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1 JOHDANTO 

 
 

Kansallispuku on kansanpuvun ja suomalaisen pukuperinteen rekonstruktio, kult-

tuurimme helmi ja kotimaisen käsityön taidonnäyte. Siihen tiivistyy alun perin pe-

rimätietona sukupolvelta toiselle siirtynyt käsityötaito, jonka saloja on sittemmin 

tutkittu museoissa säilyneiden pukujen perusteella. Kansallispuvut kuvastavat 

suomalaisuutta osana suomalaista kulttuuriperintöä ja heijastavat edellisiä suku-

polvia, heidän elinoloja sekä yhteiskuntaa. Kansallispuvut nousivat koko kansan 

suosioon 1800-luvun lopulla, osana muodikasta kansallisromanttista aatetta. Tä-

män jälkeen kansallispuvut eivät ole nauttineet kansan täyttä suosiota, vaan suo-

sio on laskenut ja noussut muutaman kymmenen vuoden välein. Kansallispuku 

on kuitenkin säilynyt tähän päivään saakka sekä merkittävänä osana suomalaista 

kulttuuriperintöä että elinvoimaisena harrastuksena. 

 

Kansallispuvuista on vuosikymmenien aikana tehty tutkimuksia, joiden aineistona 

on käytetty museokokoelmia ja muuta aineistoa. Tutkimus on ollut pääosin kan-

sallispukujen rakenteiden ja puvuissa käytettyjen materiaalien tutkimusta. Tämän 

kaltainen tutkimus on tärkeää pukujen säilymisen ja kehittymisen kannalta. Se ei 

kuitenkaan yksin riitä: puvut ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja pukeutumis-

kulttuuria. Kun kansallispukuja on käytetty erilaisissa tilaisuuksissa, ne ovat saa-

neet näkyvyyttä ja samalla tieto kansallispuvuista on levinnyt. Kansallispukujen 

ympärille on kasvanut ilmiö, joka herättää keskustelua ja asenteita. Niin kuin yh-

teiskunta on jatkuvasti muutoksessa, ovat myös nämä asenteet muuttuneet vuo-

sien aikana. 

 

Tämän tutkielman lähtökohtana on syventyä kansallispukujen käyttöön ja etsiä 

keinoja käytön lisäämiseen. Tutkielman lähtökohdassa tiedostetaan kansallispu-

kuun liittyvät ristiriitaiset mielipiteet nykypäivänä sekä tunnistetaan tarve tiedon 

sekä ajankohtaisten suositusten jakamiselle. Valtaväestölle kansallispuku lienee 

sanana tuttu, mutta silti etäinen asia. Kansallispukuja ei sen paremmin tunneta, 

mutta monella voisi olla kiinnostusta tutustua, mikäli tarpeeksi hyvä tilaisuus tulisi 

vastaan.  
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Ristiriitoja ilmenee myös kansallispukuharrastuksen sisällä. Ihminen, joka on eri-

tyisen kriittinen myös muita pukujen käyttäjiä kohtaan, on saanut lempinimen 

”kansallispukupoliisi”. Tämän kaltainen käytös heijastaa kansallispukujen arvos-

tusta sekä merkityksellisyyttä, mutta ei auta lisäämään kansallispukujen suosiota. 

Samalla kansallispukuja suojaamaan ja säilyttämään on luotu suosituksia ja oh-

jeita, joita noudattamalla pyritään pitämään puku ansaitsemassa arvossaan. Kan-

sallispukujen tutkimus on kymmenien vuosien aikana edennyt ja samalla kansal-

lispukujen käyttöä koskevia suosituksia on myös päivitetty. Haasteena on se, että 

80-luvun ja nykypäivän ohjeistukset kansallispukujen käytöstä eivät siis ole täysin 

samoja. Ja lienee selvää, että jokainen kansallispukuharrastaja ei välttämättä 

tiedä mitkä ovat tämän hetken suositukset esimerkiksi puvun käytöstä. Kansallis-

pukuja lähestyvän aloittelijan voi olla siis haastava löytää ajantasaista tietoa sa-

malla kasvattaen innostusta kansallispuvuista. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on kehittää aloittelijan kansallispuku-opas, joka si-

sältää tarvittavat tiedot kansallispuvuista sekä niiden käytöstä ja hankinnasta. 

Oppaan on tarkoitus olla houkutteleva, selkeä ja informatiivinen. Ajatuksena on, 

että oppaan avulla lukija saattaa rohkaistua käyttämään kansallispukua tai hank-

kimaan sellaisen. Innoitus oppaan kehittämiseen sai alkunsa allekirjoittaneen 

kandidaatintutkielmasta, josta muodostui myös tämän tutkielman ensimmäinen 

kehittämissykli. Tutkimusmenetelmänä on kehittämistutkimus, joka on oppimate-

riaalien kehittämisessä usein käytetty menetelmä. Kehittämistutkimuksessa on 

kaksi painopistettä: tutkimus ja aineiston kehittäminen. Se on tutkimusperustai-

nen suunnittelumenetelmä, jonka tarkoituksena on kehittää käytännön ratkaisu 

ongelmaan sekä luoda myöhemmin hyödynnettävää teoriaa suunnitteluproses-

sin vaiheista (Edelson, 2002, 107). Tässä tutkielmassa se tarkoittaa kansallis-

puku-oppaan kehittämistä sekä suunnitteluprosessin käytäntöjen testaamista, 

luoden samalla teoriaa suunnitteluprosessin toteutuksesta.  

 

Kehittämistutkimuksen tutkimusraporttia kutsutaan kehittämiskuvaukseksi, sillä 

keskiössä on kehittämisprosessin kuvaaminen (Collins, Joseph & Bielaczyc, 

2004, s. 34.). Tämä raportti toimii pro gradu –tutkielman lisäksi tutkielman kehit-

tämiskuvauksena eritellen kehittämiseen liittyviä valintoja sekä kehittämisen vai-

heita. 



 

2 KULTTUURIPERINTÖ JA KANSALLISPUKU 

 
 

Kansallispuvut ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä ja kansallispukuihin liitetyt 

merkitykset liittyvät tiiviisti kulttuuriperintöön. Ensimmäisessä luvussa määritel-

lään kulttuuriperinnön käsite ja eritellään siihen liittyviä ilmiöitä. Tämän jälkeen 

käsitellään kansallispukua osana suomalaista kulttuuriperintöä eritellen sen mer-

kityksiä käsityöperinteessä sekä jatkuvuuden, identiteetin ja yksilöllisyyden il-

mentäjänä. Kolmas kappale keskittyy kansallispukujen esikuvina toimineiden 

kansanpukujen merkitysten erittelyyn ja yhteyksiin kansallispuvun kanssa. Nel-

jännessä, viidennessä ja kuudennessa kappaleessa käsitellään kansallispukujen 

kehitystä ja merkityksiä suhteessa yhteiskuntaan. Luvun lopussa käsitellään vii-

meisimpiä tutkimuksia kansallispuvuista. 

 

 

2.1 Suomalainen kulttuuriperintö 

 
 

Kulttuuriperintö on käsitteenä monitahoinen ja vaikeasti rajattava, mutta merki-

tyksellinen tämän tutkielman kannalta, sillä kansallispuku on osa suomalaista 

kulttuuriperintöä. Tässä luvussa pyritään määrittelemään kulttuuriperinnön käsi-

tettä sekä pohtimaan sen asemaa yhteiskunnassa.  

 

Käsitteen laajimmassa merkityksessä kulttuuriperintö määritetään kaikkien ih-

misten jakamaksi perinnöksi. Tämän mukaan kaikki ihmisen aikaansaannokset 

voidaan määritellä kulttuuriperinnöksi. (Lillbroända-Annala, 2014, 19-20.) Alzen 

(1996, 16) määrittelee kulttuuriperinnön sananmukaisesti kulttuuriksi, jota siirre-

tään perintönä sukupolvelta toiselle. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, suurin osa 

kulttuuriperintöä siirretään tiedostamatta tapojen, uskomusten ja käytäntöjen 

kautta (Anshelm, 1993, 15). Kulttuuriperintö tarkoittaakin sekä konkreettisia ob-

jekteja että niiden aineetonta ulottuvuutta osana kulttuurista identiteettiä (Lillbro-

ända-Annala, 2014, 23).  
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Kulttuuriperinnössä tiivistyy kulttuurin merkityksellisimpiä osia, joiden säilyttämi-

nen ja suojeleminen koetaan tärkeäksi. Ne eivät synny itsestään, vaan kohteet 

tunnistetaan, tunnustetaan ja nimetään kulttuuriperinnöksi. (Alzen, 1996, 17; Lill-

broända-Annala, 2014, 23; Anshelm, 1993, 14-15; Ronström, 2007, 66.) Anshelm 

(1993, 15) toteaa, että kohteiden säilyttämiseksi tarvitaan resursseja, joita saa-

daan kulttuuriperinnön leimalla. Lillbroända-Annala (2014, 25) kuvailee tätä vali-

kointia seuraavasti ”Kulttuuriperintö on usein muisto menneisyydestä, jota vaali-

taan oman aikamme ja ymmärryksemme lähtökohdista”. Kulttuuriperinnön mer-

kitys määrittyy siis sen mukaan mitä pidetään arvokkaana ja säilyttämisen arvoi-

sena. Samalla suljetaan automaattisesti joitain kohteita ulkopuolelle (Lillbroända-

Annala, 2014, 28).  

 

Herää kysymys, miksi kulttuuriperintökohteet ovat niin merkityksellisiä? Ron-

ström (2007, 268) perustelee kulttuuriperinnön suosiota modernisaatiolla ja yh-

teiskunnan muutoksilla, jotka johtavat ihmiset etsimään jatkuvuudentunnetta 

sekä yhteyksiä menneisyyteen. Voisi siis ajatella, että mitä radikaalimpia muu-

toksia on käynnissä, sitä enemmän koemme tarvetta nojata kulttuurisiin juu-

riimme. Kulttuuriperintö on konkreettinen todiste menneisyyden arvoista ja elä-

mästä (Lillbroända-Annala, 2014, 32) ja tuonee siis lohtua ja turvallisuutta alati 

muuttuvassa maailmassa. 

 

Kulttuuriperintö voidaan nähdään myös huomattavasti laajemmassa merkityk-

sessä, kuin pelkästään säilytettävinä ja suojeltavina kohteina sekä osana juuri-

amme. Lillbroända-Annala (2014, 20) tuo esiin kulttuuriperinnön moninaisen roo-

lin nykypäivänä ihmisten arjessa. Myös kulttuuriperintö-sana on yleistynyt ja hy-

vin tunnettu. Sen arvo on huomattu talouden ja turismin aloilla, joissa termiä käy-

tetään esimerkiksi markkinoinnin apuvälineenä. (Lillbroända-Annala, 2014, 20, 

24.) Kulttuuriperintö edustaa laajempaa ja yhtenäisempää merkitystä, kuin mitä 

yksittäiset kohteet muodostavat.  
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2.2 Kansallispuvut kulttuuriperintönä 

 

Kansallispukujen ja kulttuuriperinnön välillä on tiivis yhteys. Kulttuuriperinnön kä-

site on saanut alkunsa kansallisromanttisen liikkeen aikana (Lillbroända-Annala, 

2014, 28-29). Kansallispukujen historia määritellään alkaneen myös tuon suun-

tauksen seurauksena (Holst, 2011, 23). Voitaneen siis todeta, että kansallispuvut 

ovat olleet itse kulttuuriperinnön käsitteen syntymisen ytimessä. Kulttuuriperin-

nön perusluonteeseen kuuluu kolme piirrettä: jatkuvuus, identiteetti ja yksilölli-

syys (Lillbroända-Annala, 2014, 26). Seuraavaksi tarkastellaan kansallispukua 

kulttuuriperintönä näiden käsitteiden kautta. 

 

Käsityö on monipuolinen kulttuuriperinnön osa-alue. Se on sekä aineetonta että 

aineellista kulttuuriperintöä, jonka keskiössä ovat merkittäviksi kulttuurin välittä-

jiksi tunnustetut konkreettiset käsityöt sekä käsityöläiset. Käsityöperinteellä tar-

koitetaan taas lähinnä käsityötaitoa ja tekniikoita eli osaamisen perinnettä. (Luu-

tonen, 2014, 95, 97, 113.) Osaamisen perinteessä opitut taidot ja tekniikat kulke-

vat sukupolvelta toiselle. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten käsityötaidot oli-

vat erityisesti naisille menestyksen mittari ja suuri ylpeyden aihe. (Rantanen, 

2000, 21-22) Luutonen (2014, 97) esittää, että samalla kun perintöä on siirretty, 

on työtapoja myös kehitetty ja siirretty siten myös uudempia perinteitä vanhojen 

rinnalla. Näin on menetelty myös kansallispukujen kohdalla kun valmistusteknii-

koita sekä materiaaleja muutettiin kevyemmiksi, helpommiksi ja aikansa muodin 

mukaisiksi (Kaukonen, 1985, 286; Holst, 2011, 35; Lönnqvist, 1978, 133). Tar-

peen mukainen kehittäminen ja aitous ovat nousseet kilpailevaksi vastapariksi 

(Luutonen, 2014, 94), joiden välimaastossa kamppaillaan niin kansallispukujen 

kuin muiden kulttuuriperintökohteiden maailmassa. 

 

Kuten kulttuuriperintökohteet yleisesti (Lillbroända-Annala, 2014, 29), myös kan-

sallispuku on moderni luomus, joka antaa vanhalle uuden elämän. Tähän pro-

sessiin liittyy valittujen piirteiden korostaminen ja taas toisten piirteiden häivyttä-

minen pukuihin liitettyjen tarpeiden mukaisesti (Lillbroända-Annala, 2014, 29; 

Kansallispuvuista: Kaukonen, 1985, 286; Holst, 2011, 35; Lönnqvist, 1978, 133). 

Tämän kaltaista valikointia on kritisoitu ”ajan ja paikan puhtaaksiviljelyksi”, kun 

kohdetta muokataan omien halujen ja tarpeiden mukaisesti (Ronström, 2007, 
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94). Ilmiön vastapainoksi kulttuuriperintökohteita pyritään myös ennallistamaan 

eli vastaamaan alkuperäistä olemustaan. Kansallispukujen kohdalla puhutaan 

esikuvien mukaan tarkastetuista puvuista, jotka perustuvat puhtaasti historialli-

seen aineistoon eivätkä vallalla oleviin kauneusihanteisiin ja tyylittelyyn (Luuto-

nen, 2014, 103; Lönnqvist, 1978, s. 136-138). 

 

Kansallispuvuilla on koko historiansa ajan ollut merkittävä rooli kansallisen iden-

titeetin vahvistamisessa. Kaukonen (1985, 280) kuvailee kansallispukujen synty-

misen aikaa kansallisen Suomen etsimisenä ja kytevinä ajatuksina kohti itse-

näistä Suomea. Lillbroända-Annala (2014, 26) kuvailee samaa ilmiötä pyrkimyk-

senä käyttää kulttuuriperintöä välineenä globaalisti tunnistettavan ja yhteneväi-

sen kansallisen identiteetin rakentamisessa.   

 

Kulttuuriperintöön ja identiteettiin liittyvät teemat ovat herättäneet keskustelun 

kulttuurisesta omimisesta. Lillbroända-Annala (2014, 26-27) käsittelee teokses-

saan tämän keskustelun haasteita, sillä hänen mukaansa globaalissa maail-

massa on lähes mahdotonta yksilöidä tarkasti kenen kulttuuriperinnöstä on kyse. 

Kansallispuvut eivät ole tässäkään poikkeus. Suomalaiset kansallispuvut muis-

tuttavat merkittävästi kansallispukuja Venäjällä sekä Pohjoismaissa (Luutonen, 

2014, 103; Sihvo, 1984, 26-28). Samalla pukuja pidetään merkittävinä suomalai-

sen kulttuurin edustajina kansainvälisissä tapahtumissa. Jo ensimmäiset suoma-

laiset kansallispuvut toimivat suomalaisen kulttuurin edustajina esittelyssä Venä-

jän keisarinna Maria Feodorovnalle 5.8.1885 osana suomalaista kulttuuria ja sen 

erityisyyttä. Tuota päivää on myöhemmin alettu kutsumaan kansallispuvun syn-

tymäpäiväksi. (Holst, 2011, 23; Lönnqvist, 1978, 125.)  

 

Kulttuuriperintö rakentaa niin kansallista kuin henkilökohtaista identiteettiä sekä 

luo yhteyksiä sisäänpäin. Kulttuuriperintö vahvistaa sen piiriin kuuluvien henkilöi-

den välistä yhteyttä. (Lillbroända-Annala, 2014, 26.)  Kansallispuvun omistami-

nen ja käyttäminen on jokaiselle mahdollista ja luo yhteyksiä muihin ihmisiin ja 

kulttuuriin. Alueellisten pukujen käyttäjät kytkeytyvät puvun alueen kulttuuriin ja 

historiaan sekä siihen liittyviin ihmisiin. Teoriassa suomalainen voi käyttää mitä 

tahansa suomalaista kansallispukua. Mielipiteiden moninaisuus tulee esiin, kun 
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nostetaan esille kysymykset kotiseudusta, sukujuurista ja suomalaisuuden mää-

rittelystä.  

 

Perinteinen ohjeistus on, että puku tulisi valita omien juurien tai asuinpaikan pe-

rusteella (Luutonen, 2014, 103). Kansallispuvun varhaisina vuosina oli kuitenkin 

hyvin tavallista valita minkä tahansa alueen puku riippumatta käyttäjän kotipai-

kasta (Kaukonen, 1985, 306). Voitaneen siis tulkita, että tarkempi ohjeistus on 

syntynyt myöhemmin kansallispukujen yleistyttyä. Puvun valitseminen kotipaikan 

mukaan herättää kuitenkin haastavia kysymyksiä siitä missä kenenkin kotipaikka 

sijaitsee. Kotimaassa ja valtioiden välillä muuttaminen sekä erilaisille paikkakun-

nille identifioituminen voivat tehdä puvun valinnasta haastavaa. Pelko väärän pu-

vun käytöstä voi johtaa jopa päätökseen olla kokonaan käyttämättä kansallispu-

kua. Kansallispukujen käyttöä koskevaa ohjeistusta onkin löysennetty viime ai-

koina (Holst, 2011, 41). Yleisesti ottaen ohjeistus on yhä melko tiukka ja vaikeasti 

ymmärrettävä, eikä niinkään kannusta pukujen vapaaseen käyttöön.  

