, materi-
aaleilla ja käsitteillä, joiden pohjalta synnytetään uusia tuotteita ja teoksia. 
Leikittely on perusta luovalle toiminnalle, kuten Uusikylä (2003) toteaa. 
Luovaan toimintaan tarvitaan ahkeraa ja kurinalaista työskentelyä sekä käsi-
työhön ja taiteeseen liittyviä taitoja, tietoja ja toimintatietoa, jotta voi syntyä 
jotain uutta. Taiteen avulla kasvattaminen on niiden asioiden kohtaamista, 
joihin vastaamme aistiemme välityksellä tunnustellen, koetellen, ihmetellen 
ja pohtien. Se liittää yhteen niin ajattelun, tunteet, kädet kuin koko kehon. Se 
ei ole vain aistimista, vaan myös arvottamista, ajattelua, muistoja ja assosi-
ointia. Taiteeseen liittyy ihmisen rohkeus tuoda esiin itseään, tekemisiään ja 
ajatuksiaan. Näin tekeminen todellistuu eli näyttäytyy myös muille. Näyttäy-
tyminen on puolestaan edellytys inhimilliselle olemiselle (vrt. Arendt 2002, 
210–214).  

Käsityötaiteen perusopetuksen toimintojen ja tekijöiden kokonaisuutta, 
käsiterakennetta, voisi kuvata symbolisesti sisäkkäisillä ympyröillä tai neli-
öillä, jolloin ulomman renkaan muodostavat ympäristö, kulttuuri ja yhteis-
kunta. Keskimmäisessä ympyrässä sijaitsee yksilö ja hänen luova toimintan-
sa, jossa aistikokemusten ja käsillä tekemisen avulla käsityötaiteellinen tuo-
tos syntyy ja todellistuu tuotteena ja prosessina. Näiden kahden ympyrän 
väliin jää yhteisöllisyyttä ja ryhmää kuvaava osa, jossa yksilö on tekemisissä 
toisten kanssa. Kaikkia näitä renkaita koskettaa yksilön havainnointi, reflek-
tointi ja kantaa ottava käsityöilmaisu, jotka antavat pohjan yksittäisille ja 
yhteisille inhimillisille prosesseille. 

Reflektoinnilla on tärkeä asema luovassa tekemisen ja tietämisen pro-
sessissa havainnoinnin ja ilmaisun ohella. Reflektointi liittää käsityön tekijän 
niin itseensä kuin sosiaaliseen maailmaan ja ympäristöön (vrt. Pearse 1983; 
Mezirow 1990). Sen avulla rakennetaan minuutta, joka parhaimmillaan ottaa 
omaan kasvuun, tietämiseen, näkemiseen ja tekemiseen aineksia ympäröiväs-
tä yhteisöstä, elämästä, kulttuurista, elinkeinoelämästä ja yhteiskunnasta. 
Käsityötaiteen perusopetuksessa reflektointi tarkoittaa aiheen kriittistä tarkas-
telua, asioiden arvottamista sekä kantaa ottamista, ei vain asioiden havaitse-
mista, toteamista ja tulkintaa. Tämä ohjaa kriittiseen ajatteluun ja asioiden 
yhteyksien näkemiseen. Reflektio täydentää ja laajentaa näin havainnointia, 
tulkintaa ja kokemuksia, ja sen avulla sisäistetään omaa tekemistä, tarkenne-
taan ilmaisua sekä opitaan näkemään erilaisia tapoja kohdata ja selittää tapah-



OSA IV : Käsityötaiteen perusopetuksen käsitemalli 161 

tumia. Reflektio tuo esiin sen, mikä muuten voisi jäädä piiloon. Se on yksi 
näyttäytymisen muoto, jos siihen liittyvät tekijät tuodaan esiin toisten nähtä-
viksi, koettaviksi tai kommentoitaviksi. 

Havainnointi on asiantuntijoitteni mukaan käsityötaiteen tekemisen pe-
rusta. Kyky havainnoida ympäristöä ja omaa tuottamis-/luomisprosessia on 
edellytys sille, että lapsi pystyy reflektoimaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja 
mielikuviaan. Tämä vaatii kuitenkin innostamista eli asioihin ja tilanteisiin 
herkistämistä sekä aloitteen tekemistä, jotta jokin prosessi ihmisen sisällä 
käynnistyisi ja lisäksi vielä näyttäytyisi. Näyttäytyminen vaatii aloitteellisuut-
ta, joka vahvistaa, että jotakin todella tuodaan esiin (Arendt 2002, 211).  

Ilmaisu on käsityöllis-taiteellisen luovan prosessin aikana kehittyvää. Se 
on omien tunteiden, näkemyksien, kokemusten ja opittujen asioiden konkreti-
soimista materiaalien ja työtapojen kautta niin itselle, ryhmälle kuin ympäris-
töllekin. Ilmaisu on siis suoraan suhteessa näyttäytymiseen. Se on väylä tehdä 
asioita merkityksellisiksi niin itselle, yhteisölle kuin yhteiselle kulttuurille. 
Sillä otetaan kantaa esimerkiksi vallitseviin asioihin, tilanteisiin tai tunnel-
maan. 

Kulttuuri ja ympäristö ovat toiminnan lähtökohtia, innoittajia ja tekemi-
sen kohteita. Yksilö, toiset, ympäristö ja kulttuuri ovat vuorovaikutuksellises-
sa suhteessa toisiinsa ottaen vaikutteita toisistaan. Kulttuurin ja ympäristön 
havainnointi sekä oman työskentelyn reflektointi vaikuttavat ilmaisuun ja sitä 
kautta prosessin ja tuotteen todellistumisen muotoon.  

Valmistaminen ja käsillä tekeminen liittävät ihmisen maailmaan materi-
an koskettamisen ja valmistamiensa esineiden välityksellä. Käsityö koskettaa 
materiaa, mutta yhtä lailla mieltä. Käsillä tekeminen tarvitsee intention tehdä 
sekä halun toimia ja saada aikaiseksi jotakin, mikä tyydyttää mieltä. Kun 
lapsi haluaa tehdä jotakin, hän haluaa myös toteuttaa halunsa. Käsillä tekemi-
sen intentioon liittyy mielikuva jostakin, mitä kohti kuljetaan, kunhan ensin 
on tehty aloite toimintaan, jolla tuoda ajatukset ja mielikuvat näkyviksi. Ai-
neistoni perusteella seuraavat kyvyt ovat olennaisia tavoitteita liittyen luo-
vaan käsityötaiteelliseen toimintaan:  

♦ kyky rohkeasti kokea elämyksiä ja aistimuksia 
♦ kyky osata katsoa ja nähdä, jotta voisi tehdä havaintoja 
♦ kyky tehdä valintoja 
♦ kyky muuntaa kokemukset ja elämykset konkretiaksi (esim. väreiksi, 

muodoiksi, materiaksi) 
♦ kyky ilmaista itseä erilaisin käsityöllisin ja taiteellisin keinoin 
 



162 Seija Karppinen 

♦ kyky toimia reflektoivasti oman taitokehityksen ja ajattelun tueksi 
♦ kyky kohdata toiset rakentavalla tavalla 

 
Jotta näihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan innostamista ja aloitteellisuutta. 
On haasteellista rohkeasti lähestyä ja kohdata asioita eri tavalla sekä löytää 
oma kokemisen ja prosessoinnin tapansa. Innostamista tarvitaan niin ohjaajil-
ta kuin tekijältä itseltään, samoin aloitteellisuutta toteuttaa uusia projekteja ja 
uusia tapoja nähdä maailma.  

Tekemiseen liittyy merkityksiä, jotka käsityötaiteessa ilmenevät monella 
tasolla: niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla. Yksilön tasolla ne 
liittyvät oman identiteetin vahvistamiseen: minä osaan, koen ja teen. Näin 
työskentelystä tulee mielekästä. Yhteisön ja ryhmän tasolla käsityöllisen 
toiminnan merkitys ja mielekkyys näkyvät sosiaalisuutena ja yhdessä toimi-
misena. Yhteiskunnan tasolla käsityön merkitys löytyy identiteetin vahvista-
misesta aktiivisena kansalaisena ja tulevaisuudessa oman elämän hallitsemi-
sena, niin että haasteet kohdataan innostavina eikä niinkään pelottavina (vrt. 
Kurki 2000). Tähän liittyvät ihmisen käsityötaiteen avulla hankkimat keinot 
toimia yhteiskunnassa, jolloin käsityö voi mahdollisesti toimia myös henki-
senä voimavarana elämän eri käänteissä. Tämä näkyy elämäntaitona, jonka 
tärkein tekijä on mielekkyyden löytäminen omalle tekemiselle ja elämälle 
tavoitteena näiden mahdollisimman rikas sisältö.  

Taidekasvatustapahtuma on monen tekijän summa, jossa kasvattajan ja 
kasvatettavan välillä on vuorovaikutuksellinen suhde. Kasvattaja toimii in-
nostajana ja stimulaattorina, jolta vaaditaan laajakatseista näkemystä niin 
kasvatuksesta kuin yhteiskunnallisista ja kulttuuriympäristöllisistä teemoista. 
Tämä on pohja toisten ja myös itsen innostamiselle. Opettajalta ja ohjaajalta 
vaaditaan myös itsensä likoon laittamista sekä omien taiteellisten rajojen 
etsimistä. Tällöin käsityöllis-taiteellinen luova prosessi voi parhaimmillaan 
toimia molempia osapuolia kasvattavana, kokemuksellisena tapahtumana. 

Tiivistetysti käsityötaiteen perusopetus on yleissivistävää taidekasvatus-
ta. Se on käsityötaiteen perusteiden opettamista, jossa taiteen ja käsityön 
keinoja hyväksikäyttäen pyritään mahdollistamaan ihmisessä olevan esteetti-
sen kykykapasiteetin käyttöönotto ja ilmaiseminen. Käsityön taiteen perus-
opetus on yhtenäistä käsityötä, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuoli-
sesti eri materiaaleihin, työtapoihin, välineisiin ja tekniikoihin painottaen 
toiminnassa yksilön omaa luovaa panosta. Käsityötaiteen perusopetuksen 
avulla pyritään persoonallisen minuuden rakentamiseen pitkäjänteisen laadul-
lisen käsityötaiteellisen toiminnan avulla. Tärkeää on, että yksilö löytää oman 



OSA IV : Käsityötaiteen perusopetuksen käsitemalli 163 

persoonallisen lähestymistavan taiteellisiin prosesseihin ja omaan elämään. 
Toiminnan yhteys kulttuuriin, ympäristöön ja ympäröivään elämään on oleel-
lista. Päämääränä on käsityötä, taidetta ja kulttuuria ymmärtävä, tulkitseva, 
arvostava, kuluttava ja muokkaava yksilö.  

