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Opettaja -lehti (9/2015) julkaisi ”Tutkittu jut-
tu” palstalla artikkelin käsityön opetukseen 
liittyvästä pro gradu -tutkielmasta otsikolla: 
”Ompelukoneelta sorville ja takaisin”. Artikkeli 
alkaa voimakkaalla kannanotolla, että POPS 
2014 asiakirja ja oppilaat ovat yhtä mieltä: 
”tekstiilityön ja teknisen työn luokkien fyysiset 
ja ideologiset väliseinät joutaa kaataa.” Näin 
voimakkaalle kannanotolle ei liene kuitenkaan 
kestäviä perusteita, jos asiaa nimenomaan op-
pilailta tiedustelee. Opiskelijoiden toteuttamaa 
opinnäytetyötä ei kuitenkaan saa väheksyä eikä 
lähteä julkisesti arvioimaan, mutta Opettaja -leh-
den artikkelia kirjoittaneen Antti Vanaksen olisi 
ollut syytä tiedostaa, miten asia kirjoitetaan, kun 
kyseessä on tapaustutkimus yhden ainoan kou-
lun viidennen luokan oppilaista, jotka on valittu 
haastateltaviksi harkinnanvaraisella otannalla 
siten, että haastateltavien joukko käsittää yhdek-
sän tyttöä ja neljä poikaa. Harkinnanvarainen 
otanta tarkoittaa sitä, että otokseen valitaan sel-
laiset henkilöt, joilta uskotaan saatavan parhai-
ten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Artikkelissaan 
Vanas ikään kuin huomaamattaan yleisti keskei-
sen tuloksen käsittämään sekä alueellisesti että 
ikäluokallisesti huomattavasti laajempaa perus-
opetuksen oppilasjoukkoa kuin opinnäytetyön 
realiteetit antavat aihetta. Opinnäytetyön tulos 
antaa näkökulmia mm. opettajankoulutukseen 
ja sen kehittämiseen, mutta koulutuspoliittisten 
muutosten perustaksi siitä ei tällä kertaa ole.

Kun tutkimuksen kohderyhmäksi vaihdetaan seitsemännen 
luokan oppilaat ja otoksen laajuudeksi koko valtakunta aina 
Helsingistä Ivaloon asti (N = 982), niin ihan heti ei kannattaisi 
lähteä kaatamaan tekstiilityön ja teknisen työn luokkien fyysisiä 
ja ideologisia väliseiniä. Kannattaisi ennemmin ottaa aikalisä ja 
pohtia vakavasti, että mihin suuntaan ollaan menossa ja millaisia 
vaikutuksia nyt tehdyillä ja tehtävillä muutoksilla on mahdollises-
ti käsityön oppiaineeseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. 
Yhteisen käsityön puolestapuhujat ovat vedonneet sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon, että kaikille pitää opettaa kaikkea käsityös-
sä ja yhtä paljon. Yhteisen käsityön ajatuksessa ei sinänsä ole mi-
tään vikaa, mutta entä jos todellisuus onkin toinen, että käsityön 
opetuksen kohderyhmä eli oppilaat arvostavat enemmän valinnan 
vapauteen perustuvaa yksilön tasa-arvoa kuin sukupuolten välis-
tä tasa-arvoa? Mikäli näin on, niin onko vaarana, että oppilaat 
”äänestävät” valintakorteillaan siten, että tulevaisuudessa enää 
yhä harvemmalle opetetaan käsityön valinnaisia sisältöjä. Voiko 
tulevaisuuden todellisuus siis olla sellainen, että oppilaat eivät 
enää pidä yhteisen käsityön oppiainetta yhtä hyödyllisenä ja kiin-
nostavana kuin pitivät aiemmin ”perinteisellä” tavalla jaoteltua 
ja sisällöllisesti painotettua käsityötä. 

