
Käsityön korkea-asteen
koulutus Suomessa
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Käsityö, käsityökulttuuri ja käden taito-
jen arvostaminen ovat säilyneet maas-
samme osana kansallista kulttuuria pi-
dempään kuin monissa muissa maissa.
Vaikka yhteiskuntamme on teollistunut ja
urbaanistunut voimakkaasti, silti tietyn-
lainen käden osaamisen arvostaminen on
säilynyt ihmisten arvoasteikossa varsin
korkealla. Osoituksena tästä on sekin, että
tuskin missään muussa maassa käsityöl-
lä on niin vahva asema osana korkea-as-
teen koulutusta kuin täällä Suomessa.

Käsityön merkitystä voidaan taitokult-
tuurin osana tarkastella eri suunnilta seu-
raavasti:

kasvattava orientaatio
– kasvatettavan kaikinpuolinen kehittä-
minen, -perustietojen, -taitojen ja -val-
miuksien antaminen
– kauneustajun ja muototajun kehittämi-
nen
– kasvatus arkitoimista selviytymiseen

– kuluttajakasvatus
– fyysisen ja psyykkisen terveyden yllä-
pitäminen
– persoonallisuuden kehittäminen

taitoteknologiaorientaatio
– järjen ja taidon kehittäminen tiedollisen
tekniikkapainotteisen elämän hallintaan
– teknologisen nykykulttuurin orientaatio

taiteellisen ilmaisun orientaatio
– käsityön käyttö taiteen ilmaisukeinona

ammatillinen orientaatio
– sosiaalis-käytännöllinen orientaatio
– taloudellisesti tuottavaan työhön suun-
tautuminen käytännön taitojen hankkimi-
sen avulla

Runsaan sadan vuoden aikavälillä käsi-
työn alueella on havaittavissa selvää asen-
neilmaston painottumista sen mukaan,
miten käsityön on kulloinkin haluttu vas-
taavan vallitsevaan elämän- ja yhteis-

kuntakäsitykseen. Koulujen opetussuun-
nitelmissakin painopisteet ovat vaihdel-
leet vuosikymmenestä toiseen, vaikka
peruspiirteet ovat pysyneet samoina. Ta-
loudellisten kriisien ja sota-aikojen val-
litessa suhtautuminen käsityöhön on ol-
lut hiukan toisenlaista kuin hyvinä nou-
sun aikoina. Näkyvissä on ollut taloudel-
lista hyötyajattelua tai on aikakausia, jol-
loin esteettiset ja yksilölliset harrastuk-
set ovat kohonneet aikaisempaa voimak-
kaammin esille, jne. Vastaavasti korkea-
kouluopetuksessa on havaittavissa eri-
tyyppinen orientaatio kunkin koulutusoh-
jelman erityistehtävän ja suuntautumisen
mukaan. Samalla kun korkeakoulujen
kenttä on monipuolistunut, on siihen  tul-
lut sivistys- ja elinkeinoelämässämme
myös aiempaa syvempää ja laaja-alaisem-
paa näkemystä tämän kulttuurin alan teh-
tävistä.1

On kuitenkin selvästi havaittavissa, että
jotkut käsityöhön ja käden taitoihin liit-
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Opettaja Terttu Heikkinen ohjaa vuonna 1985 kotiteollisuuskoulun toista ompe-
luluokkaa koneneulonnassa. Etualalla oppilas Minna Arovesi silloisessa Fred-
rika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistossa. Nykyisin Wetterhoff kuuluu Hä-
meen ammattikorkeakouluun. Kuva Marjukka Vainio, Suomen käsityön museo

tyvät näkemykset ovat pysyneet järkäh-
tämättä samoina kuten esimerkiksi käsi-
työn persoonallisuutta monipuolisesti
kehittävä funktio ja käytännöllisen taito-
tiedon merkitys elämän arjessa selviy-
tymiseen. Muutamia muutoksia ja pai-
notusten vaihteluita aikojen kuluessa on
kuitenkin myös havaittavissa. 1990-luvun
alkupuolella tavoitteena ollut fyysinen ja
psyykkinen terveys on saanut 2000-luvul-
la uuden muodon. Nyt ensisijaisena ta-
voitteena on arkipäivän selviytymistaitoja
omaava, oman elämänsä hallintaan
pystyvä ja mielenterveydeltään tasapai-
noinen henkilö siis ihminen, joka saa kä-
siensä taidon kautta mahdollisuuden elä-

myksiin ja luovaan itsensä ilmaisuun.
Vielä käsityöläisammattikaan ei ole jää-
nyt täysin sivuun. Edelleen koulutuksen
avulla on mahdollista hankkia omien kä-
sien työn ja luovan kyvykkyyden ansios-
ta myös jokapäiväinen toimeentulo. Se,
mikä on uutta entiseen verrattuna, on li-
sääntyvä tutkimustieto, sen hyödyntämi-
nen ja soveltaminen uusiin elämän-
muotoihin.

Käsityön ilmiötä voidaan tarkastella
myös korkea-asteen koulutuksen piiris-
sä. Kukin edellä esitetyistä näkökulmista
on löytänyt tai parhaillaan löytämässä eri
tavoin eriytyneissä korkea-asteen kou-

lutusmuodoissa oman paikkansa sekä tut-
kimuksen että opetuksen kohteena:
– käsityö itsenäisenä yliopistollisena
tieteenalana ja tieteellisenä tutkimuskoh-
teena
–  käsityön opettajien koulutuksena
– käsityötaiteen korkea-asteen koulutuk-
sena
– käsityön ammatillisena korkea-asteen
koulutuksena

Käsi- ja taideteollisuusala oli pitkään
1900-luvun loppupuolelle saakka sekto-
ri, jolla ei ollut “omaa” korkeakoulu-
tutkintoa tai koulutusohjelmaa. Korkea-
asteen koulutuksesta kiinnostuneet jou-
tuivat hakeutumaan esimerkiksi kansatie-
teen, taidehistorian, kasvatustieteiden tai
muiden vastaavien alojen akateemisiin
opintoihin. Yliopistotutkintoon tähtäävät
opiskelijat joutuivat tekemään tutkinto-
aan ilman, että aikaisempi koulutus olisi
tukenut esimerkiksi korvaavuuksien avul-
la uutta tutkintoa. Alan erityiskysymyksiä,
varsinkaan taidolliseen tai ammatilliseen
osaamiseen liittyviä seikkoja, ei korkea-
kouluopinnoissa voitu hyödyntää eikä
myöskään aina koettu näiden seikkojen
olevan mitenkään tarpeellisia tutkinnon
kannalta. Koska kuitenkin korkeakoulu-
tutkintoa tarvittiin mm. virkoihin liitty-
vien pätevyysvaatimusten vuoksi, va-
litsivat opiskelijat epämielekkäänkin
opiskeluväylän saavuttaakseen tavoit-
teensa. Vieläkin pulmallisempi on ollut
alan oman teoriaperustan ja sille raken-
tuvan tutkimuksen olemattomuus. Muil-
la tutkintoaloilla ei ole ollut intressiä pa-
neutua alaspesifien kysymysten pohdin-
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taan eikä tiedekorkeakouluissa näillä
aloilla ole ollut edes kompetenssia am-
matillisten kysymysten käsittelyyn. Am-
mattikorkeakoulujen perustaminen 1900-
luvun lopulla merkitsi monien solmujen
avaamista. Nyt 2000-luvun alussa voim-
mekin tarkastella monipuolista ja moni-
en uusien suuntien kirkastamaa käsityön
korkea-asteen koulutusta Suomessa.

Käsityön opettajien
koulutus korkea-asteen
koulutuksena

Tarkasteltaessa kysymystä käsityön kor-
kea-asteen koulutuksen juurista Suomes-
sa ei voida välttyä siltä, että ensin ote-
taan esille tämän työkentän asema opet-
tajien koulutuksessa. Ilman opettajan-
koulutuksen nykyistä yliopistollista sta-
tusta ei käsityö luultavasti olisi tänä
päivänäkään tieteellisen kiinnostuksen
kohteena niin paljon kuin se nyt on. Niis-
sä maissa, joissa opettajankoulutus on
edelleen seminaaritasolla, ei käsityön
korkea-asteen koulutuksesta tai sen tut-
kimuksesta voi vielä juurikaan puhua.

Käsityötä on alunalkaen pidetty sellaise-
na tavallisena arkielämän taitona, joka on
opetettu lapsille kodin piirissä äidiltä tyt-
tärelle tai isältä pojalle siirtyvänä osaami-
sena tai sitten ammattitaidon hankkimi-
seksi keskiajalta lähtien ammattikilta-
järjestelmässä oppipoika- ja kisällisuh-
teessa. Kouluissakin on käsityö sisälty-
nyt varsinkin tyttöjen opiskeltaviin asi-
oihin paljon ennen  kansakoululaitoksen
syntymistä, mutta vasta yleissivistävän

koulujärjestelmän kehittyessä siitä on tul-
lut vähitellen jopa molemmille suku-
puolille samanlaisena annettavaa, roo-
litonta käsityötaitoihin suuntautuvaa kas-
vatusta.

Suomi oli ensimmäinen maa, joka hyväk-
syi käsityön oppiaineena yleissivistävän
koulun varsinaiseen opetusohjelmaan
kansakouluasetuksessa vuonna 1866.
Meitä seurasi 16 vuotta myöhemmin
Ranska, jossa se hyväksyttiin opetussuun-
nitelmaan vuonna 1882.