 
Mitkä käsitteet kuvaavat käsityötaiteen perusopetusta? 

Käsityötaiteen toimintaa keskeisesti kuvaavia käsitteitä ovat ulkoinen ja si-
säinen todellistuminen, havainnointi, reflektointi, ilmaisu, aistisuus, tekemi-
sen merkitys sekä kulttuuri ja ympäristö. 

 
Ulkoinen todellistuminen kuvaa luovaa käsityöllis-taiteellista prosessia tai 
tämän prosessin tuloksena syntynyttä tuotetta tai teosta. Siinä sisäistetty tai-
teellinen ja tekninen osaaminen sekä näkemys ympäröivästä maailmasta ja 
itsestä osana kokonaisuutta saavat konkreettisen esineellisen muodon aistien, 
ajattelun, tunteen ja käsillä tekemisen avulla. Se on näyttäytymistä eli sen 
esille tuomista, mikä on itselle merkityksellistä. Sisäinen todellistuminen 
kertoo taiteellisen transformaation kautta saavutetusta tilasta, joka näkyy 
ulkoisena esimerkiksi tuotoksessa, käyttäytymisessä tai arvostuksissa ja nii-
den muutoksissa. 

 
Havainnointi on keskeinen tekijä luovassa käsityöllisessä toiminnassa. Se on 
myös pohja reflektoivalle toiminnalle ja ilmaisun kehittämiselle. Taitava 
havainnointi on katsomista, näkemistä, arviointia ja tulkintaa. Sen avulla 
tavoitellaan parempaa yksityiskohtien, suhteiden ja kokonaisuuksien hahmot-
tamista. Siihen liittyy aistien valppaus ja herkkyys. 

 
Reflektointi on kriittistä pohdintaa suhteessa itseen, omaan toimintaan ja 
maailmaan. Sen avulla sisäistetään omaa tekemistä sekä tarkennetaan havain-
nointia ja ilmaisua. Kriittinen reflektointi antaa perspektiivin tekemiselle: se 
kehittää prosessiajattelua, tutkivaa otetta sekä kykyä pitkäjänteiseen työsken-
telyyn. 

 
Ilmaisu on omien tunteiden, näkemysten, kokemusten ja elämysten konkreti-
soimista taiteen avulla niin itselle, ryhmälle kuin ympäristölle käsityöllisiä 
materiaaleja ja työtapoja käyttäen. Havainnoinnin ja reflektoinnin kautta 
syntyy perusta käsityötaiteen esteettiselle ja eettiselle ilmaisulle. Taiteellisen 
tekemisen avulla tuotettu ilmaisu voi tuoda esiin sellaista, mikä muuten ei 
tulisi esiin.  
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Aistisuus liittyy kehoon ja yhdistyy ajatteluun, tunteisiin ja aisteihin. Se on 
perusta minuuden tuntemukselle. Estetiikka antaa välineet kohdata aistien 
välityksellä se, mitä on vastassa ja tulee vastaan: asioita, kokemuksia ja elä-
myksiä. Siihen liittyy myös eettinen pohdinta hyvästä elämästä ja tavasta 
toimia.   

 
Tekemisen merkitys liittyy ajattelun ja arvottamisen ulottuvuuteen sekä 
siihen, mikä on mielekästä elämässä. Merkitys syntyy sisäisen ja ulkoisen 
kohtaamisesta. Tekemisen merkitys voi olla sekä henkilökohtaista että yhtei-
söllistä mielen etsimistä, mikä näkyy tekemisen intentiona, tarpeena ja halu-
na, ehkä myös haaveina ja innostuneisuutena. 

 
Kulttuuri ja ympäristö ovat käsityötaiteen perusopetuksen perusta ja vah-
vuus. Ne toimivat käsityöllis-taiteellisen tekemisen lähteenä ja kohteena: 
niistä haetaan tietoa, kokemuksia ja historiaa; niihin vaikutetaan, niitä muo-
kataan ja luodaan. Kulttuuri ja ympäristö antavat kehykset toiminnalle sekä 
myös sille, mihin sijoittaa itsensä. Päämääränä on käsityötä, taidetta ja kult-
tuuria ymmärtävä, tulkitseva, arvostava, kuluttava ja muokkaava yksilö.  

 
Johtopäätöksenä on, että käsityötaiteen perusopetus pyrkii luovan käsityöllis-
taiteellisen prosessin avulla taiteen ja käsityön keinoja hyväksikäyttäen mah-
dollistamaan ihmisessä olevan aistikapasiteetin käyttöönoton sekä omien 
ajatuksien, tunteiden ja mielikuvien ilmaisemisen. Tavoitteellisena ja pää-
määräsuuntautuneena toimintana käsityötaiteella on mahdollisuus antaa tilaa 
ihmisen itsen ja ympäröivän maailman tutkimiseen sekä minuuden rakenta-
miseen suhteessa maailmaan. Parhaimmillaan käsityötaide voi ohjata sellai-
seen inhimilliseen olemiseen ja tekemiseen, jossa pelkästä esineiden valmis-
tamisesta tai tekniikkaorientoituneesta tehtävästä päästään aktiiviseen inhi-
milliseen toimintaan (vrt. Arendt 2002, 210). Tällöin merkittäväksi nousee 
toiminnan prosessi, joka ei näytä vain fyysistä tekemistä, vaan tuo esiin myös 
ihmismielen, vuorovaikutuksen, puheen ja tarinan. Tämä puolestaan edellyt-
tää halua, innostusta ja aloitteellisuutta, jotta se mikä halutaan tuoda esiin, 
myös näyttäytyisi. 
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10.2 Käsityötaiteen perusopetuksen suhde sosiokulttuuriseen 
orientaatioon 

 
Miten sosiokulttuurinen orientaatio näkyy käsityötaiteen toiminnassa?  

Käsityötaiteen perusopetuksen sosiokulttuurinen luonne näkyy siinä, että 
työn, yksilön, yhteisön ja yhdessä toimimisen sekä kulttuurin vuoropuhelulla 
pyritään tuomaan esiin yksilön sisäinen minuus ja ainutkertaisuus. Käsityö-
taiteen perusopetus on sosiaalista ja kulttuurista toimintaa, johon sisältyy 
yhdessä oppimista, omien ja toisten taiteellisten ajatusten jakamista ja arvot-
tamista sekä merkityksien antoa omalle tekemiselle. Tämä tarkoittaa oman 
elämän rakentamista vuorovaikutussuhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen ja 
luonnon ympäristöön. Käsityötaide ohjaa yhteisöön ja kulttuuriin kasvamista 
sekä niiden erityispiirteiden ymmärtämistä käsityöllis-taiteellisen toiminnan 
avulla. Käsityötaiteen perusopetus pyrkii auttamaan ihmisten kulttuuriin ja 
yhteisöön orientoitumista tutustuttamalla yksilöt käsityölliseen ja taiteelliseen 
esinekulttuuriin, perinteeseen ja historiaan.  

Johtopäätöksenä esitän, että käsityötaiteen perusopetus sosiokulttuurise-
na ilmiönä voidaan ymmärtää ihmisten (lasten ja nuorten) auttamiseksi to-
teuttamaan itseään sekä elämään täydesti kaikilla olemassaolon tasoilla. Tä-
mä edellyttää innostamista ja mukaan tempaamista, niin että herätellään ih-
misten ajattelua, tunteita ja asenteita kohdata uutta (vrt. Kurki 2000). Tämä 
on sosiokulttuurista innostamista, jonka avulla pyritään persoonalliseen asen-
noitumiseen haasteita kohdattaessa. Haasteisiin asennoituminen, vastaaminen 
ja niistä innostuminen on myös yksi näyttäytymisen tila (vrt. Arendt 2002, 
210–211). Ihmisen asenteet ja innostus näkyvät tuottamissaan esineissä ja 
paljastavat jotakin tekijän identiteetistä, mutta ne eivät tuo vielä täydellisesti 
esiin inhimillistä olemista ja tekemistä. Siihen tarvitaan sosiaalista ja kulttuu-
rista vuoropuhelua ja toimintaa, johon käsityötaide pyrkii. Vuoropuhelu on 
kehontuntemuksen ja aistiherkkyyden herättämistä eli oman itsen tiedosta-
mista kokevana ja minää rakentavana suhteessa kulttuuriin, ympäristöön ja 
toisiin ihmisiin. Sosiokulttuurinen näkemys liittää kasvatuksen ihmisen per-
soonan kehityksestä laajempaan kehitykseen, yksilön kasvatukseen yhteisöä, 
kulttuuria ja yhteiskuntaa havainnoivaksi ja siihen oleellisesti liittyväksi 
olennoksi.  
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10.3 Käsityötaiteen perusopetuksen suhde 
tulevaisuusorientaatioon 

 
Miten tulevaisuusorientaatio näkyy käsityötaiteessa? 

Käsityötaiteen perusopetuksen tavoitteena on tulevaisuuteen tähtäävänä pit-
käjänteisenä toimintana ennen kaikkea käsillä tekemisen ja taiteellisen toi-
minnan avulla kasvattaminen, käsityöhön liittyvien taitojen ja tietojen lisää-
minen sekä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja kokemustaidon kehittämi-
nen. Tulevaisuusperspektiivi näkyy yksilön ohjaamisena tulemaan toimeen 
niin itsensä kuin toisten kanssa. Parhaimmillaan käsityötaiteen perusopetus 
voi vaikuttaa ihmiseen siten, että käsityöstä muodostuu olemisen ja elämisen 
tapa. Yksilö löytää käsityöstä itselleen voimavaran, jonka avulla selvitä eri-
laisissa elämän tilanteissa. Yksilöstä voi mahdollisesti kasvaa kulttuuria ja 
taidetta kuluttava, luova ja kehittävä. Parhaimmillaan kasvavassa ihmisessä 
voi myös kehittyä valmiuksia kriittiseen kantaaottavaan toimintaan sekä 
valmiuksia käsityön ja taiteen alalla käytävään keskusteluun.  

