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1. Johdanto 
 
Tutkiva tuottaminen on uuden tuottamista ohjaavan tiedon rakentamista ja 
todistamista. Tutkiva tuottaminen kytkee tieteellisen tutkimuksen 
tuottamistoimintaan. Tutkivalla tuottamisella ja sen oppimisella on 
keskeinen osa käsityön aineenopettajan koulutuksessa ja erityisesti sen 
pääaineen käsityökasvatuksen tutkielmaopinnoissa Turun yliopiston 
käsityön aineenopettajakoulutuksessa. Käsityökasvatuksen tuottamisen 
tutkimisen perusteita on esitetty erillisissä artikkeleissa ja julkaisuissa 
(mm. Peltonen 2003a; b & 2007; Metsärinne 2009a; b; c; Metsärinne & 
Kallio 2011), mutta niitä yhteen kokoavaa ja uusia suuntalinjoja 
kehittämään pyrkivää julkaisua ei ole viime aikoina tehty. Tämän teoksen 
tarkoituksena on kuvata ja kehittää tutkivaa tuottamista kokonaisuutena.  
 
Tutkivaa tuottamista lähestytään strategisena ja deduktiivisena päättelynä. 
Näitä sovelletaan metodisien ydinkohtien ratkaisemiseksi. Tutkiva 
tuottaminen rakennetaan määrittely- todistamis- ja 
luotettavuusteoreettisten osista. Määrittelyteoreettisessa osassa luodaan 
tuottamista ohjaava teoria. Todistamisteoreettisessa osassa teoria testataan 
tuottamisen ja sen tulosten arviointitiedon avulla. 
Luotettavuusteoreettisessa osassa tarkastellaan koko tutkimuksen 
luotettavuus. Nämä kolme osaa sisältävät teorian rakentamisen vaiheet eli 
teoriaketjun.  Tutkivan tuottamisen soveltaminen vaihtelee tutkimuksen 
tarkoituksen, tutkimusaiheen ja -kohteen sekä tutkimuksen aikana 
tarvittavien tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien mukaan. Lisäksi 
siihen vaikuttavat tutkijan omat tiedot esimerkiksi käsityön erityisaloista. 
Tutkiva tuottaminen on tutkimuksen lähestymisote (luvut 3.2 ja 3.3), 
jonka voi rinnastaa myös tutkimusotteeseen, kuten toiminta- ja 
tapaustutkimus.  
 
Käsityökasvatuksen tieteenalan tehtävä on tutkia tuottamista ohjaavaa 
ajattelua eli käsityötajua (Peltonen 2007, mm. 61 - 62, 74). Toinen 
perustehtävä on tutkia ja kehittää käsityöoppiaineen didaktiikkaa. Nämä 
suuntaavat tuottamaan uutta teoriatietoa käsityökasvatusta rakentavana 
tutkimuksena. Rakentava tutkimus teoretisoi ja todistaa käytännössä uutta 
tuottamista. Tutkiva tuottaminen on käsityötä ja käsityökasvatusta 
rakentavana tutkimuksena eroteltavissa seuraaviin tutkimussuuntiin: 
(i) Käsityöhön kasvun tutkimus (käsityötaju) 
(ii) Käsityöhön kasvattamisen tutkimus (didaktiikka) 
(iii) Käsityön välineiden ja menetelmien tutkimus (käsityöteknologia) 
 
Tässä teoksessa tarkastellaan edellä luetelluista kahta pääsuuntausta: 
käsityötajun tutkimusta (suunta 1) ja didaktiikan tutkimusta tutkivan 
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tuottamisen menetelmällä (suunta 2). Ne edellyttävät tutkijalta yksilöllistä 
ja uniikkia tutkivan tuottamisen kohteen määrittelyn teoretisointia, 
todistamista ja luotettavuuden arviointia. Tutkivan tuottamisen 
tarvitsemien lähitieteiden ja muiden käsityökasvatuksen tutkimuksen 
tukena tarvittavien tieteiden soveltamista koskeva tutkimus (suunta 3) 
edellyttää seuraavaa. Tutkimusaiheesta täytyy löytyä riittävästi aiemmin 
tutkittua ja tutkimuskohteeseen jo melko täsmällisesti liittyvää tietoa. 
Silloin sitä voidaan hyödyntää tutkimuksen teoretisoimiseksi. Esimerkiksi 
teknologioiden soveltaminen käsityön rakentamiseen on luonnollisesti 
lähtökohdiltaan ensisijaisemmin muiden tieteenalojen tehtävä. Tutkivaa 
tuottamista sovelletaan uusien tuotteiden eli teknologian luomiseen, mutta 
tutkimuksen päätarkoituksena se kuuluu lähtökohtaisesti toisten alojen 
tehtäväksi. 
 
Teoksen aluksi luodaan lyhyt katsaus tutkivan tuottamisen kehitykseen 
käsityökasvatuksessa. Toisessa luvussa kuvataan miten tutkiva 
tuottaminen kytkeytyy nykyiseen käsityön aineenopettajan koulutukseen. 
Kolmannessa luvussa esitetään tutkivan tuottamisen rakentamisen 
perusteet. Ne soveltuvat monenlaisten tuottamisaiheiden tutkimiseen. 
Tämän pohjalta neljännessä luvussa kuvataan käsityötajun tutkimusta ja 
viidennessä luvussa tarkastellaan uuden didaktisen tiedon rakentamista 
koskevaa tutkimusta. Kuudenteen lukuun on koottu menetelmän 
havainnollistamiseksi esimerkkejä tutkimuksen vaiheista ja teoriaketjun 
rakentamisesta. Teos on pyritty kirjoittamaan niin, että käsityön 
aineenopettajaksi opiskelevat voivat hyödyntää tätä tietoa 
tutkielmaopinnoissaan.  
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2. Tutkiva tuottaminen käsityökasvatuksessa 
 
 
2.1 Katsaus tutkivan tuottamisen kehitykseen 
 
Tutkivan tuottamisen kehitys juontaa juurensa Turun yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä. Se pohjautuu 
käsityökasvatuksen perustutkimustuloksiin, tutkielmaopintojen 
ohjaukseen, opiskelijoiden tekemiin tutkielmiin ja niihin liittyviin 
tutkimuksiin. Teknisen työn aineenopettajan koulutuksessa pääaineena oli 
kasvatustiede vuoteen 1994 saakka. Teknisen työn perus- ja aineopinnot 
muodostivat opetettavan aineen opinnot. Tämän jälkeen näistä teknisen 
työn opinnoista ja uusista käsityökasvatuksen maisteriopinnoista 
muodostettiin kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtava uusi pääaine, 
käsityökasvatus. Vuodesta 2005 käsityökasvatuksen opetettavaksi 
aineeksi eli peruskoulun oppiainetta vastaavaksi aineeksi määrättiin 
teknisen työn sijaan käsityö. Teknisen työn aineenopettajan koulutus 
muuttui käsityön aineenopettajan koulutukseksi. Tutkimuksen kannalta 
keskeinen käsite on ollut tuottamista ohjaavaa ajattelua kuvaavien 
teorioiden rakentaminen ja niiden testaaminen. 
 
Käsityökasvatus kohosi itsenäiseksi pääaineeksi Turun yliopistossa 
vuodesta 1995. Käsityökasvatuksen syventävien opintojen tultua osaksi 
teknisen työn aineenopettajan koulutusohjelmaa, ne oli merkitty Turun 
yliopiston kasvatustieteiden opinto-oppaaseen (1995 - 1996) maininnalla 
käsityökasvatus: teknisen työn opintoprojekti. Syventävien opintojen 
yleiskuvaus antoi suuntaviivoja tulevasta: ”Perehdytään 
käsityökasvatuksen teknis-pedagogiseen suunnitteluun ja tutkimukseen 
sekä alueen uuden tiedon tuottamiseen, prosessointiin ja evaluointiin. 
Syventävät opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka alkaa 
tuottamistoiminnan teoreettisella tarkastelulla ja jatkuu perehtymisellä 
yleisiin teknologian hyödyntämismahdollisuuksiin. Tehtävän suunnittelun 
ja toteutuksen jälkeen sekä prosessi että tuotos arvioidaan ja 
raportoidaan.” Kun myöhemmin käsityökasvatuksen pääaineessa 
opintonsa aloittaneet opiskelijat tulivat syventäviin opintojaksoihin ja 
alkoivat tehdä maisterin opinnäytetyötään, niin opinto-oppaan (1998 - 
1999) mukaan opinnäytetyö sisälsi kaksi eri osaa. Nämä osat olivat 
tuotekehittelytutkimus ja problematisointitutkimusjakso: teknologinen ja 
didaktinen problematisointitutkimus.  
 
Tuotekehittelytutkimusjakso tapahtui soveltamalla mm. 
toimintatutkimusmenetelmää ja tuotesuunnitteluteorioita. 
Problematisointijakson tavoitteena oli tuotteen problematisointiteorian 
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laatiminen ja raportointi. Käsityökasvatuksen opetusmonisteessa (1998) 
käsityökasvatuksen (tekninen työ) pro gradu- tutkielmasta oli kirjoitettu 
seuraavasti: ”Käsityökasvatuksen syventävien opintojen eli laudatur-
opintojen keskeisin opintokokonaisuus on pro gradun tekeminen. Pro 
gradu tarkoittaa arvoa, jota varten on suoritettava koe eli teknisen työn 
aineenopettajan koulutuksessa opiskelijoiden on suunniteltava ja 
valmistettava tekninen ja innovatiivinen laite tai systeemi ja sitä kuvaava 
kirjallinen raportti. Opiskelija hankkii tietoja ja taitoja itsenäisen 
tutkimustyön tekemiseen. Teknisen työn aineenopettajan 
koulutusohjelmassa opiskelijat tekevät opinnäytteensä käsityökasvatuksen 
alueelta. Opinnäytetyö koostuu jonkin arkielämän teknisen ongelman 
ratkaisevasta innovatiivisesta tuotteesta sekä sen suunnittelu- ja 
valmistusprosessiin liittyvästä raportista. Toisin sanoen opiskelijoiden on 
ratkaistava jokin arkipäivän tekninen ongelma suunnittelemalla ja 
valmistamalla tuote, joka ratkaisee tämän ongelman.”  
 