Toisaalta kannattaa todeta sekin, ettei
Suomea suinkaan suurista ansioista huo-
limatta muisteta  maailmalla yleissivis-
tävän käsityönopetuksen kehtona. Cyg-
naeuksen käsityönopetuksen aate vietiin
muun maailman tietoisuuteen Ruotsin
kautta. Siellä lähellä Göteborgia olevas-
sa Nääsin käsityöseminaarissa Otto Sa-

lomon käynnisti Cygnaeuksen ajatusten
mukaisen käsityön opettajakoulutuksen,
joka herätti runsaasti kansainvälistäkin
huomiota ja jossa koulutettiin käsityön-
opettajia (slöjdlärare) kaikkiin maan-
osiin.2

On sinänsä suuri vahinko, ettei Jyväsky-
lässä oivallettu sen enempää Cygnaeuk-
sen aikana kuin myöhemminkään kehit-
tää samanlaista kansainvälistä käsityö-
kulttuurin koulutuskeskusta kuin Nääsin
linna oli Ruotsissa. Ruotsin käsityökas-
vatuksesta käytetty nimi slöjd otettiin
poikien käsityönopetuksen osalta käyt-
töön mm. kaikesta uudesta kiinnostunees-
sa Amerikassa, jossa oppiaine on säilyt-
tänyt ruotsalaisen nimensä muodossa
sloyd.3

Sen sijaan tyttöjen elämänpiiriin kuulu-
nut käsityö on kulkenut anglosaksisessa
maailmassa kattonimikkeen Home Eco-
nomics alla ja tarkoittanut sen mukaises-
ti needle-craft -tyyppistä työskentelyä.
Harvemmin se koulussa on ollut omana
oppiaineenaan. Suomalaisen käsityö-ter-
min suoralla käännösvastineella on mo-
nissa maissa vanhahtava kaiku. Se arvos-
tava merkitys, joka siihen Suomessa on
liitetty, lienee johtunut paljolti paitsi ha-
lusta säilyttää olennainen kulttuuriperin-
tö elävänä, mutta myös nykyisestä arvok-
kaasta ja arvostetusta korkeakoulukon-
tekstista uutena opetuksen ja tutkimuk-
sen alueena.4

Kasvatuksellisen käsityön pedagogiikan
juuret ulottuvat Johan Amos Come-

Uno Cygnaeus “Suomen kansakoulun
isä”. Kuva Gustaf F. Lönnbeckin Cyg-
naeuksen 100-vuotismuistoksi ilmesty-
neestä elämäkerrasta vuodelta 1910.
Jyväskylän yliopiston kirjasto.
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niukseen 1600-luvulle, josta myös esi-
merkiksi Uno Cygnaeuksen tiedetään saa-
neen vaikutteita Comeniuksen kirjoitta-
man kirjan Didactica Magnan välityksel-
lä. Toinen vahva viittaus johtaa Jean Jac-
ques Rousseaun ja Johan Heinrich
Pestalozzin kasvatusfilosofisiin ajatuk-
siin. Eräs linjaus voidaan johtaa Fried-
rich Fröbeliin ja 1800-luvun alkuun. Ns.
kasvatuksellisten käsitöiden idea on Jy-
väskylän seminaarin sielun, Uno Cygnae-
uksen oman ilmoituksen mukaan kotoi-
sin Fröbeliltä saaduista vaikutteista.5

Suomessa käsityöpedagogiikan korkea-
asteen koulutus ja tutkimus voidaan pa-
lauttaa kahteen 1800-luvun lopulla alka-

neeseen koulutustraditioon. Toinen niis-
tä on Cygnaeuksen aloitteesta käynnistet-
ty kansakoulunopettajien yleissivistävä
seminaarikoulutus ja toinen pelkästään
käsityönopetustaitoihin keskittynyt käsi-
työnopettajattarien koulutus. Jälkimmäi-
nen alkoi vuonna 1881 Helsingin Käsi-
työnopettajaopistossa kaksikielisenä
jatkuen aina vuoteen 1942, jolloin ruot-
sinkielinen koulutus siirtyi vuosiksi
1951–1961 ensin Åbo Hemslöjds- och
handarbetslärarinneinstitut -nimiseen op-
pilaitokseen. Sen jälkeen vuosina 1962–
1974 ruotsinkieliset käsityönopettajat
valmistuivat Tammisaaren seminaarista ja
suomenkieliset edelleen Helsingin kä-
sityönopettajaopistosta, kunnes se viral-

lisesti liitettiin Helsingin yliopistoon
omana käsityönopettajan koulutuslinja-
naan. Suomenkielisiä käsityönopettajia
on siis koulutettu Helsingissä hiukan yli
120 vuotta saman koulutusinstituutin suo-
jissa. Suuren käännekohdan tässä kehi-
tyksessä muodosti 1970-luku, jolloin
kaikki opettajankoulutus, niin käsityön-
opettajien kuin luokanopettajien koulu-
tuskin siirtyi yliopistojen alaisuuteen.6

Yli sadan vuoden traditiosta on näissä op-
pilaitoksissa selvä kantava juonne neljään
keskeiseen yliopistoon. Ensinnäkin Hel-
singin yliopistoon, johon käsityönopet-
tajakoulutus siirrettiin 1970-luvun alku-
puolella, toiseksi Turun yliopiston Rau-
man opettajankoulutuslaitokseen, johon
siirtyi sotien jälkeen Sortavalan opettaja-
seminaari ja kolmanneksi Joensuun yli-
opiston Savonlinnan opettajankoulutus-
laitokseen, joka seurasi vuonna 1963 Sa-
vonlinnan seminaarin jälkiä. Aluksi Sa-
vonlinnassa oli yhdistetty kotitalouden ja
tekstiilityön opettajankoulutus. 1970-lu-
vulta lähtien siellä on ollut erikseen teks-
tiilityön opettajia valmistava koulutus-
linja. Neljäs kantava juonne liittyy ruot-
sinkieliseen koulutukseen, joka vuodes-
ta 1974 lähtien on toiminut Åbo Akade-
min Vaasassa sijaitsevassa kasvatus-
tieteellisessä tiedekunnassa, nykyisessä
Österbottens högskola – Pedagogiska
Fakulteten -yksikkössä nimellä enheten
för slöjdpedagogik och huslig ekonomi.
Kaikissa mainituissa yliopistoissa on nyt
perustettuina sellaiset käsityöhön liitty-
vien tiedealojen professuurit, joiden toi-
minta kohdistuu joko vain käsityön ope-

Ruotsinkielisen Åbo hemslöjdskolanin kudontaosaston opettaja oppilaidensa
kanssa 1930-luvulla. Myöhemmin vuosina 1951–1961 koulu tunnettiin nimellä
Åbo Hemslöjds- och handarbetslärarinneinstitut ja se koulutti ruotsinkielisiä
käsityönopettajattaria. Kuva Ammattikasvatushallituksen kokoelma, Suomen
käsityön museo
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tuksen teoreettiseen tutkimukseen ja käy-
tännön sovelluksiin tai sen lisäksi myös
alan sisällön eli substanssin tutkimukseen
ja opetukseen. Rauman opettajankoulu-
tuslaitoksessa oleva käsityökasvatuksen
professuuri palvelee ensisijaisesti tekni-
sen työn aineopettajien koulutusta. Hel-
singin yliopiston kasvatustieteellisessä
tiedekunnassa on tieteenalan oman pro-
fessuurin eli käsityötieteen lisäksi myös
käsityöpedagogiikan apulaisprofessuuri,
jonka turvin on  käynnistynyt alan opetuk-
sen kysymyksiin sisältyvää tutkimusta.
Joensuun yliopiston Savonlinnan opetta-
jankoulutusyksikössä on perustettu pro-
fessuuri ainetieteen eli käsityötieteen ni-
miin, mutta sielläkin suuntaudutaan var-
sin mittavassa määrin myös ainepedago-
giikan kysymyksiin. Åbo Akademin Vaa-
san yksikössä on professuuri oppiaineessa
slöjdpedagogik. Painopisteet  yliopistois-
sa vaihtelevat siis jonkin verran.

Näissä kehittämislinjauksissa ja vähitel-
len laajenevassa käsityönopetuksen kor-
keakoulutuksen vahvistumisessa 30 vuo-
den mittaan näkyy hyvin vuonna 1971
annetun opettajankoulutuslain vaikutus.
Lakiin linjoitettiin jo etätavoitteeksi kai-
ken opettajankoulutuksen yhtenäistämi-
nen, sen saattaminen yhdeksi akateemi-
seksi koulutusalaksi siten, että siinä suo-
ritettava perustutkinto antaa laajan muo-
dollisen yleiskelpoisuuden.  Sen jälkeen
opiskelija voisi suorittaa tarvittavia eri-
koistumis-, jatko- ja täydennysopintoja.
Jo 1970-luvulla yleissivistävälle opetta-
jankoulutukselle asetettiin filosofisten ja
yhteiskuntatieteellisten tutkintojen kehit-

tämisohjelman pohjalta7 tieteelliset ta-
voitteet, joissa korostettiin aineenhal-
linnan, opetuksen ja tutkimuksen vuo-
rovaikutusta. Tarkoitus oli saada hedel-
mällinen yhteys eri oppiaineiden tieteelli-
sen tutkimuksen ja pedagogiikan välille.
1980-luvulle tultaessa pystyttiin jo varsin
tarkoin asettamaan ne kehittämistavoit-
teet, joiden tulokset on tänään nähtävis-
sä myös eri yliopistoissa käsityönopetta-
jien koulutusohjelmissa. Tuolloin todet-

tiin, että tutkintojen tulee olla rakenteel-
taan sellaisia, että määrälliset vastaavuu-
det eri tutkinnoissa on helposti löydettä-
vissä. Tämä antaa joustavat mahdollisuu-
det opintojen täydentämiseen ja lisäpä-
tevyyden hankkimiseen. Tutkintoihin tu-
lee sisältyä riittävä valinnaisten opinto-
jen osuus, jotta opiskelija voi halutessaan
ennakoida työskentelyään eri opettajateh-
tävissä ja hankkia valmiuksia laaja-alai-
selle työskentelylle.