Käsityötaiteen perusopetuksen kehityssuunnat osoittavat, että juuri tai-
teellinen lähestymistapa kaipaa kehittämistä. Tämä koetaan myös ristirii-
taisena asiantuntijoitteni keskuudessa, eli toiset asiantuntijoistani haluavat 
käsityötaiteen kehittämistä taiteelliseen suuntaan, toiset puolestaan haluavat 
pidättäytyä vankasti kiinni käsityössä ja perinteessä ilman, että hamuillaan 
taiteen saralle. Toisena tärkeänä kehittämisen alueena koetaan toiminnan 
kytkeminen entistä paremmin käytäntöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. 
Nämä ovat kuitenkin ennen kaikkea alueita, jotka selvimmin erottavat käsi-
työn taiteen perusopetuksen muusta käsityötoiminnasta niin yleissivistävässä 
koulussa kuin harrastetoiminnassa. Ne kuvastavat myös käsityön uusia ulot-
tuvuuksia, joten on luonnollista, että nämä alueet kaipaavat kehittämistä. 
Mutta yhtä luonnollista on muutosvastarinta. Lisäksi merkittävänä kehittä-
miskohteena asiantuntijani näkevät valtakunnallisen verkoston luomisen. 
Verkostoituminen tuntuu olevan käsityötaiteen perusopetuksen elinehto sen 
olemassaolon ja kehittämisen kannalta. Se mahdollistaa joustavan vuorovai-
kutuksen, dialogin, ja parantaa samalla tiedon kulkua, koulutusta sekä asian-
tuntijuuden hyödyntämistä. 

Kaiken kaikkiaan käsityötaiteen tavoitteena tulevaisuuden näkökulmas-
ta on ensisijaisesti innostaa lapsia ja nuoria rakentamaan omanlaista tulevai-
suutta kohti aktiivista inhimillistä olemista ja elämää. Siihen sisältyy innos-
tamista ja innostumista. Keskeiseksi nousee nuorten ohjaaminen tiedosta-
maan omat vahvuutensa ja omat vaikutusmahdollisuutensa toimia ympäröi-
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vässä yhteisössä ja yhteiskunnassa. Tulevaisuuteen orientoivassa käsityötai-
teen perusopetuksessa merkittäviksi tulevat kokonaisvaltaisen kasvatuksen 
periaatteet, kuten yksilö, toiset, luonto, ympäristö ja kulttuuri, jotka tukevat 
inhimillisen olemisen perusaktiviteetteja: valmistamista ja toimintaa. Käsi-
työtaide ei ole aktiivista taiteellista toimintaa, jos pidättäydytään perinteisissä 
käsityön muodoissa. Sen sijaan käsityötaiteelle kuuluu uuden ennen kokeile-
mattoman etsiminen ja kokeminen sekä mielen ilmaiseminen. Tavoitteena on, 
että nämä tekijät voisivat olla osa ihmisen elämää myös tulevaisuudessa. 

 
 

10.4 Käsityötaiteen perusopetuksen käsitemalli 
 

Miten käsityötaide tukee inhimillistä olemista ja millainen on 
käsityötaiteen perusopetuksen käsitemalli?   
Käsityötaiteen perusopetusta kuvaavia käsitteitä ovat edellä esitetyn mukai-
sesti todellistuminen, havainnointi, reflektointi, ilmaisu ja aistisuus. Käsityö-
taiteen toimintaympäristöä puolestaan kuvaavat ennen kaikkea kulttuurin, 
ympäristön, luonnon ja yhteiskunnan ulottuvuudet, joista etsitään ideoita, 
merkityksiä ja inhimillisen olemisen kosketuspintoja. Käsityötaide voi olla 
ihmiselle yksi tapa olla olemassa ja tehdä asioista itselle merkityksellisiä. 

Käsityötaiteen perusopetuksen tarkastelu inhimillisen olemisen ja teke-
misen näkökulmasta osoittaa, että käsityötaide voi parhaimmillaan ohjata 
aktiiviseen inhimilliseen olemiseen ja tekemiseen innostamisen, aloitteelli-
suuden ja näyttäytymisen avulla. Nämä toiminnot ovat suhteessa toisiinsa ja 
muodostavat käsityötaiteen käsitemallin keskeiset tekijät. Innostaminen 
orientoi taiteeseen ja käsillä tekemiseen. Se on ennen kaikkea asennoitumista 
uuden kohtaamiseen ja edellytys sille, että jokin saa alkunsa. Se on myös 
itsensä tiedostamista kykeneväksi kokemaan, ajattelemaan luovasti ja teke-
mään jotakin käsillä. Innostaminen on edellytys aloitteellisuudelle eli ihmisen 
tekemälle toiminnan aloitteelle. Aloitteellisuus on puolestaan edellytys näyt-
täytymiselle eli sille, että jokin tulee tai tehdään näkyväksi. Nämä kaikki 
yhdessä muodostavat käsityötaiteessa sen kentän, jossa ihminen voi tuntea 
olevansa olemassa kokevana, aistivana ja tekevänä. 
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Kuvio 10. Käsityötaiteen perusopetuksen käsitemalli 

 
Käsityötaiteessa innostaminen on koko toiminnan liikkeelle paneva voima, 
jonka pohjalla on käsitys ihmisestä, kulttuurista, maailmasta ja näiden väli-
sestä suhteesta. Siinä yhdistyvät kasvatuksellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen 
aines (vrt. Kurki 2000, 29). Innostaminen liittyy elämään, estetiikkaan, etiik-
kaan ja ennen kaikkea persoonalliseen asennoitumiseen ja itsensä tiedostami-
seen toimivana, tuntevana ja kykenevänä kokemaan elämyksiä. Asennoitu-
minen tarkoittaa ensi sijassa sitä, että koetaan innostusta kokemuksia ja elä-
myksiä kohtaan, sekä että ihmisessä herää halu ja tarve tehdä käsillä jotakin. 
Käsityötaiteen tehtävä on näin aktivoida ja herkistää lapsia ja nuoria osallis-
tumaan taiteelliseen toimintaan ja käsillä tekemiseen. Tavoitteena on saattaa 
ihmiset huomaamaan käsillä tekemisen mielekkyys osana inhimillistä olemis-
ta ja elämää.  

Innostamisen keskeisiä tekijöitä käsityötaiteessa ovat innostaminen uu-
den etsimiseen, yhteisöllisyyteen, yhdessä toimimiseen ja vuorovaikutukseen 
toisten kanssa. Osallistuva ihminen on sosiaalinen ja kulttuuria kehittävä. 
Hän haluaa kohdata haasteita ja jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksi-
aan toisten kanssa. Hän on aktiivinen oman elämänsä luoja, jolloin käsityöllä 
ja taiteella on merkitystä hyvänolon tuottajana ja henkisenä kasvupilarina. 
Innostaminen on ennen kaikkea asennoitumista uuden kohtaamiseen sekä 
aistien herkistämistä ottamaan vastaan uutta ja ennen kokematonta sekä 
yleensä sitä, mitä on vastassa. Kulttuuri, ympäristö ja luonto koetaan käsityö-

Innostaminen 

Aloitteellisuus 
Näyttäytyminen 

KÄSITYÖTAIDE 

”Yksi tapa olla olemassa”
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taiteessa innoituksen lähteenä ja kohteena sekä niihin halutaan vaikuttaa ja 
suhteuttaa itsensä. 

Laajalti tarkasteltuna alueen aktiiviset kehittäjät, ja myös hallinnolliset 
päättäjät, ovat yleisesti laittaneet alulle innostuksen taiteen perusopetuksen 
toimintaan, ja heidän tukeaan tarvitaan yhäkin toiminnan kehittämiseksi 
eteenpäin. Käytännön toiminnassa innostamista toteuttavat niin ohjaajat kuin 
myöhemmin tekijä itse. Ohjaajilla on kuitenkin ensisijainen tehtävä innostuk-
sen herättäjänä. Innostaminen on toimintaa muutoksen aikaansaamiseksi, 
jossa se toimii kasvatuksellisena välineenä ihmisen elämän laadun parantami-
seksi. Myöhemmin lapset ja nuoret toimivat itse itselleen ja toisilleen innos-
tajina etsien uusia kimmokkeita ympäriltään ja omasta elämästään. Tavoit-
teena on, että ihminen saavuttaisi sellaisen elämisen kyvyn, että hän voisi 
toimia sekä aloitteellisesti että vastuullisesti henkisessä ja toiminnallisessa 
elämässään. 

Innostamisena voi pitää myös käsityötaiteen ja taidekasvatuksen arvon 
esilletuomista, arvostuksen tukemista ja nostamista sekä pyrkimyksiä käsi-
työn kulttuurihistoriallisen perinteen jatkamiseen. Perinnettä ei ole tarkoitus 
säilyttää sellaisenaan, vaan lähestyä sitä uudella ennen kokeilemattomalla 
tavalla. Innostaminen on alkuun paneva voima toiminnalle, mutta se ei vielä 
riitä toiminnan aikaansaamiseksi. Siihen tarvitaan lisäksi tekijän ja toimijan 
aloite.  

Aloitteellisuus on alkuun saattaja kaikelle inhimilliselle toiminnalle, jo-
hon näyttäytyminen kuuluu oleellisena osana (vrt. Arendt 2002, 210). Aloit-
teellisuus ja näyttäytyminen ovat sidoksissa toisiinsa siten, että näyttäytymis-
tä ei voi tapahtua, ellei ihminen tee aloitetta. Näyttäytyminen edellyttää, että 
on jotakin mitä tuoda esille ja näyttää toisille. Tähän liittyy havainnointia, 
pohtivaa kriittistä ajattelua (reflektointi) ja näiden tuotoksena jonkin tuotta-
mista, niin että sitä voi kutsua käsityöilmaisuksi. Jotta toiminta täydentyisi, 
tarvitaan kontaktia toisiin ihmisiin, kuten lausahdus ”aina jonkun toisen on 
nähtävä prosessi” (H3) kuvaa.  

Esineiden valmistaminen itsessään liittää ihmisen maailmaan tuottami-
ensa esineiden kautta, jotka voivat olla myös taiteellisia tuotoksia (kuten 
taidekäsityö). Tällöin esineet saatetaan esille toisten ihmisten arvioitaviksi, 
mutta tällöin näyttäytyminen kohdistuu vain tuotteeseen. Tämä ei kuitenkaan 
riitä käsityötaiteelle, joka edellyttää, että myös tekemisen prosessi tuodaan 
esiin tavalla tai toisella. Toisaalta pelkät teotkaan eivät riitä, jotta toiminta 
täydentyisi. Tarvitaan myös sanoja ja vuorovaikutusta, joka tekee toiminnasta 
inhimillisen kohdistaen kysymyksen tekijään ja siihen, kuka tekijä on. Toimi-
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jan aloittama toiminta paljastuu ihmisille hänen sanoissaan. Vaikka ihmisen 
toiminta ja tuotokset voidaan nähdä konkreettisina ilman sanoja, tulee niistä 
merkityksellisiä vasta, kun toimija identifioi itsensä puhuttujen sanojen avul-
la ilmaisten, mitä hän tekee, on tehnyt ja aikoo tehdä (Arendt 2002, 180–
181). Näin toiminnasta ja tuotoksista tulee kertovia. Käsityön taiteelliseen 
toimintaan liittyy tarina, jota ei kuitenkaan luo tekijä, vaan ennen kaikkea sen 
tulkitsija. Tekijälle toiminta on merkityksien hakemista itsen ja maailman 
tutkimisen sekä näiden suhteen kautta, tulkitsijalle se näyttäytyy puolestaan 
muodonmuutoksena ja tarinan tiivistyksenä. 