2000-luvulle tultaessa (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 
opinto-opas 2000 - 2001) kaksiosainen opinnäytetyö säilyi, mutta 
problematisointitutkimusjakson nimi vaihtui teknologiseksi ja didaktiseksi 
hanketutkimukseksi. Tämä korosti opiskelijan käsityön opettajuuteen 
kasvua. Alkuaikojen opinnäytetyön osat alkoivat vähitellen limittyä niin 
hyvin toisiinsa, että opinto-oppaasta 2005 - 2007 ne voitiin jo poistaa. 
Tulosten julkistamiseen liittyi yhä kirjallinen osa ja käsityötuote, kuten on 
useimmiten ollut tähänkin saakka. Niin sanottu tuoteosa on mukautunut 
uusimpia käsityökasvatuksen tarpeita vastaaviksi sovellutuksiksi. Tällaisia 
aiheita edustavat esimerkiksi uusia opetusteknologisia ratkaisuita ja 
immateriaalisia opetusohjeita tutkimalla tuotetut aiheet.   
 
Ensimmäisen vuosien aikana tehdyissä opinnäytetöissä opiskelijoiden 
tutkimusaiheen määrittäminen tapahtui usein myös yritys- tai 
kouluyhteistyönä. Tutkimustehtäviin on perehdytty kirjallisuuden ohella 
haastattelemalla aiheen parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tutkivan 
tuottamisen ytimenä on ollut ja on yhä uuden tiedon tuottamisen tarve 
käsityön tuottamistoimintoja varten. Jos halutaan saada aikaan tieteellistä 
tietoa tuottamisesta ja sitä ohjaavasta ajattelusta, aiheeseen perehtyminen 
ja koko tutkivan tuottamisen kokonaisuuden teoretisointi on aivan 
keskeistä käsityökasvatuksen kehittämiseksi. Aineenhallinnan kannalta 
ongelmallisimpia kohtia ovat olleet tuottamista ohjaavien teorioiden 
rakentaminen ja niiden yhdistäminen tuotesuunnitteluun ja tuotteen 
valmistukseen sekä niiden testaamiseen. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka 
joustavasti uutta käsityötietoa voidaan soveltaa koulukäsityön 
tutkimiseksi.    
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Kaikkiaan sekä teknisen työn että käsityön aineenopettajan koulutuksen 
aikakausilla tuottamistapahtuman käsitettä on kehitetty vaiheittain 
eteenpäin ”tuotteesta” tuottamistoimintaa ohjaavaksi ajatusrakenteeksi:   
(i) Aluksi lähtökohtana olivat erilaiset käyttötuotteet, niiden 

valmistusteknologiat ja käyttötarkoitukset. Valmistusteknologian 
traditionaalinen perusta on yhä edelleen käsityön materiaali-, energia- 
ja kontrolliteknologiassa sekä mekatroniikassa.   

(ii) Seuraavaksi keskityttiin tuotekehittelyyn ja -suunnitteluun sekä niitä 
palveleviin käsityöteknologioihin.  

(iii) Erityisesti maisterintutkinnossa käsityön tavoitteena on valmistaa 
tuottamista ohjaava ajatusrakennelma ja testata ajatusrakennelma 
tuottamisprosessista syntyneellä tuotteella. (Peltonen 2009a, 42 - 43.)  

(iv) Nykyisin edellisiä osia tarkastellaan maisterin opintojen tutkivan 
tuottamisen kokonaistavoitteena. (iii)-kohta luo tavoitteet tuottamista 
ohjaavan ajattelun teoretisoinnille, (ii)-osa tuotesuunnittelun- ja 
valmistusprosessin teoretisoinnille sekä (i)-osa erityisesti tuotteen 
testaamisessa tarvittavalle tiedon rakentamiselle.   

 
 
  
2.2 Tutkiva tuottaminen ja käsityökasvatuksen 
opetussuunnitelman ydinsisältö 
 
Käsityökasvatuksen oppimiskäsityksen mukaan käsityön tekijän, niin 
oppilaan, opiskelijan kuin opettajan tai ammattilaiskäsityöläisenkin, on 
itse hahmotettava oma käsityönsä. Perinteisen, mutta edelleenkin 
esiintyvän käsityksen mukaan ensin pystytään hahmottamaan yksittäisiä 
prosessin osia, kuten naulaaminen työtapana, sitten naulausliitoksen 
valmistus käsityömenetelmänä ja lopulta koko tuotteen valmistusprosessi. 
Samalla kehittyvät tuotteen suunnittelutaidot. Niiden oppimisen avulla 
laajenevat tuotteen hahmottamisen edellytykset. Tämänkaltaisesta 
oppimisesta käytetään nimitystä kohdekäsityön oppiminen. 
Kohdekäsityön opetus on välttämätön, mutta suppea osa käsityön 
oppimista, koska käsityön arvo on omaa käsityötä ohjaavan ajattelun 
kehittymisessä. Valmistusvälineiden sovellus- ja käyttötaidot sekä 
suunnittelutaidot ovat käsityön tuottamisvälineitä. Nykyaikaisen ja 
tieteellisesti hyväksytyn käsityksen mukaan kohdekäsityötä tarvitaan 
oman tuottamisen – tuottamis- ja tuoteunelman – toteuttamiseksi, eikä 
päinvastoin. Tuottamisvälineillä on välinearvo käsityössä.  
 
Kokonaisella käsityöllä tarkoitetaan määriteltävää ja mallinnettavaa 
kokonaisuutta, joka on ensisijaisesti käsityön tekijän omassa hallinnassa. 
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On esitetty, että kokonainen käsityö on tekijänsä itse suunnittelema ja 
valmistama. Tämä ei kuitenkaan riitä herättämään ihmisen 
kokonaistoiminnan hallinta-ajattelua, vaan käsityön tavoiteasettelun ja sen 
mallintamisen on oltava myös tekijän itsensä hallinnassa ja rakentama. 
Käsityön suunnittelun ja valmistuksen avulla voidaan vain pyrkiä 
toteuttamaan tutkivan tuottamiselle ja sen tuloksena luotavalle tuotteelle 
asetettuja tavoitteita. Kokonainen käsityö edellyttää siis sitä, että 
tuottamista ohjaavat laatutavoitteet ovat käsityön tekijän – tässä 
tapauksessa tutkijan hallinnassa eli käsityötä ohjaava ajattelu on hänen 
omaansa. Muuten on kyse tuottamisesta, jossa jokin ulkopuolinen tekijä, 
kenties tilaaja, ohjaa ajattelullaan tekijän käsityötä.  
 
Tutkivassa tuottamisessa tutkija on itse vastuussa tuottamisensa 
hallinnasta. Tutkivan tuottamisen edessä opettajaksi opiskeleva tutkija on 
vastaavassa tilanteessa kuin peruskoulun oppilas kokonaisen käsityönsä 
edessä. Tutkiva tuottaminen on transreflektiivisessä eli siirtoarvon 
reflektointiin perustuvassa yhteydessä hahmottavaan käsityön opetukseen 
peruskoulussa, kuten kohdissa (i-iv) edellisen luvun lopussa kuvataan. 
(vrt. Peltonen 1988; 2002; 2009a) 
 
Käsityökasvatuksen tuottamista rakentavien teoriaperusteiden ja 
oppisisältöjen kehittymisen myötä on tarkentunut käsityökasvatuksen 
tutkielmaopintojen keskeisin tutkimusmenetelmä, tutkiva tuottaminen. 
Tutkiva tuottaminen perustuu tietoon käsityön ja käsityökasvatuksen 
tuottamistoiminnan teorioista. (mm. Peltonen 1988; Metsärinne 2002, 
2003; 2004; 2007). Tuottamisen teoriat ja niiden rakentaminen 
edellyttävät tuottamisketjujen syvällistä ymmärtämistä. Siihen kuuluvat 
oma yksilöllinen käsityön osaamisensa ja oman opettajuuteensa 
tiedostaminen. Peltosen (2009a, 41) mukaan käsityökasvatuksen 
tieteenalaan ja yliopistoon johtavaan koulutukseen liittyvä käsityön opetus 
ja opetuksen suunnittelu on sidottu tuottamisen monipuoliseen 
ymmärtämiseen. Jo 1990-luvun lopulla suomalaisten yliopistojen silloiset 
käsityökasvatuksesta vastanneet professorit (Peltonen 1988, Lindfors 
1992 ja Suojanen 1991) hyväksyivät periaatteen, ettei käsityötä ja 
käsityön opetuksen olemassaoloa (eksistenssiä) voida ymmärtää, ellei se 
perustu yksilön omaan tuottamistoimintaan. Silti tuottaminen 
käsityökasvatuksen ytimenä ei rajoita käsityökasvatuksen tutkimuksen 
monimuotoisuutta.   
 