 
 

2.3 Kansanpuvuista kansallispukuihin 

 

Kansallispuvut ovat kansanpukujen toisintoja (Luutonen, 2014, 103). Kansallis-

pukujen tarkastelu on siis aloitettava kansanpuvuista, suomalaisten pukeutumis-

historiasta sekä kansanpukujen merkityksestä, joihin paneudutaan tässä kappa-

leessa.  

 

Kansanpuvuilla tarkoitetaan talonpoikaisväestön käyttämiä pukuja 1700 -1800-

luvuilla (Kaukonen, 1985, 11, 277). Kansanpuku on nimityksenä harhaanjohtava, 

sillä se viittaa yksittäiseen pukuun tai asukokonaisuuteen. Todellisuudessa kan-

sanpuvut ovat pikemminkin pukeutumiskulttuuri, jossa vaatteet muistuttivat pit-

kälti toisiaan. Talonpoikain vaatetuksen yleisilme sekä vaatekappaleet olivatkin 

koko nykyisen Suomen alueella hyvin yhteneväisiä (Holst, 2011, 17). Naisten 

vaatetukseen kuului esimerkiksi paita, liivi, pitkä hame, takki ja päähine. Miesten 

asun muodostivat muun muassa pitkä paita, villakankaiset housut, vyö, sarkavil-

lainen takki ja turkki. (Sihvo, 1984, 14-15.) 
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Kaukonen (1985, 18) kuvailee kansallispukujen eroja Suomessa jakamalla puvut 

ulkonäön ja rakenteiden perusteella kahteen luokkaan: Eteläkarjalaiset ja länsi-

suomalaiset kansanpuvut. Hänen mukaansa karjalaisissa puvuissa vaikuttaa 

vanha pukeutumiskulttuuri kun taas länsisuomalaiset puvut ovat saaneet vaikut-

teita länsieurooppalaisesta muodista. Sihvo (1984, 26-31) kuvailee vaatetuskan-

kaiden kauppaa paitsi Suomen ja Venäjän sekä Ruotsin välillä, myös muiden eu-

rooppalaisten valtioiden kanssa. Hänen mukaansa Itä-Suomi palautui 1700-luvun 

sodista muuta Suomea hitaammin, jonka seurauksena sen kauppayhteydet 

muuttuivat huomattavasti huonommiksi. Tämä voi osaltaan selittää karjalaisen 

alueen sekä länsisuomalaisten pukujen eroja.  

 

Kansanpuvuissa ilmeni myös merkittävää yksilöllistä vaihtelua. Kansanpuku 

koostui eri aikoina valmistetuista, hankituista ja perityistä osista, jotka vaihtelivat 

muun muassa vuodenajan ja iän mukaan (Kaukonen, 1985, 18-19; Holst, 2011, 

45.). Siten puvut saattoivat erota toisistaan merkittävissäkin määrin. Puvut val-

mistettiin lähes kokonaan käsityönä ja käsityötaito oli arvostettua (Sirelius, 1927, 

10-11). Taidokkaan käsityön tuloksena sekä materiaaliensa vuoksi kansanpuvut 

nähtiin myös arvokkaana omaisuutena (Kaukonen, 1985, 16; Holst, 2011, 17). 

 
Käsitöiden harjoittamisen lähtökohtana on tarve: valmistuva tuote on tehty ensi-

sijaisesti käyttöä varten (Luutonen, 2014, 95). Siten myös käsityönä valmistetut 

kansanpuvut olivat ensisijaisesti käyttötuotteita. Käytännöllisyyden lisäksi pukeu-

tumisessa on myös symbolinen ulottuvuus. Lönnqvist (1978, 9) esittää pukeutu-

misen perimmäisiksi syiksi koristautumisen, pyrkimyksen suojautua yliluonnolli-

selta sekä myöhemmin siveellisyyden. Kansanpuvulla on käytännöllisyyden ja 

kaunistautumisen lisäksi pyritty ilmaisemaan esimerkiksi siviilisäätyä, ikää ja us-

kontoa (Kaukonen, 1985, 14; Holst, 2011, 19). 

 

Kansanpuvut edustivat aikansa yleistä pukeutumistapaa, jossa vaatteet valmis-

tettiin käsityönä ja joka pysyi melko muuttumattomana pitkän aikaa. Luutonen 

(2014, 94) vertailee käsityön, perinteen ja muodin käsitteitä seuraavasti. Käsi-

töissä on usein kyse perinteistä ja niiden sovellutuksista. Muoti ja perinne ovat 

toistensa vastakohdat ja toisaalta vahvassa yhteydessä toisiinsa. Kaukonen 



 
 

7 
 

(1985, 11) kuvailee kuinka kansanperinteen edustamaa kansanpukua onkin ta-

pana vertailla aikansa muotipukuihin. Hänen mukaansa pukeutuminen toimi vies-

tinä sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta: kansanpuvut kuuluivat valtaväes-

tölle; talonpojille ja maalaisille, kun taas säätyläiset pukeutuivat aikansa muoti-

vaatteisiin. Myös kansallispukua on verrattu muotipukuihin. Erityisesti kansallis-

pukujen alkuaikoina sen ajateltiin edustavan jotain pysyvämpää jatkuvasti muut-

tuvan muodin vastapainona (Kaukonen, 1985, 286). Tämä ajatusmalli sopii kan-

sallispukuharrastukseen yhä tänäkin päivänä.   

 
 

2.4 Kansallispuvun varhaiset vaiheet ja asiantuntijat 

 

Kansanpukujen innoittamana kehitettiin kansallispuvut, joista on yli sadassa vuo-

dessa muotoutunut oma kansanpuvuista erillinen ilmiö ja harrastus. Kansallispu-

kuharrastus vaati pian ensimmäisten pukujen julkaisun jälkeen omia asiantunti-

joitaan, tutkimusta sekä ohjeita. Seuraavaksi kuvaillaan kansallispukujen varhai-

sen kehityksen vaiheita sekä siihen vaikuttaneita henkilöitä, yhteisöjä ja yhdistyk-

siä. 

 

Holst (2011, 23) kuvailee kansallispuvun syntyneen 1800-luvun lopulla kansalli-

suusaatteen nousun ja kansallisen identiteetin etsimisen tuloksena. Maria Feo-

dorovnalle esiteltyjen pukujen jälkeen kansallispuvut nousivat nopeasti ensin 

säätyläisten ja lopulta koko kansan juhlapuvuksi ja esiintymisasuksi. Kansallis-

puku levittäytyi laajalti myös mainoksiin sekä kirjallisuuteen. (Holst, 2011, 23.) 

Kaukonen (1985, 277) kuvailee uutta innostusta kansanperinteeseen kansallis-

romanttisen aatteen nousulla. Tästä kumpuaa hänen mukaansa myös kansallis-

puvun käsite, muiden kansallisten tunnusten tapaan.   

 

Kansallispukujen esikuvina toimineet kansanpuvut säilytettiin juuri perustetussa 

kansallismuseossa ja museo virkamiehineen toimi kansallispukuharrastuksen 

ylimpänä auktoriteettina (Holst, 2011, 24). Kansallismuseon asiantuntijat 

Theodor Schvindt, U.T. Sirelius, Tyyni Vahter ja Toini-Inkeri Kaukonen olivat kan-

sallispukujen syntymisen sekä tutkimuksen kannalta merkittävässä asemassa. 

Schvindt keräsi kansanpukujen kokoelmaa museoon sekä toimitti ensimmäisen 
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kansallispukumalleja sisältävän julkaisun, joka sisälsi kuusi kansallispukua. Sire-

lius jatkoi Schvindtin työtä ja julkaisi sekä kansanpukuja että kansallispukuja esit-

televiä teoksia. (Holst, 2011, 26.) Arvostettuna tutkijana hän julkaisi lisäksi useita 

kirjoituksia, joissa painotti kansallispukujen merkitystä ja kannusti pukujen käyt-

töön (Kaukonen, 1985, 288). Lönnqvist (1978, 126) korostaa Schvindtin ja Sire-

liuksen merkitystä kansallispukuharrastuksen leviämisessä: heidän kuvastonsa 

sisälsivät työohjeita, joiden avulla pukuja oli mahdollista valmistaa itse. 

 

Kansanpukujen tutkijana toiminut Tyyni Vahter julkaisi aikansa merkittävän teok-

sen, joka esitteli 14 kansallispukumallia sekä 2 muinaispukua (Kaukonen, 1985, 

289). Yhdessä taiteilija Alli Tourin kanssa he loivat uusia kansallispukumalleja. 

Vahter toimi kansallismuseon asiantuntijana sommitellen uusia pukumalleja mu-

seon kokoelmien avulla. Tourin taiteellisen näkemyksen avulla puvuista tehtiin 

harmonisia kokonaisuuksia, jotka niin malleiltaan kuin väreiltään miellyttivät sil-

mää. Tämän yhteistyön tuloksena on kymmeniä pukumalleja, jotka on tallennettu 

Tourin maalaamiin akvarelleihin kapeavyötäröisistä ja leveähelmaisista naisista 

sekä harteikkaista ja solakoista miehistä. Akvarellit saavuttivat aikanaan suuren 

suosion ja loivat kansallispukukäsityksen, jonka vaikutukset ulottuvat tähänkin 

päivään. (Holst, 2011, 26.)  

 

Kansallispukujen tutkija Toini-Inkeri Kaukosen teosta Suomalaiset kansanpuvut 

ja kansallispuvut (1985) pidetään alan klassikkoteoksena ja Kaukosta tutkimuk-

sen merkittävänä edistäjänä (Holst, 2011, 27). Kaukonen (1985, 284-285) kuvai-

lee teoksessaan kansallispukuharrastuksen syntyä ja kansallispukujen käyttöä. 

Erilaiset järjestöt vaikuttivat hänen mukaansa kansallispukujen hankintaan sekä 

yleistyneeseen käyttöön. Näihin kuuluivat naisvoimistelijat, työväenyhdistykset, 

Suomalaisen kansantanssin ystävät ja nuorisoseuraliike. Kolme viimeisintä ovat 

yhä kansallispukuharrastuksen, pukujen valmistuksen sekä käytön edistäjiä sekä 

ylläpitäjiä. Myös Lönnqvist (1978, 130-131) kuvailee nuorisojärjestöjen merkitystä 

kansallispukujen käytön levittäjinä.  

 

 

 



 
 

9 
 

Toisin kuin kansanpuvut, kansallispuvut nähtiin erityisesti aluksi säätyläisten ja 

porvareiden juhla-asuna, eikä työväen tai maalaisten asuna (Kaukonen, 1985, 

285). Kansallispukujen suosio levisi vasta myöhemmin maalaisväestön keskuu-

teen. Kansallispukujen suosio on aaltoillut koko 1900-luvun ajan vaihdellen eri-

laisten yhteiskunnallisten tapahtumien sekä ideologisten aatteiden vaikutuksesta 

(Kaukonen, 1985, 288-292). Kansallispukujen asema on kuitenkin vähitellen va-

kiintunut kansallisten tunnustemme joukossa. Kaukonen (1985, 294) kirjoitti te-

oksessaan 1980-luvulla, kuinka kansallispuvut olivat saavuttaneet aseman, jossa 

puvun käyttö merkitsee perinteiden arvostusta ja juhlallisuutta.  

 
 

2.5 Kansallispukuharrastus Suomessa ja Pohjoismaissa 

 

Kansallispuvut ovat Suomessa yhä elinvoimainen harrastus. Suomalaiset kan-

sallispukuharrastajat kokoavassa Facebook-ryhmässä ”Kansallispuku – 

Folkdräkt” oli kymmenen vuotta perustamisensa jälkeen, toukokuussa 2020 yli 

9 000 jäsentä. Elokuun lopussa 2020 jäseniä oli jo yli 10 000. Käytössä olevien 

kansallispukujen määrä sekä erityisesti pukuja käyttävien ihmisten määrä on mitä 

luultavimmin huomattavasti pienempi. Vaikka ryhmän jäsenmäärä ei suoraan 

osoita kansallispukujen tai puvun käyttäjien määrää, se antaa suuntaavaa tietoa 

siitä, kuinka moni suomalainen on kiinnostunut kansallispuvuista. Lokakuussa 

2017 perustettiin Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry, jonka tavoitteina on 

”…edistää suomalaista kansallispukukulttuuria ja positiivista kansallispukumieli-

kuvaa sekä luoda mahdollisuuksia kansallispukuharrastuksen jatkumiselle.” 

(Suomen kansallispukuyhdistys).   

 

Erilaisia kansallispukumalleja on tänä päivänä yli 400 (Suomen kansallispuku-

keskus) ja uusia kansallispukumalleja julkistetaan säännöllisesti. Osa malleista 

on tunnetumpia ja osa vähemmän tunnettuja niin, että kansallispukuharrastajilla 

on usein samoja pukuja. Hieman yli puolet kansallispuvuista on suomenkielisiltä 

alueilta ja hieman alle puolet ruotsinkielisiltä alueilta (Suomen kansallispukukes-

kus). Tämän jaon lisäksi myös kansallispuvuista on nähtävissä karjalaisten ja län-

sisuomalaisten pukujen ero, kuten kansanpuvuissa.  
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Kansallispuvut ovat vakiinnuttaneet asemansa myös useissa muissa maissa 

Suomen lisäksi. Kiinnostava kansallispukuilmiö Norjassa innostaa vuosi toisensa 

jälkeen suuren joukon norjalaisia pukeutumaan kansallispukuun valtion kansal-

lispäivänä. Vaikka kyse on vain yhdestä päivästä vuodessa, on tämä silti hyvin 

merkittävä kansallispukukulttuurin nostattaja. Norjalaisista naisista 60% omistaa-

kin kansallispuvun ja pukujen valmistus on maassa merkittävä käsityöteollisuu-

den ala (Luutonen, 2014, 102).     

 

Virossa kansallispuvut ja kansanpuvut vakiinnuttivat asemansa neuvostovallan 

aikana, kun valtio pyrki pitämään kiinni omasta kulttuuristaan. Kansallinen identi-

teetti rakennettiin pitkälti kansanomaisten perinteiden varaan, jolloin myös kan-

sallispukujen merkitys korostui. Niin virolaiset kansallispuvut kuin maan kansal-

lispuvuista inspiroituneet kuosit ja mallit ovat olleet suosiossa jo vuosikymmeniä. 

Viron käsityöjärjestöllä (Estonian Folk Art and Craft Union) on ollut suuri vaikutus 

tämän kehityskulun mahdollistamisessa. (Luutonen, 2014, 109-110.)  

 

Luutonen (2014, 112) kuvailee kansallispukuharrastuksen suosiota Suomessa, 

joka on ollut Viroon verrattuna hyvin erisuuntainen. Sotien jälkeen teollisuuden ja 

identiteetin jälleenrakennuksessa panostettiin pikemminkin teknologiaan ja uu-

distamiseen, kuin perinteiden säilyttämiseen. (Luutonen, 2014, 112.) Tämän vai-

kutus voidaan nähdä nykypäivän Suomessa kansanpukujen ja kansallispukujen 

heikommassa suosiossa naapurimaihin verrattuna.    

 
 

2.6 Kansallispukuilmiön keskustelunaiheita 

 

Kansallispukuihin liittyy vilkas keskustelu pukujen oikeellisuudesta, joka perustuu 

pyrkimykseen suojella aitojen (eli esikuviensa mukaan tarkistettujen) pukujen 

asemaa. Luutonen (2014, 100) kirjoittaa kansallispuvunomaisista puvuista, joissa 

on kansallispuvulle tyypillisiä ominaisuuksia vain löyhästi ja ovat siten vain vää-

rennöksiä. Osaa tämän hetken kansallispukumalleista voitaisiin luonnehtia näin, 

sillä niiden suunnitteluun on liittynyt ajan kauneusihanteiden sisällyttäminen pu-

kumalliin sekä kansanpuvuista poimittujen ominaisuuksien valikointi. Lönnqvistin 
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(1978, 133) teoksessa esitellään Vahterin kirjoitusta vuodelta 1955 kansallispu-

kujen suunnittelusta. Vahterin mukaan pukuja suunniteltiin yleisiä pukututkimuk-

sia tai naapuriseutujen pukuja hyödyntäen, mikäli alueen ”vanhasta” puvusta ei 

löytynyt tietoa. Hän kuvailee myös pukujen keventämistä materiaalien osalta.   

 

Vuonna 1979 kansallispuku-asiaa edustamaan perustettiin Suomen kansallispu-

kuneuvosto, jonka tehtävänä oli uusien pukujen hyväksyminen, pukujen oikeelli-

suuden vaaliminen sekä ohjeiden laatiminen (Kaukonen, 1985, 293). Holst (2011, 

35) perustelee neuvoston perustamista tarpeella ”selkiyttää monenkirjavan ta-

soiseksi käynyt kansallispukumallisto”. Holstin (2011, 38) mukaan neuvoston pe-

riaatteena oli, että uusien pukumallien tuli perustua esikuva-aineistoon eikä va-

paalle suunnittelulle esikuvien pohjalta. Prosessi oli aikaisempaa monimutkai-

sempi, johon kuului työtapojen ja materiaalien tarkastelu sekä mallipuvun valmis-

tus (Holst, 2011, 38). Nykypäivänä uusia kansallispukumalleja luodaan samalla 

tavalla. Kansallispukujen asioista vastaa Suomen käsityön museon yhteydessä 

toimiva Suomen kansallispukukeskus. 

 

Kansallispukujen aitoutta ja perinteisyyttä on pyritty suojelemaan myös julkaise-

malla useita ohjeistuksia ja suosituksia. Esimerkiksi Kotiliesi-lehdessä julkaistiin 

säännöllisesti ohjeistuksia kansallispukujen käytöstä (Lönnqvist, 1978, 133). Sit-

temmin kansallispukuneuvosto ja nykyään kansallispukukeskus ohjeistaa kan-

sallispukujen käyttöön liittyvissä asioissa. Luutonen (2014, 102) kuvailee kansal-

lispukuihin liittyviä kyseenalaistamattomia ohjeita, kuten pukujen käyttörajoituk-

sia. Hänen mukaansa eri alueiden kansallispukujen hankkimista sekä kansallis-

puku-materiaalien käyttöä arkivaatetuksessa on paheksuttu ja pyritty estämään.  