Lukuvuoden 2013 - 2014 aikana yleisopetukseen kuuluvilta 
seitsemäsluokkalaisilta oppilailta (tytöt n = 532, pojat n = 450) 
tiedusteltiin heidän asenteita ja käsityksiä käsityön oppiaineesta. 
Otos oli sattumanvarainen siten, että yhteistyöopettajien osal-
listuminen aineistonkeräämiseen oli vapaaehtoista, kuten myös 
oppilaiden osallistuminen tutkimukseen, joka perustui heidän 
huoltajiensa vapaaehtoisuuteen. Asenteita ja käsityksiä mitat-
tiin Opetushallituksen eri oppiaineiden kansallisten arviointien 
yhteydessä käyttämällä asennetestillä, joka pohjautuu Fennema–
Shermanin (1977) tällaista tarkoitusta varten laatimaan mitta-
riin. Oppilaille esitetään 15 väittämää, jotka mittaavat heidän 
käsityksiään oppiaineesta kolmella dimensiolla: käsitys omasta 
osaamisesta, käsitys oppiaineen hyödyllisyydestä oman tulevai-
suuden kannalta ja käsitys oppiaineen kiinnostavuudesta.

Oheinen kuvio (Kuvio 1) havainnollistaa seitsemäsluokka-
laisten oppilaiden asenteita ja käsityksiä käsityön oppiaineesta 
siten, että taustamuuttujaksi on valittu käsityön opetuksen jär-
jestämistapa seitsemännen luokan aikana. Teknisen työn painotus 
tarkoittaa sitä, että oppilas on opiskellut oman valinnan mukaan 
enemmän kuin puolet teknistä työtä ja tekstiilityön painotus sitä, 
että oppilas on opiskellut oman valinnan mukaan enemmän kuin 
puolet tekstiilityötä. Yhteinen käsityö tarkoittaa sitä, että oppilas 
on ollut pakotettu osallistumaan yhtä paljon molempien käsityön 
sisältöjen opetukseen. 

Oheisen kuvion (Kuvio 1) mukainen tulos on käsityön kannalta 
sikäli hyvä, että mitta-asteikolla kielteinen (-2) – myönteinen (2) 
kaikki dimensiot sijoittuvat myönteiselle alueelle opetuksen jär-
jestämistavasta riippumatta. Kun tarkastellaan perusopetuksen 
eri oppiaineiden kansallisia arviointiraportteja, niin kaikissa op-
piaineissa tilanne ei ole näin myönteinen. Käsityön tulevaisuuden 
kannalta huolestuttavaa on kuitenkin se, että yhteisen käsityön 
opetukseen osallistuneet oppilaat kokevat omat käsityön taitonsa 
huomattavasti alhaisemmiksi kuin painotettuun teknisen työn tai 
tekstiilityön opetukseen osallistuneet oppilaat. Erot ovat tilastolli-
sesti merkitseviä (p = .001). Huolestuttavaa on myös se, että selväs-
ti vähiten hyödyllisenä käsityön oppiainetta oman tulevaisuuden 
kannalta pitävät sellaiset oppilaat, jotka ovat osallistuneet yhteisen 
käsityön opetukseen. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 
(p < .001). Lisäksi yhteisen käsityön opetukseen osallistuneet 
oppilaat pitävät käsityön oppiainetta selvästi vähemmän kiinnos-
tavana kuin painotettuun teknisen työn tai tekstiilityön opetukseen 

Kuvio 1. Oppilaiden asenteita ja käsityksiä käsityön oppiaineesta
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osallistuneet oppilaat. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 
(p < .001). Tarkoittaako tämä mahdollisesti sitä, että kun vastaa-
vaa asiaa tiedustellaan oppilailta kymmenen vuoden kuluttua, 
niin jäljellä on enää vain kaikkein lyhyin vaalean värinen palkki 
ja pisimmälle ulottuvat tummemmat palkit on ikuisesti pyyhitty 
pois käsityön tutkimustuloksista. Jos näin on, niin pyyhkiytyykö 
käsityöstä samalla pois jotain oleellista ja omaleimaista, jota ei 
koskaan saada takaisin ja oppilaiden mielestä käsityössä ei ole mi-
tään sen arvokkaampaa kuin missään muussakaan oppiaineessa.