Taiteellinen toiminta on jatkuvaa prosessointia, joka ei pääty, kun teki-
jän senhetkinen toiminta päättyy. Esineiden valmistamiseen liittyy alku ja 
loppu, joita ihmisen perusaktiviteeteista työhön ei liity, koska sen perusta on 
elämä itse ja se on näin jatkuvaa (Arendt 2002, 15). Myöskään toimintaan ei 
liity päätepistettä, mutta sillä voi olla alku. Ajattelu, joka yhdistyy taiteelli-
seen toimintaan, on myös jatkuvaa, eikä sillä ole päätepistettä. Taiteelliset 
tuotokset ovatkin ajattelun tuotteita. Tässä näkyy käsityön ja taiteen ero. 
Taiteellisen toiminnan lähtökohta on ajattelu, käsityön sen sijaan idea, tavoi-
tekuva tai mielikuva. Käsityöhön liittyy tosiasiassa myös ajattelua, mutta se 
mielletään ensi sijassa harkitsevaksi, järkiperäiseksi ja ratkaisukeskeiseksi 
toiminnaksi. Taiteellisessa toiminnassa taas ajattelun luonteeseen kuuluu 
spontaani assosiointi, mielikuvien vivahteikkuus ja tunteiden herkkyys, joita 
pyritään muokkaamaan työstettävään muotoon.  

Ajatteluprosessin tuotoksena parhaimmillaan syntyy tietämistä, joka 
puolestaan kuuluu kaikkeen toimintaan, ei vain taiteellisiin prosesseihin. 
Tietäminen on prosessi, jolla on alku ja loppu, kuten valmistamisen prosessil-
la, jossa syntyy tuote tai tuotos. Tietämisen hyödyllisyyttä voidaan testata, 
kuten onko hattu päähän sopiva tai kulkeeko puuauto, jossa on nelikulmaiset 
pyörät, jouhevasti. Käsityössä tietäminen kohdistuu materiaaleihin, välinei-
siin, työskentelytapoihin ja tekniikoihin, aivan kuten taiteessakin.  

Tietämisen ja ajattelun välillä on siis välimatkaero, samaan tapaan kuin 
tiedolla ja taidollakin. Siinä missä tietämisen pohja on tieteessä, eli se on 
järkiperäistä ja päättyvää, ajattelu on jatkuvaa. Taidolle on ominaista myös 
jatkuvuus. Kun tieto kuvaa päätepistettä, niin taito kertoo, miten tähän pää-
määrään päästään. Tämä välimatka on aistien pituinen matka, sillä taito on 
ihmisessä kiinni (vrt. Kojonkoski-Rännäli 1995, 62), mutta toisaalta tietämi-
nen antaa sysäyksen taidon käyttöönotolle. Ilman tavoitepistettä taidolla ei 
ole käyttöä. Mutta myös päinvastoin, jos ei ole taitoa, voi tiedon päämäärä 
jäädä saavuttamatta. Tähän väliin jää taitotieto, joka ohjaa taidosta tietoon eli 
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kehittää prosessimaisia taitoja, kuten miten kankaasta päästään valmiiseen 
vaatteeseen.  

Niin taito kuin taitotietokaan eivät synny itsestään, vaan siihen tarvitaan 
halua, intoa, intentiota ja aloitetta, jotka vasta voivat konkretisoida kyvyn 
aloittaa prosesseja (vrt. Savolaisen & Airaksisen 1992; Arendt 2002, 207). 
Tämä kertoo siitä, että ulkopuolinen innostaminen ja myös oma innostaminen 
ja innostuminen ovat edellytyksiä käsityötaiteellisen toiminnan alkamiselle. 

Jotta käsityötaide voi täydellistyä inhimillisen olemisen aktiviteettina, ei 
pelkkä esineiden valmistaminen tuo esiin niitä tekijöitä, jotka toiminta ja 
puhe tuottavat, eli olemisen merkityksellisyyden ja jatkuvuuden. Nämä toi-
minnan taidot synnyttävät merkityksellisiä tarinoita, jotka tulevat esiin toisten 
läsnä ollessa ja jotka voivat mahdollisesti rikastuttaa ihmisten inhimillistä 
olemista. Käsityötaide tuottaa taiteen avulla tarinoita, joita tuodaan esiin ja 
joiden avulla näyttäydytään toisille. Nämä tarinat mahdollisesti innoittavat 
uusiin tarinoihin ja tekemisen haluun, jolloin kierros umpeutuu ja syntyy 
uutta intoa lähestyä ja kohdata uusia haasteita. Uusi innostuminen edellyttää, 
että jotakin on jo koettu ja tehty. Alku uuteen kokemusmatkaan on valmis.  

Johtopäätöksenä edellä esitetystä totean, että käsityötaiteen perusopetus 
voi parhaimmillaan innostaa ihmisiä oman itsensä ja maailmasuhteensa tut-
kimiseen ja tätä kautta antaa eväitä uudenlaiseen elämiseen, aktiiviseen inhi-
milliseen olemiseen ja tekemiseen. Taiteen avulla kasvu avaa aistiherkkyy-
den: silmät näkemään sekä kehon kokemaan ja tuntemaan. Se on väylä itsen-
sä tiedostamiseen ja itseymmärrykseen. Käsityön taiteellinen tekeminen ei 
ole vain tuotteiden ja teosten valmistamista, vaan siihen liittyy tietoinen halu 
ja päämäärä ymmärtää omaa tekemistä toiminnan yli ympäristöllisenä ja 
yhteiskunnallisena ilmiönä. Käsityö ei voi uudistua, ellei anneta tilaa kokeilla 
uutta, uskalleta ottaa askelta tuntemattomaan ja sukeltaa ennen kokeilemat-
tomille alueille. Tämä koskee myös ihmisiä yksilöinä. Innostaminen, innos-
tuminen, aloitteen tekeminen ja näyttäytyminen vaativat rohkeutta tuoda 
itsestään jotakin esiin myös toisten nautittavaksi, pohdittavaksi ja arvioita-
vaksi. 

 
 

11 Pohdinta 
 

Tutkimuksen tekoon liittyy jatkuva valintojen teko. Olisinko saavuttanut 
toisenlaisia tuloksia toisella menetelmällä tai soveltuuko valittu menetelmä 
ylipäänsä kyseessä olevan ilmiön tarkasteluun? Pohdin asiaa Vilkan ajatuk-
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sen pohjalta, jossa hän tarkastelee taiteellisen alueen tutkimiselle ja tutki-
musmenetelmälle asetettuja vaatimuksia. Taiteen alueeseen kuuluu asioiden 
välitön kokemus ja aistiminen eli tarkastelu sisältäpäin. Tieteeseen puoles-
taan kuuluu maailmassa olevien prosessien tarkastelu ulkoapäin. Molempia 
voidaan lähestyä metodisesti (Vilkka 2003). Tässä kohtaavat taiteen ja tieteen 
tutkimuksen mahdollisuudet. Tiede antaa käsitteellisen ilmaisun, kun taas 
taide aistein, vaiston ja kokemuksin lisättävän tiedon. Tämä tutkimus ei kui-
tenkaan ole taiteellinen tutkimus, vaikka se tarkastelee taidetta kasvatukselli-
sena välineenä. Tarkastelun pitäisi siis tuottaa jotain uutta tietoa ulkoapäin.  

Olen käyttänyt asiantuntijoita sekä tutkimuskirjallisuutta hyväksi löy-
tääkseni pohjaa uudelle tiedolle. Asetin työn alussa oletuksia asiantuntijoitte-
ni ominaisuuksista. Ainakin seuraavat niistä ovat täyttyneet: asiantuntijani 
tuntevat monipuolisesti tutkimusaluettani, he ovat aktiivisia käytännön toimi-
joita käsityön alueella sekä ovat eri paikkakunnilta Suomesta. He ovat myös 
pohtineet kriittisesti niin omia kuin muidenkin näkökulmia sekä ovat kyen-
neet tarvittaessa arvioimaan omia kantojaan uudelleen. Useimmat ovat myös 
olleet kiinnostuneita käsityötaiteen perusopetuksen kehittämisestä sekä olleet 
halukkaita visioimaan uusia mahdollisuuksia. Jonkin verran hankalammalta 
sen sijaan tuntui täyttää laaja-alaisen pohdiskelun ehto. Mukaan mahtui sel-
laisia, joille muutokset eivät ole helppoja hyväksyä. Muutokset aiheuttavat 
joskus muutosvastarintaa, ehkä joillakin tiedostamattakin. Kuitenkin on vai-
kea löytää käsityölle uutta ulottuvuutta, ellei uskalleta etsiä uusia polkuja. 
Pohdinta oli kuitenkin mielenkiintoista ja uusia ajatuksia herättävää. 

Asiantuntijani vastasivat kysymyksiini sähköpostin välityksellä, mikä 
muuttaa kirjoitettua kieltä usein sellaiseksi, että vastauksista tulee lyhyitä 
vaikkakin ytimekkäitä, ehkä myös hieman värittömiä. Tämä ei koske kuiten-
kaan kaikkia vastauksia, sillä osa niistä oli pitkiä ja niiden sisältö rikasta. 
Vähäsanaisuus on vaikuttanut siihen, että saamani asiantuntijatieto tuntui 
niukalta todellisen kuvan saamiseksi käsityötaiteen perusopetuksesta. Tästä 
syystä olen turvautunut myös kirjallisiin taidekasvatuksen lähteisiin ja anta-
nut niiden olla vuoropuhelussa keräämäni asiantuntijatiedon kanssa. Toinen, 
ehkä selkeämpi ja huomattavampi syy vastausten vähäsanaisuuteen on mitä 
ilmeisimmin oma tutkijan taitoni viedä prosessia eteenpäin. Tutkimus on 
ollut minulle tutkijana kasvun paikka. Seuraavalla kerralla tiedän ja osaan jo 
enemmän. Perusteluja menetelmän käytölle olen esittänyt tutkimuksen alus-
sa. 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa kvalitatiivinen tutkimus aset-
taa tutkimukselle erilaiset vaatimukset kuin kvantitatiivinen tutkimus. Kvali-
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tatiivinen tutkimus kuvaa sosiaalisen ilmiön kompleksisuutta, jota tutkija 
yrittää ymmärtää. Näin ollen luotettavuuden määrittelyn tulee nojata tähän 
todellisuuteen. (Strauss & Corbin 1990, 249–258; Denzin & Lincoln 1998, 
27; Gaskell & Bauer 2000). 