  

Esikuvina arvostetut kansanpuvut eivät kuitenkaan olleet muuttumattomia koko-

naisuuksia. Kansanpukujen malli vaihteli ajan saatossa: hameen helma vaihteli 

kapeammasta hyvinkin leveään helmaan, joka saavutettiin pukemalla useita 

päällekkäisiä hameita. Myös muiden vaatekappaleiden malli vaihteli. (Kaukonen, 

1985, 36-38.) Kun kansallispukuja tarkastetaan esikuviensa mukaiseksi, esikuva-

aineisto heijastelee tietyn rajatun ajanjakson ja pukujen olemusta, joka on pieni 

otanta koko pukeutumiskulttuurista. Tämä antaa näkökulmaa keskustelulle tar-

kastettujen ja tarkastamattomien pukujen oikeellisuudesta. 
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Kansallispukujen merkitys nykypäivänä on vahvistaa kansallista tai alueellista 

identiteettiä yleistyneen globaalin muodin vastapainona. (Luutonen, 2014, 101.) 

Siitä huolimatta, että muotiasu ja kansallispuku edustavat toistensa vastapuolia, 

on kansallispukujen käyttö vähitellen levinnyt myös arkivaatetukseen ja muotiin. 

Lönnqvist (1978, 140-141) esitteli jo 1970-luvulla teoksessaan folklore-muotia, 

jossa kansallispukujen osia tai sommittelua on hyödynnetty muotivaatteiden 

suunnittelussa. Kansallispuvuista poiketen folklore-muodissa puvun käyttäjällä ja 

pukuperinteen alkuperämaalla ei katsota tarvittavan yhteyttä (Lönnqvist, 1978, 

140-141).    

 

Kansallispuvun merkityksistä on kiinnostuttu jo 1900-luvun alussa. Kenties var-

haisimpia julkisia luonnehdintoja kansallispukuihin liitetyistä merkityksistä on 

Schvindtin sanoin (Kisapirtti, 1905) kansallistunne, yhteisyyden tunne ja kansan-

valtaisuusaate (Lönnqvist, 1978, 131). Lönnqvist (1978, 132) haastatteli 1970-

luvulla kansallispukuja käyttäviä ”kansantanhuajia” pyytäen kuvailemaan kansal-

lispuvun merkitystä. Vastauksissa ilmeni voimakas kansallispukujen ja perinteen 

arvostus, itse tekemisen ja oman puvun merkitys sekä yhteisten sääntöjen ja pu-

kujen vaalimisen perinne. Esiintymisissä toivottiin, että kaikilla tulisi olla kansal-

lispuku päällä ja että ryhmällä tulisi olla samanlaiset kansallispuvut. Muutoksia 

haastateltavat eivät kaivanneet, vaikka pukua pidettiinkin materiaaliensa puo-

lesta raskaana ja lämpimänä.   

 

Kansallispukuja käsittelevässä kirjallisuudessa keskitytään pääasiassa naisten 

kansallispukuihin. Lähemmin tarkasteltuna koko kansallispukuilmiö paljastuu al-

kaneen nimenomaan naisten puvuista. Ensimmäiset kansallispukumallit olivat 

pääasiassa naisten pukuja ja aatetta pyrittiin levittämään naisille (Kaukonen, 

1985, 289-290, 294). Miesten puvut ovat yleistyneet vähitellen naisten pukujen 

jalanjäljissä. Nykypäivän asenneilmapiirissä kansallispuku voidaan nähdä vah-

voine sukupuolinormeineen turhan vanhakantaisena tai rajoittavana. Toisaalta 

esimerkkejä pukujen vapaasta käytöstä on jo olemassa.  
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YLE (Raitio) uutisoi maaliskuussa 2019 kansallispukujen käytöstä osana arkivaa-

tetusta artikkelissa ”Kansallispukuharrastajat heittäytyivät tuhmiksi – sekakäyttä-

jät uhmaavat pukuperinnettä”. Artikkelissa haastateltiin kansallispukujen va-

paampaa käyttöä puolustavia ja kansallispukuraadin jäsentä, joka kannusti ensi-

sijaisesti koko kansallispuvun käyttöön. Kaikkien yhteinen linja oli, että eri puku-

jen osia ei tulisi yhdistää ja osia tulisi liittää arkipukeutumiseen yksi kerrallaan. 

Artikkelissa esitellään myös vielä rohkeampaa tempausta, kansallispukukalente-

ria vuodelta 2018, jossa kansallispuvut yhdistetään vähäpukeisiin naisiin sekä 

rohkeisiin poseerauksiin. Uusi ”Rohkeasti kansallispuvuissa”-kalenteri vuodelle 

2020 esittelee erilaisia ihmisiä kansallispukujen käyttäjinä.  

 

Kansanpukuihin liittyvä symboliikka on kulttuurihistoriallisesti merkityksellistä ja 

sen elementit olisi hyvä tunnistaa myös kansallispukujen kohdalla. Kansanpuvut 

ovat aineellista kulttuuriperintöä, mutta niihin liittyy vahvoja psykologisia ja yhteis-

kunnallisia tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon pukuja tarkastellessa (Kaukonen, 

1985, 18). Tämä sama heijastuu myös kansallispukuihin, jotka ovat kansanpuku-

jen toisintoja ja jäljennöksiä. Siten puvuilla kuten myös käsitöillä on sekä aineel-

linen että aineeton ulottuvuus.  

 

Holst (2011, 20) kuvailee kansallispukujen aineetonta olemusta seuraavasti 

”Kansanpuku kansallispuvuksi muuntuneena on kopio vailla menneisyyttä ja yh-

teisöä, jossa puku päällä elettiin. Kansanpuku antoi kansallispuvulle hahmon, 

mutta ei sisältöä. Kansallispukujen käyttäjät loivat kansallispukukulttuurin.”  Kan-

sallispukuja ympäröivä symboliikka luo omaa itseään ja lainauksia kansanpukui-

hin liitetyistä arvoista tulisi tarkastella kriittisesti. Kansallispukuihin liittyvä tutki-

mus keskittyy pääosassa niiden aineelliseen ulottuvuuteen. Pukujen aineetto-

masta ulottuvuudesta on taas huomattavasti vähemmän tutkimustietoa, vaikka 

tunteet, uskomukset ja arvot, joita pukuihin liitetään vaikuttaa koko kansallispu-

kuilmiöön. Seuraavassa kappaleessa esitellään kansallispukuja koskevia tutki-

muksia niin aineellisuuden kuin aineettomuuden näkökulmista.  
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2.7 Viimeaikaisia tutkimuksia kansallispuvuista 

 

Viimeisimpiä tutkimuksia kansallispukujen aineellisesta olemuksesta ovat Sirkku 

Juhantilan Pro gradu –tutkielma Tehdään niin kuin hyvä tulee : Kansallispuvun 

korjaaminen, Kemiön puku (Helsingin yliopisto, 2017) ja Satu Ruokamon Pro 

gradu –tutkielma Tanuja museoiden kätköistä : Käsityöllinen esinetutkimus 

tanu-päähineistä (Helsingin yliopisto, 2018). Edellisten tutkimusten tapaan 

useat tutkimukset keskittyy valittuun pukuun tai puvun osaan eritellen sen ra-

kennetta, valmistusta tai korjausta.   

 

Kansallispukujen aineetonta olemusta on tutkittu huomattavasti aineellista vä-

hemmän. Sen vuoksi viimeisimpien tutkimusten käsittely alkaa jo 1990-luvulta. 

Ritva Hänninen selvitti Pro gradu –tutkielmassaan Kansallispuku - kansantanssi-

jan traditiota kunnioittavajuhlapuku vai työvaate? - Suomen Nuorisoseurojen Lii-

ton vuonna 1994 mestaruussarjaan luokiteltujen kansantanssiryhmien näkemys 

kansallispuvuista esiintymisasuina (Helsingin yliopisto, 1999) kansallispukuihin 

liittyviä näkemyksiä sekä kansallispukua ilmiönä. Kansallispuvut koettiin tutki-

muksen kontekstissa työvaatteena, jolloin niitä arvioitiin käytettävyyden perus-

teella. Kansallispuku koettiin hankalana ja epämukavana esiintymisvaatteena, 

mutta silti tärkeänä edustusasuna.  

 

Sonja Mäkisen Pro gradu –tutkielmassa Sarkaviitat laulavat jo viimeistä virttään 

- Etnologinen tutkimus pukeutumisen diskursseista suomalaisissa sanomaleh-

dissä 1875–1885 (Jyväskylän yliopisto, 2014) tutkittiin pukeutumisen diskursseja 

sanomalehdissä kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tutkielman tuloksissa ilmeni 

niin kansallispukumyönteistä kuin kansallispukukriittistä diskurssia. Kansallispu-

kuja pidettiin pääasiassa positiivisena vastapuolena muodille ja kansallispuku-

mallien luomisesta käytiin keskustelua.  Museoesikuvien mukaista suunnittelua 

pidettiin merkityksellisenä. Kansanpuvut ilmenivät myös positiivisessa valossa 

suomalaisuuden rakentajina.  

 

Marja-Leena Santanen kuvaili kandidaatintutkielmassaan Kansallispukutuuletus 

- uusi ilmiö kansallispuvun käyttökulttuurissa (Turun yliopisto, 2015) ilmiötä, jossa 

kansallispukujen käyttöä ja näkyvyyttä on pyritty edistämään. Hannele Hirvosen 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/222884
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/222884
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235727
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235727
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opinnäytetyössä Kansallispuvuista tuotteisiin - Suomalaisten kansallispukujen 

tuotteistaminen (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017) selvitettiin kansallis-

puvun hyödyntämistä erilaisissa tuotteissa. Selvityksen tuloksena kansallispu-

kuelementtejä suositeltiin hyödyntämään tuotteiden kuoseissa ja pinnoissa, jos-

kin prosessi nähtiin kalliina ja työläänä.  

 

  



 
 

16 
 

3 OPPIMATERIAALIT 

 
 

Tässä tutkielmassa kehitettävää oppimateriaalia on tarkoitus käyttää itsenäisesti 

ja sitä hyödyntävien ihmisten joukko muodostuu vapaasti oman mielenkiintonsa 

johdattelemina. Oppimateriaali ei suuntaudu valikoidulle ryhmälle ihmisiä, vaan 

tavoite on palvella kaikkia aiheesta kiinnostuneita perustavanlaatuisella tietopa-

ketilla sekä ohjeistuksella. Oppimateriaalin valmistuksessa sovelletaan perus-

koulun oppimateriaalien teoriaa sekä verkko-oppimateriaalien teoriaa, joita käsi-

tellään luvun aluksi. Tämän tutkielman puitteissa on tarkoitus määrittää ensisijai-

sesti oppimateriaalin sisältö ja toissijaisesti muoto. Verkko-oppimateriaali on koh-

deryhmää sekä tarkoitusta ajatellen todennäköinen ratkaisu kansallispuku-op-

paan muodoksi. Luvun lopussa tehdään katsaus kansallispukuaiheiseen oppima-

teriaaliin. 

 

 

3.1 Oppimateriaalien luokittelua 

 

Oppimateriaalin tarkoitus on kertoa ympäröivästä maailmasta ja tuoda opiskelta-

vat asiat ja ilmiöt oppijan lähelle (Hiidenmaa, 2015, 27-28). Oppimateriaalien eli 

oppimista tukevien oppimisaihioiden kirjo on hyvin laaja ja sisältää eritasoisia ma-

teriaaleja lähiopetuksen tukena käytettävistä materiaaleista itsenäiseen opiske-

luun tarkoitteluihin materiaaleihin. Tässä tutkielmassa kehitettävä oppimateriaali 

on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun sisältäen sekä tietoa että ohjeita toimintaa 

varten. Euroopan laajuisen CELEBRATE-hankkeen (2002-2004) opetusaihioi-

den luokitteluun perustuen tämän tutkielman oppimateriaali voidaan määrittää 

tietolähteen ja oppaan yhdistelmäksi (Jaakkola, Nirhamo, Nurmi & Lehtinen, 

2015, 14-16). Jaakkola ym. määrittelevät hankkeen mukaisesti tietolähteen ja op-

paan käsitteet seuraavasti. Tietolähteellä tarkoitetaan aineistoa jossa ilmiötä se-

litetään sanoin, kuvin tai muilla havaintokeinoilla. Oppaan tarkoituksena on oh-

jeistaa käyttäjää toimintaa varten ja on muodoltaan usein lyhempi ja havainnolli-

sempi.  
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Tässä tutkielmassa kehitettävän oppimateriaalin nimitys kansallispuku-opas vali-

koitui sen arkikielisen merkityksen perusteella. Opas-sanalla tarkoitetaan arkikie-

lessä usein tiiviissä muodossa olevaa tietopakettia aiheen kannalta merkityksel-

lisistä tiedoista ja ohjeista. Myös yllä oleva opas-sanan määritelmä sopii kehitet-

tävään oppimateriaaliin. Edellä mainituista syistä kehitettävästä oppimateriaalista 

käytetään nimeä kansallispuku-opas, kansallispuku-tietolähde-oppaan sijasta, 

vaikkakin se olisi tieteellisesti tarkempi määritys.    

 

Kehitettäessä uutta oppimateriaalia 2020-luvulla on vähintäänkin harkittava säh-

köistä materiaalia perinteisen painetun materiaalin sijasta. Sekä vapaa tiedon-

haku että useat opetusmateriaalit ovat keskittyneet verkkoon, samoin kuin sosi-

aalinen elämä ja vapaa-ajan vietto. Kankaanranta (2015, 12) arveleekin verkko-

oppimateriaalin yleistymisen johtuvan teknologian kehityksestä sekä digitaalisuu-

den yleistymisestä.  

 

Tämän projektin oppimateriaalilla pyritään tavoittamaan mahdollisimman suuri 

yleisö houkuttelevalla ja helposti lähestyttävällä olemuksella. Nämä toteutuvat 

luontevammin verkko-ympäristössä, joka on vakiintunut tiedonhaun alusta. 

Verkko-oppimateriaaliin liittyvää tietoa hyödynnetään tästä syystä kansallispuku-

oppaan kehityksessä. Tässä tutkielmassa keskitytään kuitenkin lähinnä oppaan 

sisältöihin, eikä niinkään muotoon.  Oppaan lopullinen muoto määräytyy oppaan 

kehittämisen seuraavassa vaiheessa, tämän tutkielman jälkeen.  

 

Verkko on lyhennys sanasta tietoverkko, jolla Tietotekniikan liiton ATK-sanakirjan 

(2003) mukaan tarkoitetaan dataverkkoa ja siihen liitettyjä koneita eli tutummalla 

puhekielisellä nimellä Internetiä. Verkko-oppimateriaalit ovat internetin eri palve-

luissa toimivia verkko-opiskelun välineitä. Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 

(2003) määrittelee verkko-opiskelun tietoverkon välityksellä tapahtuvaksi etä-

opiskeluksi. Verkko-opiskeluksi voi laajimmassa merkityksessä käsittää kaiken 

tietoverkon kautta tehtävän tiedonhaun.  

 

Niin perinteisessä oppimateriaalissa kuin verkko-oppimateriaaleissa sisältö on 

pääasiassa jäsennelty muotoon, jossa tiedot tarjoillaan valmiiksi jäsenneltyinä 

varmoina tosiasioina. Edellä mainittu oppiminen liittyy lähinnä muistamiseen, eikä 
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kannusta oma-aloitteiseen tiedonhakuun, oivaltamiseen tai tutkimiseen (Paavola, 

Ilomäki, Lakkala, 2015, 44). Tätä välttääkseen Paavola ym. (2015, 47-51) esittä-

vät useita tapoja kehittyneemmän tietokäsityksen mukaiseen tiedon esittämiseen 

kuten tiedon lähteen merkitseminen, esitettyjen tietojen taustoitus, saman asian 

esitys eri näkökulmista sekä tietojen linkitys suurempiin kokonaisuuksiin. Jaak-

kola (2015, 83) esittelee lisäksi tapoja osoittaa opetettavan asian monimuotoi-

suutta, kuten kannustamalla oppijaa pohtimaan ilmiötä eri näkökulmista sekä tuo-

malla ilmiön oppijan omaan kokemusmaailmaan.  

 
 

3.2 Sukupuoli oppimateriaaleissa 

 

Kansallispukujen käyttöön liittyy keskustelu sukupuolesta, sillä kansallispukujen 

esikuvina toimineet kansanpuvut olivat hyvin sukupuolisidonnaisia. Miesten ja 

naisten puvut erosivat toisistaan merkittävissä määrin. Kansallispuvun rooli kan-

sanpuvun rekonstruktiona voisi tarkoittaa näiden normien siirtämistä nykypäi-

vään. Pukeutumisen sukupuolinormit ovat kuitenkin viimeisen sadan vuoden ai-

kana muuttuneet hyvin merkityksellisesti, eikä nykypäivänä pukeutumisella vält-

tämättä tarvitse ilmentää sukupuolta ollenkaan. Siten myös kansallispukujen 

käyttö sukupuolivapaasti tulisi olla mahdollista. Tässä tutkimuksessa puhutaan 

naisten ja miesten puvuista viitaten tutkittuun pukeutumisperinteiseen, eikä nii-

den avulla pyritä rajaamaan pukujen käyttäjäkuntaa nykypäivänä tai asettamaan 

tiukkoja sukupuolirooleja. Tämä kielellinen seikka aiheuttaa haasteita myös op-

paan valmistuksessa ja tulee huomioida tarkasti.  

 
 
Muotia ja kulttuurisia rakenteita tutkinut Susan Kaiser (2012, 125) toteaa, että 

muoti ja ulkonäköön sekä pukeutumiseen panostaminen nähdään yleisesti nai-

sellisena toimintana. Tämä selittäisi osaltaan naisen kansallispukujen suurempaa 

suosiota. 2020-luvulla lienee kuitenkin yhä yleisempää, että sukupuoleen katso-

matta pukeutumisen ja ulkonäköön panostetaan joko melko paljon tai ei juuri-

kaan. Perinteisesti miesten pukeutuminen feminiinisiin vaatteisiin koetaan suu-

rempana ongelmana kuin naisen pukeutuminen maskuliinisiin vaatteisiin (Kaiser, 

2012, 132-133). Hameella on yhteiskunnassamme niin vahva feminiininen mer-

kitys, että jopa naiseksi identifioituvat saattavat vältellä sen käyttöä.   