Turun yliopiston käsityön aineenopettajankoulutus on kytköksissä 
käsityökasvatuksen tuottamistoimintojen rakentamiseen (kuvio 1). 
Käsityön oppisisällöt ja kasvatustieteellinen tieto muodostavat käsityön 
ainedidaktiikan ytimen (vrt. Kansanen 2004, 74). Kasvatustieteen 
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näkökulmasta niiden yhteinen teoretisointi muodostaa käsityökasvatuksen 
tutkimusalueen. Käsityökasvatuksen näkökulmasta käsityökasvatuksen 
alueesta erottuvat yleisten kasvatustieteellisten toimintatodellisuuksien 
tutkiminen ja käsityötieteellisten todellisuuksien tutkiminen. 
Käsityökasvatus on edellisten välissä oleva oma tieteenalansa (Lindfors, 
1999, 20). Tämä on käsityökasvatuksen tieteen alue, jonka toisella 
puolella on kasvatustieteellinen tiede ja toisella puolella on 
käsityötieteellinen tieto. Käsityökasvatuksen professorin työtehtävien 
nykyiset nimikkeet noudattelevat tämän jaon mukaista määrittelyä. Ne 
ovat käsityökasvatuksen, opetusalana didaktiikka ja oppiminen -nimike ja 
kasvatustieteen professorin, opetusalana käsityökasvatus -nimike. Näin 
käsityökasvatuksen tieteenalan linjaukset ja opiskelijan ohjaus käsityön 
tutkivaan tuottamiseen ja opettajaksi kasvuun kietoutuvat osiksi Turun 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikössä tapahtuvaa 
käsityön aineenopettajankoulutusta.  
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Kuvio 1. Käsityökasvatuksen core curriculum Peltosen (2001a, 2009a, 42; 
vrt. 1995, 68) pohjalta kehitettynä.  

 

4. JATKO- JA   
TÄYDENNYSKOULUTUS  
Jatkokoulutus didaktisen 
tiedon ja teorian tutkimiseen.  
Tutkimustiedon soveltaminen 
täydennyskoulutukseen 

(Opiskelijavalinnat) 
1. KANDIDAATIN TUTKINTO 

Tuotetekniikan hallinnan teoria: 
Tuotefilosofia, käsityöteknologia, 
tuote-kehittely, ainepedagogiikka, 

Tavara käsityön tuotteena (A) 

 

           E. 
Itsensä kehittäminen ja 
tutkiva oppiminen, kokeilu-  
ja tutk. projektit tiedon 
tuottamistapoina.  
Käsityön opetus-
suunnitelma- 
ja kulttuuri- 
tutkimus. 
 

                A. 
Suunnittelun 

fenomenologia. 
Tuotekehittely- 

tutkimus.  
Aine- 

opinto- 
aines. 

      C. 
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Käsityön tuottamistoiminnan teoriat sisältävät tietoa käsityön teknologian 
ja muotoilun oppisisällöistä, käsityön tuotesuunnittelu- ja 
valmistusprosesseista sekä käsityön didaktiikasta ja oppimisesta. Käsityön 
tutkivan tuottamisen tavoitteena on karkeasti erotellen teoretisoida ja 
testata uutta tuottamista. Toisena tavoitteena on tuottaa uutta tietoa 
havainnoimalla tuottamista ja sen oppimista. Seuraavassa kuviota (kuvio 
1) tarkastellaan tuottamiseen kytkeytyvien kehittämisvaiheiden A- E 
mukaisesti.  
 
Kandidaatin tutkinnon perusopinnot (A) käsittelevät erityisesti käsityön 
teknologian oppiainesta ja opiskelijan käsityötaitojen oppimista. 
Kandidaattivaiheen tutkimusopintojen painopiste on teknologista 
tuottamistoimintaa ja tuotteen laatua reflektoivassa tuotekehittelyssä ja 
tuotteiden suunnittelussa.  Teknisen työn aineenopettajankoulutuksen 
pohjalta muodostuneet teknologiat muodostavat yhdessä muotoilun ja 
tuotesuunnittelun oppisisältöjen sekä tekstiilityön teknologioiden kanssa 
käsityökasvatuksen teknologian opiskelun kokonaisuuden. 
Käsityökasvatuksen muotoilun ja suunnittelun oppisisällöillä on yhteys 
erityisesti koulukäsityön luonnostelevan oppimisen ohjaamiseen. 
Teknologian oppisisällöillä puolestaan on yhteys erityisesti koulukäsityön 
mallintavan oppimisen ohjaamiseen. (Metsärinne 2011.)  
 
Teknologiasisällöt antavat teknistä ja teknologista yleissivistystä. 
Opiskelijat perehtyvät puu-, metalli, kone- ja sähköteknologiaan, ohjaus- 
ja säätöteknologiaan, tietotekniikkaan, tuotesuunnitteluun ja 
tekstiiliteknologian sisältöihin. Teknologian tarkoituksena on kehittää 
opiskelijoiden tietoisuutta käsityön teknologioista, teknologian yleisestä 
merkityksestä, teknologisen käsityön tuottamistoiminnan ja 
teknologiatuotannon kehityksestä sekä teknologian systeemeistä ja niiden 
hyväksikäytöstä, sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä sekä 
vaikutuksesta kulttuuriin ja ympäristöön. Teknologian pienoissysteemien 
tuottaminen on yksi mahdollisuus yhdistää ja uudistaa näitä sisältöjä. 
(Metsärinne 2009d). Näitä sisältöjä oppimalla ja soveltamalla niitä 
tutkivaan tuottamiseensa opiskelijat oppivat konkreettista. He tuottavat 
esineitä ja järjestelmiä, jotka ovat välineitä eli teknologioita, 
vaikuttaakseen ympäristöönsä ja muuttaakseen sitä. Tutkivalla 
tuottamisotteella on suuri merkitys opiskelijan minäkuvan kehittymiselle, 
luovan elämän asenteen syntymiselle, käden taidoille ja 
ongelmanratkaisuvalmiuksien oppimiselle, joita he tulevaa opetus- ja 
kasvatustyötään varten opiskelevat.    
 
Siinä missä luonnontiede etsii ymmärrystä, teknologinen 
tuottamistoiminta etsii ratkaisuja. Teknologian avulla tutkiminen on 
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pääasiassa synteesien tekoa, kun taas luonnontieteet perustuvat ensisijassa 
analyyseihin. Tuotesuunnittelun ja tuotekehittelyn myötä teknologialla on 
suuri merkitys ihmisen luoman maailman hyvinvoinnille ja 
tulevaisuudessa uusien tuotteiden käyttökohteiden luomiselle. Näitä 
mahdollisuuksia käsityö luo esimerkiksi vastapainoksi 
kertakäyttökulttuurille. Tämä on hyvinvoinnin käsityöllinen vastapaino 
tavaramäärän tuottamiseen perustuvalle kulutuskasvulle. Tarkoituksena on 
yksilön mielekäs toiminta hänen oman elämänlaatunsa parantamiseksi. 
Teknologia palvelee ihmistä hänen omilla ehdoillaan. 
Tuotantoteknologian opiskelutavoitteet eroavat käsityökasvatuksen 
teknologian opiskelun päämääristä.   
 
Käsityökasvatuksessa teknologian opinnot kohdistuvat aineopintojen 
edetessä sekä yhteisölliseen että yksilölliseen oppimiseen. Kummassakin 
oppimisen tavassa sovelletaan toimintatutkimuksellista otetta. 
Toimintatutkimuksellisesti kehitetään ja testataan tekijän itsensä tai 
oppimisryhmien rakentamia teknisiä ja teknologisia käsitöitä. Näissä 
toiminnoissaan opiskelijat oppivat ymmärtämään ja hallitsemaan 
teknologian monimutkaisia merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan 
näkökulmasta. Toimintatutkimuksellinen tutkivan tuottamisen opiskelu 
edesauttaa opiskelijoiden teknologisen ajattelun, teknologisen lukutaidon 
ja teknologisten järjestelmien ymmärtämisen kehittymistä. Opiskelijat 
pyrkivät toimintansa aikana tarkastelemaan maailmaa uusin 
käsityövisioin. He havaitsevat asioita, joita he eivät tuotekehittelynä tulisi 
ajatelleeksi. Samalla käsityön opettajiksi opiskelevat saavat valmiuksia, 
joiden avulla he voivat ohjata muitakin peruskoulun oppilaiden ammatin 
valintoihin liittyviä asioita. Niiden avulla he voivat opettaa myös tietoa 
teollisuuden tekniikan aloista ja niiden merkityksestä kansantaloudelle ja 
ympäristölle.  
 
Kaikkiaan käsityökasvatuksen opintojen kandidaattivaiheessa 
toimintatutkimuksellinen oppiminen tähtää monipuolisesti tutkivaan 
tuottamiseen ja se perustuu tekemällä oppimiseen. Tuotevision ja 
lopullisen tuotteen välillä opitaan itsenäistä ajattelua, luovuutta, 
ongelmanratkaisua, innovatiivisuutta ja tekniseen lukutaitoon liittyviä 
asioita. Keskeistä on opiskelijoiden käsityön oma-aloitteisen ja 
omatoimisen opiskelun eli visio-oppimisen kautta etenevä työskentely. 
Teknologia liittyy opiskelijoiden fyysiseen ja psyykkis-motoriseen 
opiskeluun, teknologian ymmärtämiseen ja arviointiin, kestävään 
kehitykseen ja tasa-arvoon. Lisäksi teknologian sisältöjen opiskeluun 
kytkeytyy tuotannollisia, taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja luonnon 
ympäristöön liittyviä asiakokonaisuuksia. Tutkivaa tuottamista 
opiskellessaan opiskelijat etsivät, luovat ja ratkaisevat ongelmia sekä 
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rakentavat tuotteita ja ratkaisuja käyttämällä hyväkseen erilaisia työkaluja, 
koneita, tietotekniikkaa, materiaaleja, prosesseja ja teknologisia 
systeemejä. Monipuolisiin oppimiskäsityksiin nojautuen opiskelijat luovat 
tuottamistoimintoja, joissa itse tuotettu tuote tai teknologinen systeemi 
kytketään todelliseen elämään ja havainnoidaan sen avulla teknologista 
elinympäristöä.   
 