Tulevaisuuteen liittyvä huolenaihe ei rajoitu pelkästään op-
pilaiden asenteisiin ja käsityksiin. Oheisen taulukon (Taulukko 
1) mukaan yhtä suurena huolenaiheena voidaan pitää sitä, että 
yhteiseen käsityön opetukseen osallistuneiden oppilaiden halu 
valita käsityötä valinnaiseksi oppiaineeksi yläluokille joko pelkäs-
tään kahdeksannelle tai sekä kahdeksannelle että yhdeksännelle 
luokalle on selvästi alhaisempi kuin painotettuun teknisen työn tai 
tekstiilityön opetukseen osallistuneiden oppilaiden vastaava halu 
valita käsityötä. Lisäksi sellaiset oppilaat, jotka ovat varmoja, että 
eivät valitse käsityötä valinnaiseksi oppiaineeksi yläluokille, ovat 

muita useammin opiskelleet yhteistä käsityötä seitsemännellä luo-
kalla. Kaikki mainitut erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 
(p < .001). Tarkoittaako tämä mahdollisesti sitä, että käsityön va-
linnaisia sisältöjä opetetaan tulevaisuudessa yhä harvemmalla vai 
onko peräti valinnaisen opetuksen toteutuminen vaarassa, jos op-
pilaat eivät valitse käsityötä valinnaisaineeksi. Toki kyselyhetkellä 
epävarmojen vastaajien (mahdollisesti) suuri joukko antaa aihetta 
pienelle spekulaatiolle, mutta varmojen ääripäiden selkeä ero on 
kiistaton ja näin ollen näyttää suuntaa siitä, mikä on todellisuus. 

Siis joutaako tekstiilityön ja teknisen työn luokkien fyysiset ja 
ideologiset väliseinät kaataa? Opetussuunnitelmallisena asiakirja-
na POPS 2014 ei kehota näin radikaaleihin oppimisympäristöjä 
uudistaviin toimenpiteisiin, vaan ohjaa edelleen toteuttamaan 
opetuksessa teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Oppilaiden 
yksimielisyydestä voidaan myös olla toista mieltä, mikäli asiaa tar-
kastellaan oppiaineeseen liittyvien asenteiden ja käsityksien sekä 
valinnaiseen opetukseen hakeutumisen näkökulmasta. Käsityön 
opetukseen liittyvä kenttä on sen verran laaja, että varmuudella 
tällaisen tekstin kirjoittaminen sekä ”ihastuttaa” että ”vihastuttaa” 
uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton kynnyksel-
lä. Oppilaat ovat kuitenkin ”puhuneet” ja tulos on sen kaltainen, et-
tä siteeraamalla takavuosien amerikkalaista tieteissarjaa voidaan 
todeta, että ”totuus on tuolla ulkona”. Täytyy muistaa, että myös 
tässä artikkelissa esitettyyn tulokseen tulee suhtautua pienellä 
varauksella, koska laajuudestaan huolimatta 982 oppilasta edusti 
vain 1,7 prosenttia kaikista seitsemäsluokkalaisista lukuvuonna 
2013 - 2014. Otoksena tämä on kuitenkin satunnainen, maan-
tieteellisesti edustava ja yli 75 kertaa laajempi kuin mihin Vanas 
viittaa Opettaja -lehden artikkelissaan. Vanaksen julkituoman 
tuloksen saavuttamiseen käytetyn 14 oppilaan edustavuuspro-
senttia ei viitsi edes laskea; puhumattakaan tuloksen laajemmasta 
yleistettävyydestä millään tavalla. Kyse lienee kuitenkin ollut siitä, 
että millaista tietoa lukijoille halutaan välittää ja millaiset tahot 
viime kädessä ovat olleet välitettävän tiedon taustalla.

Taulukko 1.  Käsityön valitseminen yläluokkien valinnaisaineeksi