 
 

19 
 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa (2008-2011) lukee oppimateriaalin ja sukupuo-

len suhteesta seuraavasti ”Oppimateriaaleista tulisi välittyä ennakkoluuloton, 

avarakatseinen käsitys siitä, mikä on naisille ja miehille sopivaa ja mahdollista, 

eikä oppimateriaalin tulisi vahvistaa stereotyyppisiä sukupuolirooleja tekstien tai 

kuvaston kautta.” Tutkijat Tarja Palmu ja Liisa Tainio (2011, 3-4) tarkentavat su-

kupuolen ilmenemistä oppimateriaaleissa korostamalla, että käsiteltävää asiaa 

tulisi tarkastella tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valossa huomioiden myös su-

kupuolen moninaisuus. 

 
Suoraa ohjeistusta kansallispuvun käyttämiseen ilman mitään sukupuoli-

sitoumusta on mahdotonta antaa, mutta ohjeistus voisi olla armollinen niin, että 

puvun valinta sekä soveltaminen olisivat mahdollisia sukupuoleen katsomatta. 

 
 

3.3 Oppimateriaalit kansallispuvuista 

 

Laajin tietopaketti kansallispuvuista löytynee Suomen käsityön museon sivujen 

alla toimivan Suomen kansallispukukeskuksen sivuilta. Otsikon ”Kansallispuku-

jen tietopaketti” takaa löytyy osiota nimeltään ”Mikä kansallispuku on?”, ” Kansal-

lispuvun hankinta” ja ” Ohjeita kansallispuvun käyttöön”. Jokaisesta osiosta löytyy 

kattavasti tietoa otsikkonsa mukaisesta teemoista. Teksti on hyvin kattavaa ja 

informatiivista, mutta pikemminkin virallista ja laaja-alaista kuin oppimateriaaliksi 

tarkoitettua. Jokaiselta sivulta löytyy niin paljon tietoa, että lukeminen on hieman 

työlästä, erityisesti mikäli aihealue on lukijalle täysin uusi. Sivusto tarjoaa myös 

paljon ohjeita pukujen käyttämiseen, huoltoon ja säilytykseen liittyen. Koko tieto-

paketin omaksuminen esitetyssä muodossa olisi kuitenkin turhan haastavaa.  

 
Google-hakupalvelimella, jota mahdolliset kansallispuvuista tietoa etsivät voisivat 

käyttää, hakemalla sanalla ”kansallispuku”, hakutulosten kärkipäästä löytyy Suo-

malaiset kansallispuvut-sivusto (http://www.kansallispuvut.fi/info.htm), joka esit-

telee kaikki suomalaiset kansallispuvut kuvailuineen. Taito-lehden (Karlsson, 

2020) artikkelissa ”Mitä ovat röijy, körtti ja harakka? Kansallispukutietoa aloit-

telijoille” puhutaan kansallispuvuista raikkaaseen sävyyn, kannustaen kaikenlai-

seen käyttöön ja kuvaillaan pukuja houkuttelevasti. Artikkeli on kuitenkin melko 

lyhyt, eikä ole niinkään oppimateriaali vaan lehtijulkaisu.  

https://taitolehti.fi/jutut/mita-ovat-roijy-kortti-ja-harakka-kansallispukutietoa-aloittelijoille/
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Karjalaisen nuorisoliiton #minunkansallispukuni-kampanja esittelee vuonna 2020 

kaikki karjalan alueen puvut, mutta ei niinkään koko kansallispukukulttuuria eikä 

tarjoa käyttöohjeita (Karjalainen nuorisoliitto). Karjalaisen nuorisoliiton sivuilta 

löytyy myös yleistieto-sivu, jossa esitellään kansallispukujen perustiedot. Tämä-

kään materiaali ei ole oppimateriaaliksi tarkoitetussa muodossa. Ainoa google-

haulla löytyvä, vapaassa käytössä oleva oppimateriaali kansallispuvuista, on 

kansallispukujen keräilijä Mari Varosen ”Pikaohje kansallispuvun pukemiseen” 

(2017). Ohje on itsessään hyvin selkeä, ymmärrettävä sekä havainnollinen ja 

voisi toimia esimerkkinä tämän tutkielman tavoitteena olevasta oppimateriaalista.  

 

Kansallispukuja käsittelevän tietokannan tarpeeseen on herätty kuluvan vuoden 

aikana laajemminkin. Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry aloitti keväällä 

2020 kansallispukujen tietokantaa kehittävän Tietokirstu-projektin, jonka tarkoi-

tuksena on kerätä kansallispukutietoutta yhden sivuston alle. Alustavien suunni-

telmien mukaan tämän tutkielman oppimateriaali saattaa lopulta olla osana tuota 

tietokantaa. 

 
 

Kirjallisuuskatsauksen yhteenvetona voi todeta, että kansallispuku on yli sata 

vuotta vanha, keskustelua herättävä ilmiö, josta löytyy melko kattavasti kirjalli-

suutta. Kirjallisuuden suurimmat haasteet ovat pukeutumissuositusten yhdenmu-

kaistamisessa ja yksinkertaisessa esittämisessä. Pukujen historia on pitkä ja mo-

nivaiheinen ja sellaisenaan vaikeasti omaksuttava. Kansallispuvuista tiedetään 

paljon ja keskustelu niiden ympärillä on vilkasta, mutta lopulta melko yhdenmu-

kaista. Tämän johtopäätöksenä kehittämistutkimuksen aiheeksi valittiin kansallis-

puku-opas, jonka tarkoituksena on koota keskeisimmät tiedot, tiivistää ajankoh-

taisen keskustelun sekä tarjota suosituksia ja neuvoja pukujen käyttöön. Oppi-

materiaalissa pyritään ottamaan huomioon kansallispukujen aineellinen ja ainee-

ton ulottuvuus.  
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4 KEHITTÄMISTUTKIMUS 

 
 

Kansallispuku-oppaan kehittämiseen käytettiin kehittämistutkimuksen menetel-

mää. Kehittämistutkimus on oppimateriaalien kehittämisessä hyväksi havaittu 

menetelmä (Pernaa, 2011, 11) ja soveltuu siten hyvin myös tähän tutkimukseen. 

Kehittämistutkimuksen keskiössä on kehitettävän materiaalin lisäksi itse kehittä-

misprosessi ja siihen käyttävät menetelmät (Edelson, 2002, 107). Tämän tutkiel-

man avulla selvitetään, minkälaista oppimateriaalia kansallispuvuista tulisi kehit-

tää sekä testataan kehittämiseen käytettäviä menetelmiä. Tässä luvussa tarkas-

tellaan kehittämistutkimusta menetelmänä, esitellään kansallispuku-oppaan kri-

teerit, eritellään tutkielman tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset sekä tutkiel-

massa käytetyt tutkimusmenetelmät. 

 

 

4.1 Kehittämistutkimus tutkimusmenetelmänä 

 

Tutkielman tavoitteena on jäsennellä mitkä ovat kansallispukukulttuurin merkityk-

sellisimmät asiat ja valmistaa niistä aloittelijalle sopivaa oppimateriaalia. Oppima-

teriaalin kehittämiseen sopii mainiosti kehittämistutkimus, jossa tutkimuksen tu-

lokset voidaan tuoda suoraan käytäntöön (Pernaa, 2011, 11; Bell, Hoadley & 

Linn, 2004, 73). Kehittämistutkimus tarjoaa menetelmänä tutkimuksen pohjan ja 

mallin, jonka mukaan tutkimus etenee. Kehittämistutkimukselle onkin tyypillistä 

monien eri menetelmien käyttö osana tutkimusta. (Wang & Hannafin, 2005, 6) 

Tutkielma etenee siten, että oppimateriaalia valmistetaan tutkimusperustaisesti 

testaten ja kokeillen. Sen lopputuloksena on sekä oppimateriaalia että raportti 

oppimateriaalin kehityksestä. Kehittämistutkimukselle tyypilliseen tapaan (Edel-

son, 2002, 107) tämän tutkielman tavoitteena on siis luoda tietoa kehittämispro-

sessista. Kyseessä ei ole pelkästään suunnittelu- tai tuotekehitysprojekti, vaan 

laajempi empiirinen tutkimus, jossa sekä lopputuote että itse kehittämisprosessi 

ovat merkityksellisiä tuloksia.  
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Juuti ja Lavonen määrittelevät (2006, 59) kehittämistutkimukselle kolme kriteeriä: 

tutkimus on iteratiivinen eli itseään toistava, prosessissa tuotetaan oppimista 

edistävää materiaalia ja tutkimus tuottaa uutta tietoa oppimisesta. Iteratiivisuus 

näkyy kehittämistutkimukselle ominaisissa kehittämissykleissä, joissa tietoa koo-

taan, aineistoa testataan ja kehitetään testauksen perusteella.  

 

Kehittämistutkimuksessa oppimateriaalia kehitetään testaamalla sitä useita ker-

toja ja useilla eri menetelmillä. Jokaisen testauskerran jälkeen oppimateriaalia 

kehitetään saatujen tulosten perusteella. Tätä testauksen ja kehittämisen yhdis-

telmää kutsutaan kehittämissykliksi. Kehitettävän materiaalin laatu paranee mitä 

useampia kehittämissyklejä se käy läpi (Pernaa, 2013, 20-21).  Kehittämistutki-

muksen etu on mahdollisimman monta hyvin raportoitua sykliä (Pernaa, 2013, 

21). Opinnäytetyö melko suppeana työnä rajaa tämän tutkielman laajuuden kui-

tenkin vain kahteen sykliin. Aikataulutus onkin yksi kehittämistutkimuksen haas-

teista, sillä prosessit ovat laajoja ja tutkimuksen kulku rakentuu sitä tehdessä 

(Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004, 19). Kehittämistä on kuitenkin mahdollista 

jatkaa myöhemmin lisäten syklejä ja samalla tutkimuksen luotettavuutta.   

 

Tämän tutkielman lähtökohtana on luoda oppimista edistävää materiaalia. Ta-

voitteena on valmistaa kansallispuku-aiheista oppimateriaalia tiiviissä ja helposti 

omaksuttavassa muodossa, sillä sellaista ei ole juurikaan ole tarjolla. Tutkielman 

edetessä syntyy oppimateriaalin lisäksi tietoa siitä miten kehittämisprosessi on 

edennyt. Tämä uusi tieto oppimisesta kiteytyy tutkielman 8. lukuun, jossa kuva-

taan kehittämisprosessia ja sen vaiheita.  

 

Tutkielman raportointi poikkeaa rakenteeltaan perinteisestä tutkimusraportista ja 

mukailee kehittämistutkimukselle ominaista kronologista rakennetta, jossa esitel-

lään taustateoriasta kumpuavat tutkimuksen lähtökohdat, esitellään kehittämis-

suunnitelma sekä tutkimustulokset sykleittäin ja lopuksi pohdintaan kehittämisen 

mahdollisuuksia ja haasteita.  
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4.2 Tutkielman toteutus 

 

Kehittämistutkimuksen toteuttamisessa merkityksellistä on tarkka dokumentointi, 

tutkimusperustainen lähtökohta, formatiivinen arviointi sekä yleistettävyys (Edel-

son, 2002, 116-117). Edelson korostaa että nämä ovat seikkoja, jotka tekevät 

kehittämistutkimuksesta tieteellistä tutkimusta pelkän kehittämisprojektin sijasta. 

Seuraavaksi kuvaillaan tämän tutkielman etenemistä näiden edellytysten kautta.  

 

Koko tutkielman ajan kirjoitettiin seikkaperäistä selontekoa tutkielman etenemi-

sestä, tutkijan ajatuksista ja päätöksistä, jotka vaikuttavat prosessiin (dokumen-

tointi). Koko kehitysprosessi kirjoitettiin auki raporttiin, jotta kaikki tutkielman ete-

nemiseen vaikuttaneet tekijät tulevat ilmi. Tutkielman ensimmäinen vaihe on teo-

reettinen ongelma-analyysi (tutkimusperustainen lähtökohta), joka toteutettiin kir-

jallisuuskatsauksena suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja kansallispuvuista sekä 

tieteellisistä teksteistä koskien kansanpukuja ja kansallispukuja. Kirjallisuuskat-

sauksessa syvennytään myös oppimateriaaleihin yleisesti sekä oppimateriaalei-

hin koskien kansallispukuja. Kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettiin tut-

kimustehtävä ja tutkimuskysymykset seuraavia vaiheita varten. 

 

Tutkimustehtävän sekä oppaalle asetettujen tavoitteiden perusteella koottiin kan-

sallispuku-oppaan kriteerit, jotka toimivat kehitystyön ohjenuorana ja perustana 

seuraaville vaiheille. Kansallispuvuista löytyy runsaasti tietoa ja kirjallisuutta, 

mutta tieto lähes poikkeuksetta sellaisessa muodossa, joka on vaikeasti omak-

suttavaa eikä kovin houkuttelevaa. Tähän perustuen Kriteeri 1 on Selkeys ja yk-

sinkertaisuus, jolla pyritään siihen, että tieto olisi helposti omaksuttavassa muo-

dossa. Kriteeri 2, Informatiivisuus, perustuu kansallispukujen ja kulttuuriperinnön 

kirjallisuuskatsaukseen ja tutkielman tavoitteisiin tarjota tarvittavat tiedot aloitteli-

jalle. Kriteeri 3:n tiivistyy tämän tutkielman yksi päämääristä lisätä kansallispuku-

jen käyttöä sekä kiinnostusta kansallispukuihin. Innostavuus ja houkuttelevuus 

muodostavat kolmannen kriteerin ja täydentäen oppimateriaalin tärkeimmät ta-

voitteet.  
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Kriteerien muodostamisen jälkeen aloitettiin ensimmäinen empiirinen ongelma-

analyysi, joka toteutettiin asiantuntijahaastatteluna. Sen avulla kartoitettiin kan-

sallispukuihin liittyviä merkityksiä ja vastattiin tutkielman ensimmäisiin tutkimus-

kysymyksiin. Nämä tulokset toimivat pohjana oppimateriaalin ensimmäisen ver-

sion kehittämiselle.  

 

Toisessa kehittämissyklissä toteutettiin heuristinen arviointi kansallispukujen asi-

antuntijoiden avulla. Arvioinnin tulosten pohjalta jatkokehitettiin oppimateriaalia. 

Jokaisessa syklissä tehtyjä valintoja arvioitiin tutkimuksen edetessä (formatiivi-

nen arviointi). Myös kehittämisen mahdollisuuksia ja haasteita pohdittiin, pyrkien 

luomaan yleistettävää teoriaa kehitysprosessista (yleistettävyys). Lopuksi pohdit-

tiin tutkimusta yleisesti sekä arvioitiin sen luotettavuutta sekä jatkokehitysmah-

dollisuuksia.  

 

 

 

Selkeys ja yksinkertaisuus

• Opas on tarpeeksi jäsennelty ja helposti luettava. 

• Siinä on kohtuullisen paljon tekstiä, mutta ei liikaa. 

• Faktat on ilmaistu tiiviisti ja ymmärrettävästi 
konkreettisia esimerkkejä hyödyntäen. 

• Oppaan muoto on selkeä, johdonmukainen ja 
helppokäyttöinen. 

Informatiivisuus

• Opas sisältää kansallispukukulttuurin historian sekä 
nykytilanteen kannalta tärkeimmät tiedot, jotka 
esitellään monipuolisesti ja tuoden esille erilaisia 
näkökulmia. 

Innostavuus ja houkuttelevuus

• Oppaan ulkoasu on houkutteleva ja kannustaa 
tutustumaan kansallispukuihin. 

• Sisältö innostajaa lukijaa tutustumaan aiheeseen 
sekä herättää positiivisia tuntemuksia kansallispukuja 
kohtaan. 

 

Kriteeri 1 

 

Kriteeri 2 

 

Kriteeri 3 
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4.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 
Tutkimustehtävänä on kehittää oppimateriaalia kansallispuvuista ja niiden käy-

töstä. Oppimateriaalissa tiivistyy kansallispukukulttuurin ydin sekä ajankohtaiset 

suuntaukset. Se on suunnattu erityisesti kansallispuku-noviiseille, toimien tiiviinä 

ja innostavana tietopakettina aiheesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista tee-

moista, ohjeistuksista ja virtauksista.   

 

Tutkimuksen tavoitteena on valmistaa oppimateriaali-kokonaisuus, kansallis-

puku-opas, joka kattaa sisällöllisesti kaikki kansallispukukulttuurin kannalta mer-

kityksellisimmät asiat historiasta nykypäivään. Tarkoituksena on koota kansallis-

pukuja koskevaa tietoa, niin että oppimateriaalin opiskelun jälkeen aloittelija voisi 

ajatella ymmärtävänsä mitä kansallispuvut ovat ja mistä ne tulevat. Opas on 

suunnattu erityisesti aloittelijoille, jotka ovat ehkä kuulleet kansallispuvuista, 

mutta eivät tiedä pukujen alkuperää, ilmiöön liittyviä merkityksiä tai ajantasaisia 

ohjeistuksia pukujen käyttämiseen. Opas voisi sopia ensimmäiseksi kosketuspin-

naksi koko puvuista, innostaen lukijaansa arvostamaan kansallispukuja. 

 

Oppaan toinen tärkeä sisältöalue on nykypäivän ohjeistuksiin sekä asenteisiin 

kytkeytyvä puvun käyttöopas, jonka tehtävänä on ensisijaisesti kannustaa ja in-

nostaa kansallispukujen käyttöön. Kansallispukujen käyttöön liitetyt säännöt ja 

ohjeistukset tekevät kansallispukujen käytöstä monimutkaista ja niiden lähesty-

misestä haastavampaa. Valitettavan usein aiheesta tietämätön pelkää muiden 

ihmisten reaktioita ”väärin” käytetyistä puvuista. Tämä nostaa riskiä siihen, että 

on vaivattomampaa jättää koko puku käyttämättä.  