Laadullisen tutkimuksen yksi perusedellytys on uskottavuus (credibili-
ty). Olen käyttänyt tutkimuksessa monia lähestymistapoja sekä myös eri 
menetelmiä, jos mukaan lasketaan tutkimuksen ensimmäinen vaihe. Olenko 
näin saavuttanut parempia tai luotettavampia tuloksia, kuin jos olisin tyytynyt 
vähempään määrään tarkastelukulmia? Monimenetelmällisyys ja moninäkö-
kulmaisuus luovat tutkijalle mahdollisuuden tarkastella aineistoaan eri ulot-
tuvuuksista. Monien erilaisten lähestymistapojen käyttö voi myös lisätä tar-
kasteltavasta ilmiöstä saatavaa vaikutelmaa (vrt. Varto 2003a). Olen kaikesta 
huolimatta tietoinen usean tarkastelukulman käyttöön liittyvästä pinnallisuu-
den ja pirstaleisuuden vaarasta ja niiden tuomista mahdollisista heikkouksista 
tutkimuksessani. Käsityötaiteen perusopetus on kuitenkin monisärmäinen 
ilmiö ja sen tarkastelu, varsinkin perustutkimuksena, tuntui vaativan monta 
lähestymisnäkökulmaa, jotta saisin mahdollisimman monipuolisen kuvan sitä 
kuvaavasta todellisuudesta. Valitsemani näkökulmat kuvaavat käsityötaiteen 
perusopetusta eri suunnista ja eri tavalla. Taiteen näkökulmalla tavoittelin 
tietoa luovasta kokemisesta, tekemisestä ja tietämisestä, sosiokulttuurisuuden 
välityksellä sitä, miten sosiaalinen ja kulttuurinen vuorovaikutus toiminnassa 
näkyvät. Tulevaisuusorientaation avulla puolestaan hain sitä, mihin tällä 
kaikella pyritään pidemmällä tähtäyksellä. Lopuksi pyrin kokoamaan nämä 
lähestymistavat yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa keskeistä on aktiivinen inhi-
millinen oleminen, toiminta ja kasvattaminen.  

Lähestymistavan valinnalla tutkija valitsee samalla myös lukijan näkö-
kulman, aivan kuten elokuvantekijä tai taidemaalari tuottamansa teoksen 
näkökulman (vrt. Varto 2003a). Teokseen liittyy kuitenkin aina aukkoja, 
jotka täydentyvät lukijan, katsojan tai kokijan oman aistimaailman ja tulkin-
nan avulla. Olen tavallaan jättänyt lukijalle mahdollisuuden tutustua tarkas-
teltavaan ilmiöön monen lähestymistavan kautta ja löytää niistä itselleen 
sopivin. Olen tietoinen siitä, että monien tarkastelukulmien käyttö voi mah-
dollisesti rajata tutkittavan alueen syvällistä tarkastelua. Se voi jättää jotakin 
auki. Mutta ehkä tämä innoittaa uusiin jatkotutkimuksiin. Olen kuitenkin 
käsitemallissani ilmaissut näkemykseni käsityötaiteen perusopetuksesta ja 
siihen liittyvistä käsitteistä. Olkoon se uuden keskustelun aihe ja alku. 

Uskottavuuden suhteen tutkimuksen tulee ilmaista sitä, mitä tutkittavas-
sa ilmiössä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan ja mitä siinä parhaillaan 
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tapahtuu. Teoreettisten ideoiden tulee siis avata se jokapäiväinen todellisuus, 
jota ilmiö kuvaa, ja niiden tulee olla ymmärrettäviä ja järkeenkäyviä niille 
henkilöille, jotka ovat osa ilmiötä, samoin kuin niille, jotka sitä tutkivat ja 
tarkastelevat. (Vrt. Strauss & Corbin 1990, 23.) Tutkimuksessani olen pyrki-
nyt tuomaan esiin tutkimuksen kannalta relevantit argumentit, huomiot ja 
kommentit sekä ilmaisemaan ne siten, että ne mahdollisimman hyvin säilyt-
tävät ilmaisuvoiman sekä näin kuvaavat tutkittavaa todellisuutta. Lähesty-
miskulmien valinnalla olen tavoitellut ilmiön luonnetta muuttuvana. Olen 
pyrkinyt kuvaamaan mitä on tapahtunut, mitä parhaillaan oletetaan tapahtu-
van ja mitä ilmiössä toivotaan tapahtuvan. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista, että siinä kerrotaan tutki-
muksen ja analyysin kulku yksityiskohtaisesti, jotta lukija voisi arvioida sen 
luotettavuutta. Olen pyrkinyt näin tekemään, jotta tutkimukseni ratkaisut ja 
lopputuloksena syntyneen mallin muotoutuminen selviäisivät lukijalle. Mal-
lin muodostus vaatii systemaattisuutta ja johdonmukaisuutta, joiden kautta 
mallin on mahdollista saavuttaa selitysvoima. Käsitteiden muotoilussa sekä 
määritelmissä olen pyrkinyt johdonmukaisuuteen suhteessa aiempiin käytän-
töihin (ks. Eskola & Suoranta 1998, 214). Olen pyrkinyt myös siihen, että 
aineistosta johdetut tulkinnat ovat tarpeeksi käsitteellisiä ja laajoja, jolloin 
mallin pitäisi olla tarpeeksi abstrakti toimimaan myös muissa tutkittavaa 
ilmiötä vastaavissa konteksteissa, mitä siirrettävyyden ehto edellyttää. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkimuksen ulkopuolella olevat käsityökoulut 
voisivat työstä hyötyä. Mahdollisesti tällä tutkimuksella on jotain annettavaa 
myös muille taiteen perusopetuksen alueille sekä käsityölle yleisesti sovelta-
misen tai alueen kehittämisen kannalta.  

Esimerkiksi yleissivistävä koulu, joka on jatkuvassa muutoksessa ja 
pyrkii etsimään uusia ulottuvuuksia muun muassa taidekasvatuksen keinoista 
sekä elämyksellisistä ja kokemuksellisista lähestymistavoista, voi mahdolli-
sesti löytää hyödyn tästä tutkimuksesta. Molemmilla käsityön opetuksen 
muodoilla, yleissivistävän koulun käsityöllä ja käsityötaiteen perusopetuksel-
la on oma perustansa. Kuitenkin toisiaan sopivasti ruokkimalla voisi mahdol-
lisesti löytyä perustaa hedelmälliselle yhteistyölle, josta hyötyvät molemmat. 
Käsityötaiteen perusopetus voi tarjota lapsille ja nuorille yhden väylän kehit-
tää ja syventää taiteellista tai käsityöllistä minuutta. Pitkäkestoisella, tasolta 
toiselle etenevällä käsityötaiteen perusopetuksella on mahdollisuus tarjota 
perusta sellaiselle toiminnalle, johon peruskoulu nykyisen tuntijaon puitteissa 
ei pysty. Joka tapauksessa taiteen perusopetus on järjestelmä, joka esiintyy 
vain Suomessa, mutta siitä on oltu muuallakin maailmassa kiinnostuneita. 
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Olen pohtinut tutkimuksessani perinteisen käsityön ja käsityötaiteen 
eroa sekä näiden suhdetta taiteen perusopetukseen. Taiteen perusopetuksen 
yhteydessä päädyin termiin käsityötaide. Olen pyrkinyt tutkimusraportissani 
argumentoimaan tämän valinnan puolesta, vaikka kaikki asiantuntijani eivät 
suoranaisesti tätä nimikettä käyttäneet. Taiteen perusopetus on uusi kulttuuri-
nen ilmiö ja edellyttää myös käsityöltä uuden ulottuvuuden etsimistä ja uusia 
tapoja kohdata erilaisia kulttuurisia asioita. Tässä kohdassa käsityön kulttuu-
risuus on kuitenkin ristiriitainen. Kulttuuri toisaalta innoittaa uusiin alueval-
tauksiin, mutta toisaalta myös velvoittaa säilyttämään tiettyjä perinteitä (vrt. 
Ihatsu 2004). Tämä asettaa käsityötaiteelle haasteen: missä määrin säilyttää 
perinnettä ja missä muodossa uudistaa sitä. Perinteen käsittelyyn tarvitaan 
ennen kaikkea tutkivaa tarkastelua menneisyyden ja nykyisyyden välillä sekä 
ennakkoluulotonta asennetta uusiin kokeiluihin, jolloin voi löytyä uusia, 
yllättäviäkin ratkaisuja. Käsityötaiteen päämääränä on ensisijaisesti kasvattaa 
ihmisiä, jotka ovat käsityötä, taidetta ja kulttuuria ymmärtäviä, tulkitsevia, 
arvostavia, kuluttavia ja muokkaavia. Tämä on arvokasta käsityön arvolle 
sinänsä yhteiskunnallisena ilmiönä ja niille ihmisille yksilöinä, jotka kokevat 
käsityön yhtenä inhimillisen tekemisen muotona sekä hyvänolon ja olemas-
saolon merkityksen tuojana. 

Käsityötaiteen perusopetus on moni-ilmeinen kokonaisuus, joka onnis-
tuessaan luo pohjaa monipuoliselle käsityölliselle toiminnalle. Se ohjaa ihmi-
siä käsityön iloihin ja oman minuuden etsimiseen taiteen avulla. Tutkimuk-
sestani käy kuitenkin ilmi, että siinä missä eräät käsityökoulut painottavat 
toiminnassaan taiteellista ilmaisua ja luovaa kokemista, toiset painottavat 
perinteistä käsityötä. On ilmeistä, että käsityötaiteen perusopetus tarvitsee 
nykyistä enemmän syvällistä tarkastelua, tutkimusta ja kehittämistä.  