Helsingin käsityöopettajaopiston uuden koulutalon “ensimmäisen paalun juhla-
va junttaustilaisuus” vuonna 1957. Kuva Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelma,
Suomen käsityön museo
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Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun opettajanvalmistuslaitoksen ensim-
mäisen vuosikurssin naisopiskelijoita käsityötunnilla vuonna 1964. Kuva Olavi
Nöjd, Jyväskylän yliopiston museo

Käytännön asetusten laadintaan päästiin
1990-luvulla, jolloin opettajien kelpoi-
suustoimikunta jatkoi edellä todettujen
kysymysten pohdintaa ja laati ehdotuk-
set peruskoulun, lukion, ammatillisten op-
pilaitosten ja aikuisoppilaitosten opetta-
jien kelpoisuusvaatimusten väljentämi-
sestä ja yhtenäistämisestä niin, että eri
oppilaitosmuotojen opettajat voisivat
siirtyä nykyistä joustavammin eri oppi-
laitosten opettajatehtäviin.

Jo 1960-luvulta lähtien alkoi siis maas-
samme olla selvä tarve saattaa kaikki
opettajien koulutus korkeakoulutasolle.
Ensiksi perustettiin opettajakorkeakoulut
Jyväskylään, Helsinkiin ja Turkuun. Sa-
malla alkoi olla mahdollisuus sitouttaa

myös käsityönopettajakoulutus akatee-
mistuvaan koulutuskulttuuriin.

Tekstiilityönopettajan koulutus, joka
suomenkielisenä tapahtuu pääsääntöisesti
Helsingin ja Joensuun yliopistoissa, on
aineenopettajakoulutusta. Opetettavana
aineena on tekstiilityö ja muut tämän ai-
neen tuntemusta edellyttävät tehtävät.

 Opetettavalla aineella tarkoitetaan perus-
koulun, lukion tai muun oppilaitoksen
opetukseen kuuluvaa ainetta. Koulutus
antaa kelpoisuuden peruskoulun ja luki-
on sekä aikuiskoulutuksen (kansalais- ja
työväenopistot, kansanopistot) opettajan-
virkoihin. Opettajankoulutus antaa asian-
tuntemusta myös käsityön eri alueilla

sosiaalityön, kulttuurityön ja elinkeino-
elämän tehtäviin. Uutena kehittyvänä
opetustehtävänä on taiteen perusope-
tukseen kuuluva käsityönopetus.

Teknisen työn suomenkielinen opet-
tajankoulutus tapahtuu Turun yliopiston
Rauman opettajankoulutusyksikössä.
Opetus antaa edellä kuvatun laajuisen kel-
poisuuden teknisen työn opetus- ja asi-
antuntijatehtäviin.8

Ruotsinkielinen käsityönopettajakou-
lutus (ämneslärarutbildning i teknisk
slöjd och textilslöjd) tapahtuu kokonai-
suudessaan Åbo Akademin kasvatus-
tieteellisessä tiedekunnassa Vaasassa,
osana Österbottens högskola -nimistä
yksikköä. Pääaine on käsityöpedagogiik-
ka, ruotsiksi slöjdpedagogik, johon liit-
tyvät aineenopinnot joko tekstiilityön tai
teknisen työn alueella. Koulutus antaa
saman kelpoisuuden kuin vastaava suo-
menkielinen koulutus. Koulutuksen eri-
tyisenä tavoitteena on kouluttaa ref-
lektoivia opettajia, joiden kiinnostus ja
kyvyt kohdistuvat yhteiskunnan kehit-
tämistoimintaan.9

Opettajan kelpoisuuteen johtavat maiste-
rin opinnot vaihtelevat hieman eri yliopis-
tojen välillä, mutta pääsääntöisesti voi-
daan todeta, että tutkinto koostuu 160
opintoviikon laajuisista kasvatustieteiden
maisterin tutkintoon kuuluvista opinnois-
ta, jotka sisältävät kieli- ja viestintä-
opintoja 10 opintoviikkoa (ov), kasvatus-
tieteen perus- ja aineopintoja 35 ov,
opetettavana aineena olevan käsityön
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Vuonna 1978 pitsinnypläyksen opettelua tekstiiliopettaja Tuulikki Holman joh-
dolla Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella. Kuvassa tu-
levia käsityön ja kotitalouden opettajia, vasemmalta Seija Mäki-Kuutti (o.s.
Kemppi), Maritta Turunen (o.s. Huopainen), Anja Antila, Seija Laine ja Hannele
Hakkarainen (o.s. Koskela). Kuva Hanna Horto, Yksityiskokoelma

perus-, aine- ja syventäviä opintoja vä-
hintään 55 ov, pro gradu -tutkielman 15
ov sekä toisen opetettavan aineen tai si-
vuaineen opintoja vähintään 35 ov. Lisäk-
si tutkintoon voi kuulua vapaavalintaisia
aineita.

Aineenopettajan kasvatustieteellisten
opintojen profiili muodostuu eri ikä-
kausien ja koulutusasteiden didaktiikasta
ja taitokasvatukseen liittyvistä erityisky-
symyksistä.

ettei ohjelmaan liity kasvatustieteen opin-
toja. Koulutus on suunnattu opiskelijoil-
le, jotka ovat kiinnostuneita käsityö-
tieteestä ilman opettajankoulutusta. Tut-
kinto antaa laaja-alaiset valmiudet tutki-
muksen tekeminseen, asiantuntijatehtä-
viin ja kehittämistyöhön sekä käsityö-
tuotteen koko elinkaaren huomioon otta-
vaan suunnitteluun ja valmistukseen. Eri-
laiset sivuaineopinnot lisäävät mahdolli-
suuksia hakeutua uudenlaisiin työtehtä-
viin myös vasta kehitteillä oleville alu-
eille.11

Käsityötiede voi olla myös sivuaine. Hel-
singin yliopistossa voidaan opiskella 35
ov:n aineopinnot esimerkiksi niin, että
luokanopettajan 15 ov:n erikoistumis-
opinnot suorittanut voi täydentää niitä 20
ov:n opinnoilla ja saavuttaa sillä tavoin
koulussa opettavan tekstiilityön aineen-
opettajan kelpoisuuden.12

Yliopistollinen käsityön opettajankou-
lutus ei ole pelkästään teoreettista opis-
kelua vaan mm. Helsingin yliopiston
tutkintovaatimuksissa on noin 35 opinto-
viikon verran opintoja, jotka suuntautu-
vat suoraan käytännön käsityön suunnit-
teluun ja valmistukseen. Myös muu opis-
kelu kohdistuu käytännössä tapahtuvan
käsityön prosessien ja niiden tulosten
analysointiin ja soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa.13

Edellä mainituissa yliopistoissa, siis Hel-
singissä sekä Turun yliopiston Rauman
ja Joensuun yliopiston Savonlinnan opet-
tajankoulutuslaitoksissa, voidaan suorit-

Opettajantehtäviä varten on suotavaa suo-
rittaa myös toisen opetettavan aineen
opinnot. Tätä varten voidaan mm. Rau-
malla opiskella joko luokanopettajan kel-
poisuuden edellyttämät 35 ov:n laajuiset
opettavien aineiden monialaiset opinnot
tai matematiikan sivuaineopinnot 35 ov
+ 5 ov vapaasti valittavia opintoja. Sa-
vonlinnassa toiseksi opettavaksi aineek-
si voidaan valita joko englannin kieli tai
matematiikka.10
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Tekstiilikäsityön lehtori Leena Jaatinen pitämässä kankaankudonnan peruskurs-
sia marraskuussa 1998 Helsingin yliopiston käsityönopettajakoulutuksen ensim-
mäisen vuosikurssin opiskelijoille. Opiskelijat valmistuivat kasvatustieteen
maistereiksi ja käsityön aineenopettajiksi. Kuva Katariina Sokka, Helsingin yli-
opisto, käsityönopettajankoulutuksen kuvakokoelmat

alan tai oppilaitosmuodon koulutus- ja
työkokemusvaatimukset. Yleisenä pääsy-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulu-
tutkinto tai ammattialan ylin ammatilli-
nen tutkinto sekä vähintään kolme vuot-
ta työkokemusta omalta ammattialalta.

Jyväskylän ammatillisessa opettajakor-
keakoulussa on viisi erityistä kehittämi-
sen painoaluetta, joista varsinkin yhdellä
eli taito- ja taidepedagogiset lähestymis-
tavat -teemalla on erityistä merkitystä
myös käsityökulttuurin kehittämisen nä-
kökulmasta. Siinä on tavoitteena syven-
tää käsitystä oppimisesta ja opettamises-
ta taiteesta nousevien ajattelu- ja toimin-
tatapojen avulla. Tavoitteena on pedago-
giset innovaatiot, joissa yhdistyvät taide
ja taitokulttuuri, eri ammattialojen osaa-
minen ja tutkiva ote.14

Hämeenlinnan ammatillinen opettajakor-
keakoulu on asettanut tavoitteekseen ke-
hittää opettajan metakognitiivisia val-
miuksia parempaan opiskelijoiden ohja-
ukseen. Opettajalle tulee sen mukaan
muodostua selkeä näkemys omasta opet-
tajan työstään, jonka perusteita pohditaan
vallitsevan ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsi-
tyksen näkökulmasta. Opettajan tulee
myös jatkuvasti uudistaa omaa ammat-
tialakohtaista sisältöosaamista pitääkseen
opetuksensa työelämävaatimuksia vastaa-
vana sekä kyetäkseen innovatiivisesti
kehittämään alaansa. Opettajalle toivo-
taan vahvistuvan opettajankoulutuksen
aikana selkeä näkemys oman osaamisen
henkilökohtaisesta ja suunnitelmallises-
ta kehittämisestä.15

taa myös kasvatustieteiden kandidaatin
tutkinto (120 ov), joka on alempi korkea-
koulututkinto eikä tuota opettajankel-
poisuutta.

Ammatillinen opettajankoulutus tapah-
tuu ammattikorkeakouluissa. Vähintään
35 opintoviikon opettajankoulutuksen
pedagogiset opinnot tuottavat pedagogi-
sen opettajakelpoisuuden kaikkiin kou-
lumuotoihin riippumatta siitä, missä opet-
tajankoulutuslaitoksessa ne on suoritet-
tu. Pedagogiset opintonsa suorittanut voi
opettaa missä tahansa oppilaitosmuo-
dossa, joskin hänen pätevyytensä riippuu
myös opetettavan aineen hallinnasta.