 

Merkittävimpiä haasteita oppimateriaalin valmistuksessa on koota valtava määrä 

tietoa, taitoa ja asenteita tarpeeksi tiiviiseen ja helposti omaksuttavaan muotoon, 

joka kaiken lisäksi houkuttelisi ulkoasullaan käyttäjää tutustumaan uuteen aihe-

piiriin. Kansallispukukeskusteluun liittyy paljon toisistaan eriäviä mielipiteitä, jotka 

tulee huomioida ja tuoda esille oppimateriaalissa. Tavoitteena on, että materiaali 

johdattaa lukijansa ymmärtämään keskusteluun liittyviä näkökulmia ja tekemään 

omat valintansa niiden valossa.  
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Mäenpää (2010) esitteli pro gradu – tutkielmassaan tutkimuskysymykset ja me-

netelmät taulukon avulla, jota hyödynnetään myös tässä raportissa tutkielman eri 

vaiheiden selventämiseksi. Kehittämistutkimuksessa puhutaan kehittämisku-

vauksesta tai kehittämissuunnitelmasta, jonka avulla selvennetään kehittämistut-

kimuksen rakennetta ja etenemistä (Pernaa, 2013, 23). Tämä tutkielman tutki-

muskysymykset sekä menetelmät esitellään Taulukossa 1, joka toimii myös tut-

kimuksen kehittämissuunnitelmana.  

 

TAULUKKO 1. Tutkimuskysymykset ja menetelmät 

 

Kehittämis-

sykli 

 

Tutkimuskysymykset 

 

Menetelmät 

 

Toimenpide 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

1. Minkälaista oppi-

materiaalia kansal-

lispuvuista tulisi ke-

hittää? 

 

2. Mitä materiaalin 

tulisi sisältää?  

 

3. Missä muodossa 

opas tulisi olla? 

 
 

 

 Kirjallisuuskat-

saus 

 Aikaisempi op-

pimateriaali 

kansallispu-

vuista 

 Empiirinen on-

gelma-analyysi, 

asiantuntija-

haastattelut 

 

 

 Oppaan 

ensim-

mäisen 

version 

valmistus 

 

 

 

 

II 

 

4. Tulisiko oppaaseen 

lisätä jotain? 

 

5. Tulisiko oppaassa 

muuttaa jotain 

osaa?  

 

 

 Heuristinen  

asiantuntija-

analyysi 

 

 

 

 Oppaan 

kehittä-

minen 



 
 

27 
 

4.4 Asiantuntijahaastattelu  

 

Laadullisissa asiantuntijahaastatteluissa ja niiden analysoinnissa sovelletaan fe-

nomenografisen tutkimuksen periaatteita pyrkimällä kuvaamaan ympäröivää 

maailmaa ja sen ilmiöitä (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 1994, 114.). 

Haastattelujen avulla syvennytään siihen millaisia kokemuksia tutkimushenki-

löillä on kansallispuvuista ja millaisena kansallispuku siten ilmenee. Tällä teknii-

kalla pyritään tuomaan esiin todellisia kokemuksia kansallispukujen maailmasta 

ilman ennalta ohjattuja oletuksia.  

 

Tutkielman ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoituna teema-

haastatteluna. Tämä perustui arvioon, että asiantuntijoiden haastattelut tuottaisi-

vat aineistoa, joka koostuu ajatusjuoksuista eli kertomuksista, joiden tuottami-

seen teemahaastattelu nähtiin sopivana. Myös Hyvärinen (2010, 90) toteaa teok-

sessaan teemahaastattelun soveltuvan hyvin kerronnallisen aineiston keruu-

seen.  

 

Haastattelut toteutettiin neljän kansallispukujen asiantuntijan teemahaastatteluna 

(Hyvärinen, 2010, 90). Asiantuntijat valikoituivat omat mielenkiintonsa sekä kan-

sallispuku-osaamisensa perusteella. Kaikilla asiantuntijoilla on monien vuosien 

tai jopa vuosikymmenien kokemus kansallispuvuista, niiden käytöstä ja valmis-

tuksesta. Haastateltavista kaksi oli kansallispukujen valmistajia, yksi kansallispu-

kuopettaja ja yksi aktiivinen pukukäyttäjä. Kaikkia haastateltavia voisi luonnehtia 

kansallispukuharrastajaksi. 

 

Haastattelut pyrittiin rakentamaan niin, että teemat nousevat esiin asiantuntijan 

puheista. Tämä menettely vaatii haastattelijalta hyvää teoreettista hallintaa ja ak-

tiivista kuuntelua. Teemahaastattelurungoksi valmisteltiin teema-alueet sen pe-

rusteella millaisia asioita tutkitaan. (Syrjälä ym., 1994. s. 137-138.) Alla on listat-

tuna haastattelujen teema-alueet. 

 

1. Oma kansallispuku 

2. Kansallispukujen käyttäminen 

3. Kansallispuvun merkitykset nykypäivänä 
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Haastattelujen kysymysrunko rakentui tutkielman teemojen ympärille, jättäen 

runsaasti tilaa asiantuntijoiden vapaalle kerronnalle sekä polveilulle aiheesta toi-

seen luontevasti. Haastatteluista kolme tapahtui haastateltavien kotona ja yksi 

oppilaitoksen tiloissa. Haastattelutilanteista kaksi sovittiin sähköpostilla, yksi Fa-

cebookin kautta ja yksi puhelimessa. Haastattelut äänitettiin mutkattoman haas-

tattelutilanteen mahdollistamiseksi. Lisäksi pyrittiin luomaan tilanne, jossa haas-

tateltavilla olisi mahdollisimman luonteva olla.  

 

Tutkielman haastattelu oli luonteeltaan intersubjektiivinen. Siinä pyrkimyksenä oli 

hakea tietoa toisen ajattelusta. Tämän kaltaisessa tutkimuksessa intersubjektiivi-

nen luottamus on ensisijaisen tärkeää. Se muodostuu kolmesta osasta: Tutkijan 

tiedostetusta subjektiivisuudesta (tiedostamaton subjektiivisuus aiheuttaa pahim-

millaan asiavirheitä aineistossa), Haastattelijan aktiivisen kuuntelijan roolista, 

jossa haastattelija muodostaa kysymyksiä haastateltavan puheenvuorojen pe-

rusteella ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, jossa haastateltava voi puhua va-

paasti. (Syrjälä ym., 1994. 136-137.) 

  

Haastatteluja varten luotiin valmiiksi muutamia teemoja tukevia kysymyksiä, jotta 

haastattelun aikana pysyttäisiin tutkimuksen aiheessa. Käytännössä niitä ei tar-

vinnut käyttää paljoa, sillä haastateltavien puheenvuoroista nousi haastattelun 

teemat esiin sillä tavalla, että oli luontevaa esittää jatkokysymyksiä niiden perus-

teella. Vain muutamassa kohdassa tukeuduttiin valmiisiin kysymyksiin haastatte-

lun palauttamiseksi oikeaan suuntaan. Yleisesti ottaen haastateltavat olivat ha-

lukkaita kertomaan kokemuksistaan puhuen runsaasti ja suurimmaksi osaksi ai-

heen mukaisesti. 

 

Teemahaastattelu on luonteeltaan syvähaastattelu, jossa mennään pinnallisista, 

helpommista kysymyksistä kohti vaikeampia. Tämän vuoksi haastattelut aloitet-

tiin kysymyksellä haastateltavan omista puvuista. Aloituskysymys toimi hyvin, 

sillä jokainen haastateltava tuntui pääsevän vauhtiin jo ensimmäisen kysymyksen 

aikana. 
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H: Mitä kansallispukuja sä ite omistat? 
C: Miul on vanha pyhäjärven kansallispuku jonka olen tehny joskus 70-luvun lo-
pulla - - nii sitte tein itselleni puvun työväenopistossa. Ja sitten miä hurahin joskus 
90-luvulla feresiin, minul on feresi ja siihen aika paljon asusteita… 
 

Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin sanatarkasti sekä jäsenneltiin kertomuksiksi. 

Kertomuksiksi määriteltiin Hyvärisen (2010, s. 91) tavoin puheenvuorot ja dialo-

git, jossa haastateltava puhuu omien kokemuksiensa kautta kertoen vähintään 

kahdesta ajallisesti eroavasta tilanteesta. Haastatteluaineisto on siis luonteeltaan 

narratiivinen eli kertomusmuotoinen. Kertomukset muodostuivat seuraten ja et-

sien ajatusjuoksuja ja tarinoita. Ne eivät aina olleet kiinteitä lauseita, virkkeitä tai 

kappaleita, vaan saattoivat poukkoilla puheenvuorosta toiseen. Ajatusjuoksujen 

kuvaukset kirjoitettiin ylös mahdollisimman tarkkoina ja alkuperäisinä, sisältäen 

kuitenkin vain tutkimuksen kannalta olennaiset osat. Nämä ajatukselliset yhtey-

det pyrittiin tunnistamaan kokonaisuudessaan eläytymällä haastateltavan tilan-

teeseen (Aaltola & Valli, 2001, 38, 121).  Olennaista oli aineiston tarkka läpikäynti, 

jotta tutkimuksen kannalta tärkeät asiat alkoivat erottumaan ja ilmaisut selkiyty-

mään haastateltavan näkökulmasta (Syrjälä ym, 1994, 124, 140).  

 

4.5 Heuristinen asiantuntija-arviointi 

 

Tutkimuksen II syklissä oppimateriaalia testattiin heuristisen arvioinnin menetel-

mällä, jossa arvioinnin suorittaa siihen valitut asiantuntijat. Heuristista arviointia 

käytetään usein, kun tuotteen suunnittelu on alussa, eikä kohderyhmän testatta-

vaksi sopivaa materiaalia ole vielä valmiina (Korvenranta, 2005, 111). Nielsenin 

kehittämä heuristinen arviointi on tuotteen tarkastelua ja sen toimivuuden arvi-

ointia heuristiikkalistan perusteella (Nielsen, 1993, 155). Arviointi perustuu val-

miiksi muotoiltuihin sääntöihin, heuristiikkoihin, jotka antavat raamit tuotteen tar-

kastelulle. Nielsen on koonnut (1993, 115-165) käytettävyyden arviointiin tarkoi-

tetun 10 kohdan heuristiikkalistan, jonka teemoina ovat muun muassa tuotteen 

ja tosielämän vastaavuus, virheiden käsittely sekä tuotteen käyttäminen. 
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Nielsenin heuristiikkalistaa on kritisoitu, että se ei sovi suoraan erilaisten tuottei-

den käytettävyyden arviointiin (Korvenranta 2005, 111) ja että lista on itsessään 

liian laaja, niin että listan kohdat kumoavat toinen toisiaan, jolloin niiden saman-

aikainen onnistuminen on mahdotonta (Hyysalo, 2006, 162). Nielsenin heuris-

tiikkalista on kuitenkin käytettävyystutkimuksissa laajasti käytetty sekä helposti 

sovellettava, jonka vuoksi sitä sovelletaan myös tässä tutkielmassa. Nielsenin 

lista sisältää kohtia liittyen tuotteen käyttöliittymään sekä tekniseen toteutuk-

seen, joita ei tässä vaiheessa prosessia juuri pysty arvioimaan kehitettävästä 

oppimateriaalista. Oppimateriaalin heuristinen arviointi tässä tutkielmassa kes-

kittyy lähinnä materiaalin sisältöön ja sen muoto on vasta hahmotelma lopulli-

sesta tuotteesta. Edellisessä luvussa esiteltyjen oppimateriaalin kriteerien sekä 

Nielsenin listaa soveltamalla on koottu tutkielmaan sopiva heuristiikkalista, jota 

esitellään tarkemmin luvussa 6.  

Heuristisessa arvioinnissa käytetään aiheeseen sopivia asiantuntijoita. Nielsen 

esittää (1993, 156), että heidän tulisi olla käytettävyyden tai tuotteen aihealueen 

asiantuntijoita tai parhaimmillaan kummankin alan asiantuntijoita. Tähän nojaten 

arvioinnin tekijöiksi etsittiin ensisijaisesti kansallispukuaiheen asiantuntijoita. Li-

säksi pyrittiin etsimään henkilöitä, joilla on kokemusta kansallispukujen lisäksi 

myös opettamisesta ja oppimateriaalin valmistuksesta. Asiantuntijat arvioivat 

tuotetta itsenäisesti, jotta saataisiin toisistaan riippumatonta palautetta (Nielsen, 

1993, 155). Arvioinnin toteuttajiksi valikoitui kolme asiantuntijaa, jotka olivat mu-

kana myös ensimmäisen syklin asiantuntijahaastatteluissa. Kaksi asiantunti-

joista on kokeneita kansallispukuvalmistajia ja kolmas opettanut pitkään kansal-

lispukujen parissa. Kahdella asiantuntijoista on kokemusta myös kansallispuku-

aiheisen oppimateriaalin valmistuksesta. 

Arviointiin osallistuville asiantuntijoille lähetettiin ohjeet, esitietolomake sekä ar-

vioitava materiaali sähköpostilla. Esitiedoissa kysyttiin asiantuntijan koulutusta, 

ammattia sekä kokemusta kansallispukujen parissa. Asiantuntijat tarkastelivat 

materiaalia tukeutuen halutessaan ohjeiden mukana lähetettyyn heuristiikkalis-

taan, tehden samalla muistiinpanoja ajatuksistaan. Tämän lisäksi heillä oli mah-

dollisuus antaa yleisesti palautetta materiaalista: kertoa mikä on erityisen onnis-
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tunutta ja mikä kaipaa kehittämistä. Tällä tavalla pyrittiin saamaan mahdollisim-

man kattavaa palautetta: Oppimateriaalin suurimmat virheet tulevat esiin luulta-

vasti yleisen palautteen kohdalla.   

Heuristisen arvioinnin tuloksena on lista tuotteen ongelmakohdista (Nielsen, 

1993, 159). Heuristiikkalistaan perustuvalla arvioinnilla siis selvitetään kattavasti 

tuotteen käytettävyyden ongelmakohtia, mutta ei sitä mitkä ongelmista ovat 

merkittävimpiä (Hyysalo, 2009, 171). Siksi tietynlainen vastausten luokittelu tu-

lee tarpeeseen ja se tehdään erillisessä vaiheessa. Tämä voidaan toteuttaa asi-

antuntijoiden avulla (Korvenranta, 2005, 115), jolloin he luokittelevat ongelmat 

niiden merkittävyyden ja tarvittavien toimenpiteiden perusteella. Kyseinen luokit-

telutapa valittiin tähän tutkielmaan kansallispuku-aiheen moninaisuuden vuoksi 

sillä arvioitiin, että asiantuntijoiden vastaukset tulevat luultavasti sisältämään 

paljon mielipiteitä ja subjektiivisia ehdotuksia. Usean asiantuntijan suorittamana 

luokittelu on myös puolueettomampi kuin tutkijan itsensä suorittamana.  

Asiantuntijoiden muistiinpanoista tiivistettiin ajatukset kommenteiksi, jotka olivat 

sisällöltään joko myönteisiä tai rakentavia eli ongelmakohtia esiintuovia. Raken-

tavat kommentit koottiin yhdeksi listaksi ja lähetettiin edelleen asiantuntijoille. 

Kommentit luokiteltiin kolmiportaisen luokitteluasteikon mukaisesti: 0. Ei olen-

naista 1. Pieni virhe tai ristiriita, tulee pohtia uudelleen 2. Todella merkittävä 

asia, korjattava heti. Luokitteluasteikossa on sovellettu Nielsenin (1994) 5-por-

taista vakavuusluokitus-asteikkoa. Arvioinnin lopputuloksena oli kolmeen eri ka-

tegoriaan jaetut rakentavat kommentit, joiden perusteella oppimateriaalia kehi-

tettiin. Arvioinnin tuloksia sekä kommentit esitellään luvussa 6.  
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5 KEHITTÄMISSYKLI I 

 
 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voi todeta, että uudelle ja ajantasaiselle kan-

sallispuku-oppaalle on tarve. Julkisessa levityksessä ei ole kansallispuku-opasta, 

joka tarjoaisi kattavan ja houkuttelevan tietopaketin kansallispuvuista sekä oh-

jeita ja neuvoja kansallispuvun käyttöön aloittelijoille. Tällä tutkielmalla pyritään 

vastaamaan tähän tarpeeseen. Tutkielman seuraavassa vaiheessa syvennytään 

oppaan sisältöihin sekä esitystapaan. Ensimmäisessä empiirisessä ongelma-

analyysissä tarkastellaan kansallispukuilmiötä sekä kansallispukujen käyttöä, 

joita tutkitaan asiantuntijahaastattelun keinoin. Haastattelujen tulokset toimivat 

yhdessä kirjallisuuskatsauksen kanssa perustana kansallispuku-oppaan ensim-

mäisen version kehittämiselle. Kehittämisvaihe I kuvaa kansallispuku-oppaan en-

simmäisen version valmistusta.  

 

 

5.1 Empiirinen ongelma-analyysi I 

 
Ensimmäisessä empiirisessä ongelma-analyysissä pyritään vastaamaan kah-

teen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 1. Minkälaista oppimateriaalia kan-

sallispuvuista tulisi kehittää? ja 2. Mitä materiaalin tulisi sisältää? Jotta näihin ky-

symyksiin kyettäisiin vastaamaan mahdollisimman kattavasti, kartoitettiin asian-

tuntijahaastattelujen avulla kansallispukujen käyttöä sekä kansallispukuilmiötä 

tänä päivänä syventyen ajankohtaisiin teemoihin ja pukuihin liitettyihin arvoihin. 

Kartoitus toteutettiin neljän asiantuntijahaastattelun avulla. Tässä luvussa kuvail-

laan ongelma-analyysiä tutkielman vaiheena sisältäen analyysin sekä päätulok-

set aineiston kehittämistä varten. Asiantuntijahaastattelua menetelmänä esitel-

lään luvussa 4.   

 

Haastattelujen aineisto on kertomusmuotoinen. Kertomuksia oli kussakin haas-

tattelussa 27- 37 kappaletta ja ne olivat luonteeltaan hyvin erilaisia sekä erimit-

taisia. Tarinat olivat sekä teeman sisäisiä että liikkuivat teemasta toiseen. Suurin 

osa tarinoista on tutkimushenkilöiden yksittäisiä puheenvuoroja. Kertomuksien 
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analyysissä koettiin parhaaksi pitää ilmaisut kiinni siinä yhteydessä jossa ne esi-

tettiin, jotta puheen sisältö pysyisi helpommin tulkittavana. Ilmaisujen kontekstit 

ovatkin ensisijaisen tärkeitä fenomenologisessa analyysissä (Syrjälä ym, 1994, 

143, 124). 

 

Useat kertomukset olivat yhden kappaleen mittaisia. 