Käsityökasvatuksen maisteriopinnoissa (D) opiskelijaa ohjataan yhä 
syvällisemmin ja monipuolisemmin uuden tiedon rakentamiseen ja 
havainnointiin. Olennainen osa tutkivaa tuottamista on opiskelijan 
käsityön opettajuuteen kasvu. Vaikka varsinainen opetus- tai 
oppimistutkimus jäisikin maisterin opinnoissa opiskelijan 
tuottamistoiminnan rakentamista ja testaamista vähemmälle, se ei vähennä 
näiden tutkielmien arvoa. Uuden tuottamista ohjaavan teorian 
rakentaminen edellyttää opiskelijalta maisterin opinnäytetyössä syvällistä 
uuden teknologian oppimista ja sen soveltamista toimintaan sekä niiden 
yhteistä testaamista. Tämä vuoksi opinnäytetöissä keskitytään usein uuden 
tuottamista ohjaavan teorian rakentamiseen ja sen testaamiseen valmiin 
tuotteen avulla käyttökohteessaan tai käsityökasvatuksen didaktiikkaa 
varten. Tutkiva tuottaminen vaatii syvällistä aineenhallintaa ja näiden 
tietojen uudelleen rakentamista. Kun puolestaan tutkitaan esimerkiksi 
käsityön aineenopettajankoulutuksen tai koulukäsityön tavoitteita, niin 
painotetaan käsityötä havainnoivaa tutkimusta.  
 
Rakentavan tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on pyrkiä tutkimaan 
tutkijan omasta elämismaailmasta käsin hänen kasvuaan käsityön 
opettajuuteen. Päämääränä on tutkia opettajuutta tuottamalla uutta 
käsityötä ohjaavaa ajattelua. Kun tutkiva tuottaminen suuntautuu 
havainnoiviin tutkimustapoihin, tarkoituksena on tutkia sitä käsityön 
oppimisen todellisuutta, jota ohjaavat tietyt oppimistavoitteet ja jotka on 
hyväksytty tietyissä opetussuunnitelmissa. Päämääränä on tutkia käsityön 
oppimista ja tuottaa sen avulla uutta käsityön didaktiikan tietoa. 
Havainnoivalla tutkimisella saavutetaan tietoa mm. käsityökasvatuksen 
vallitsevista toiminnoista tai merkityksistä.  
 
Havainnoiva tutkiminen tuottaa tietoa myös käsityökasvatuksen 
historiasta ja sen vaiheista ja kehityksestä sekä käsityökasvatuksen 
vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta. Näin käsityön vallitsevaa toimintaa tai 
historiaa havainnoiva (esimerkiksi ymmärtävä ja tulkitseva) tutkimus 
nivoutuu kiinteämmin muiden kasvatustieteellisten alojen tutkimukseen 
kuin uusia käsityön tuottamistoimintoja ohjaavien teorioiden 
rakentamiseen. Käsityötä havainnoivan tutkimuksen tehtävänä on hankkia 
tietoa joltakin käsityökasvatuksen alalta tai käsityökasvatuksen aiheesta 
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ilman, että käsityöaiheesta tulee ehdottomasti pyrkiä löytämään jotakin 
uutta käsityötoimintaa ohjaavaa tuotesovellutusta ja/tai uutta tuotteen 
käyttökohdetta. Havainnoiva käsityökasvatuksen tutkimus kohdistuu 
käsityön opetussuunnitelmatutkimuksiin sekä sellaisiin opetuksen ja 
oppimisen tutkimuksiin, joissa ei rakenneta ja testata uutta käsityön 
ainesisältöä tai niiden uutta rakennetta toiminnassa. Tässä tapauksessa 
tutkitaan käsityökasvatuksen mallin didaktista toimivuutta olemassa 
olevien oppisisältöjen puitteissa. Tämän perusteella havainnoivissa 
käsityökasvatuksen tutkimuksissa tullaan painottaneeksi teoreettis-
käsitteellistä tutkimista. Teoria ohjaa käsityötä ja sitä, miten sen mukaista 
oppimista tutkitaan. Tällaisessa tutkimuksessa tutkimusongelmat on 
mahdollista ratkaista aiempien empiiristen tutkimustuloksien ja 
tieteellisen kirjallisuuden avulla. Havainnoiviin tutkimuksiin liittyy 
kuitenkin usein tutkimuksessa tehty tuote tai olemassa oleva tuote. 
Esimerkiksi tutkittaessa käsityön oppimisen arvoja, olisivat ne varsin 
merkityksettömiä, mikäli näihin tarkasteluihin eivät kuuluisi havainnot 
oppilaiden suunnittelemista ja valmistamista tuotteista tai muunkaltaisista 
käsityötoiminnoista.    
 
Käsityötä rakentavassa tutkimuksessa pyritään puolestaan tuottamaan 
uutta tietoa tuottamalla uusi käsityötuote. Uusi tuote voi olla perinteisistä 
käsityön materiaaleista ns. materiaalilähtöisesti suunniteltava ja 
valmistettava. Erityisesti teknisessä työssä tuote voi olla myös jokin 
käsityöteknologinen pienoissovellutus teollisuuden teknologisesta 
järjestelmästä, sen kehittämisestä ja testaamisesta. Esimerkiksi uutta 
käsityönä tuotettavaa elektroniikkalaitetta koskevassa tutkimuksessa 
voidaan hyödyntää uutta tietoa sähköteknologiasta, mutta koko laitteen 
rakentamista varten tarvitaan tietoa myös käsityön tuottamistoiminnasta. 
Teknologian ja tuottamistoiminnan yhdistäminen muodostaa käsityön 
tiedon rakentamisen perustan yhdessä tuotteen käyttökohteen kanssa. Näin 
tuottamista rakentavissa tutkimuksissa tullaan painottaneeksi käsityötä 
toiminnassa mittaavia tiedonhankintakeinoja. Päämääränä on tutkijan 
käsityötä ohjaavan teorian testaaminen valmiin tuotteen loppukäyttäjän 
toiminnasta hankitulla arviointitiedolla. Lisäksi teoriaa voidaan soveltaa ja 
tutkia käsityön didaktiikassa.  
 
Kaikkiaan maisteriopintojen tasolla käsityö ymmärretään syvällisesti 
opiskelijan käsityön opettajuuteen kasvamiseen ja käsityön didaktiseen 
hallintaan tähtäävänä toimintana. Keskeistä on opiskelijan käsityön 
tuottamista ohjaavan ajattelun käsitteellistäminen käsityötä ja 
käsityökasvatusta rakentaviksi tutkimushankkeiksi. Käsityökasvatuksen 
tutkimuksella pyritään luomaan uusia ja todistettuja teoreemoja 
tuottamista ohjaavasta ajattelusta sekä sen ohjausvaikutuksista. Valmis 
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tuote on välivaiheen tuote, jolla teoreemaksi kehitetty ajatusrakennelma 
lopuksi testataan. Käsityö ymmärretään kaksijakoiseksi ilmiöksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että uusi tuote (valmiste) ja siinä havaittavat käsityötaidon 
tunnusmerkit on erotettava toisistaan. Tätä ajattelutapaa tukee mm. 
nykyaikainen teknologian filosofia. Kun kysytään, mitkä indikaattorit 
osoittavat, että valmis tuote tai sen osa on käsityötä, niin silloin pyritään 
analyyttisesti määrittelemään ”valmisteessa” jo olevat käsityötaidon 
tunnusmerkit. Kun kysytään, miten valmistettavaksi aiottu tuote saadaan 
tehtyä siten, että valmiste alkaa ilmaista tekijänsä persoonallista 
käsityötaitoa, niin silloin valmisteeseen pyritään tavoitteellisesti 
syntetisoimaan tekijän omaperäisen käsityötaidon tunnusmerkit. (Peltonen 
2009a, 43 - 44.) 
 
Tutkivan tuottamisen painottaminen on käsityökasvatuksen 
opinnäytetöiden kehittämisen kannalta perusteltua, koska yliopistossa ei 
ole sellaista käsityöainelaitosta, joka kehittäisi pelkästään 
käsityöoppiaineen sisältöjä. Käsityökasvatuksen rakentava tutkimus 
tuottaa tietoa sisältöjen uudistamiseksi. Koulukäsityön sisällöt ovat 
perustuneet melkein poikkeuksetta traditioon tai ulkomailta kopioitujen ja 
eri oppiaineista kerättyjen sisältöjen ja niiden opetusmenetelmien 
soveltamisesta käsityöhön ilman, että olisi paneuduttu syvällisesti 
tuottamaan tutkitusti nimenomaan käsityöoppiaineeseen soveltuvia 
teknologisia ratkaisuita. Jos halutaan saavuttaa uutta tietoa, jota ei ole 
johdettu valmiita ratkaisuja soveltamalla, se on teoretisoitava ja tutkittava 
käsityökasvatuksesta käsin. Tämän pohjalta voidaan käsityökasvatusta 
verrata vastaavantyyppisiin muiden maiden oppiaineisiin ja rakentaa 
suomalaiseen käsityöoppiaineeseen uusia sisältöjä perustellusti.  
 
Opettajankoulutuksessa käsityökasvatuksen painopiste ja vahvuus 
perustuu kasvatustieteeseen. Käsityökasvatuksen tutkivan tuottamisen 
yleistavoitteena on käsityötiedon tuottaminen selkeästi yli koulukäsityössä 
opettajan tarvitseman tiedon, jotta oppiaineen kehittämiseksi muodostuu 
perustietoa siitä, mistä tutkitusta tiedosta opettaja muodostaa 
koulukäsityönsä kehittämistä. Tärkeintä tässä on Peltosta (2009a, 44) 
lainaten kuitenkin se, että maisteriopinnoissa keskitytään tutkimaan 
ihmisen kykyä ohjata käsityön tuottamista. Vain käsityön vaatimaa 
ajattelua voidaan opettaa, ei materiaalisia tuotteita – ne eivät opi.  
 