Perinteinen käsityö on arvokasta toimintaa, mutta se eroaa käsityötai-
teesta ja käsityötaiteen perusopetuksesta. Perinteinen käsityö, kuten myös 
käsityötaide ja muut käsityön muodot, toimivat monella tasolla tekijäänsä 
palkitsevina ja hyvänolon tuottajina. Tuotteet ovat omien käsien tuotoksia, 
joista on hyvä olla tyytyväinen. Ne kertovat myös taidokkaista ratkaisuista ja 
materiaalien käsittelystä. Perinteinen käsityö painottaa tuotteiden taidokkuut-
ta ja valmistamista. Kuitenkin käsityö, jota tehdään vain tuotteiden valmista-
misen takia, jättää ulkopuolelle sellaisen toiminnan, jolla käsityö ottaa kantaa 
ympäristön, kulttuurin ja yhteiskunnan oloihin taiteen tavoin. Tähän käsityö-
taide pyrkii ja siihen liittyy sellainen toiminta, joka tuo esiin ihmisen tuottei-
den takaa. Perinteinen käsityö saa arvostuksensa tavallaan ulkoapäin, käsityö-



176 Seija Karppinen 

taide puolestaan sisältäpäin, eli siitä miten hyvin tekijä kykenee tuomaan 
esiin itseään.  

Perinteisen käsityön lähestymistapa on siis toinen kuin käsityötaiteen. 
Käyttöfunktio on ollut vahvasti käsityötä leimaava piirre, mikä herättää myös 
käsityötaiteen perusopetuksen piirissä hämmennystä, samoin kuin puoluste-
lua. Käsityötaide etsii uusia käytettävyyden rajoja ja ulottuvuuksia. Vanhat 
käytettävyyden säännöt eivät enää pädekään, vaan niille olisi löydettävä uusi 
kohde. Tämä kohde löytyy ihmisestä itsestään, ei vain hänen valmistamas-
taan tuotteesta. Tuote tai teos ei ole kuitenkaan arvoton käsityötaiteessa, sillä 
sen kautta ihminen pystyy arvioimaan kättensä jäljen. Mutta viime kädessä 
käytettävyys kallistuu tekijään itseensä ja siihen miten hän kykenee kosket-
tamaan maailmaa oman kehonsa välityksellä sekä tekemään olemisestaan 
merkityksellistä.  

Taide ja käsillä tekeminen eivät ole menettäneet merkitystään nykyises-
säkään yhteiskunnassa, jossa sähköinen viestintä hallitsee kommunikointia. 
Kyse on nopean ja hitaan prosessin dilemmasta. Kuitenkin myös nopeutta 
ylistävässä ajassa tarvitaan hitaita prosesseja. Ihminen tarvitsee aikaa muun 
muassa harkintaan, lepoon, keskittymiseen ja rentoutumiseen. Käsillä teke-
minen vie aikaa, mutta se antaa myös aikaa ajatella, pohtia ja harjoittaa pitkä-
jänteisyyttä. Se ruokkii kehoa ja mieltä sekä pitää ne toiminnassa. Käsityötai-
teen perusopetus voi tarjota yhden väylän itsen ja maailman tutkimiseen, 
tulkintaan, ajatteluun sekä tunnemaailman rikastuttamiseen. Yhteistoiminnal-
linen käsityötaide voi lisäksi parhaimmillaan edistää erilaisissa sosiaalisissa 
tilanteissa tarvittavien taitojen kehittämistä: kommunikointia, vuorovaikutus-
ta, itseilmaisua, aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja, toisten ihmisten tukemista 
ja yhdessä oppimista. Nämä ovat taitoja, joita nykyajan kansalainen tarvitsee 
niin työelämässä kuin elämässä yleensä, myös tulevaisuudessa. Käsityötai-
teen perusopetuksella on hyvät mahdollisuudet tukea ihmisen kasvua aktiivi-
seksi kansalaiseksi sekä pärjäämään elämän haasteissa.  

Tutkimustulokset antavat viitettä siitä, mistä käsityötaiteen toiminnan 
voisi aloittaa ja mihin suuntaan käsityötaiteen perusopetusta voisi kehittää. 
Toivon käsitteellisen analyysin avaavan uusia käytännön keskusteluja ja 
lisäävän teoreettista ymmärrystä käsityöstä ja erityisesti käsityötaiteesta. 
Jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi käsityötaiteen perusopetuksen 
tarkastelu tekijän näkökulmasta, aikuisten käsityötaiteen perusopetuksen 
kehittäminen, laajan oppimäärän tarkastelu sekä yhteistyön kehittäminen 
käsityötaiteen perusopetuksen ja yleissivistävän perusopetuksen käsityön 
välillä.  
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Mitä taide lopulta tekee käsityöstä? Taide antaa käsityölle yhden näkö-
kulman lähestyä asioita, ei paremman eikä huonomman. Taide ei painota 
niinkään teknistä vaan ennen kaikkea tunteisiin ja kokemuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa. Se etsii sisältäpäin mielen merkityksiä, joita pyritään tuo-
maan esiin toisille näyttäytymisen muodossa, prosesseina ja tuotoksina. Mer-
kittävää on löytää omat kokemisen ja taitamisen tavat, joiden avulla ihminen 
kykenee ilmaisemaan itseään, maailmasuhdettaan ja itselle merkittäviä asioi-
ta. Ne ovat perustana aktiiviselle olemassaololle ja ihmisestä itsestään hyvältä 
tuntuvalle elämälle.  
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Liite 1. Käsityötaiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (1993) 
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Liite 2. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen käsitekartta 
 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksena syntynyt käsityön käsitekartta. Termit 
’mitä’, ’miksi’ ja ’miten’ viittaavat Bennett Reimerin (1992) määrittelemään taiteelli-
sen tietämisen jaotteluun. Termi ´minkä välityksellä´ on oma lisäykseni. 

 
Merkityksellisyys 

’miksi’ 
 
 

 Reflektointi Ilmaisu 
 ’miten’ ’miten’ 

Sisäinen ja 
ulkoinen 

todellistuminen 
 

’mitä’ 
                         

 Kulttuuri Havainnointi Aistisuus 
 Ympäristö ’miten’ Kehollisuus 
  ’minkä välityksellä’ ’minkä välityksellä’ 
 
Kuvio. Käsitekartta käsityön tekemisen ja tietämisen muodoista taiteen perusopetuk-
sessa 
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Liite 3. Tutkimuksen asiantuntijat 
 

koulutus 
1=korkea 
2=keski 
3=muu 

työkuva 
1=koulutus 
2=hallinto 
3=opetus 

millä tavalla mukana tpo:ssa 
 

lapset opetusryhmä /  
tuntimäärä 

1 2 hallinto/visuaaliset taiteet   

1 1 (käsityön asiantuntija)   

1 1 (käsityön asiantuntija)   

1 1 (käsityön asiantuntija)   

1 2 suunnittelu/hallinto    

1 2 suunnittelu/hallinto    

2 2 suunnittelu/hallinto   21 ryhmää/ 
1294 tuntia (2001) 

2 3 opetus/suunnittelu 4-14v 9 ryhmää/600 t 

2 3 opetus/suunnittelu 7-14v 7/420 

2 3 opetus/suunnittelu 8-12v 3/180 

2 3 opetus/suunnittelu 6-15v 8/816 

2 2 opetus/suunnittelu/hallinto 8-13v 4/250 

1 3 opetus/suunnittelu/hallinto 8-v 5/300 

1 3 opetus/suunnittelu 10-12v 8/600 

2 3 opetus/suunnittelu 5-16v 20/ 

2 3 opetus/suunnittelu 6-15v 6/510 

1 3 opetus/suunnittelu 7-14v 5/410 

1 3 opetus/suunnittelu 7-8v 3/240 

2 3 opetus/suunnittelu/hallinto 7-13v 8/785 

2 3 opetus/suunnittelu 7-15v 5/450 

1 2 suunnittelu/hallinto  8/450 
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Liite 4. Ensimmäinen delfoi-kyselykierros 
 
Seija Karppinen    
Helsingin yliopisto     
Opettajankoulutuslaitos 
Väitöskirjan aineistonkeruu 12.4.2002 
 
KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 
1. DELFI -KIERROS 
 
Hyvä vastaanottaja  

 
Olet lupautunut jäseneksi väitöskirjatutkimukseni keskustelupaneeliin koskien käsi-
työn taiteen perusopetusta. Kerään aineistoa delfoi -ryhmäkeskustelumenetelmällä, 
jonka ensimmäisen kierroksen kysymykset ja pohdittavat asiat näet jäljempänä tässä 
viestissä. Asiantuntijapaneeliin ottaa osaa niin koulutuksen suunnittelun, hallinnon 
kuin opetustyössä olevia asiantuntijoita, joilla on käytännön yhteys käsityöhön ja 
käsityön taiteen perusopetukseen. Paneelin jäsenet vastaavat haastattelukysymyksiin 
anonyymeinä kirjallisesti. Henkilötiedot tulevat vain tutkijan käyttöön. 
 
Toivon saavani vastauksesi sähköpostilla tai postin välityksellä (tuolloin mielellään 
disketillä) 30. huhtikuuta mennessä. Kierroksia tulee olemaan 2-3: ensimmäinen 
kierros tämän kevään aikana ja loput syksyllä. ENSIMMÄISEN KIERROKSEN 
kysymykset tulevat käsittelemään käsityön taiteen perusopetuksen tavoitteita, käsit-
teistöä, opetuksen laajaa oppimäärää sekä käsityön taiteen perusopetuksen tulevaisuu-
den mahdollisuuksia. Osa kysymyksistä on avoimia ja osa vaihtoehtokysymyksiä, 
joiden vaihtoehdot ovat nousseet aiemman tutkimukseni aineistosta (Karppinen 2001, 
Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos). Tarkoituksena on herättää laajempaa 
keskustelua ja löytää uusia aspekteja käsityölle taiteen perusopetuksessa. TOISEN 
KIERROKSEN kyselylomake on yhteenveto ensimmäisen kierroksen vastauksista ja 
pyrkimyksenä on lähentää eri asiantuntijoiden käsityksiä keskenään. Kaikki mielipi-
teet ovat tärkeitä ja erilaisuus otetaan huomioon. Mahdollisella KOLMANNELLA 
KIERROKSELLA tehdään täsmennyksiä edellisten kierrosten käsitteisiin ja pohditta-
viin asioihin.  

 
Mikäli jokin kysymys ei liity toimialaasi, voit jättää siihen vastaamatta. Merkitse 
kunkin vastauksen eteen kysymyksen numero, ellei kysymystä näy vastauksessasi 
(voit vastata vastaa/reply –komennolla). 

 
Jos haluat lisätietoja, vastaan mielelläni tätä tutkimusta tai lomaketta koskeviin tiedus-
teluihin, tai jos sähköpostiviestissä ilmenee jotain ongelmia / epäselvyyksiä. 