 

A: Joka kerta ku joku sanoo että en haluu laittaa sinne juhlii kansallispukuu 
päälle ku ei siel oo kellää muullakaan ni ei pitäskää ajatella sillei vaa aja-
tella nii et mie laitan sen päälle ni ens kerral ehkä joku muuki uskaltaa. Tai 
sit voi soittaa sille jollekki kaverille että laita sieki ni en oo yksinää. 
 

 

Toisinaan kertomukset olivat hyvinkin pitkiä ja poukkoilivat puheenvuorosta toi-

seen. 

  

C: Mut vähän sama asia et voinhan mä laittaa lenkkitossut kansallispuvun 
kanssa. Niin samal mul vois olla niinku nauha päässä et se on niinku sa-
manarvonen asia miun mielest ja nythän tuol Facebookissa on heitetty 
semmonen pue pääsi-haaste ja siel kootaan päähinekuvia ja kaikkee 
muuta tämmöstä niin sillei se on aika niinku merkityksellinen asia. Koska 
se ei oo pelkästään tämmönen ulkonäköasia vaan se kuuluu puvun siihen 
ideaan että siin on myös päähine. 
H: Niin, kyllä. Joo eli vois sanoa että ihmiset on jollain tasolla lähteny siihen 
mukaan. 
C: Joo, ja sitte ehkä se kans että yhteen aikaan ne tykkimyssyt oli sem-
mossii että ne pysy huonosti päässä. Et tiiän sellasii ihmisii joilla pysyy tyk-
kimyssy päässä niin että ku on lyhyet hiukset niin ne laittaa pitsin päähän 
näin ja pitää tuolt takaa kiinni, painaa myssyn siihen ja se on siinä, ei tarvii 
mitenkää kiinnittää. 
H: Niin, se on niin istuva. Eiks usein pinneillä laiteta kiinni? 
C: Pinneillä tai neuloilla, että esimerkiks se mun oma tanu niin ku mie laitan 
tukan hyvin kiinni niillä kumilenkeillä ja muutamal pinnillä. Sen jälkeen mä 
laitan sellasen pellavalangast köytetyn timpin tähän päähän niin sitten 
muutamalla tommosel nuppineulalla, laitan sen päähineen kiinni ja se kes-
tää ihan niin hyvin et esimerkiks kun oltiin tuulettamassa nii mie puin sen 
puvun aamulla päälle ja sitten myö lähettii ja tultiin pois, mie otin sen pää-
hineen pois päästä. 
H: Niin, eli pysy tosi hyvin toisinsanottuna. 
C: Niin, ja kun ajattelee että mentii ulkona ja ajettiin takseissa ja ratikois nii 
ei ollu mitään ongelmaa 
H: Mm, mm.  
C: Et ainut mitä on nii ei voi tällee rennost nojata koska se on niinku tääl 
takaraivol.  
H: Niimpä, joo.  
C: Mmm, et se ei ollu ollenkaan hankala. 
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Kansallispuku 
minuuden 

rakentajana

• Sukujuuret ja 
perheen merkitys

• Identiteetin ja roolin 
ilmennys

Kansallispuvun 
käyttäminen

• Puku juhlakäytössä

• Puvun 
käytännöllisyys

• Päähineisiin 
panostaminen 

”Me kansallispuku-
ihmiset”

• Puvun käyttäminen 
yksin, huomion 
herättäminen

• Yhteisöllisyys, 
kansallispuku kupla

• Ulkopuolisten 
asenteet

• Moninaiset 
vaikuttimet

• Pölynen imago

Pukusuositusten arvo

• Istuvan, oikean 
mallisen puvun 
merkitys

• Ohjeet suojelevat 
pukua

• Tarkistuksien 
merkitys

• Vanhat uskomukset 
vahvassa

Kansallispuvut 
nosteessa

• Suosio kasvussa

• Nuorissa on vara

• Puku osana 
yhteiskuntaa

• Innostusta 
arvostuksen ja 
käytön 
laajennukseen

• Rentoutta ja iloa

• Ekologisuus

Käytännön keinoja 
näkyvyyteen

• Tuunaa mun perinne

• Pukutuuletuksen

• Kurssien merkitys

Ihanat kansallispuvut

• Puvun estetiikka

• Pukujen arvostus

• Käsityön merkitys

Kertomukset jaettiin kategorioihin hyödyntämällä tulkitsevaa analyysiä. Kategori-

sointi toteutettiin Aaltolan ym. (2001, s. 39-40) mukaan ensisijaisesti oman intui-

tion perusteella: löytäen kategorioita yhteenkuuluvuuden ja samanlaisuuden pe-

rusteella. Kertomuksia koko aineistosta kertyi yhteensä 128 ja ne jakautuivat 

merkitystensä perusteella 26:n kategoriaan, jotka jaettiin seitsemään yläkatego-

riaan alla olevan kaavion mukaisesti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haastatellut asiantuntijat toivat puheenvuoroissa esiin yhteneväisen toiveen pu-

kujen käytön levittämisestä sekä pukujen käyttöön liittyvien asenteiden pehmen-

tämisestä. He pitivät tärkeämpänä sitä, että pukuja ja sen osia käytetään, niin 

esikuvien mukaisesti kuin yhdistettyinä muihin vaatteisiin, kuin sitä että pukujen 

käyttöä rajaisivat tiukat säännöt joiden rikkomisen pelossa puvut jätetään kaap-

piin pölyttymään. Tämä havainto tiivistää vastauksen myös tutkielman ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen: Minkälaista oppimateriaalia kansallispuvuista tulisi 

kehittää? Yläkategoriat ”Käytännön keinoja näkyvyyteen” sekä ”Kansallispuvut 

nosteessa” tukevat myös tätä ajatusta korostaen nuorten roolia sekä kansallispu-

kujen asemaa yhteiskunnassa. Niin uusien pukujen tilaukset, pukukyselyt kuin 

yleiset asenteet olivat asiantuntijoiden mukaan nousussa, jonka he kokivat hy-

väksi asiaksi. Pukujen suosiota he arvelivat nostattavan hyvät esimerkit puvun 

käytöstä, ekologiset arvot sekä ”kansallispukusuvaitsevaisuus”, jolla tarkoitettiin 

kansallispukujen vapaamman käytön ja soveltamisen hyväksymistä.  
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”Me kansallispuku-ihmiset” – yläkategoria sisälsi runsaasti kertomuksia, joissa 

korostui yhteisöllisyyden merkitys kansallispukuja käyttävien keskuudessa. 

Haastatteluissa nousi esille kansallispuku – ryhmä Facebookissa, joka tutkimus-

henkilöiden mukaan yhdistää harrastajia. Samalla kun yhteisöllisyys nähtiin voi-

mavarana, se koettiin myös rajoittavana tekijänä uusille tulokkaille. ”Kansallis-

puku-kupla” oli samalla sekä turvallinen oman mielenkiinnon kohteen ilmaisu-

paikka ja alue, jonka sisällä ajankohtainen tieto ja asenteet pysyvät. Tässä tut-

kielmassa kehitettävän materiaalin tavoitteeksi muodostuukin kuplan raottami-

nen mahdollisimman monelle uudelle ihmiselle.  

 

”Kansallispuvun käyttäminen” – yläkategoria tiivisti koko kansallispukuilmiön yti-

men sekä muodostaa pohjan kehitettävän oppimateriaalin sisällölle vastaten sa-

malla toiseen tutkimuskysymykseen: Mitä materiaalin tulisi sisältää? Asiantunti-

joiden haastatteluissa korostui kuinka kansallispukujen käyttö itsessään on kan-

sallispukuilmiön kannalta kaikista merkityksellisintä. Erityisesti pään pukeminen 

nousi esille jokaisessa haastattelussa: nauhat neuvottiin jätettävän lapsille ja ai-

kuisten toivottiin käyttävän aikuisille kuuluvia päähineitä.  

 

Yläkategoriat ”Käytännön keinoja näkyvyyteen” sekä ”Pukusuositusten arvo” ko-

kosivat runsaasti kansallispukujen harrastamiseen sekä pukujen käyttämiseen 

liittyvää tietoa, jonka tulisi sisältyä kehitettävään oppimateriaaliin. ”Käytännön kei-

noja näkyvyyteen” – yläkategoria sisälsi ajatuksia kansallispukujen näkyvyyden 

edistämisestä. Merkityksellisimmiksi keinoiksi nousivat erilaiset tempaukset, kan-

sallispukutuuletukset eli kansallispukuisten ihmisten kokoontumiset sekä kansal-

lispukukurssit, joiden tulisi ilmetä myös kehitettävässä oppimateriaalissa. ”Puku-

suositusten arvo” – yläkategoriassa tiivistyi ajankohtaisen tiedon merkitys kansal-

lispukuharrastuksessa. Ohjeiden mukaan, huolella valmistettu puku koettiin kau-

niiksi ja merkitykselliseksi sekä virheellisten tietojen korjaaminen tärkeäksi. Suo-

situsten ajateltiin myös suojelevan pukujen aitoutta. Tarkistettuja pukuja arvos-

tettiinkin enemmän kuin tarkastamattomia, mutta kaikkia pukuja arvostettiin 

osana suomalaisten kansallispukujen kirjoa. 
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Kansallispukuihin liittyy myös paljon arvoja, jotka lisäävät pukujen merkitykselli-

syyttä. Tämän vuoksi myös suoraan käytäntöön liittymättömät arvot tulisi kuulua 

kehitettävään oppimateriaaliin. Yläkategorioissa ”Ihanat kansallispuvut” ja ” Kan-

sallispuku minuuden rakentajana” ilmeni, että vaikka tutkimushenkilöt kokivat itse 

merkitykselliseksi valita kansallispuku juuriensa perusteella, oli heidän mukaansa 

sallittua valita puku myös juurista välittämättä. Kansallispuvulla koettiin olevan 

yhteys menneisiin sukupolviin ja sen käyttöä pidettiin omaa identiteettiä vahvis-

tavana tekona.  

 
Edellä kuvatut seitsemän yläkategoriaa sekä niiden sisällöt toimivat yhdessä alan 

kirjallisuuden kanssa lähtökohtana kansallispuku-oppaan kehitykseen tässä tut-

kielmassa.  

 

  

5.2 Kehittämisvaihe I  

 
Oppaan kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin raakaversio op-

paasta verkkosivujen muotoon, sillä se tulee todennäköisesti olemaan myös lo-

pullisen oppaan muoto. Verkkosivupalvelimeksi valikoitui ilmainen Webnode-pal-

velin, joka vaikutti sekä helppokäyttöiseltä ja turvalliselta, että aiheeseen sopi-

valta ympäristöltä. Oppaan kehittämisen lähtökohtana oli helppokäyttöisyys ja 

selkeys sekä sivujen visuaalinen miellyttävyys. Prosessissa pyrittiin välttämään 

pitkiä, vaikeasti ymmärrettäviä tekstikappaleita ja muodostamaan sivut paloista 

ja helposti omaksuttavista osista. Tämä vastaa myös kolmanteen tutkimuskysy-

mykseen: Missä muodossa opas tulisi olla? 

 

Koska oppaan avulla pyritään herättämään kiinnostusta kansallispukuihin, on jo 

ensimmäisessä versiossa otettava huomioon sivujen houkuttelevuus sekä ensi-

vaikutelman merkitys. Kuvat ja sivun visuaalinen ilme on ensivaikutelman kan-

nalta hyvin merkityksellisiä, joten niihin panostaminen korostuu myös kehityspro-

sessissa. Oppaan ensimmäisessä versiossa kuvien käyttöä on hahmoteltu esi-

merkkikuvan avulla. Varsinaiset materiaaliin sopivat kuvat vaativat kuitenkin huo-

mattavasti enemmän huomiota kuin tämän tutkielman puitteissa oli mahdollista. 

Tämän vuoksi varsinaisten kuvien hankinta siirrettiin tutkielman ulkopuolelle.  
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Ensimmäisenä hahmoteltiin verkkosivujen rakennetta: etusivu, jossa lyhyet esit-

telyt sisällöstä ja linkit, jonka kautta löytyy lisää tietoa. Pyrkimyksenä oli se, että 

etusivu houkuttelisi syventymään oppaaseen tarkemmin sekä esittelisi oppaan 

pääsisällöt. Sisällöt jäsennettiin yläotsikkojen alle erillisille sivuille: kolmelle var-

sinaiselle sisältösivulle, jotka muodostuivat oppaalle asetettujen tavoitteiden sekä 

kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen ongelma-analyysin perusteella. Yläotsikot 

ovat tietoa, ohjeita ja vinkkejä. Yläotsikoiden nimet ovat tarkoituksella lyhyitä ja 

yksinkertaisia, pyrkien houkuttelemaan lukijaa.  

 

Etusivu 
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Neljäntenä sivuna luotiin kuvagalleria, jossa kaikki sivustolla esiintyvät kuvat oli-

sivat helposti nähtävillä. Neljäs sivu ei tarkoituksen mukaisesti ole etusivun esit-

telyssä, koska se ei itsessään tuo lisää sisältöä oppaaseen, vaan pikemmin ko-

koaa tietoa. Kaikki neljä sivua, etusivu sekä alasivut asetettiin myös sivuston va-

likkoon, jotta sivulla navigoiminen olisi mahdollisimman helppoa 

 

 

Etusivu ja valikko 

 

Tietoa-sivu koostuu kolmesta osiosta: Pikaopas, Mistä kansallispuvut tulevat? ja  

Kansallispuku nykypäivänä. Pikaopas kerää Tietoa-sivun alkuun tiiviiseen muo-

toon tärkeimmät asiat kansallispuvusta ja siihen liittyvistä asioista. Osion tarkoi-

tus on tarjota perustietopaketti, mikäli lukija ei ole kiinnostunut käyttämään ai-

kaansa aiheen tutustumiseen muutamaa minuuttia enempää. Se koostuu kysy-

myksistä ja vastauksista, jotka on koottu kirjallisuuskatsauksessa ja asiantuntija-

haastatteluissa korostuneista aiheista: kansanpuvun ja kansallispuvun määritel-

mät, sekä tietoa pukujen merkityksistä ja käyttämisestä.  

 

Kaksi muuta osiota jakavat nämä aiheet ja syventyvät omiin aiheisiinsa tarkem-

min. Mistä kansallispuvut tulevat? -osio määrittelee hieman laajemmin kansan-

puvun ja kansallispuvun käsitteet sekä kertoo kansallispukujen historian tiivistet-

tynä aina nykypäivään asti. Kansallispuku nykypäivänä on osio, jossa nostetaan 

esille kansallispukuilmiön erityispiirteitä nykypäivänä sekä kerrotaan kansallispu-

kuharrastuksesta. Osion toinen nimi voisi olla Kansallispuvun erityispiirteet tai 
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Ihanat kansallispuvut, koska nämä ilmaisut kuvaavat sanomaa, jota osio pyrkii 

välittämään. 

 

Ohjeita-sivu koostuu kahdesta osiosta: Ohjeita ja Pukeutumisohjeet. Ohjeita-osio 

alkaa lyhyellä selostuksella osion sisällöistä sekä linkistä pukeutumisohjeisiin. 

Tämän lisäksi osio sisältää kolme palstaa: Kansallispuvun käyttö, Mistä oma 

puku? ja Käyttö arjessa, jotka muodostavat yhdessä tietopaketin kansallispuvun 

käyttämiseen liittyen. Tiedot on ensisijaisesti koottu asiantuntijahaastatteluiden 

perusteella, jonka lisäksi sisältöä on täydennetty kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Otsikointi on pyritty tekemään käyttäjälähtöisesti, niin että sisältöä olisi helppo 

lähestyä ja tutkia tarkemmin.  

 

Ohjeita-sivu 
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Vinkkejä-sivu syntyi kolmesta sisältösivusta viimeisenä. Syynä oli tarve jakaa asi-

antuntijahaastatteluissa esiin tulleita kansallispukuilmiön kiinnostavia erityispiir-

teitä sivustolle. Vinkkejä sisältää ajankohtaisia, hyödyllisiä ja mielenkiintoisia tie-

toiskuja kansallispuvuista. Tämän sivun tarkoituksena on myös esitellä tuoreita 

näkökulmia kansallispukuihin. Sivuston jatkuvuuden ja ajankohtaisuuden kan-

nalta parasta olisi, jos osiota päivitettäisiin säännöllisesti jatkossakin. 

 

Vinkkejä-sivu  
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6 KEHITTÄMISSYKLI II 

 
 
Kehittämissyklin II:n lähtökohtana on raakaversio kansallispuku-oppaasta, joka 

on kehitetty kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastettaluiden avulla. Tutkiel-

man seuraavassa vaiheessa toteutettiin toinen empiirinen ongelma-analyysi, 

jossa raakaversiota eli oppaan ensimmäistä versiota testattiin heuristisen asian-

tuntija-arvioinnin keinoin. Sitä seuraavassa toisessa kehittämisvaiheessa opasta 

kehitetään arvioinnin tulosten perusteella. Tämä luku kuvaa arvioinnin toteutusta, 

tuloksia ja arvioinnin vaikutuksia oppaaseen sekä pyrkii vastaamaan neljänteen 

ja viidenteen tutkimuskysymykseen.  

 

 

6.1 Empiirinen ongelma-analyysi II 

 

Toinen empiirinen ongelma-analyysi toteutettiin heuristisen asiantuntija-arvioin-

nin keinoin. Tässä kappaleessa kuvaillaan asiantuntija-arviointia vaiheena sisäl-

täen käytännöntoteutuksen sekä tulokset. Tämän vaiheen avulla pyrittiin vastaa-

maan kahteen viimeiseen tutkimuskysymykseen: 4) Tulisiko oppaaseen lisätä jo-

tain? 5) Tulisiko oppaassa muuttaa jotain osaa? Heuristista asiantuntija-arviointia 

menetelmänä kuvaillaan tarkemmin tämän tutkielman kappaleessa 4. 

 

Asiantuntija-arviointi suoritettiin vapaasti laadittavien muistiinpanojen avulla. Asi-

antuntijat saivat halutessaan nojata arvioinnissaan oppaan kehittämistä varten 

tehtyyn heuristiikkalistaan. Ohjeet arvioinnin toteutukseen lähetettiin sähköpos-

tilla (Liite 2) ja ohjeistuksena oli toimittaa muistiinpanot sähköpostin vastauksena. 