Tutkivalla tuottamisella on käsityökasvatuksen ohella yhteiskunnan ja 
yksilön kannalta tärkeitä tehtäviä (E). Se on kehittämässä opiskelijoiden 
henkisiä valmiuksia, elämisen taitoja ja edellytyksiä opettajan työtä 
varten. Tämä tapahtuu niin kognitiivisella kuin myös affektiivisella ja 
psykomotorisella persoonallisuuden alueella. Tutkiva tuottaminen 
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laajentaa opiskelijoiden inhimillistä potentiaalia heidän soveltaessaan, 
käsitellessään ja hallitessaan elinympäristön toimintoja. Työskentelemällä 
tutkivan tuottamisen parissa, opiskelijoissa voidaan vapauttaa inhimillistä 
potentiaalia ja luovuutta heidän tulevaa opetustyön kehittämistään varten. 
Tämä tapahtuu heidän rakentaessaan uusia tuottamistoimintoja ja 
kasvatusteorioiden kanssa. Tätä kautta käsityökasvatuksen 
tutkimusmenetelmien opiskelu on erilaista kuin kasvatustieteiden 
tutkimusmenetelmien opiskelu. Tutkivan tuottamisen tajun kehittämistä 
pidetään keskeisenä kasvatuksen tavoitteiden, suomalaisen käsityön sekä 
teknologisen kilpailukyvyn ja osaamisen tavoitteidenkin näkökulmasta. 
Tutkiva tuottaminen liittyy opettajan oman työn tutkimiseen eli tutkivaan 
opettajuuteen (mm. Peltonen 1993; Nygren-Landgärds 2000; Metsärinne 
2003). 
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3. Tutkiva tuottaminen 
 
 
3.1 Tutkivan tuottamisen menetelmän perusteita 
 
Tieteellinen tutkimus on arkitiedon ja tieteellisen tiedon jalostamista ja 
jäsentelyä. Se kohdistuu todellisuuden ilmiöihin, joiden voidaan ainakin 
kuvitella olevan olemassa. Äärirajoillaan tunnetun tiedon alueella, kuten 
uusia tuotteita luotaessakin, on usein ensin rakennettava 
todellisuuspohjainen malli. Tieto on tieteellistä ja luotettavaksi arvioitavaa 
teorian mallintamisen ja sen todistelun perusteella. Mallin avulla etsitään 
vastaavuutta sellaisesta todellisuudesta, johon tuotteen hahmottamisella ja 
sen valmistamisella voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Nämä yhdessä 
muodostavat perustan käsityötä ohjaavien mallien rakentamiseksi.  
Uudesta käsityönä hahmotettavasta mallin todellisuuspäämäärästä, eli 
aietuotteen toiminnasta käyttökohteessa, voidaan saada empiiristä tietoa 
vasta tuottamisen jälkeen. Mallin avulla tutkiva tuottaminen kohdistuu 
tuottamista koskevan tiedon kehittämiseen ja jäsentelyyn. Mallin 
rakentamista ohjaa ihmisen käsityötä ohjaava ajattelu eli käsityötaju. 
Käsityötaju on osin omanlaisensa jokaisella ihmisellä, mutta se perustuu 
tietoihin käsityökasvatuksesta ja käsityöstä.  
 
Tutkiva tuottaminen on uuden tuottamista ohjaavan tiedon rakentamista ja 
todistamista tuottamalla ja tuottamistulosta käyttökohteessa arvioimalla. 
Tutkivaa tuottamista lähestytään strategisesti ja deduktiivisesti. Näissä 
lähestymistavoissa sovelletaan tutkivan tuottamisen metodisia ydinkohtia. 
Tutkiva tuottaminen rakennetaan määrittely- todistamis- ja 
luotettavuusteoreettisten osista (vrt. Peltonen 1988). 
Määrittelyteoreettisessa osassa luodaan tuottamista ohjaava teoria. 
Todistamisteoreettisessa osassa teoria testataan tuottamisen ja sen tulosten 
arviointitiedon avulla. Luotettavuusteoreettisessa osassa tarkastellaan 
koko tutkimuksen luotettavuus. Nämä kolme osaa sisältävät teorian 
rakentamisen vaiheet, jotka muodostavat teoriaketjun. Tutkivan 
tuottamisen teoriaketjun rakentamiseen tarvittavien metodisten ratkaisujen 
ydinkohdat on kuvattu kuviossa 2.  Tutkivan tuottamisen soveltaminen 
vaihtelee tutkimuksen tarkoituksen, tutkimusaiheen ja -kohteen sekä 
tutkimuksen aikana tarvittavien tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien 
mukaan. Lisäksi siihen vaikuttavat tutkijan omat tiedot esimerkiksi 
käsityön erityisaloista. Tutkiva tuottaminen on tutkimuksen lähestymisote 
(luvut 3.2 ja 3.3), jonka voi rinnastaa myös tutkimusotteeseen, kuten 
toiminta- ja tapaustutkimus (vrt. Ladkin 2004, 479).  
 
 



22  Kuvio 2. Tutkivan tuottamisen menetelmä. 
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Tutkiva tuottaminen rakentuu tutkimusmenetelmäksi teoriaketjuna (luvut 
4 ja 5) tutkimuksen kulkuun. Määrittelyosa sisältää teorian rakentamisen. 
Todistamisosa sisältää empiirisen tutkimuksen menetelmien soveltamisen 
ja tulokset. Määrittelyosan kytkeytymistä todistamisosaan ja 
tutkimustuloksiin arvioidaan luotettavuusteorioiden ja -menetelmien 
avulla. Tätä tutkivan tuottamisen mallintamisen tapaa voidaan kutsua 
deduktiiviseksi mallintamiseksi. Deduktiivisella päättelyllä tarkoitetaan 
tässä sitä, että valmis määrittelyteoria pyritään todistamaan sellaisenaan. 
Teoriaosien rakentamisvaiheessa tukeudutaan abduktiiviseen päättelyyn. 
Tutkivan tuottamisen menetelmää kuvaavassa kuviossa deduktiivinen 
tutkimuksen mallintaminen tarkoittaa tutkimuksen rakentamista 
vaiheittain (kuvion 2 salmiakit vasemmalta oikealle). Kuvion yläpuolinen 
alue kuvaa käsityötajun tutkimisen perusteita ja alapuolinen alue käsityön 
tutkimista ja sen soveltamista didaktiikkaan.  
 
Deduktiivisen mallintamisen mukainen käsityötajun tutkiminen tarkoittaa 
kiteytetysti:  
(i) Tutkimuskohteen määrittämistä ja teoretisoimista tuotteen 

laatutavoiteteoreemaksi, jolle rakennetaan testiteoria, jotta 
tuotesuunnittelua ja tuotteen valmistusta voidaan teoretisoida ja 
arvioida tieteellisesti,   

(ii) Todistamista, johon kuuluu tuotteeseen johtava 
tuottamiskokonaisuus, tuotteen eli todisteen arviointi ja 
määrittelyteorian testaus empiirisellä arviointitiedolla sekä  

(iii) Luotettavuuden arviointia määrittämisen ja todistamisen yhteydestä. 
 
Didaktiikkaa tutkittaessa deduktiivinen mallintaminen tarkoittaa 
kiteytetysti:  
(i) Tutkimuskohteen määrittämistä, minkä avulla tutkimuksen kohde ja 

siihen soveltuva aietuote teoretisoidaan käsityökasvatukseen mallin 
avulla, jotta tuotesuunnittelua, -valmistusta ja tuotteen testausta 
voidaan teoretisoida ja kehittää toiminnassa näiden tietojen 
perusteella,   

(ii) Todistamista, joka johdetaan määrittelyteorian mallintamisesta ja sen 
teoretisoinnista ja soveltamisesta käsityön didaktiikan tutkimiseksi 
sekä  

(iii) Luotettavuuden arviointia määrittämisen ja todistamisen yhteydestä  
 
Deduktiivisen mallintamisen ohella tutkimuksen määrittelyteorian ja 
todistamisen yhteneväisyyttä voidaan rakentaa ja arvioida myös toisella 
päättelytavalla. Koska se ei vaadi deduktiivista ja vaiheittaista 
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mallintamista. Sitä voidaan kutsua strategiseksi mallintamiseksi. 
Käsityötajua tutkittaessa strateginen mallintaminen pohjautuu käsityön 
logiikkaperusteisiin ja didaktiikkaa varten käsityötä tuotettaessa 
käsityökasvatuksen didaktiikan malleihin. Strateginen mallintaminen 
koostuu neljästä logiikkaperusteesta tai neljästä didaktiikan 
malliperusteesta. Nämä neljä strategista mallintamisperustetta sisältävät 
kukin tutkimuksessa niihin määriteltävät määrittelyteorian osat ja 
todistamisteorian osat. Kukin neljästä strategisesta malliperusteesta antaa 
siis oman puitteensa siitä, miten niihin kuuluvat metodiset osat ratkaisevat 
teoria määrittelyä ja todistamista. Strateginen mallintaminen on kuvattu 
kuviossa 2 vyöhykkeinä. 
 
Käsityötajua tutkittaessa strateginen mallintaminen perustuu käsityön 
logiikkaperusteisiin. (Peltonen 1988). Tutkimuksessa näiden logiikoiden 
soveltaminen vaatii tietoa ja kokemusta erilaisista käsityön oppialoista ja 
käsitöistä sekä niiden yhteistä soveltamista. Kuviossa nimeltä mainitut 
käsityökasvatuksen didaktiikan mallit antavat puolestaan perusteita 
erityisesti käsityötiedon ja kasvatustiedon yhteiseen määrittämiseen ja 
todistamiseen. (Metsärinne 2003a; b, c; 2004; 2007). Strategisen 
mallintamisen perusteisiin palataan seuraavassa luvussa. Ne pohjautuvat 
kunkin tutkijan omiin persoonallisiin käsityötietoihin ja tietoihin käsityön 
opetuksesta. Deduktiivinen mallintaminen perustuu tätä vahvemmin 
tutkimuskohteen määrittelystä ja rajauksesta johdettuun tietoon. 
 