 
Terveisin 
Seija Karppinen 
assistentti 
Helsingin yliopisto 
Opettajankoulutuslaitos 
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KYSELY 
  
VASTAAJAN TAUSTATIEDOT (vain tutkijan käyttöön) 
 
1) Nimi: 
2) Toimipaikka: 
3) Toimi/virka: 
4) Koulutustausta: 
5) Millä tavalla olet mukana taiteen perusopetuksessa? 
6) Minkä ikäisiä lapsi/nuorisoryhmiä opetat? 
7) Kuinka monta opetusryhmää on toimipaikassanne käsityön taiteen perusopetuk-

sessa? 
8) Kuinka monta opetustuntia on yhteensä vuoden aikana (2001, 2002)? 
9) Onko toimipaikassanne käytössä/kokeilussa myös laaja oppimäärä? 
 
 
KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS 
 
1) Nimike ’käsityön taiteen perusopetus’ on pitkä ja hankala. Mitä uutta nimikettä 

ehdottaisit? 
 

2) Käsityö on osa taidekasvatusta. Miten käsityö ja taide mielestäsi kohtaavat käsi-
työn taiteen perusopetuksessa?  

 
Arvioi seuraavien vaihtoehtojen tärkeys kouluasteikolla 4-10.  

 
Käsityön taiteellisia aspekteja ovat: 

a) PROSESSIN LUOVUUS (herkkä muutoksille, yllätyksellisyys) 
b) ILMAISULLISUUS (persoonallista, yksilöllistä, yhteisöllistä) 
c) ELÄMYKSELLISYYS (osa yksilön kokemusta, elämyksiä myös muille) 
d) SOSIAALISUUS (aina jonkun toisen on nähtävä prosessi) 
e) KOMMUNIKATIIVISUUS (ajattelun ja tunteiden hahmottamista ja välit-

tämistä) 
f) VÄLINEELLISYYS (´Käsityö on väline tuoda taiteellisia ajatuksia ilmi´) 
g) ESTEETTISYYS (joku pitää tuotetta hyvänä, joku huonona) 
h) VUOROVAIKUTUS (yksilö samanaikaisesti tekijä, vastaanottaja ja tul-

kitsija) 
i) ARJENLÄHEISYYS (läheinen merkitys yksilön kehitykselle) 
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j) AISTITTAVUUS (näkyy, tuntuu, kuuluu, tuoksuu) 
k) KOKONAISVALTAISUUS (koko kehon aistiherkkyyden kehittämistä) 
l) KÄSILLÄ TEKEMINEN (ihminen ja konkreettinen tuote, käsillä tekemi-

sen kautta selviää taiteen olemus) 
m) muuta, selvennä esimerkillä tai perusteluin 

 
3) Mitä mielestäsi käsityössä tulisi korostaa omaleimaisena piirteenä suhteessa 

taiteeseen?  
(Arvioi seuraavien vaihtoehtojen tärkeys kouluasteikolla 4-10)  

  
a) KOSKETETTAVUUS (käsityötä voi koskettaa, taidetta yleensä ei saa, tai-

detta vain katsellaan) 
b) TOISTETTAVUUS (käsityötä voi toistaa ja tehdä malleja; taide aina uniik-

kia, ´taiteessa aina henkilön oma juttu´) 
c) VÄLINEELLISYYS (käsityö väline, taide ilmaisua: ´Käsityö on väline tuo-

da taiteellisia ajatuksia ilmi´) 
d) PERINTEEN SIIRTO (käsityössä voimakasta, taiteessa ei niinkään) 
e) ARJENLÄHEISYYS (käsityö mielletään useimmiten lähemmäksi arkea) 
f) muuta, selvennä esimerkillä tai perusteluin 
 

4) Käsityön taiteen perusopetuksen keskeisiä tavoitteita ovat: 
(Arvioi seuraavien vaihtoehtojen tärkeys kouluasteikolla 4-10)  
  

a) KÄDENTAIDOT (taitavat kädet, käsityön perustaidot ja –tiedot) 
b) ESTEETTISYYS (esteettisen silmän kehittämistä)  
c) KÄSITYÖPERINTEEN JA -KULTTUURIN TUNTEMUS  
d) AISTILLISUUS (nähdä, tehdä, kokea, tuntea paremmin) 
e) MONIPUOLISUUS (sekä pehmeiden että kovien materiaalien käsittelyä)  
f) HAVAINNOINTI (taitavan havainnoinnin oppiminen, valintojen teko ha-

vainnoista, käsitteellistäminen, oman työskentelyn ja työn tutkimista, reflek-
tointia) 

g) ILMAISU (tärkeä kanava yksilölle omien ajatuksien purkamisessa, yksi ka-
nava muiden taidealueiden joukossa) 

h) MAHDOLLISUUS PERSOONALLISEEN LÄHESTYMISTAPAAN (ko-
keileva käsityö) 

i) HENKILÖN OMA KASVUPROSESSI (kokonaisvaltaista) 
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j) TAITEELLISUUTEEN KASVU (useimmat kasvavat siihen vuosien kokei-
lujen myötä, löytävät sen itsestään, se voi näkyä myös luontevana integroin-
tina muihin taidealueisiin) 

k) ELÄMYKSELLISYYS (kasvaa omien kokemuksien kautta) 
l) KYKY TEHDÄ VALINTOJA (kasvaa mm. ongelmanratkaisun kautta) 
m) AVARAKATSEISUUDEN JA ENNAKKOLUULOTTOMUUDEN KAS-

VU 
n) ERILAISTEN KEINOJEN LÖYTÄMISTÄ YMPÄRÖIVÄSSÄ YHTEIS-

KUNNASSA TOIMIMISEEN 
o) muuta, selvennä 
 

5) Käsityön taiteen perusopetus pyrkii laajentamaan käsityön opetusta etsimällä 
uusia ulottuvuuksia. Miten käsityön taiteen perusopetus mielestäsi voisi tähän ta-
voitteeseen päästä?  
(Arvioi seuraavien vaihtoehtojen tärkeys kouluasteikolla 4-10) 
 

a) OPETTAJAN OMA KOKEILU JA KEHITYS (opettajan on itse kokeiltava 
taiteellisia rajojaan, jotta voisi opettaa käsitöitä uudella tavalla) 

b) ASIANTUNTIJOIDEN KÄYTTÖ (hyödynnetään eri käsityön ja taiteen alo-
jen asiantuntijoita) 

c) LEIKKIMIELISYYS (pedagogisena vahvuutena) 
d) TILOJEN MONIPUOLISUUS (ympäristöä hyödynnetään oppimisen tilana) 
e) YHTEENKUULUVUUS (ympäristöä rakennetaan yhdessä, yksilön merkitys 

ryhmän osana suuri) 
f) TOIMINNAN TAI TUOTTEEN PUHUTTELEVUUS (pyrkimys aiheuttaa 

katsojassa / kokijassa joko negatiivista tai positiivista reaktiota, ristiriitaelä-
mykset) 

g) TUTKIVAA (pitkiä projekteja, pitkäkestoisia teemoja, luovaa kokeilua) 
h) MATERIAALIEN JA TEKNIIKOIDEN RIKKAUS (monipuolisesti sekä 

pehmeiden että kovien materiaalien käyttöä) 
i) YHTEISTYÖ MUIDEN TAIDEALOJEN KANSSA (yhteisiä projekteja) 
j) muuta, selvennä 

 
6) Seuraavat käsitteet kuvaavat käsityön tekemisen, tietämisen ja havainnoinnin 

muotoja. Kuvio käsitemallista liitetiedostona. Pohdi seuraavia käsitteitä oman 
kokemuksesi ja tietämyksesi perusteella, miten ne kuvaavat käsityön taiteen pe-
rusopetusta ja mikä merkitys niillä on opetuksen toteutuksessa. Kerro myös, jos 
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käsite ei mielestäsi kuvaa näkemystäsi käsityön taiteen perusopetuksesta ja miksi 
ei.  
 

A) ilmaisu 
B) havainnointi 
C) reflektointi 
D) KULTTUURI, YMPÄRISTÖ 
E) AISTISUUS, KEHOLLISUUS  
F) MERKITYS, MIELEKKYYS 
G) Sisäinen ja ulkoinen TODELLISTUMINEN   

 
7) Mihin suuntaan haluaisit käsityön taiteen perusopetusta kehittää? (Kirjoita myös 

muutama perustelu ajatuksillesi) 
 

8) Miten peruskoulun käsityö ja käsityön taiteen perusopetus voisivat toimia tule-
vaisuudessa yhteistyössä? (anna esimerkkejä) 
 

9) Mitä hyviä puolia näet käsityön taiteen perusopetuksen laajassa oppimäärässä? 
(voit vastata kysymykseen vaikkei opetuspaikassanne vielä opetettaisi-
kaan/kokeiltaisikaan käsityön laajaa oppimäärää) 
 

10) Mitä huonoja puolia näet laajassa oppimäärässä? 
 

11) Minkälaisia tavoitteita mielestäsi laajalle oppimäärälle tulisi asettaa suhteessa 
yleiseen oppimäärään? 
 

12) Mitä uusia mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa laajan oppimäärän opetukselle? 
 

13) Mitä muuta haluaisit kommentoida, ehdottaa, kritisoida käsityön taiteen perus-
opetuksessa tai tuoda esiin keskusteltavaksi tämän paneelin kautta? 

 
TOIVON, ETTÄ KIRJOITAT VIELÄ LOPUKSI, MIKÄLI SINULLA ON JOTAIN 
TÄHÄN TUTKIMUKSEEN TAI KYSELYYN LIITTYVIÄ AJATUKSIA TAI 
KOMMENTTEJA. 
 
KIITOS VASTAUKSESTASI JA YHTEISTYÖSTÄ.  
Kevätterveisin, Seija Karppinen 
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Liite 5. Käsitekoonti 
 

Ensimmäisellä kyselykierroksella asiantuntijat pohtivat käsitekartasta poimittuja 
käsitteitä sekä määrittelivät niitä omien näkemystensä ja käytännön kokemustensa 
pohjalta. Keskityn ennen kaikkea erilaisten näkemysten esille tuomiseen ryhmänä 
kokonaiskuvan saamiseksi, en niinkään eri asiantuntijoiden näkemyksiin erikseen. 
Tästä syystä määritelmiä ei ole eritelty asiantuntijoiden mukaan, mutta mainintojen 
määrän on suluissa. Olen pyrkinyt ilmaisemaan kuvaukset siten, että niiden ilmaisu-
voima säilyisi mahdollisimman hyvin.  