Heuristiikkalistan käyttäminen esitettiin tarkoituksella vapaaehtoisena, jotta sen 

käyttäminen ei vaikeuttaisi asiantuntijoiden arviointia tai ohjaisi pakotetusti tietyn-

laiseen toimintatapaan. Tähän ratkaisuun päädyttiin muun muassa sen vuoksi, 

että opasta mahdollisesti myöhemmin käyttävät tahot eivät näe heuristiikkalistaa, 

vaan arvioivat oppaan toimivuutta puhtaasti oman kokemusmaailmansa perus-

teella. Alla esiteltynä asiantuntija-arvioinnin heuristiikkalista, joka on koottu oppi-

materiaalille asetettujen kriteerien sekä Nielsenin heuristiikkalistan avulla. 
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1. Selkeys ja yksinkertaisuus 

•Opas on tarpeeksi jäsennelty ja helposti luettava.  
•Siinä on tarpeeksi, mutta ei liikaa, tietoa. 
•Faktat on ilmaistu tiiviisti ja ymmärrettävästi konkreettisia esimerkkejä hyödyn-
täen.  
•Opas on selkeä, johdonmukainen ja helppokäyttöinen 
 
 

2.  Informatiivisuus 

•Opas sisältää kansallispuku-kulttuurin historian sekä nykytilanteen kannalta 
tärkeimmät tiedot, jotka esitellään monipuolisesti ja tuoden esille erilaisia näkö-
kulmia.  
 
 

3.  Innostavuus ja houkuttelevuus 

•Oppaan ulkoasu on houkutteleva ja kannustaa tutustumaan kansallispukuihin.  
•Sisältö innostaa lukijaa tutustumaan aiheeseen sekä herättää positiivisia tunte-
muksia kansallispukuja kohtaan.  
 

 

Asiantuntijoiden rakentavia kommentteja tuli yhteensä 46 kappaletta. Positiiviset 

kommentit olivat pääasiassa hyvin yleisiä ja lähinnä vahvistivat työn merkitystä 

tai oppaan yleisen ilmeen ja sisällön onnistumista. Asiantuntija-arvioinnin tavoit-

teena on etsiä käytettävyysongelmia tai virheitä, joiden avulla opasta voidaan ke-

hittää eteenpäin. Tämän vuoksi positiivisia kommentteja ei ole listattu muiden 

kommenttien kanssa. Tiivistämällä ja yhdistämällä merkitykseltään samanlaiset 

kommentit luokittelua varten, sekä poistamalla kirjoitusvirheitä koskevat kom-

mentit, jotka korjattiin ilman luokittelua, kommenttien lopulliseksi lukumääräksi tuli 

42. Kommentit (Liite 3) sekä ohjeet luokittelua varten (Liite 4) lähetettiin asiantun-

tijoille, jotka luokittelivat kommentit merkittävyytensä perusteella. Kaikki kommen-

tit sekä niiden luokittelussa annetut arvot ovat alla olevassa taulukossa. Seuraa-

vassa luvussa eritellään asiantuntijoiden kehityskommentteja sekä kuvaillaan op-

paaseen tehtyjä korjauksia.   

 

0 = Ei olennaista 

1 = Pieni virhe tai ristiriita, tulee pohtia uudelleen  

2 = Todella merkittävä asia, korjattava heti 
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TAULUKKO 2. Asiantuntijoiden kommentit ja luokittelut 
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6.2 Kehittämisvaihe II 

 
Toisessa kehittämisvaiheessa kansallispuku-opasta kehitettiin asiantuntijoiden 

kommenttien avulla ja vastattiin kahteen viimeiseen tutkimuskysymykseen: 4) Tu-

lisiko oppaaseen lisätä jotain? 5) Tulisiko oppaassa muuttaa jotain osaa? Muu-

toksia oppaaseen tehtiin sen perusteella kuinka merkityksellisiksi kommentit luo-

kiteltiin. Mikäli kaikki tai suurin osa asiantuntijoista antoi arvoksi 0, ei asiaan kiin-

nitetty sen enempää huomiota. Samoin jos kaikki tai suurin osa asiantuntijoista 

antoi arvoksi 2, korjattiin asia asiantuntijoiden osoittamalla tavalla tai nojautuen 

kirjallisuuteen aiheesta. Mikäli kommentti oli saanut paljon 1 arvoja tai yhden 2 

arvon, kommentin sisältöä pohdittiin ja tarvittavat korjaukset tehtiin tutkielman te-

kijän omalla arviolla. Muutamat kommentit koskivat kirjoitusvirheitä materiaalissa, 

jotka korjattiin suoraan. Tätä järjestelmää noudattamalla suurin osa kaikista kom-

menteista johti aiheen korjaamiseen oppaassa (TAULUKKO 2.).  

 

Osa kommenteista koski yksittäisen sanan tai lauseen muuttamista, jolla pyrittiin 

ilmaisemaa asia tarkemmin tai eri tavalla. Useampi asiantuntijoiden kommentti 

nosti esiin tavan, jolla kansallispukuja koskevista pukeutumissuosituksista olisi 

kannattavaa puhua. Oppaassa oli käytetty ilmaisuja sääntö, rajata ja pakollinen, 

joiden sijasta asiantuntijat ehdottivat esimerkiksi sanaa suositus. Opasta kehitet-

tiin näiden kommenttien pohjalta. 

 

Muutamat korjauksista olivat lähinnä yksittäisten lauseiden tai sanojen poista-

mista. Pikaoppaan kysymyksestä Mitä pukua voi käyttää? poistettiin lause Puku-

jen käyttö ei ole rajattua. Tällä ratkaisulla pyrittiin välttämään rajoituksien ja sään-

töjen korostaminen, kuten edellisessä kappaleessa kuvattiin. Lause on myös si-

sällöltään merkityksetön, sillä samasta aiheesta jatketaan positiivisemmalla sä-

vyllä seuraavassa lauseessa.  

 

Sisältöä koskevia kommentteja oli lisäksi muun muassa tarkentamaan tietojen 

esitystä sekä eettisten näkökulmien huomioimiseksi. Kansallispukujen valmista-

jiin lisättiin maininnat, että luetellut kansallispukujen valmistajat ovat vain esi-

merkkejä sekä linkki laajempaan listaukseen kansallispukujen valmistajista. Op-

paasta löytyi myös muutama asiavirhe, jotka korjattiin asian mukaisesti.  
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Tietoa-sivun Pikaopas-osiota koskevia kommentteja oli kaikista kommenteista 

eniten ja sen vuoksi sitä koskevia kehittämismuutoksia oli eniten. Pikaopas on 

myös hyvin merkityksellinen sivu, sillä sen on tarkoitus tiivistää kansallispukuihin 

liittyvä tieto sekä samalla koko sivuilta löytyvä informaatio. Tämän vuoksi Pika-

oppaassa olevien tietojen tulee olla erityisen hyvin ilmaistuja ja selkeitä. Pikaop-

paasta korjattiin kansanpuvun määritelmää siten, että keskiössä ovat pukujen 

osien luetteloinnin sijasta puvun yleinen kuvailu. Samalta sivulta korjattiin myös 

kansallispuvun määritelmä vapaammasta kuvailusta Kaukosen Suomalaiset kan-

sanpuvut ja kansallispuvut –teoksen (1985, 277) määritelmään: 

 

"Kansallispuvut ovat kansanpukujen asiantuntijain suunnittelemien mallien mu-

kaan nykykäyttöön valmistettuja uusintoja talonpoikaisväestön 1700- ja 1800-lu-

vulla käyttämistä ja alueelleen tyypillisistä kansanpukujen perinteisistä juhla-

asuista” 

 

Osa kommenteista koski sisällön lisäämistä oppaaseen. Lisääminen tarkoitti 

yleensä muutaman sanan tai kokonaisen lauseen lisäämistä. Esimerkiksi Mistä 

kansallispuvut tulevat? –osioon lisättiin kattavampi lista kansallispukuun kuulu-

vista osista. Tämän vuoksi osioon lisättiin kokonaan uusi tekstipalsta, jossa ku-

vaillaan kansallispukuihin kuuluvia osia. Listaa laajennettiin asiantuntijoiden kom-

menttien mukaisesti ja siihen lisättiin maininta osien vaihtelevuudesta pukukoh-

taisesti.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

Mistä kansallispuvut tulevat, toinen versio 

 

 

Oppaaseen lisättiin kauttaaltaan enemmän linkkejä, joiden kautta voi löytää lisää 

tietoa aiheesta. Erityisesti ”Kansallispuku – Folkdräkt” Facebook-ryhmän linkkejä 

lisättiin useaan kohtaan, sillä sen merkitys kansallispukutiedon ja verkoston alus-

tana korostui myös asiantuntijoiden vastauksissa.   

 

Oppaan asettelua ja esitystapaa koskevia kommentteja oli vain muutama, joista 

yksi johti oppaan kehittämiseen tutkielman tässä vaiheessa. Kansallispukujen 

lyhyt historia –osion rakennetta muutettiin niin että yläreunassa teksti alkaa va-

semmasta kulmasta ja kuva on oikealla puolella, kun alkuperäisessä versiossa 

kuva oli vasemmalla ja teksti oikealla. Tämä lisää asiantuntijoiden mukaan op-

paan helppolukuisuutta sekä vähentää väärinymmärrysten riskiä. 
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Kansallispukujen lyhyt historia, toinen versio 

 

Asiantuntijoiden positiivisten kommenttien mukaan opas oli yleisesti onnistunut 

tavoitteessa olla selkeä, informatiivinen ja houkutteleva. Oppaan muoto ja esi-

tystapa nähtiin onnistuneena. Tätä havaintoa vahvisti myös se, että edellä mai-

nittuja suurempia korjausehdotuksia ei tullut. Lähes kaikki kommentit koskivat 

oppaan sisältöä. Kaikista kommenteista vain 3 ei johtanut muutoksiin oppaassa, 

joten lähes kaikki kommenteista johti oppaan kehittämiseen. Kommentit sisälsi-

vät myös ehdotuksen jatkoa varten: materiaalissa käytettyjen kuvien tulisi olla 

kauniita, esteettisiä, siistejä ja puvut hyvin puettuja. Huomioon ottaen tutkimuk-

sen tavoitteet on tämä ehdotus varsin osuva ja sitä pyritään noudattamaan op-

paan jatkokehityksessä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

7.1 Yhteenveto 

 

Tutkielma toteutettiin kehittämistutkimuksena, jonka tavoitteena oli kehittää uutta 

oppimateriaalia sekä testata asiantuntijahaastattelun ja heuristisen asiantuntija-

analyysin sopivuutta tämän kaltaisen materiaalin kehittämiseen. Tutkimustehtä-

vänä oli kehittää aloittelijoille suunnattua oppimateriaalia kansallispuvuista ja nii-

den käytöstä. Tavoitteena oli tuottaa innostavaa ja informatiivista materiaalia, 

joka tarjoaisi helpon kanavan tutustua kansallispukuihin. Kehitetty Kansallispuku-

opas löytyy osoitteesta https://kansallispuku-opas.webnode.fi/. 

 

Tutkielman alussa kartoitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla kansallispukuilmiötä 

osana kulttuuriperintöä sekä tarkasteltiin aikaisempia tutkimuksia kansallispu-

vuista. Kirjallisuuskatsauksen toisessa vaiheessa syvennyttiin oppimateriaalei-

hin, verkko-oppimateriaaleihin sekä kansallispuku-aiheisiin oppimateriaaleihin. 

Tämä kartoitus vahvisti tarvetta kansallispuku-oppaalle, sillä se paljasti että 

vaikka kansallispukuun liittyvää kirjallisuutta on runsaasti, kansallispuku-oppaita 

ei juuri ole.  

 

Kansallispuku-oppaalle hahmoteltiin kriteerit: 1) Selkeys ja yksinkertaisuus 2) In-

formatiivisuus 3) Innostavuus ja houkuttelevuus. Kriteerit toimivat oppaan kehit-

tämisen perustana. Opasta kehitettiin asiantuntijahaastatteluiden sekä heuristi-

sen asiantuntija-arvioinnin keinoin. Molemmissa menetelmissä käytettiin samoja 

asiantuntijoita: haastatteluissa oli neljä asiantuntijaa, joista kolme osallistui 

heuristiseen asiantuntija-analyysiin. Tämän menettelyn ansiosta suhde tutkijan ja 

asiantuntijoiden välillä oli hieman normaalia pidempi ja asiantuntijoiden rooli tut-

kielmassa oli hyvin merkityksellinen. 
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Asiantuntijahaastattelut tuottivat runsaasti aineistoa kansallispukujen tilanteesta 

nykypäivänä sekä niihin liitetyistä merkityksistä. Haastattelut kartoittivat yleisesti 

kansallispukuilmiötä, joka osoittautui onnistuneeksi tavaksi aloittaa kansallis-

puku-oppaan kehittäminen. Tästä näkökulmasta myös oppaan tarkoitus on ku-

vailla kansallispukuilmiötä yleisesti ja samalla kokoaa ilmiön kannalta merkityk-

sellisimmät asiat, jotka ovat myös aloittelijoille tärkeintä tietoa aiheesta.  

 

Heuristisen asiantuntija-arvioinnin avulla kehitettiin oppaan ensimmäistä ver-

siota. Asiantuntijat saivat vapaasti tutustua oppaaseen, tehden samalla muistiin-

panoja kehittämisen kohteista sekä muista opasta koskevista huomioista. Arvi-

oinnin tueksi tarjottiin heuristiikkalista, joka sisälsi myös oppaalle annetut kriteerit. 

Arviointi olisi voitu suorittaa myös ilman listaa. Se osoittautui kuitenkin hyödyl-

liseksi, sillä osa asiantuntijoista käytti vapaaehtoisesti listaa arvioinnin tukena.  

 

Asiantuntijoiden kommentit sisälsivät pääasiassa oppaan tekstiä ja sisältöjä ke-

hittäviä ajatuksia. Tutkielman aikana tälle ei löytynyt selittävää tekijää. Yksi mah-

dollinen selitys voi olla, että oppaan esitysasu ja rakenteet olivat onnistuneita. 

Tätä ajatusta tukee asiantuntijoiden muutama maltillisesti positiivinen kommentti 

aiheesta. Toinen selitys asialle voi olla se, että opas sisältää runsaasti tekstiä, 

jolloin huomio kiinnittyy automaattisesti ensisijaisesti teksteihin.  

 

Kehittämiskommenteista merkittävänä johtoajatuksena erottui ajatus kansallispu-

kuihin liittyvän kielen pehmentämisestä. Muun muassa sanojen sääntö, rajoitus, 

pakko, käyttöä neuvottiin välttämään, jotta oppaan kieli olisi mahdollisimman 

myönteistä eikä huomio kiinnittyisi negatiivisiin mielikuviin kansallispukujen käy-

tön rajoituksista. Oppaasta korjattiin kaikki tähän viittaavat ilmaisut. Kielen peh-

meys ja suvaitsevaisuus tulisi ottaa huomioon myös muissa aiheen julkaisuissa.  

 

Toinen kehittämiskommenteissa toistunut teema oli eri kansallispukujen ja puku-

jen käytön moninaisuus. Suomalaisia kansallispukuja on yli 140 erilaista ja niissä 

on runsaasti vaihtelua. Kansallispuvuista on lopulta vaikea puhua yleistäen, 

koska kansallispuku-sana käsittää niin laajan joukon erilaisia asuja. Kansallis-

puku-oppaan kehittämisessä pyrittiin ottamaan tämä huomioon esimerkiksi siten, 
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että pukujen osien luetteloa laajennettiin ja lisättiin maininta osien vaihtelevuu-

desta puvuissa. Kansallispukujen käytön moninaisuudesta kertoi maininnat 

useista erilaista pukujen käyttöön liittyvistä tempauksista: kansallispukujen käyttö 

on kenties monimuotoisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on kansallispu-

vun maineen kannalta eduksi, sillä suvaitsevaisuus puvun käytössä sekä siitä 

seuraava näkyvyys madaltavat kynnystä tutustua kansallispukuihin. 

 

 

7.2 Luotettavuus 

 

Kehittämistutkimukselle ei ole yhteneviä tutkimuskäytäntöjä, jotka ohjaisivat tut-

kijan toimintaa, vaan jokainen tutkimus luo käytäntönsä itse ja soveltaa eri me-

netelmiä tavoitteidensa mukaisesti. Tämän vuoksi kehittämistutkimuksen luotet-

tavuutta menetelmänä on kritisoitu. Kehittämistutkimuksen kriteerit luotettavuu-

delle perustuvatkin tarkkaan dokumentointiin ja valintojen perusteluun, johon 

myös tässä tutkielmassa on pyritty. (Collins ym, 2004, 34-36.) Myös Hirsijärvi, 

Remes ja Sajavaara (2004, 217) määrittelevät tutkimuksen tarkan raportoinnin 

luotettavuutta parantavaksi menetelmäksi.  

 

Tulkittaessa haastatteluaineistoa luotettavuuteen vaikuttaa se kuinka hyvin 

haastateltujen sanoittamat merkitykset on löydetty ja tulkittu, eli kuinka hyvin on 

toteutunut tulkintojen validiteetti (Syrjälä ym, 1994, 129-130). Tämän vuoksi ai-

neistoa käytiin läpi useaan kertaan varmistaen kertomusten eheyden ja pyrittiin 

pohtimaan merkityksiä haastateltavien näkökulmasta. Väärintulkintoja pyrittiin 

ehkäisemään Aaltolan ym. (2001, 40-41) keinoin merkitsemällä monitulkintaiset 

kohdat ylös ja paneutumalla niihin kuuntelemalla haastattelunauhaa uudestaan.  

 

Tutkielman asiantuntijoille lähetettiin aluksi tutkimussuostumus-lomake (Liite 5), 

jolla varmistettiin asiantuntijoiden sitoutuminen tutkimukseen sekä tuotiin esille 

mitä tietoja asiantuntijoista julkaistaan. Asiantuntijahaastatteluissa ja heuristi-

sessa asiantuntija-arvioinnissa käytettiin pääasiassa samoja asiantuntijoita. 

Asetelma vaikutti onnistuneelta: asiantuntijoiden ja tutkijan välille syntyi luotta-
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mus, joka oli eduksi koko tutkielman kannalta. Ensimmäiseen vaiheeseen osal-

listuessaan asiantuntijat eivät tienneet prosessin seuraavasta vaiheesta tai kan-

sallispuku-oppaan kehityksestä, joten vastaukset haastattelun kysymyksiin oli-

vat riippumattomia tutkielman jatkosta. 