Ammatilliset opettajaopinnot voidaan
suorittaa viidessä suomenkielisessä ja
yhdessä ruotsinkielisessä ammatillisessa
opettajakorkeakoulussa, jotka sijaitsevat
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväsky-
lässä, Oulussa, Tampereella sekä ruotsin-
kielisenä Åbo Akademin hallinnan alla
olevassa Österbottens högskola, peda-
gogiska fakultet -yksikössä Vaasassa.

Jyväskylän ammatillinen opettajakorkea-
koulu liitettiin vuonna 1997 Jyväskylän
ammattikorkeakouluun. Opettajankou-
lutus on 35 ov:n laajuinen ja se antaa ylei-
sen pedagogisen kelpoisuuden opetus-
tehtäviin, johon liitetään asianomaisen
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Ammatilliset opettajaopinnot voidaan
suorittaa päätoimisena opiskeluna tai
monimuotokoulutuksena ulkopuolella
varsinaisen opetus- tai muun ansiotyön tai
monimuotoisena opiskeluna opettajan
työn ohessa. Tämä korkeakouluväylä on
merkinnyt monelle käsi- ja taideteol-
lisuusalan opisto- ja ammattikorkea-
koulutason tutkinnon suorittaneelle mah-
dollisuutta pätevöityä vaativiinkin ope-
tusalan virkoihin.

Käsityö tieteellisenä
tutkimuskohteena ja
itsenäisenä tieteenalana

Akateemisen kiinnostuksen kohteena
ovat vanhastaan olleet ehkä eniten käsi-
työn tuotteet, kansanomaiset käsityönä
valmistetut tai käsityön valmistukseen
tarkoitetut esineet tai taideteoksiksikin
luettavissa olevat käsityönä valmistetut
kohteet aina kivikauden esineitä myöten.
Käsityön tutkimukseen liittyviä tieteen-
aloja ovat edustaneet vielä pitkään 1970-
luvulle saakka ensisijaisesti kansatiede,
taidehistoria, kulttuuriantropologia ja
muu kulttuurintutkimus, jonkin verran
arkeologia, mutta jopa kodin talous-
tiedekin, nykyisin nimeltään kuluttaja-
ekonomia, joka tutkii mm. kodin talou-
den piirissä tapahtuvia toimintoja ja nii-
den merkitystä. Perinteisten lähitieteiden
joukkoon ovat viime aikoina tulleet myös
mm. sosiologia, psykologia ja filosofia.
Kaikissa näissä tieteissä on tutkijoiden
kiinnostuksen kohteena yleensä käsityön
kohde, joko produktina tai sen tuottaman

hyödyn antajana. Näillä monilla perintei-
sillä tieteen aloilla käsityön prosessi, sen
suunnitteluun ja tuottamistapahtumaan
liittyvä toiminta ei ole juurikaan kiinnos-
tanut tutkijoita.

Käsityölle on ilmiönä sinänsä pyritty jo
kauan hakemaan ja määrittämään muita-
kin, lähinnä psykologisia ja kasvatustie-
teellisiä lähtökohtia. Jo Cygnaeus, liittä-
mättä käsityötä sen kummemmin varsi-
naisiin tieteenaloihin, ymmärsi sen voi-
makkaan eettisen ja kasvatuksellisen
merkityksen. Helsingin käsityönopettaja-
opiston lehtori Alli Kallioniemi16 julkais-

tessaan ensimmäisen varsinaisen käsi-
työnopetuksen metodioppaan 1950-luvun
alussa tukeutui ensisijaisesti käsityön
psykologisiin merkityksiin. Hänen mu-
kaansa käsityön teolla ymmärrettiin ole-
van välineellinen tehtävä kasvatettaessa
itsenäisesti selviytyviä, osaavia  ja taita-
via, persoonallisuudeltaan ehyitä kansa-
laisia ja perinteisen kulttuurin vaalijoita.

Suomessa voidaan käsityön akateeminen
tutkimus itsenäisenä tieteenalana, eriy-
tyneenä muiden tieteiden paradigmasta,
kohdistaa Helsingin yliopistossa perustet-
tuun käsityötieteeseen. Sen kehityshisto-
riaa voidaan pitää ainutlaatuisena, sillä
vastaavaa uutta tieteenalaa ei kansain-
välisestikään ottaen toistaiseksi ole syn-
tynyt muissa maissa, ellei sellaiseksi las-
keta parhaillaan monissa yliopistoissa
viriämässä olevaa Design Studies tai De-
sign Science -tutkimusintressiä, joka ai-
nakin osittain sivuaa suomalaista käsitettä
käsityö, sen craft -merkityksessä.17

Käsityötieteen oppituoli perustettiin Hel-
singin yliopistossa kasvatustieteelliseen
tiedekuntaan vuonna 1982, tosin ensin
nimellä tekstiilioppi, joka vuonna 1992
muutettiin käsityötieteeksi. Tiedekunnan
valinta johtui siitä, että kaikki yleissivis-
tävä opettajankoulutus oli päätetty sijoit-
taa yliopistoihin ja maassa oli muutama
koulutusala, joilla ei ollut yliopistoissa
omaa vastaavaa tieteenalaansa. Näin ol-
len ei ollut muuta keinoa kuin siirtää van-
ha koulutus ensin yliopistojen alaisuuteen
sopivaan tiedekuntaan ja ryhtyä sitten
kehittämään sitä jollakin tavalla.

Alli Kallionimen teos Käsityönopetus
merkitys - tarkoitus - metodi ilmestyi
vuonna 1950 Helsingin käsityönopet-
tajaopiston julkaisusarjassa. Suomen
käsityön museon kirjasto
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Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsi-
työtieteiden laitos muutti Helsinginkatu
34:n tiloista uusiin vuoden 2002 lopul-
la. Opetus alkoi osoitteessa Siltavuo-
renpenger 10 keväällä 2003. Oppi-
aineen tilat sijaitsevat talon 4. ja 5. ker-
roksessa. Kuva Marjo-Riitta Simpanen,
Suomen käsityön museo

 1970-luvun alussa opetuksen yliopistoon
siirtymisen jälkeen Helsingin yliopistos-
sa havaittiin ensimmäisenä suurena ky-
symyksenä olevan opettajakunnan kou-
lutustason kohottaminen vastaamaan yli-
opistojen opettajilta vaadittua tasoa. En-
simmäisenä vaiheena oli silloisen Helsin-
gin Käsityönopettajaopiston, alan aino-
an suomenkielisiä aineenopettajia valmis-
tavan oppilaitoksen opettajien kelpoi-
suusehtojen kohottaminen. Tänä päivänä
tuntunee pieneltä askeleelta se, että sen
opettajistolta edellytettiin vielä 1960-lu-
vulla opettajatutkinnon ohella pelkästään
kahta yliopistollista arvosanaa, alkuvai-
heessa ensin cum laude approbatur -ar-
vosanaa kasvatustieteessä ja pelkästään
approbatur-arvosanaa kansatieteessä tai
taidehistoriassa. Nyt edellytetään yliopis-
tojen opettajankoulutustehtävissä olevil-
ta yleisesti lisensiaatin- ja tohtorintutkin-
non tasoisia opintoja.

Ne sisällöllisesti tavanomaista yliopisto-
tasoa edustavat kasvatustieteelliset ja
muut arvosanaopinnot, jotka vähitellen
johtivat kaikkien vakinaisten opettajien
kohdalla maisterin tutkintoon ja siitä
eteenkin päin, tuskin merkittävässä mää-
rin olisivat kohottaneet annetun opetuk-
sen tasoa, elleivät opettajat itse olisi ryh-
tyneet soveltamaan niiden sisältöä omiin
ammattialoihinsa ja siten luonnollista tietä
saavuttamaan tarvittavan todellisen aka-
teemisen kompetenssin. Kaksoiskom-
petenssin hankkiminen oli näinä vuosina
kouluttautumisen avainsana.18

On varsin selvästi osoitettavissa, että yh-
distelmä – siis akateemiseen tutkintoon
tarvittavien opintojen liittäminen taustalla
olevan ammatin hallintaan – muodosti
tulevan oman substanssitieteenalan,  käsi-
työtieteen perustan. Kaksoiskompetens-
sin vaativa ja paljon lisätyötä edellyttä-
nyt vaivannäkö, johon opettajakunnan oli
ryhdyttävä, oli lopulta hyödyksi oman tie-
teenalan syntymiselle. Monet akateemista
tutkimusta edellyttävät kysymykset eivät
olisi heränneet, ellei taustalla olisi ollut
sitä ammatillista erikoisperehtymistä, jo-
hon problematisointi saattoi kohdistua.
Esimerkiksi Ruotsissa, jossa on ollut vas-
taavanlaatuinen opettajankoulutus kuin
meillä Suomessa ja joka samalla tavoin
on siirretty myöhemmin osaksi yliopis-
tojen tutkintorakennetta, ei opettajan-
kouluttajilta vaadittu akateemisia opinto-
ja ja maisterintutkintoa. Siellä ei ole saa-
tu omaa substanssitieteenalaa synny-
tetyksi vielä tänä päivänäkään. Ruotsis-
sa ollaan kiinnostuttu käsityön peda-
gogiikasta ja siinä tehdään paljonkin tut-
kimustyötä, mutta alan substanssin tutki-
musta tehdään edelleen esimerkiksi etno-
logian, taidehistorian tai kulttuurin-
tutkimuksen tieteiden nimissä, mutta
myös niin, että se asettuu hushålls-
vetenskap -nimisen tieteenalan viitan
alle.19

Vuonna 1979 alkaneesta kandidaatin tut-
kintoon johtavasta koulutuksesta ensim-
mäiset valmistuivat Helsingin yliopistos-
sa vuonna 1984. Vuosina 1980–1981 ryh-
dyttiin myös asteittain kehittämään
käsityönopettajakoulutuksen opetus-

suunnitelmaa vastaamaan tiedeyliopiston
vaatimuksia. Silloin kohosi esiin kysymys
syventävien opintojen järjestämisestä.
Opiskelijoilta edellytettiin itsenäisen tie-
teellisin kriteerein hyväksyttävän opin-
näytteen laatimista ja siihen tarvittiin
professuurit. Edessä oli jakautuminen
kasvatustieteellisesti ja opetettavan ai-
neen substanssiin painottuneisiin opintoi-
hin. Virkaratkaisuksi tuli apulaispro-
fessuuri käsityökasvatuksessa ja profes-
suuri tekstiiliopissa.20
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Kuten edellä todettiin, vuonna 1982 pe-
rustetun uuden oppituolin nimeksi valit-
tiin ensin tekstiilioppi vastaamaan tekstii-
likäsityönopettajien koulutuksen subs-
tanssitieteen tarvetta. Miksi juuri tekstiili-
oppi? Akateemisesta maailmasta koti-
maasta tai muualta oli ilmeisen vaikeaa
löytää suoranaista vastinetta käsityön,
erityisesti tekstiilikäsityön kaltaiselle
oppiaineelle.