Deduktiivisen ja strategisen lähestymistavan ohella tutkiva tuottaminen 
saattaa edetä myös induktiivisesti. Induktiivinen lähestymistapa viittaa 
ajattelutapaan, jonka mukaan elinympäristön ja toimintamahdollisuuksien 
parantaminen on teknologian ohjaamaa. Induktiivinen lähestymistavan 
lähtökohtana on esimerkiksi olemassa oleva tuote 
(tuottamiskokonaisuuden tulos kuviossa 2). Se sijoitetaan uuteen 
käyttökohteeseen. Uusi tuote tai väline kehitetään materiaalitiedon tai 
teknisten ratkaisujen ehdoilla. Aluksi tuotteella ei ole käyttökohdetta, eikä 
tutkijalla ole käsitystä siitä, minkälaisia välinearvoja sen avulla voisi 
tavoitella. Järjestelmällisellä etenemistavalla tutkivan tuottamisen teoriaa 
rakentamalla voidaan kuitenkin kartoittaa niitä käyttökohteita, joissa 
tuotetta voisi soveltaa välineenä. Tutkimusongelma kohdistuu silloin 
siihen, miten käsityötaju ohjaa välinearvojen tuottamista olemassa 
olevalle tuotteelle.  
 
Tutkijan subjektiivisten lähtökohtien määrittelyn sijaan voidaan tukeutua 
jo mallinnettuihin ja todistettuihin tiedeperusteisiin, mikäli ne liittyvät 
tutkittavaan kohteeseen. Näin käsityön tieto-opilliset (epistemologiset) 
perusteet ovat lähtökohtaisesti tuottamisen kohteen kannalta 
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järjestäytyneissä muodoissa. Tämänkaltaisissa tutkimuksissa voidaan 
painottaa esim. uuden teknologian ja käsityön malliperusteiden yhteistä 
määrittämistä. Toisena ääripäänä ovat ontologisesti suuntautuneet 
käsityön tutkimukset. Niissä käsityön tutkimusaiheita määritetään kaikkiin 
niihin ihmisen ja käsityökasvatuksessa yksilön toimintoihin. Erityisesti 
niitä määritellään toimintoihin, joissa ilmenee puutteita tai niitä ei ole, 
mutta joita hahmotetaan toiminnan parantamiseksi. Näin tutkimusaiheen 
perusrakenteiden määrittely ei ole lähtökohtaisesti sidoksissa minkään 
tietyn tiedonalan perusteisiin. Tämä, kuten kuviossa olevat muutkin 
erottelut, kietoutuvat monin eri tavoin tutkimuksissa toisiinsa. Selkeissä 
tapauksissa ne antavat tutkijalle tietoa siitä, minkälaisella teoreettisella 
tutkimusotteella tuottamisen kohdetta aletaan määritellä ja rajata. 
Kuviossa 3 on esitetty tutkimustulokseen perustuva johtopäätös siitä, 
minkälaisella teoreettisella otteella opiskelijat (N69) olivat tuottaneet 
tietoa käsityökasvatuksen maisterin opinnäytetutkielmissa. (ks. 
Metsärinne & Kallio 2011). 

  
 
 
Kuvio 3. Käsityökasvatuksen tutkivan tuottamisen tiedonrakentamisen 
perussuuntauksia (Metsärinne & Kallio 2011). 
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Teknologiasta ja käsityön malliperusteista määritettävät tuottamisen 
kohteet voidaan johtaa useimmiten suoremmin kuin tutkijan itsenä 
elämäntilanteesta ja kokemuksesta määritettävät tutkimukset, tietystä 
ongelmasta tai käsityön erityisalan kehittämistarpeesta. Tällöin tiedon 
rakentaminen perustuu niin sanotun faktatiedon (oikeanpuoleinen suunta, 
kuvio 3) eli tässä tapauksessa jonkin käsityöaineen perustietojoukon 
edelleen jalostamiseen. 
 
Tuotesuunnittelusta tai tuotekehittelystä määritettävien tutkielmien välistä 
eroa kuvaa vertaileva tiedon rakentaminen (alaosa, kuvio 3). Se tapahtuu 
tutkijan itsenäisen tuotesuunnittelun ja tietyn käsityön tai teknisen alan 
tuoteinnovaatioiden kehittelyn välisinä vertailuina. Itsenäinen suunnittelu 
antaa vapaan mahdollisuuden esteettiselle tuotesuunnittelulle. 
Tuotekehittelytutkielmissa määritetään tätä yleisemmin yleistettävissä 
olevien trendien ja muotokielten mukaisia linjauksia.  
 
Tutkijan oman elämismaailman tapahtumien ja tiettyjen käsityöalojen 
erityisongelmien välinen tarkastelu (yläosa, kuvio 3) vaatii tulkintaa ja 
arvovalintoja siitä, mitä tiettyjä ongelmia elämismaailman käsityölliseksi 
hallinnaksi otetaan tarkasteltavaksi. Kiintoisaa tässä on, miten tutkijan 
omakohtaiset tuottamisen kohteet ja niiden ongelmat kietoutuvat hänen 
käsityötaitoja laajemmin muihin elämisen toimiin. 
 
Kun käsityökasvatuksen tutkimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti luoda 
ja tutkia, miten uniikki sekä lähtökohdiltaan vaativa käsityö voidaan 
tuottaa (käsityö elämänalan ilmiönä, kuvio 3), niin sen tarkoitusta ei 
tarvitse määritellä ja testata koulukäsityössä, kuten tutkivaa tuottamista 
didaktiikkaan testatessa tapahtuu. Tällöin tutkija voi suunnata 
tutkimustaan hänen oman käsityötajunsa tutkimiseen.  
 
Käsityökasvatuksen metateoreettista, teoreettista ja toiminnallista tasoa 
voidaan verrata ajattelun tasoihin (kuvion 3 vyöhykkeet). Teoreettisella 
tasolla jäsennetään tietoa, jolla toimintaa ohjataan. Metateoreettisella 
tasolla tarkastellaan erilaisia tutkimuksen lähestymissuuntia, laaditaan 
synteesejä ja pohditaan perusteluja. (vrt. Kansasen 2004, 78.) 
 
Jokaiseen tiedonrakentamisen perussuuntaukseen liittyy 
valinnanmahdollisuuksia.  Valinnat ja niihin liittyvät ratkaisut ovat viime 
kädessä tutkijan (tutkivan tuottajan) käsityötä ohjaavan ajattelun eli 
käsityötajun tekemiä. Tutkiva tuottaminen kulminoituu kysymykseen, 
miten tutkija voi tutkia omaa käsityötään ohjaavaa ajatteluaan – 
käsityötajuaan. 
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3.2 Strategiseen mallintamiseen johtavasta ajattelusta  
 

Tässä luvussa tarkastellaan strategisen päättelyn vaikutusta tuottamisen 
kohteen valintaan. Deduktiivinen päättely viittaa yleensä strategista 
päättelyä vahvemmin siihen, mikä valitaan tuottamisen kohteeksi. 
Strateginen päättely nojaa vahvasti siihen, millaisia käsityötietoja ja -
kokemuksia tutkija on hankkinut ennen kohteen valintaa. Ennen kuin 
tuottamisen kohdetta on valittu, niin tutkijan on mahdollista pyrkiä 
irtautumaan käsityöhön liittyvistä arkiasenteista tai käsityöperinteistä. 
Kohteen valinnan ei tarvitse välttämättä liittyä myöskään käsityöhön 
kytkeytyvien tieteellisten artikkelien mukaisiin johtopäätöksiin, sääntöihin 
tai toimintatapoihin. Lisäksi tutkija voi pyrkiä välttämään sitä, että hän ei 
tutkimuksen aiheen määrittelyssä tukeutuisi vain omien vahvojen käsityön 
osaamisalueidensa tietouteen.  
 
Tuottamisen kohteen hahmottaminen vaatii tutkijalta suuntautumista 
omakohtaisesti käsityönä koettavaan tutkimiseen. Ilman omakohtaista 
tietoa käsityön tuottamistapahtumien rakentamisesta ja 
tuottamistoiminnoista, ei ole riittävää tietoa siitä, mitä käsitöiden avulla 
voidaan havaita. Yksilön käsitöiden kietoutumista jonkin ilmiön 
ymmärtämiseen ja oman tutkimuskohteen valintaan ja sen määrittämiseen 
voi pohtia esimerkiksi Marleau-Pontyn (1989) fenomenologisen 
havaintofilosofian pohjalta. Tämä viittaa tarkastelemaan tutkijan omaa 
käsityöllis-kehollista ajattelua ja sen maailmaa ymmärtämään pyrkivää 
omakohtaista tarkastelua.  
  