 
A. ILMAISU 

 
- omien tunteiden, näkemyksien, kokemusten ja opittujen asioiden konkreti-

soimista materiaalien ja työtapojen kautta niin itselle, ryhmälle kuin ympä-
ristöllekin (12) 

- lapsilla ilmaisu on taustalla, lapsi ei ajattele ilmaisua tehdessään omaa työ-
tään. Toiset lapset ovat selvästi keskittyneet enemmän taidollisiin asioihin 
(kuten siistiin työn jälkeen), toiset taiteellisempaan ilmaisuun (kuten värit, 
muodot) (3) 

- ilmaisu ei ole aina itsetarkoitus. On lapsia ja aikuisia, jotka nauttivat käsi-
työstä sinänsä ilman suuria ilmaisutarpeita. Heille tyydytystä tuottaa vaik-
kapa valmiin mallin mukaan käsillä tekeminen itsessään. (2) 

- taiteellisen prosessin aikana kehittyvää (1) 
- ilmaisun välityksellä kehittyy kyky hahmottaa minuutta, omaa ainutkertai-

suutta, jonka lähteenä on syvä sisäinen, herkistetty ja herätetty minuus (1) 
- väylä tehdä asioita merkitykselliseksi yksilöille (1) 
- suuri merkitys oman ilmaisukielen löytämisessä sekä suullisen että tekemis-

ilmaisun osalta, joka näin korostuu sekä prosessissa että tuotteessa (1) 
- ilmauksellisuutta voi tehostaa ja sisäistää yllättävilläkin materiaali-, muoto-, 

rakenne-, väri- ja työtapavalinnoilla (1) 
- Käsityötaito on eräs ilmaisuväline. Ihminen tarvitsee niitä useita voidakseen 

konkretisoida ideoitaan ja kokeilla niiden kantavuutta. Monenlaisia ilmaisu-
tapoja tarvitaan myös siksi, että sellaistenkin asioiden/ilmiöiden ”ääni” saa-
taisiin kuuluviin, jotka eivät aina pääse esille ihmisten välisessä tavanomai-
sessa kommunikoinnissa (puheessa, kirjoituksessa). (1) 
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B. HAVAINNOINTI 
 
- kyky havainnoida ympäristöään ja omaa tuottamistaan/luomisprosessiaan on 

edellytys sille, että pystyy reflektoimaan ja sitä kautta kehittämään toimin-
taansa (9) 

- eri aistien (näkö-, tunto-, haju- ja kuuloaisti) ja kuvanlukutaidon kehittämis-
tä (5) 

- opettaa tunnistamaan eri materiaaleja, työtapoja, muotoja, värejä jne. sekä 
löytämään omaan ilmaisuun sopivat osatekijät (4) 

- antaa tietoa ja ymmärrystä ympäristöstä, itsestä, ihmisyydestä ja toiseudesta 
sekä kehittää kykyä ymmärtää muuttuvaa maailmaa ja nähdä itsensä osana 
muutosta (3) 

- koko tekemis- ja oppimisprosessin perusta ja keskeinen harjoittelun alue tai-
teen perusopetuksessa (2) 

- taiteen perusopetus opettaa havainnoimaan esineympäristöä ja arvioimaan 
tuotteita eri näkökulmista (2) 

- auttaa luovuuden ja oman ilmaisun kehittämisessä kun myös elämäntaitojen 
hallinnassa (1) 

- lapsi (ihminen), jolla on mahdollisuus luoda ja valmistaa jotain omaa ha-
vainnoi ja kommentoi näkemäänsä ja ympäristöänsä huomattavasti aktiivi-
semmin kuin ´kädetön´. Näin kasvaa oma maku, jonka pohjalta arvioidaan 
muiden tuotoksia. (1) 

 
C. REFLEKTOINTI 

 
- oman kehittymisen havainnointi niin yksittäisen työprosessin kuin laajem-

man  oppimisprosessin osalta (5) 
- parantaa oman tekemisen arvostusta (oman työn vähättelevyyden poistami-

sen kautta oppilaat oppivat arvostamaan omaa työtään ja samalla itse tuke-
vat omaa työskentelyään) (4) 

- jatkuvaa vuorovaikutusta: suunnittelu, toteutus, palaute, arviointi (3) 
- havaintojen, tiedon ja taidon käyttämistä prosessin analysointiin sekä sanal-

liseen perusteluun (3) 
- kehittää prosessiajattelua, tutkivaa otetta sekä kykyä pitkäjänteiseen työs-

kentelyyn (2) 
- reflektoinnin avulla sisäistetään omaa tekemistä, tarkennetaan ilmaisua sekä 

opitaan näkemään erilaisia tapoja kohdata ja selittää tapahtumia. Sen kautta 
kehitetään ongelmanratkaisukykyä ja löydetään itse vastauksia kysymyksiin 
(1) 
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- voi parantaa itsetuntoa (1) 
- muiden töiden arviointi lisää halua myös tietää, mitä mieltä muut ovat omis-

ta aikaansaannoksista, silläkin uhalla, että palaute voi olla mitä tahansa -> 
Lapsen sietokyky ympäristön reaktioihin kasvaa (1) 

 
D. KULTTUURI ja YMPÄRISTÖ 

 
- omaleimaisen alueellisen rakennetun ja esineellisen kulttuurin sekä luonnon 

hyödyntäminen (perinne, historia, tavat, arvot, Finnish-design, ekologisuus) 
(9) 

- kulttuurin ja ympäristön hahmottaminen identiteetin rakennusaineita yksilön 
ja kansakunnan tasolla (lähtökohta minuuden kehittymiselle, toiseuden koh-
taamiselle ja monikulttuurisuuden ymmärtämiselle) (8) 

- Käsityön taiteen perusopetuksen perusta ja sen vahvuus (7) 
- toimivat tekemisen lähteenä ja kohteena (niistä haetaan tietoa, kokemuksia 

ja historiaa; niihin vaikutetaan; niitä muokataan ja luodaan) (3) 
- yhteistyö kulttuuri- ja ympäristötahojen toimijoiden kanssa: käsityöläisyy-

den kohtaaminen aidossa ympäristössä (2) 
- tärkeää kyky nähdä, hyödyntää ja arvostaa kulttuuria ja ympäristöä (auttaa 

ymmärtämään omaa olemistaan ja kasvattaa kriittiseen vastuullisuuteen) (1) 
 

E. AISTISUUS 
 
- materiaalien käyttäytymisen ja tunnun oppiminen tekemisen kautta, teknii-

koiden ja välineiden hallitseminen (4) 
- käsillä tekeminen antaa välineet ilmaista aistihavaintoja ja rohkaisee oman 

persoonallisuuden ilmaisuun (2) 
- käsityö hiljentää, herkistää aisteja ja johtaa sisäänpäin: käsillä tekeminen on 

käsittämistä; käsittäminen syntyy oivalluksesta, oivallus tunteesta ja tiedos-
ta, joiden pohjalla on sisäinen minuus (2) 

- käsityö on nimenomaan aistillisuuden ja kehollisuuden välityksellä oppimis-
ta, ihmisen eri osien (ajatus, motoriikka, aistit, havainnointi….) yhteispelin 
hiomista huippuunsa, jonka tulokset tulevat esiin elämän joka osa-alueella 
uusina selviytymisstrategioina (2) 

- ihminen käsityön tekijänä, jota ohjaavat aistit ja koko keho; näiden avulla 
taidekäsityö syntyy (1) 

- materiaalin tuntu, hiljainen tieto, käsillä näkeminen (1) 
- ajattelun, tunteen ja käden yhteistyö (1) 
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- oma fyysinen kasvu (yletynkö ompelemaan tai kutomaan, jaksanko katkais-
ta rautalankaa) (1) 

- omien tunnetilojen voittaminen (1) 
- käsityön tekeminen tuottaa joskus mielihyvää, joskus negatiivisia tunteita, 

muutoshalua (1) 
 

F. TOIMINNAN MERKITYS  
 
- merkitys itselle (tekeminen>prosessi(>tuote)>oppiminen) (3) 
- kaikella tekemisellä tulee olla tarkoitus (myös pienten lasten kanssa se tulee 

tuoda selvästi esille) (3) 
- tekemisen intentio (toiminta + tuote) (2) 
- merkityksellisyys syntyy ulkoisen ja sisäisen kohtaamisesta (tekeminen si-

sältää sanoman, joka halutaan esiin, jaettavaksi ja koettavaksi) (2) 
- opetussuunnitelman tasolla kaikella pitää olla merkityksensä ja perustelunsa 

(1) 
- oman identiteetin vahvistamista – minä osaan – olen itse tehnyt (1) 
- henkilökohtainen, yhteisöllinen (1) 
- motivaation lähtökohta (1) 
- merkityksellisyyttä haetaan oppijoiden maailmasta; aihevalinta tehdään op-

pijoiden mukaan (1) 
- käsityö on tärkeä ilmaisuväline; käytännön elämässä se on selviytymisväline 

(1) 
- käsityön merkitys ihmisen kokonaiskehityksen välineenä (1) 
- näkyy innostuneisuutena, haaveina (1) 
 

G. TODELLISTUMINEN (sisäinen ja ulkoinen) 
 
- käsityössä sisäistetty taiteellinen ja tekninen osaaminen sekä näkemys ym-

päröivästä maailmasta ja itsestä osana kokonaisuutta saa konkreettisen esi-
neellisen muodon aistien, ajattelun, tunteen ja toiminnan kautta (6) 

- Käsityön taiteellinen sisäinen ja ulkoinen kokeminen, tekeminen ja lopputu-
los (5) 

- todellistuminen on prosessin tulos, jonka pohjalta siirrytään eteenpäin, etsi-
mään uudenlaisia ratkaisuja uudenlaisiin kysymyksiin (1) 

- näkyy töissä ja jossain määrin myös oppilaiden käyttäytymisessä ja arvos-
tuksissa ja niiden muutoksissa (1) 
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- mitä pienempi lapsi sen tärkeämpi on ulkoinen todellistuminen ja sitä kautta 
saatu elämyksellisyys; isommilla lapsilla korostuu sisäinen todellistuminen 
ja työn ongelmanratkaisu-prosessit (1) 

- tärkeä merkitys oppimisen ja kehittymisen esiin tulemisena niin tuotteina 
kuin sisäisenä kehittymisenä (1) 

- valmis, käsin kosketeltava työ on konkreettinen todiste osaamisesta, pitkä-
jänteisyydestä, jaksamisesta, omasta ilmaisusta ja onnistuneista (tai joskus 
epäonnistuneista) valinnoista (1) 
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