Alunperin ehdotettu käsityötiede-nimike
ei ensiksi saanut Helsingin yliopiston suu-
ren konsistorin kannatusta. Tilalle lainat-
tiin aluksi teknillisissä korkeakouluissa
käytössä oleva tekstiilioppi-niminen op-
piaine huolimatta huomautuksista, että
anglosaksisessa yliopistomaailmassa
tekstiiliopin vastine on erittäin vahvasti
luonnontieteellinen oppiaine Textile
Science, joka varsin huonosti soveltui
alan humanistiseen ja pedagogisen perin-
teeseen.

Tekstiilioppi-nimikkeellä oli lisäksi vai-
kea löytää uuteen professuuriin sellaista
asiantuntijaa, jolla olisi ollut virkaan tar-
vittava pätevyys. Vasta vuosien 1985–
1986 vaihteessa eli neljä vuotta viran pe-
rustamisen jälkeen tekstiiliopin profes-
suuri laitettiin ensimmäisen kerran varsi-
naisesti haettavaksi. Hakijoiden kompe-
tenssin täydentämisessä ja esiin seu-
lomisessa meni aikaa niin, että vasta
vuonna 1989 eli kolme vuotta viran auki
julistamisen jälkeen ensimmäinen varsi-
nainen professori nimitettiin tähän uuteen
oppiaineeseen. Pitkä prosessi kuvastaa
varsin hyvin sitä, miten vaikeaa on uu-

den tieteenalan perustaminen ja miten
vaikeaa yliopistomaailmassa on tehdä
ratkaisuja ja päätöksiä uudella alalla.

Uuden tieteenalan nimen muuttaminen
vastaamaan alkuperäistä ajatusta oli vas-
tanimitetyn professorin ensimmäinen suu-
ri ja vaikea tehtävä. Tieteenalan nimi oli
syytä muuttaa vastaamaan paremmin kä-
sityön käsitteen laaja-alaisuutta, katta-
maan sekä prosessin että produktin tut-
kimusta ja irrottamaan se vanhoista sidon-
naisuuksista. Melko pian havaittiin kui-
tenkin, että on paljon helpompi perustaa

uusi tieteenala kuin muuttaa vanhan ni-
mikettä. Vasta vuonna 1992 saatiin tie-
teenalan uudeksi nimeksi käsityötiede.
Vanhan yliopiston vakiintuneiden tieteen-
alojen piirissä torjuttiin käsityötiede-ni-
mike, sillä sitä ei pidetty sopivana Alek-
santeri II perustaman arvokkaan yliopis-
ton tieteiden joukossa. Ehkä siinä oli iki-
vanhaa klassisen kulttuurin heijastusta,
jonka mukaan vapaan miehen arvolle ei
kuulu työn tekeminen. Se tehtävä kuuluu
orjille. Käsityön kaltaisen ilmiön ei kat-
sottu olevan kelvollinen akateemisen tut-
kimuksen piiriin. Kuten monien yliopis-
tojen ohjelmista on havaittu, voivat työ-
tieteet olla tieteellisen tutkimuksen koh-
de, mutta käden liittäminen työn tekemi-
sen asiayhteyteen kohotti tässä tapaukses-
sa esiin vastustavat voimat.

Käsityökulttuurin alueen
tutkimusintressit

Käsityön tieteellinen tutkimus on epäi-
lyistä huolimatta lähtenyt liikkeelle var-
sin vahvasti. Kymmenessä vuodessa on
saatu pätevät professorit viiteen yliopis-
toon. Vuoden 2003 kevätlukukauden lop-
puun mennessä on maassamme eri yli-
opistoista valmistunut 27 sellaista tohto-
rin tutkintoa ja 15 sellaista lisensiaatin
tutkintoa, joissa tieteenalaksi voidaan tul-
kita käsityökulttuurin monimuotoinen ja
rikas kohdealue. Osa niistä onkin tehty
aivan selkeästi joko käsityötieteen tai
käsityökasvatuksen / slöjdpedagogik pää-
ainealueelle, osa lähitieteiden alueelle.21

Helsingin yliopiston käsityönopettaja-
koulutuksen opiskelijat kirjoittamassa
kurssi- ja opetusharjoitteluraporttejaan
sekä opinnäytteitään atk-luokassa
vuonna 1998. Kuva Katariina Sokka,
Helsingin yliopisto, käsityönopettajan-
koulutuksen kuvakokoelmat

85



Rauhallinen perjantai-iltapäivä syksyllä 2003 Helsingin yliopiston kotitalous- ja
käsityötieteiden laitoksen kudontaluokassa. Kuva Marjo-Riitta Simpanen, Suomen
käsityön museo

Lisensiaatintutkintojen lukumäärässä ei
ole otettu huomioon niitä suorituksia, jot-
ka ovat myöhemmin jatkuneet väitös-
kirjaan saakka. Lukumäärien kokoaminen
näistä opinnäytetöistä on kuitenkin erit-
täin hankalaa, koska tiedekunnissa niitä
ei tilastoida tiedealapohjan mukaan. Tut-
kimus edellä mainituissa opinnäytteissä
on suuntautunut pääsääntöisesti joko
tekstiili- tai teknisen työn sisällöllisiin
kysymyksiin. Lukuihin sisältyvät kuiten-
kin myös esimerkiksi Taideteollisessa
korkeakoulussa tai Lapin yliopiston Tai-
teiden tiedekunnassa tehdyt opinnäytteet,
joiden tiedepohjaksi ei voi laskea kum-
paakaan edellä mainituista tieteistä, siitä
huolimatta, että ne sivuavat käsityö-
kulttuurin tutkimusintressejä. Ensimmäi-

kentunut. Kehys rakentuu kuuden päätar-
kastelukulman varaan, jotka ovat 1) ihmi-
nen fyysisenä ja psyykkisenä sekä 2) sosi-
aalisena toimijana, 3) hänen käytössään
oleva tekniikka materiaaleineen ja väli-
neineen, 4) luonnonympäristö, 5) talou-
dellinen toimintaympäristö sekä 6) ihmi-
sen eri aikakausien kuluessa luoma kult-
tuuriympäristö sääntöineen, normeineen
ja arvostuksineen. Näistä kuudesta näkö-
kulmasta tarkastellaan sekä käsityön koh-
detta että sen ilmenemistä työskentely-
prosessina.

Näiden peruspilarien näkökulmista on
tarkastelua suoritettu jo valmiina olevis-
sa useissa sadoissa pro gradu -tutkielmis-
sa sekä monissa kymmenissä jo toteu-
tuneissa sekä vireillä olevissa jatko-opin-
toihin liittyvissä lisensiaatin- tai tohtorin-
tutkielmissa. Vaikka niissä tarkastellaan-
kin varsin erilaisia tutkimusongelmia, ne
kaikki tukevat toinen toistaan. Yhdessä
ne vievät eteenpäin tieteenalan teoria-
pohjaa ja menetelmällistä otetta, kehittä-
vät sen paradigmaa.

Käsityön tutkimus voidaan jäsentää sel-
laiseksi tuotteiden suunnittelu- ja val-
mistusprosesseja tutkivaksi tieteenalaksi,
joka sisältää sekä prosessien että pro-
duktien tutkimuksen. Prosesseihin vaikut-
tavia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot, ar-
vostukset, asenteet ja normit, taidon ke-
hittyminen ja sen hallinta sekä prosesseis-
sa tarvittavat järjestelmät kuten esimer-
kiksi työhön kuuluvien systeemien suun-
nittelu, työn psykologiset ja ergonomiset
sekä tekniset järjestelmät. Koneiden, työ-

nen varsinainen käsityötieteen alan väi-
töskirja käsiteltiin Helsingin yliopistos-
sa syyslukukaudella 1993 eli neljä vuot-
ta professorin virkanimityksen jälkeen.
Viimeisimmät käsityötieteen väitökset
ovat olleet Joensuun yliopiston Savonlin-
nan opettajankoulutuslaitoksella syyslu-
kukauden alkaessa vuonna 2003 ja Hel-
singin yliopistossa kotitalous- ja käsityö-
tieteiden laitoksella keväällä 2003.

Käsityötieteen syventävien opintojen
tutkimuksellinen kehys rakentuu vuodesta
1986 lähtien kehittämisen kohteena ol-
leelle teoriaperustalle22. Sen validius eli
tieteellinen pätevyys on pystytty tähän
mennessä verraten hyvin jo todentamaan.
Se on myös jatkuvasti kehittynyt ja tar-

86



Vuonna 1987 Kuopion koti- ja taide-
teollisuusoppilaitoksessa opintoastei-
sella kovien materiaalien osastolla
opiskellut Timo Kaasinen perehtyi lop-
putyössään keinutuolin toiminnallisiin
ja rakenteellisiin ominaisuuksiin. Tut-
kielman sovellus oli keinutuoli. Kuva
Juhani Puustinen, Kuopion Muotoilu-
akatemian kuvakokoelmat

välineiden, laitteiden sekä työympäristön
ergonominen ja teknologinen tutkimus
tukee työprosessien kehittämistä.