Tutkija voi pyrkiä irtautumaan käsityökokemuksiensa lisäksi kaikista 
ulkopuolisista käsityötä ennalta määrittävistä tekijöistä. Vain se, mikä 
tutkijalle ilmenee hänen ajatuksissaan ja havainnoissaan, tulee ilmetä 
hänen kirjoituksestaan, jotta tuottamisen kohdetta ei tulisi määrittäneeksi 
suoraan tuotevisiona. Tuotevisio on käsityökasvatukselliselta kannalta 
merkityksetön, jos sitä ei ole johdettu tuottamisen kohteen päämäärästä – 
tässä suhteessa päämääränä on yleensä myös opettajuuttaan rakentava itse. 
Muussa tapauksessa tutkimusaiheena on tuotevisio, josta käsin sille 
pyritään suunnittelemalla teoretisoimaan sitä tuotetta, johon se sopii ja 
jota varten tuote valmistetaan.  Tuotevisioton ja käsityöhön, erityisesti 
käsityön sisältöihin, lähtökohdiltaan sitoutumaton tutkimuskohteen 
määrittely johtaa pohtimaan, että tutkija on itse käsityön opettajuuteensa 
kasvun määrittäjä. Tämä on opettajaksi opiskelijalle hänen tutkivan 
tuottamisen mahdollisuutensa, minkä hän voi kohdata täysipainoisemmin 
opinnäytetyötä tehdessään. On pohdittava tuottamisen kohteen määrittelyn 
suhdetta omaan opettajuuteen kasvuun niin, että valmistaudutaan 
kohtaamaan alituisesti uusien tuottamishankkeiden rakentamista. 
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Päämääränä on, että opiskelija oppii huolehtimaan opettajuutensa kasvusta 
tutkimuksiin perustuen muuttuvissa toimintaympäristöissä. (Peltonen 
1998). Tässä mielessä käsityön opettajuuden ja tuottamiskohteiden tiedon 
määrittely on tärkeämpää kuin siitä irrotettu tuotevisioiminen ja 
käsityötaitojen oppimiskokemukset. Tämän määrittelyn avulla sekä 
tuottamisen visioiminen että tuotteen suunnittelun ja valmistuksen 
teoretisointi rakennetaan ilman niitä ennalta määrääviä tavoitteita. 
 
Edellä oleva tarkastelu pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen 
ajatteluun. Yhtäältä pyritään paljastamaan nykyisen käsityökasvatuksen 
osittaisuus ja rajallisuus ja toisaalta näyttämään näiden näkemysten asema 
todellisuuden rakentamisessa. Tieteellisillä teorioilla ja näkemyksillä on 
merkitys vain osana elämysmaailmaa – kaikki tieteelliset teoriat 
rakentuvat eletyn kokemuksen varaan ja olettavat sen pätevyyden. 
Tärkeätä on kuitenkin muistaa käsityökasvatuksellista tuottamisen 
kohdetta määriteltäessä se, että fenomenologia suhtautuu erityisen 
kriittisesti niihin ”positivistisiin” suuntauksiin, joissa tämän kaltainen 
ajattelu pyritään näkemään ainoastaan erityistieteiden apuvälineenä. Tässä 
suhteessa tutkivan tuottamisen tiedonrakentaminen tulee ymmärtää 
mahdollisuutena ajatella käsityökasvatuksen suhdetta ihmisen ja opettajan 
elämänhallintaan. Tähän voidaan pyrkiä ilman oman elämänhallinnan 
rajoittamista käsityön aineenhallintaan, sen tuotteen suunnittelu- ja 
valmistusprosessin näkökulmista. Marleau-Ponty on kuitenkin korostanut 
fenomenologian reduktion olemuksellista epätäydellisyyttä. Emme voi 
koskaan täysin kyseenalaistaa kokemukseemme sisältyviä pätevyys- ja 
olemisväitteitä. Heidegger tulkitsikin fenomenologisen metodin 
käytännöllisen maailmasuhteen pohjalta nousevina yleistyksinä, joilla 
inhimillisestä olemassaolosta pyritään tavoittamaan jotain olemuksellista. 
(vrt. Miettinen, Pulkkinen & Taipale 2010, 9 - 12.) Kun perinteinen 
käsityöllisyys, opettajaksi kasvu sekä opettajana olo pyritään puolestaan 
jättämään taka-alalle, niin tuotemaailmassa olemassaolo hahmottuu 
kunkin ihmisen tilannekohtaiseksi teknologian ymmärtämiseksi ja sen 
avulla selviytymiseksi.  
 
Työkalut, tuotteet ja rakennukset paljastavat luonnon olemassaolon niiden 
itsensä avulla, koska ihminen on ne itse rakentanut. Näin ihmisen 
hermeneuttista suhdetta teknologis-luonnontieteellisen maailman 
rakentamiseen ei voi sivuuttaa. Teknologia muodostaa tutkivan 
tuottamisen tietovarannon. Tutkija pyrkii määrittelemään tuottamisen 
kohteen kysymällä, miksi hän tuottaisi tuotteita ja tässä teknologia on sen 
mahdollistaja. Heidegger loi alkuaikojen perusteoksessaan Olemassaolo ja 
aika ajattelun lähtökohdat ihmisen välineellisestä maailmassa olosta. 
Myöhemmin tätä on soviteltu ja pyritty häivyttämään mm. visuaalis-



29 

teknologisena maailman hahmottamisena, kun teknologian nähdään 
kietoutuvan tieteeseen lähes välttämättömästi. (Ihde 1999.) Toista 
siirtymää kohti materiaalisobjektiivista teknologian esittävää roolia voi 
tarkastella niiden sosiaalisina merkityksinä. Näin tarkastelu, minkä vuoksi 
jotakin tuottamista hahmotetaan, voidaan haluttaessa kytkeä 
tuotesuunnitteluun ja -valmistukseen, ilman kytkentää käsityön opettajan 
työn kasvatuksellisiin yleismerkityksiin tai oppimistavoitteisiin. (vrt. 
Verbeek 2005.) Tämä ei luonnollisesti poista sitä ajatusta, jonka mukaan 
opiskelija määrittää tuottamisen kohteensa myös hänen oman opettajaksi 
kasvunsa ja elämänhallintansa lähtökohdista, vaan täydentää niitä. 
 
Edellä kuvatut ovat tutkivan tuottamisen strategisia lähestymistapoja. 
Nämä ovat tutkijan itsenäinen tajunnallisuus ja sen suhde hänen 
elämäntoimintoihinsa, hänen käsityöllinen kehollisuutensa, hänen 
teknologisen olemassaolon yhteys todellisuuteen ja hänen suhteensa 
käsityön opettajuuteen. Opiskelijan ollessa opinnäytetyön tutkija, hän voi 
hahmottaa tuottamisen kohdettaan ensin näillä lähestymistavoilla. Ne 
voivat toimivat strategisen tuottamisen kohteen hahmottamisen 
perusteina:   
(i) Tutkijan elämäntoimintojen hahmottaminen käsityön oivallus- 

logiikoiden rakentamisena ja didaktiikassa käsityön visio-opetuksen 
mallintamisena,   

(ii) Tutkijan käsityön opettajuuteen kasvun hahmottaminen käsityön 
uushahmottelulogiikoiden rakentamisena ja didaktiikassa 
projektikäsityön opetuksen mallintamisena,   

(iii) Tutkijan teknologian soveltamisen hahmottaminen käsityön 
kehittelylogiikkojen rakentamisena ja didaktiikassa käsityön 
ongelmanratkaisuopetuksen mallintamisena,  

(iv) Tutkijan käsityökokemusten hahmottaminen käsityön 
rakennelogiikoiden rakentamisena ja didaktiikassa prosessikäsityön 
opetuksen mallintamisena. (vrt. Peltonen 1988, 60 ja Metsärinne 
2007, 138.)  

 
 
3.3 Deduktiiviseen mallintamiseen johtavasta ajattelusta 
 
Tutkimuksen kohteen hahmottaminen deduktiivisesti suuntaa tutkijaa 
tarkastelemaan, mitä varten ja miksi hän pyrkii tuottamaan jonkin 
tuotteen. Kun tutkiva tuottaminen kohdistuu tutkijan käsityötajun 
tutkimiseen, tuottamisen kohteen valinta on avoin. Tutkija voi pyrkiä 
hahmottamaan teoriaa minkälaisen tuotteen tuottamiseksi tahansa. 
Opettajaksi opiskelevan opinnäytetyössä on kuitenkin usein realistista 
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kytkeä ja rajata tuottamisen kohdetta käsityön opetuksen ja oppimisen 
tietoihin. Tämän vuoksi deduktiivisen tutkimuksen mallintamisen 
kuvaamisen perusteita esitetään tässä luvussa ensisijaisesti tutkivan 
tuottamisen didaktiikkaan soveltamisen näkökulmasta.  
 
Kun tutkivassa tuottamisessa tutkitaan käsityötajua, teoriaa testataan 
tuotteen avulla käyttökohteessa, mutta didaktista sovellusta tutkittaessa se 
on vain välivaihe. Varsinainen tutkimusongelma didaktista mallia 
tutkittaessa on, miten teorian ja sen testaamisen tulokset soveltuvat 
didaktiikan mallin käyttötarkoituksissa. Käsityötajua tutkittaessa 
tutkimuksen pääongelma kohdistuu tietoon käsityötajun rakentamisesta ja 
miten sen avulla voidaan ohjata tuottamista. Käsityötajua tutkittaessa on 
testiteoria määriteltävä ennen tuottamiskokonaisuutta. Didaktista 
sovellusta tutkittaessa pääongelma voidaan esittää vasta 
tuottamiskokonaisuuden jälkeen. Tuottamiskokonaisuuden aikana 
rakennettu tieto saattaa olla keskeistä testattavaksi aiotun sovelluksen 
kannalta. Tutkimusongelmien asettamiseen liittyy myös niiden 
menetelmien määrittely, jolla ongelman ratkaisukeinoja testataan, eli 
testiteorian määrittely. Didaktista mallia tutkittaessa testiteoria 
määritellään tutkimusongelmien esittämisen yhteydessä.  
 
Tutkivan tuottamisen lähtökohta voi olla avoin myös didaktiikkaa 
tutkittaessa. Yleensä jo tuottamisen kohdetta hahmottaessaan tutkija 
joutuu turvautumaan joihinkin lähtöoletuksiin. Hänen on esimerkiksi 
määritettävä, minkälaista käsityötä voidaan luontevasti opettaa siinä 
käsityöluokassa ja luokka-asteella, johon hän alustavasti tuottamisen 
kohdettaan hahmottaa. Tutkijan on määritettävä tietoja 
käsityökasvatuksen tuottamistoiminnasta ja tämän suhteesta 
yleissivistykselliseen opettajuuteen, jotta hän ei luottaisi vain siihen, että 
oppilas rakentaa käsityön oppimistapahtumia itsenäisesti. Koulukäsityön 
kehittäminen perustuu ja kohdistuu viime kädessä käsityön opettajan 
itsensä rakentamaan ja testaamaan tietoon, koska käsityöhön vaikuttaa se, 
minkälaisessa oppimisympäristössä ja paikalliskulttuurissa hän toimii.      
 