 

Asiantuntijoiden taustat vaikuttavat tutkimuksen kulkuun ja saattavat myös vää-

ristää tuloksia. Myös haastattelun ulkoiset seikat kuten kesto, aika ja paikka 

ovat saattaneet vaikuttaa haastatteluun (Syrjälä ym., 1994, 130, 154). Haastat-

teluissa pyrittiin siihen, että haastattelutilanne olisi mahdollisimman luonnollinen 

ja mukava haastateltaville. Tämän vuoksi haastattelut toteutettiin heille luontai-

sissa ympäristöissä yliopiston tilojen sijasta. Samalla tilanteesta tehtiin mahdolli-

simman vaivaton ja stressitön haastateltaville. Kahdessa haastattelussa tutki-

mushenkilön puoliso tuli kotiin kesken haastattelun ja pysäytti haastattelun ku-

lun ja ajatuksenjuoksun. Tilanteet menivät kuitenkin molemmat nopeasti ohi ja 

haastateltava kykeni nopeasti palaamaan aiheeseen. 

  

Nielsen (1993, 165-167) on määritellyt kehittämistutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttaviksi tekijöiksi reliabiliteetin ja validiteetin. Reliabiliteetilla viitataan tutki-

muksen toistettavuuteen kun taas validiteetilla taas tuloksien siirrettävyyteen. 

Validiteettiin vaikuttaa erityisesti menetelmien valinta sekä niiden onnistunut 

käyttö.  

 

Tutkielman tiedonkeruu perustuu rajatun asiantuntijajoukon mielipiteisiin ja asi-

antuntemukseen, joka on huomioitava seikka tulosten yleistettävyydessä. Niel-

sen (1993, 165) osoittaa, että asiantuntijoiden määrällä on vaikutusta myös tut-

kimuksen reliabiliteettiin, sillä se todennäköisesti lisää myös parannusehdotus-

ten määrää. Asiantuntijoita ja siten myös kommentteja olisi voinut olla tässä tut-

kielmassa enemmän. Kuitenkin erityisesti sisältöä koskevia kommentteja tuli 

melko kattavasti ja niiden avulla saatiin kehitettyä materiaalia seuraavaa vai-

hetta varten. Oppaan sisältö määriteltiin myös tämän raportin alussa kehittämi-

sen pääpainoksi. Asiantuntijajoukon rajaus tässä tutkielmassa on perusteltua 

myös opinnäytetyön rajatuilla resursseilla sekä laajuudella. Heuristisessa arvi-

oinnissa merkityksellistä on myös arvioijien asiantuntemus (Nielsen, 1993, 166). 
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Kansallispuku-asiantuntijoiden valinnassa kiinnitettiinkin erityistä huomiota hei-

dän osaamiseensa aiheen tiimoilta.  

 

Koska tutkielmassa käytettiin asiantuntija-arviota, ei tuloksia voi yleistää käsittä-

mään kohderyhmän mielipiteitä tai reaktiota. Tutkielman rajaus oli kuitenkin on-

nistunut, sisältäen kansallispukuilmiön kartoituksen kirjallisuuskatsauksen ja 

asiantuntijahaastattelun avulla sekä oppaan luomisen ja kehittämisen asiantun-

tia-arvioinnin keinoin. Kehittämistutkimukset ovatkin usein hyvin laajoja ja jakau-

tuvat useaan vaiheeseen. Tämä tutkielma toimi kehittämisprosessin ensimmäi-

senä vaiheena ja hedelmällisenä pohjana jatkokehittämiselle. 

 

 

7.3 Pohdintaa 

 

Kansallispuvut ovat ainutlaatuinen suomalaisen kulttuuriperinnön ja pukeutumis-

perinteen aarre. Niiden säilyttäminen museoissa sekä osien tutkiminen ja raken-

teiden erittely on tärkeää, mutta ei yksin riitä. Kansanpukuihin perustuvat kansal-

lispuvut on esikuviensa tapaan tarkoitettu kansan puettaviksi ja käytettäviksi 

vaatteiksi. Tällä tutkielmalla pyritään korostamaan kansallispukujen käyttämisen 

merkitystä ja kansallispukujen elämistä ajassa mukana. Kansallispuku-oppaan 

tavoite on lisätä arvostusta pukuja kohtaan ja siten myös niiden käyttöä. Se tais-

telee vanhentuneita arvoja vastaan ja pyrkii esittelemään kansallispukujen par-

haat puolet. Kansallispuku ei ole vain historiallinen roolivaate tai tanhuryhmän 

esiintymisasu, vaan upea suomalaisen kulttuurin ja identiteetin kuvastaja sekä 

kaunis ja käytännöllinen vaate.  

 

Tutkielman lähtökohtana oli tutkijan kiinnostus toteuttaa kansallispukuaiheista 

oppimateriaalia, sillä sellaista ei juurikaan ole ollut. Kehittämistutkimus valikoitui 

menetelmäksi, sillä se on yleisesti käytetty menetelmä oppimateriaalien kehittä-

misessä (Pernaa, 2011, 11). Kehittämistutkimus sopii hyvin myös käsityötieteen 

tutkimuksiin ja tavaksi luoda uutta oppimateriaalia käsityön aiheisiin. Tämän tut-

kielman lisäksi viime vuosina on tehty useita muita käsityötieteen tutkimuksia, 
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joissa on kehitetty verkko-oppimateriaalia kehitystutkimuksen menetelmin. Kehit-

tämistutkimus on mielenkiintoinen menetelmä, sillä vaikka sitä on käytetty melko 

runsaasti erityisesti oppimateriaalien kehityksessä, on se yhä verrattain uusi me-

netelmä. Siksi vakiintuneita tutkimuskäytäntöjä ei juurikaan ole. Jokaisen kehittä-

mistutkimuksen toteuttaja on pioneeri, joka testaa valittujen menetelmien toimi-

vuutta aineiston kehittämiseen. Myös kansallispukujen tutkimuksen kentällä tut-

kija saa pitkälti toteuttaa uutta, ennen toteuttamatonta tutkimusta. Sekä kehittä-

mistutkimusten että kansallispukujen konteksteissa saakin tehdä runsaasti lisää 

tutkimuksia.  

 

Alkuperäinen tavoite oli kehittää tutkielman aikana valmis, huoliteltu kansallis-

puku-opas. Hyvin pian tutkielman aloittamisen jälkeen selvisi, että tämä tavoite 

oli liian laaja tutkielman resursseja ajatellen, joten realistisemmaksi tavoitteeksi 

muodostui luoda ensimmäinen versio ja kehittää sitä yhden testausmenetelmän 

avulla. Testausmenetelmäksi kaavailtiin aluksi käyttäjätestausta eli noviiseilla 

testaamista. Ensimmäistä versiota päädyttiin kuitenkin testaamaan asiantuntija-

arvioinnilla, jotta oppaan sisältämien tietojen ja ohjeistuksien sopivuutta voitiin 

arvioida mahdollisimman kattavasti. Asiantuntija-arvioinnin heikkoutena on, se 

että siinä ei oteta huomioon tuotteen loppukäyttäjän kokemuksia (Korvenranta, 

2005, 111). Tutkimuksen seuraava vaihe voisikin siis olla testaus kohderyhmällä.  

 

Asiantuntijoita pyrittiin aluksi löytämään enemmän kuin heuristiseen arviointiin 

osallistuneet kolme asiantuntijaa. Tähän asetelmaan päädyttiin, sillä samojen 

asiantuntijoiden käyttäminen tutkimuksen eri vaiheissa nähtiin tutkielman 

eduksi.  Nielsenin (1993, 156) mukaan asiantuntijoita tulisi olla useampia, jotta 

arviointi olisi mahdollisimman kattavaa, sillä asiantuntijat nostavat luultavasti eri 

asioita esiin tuotteen kehittämisestä. Heuristisessa asiantuntija-arvioinnissa olisi 

voinut olla enemmän asiantuntijoita, jotta kommentteja olisi ollut myös enem-

män. Tutkielman asiantuntija-arvioinnit kokosivat kuitenkin melko laajan määrän 

kommentteja, joiden avulla opasta kehitettiin merkittävästi. Tämän vuoksi asian-

tuntijoiden määrä oli tutkimuksen tavoitetta ajatellen riittävä. 
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Kirjallisuus kansallispuvuista on kirjallisuuskatsauksen perusteella pääosin 

useita vuosikymmeniä vanhaa. Koska kansallispukujen historia ja niihin liittyvä 

perustavanluonteinen tieto, joka perustuu museoissa säilyneisiin kappaleisiin, ei 

muutu, ei vanhempikaan kirjallisuus tämän osalta ole vanhentunutta. Kansallis-

pukuihin liittyvät arvot ja merkitykset taas ovat muuttuneet runsaasti vuosikym-

menien aikana. Siten kirjallisuuden ja haastattelujen sekä tutkielman tulosten vä-

lillä on eroja erityisesti kansallispukujen pukeutumiseen liittyvissä seikoissa.  

 

Läpi tutkielman kantanut ajatus luoda kannustavaa materiaalia kansallispukujen 

käytön lisäämiseksi sai tukea asiantuntija-arviointien tuloksista. Merkitykselli-

siksi seikoiksi nousivat suvaitsevaisuus, suositusten korostaminen sääntöjen si-

jasta sekä monipuoliset puvut ja käyttömahdollisuudet. Nämä tulokset tiivistävät 

ajatukset, jotka ovat kyteneet myös tämän tutkielman perustalla. Seuraava 

vaihe on saattaa nämä arvot mahdollisimman monien ihmisten tietoon. Kansal-

lispukuharrastuksen yhteisöllisyys on tätä ajatellen myös haaste, sillä tieto le-

viää helpommin harrastuksen sisällä kuin sen ulkopuolelle. Todellinen haaste 

piilee tiedon välittämisessä ihmisille, jotka eivät vielä tunne kansallispukuja. 

Kansallispuku-opas pyrkii lopulta toimimaan juuri kansallispukuharrastajien ja 

muiden ihmisten rajapinnassa, avaten kansallispukujen maailmaa aloittelijoille. 

 

Tämä tutkielma antoi onnistuneen lähtölaukauksen kansallispuku-oppaan kehit-

tämiselle. Sen avulla jäsenneltiin tutkimusperustaisesti kansallispukuilmiötä ja 

hyödynnettiin tuloksia kansallispuku-oppaan luomiseen. Asiantuntija-arviointi tar-

josi välineitä oppaan kehittämiseen asiantuntijoiden tiedon valossa. Oppaalle an-

netut kriteerit, 1) Selkeys ja yksinkertaisuus 2) Informatiivisuus 3) Innostavuus ja 

houkuttelevuus, toteutuivat melko hyvin jo oppaan kehittämisen tässä vaiheessa. 

Jatkokehittämisen avulla voidaan yhä parantaa oppaan vastaavuutta asetettuihin 

kriteereihin. Alustavan selvityksen mukaan opas saattaa päästä osaksi kansallis-

pukujen laajempaa tietokantaa verkossa. Tämä olisi hyvä mahdollisuus, sillä sitä 

kautta opas päätyisi myös todennäköisemmin käyttöön, jota varten opas on ke-

hitetty.  
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Tutkielman kehittämismenetelmiä voisi kohtuullisin muokkauksin soveltaa mui-

den oppimateriaalien luomisessa sekä kehittämisessä. Sekä asiantuntijahaas-

tattelut että asiantuntija-analyysit toimivat hyvin oppimateriaalin kehittämisessä.  

 

 

7.4 Jatkotutkimuksen mahdollisuudet 

 

Kansallispuku-oppaalle asetettu tavoite: olla houkutteleva ja mielenkiintoinen 

oppimateriaali aiheesta tietämättömille, on pidemmän aikavälin tavoite, johon 

kuitenkin jo tällä tutkielmalla pyrittiin vastaamaan. Varsinainen tavoitteen onnis-

tumisen todentaminen olisi kuitenkin kehittämisen seuraavan vaiheen tehtävä.  

Tämän tutkielman puitteissa ei testattu opasta kohderyhmän avulla. Kohderyh-

män testaus eli käyttäjätestaus antaisi vastauksia siihen toimiiko opas sille an-

nettujen kriteerien mukaisesti: onko se informatiivinen, houkutteleva ja selkeä 

myös kohderyhmä mielestä?  

 

Kansallispuku-oppaan kehittämistä jatketaan tämän tutkimuksen jälkeen, jotta 

se saataisiin julkaistavaan muotoon. Seuraavassa vaiheessa toteutetaan käyt-

täjätestauksen lisäksi kuvien tuottaminen sekä lopulliseen esitysmuotoon saat-

taminen. Kansallispuku-opas on verrattavissa muihin oppimateriaaleihin, joita 

voisi parantaa ja kehittää lukemattomilla menetelmillä loputtomasti. 
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LIITE 1 

 

 

Teemahaastattelurunko 

 

1. Oma kansallispuku 

-kansallispuvun omistus 

-puvun/-jen taustat 

-pukujen merkityksellisyys itselle 

 

2. Kansallispukujen käyttäminen 

-omat käyttökokemukset 

-kokemukset kansallispukusuosituksista 

-käyttötilanteet ja tavat 

 

3. Kansallispuvun merkitykset nykypäivänä 

-Kansallispuvun tarkoitus itselle 

-kokemukset ennakkoluuloista ja asenteista 

-Kansallispuvun olemus ja imago 
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LIITE 2. 

 

 

Hei! 
 
Kiitos osallistumisestasi Kansallispuku-oppaan kehittämiseen. Oppaan ensim-
mäistä versiota kehitetään asiantuntija-arvioinnin keinoin, jossa asiantuntijat an-
tavat kommentteja oppaasta. Tarkoituksena on löytää puutteita, käytettävyyson-
gelmia sekä mahdollisia virheitä.    
 
Tämä oppaan ensimmäinen versio on raakaversio sen lopullisesta muodosta. 
Opas on luotu Webnode-verkkosivualustalle, joka on sen väliaikainen sijainti. 
Tarkoituksena on liittää opas lopulta osaksi suurempaa kansallispuku-aiheista 
kokonaisuutta. Oppaan tässä versiossa on kuitenkin jo hahmoteltu rakennetta, 
joka vastaa sille määrättyä tarkoitusta mahdollisimman hyvin.  
 
Kansallispuku-oppaan tarkoituksena on tarjota jokaiselle mahdollisuus tutustua 
kansallispukuihin matalalla kynnyksellä sekä tarjota kannustavia ohjeita ja vink-
kejä pukujen käyttöön. Suuremmassa mittakaavassa oppaan tarkoituksena on 
myös lisätä tietoa, kiinnostusta ja innostusta kansallispukuja kohtaan.   
 
Oppaan tästä versiosta puuttuvat vielä aiheeseen kuuluvat kuvat. Ehdotuksia sii-
hen sopivista kuvista otetaan vastaan. Kuvien sijaintia ja käyttöä on kuitenkin 
hahmoteltu tähän versioon esimerkkikuvien avulla.  
 
 
Asiantuntija-arvioinnin ensimmäinen vaihe toteutetaan niin, että kukin asiantun-
tija tutustuu itsenäisesti oppaaseen ja kirjaa muistiinpanoihin huomioitaan ja löy-
tämiään ongelmia, hyödyntäen alla olevaa listaa oppaalle asetetuista tavoitteista. 
Muistiinpanot voi kirjoittaa suoraan tämän viestin vastauskenttään tai erilliseen 
tiedostoon.  
 
 
Linkki arvioitavaan kansallispuku-oppaaseen: 
https://kansallispuku-opas.webnode.fi/  
 
 
Lista oppaan tavoitteista arvioinnin tueksi 
 
1. Selkeys ja yksinkertaisuus 
•Opas on tarpeeksi jäsennelty ja helposti luettava.  
•Siinä on tarpeeksi, mutta ei liikaa, tietoa. 
•Faktat on ilmaistu tiiviisti ja ymmärrettävästi konkreettisia esimerkkejä hyödyn-
täen.  
•Opas on selkeä, johdonmukainen ja helppokäyttöinen 
2. Informatiivisuus 
•Opas sisältää kansallispuku-kulttuurin historian sekä nykytilanteen kannalta tär-
keimmät tiedot, jotka esitellään monipuolisesti ja tuoden esille erilaisia näkökul-
mia.  

https://kansallispuku-opas.webnode.fi/
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3. Innostavuus ja houkuttelevuus 
•Oppaan ulkoasu on houkutteleva ja kannustaa tutustumaan kansallispukuihin.  
•Sisältö innostaa lukijaa tutustumaan aiheeseen sekä herättää positiivisia tunte-
muksia kansallispukuja kohtaan.  
 
 
Kaikki kehitysideat ovat tervetulleita! 
 
 
Lähetä muistiinpanosi tämän viestin vastauksena mielellään su 6.9 mennessä.  
 
Vastaan mielelläni kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin.  
 
Yst.terv. 
Jaana Inkiläinen 
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LIITE 4. 
 

Hei! 
 
Kiitos oppaan arvioinnista!  
 
Seuraavassa vaiheessa kommentit luokitellaan niiden merkittävyyden perus-
teella. Pohdi sitä, onko seikka mielestäsi tärkeä ja tulisiko opasta kehittää kom-
mentin osoittamalla tavalla. Kaikkien asiantuntijoiden muistiinpanoista tiivistetyt 
kommentit löytyvät e-lomakkeelta. Kommenttien luokittelu tapahtuu vastaamalla 
lomakkeeseen alta löytyvän linkin kautta. 
 
Luokittele kommentit asteikolle 0-2 seuraavasti. 
0. Ei olennaista / En ole samaa mieltä 
1. Ristiriita tai pieni virhe, tulee pohtia uudelleen  
2. Todella merkittävä asia, korjattava heti.  
 
Linkki e-lomakkeeseen: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/106866/lomake.html 
 
Täytä ja lähetä lomake mielellään su 27.9 mennessä.  
 
Tämän arvioinnin jälkeen opasta kehitetään annettujen kommenttien ja niiden 
luokittelun perusteella. Oppaassa ilmenneet näppäilyvirheet ym. ovat luonnolli-
sesti korjattavia virheitä, joten ne eivät ole e-lomakkeella mukana.  
 
 
Kysythän lisätietoa, mikäli e-lomakkeen käyttö, aikataulu tai kommenttien luokit-
telu aiheuttavat haasteita. 
 
 
Yst.terv. 
Jaana Inkiläinen 
 

  

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/106866/lomake.html
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LIITE 5.  

 

 