Prosessitutkimuksessa käsitellään mm.
suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä
luovuuden prosesseja, mielikuvan muo-
dostumista, työn solmukohtien ja kriittis-
ten kohtien analyysia, ajankäyttöä, yms.
Prosessien osalta erään tutkimuskohteen
muodostavat kognitiivisen teorian mukai-
set orientoivan ja operationaalisen mie-
likuvan muodostamisen käsitteet ja nii-
den merkitys prosessia ohjaavina tekijöi-
nä. Työn tutkimukseen liittyy myös inhi-
millisen käyttäytymisen tutkimus käden
työn ja luovan työn yhteistoiminnallisessa
suunnittelussa niin reaalitodellisuudessa
kuin virtuaalimaailmassakin.

Tuotetutkimus kohdistuu mm. tuotteen
muotoon, muodon semiotiikkaan, tuot-
teen ja kulttuuri-identiteetin väliseen suh-
teeseen, käsityön ja muotoilun sosiolo-
giaan, tuotteen ergonomisiin ja antro-
pometrisiin ominaisuuksiin, jne. Tuotteen
kannalta katsoen kiinnostavia tutkimuk-
sen kohteita ovat erilaiset tuotetekijät,
erityisesti niihin liittyvät kulttuuriset, es-
teettiset, psykologiset, sosiologiset, semi-
oottiset, taloudelliset ja teknologiset ky-
symykset. Materiaalien fysikaaliset ja
kemialliset ominaisuudet, valon ja ilman
vaikutus materiaaleihin, tuotteiden ergo-
nomiset ja fysiologiset ominaisuudet on
mahdollista saattaa tutkimuksen kohteek-
si sellaisissa olosuhteissa, joissa suunnit-
telu- ja valmistusprosessien aikana voi-
daan varioida tuotesuunnittelun eri osa

tekijöitä olematta sidoksissa valmiisiin,
jo tuotannossa oleviin tuotteisiin.

Materiaalitutkimus kohdistaa huomionsa
paitsi materiaalien raaka-aineeseen ja ja-
lostamiseen, myös materiaalien käyttöön,
laatuun ja saatavuuteen. Tutkimusintres-
sin kohteena on myös valmiin tuotteen
monipuolinen arvioiminen ja testaaminen
käytännössä, tuotteiden kestävyys, säily-
tys, hoito-ominaisuudet sekä kierrätys ja

uusiokäyttö. Ne asettuvat luontevasti tut-
kittaviksi tieteenalalla, johon kertyy myös
niiden suunnittelua ja valmistusta koske-
va osaaminen ja taito-tieto.

Tila-, kone- ja laitetutkimus sisältävät
paitsi varsinaisen asianomaisiin kohtei-
siin liittyvän teknisen tutkimuksen myös
erilaisten osajärjestelmien ja avustavien
systeemien tutkimuksen, esimerkiksi tie-
totekniikan soveltamiseen, tietokantojen
muodostamiseen ja verkkotyöskentelyyn
tarvittavien systeemien tutkimuksen.

Monet edellä mainituista tekijöistä liitty-
vät myös kuluttajatutkimukselliseen nä-
kökulmaan. Kuluttajatutkimus kohdistuu
käsityöhön ja muotoiluun kuluttajapsy-
kologisena, kuluttajasosiologisena tai ta-
loudellisena ilmiönä.

Käsityöläis- ja yrittäjätutkimus puoles-
taan liittyy paitsi asianomaisen alan am-
mattilaisuuteen myös koulutus-, motivaa-
tio- ja harrastustutkimukseen. Se kohdis-
taa huomionsa sekä varsinaiseen yritys-
toimintaan että käsityöläisen elämänta-
paan, minäkuvaan ja motiiveihin.

Monitieteiset opinnot

Käsityökulttuurin opetus ja tutkimus pyr-
kivät luonteensa mukaisesti monitie-
teiseen otteeseen. Mm. Helsingin yliopis-
ton kotitalous- ja käsityötieteiden laitos
järjestää yhteistyönä oman tai muiden tie-
dekuntien kanssa sivuaineen asemassa
olevia monitieteisiä opintokokonaisuuk-
sia. Käsityökulttuurin alaan liittyvinä voi-
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daan mainita mm. käsityö- ja taidealojen
monitieteinen opintokokonaisuus (15 ov),
joka toteutetaan yhteistyönä Taideteolli-
sen korkeakoulun taideosaston ja muoti-
ja tekstiilitaiteen osaston sekä Helsingin
yliopiston taiteiden tutkimuksen laitok-
sen ja kotitalous- ja käsityötieteiden lai-
toksen kanssa. Opintokokonaisuuden tar-
koituksena on tarjota opiskelijoille mah-
dollisuus laajentaa tietojaan omaa tieteen-
alaa lähellä olevilla tieteen- ja taiteen
aloilla ja koota yhteen tieteellisestä op-
pimisesta kohoavia teemoja oman käsi-
työilmaisun kanssa.23

Aikaisempien opintojen
hyväksilukeminen

Monissa yliopistojen koulutusohjelmissa
hyväksytään nykyään osa aikaisemmista
opinnoista osaksi samaa alaa käsittävää
yliopistollista arvosanaa. Mm. Helsingin
yliopistossa käsityönopettajan koulutuk-
seen kuuluvia käsityötieteen perus- ja
aineopintoja voidaan hyväksilukea muu-
alla suoritettujen käsityöalan yliopisto-,
korkeakoulu- tai opistotasoisten opinto-
jen perusteella. Lisäksi, jos opiskelijalla
on käsityöalan toisen asteen ammatillisia
opintoja suoritettuna, hänellä on  mahdol-
lisuus suorittaa käsityönopettajan koulu-
tuksessa vastaava kurssi tai opintojakso
erillisellä tasokokeella. Vastaavia järjes-
telyjä on käytössä myös esimerkiksi Joen-
suun yliopiston käsityötieteen koulutus-
ohjelmassa.24

Käsityö taidekorkeakoulujen
opetusohjelmassa

Taidekorkeakoulujen koulutusohjelmat
eroavat tiedekorkeakoulujen ohjelmista
siten, että opinnot orientoituvat enemmän
taiteen tutkimukseen ja taidekasvatuk-
seen. Käsityöllä ei substanssialueena ole
itsenäistä asemaa näissä korkeakouluis-
sa, mutta sen välillinen asema voidaan
niissä todeta varsin selkeästi.

Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän
(A440/94) mukaan taideteollisen alan
yliopistollisia tutkintoja ovat
– taiteen kandidaatin tutkinto (TaK,
kolmivuotinen alempi korkeakoulu-
tutkinto)
– taiteen maisterin tutkinto (TaM,
viisivuotinen ylempi korkeakoulu-
tutkinto)
– taiteen tohtorin tutkinto (TaT, jatko-
tutkinto).

Käsityön asema
Taideteollisessa
korkeakoulun
koulutusohjelmissa

Käsityöhön liittyviä opintoja löytyy Tai-
deteollisesta korkeakoulusta lähinnä
Muotoilun osastosta. Sen lukuisista eri
koulutusohjelmista valmistuu muotoilu-
alan ammattilaisia perehdyttäen opiske-
lijat muotoilualaan liittyvien tieteiden,
taiteiden ja käytäntöjen käsitteistöön sekä
työmenetelmiin. Taiteen kandidaatin ja
taiteen maisterin koulutusohjelmissa
ydinosaamisalueet ovat taiteellinen ja de-

sign-osaaminen sekä kaupallinen ja tut-
kimuksellinen osaaminen. Käsityökult-
tuurin säilyttämisen ja kehittämisen kan-
nalta kiinnostavaa on se, kuinka ja missä
määrin taiteelliseen ja design-osaamiseen
liitetään käsityötaitojen hallintaa. Taide-
teollisen korkeakoulun opetuksellisena
tavoitteena on suuntautuminen teolliseen
suunnitteluun ja valmistukseen, mutta
varsinkin ns. studioissa ja pajoissa on
eräissä koulutusohjelmissa edelleen näky-
vissä voimakas panostus henkilökohtai-
sen taidollisen osaamisen kehittämiseen.

Käsityöllinen osaaminen tulee esille en-
sisijaisesti eräissä Taideteollisen korkea-
koulun ohjelmissa. Tekstiilitaiteen alueel-
la kolmevuotisessa taiteen kandidaatin
koulutusohjelmassa annetaan valmiudet
tekstiili-, väri- ja materiaalisuunnitteluun.
Opetus sisältää mm. kudonnan, neuleen
ja painokankaan sekä tekstiilitaiteen ja
tekstiilihistorian opintoja ja näitä tukevia
yleisiä taideopintoja. Opintokokonai-
suuksissa ammattikuvaa lähestytään teol-
lisen tekstiilisuunnittelun, taidetekstiilien
suunnittelun, taidekäsityön ja tutkimuk-
sen näkökulmista. Koulutusohjelma an-
taa valmiudet toimia suunnittelijana mm.
teollisuuden, kaupan ja viestinnän palve-
luksessa sekä taidekäsityöläisenä.

Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen kou-
lutusohjelmasta valmistuu taiteen kan-
didaateiksi suunnittelijoita, joilla on tai-
teelliset, tiedolliset ja taidolliset edelly-
tykset suoriutua ammattialansa moninai-
sista suunnittelu- ja koordinointitehtävis-
tä. Koulutus antaa opiskelijalle perusteel-
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liset tiedot vaatetusalaan liittyvän korkea-
luokkaisen tuotteen kehittämisestä niin
esteettisesti kuin ergonomisesti. Vaatetus-
ja mallinsuunnittelun lisäksi opiskelijat
perehtyvät mm. muotipiirustukseen, -his-
toriaan, kaavoitukseen, materiaaleihin ja
markkinointiin. Taiteen maisterin design
-painotteisessa opintokokonaisuudessa
selkiytetään opiskelijan suunnittelija-
identiteettiä sekä kehitetään luovuutta,
suunnittelutaitoja ja yhteistyövalmiuksia.

Keramiikka- ja lasitaiteen kolmevuotises-
sa taiteen kandidaatin koulutusohjelmas-
sa painottuvat perustaidot ja -tiedot ke-
ramiikan ja lasin suunnitteluun liittyvistä
tekniikoista ja materiaaleista sekä val-
mistusmenetelmistä.

Taideteollisessa korkeakoulussa suori-
tettava käsi- ja taideteollisen alan taiteen
maisterin tutkinto (60 ov) pohjautuu ai-
kaisemmin suoritettuihin perusopintoihin
ja siksi se soveltuu esimerkiksi käsi- ja
taideteollisuusalan ammattikorkeakoulun
tutkinnon suorittaneille. Opiskelijat voi-
vat suuntautua käsityöhön, studiotuotan-
toon ja taideteollisuuteen. Koulutusohjel-
man tavoitteena on syventää opiskelijoi-
den taiteellista ilmaisua sekä lisätä käy-
tännöllisiä ja metodisia suunnitteluval-
miuksia. Opinnoissa tähdätään visuaalis-
ten viestintätaitojen hallintaan sekä muo-
toilussa tarvittaviin metodeihin sekä sy-
vennetään myös taideteorioiden tunte-
musta. Koulutusohjelmasta valmistuneet
voivat toimia muotoilijoina paitsi alan
teollisuudessa myös studiotuotannossa,
jolla tarkoitetaan prosessia ja sen tuotta-

mia tuotteita, joiden valmistukseen muo-
toilu ja taiteellinen luomisprosessi kuulu-
vat. Muotoilija itse tai toinen henkilö hä-
nen valvonnassaan voi valmistaa ja mark-
kinoida tuotteet, olipa kyse sitten uniikeis-
ta teoksista, käyttöesineistä tai piensar-
joista.25

Käsityön asema Lapin
yliopiston taiteiden
tiedekunnassa

Lapin yliopistossa tekstiili- ja vaatetus-
alan koulutusohjelmassa voi suorittaa

kolmevuotisen taiteen kandidaatin tutkin-
non (120 ov) tai viisivuotisen taiteen
maisterin tutkinnon (180 ov).  Koulutus-
ohjelmassa opitaan suunnittelemaan teks-
tiili- ja vaatetusalan tuotteita taiteellisis-
ta, kulttuurisista, teknisistä tai kaupalli-
sista lähtökohdista. Tutkinto koostuu ku-
ten tiedekorkeakouluissakin yleisopin-
noista, jotka antavat perusteet kieli- sekä
viestintäopintoihin ja yrityksen talous-
tieteeseen sekä markkinointiin. Taide- ja
kulttuuri-opinnot sisältävät taiteen ja kult-
tuurin tutkimukseen, estetiikkaan ja tie-
teen filosofiaan kuuluvia opintoja. Suun-

Taideteollisen korkeakoulun muotoilun osaston keramiikan ja lasin koulutusoh-
jelman vaihto-opiskelijoita syksyllä 2003. Työhönsä keskittyneiden Monika
Dielacherin ja Marion Hoechtlin dreijausta seuraa Judith Marks. Kuva Janne
Lummaa, Taideteollinen korkeakoulu, muotoilun osasto, keramiikan ja lasin kou-
lutusohjelmat
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nitteluteknologian opinnot kohdistuvat
pääasiassa tietokoneavusteisen suun-
nitteluteknologian hallintaan. Pääaine-
opinnoissa on suuntautumisvaihtoehtoina
tekstiiliala ja vaatetusala. Pääaineopinnot
etenevät vaiheittain ammatillisista perus-
teista syventävään lähestymistapaan. En-
simmäisen opintovuoden perusopinnot
antavat tekstiili- ja vaatetussuunnitteluun
tarvittavat perustiedot ja taidot. Toisen ja
kolmannen opintovuoden aineopinnot
tähtäävät tietojen ja taitojen vahvistami

seen ja monipuolistamiseen sekä tutki-
muskäytäntöjen perusteisiin.26

Käsityön ammatillinen
korkea-asteen koulutus

1990-luvulla käynnistyivät ammattikor-
keakoulut, joihin vähitellen liitettiin kaik-
ki maassamme aikaisemmin toimineet
opistoasteen käsi- ja taideteollisuusalan
oppilaitokset. Niihin on perustettu laaja
kulttuurialan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, jossa on 11 tutkintonimikettä.

Kulttuuriala on laaja kokonaisuus, jossa
käsityökulttuurin alueella tai sitä läheltä
sivuten on tarjolla käsi- ja taideteollisuu-
den, teollisen muotoilun, viestinnän ja
kuvataidealojen, konservoinnin, restau-
roinnin sekä eräiden esittävien taidealojen
koulutusta. Koulutusohjelmien laajuus on
140 tai 160 opintoviikkoa.

Esimerkiksi Lahden Muotoiluinstituutti,
joka on osa Lahden ammattikorkea-
koulua, kuvaa tehtäväänsä seuraavasti:
“Muotoiluinstituutin päävastuualueina
ovat kuvallisen viestinnän, kultasepän-
alan ja muotoilun koulutusohjelmat. Ta-
voitteena on kouluttaa yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän palvelukseen ammatti-
laisia, jotka osaavat antaa käsin koske-
teltavan muodon ihmisen tarvitsemille
esineille, viesteille ja palveluille. Koulu-
tusohjelmien perusta on visuaalisissa tai-
teissa ja humanistisissa tieteissä.”27

Varsin nopeasti ovat ammattikorkea-
koulut kehittäneet kukin oman profiilin-
sa. Syyslukukauden 2002 alussa maas-
samme toimii 15 sellaista ammattikor-
keakouluyksikköä, joissa on mahdolli-
suus opiskella jotakin käsityökulttuuriin
liittyvää alaa. Niissä voi suorittaa tutkin-
non monilla eri tutkintonimikkeillä.
Useimmissa on myös useita eri suun-
tautumisaloja.

Lapin yliopiston painokangastyötiloissa tekstiili- ja vaatetussuunnittelun yksikön
ensimmäisen vuosikurssin yhteinen kokeileva työpaja  syksyllä 2000. Kuva Anne
Poikajärvi, Lapin yliopisto, tekstiili- ja vaatetussuunnittelun yksikkö, valokuva-
kokoelmat
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Konservoinnin koulutusohjelma antaa
valmiudet toimia konservaattorina, kult-
tuuriomaisuuden suojelusta ja säilyttämi-
sestä vastuussa olevana erikoisasian-
tuntijana. Siinä on useita suuntautumis-
vaihtoehtoja kuten taide-, esine-, huone-
kalu-, paperi-, tekstiili- ja rakennuskon-
servointi.

Ammattikorkeakoulujen muotoilun kou-
lutusohjelmassa voidaan opinnot suorit-
taa artenomi AMK ja muotoilija AMK
-tutkintonimikkeillä. Ohjelma on käsi- ja
taideteollisuuden ja teollisen muotoilun
sekä käsityön ja muotoilun alojen laaja
kooste. Varsin monessa koulutusohjel-
massa siihen on liitetty myös viestinnän/
medianomin opinnot. Muotoilun AMK
-tutkinto antaa valmiudet toimia elinkei-
no- ja kulttuurielämän erilaisissa tuote-
suunnittelu-, tuotekehitys-, työnjohto-,
ohjaus- ja organisaatiotehtävissä, alan
yritysten ja yhteisöjen suunnittelu-, mark-
kinointi- ja asiantuntijatehtävissä sekä it-
senäisenä yrittäjänä. Keskeisiä osaamis-
alueita ovat ideointi, luova ongelmanrat-
kaisutaito, materiaalin, muodonannon ja
valmistusmenetelmien hallinta.

Vestonomin koulutusohjelmassa suorite-
taan vaatetusalan teolliseen suunnitteluun
ja valmistukseen liittyvät opinnot.

Ammattikorkeakoulujen edellä mainituis-
sa koulutusohjelmissa korostetaan tutki-
van otteen merkitystä osana ammatillista
osaamista. Elinkeino- ja työelämää pal-
velevalla projektiluontoisella tutkimus- ja
kehitystyöllä onkin keskeinen rooli opis-

kelussa. Tavoitteena on tältä pohjalta ke-
hittää ammattikorkeakouluissa annetta-
vaa opetusta niin korkeatasoiseksi ja työ-
elämän tarpeita vastaavaksi, että se tekee
mahdolliseksi soveltavan tutkimuksen
kehittämisen. Koska kuitenkin esikuvia
tällaiseen toimintaan on toistaiseksi vie-
lä varsin niukasti varsinkin käsityö-
kulttuuriin, sen työelämään ja ammatilli-
sen toimintaan liittyvänä, on opettajiston
haasteena näissä kysymyksissä riittävän
korkeatasoisen ja relevantin kompetens-
sin saavuttaminen.28

Seuraava esimerkki kuvannee edellä ku-
vatunkaltaisen teoreettisen analyysin tar-
vetta. Konservaattorin ammattitaitoon
kuuluu sellainen tieto- ja taitoperusta,
jonka varaan voidaan uskoa jopa mittaa-
mattoman arvokkaiden esineiden käytän-
nön tasolla tapahtuva tutkimus sekä kon-
servointityön suunnittelu ja toteutus. Täl-
laisen työn suorittajalta edellytetään huo-
mattava määrä teoreettista tietoa mm. his-
torian, taidehistorian, kemian, yms. tie-
teenalojen suunnilta, mutta myös koh-
despesifiä tietoa esimerkiksi tekstiilien
materiaaliopin, tekstiiliteknologian tai
vastaavasti esimerkiksi jalometalliopin,
metallurgian, puutieteen tms. alueilta.
Konservaattorin ammattikorkeakoulu-
asteen tutkinnossa tulee voida yhdistää
sekä alan tieteellinen että ammatillinen
tieto-taito toimivaksi ja kehittyväksi ko-
konaisuudeksi.

Aivan selvää ei ole ilman asianomaisen
alan tietoperustan syvempää analyysia ja
teoreettisten perusteiden tutkimuksella

saatuja kriteereitä, miten käsite ammatti-
taito määritellään korkea-asteen suorituk-
sena käsityöhön tai muotoiluun tai mui-
hin vastaaviin alan tehtäviin liittyen. Ol-
lakseen korkean asteen tutkintosuoritus
sen tulee nojautua teoreettisesti pitävään
ja pätevään tietoperustaan, joka voidaan
myös kyseenalaistaa ja asettaa tutkimuk-
sen kohteeksi. Sen lainalaisuuksia voi-
daan saattaa päivänvaloon pohdittavaksi
ja edelleen kehitettäväksi. Koulutuksen
tutkiva ote edellyttää siis uusia edellä-
kävijän haasteita niin kansallisella kuin
kansainväliselläkin tasolla.

Jatko-opintojen ja jatkotut-
kintojen kehittyminen

Ennen vuotta 1991, jolloin ammattikor-
keakouluista muodostui pääasiallinen
uusi ammatillinen korkeakouluväylä, oli
olemassa Helsingin yliopiston ja eräiden
silloisten opistoasteen käsi- ja taideteol-
lisuusalojen oppilaitosten yhteistoimin-
tasopimukseen perustuva kokeileva vä-
liaikainen koulutusohjelma, ns. mais-
teritutkintoon tähtäävä kokeilukoulutus-
ohjelma. Pääaineena siinä oli käsityö-
tiede Helsingin yliopiston vaatimusten
mukaan. Kokeilukoulutusohjelman tar-
koituksena oli niveltää käsi- ja taideteol-
lisuusalalla suoritetut ammatilliset opin-
not yliopistolliseen perustutkintoon so-
veltaen hyväksiluettavuutta ja karsimal-
la substanssitieteen osalta opintojen
päällekkäisyyttä. Tutkinnon laajuus oli
160 ov ja se antoi saman jatko-opinto-
kelpoisuuden käsityötieteessä kuin yli-
opiston vakinainen koulutusohjelma. Tä-
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män koulutusohjelman mukaiset opinnot
suoritti vuosina 1991–1996 yhteensä 65
henkilöä. Heistä useat ovat myöhemmin
ryhtyneet suorittaman jatko-opintoja
pääaineessaan. Näistä opiskelijoista on
kevääseen 2003 mennessä kuusi suorit-
tanut lisensiaatin tutkinnon tarkoitukse-
naan jatkaa opintojaan kohti tohtorin tut-
kintoa.

Eräissä kulttuurialan ammattikorkea-
kouluissa kuten Pohjois-Savon ammatti-
korkeakouluun kuuluvassa Kuopion
Muotoiluakatemiassa, Hämeen ammatti-
korkeakoulussa tai Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulussa on ollut mahdol-
lista suorittaa aikuisopintoina ns. muun-

tokoulutus, jossa entisen käsi- ja tai-
deteollisuusalan opistoasteen tutkintoa
täydennetään ammattikorkeakoulutut-
kinnoksi 30 opintoviikon opinnoilla. Vuo-
sittain esimerkiksi Kuopion Muotoilu-
akatemiaan on otettu aiempia tutkintoja
ammattikorkeakoulututkinnoksi täyden-
täviä opiskelijoita noin 40. Keväällä 2002
muuntokoulutustutkinnon suoritti Kuopi-
ossa 27 naisopiskelijaa ja 15 miestä. Lu-
kuvuonna 2003–2004 opintoja on suorit-
tamassa 93 henkilöä. Luvut osoittavat,
että kiinnostus ammattikorkeakouluta-
soisia opintoja kohtaan on hyvin suurta
myöskin varttuneiden opiskelijoiden jou-
kossa.

Uusina esiin heränneinä kehittämiskoh-
teina tieteellisen jatkotutkinnon ohella
ovat sellaiset perustutkinnon jälkeen suo-
ritettavat PD,  Professional Development
-opinnot, joissa on voitu erikoistua esi-
merkiksi käsityö- ja taideteollisuus- sekä
tekstiilialan ammatillista erikoistumista
edellyttäviin neuvonnallisiin, kaupallisiin
tai teknisiin tehtäviin tai palvelu- ja ku-
luttaja-alojen tehtäviin. Eräissä ammatti-
korkeakouluissa näistä PD-opinnoista on
kehitetty ammatillisia jatko-opintoja ns.
erikoistumisopintoina, joiden laajuus
on ollut 20 ov (+ 20 ov). Esimerkiksi
Kuopion Muotoiluakatemiassa on voitu
vuosina 1999–2001 suorittaa ns. ADI eli
Artenomi Design Innovation -opintoja,
jotka ovat saaneet ammatillisina jatko-
opintoina opetusministeriön akkreditoin-
nin eli virallisen hyväksynnän.

Edellä mainitut ammatilliset erikois-
tumisopinnot ja ammattikorkeakoulujen
aikuiskoulutustarjonta antavat mahdolli-
suudet ammattitaidon syventämiseen ja
lisäpätevyyden hankkimiseen varsinaisen
ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
misen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten
voidaan suorittaa opintoja myös avoi-
messa ammattikorkeakoulussa, jon-
ka opintojaksoille voivat osallistua kaik-
ki opiskelemisesta kiinnostuneet. Pohja-
koulutus- tai ikävaatimuksia ei ole asetet-
tu. Opintoja tehdään yhtä hyvin ennen
varsinaisia ammattikorkeakouluopintoja
kuin tutkinnon suorittamisen aikana, jol-
loin ne nopeuttavat varsinaisen tutkinnon
suorittamista tai tutkinnon suorittamisen
jälkeisinä täydentävinä opintoina. Opin-

Kuopion Muotoiluakatemian rakennuksia Piispanpuistosta nähtynä, vasemmal-
la vanhin osa ns. Piispantalo. Vuonna 1970 valmistuneen rakennuksen alaker-
rassa toimii Taitemia-galleria, syksy 2003. Kuva Paula Savolainen, Kuopion
Muotoiluakatemian kuvakokoelmat
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tojaksot ovat yleensä osia ammattikor-
keakoulututkintoon johtavista koulutus-
ohjelmista. Niitä voi oman kiinnostuksen
mukaan yhdistellä eri koulutusaloilta tai
eri ammattikorkeakouluista. Opiskelu jär-
jestetään yleisesti ns. monimuotokoulu-
tuksena siten, että opiskelijoilla on lähi-
ja etäopiskelujaksoja. Myös  tietokoneen
oppimisympäristöissä tapahtuvat opinnot
ovat yleistyneet.29

Käsityön tutkimus
kehityskohteena

1970-luvun alkupuolelta lähtien maam-
me yliopistoissa ja korkeakouluissa on
tehty suuri määrä sellaista tutkimustyö-
tä, joka on kohdistunut käsityöhön ilmiö-

nä sinällään ja sen prosesseihin eli tapaan
tehdä käsityötä samoin kuin sen merkityk-
seen yhteiskunnalle ja yksilölle itselleen,
ei  ainoastaan produkteihin eli tuotteisiin.
Käsityön tuotteita, niiden kulttuurihisto-
riallisia, taiteellisia, kuluttajan kannalta
olennaisia näkökohtia on tutkittu esimer-
kiksi kansatieteen, kulttuuriantropologi-
an, taidehistorian tai kuluttajaekonomian
tieteenaloilla. Käsityötieteessä ovat tul-
leet esiin kaikki nämäkin näkökulmat,
mutta lisäksi paljon sellaista, joka ei ai-
kaisemmin muilla tieteenaloilla ole kuu-
lunut tutkimuksen piiriin.

Käsityötä ja käsityöläisyyttä tutkitaan
mm. ammattina, harrastuksena, luovana
prosessina, sen merkityksenä ihmiselle

Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen vaatetuksen luokka.
Kuva Marjo-Riitta Simpanen, Suomen käsityön museo

psyykkisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti
ja taloudellisesti. Helsingin yliopiston ko-
titalous- ja käsityötieteiden laitoksen tut-
kimustyö on keskitetty laajoihin tutki-
musteemoihin kuten “käsityö suomalai-
sessa muodissa”, “käsityöllisen suunnit-
telun ja valmistuksen ongelmanratkaisu-
prosessit”, “käsityötaito”, “elämykselli-
nen vaatetussuunnittelu” sekä “taiteen ja
käsityön suhde”. Joensuun yliopiston
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen
käsityön tutkimusohjelmat keskittyvät
teemoihin “suunnittelu ja kognitiot” sekä
“tieto- ja viestintäteknologia suunnittelus-
sa”, “suunnittelun kognitiivinen tutkimus”
ja “suunnittelun asiantuntijuus”.

Käsityön ja käsityökulttuurin keskeisenä
perustana on 1990-luvulla käsityötieteen
sisältöalueen tutkimuksen kautta kehitty-
nyt ja vahvistunut teoreettinen ja meto-
dologinen ote, oma tieteellinen paradig-
ma. Sen kehyksen kehittämisen voi syys-
täkin katsoa olevan nuorelle tieteenalalle
hyvin haastava tehtävä. Työn onnistumi-
sen edellytyksenä voidaan pitää vankkaa
alan käytännölliseen hallintaan tähtäävää,
yleissivistävää ja ammatillista koulutus-
ta sekä ammattialojen käytännöllistä tun-
temusta. Lisäksi tarvitaan tinkimättömän
tiukkaa ja kriittistä tieteelliseen luovuu-
teen ja avoimuuteen pyrkivää syventävää
koulutusta. Käsityön ja muotoilun alalla
avattavana olevien erilaisten vaihtoeh-
toisten koulutusväylien ohjautuminen yh-
täältä taiteelliseen ja ammatilliseen sekä
toisaalta tieteelliseen korkea-asteen kou-
lutukseen antavat uskoa käsityön alan tie-
teellisen työskentelyn kehittymiseen.
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