Tutkivan tuottamisen didaktiikkaan soveltaminen pohjautuu tietoon 
käsityökasvatuksen tuottamistoimintojen rakentamiseen tähtäävästä 
opettajuudesta, tietoon tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseista 
sekä tietoon tuotteiden käyttökohteista. Tieto tuotteen käyttökohteista on 
mielekästä rakentaa oppilaiden elämäntilanteisiin sopivaksi. Tällöin 
voidaan suorittaa oppilailta hankittavien tietojen esikartoitusta. Siitä 
saatua tietoa sovelletaan tuottamisen kohteen määrittämisessä ja teorian 
rakentamisessa. Tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi voidaan 
määrittää niitä kuvaavien mallien avulla. Tuotteen käyttökohteiden 
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hahmottelu johdetaan tuottamisen kohteen tavoitteiden määrittämisestä. 
Tätä voidaan kuvata tutkijan elämänhallinnan parantamisvisioista 
johdettavina tavoitteina, joita tuotteen avulla voidaan ratkaista.  
 
Tutkimuksen kohteen deduktiivista lähestymistapaa voidaan pohtia 
kahtena tiedonrakentamista ohjaavana ajatuskulkuna. Ne ovat 
teknologinen ja luonnosteleva tiedonrakentaminen. Tutkivassa 
tuottamisessa luonnosteleva ja teknologinen ajattelu vuorottelevat. 
Luonnostelevaa tiedonrakentamista voidaan pohtia Aristoteleen 
teleologisen ajattelun mukaan. Tieto tutkijan tuottamisen päämäärän 
luonnostelusta merkitsee potentiaalisen ajatuksen saattamista aktuaaliseksi 
käsityötiedoksi. Sen sijaan, että tutkija pyrkisi käsityöajatustaan 
teoretisoidessaan selittämään ja ennustamaan jonkin tuotesuunnittelu- ja 
valmistusprosessin etenemistä oppilaiden ohjauksessa, hän ensisijaisesti 
pyrkii teoretisoimalla luonnostelemaan tuotevisiota edeltävän 
käsityöajatuksensa päämäärän. Luonnostelevan ajattelun päämääränä on 
määrittää, missä ja minkälaisessa ihmisen toiminnassa tai taide-
elämyksessä jokin tuotevisio voi parantaa oppilaan elämänlaatua. Tämä 
luonnostelu voi tapahtua ilman tutkijan subjektiivista tulkintaa. Omaa 
opettajuutta ja tutkimuksen myöhempää didaktisen soveltamisen vaihetta 
varten on tutkimuksen tekijän kuitenkin syytä pohtia hänen omia 
lähtökohtiaan. Niistä käsin pyrittävä luonnostelemaan ajatuksensa jostakin 
elämäntoiminnan tai taiteellisen nautinnon parantamisunelmasta. 
Elämänlaatua parantavan toiminnan tai taide-elämyksen luonnostelu on 
tutkivan tuottamisen tiedonrakentamisen ydin. Tämä luonnostelu osoittaa, 
minkä tiedon pohjalta tuotteen visiointi tapahtuu. Luonnostelevasta 
ajattelusta voidaan johtaa ennennäkemätön tuotehahmo sellaiseksi 
tuotevisioksi, joka voidaan kytkeä saumattomasti tuottamisen kohteeseen. 
Luonnostelevassa ajattelussa ei ole kyse siis suoraan tuoteideasta 
johdetusta visuaalisesta tuotevisiosta. Kyse on uudesta toiminnan visiosta 
jollakin elämänalueella. Uniikin artefaktin visioimisen avulla pyritään 
parantamaan sitä.  
 
Yleensä käsityön mallien kuvauksissa luonnostelevan ajattelun 
teoretisointi on sivuutettu melko vähällä maininnalla. Ne kuvaavat 
mahdollisimman yleisluonteisesti suoraan jostakin ideasta, ongelmasta tai 
tuotevisiosta suoraan alkavaa tuotesuunnittelun kulkua. Yleistettävyyttä 
tavoittelevat käsityön mallit eivät kuvaa syvällisesti tutkijan kannalta sitä, 
minkä tiedon pohjalta tuotesuunnittelua ja valmistusta aletaan teoretisoida. 
Niissä ei määritellä teoreettisesti tuottamiskohdetta. Jos tutkija ei 
luonnostelisi tutkivan tuottamisen kohdetta, niin hän tutkisi ennalta 
määriteltyjä malleja. Tutkijan on sidottava tutkivan tuottamisen kohde 
omiksi kokemiinsa unelmiin elämänlaadun parantamiseksi. Tässä 
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mielessä tutkijan käsityötä ohjaavan luonnostelevan ajattelun ydin on, 
miten ja mistä opettajaksi kasvamisen lähtökohdista hän pyrkii 
paljastamaan tuotetta hahmottavat ajatukset. Tähän sopii Husserlin 
kuuluisa ajatus siitä, että vaikka Galileo oli kaukoputkensa käyttäjä, niin 
hän oli erityisesti matemaatikko – vaikka käsityön opettaja on osaava 
tuotteen suunnittelija ja tekninen valmistaja sekä tuotteiden käyttäjä, on 
hän erityisesti käsityökasvattaja. Ihden (1999, 43) mukaan tulee muistaa, 
että vaikka Galilei oli havainnoitsija, hän oli kaukoputken konkreettinen 
käyttäjä ruumiillisesti ja sen välinearvon hyödyntäjä.  Myös käsityötä 
tutkiva opettaja käyttää ja hyödyntää konkreettisia tuotteita 
kasvatuksessaan. Niiden avulla hän saa uutta ja laajennettua 
tutkimustietoa jonkin elämänalueen toiminnasta tai taidenautinnosta. Tätä 
tietoa hän voi käyttää opettaessaan oppilaille käsityötä. Tutkijaopettaja voi 
itse luonnostellen rakentamansa tiedon avulla havainnoida oppilaiden 
oppimista. Siitä hän voi edelleen rakentaa luonnostellen uutta tietoa.  
 
Tutkivan tuottamisen kohteen määrittely on tiedonrakentamisen ydin. 
Tutkielman muu teoretisointi liittyy siihen. Kun tuottamiskohde johtaa 
hahmottamaan uniikkia tuotetta, tutkija ei voi suoraan edetä 
tuotesuunnitteluun. Sitä ennen on määriteltävä, mitkä ovat ne ehdot, joille 
tuotesuunnittelu voidaan perustaa. 
 
Deduktiivista lähestymistapaa voidaan pohtia myös suunnittelutieteiden 
alkulähtökohdista. Yleisessä muodossa tekniset normit ilmaisevat jonkin 
tavoitteen A, uskomuksen maailman tilasta B sekä keinon X: Jos haluat 
A:ta ja uskot olevasi tilanteessa B, sinun on tehtävä (sinun on 
rationalisoitava tehtävä) X. Tekniset normit ovat ehdollisia, ts. ne sitovat 
vain niitä, jotka hyväksyvät ehtolauseessa ilmaistun tavoitteen. (ks. 
Niiniluoto 1984, 208 - 214). 
 
 
3.4 Induktiiviseen mallintamiseen johtavasta ajattelusta 
 
Teknologista ajattelua voidaan pohtia Galileon mukaan. Huomio 
kiinnitetään fysikaalisiin ilmiöihin ja teleologisuus hylätään niiden 
tarkastelusta. Tutkivan tuottamisen lähestymistapa kääntyy 
induktiiviseksi. Käsityöhön suhteutettuna tietty tuotteen käyttökohteen 
ongelma tai tarve pyritään teoretisoimaan mahdollisimman tarkasti ns. 
teknologisena tosiasiatietona.  Aluksi kysymyksenä on, miten 
tuotesuunnittelu ja -valmistus voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin 
niin, että tässä prosessissa tehty tuote ratkaisee laadukkaasti tuotteen 
toiminnan. Tuotteen suunnittelua ja valmistusta ennustetaan 
määrittelemällä suunnittelulle syitä ja valmistukselle seurauksia sekä 
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asettamalla tämän toteuttamiseksi hypoteeseja. Sen sijaan, että tutkija 
pyrkisi visioimaan jonkin uuden elämäntoiminnan parantamista, hän 
pyrkii laatimaan tuotesuunnitelman tietyn tuoteongelman ratkaisusta. 
Tuoteongelmasta määritettyjen ja johdetuttujen suunnittelutavoitteiden ja 
tuotteen valmistuksen kriteerien määrittäminen ratkaisee, miten tuote 
voidaan valmistaa mahdollisimman hyvin käsityönä. Siihen pyrittäessä, 
tutkijan tulisi löytää aiempia tutkimusaiheeseensa sopivia tieteellisiä 
tutkimuksia. Tällöin tutkijan yksilöllisen tuottamisen kohteen 
määrittämisellä on edellytykset kohdistua syvällisesti tuottamisen 
teoretisointiin ja koulukäsityöhön soveltamiseen. Tavoitteeksi voidaan 
asettaa esimerkiksi, miten käsityön teknologian avulla voidaan saada 
aikaan yksilöllinen tuote ja määrittää ne kriteerit, joiden perusteella 
voidaan havaita käsityötuotteen uniikkius ja toiminnallisuus verrattuna 
sitä teolliseen tuotteeseen. Tutkivan tuottamisen tavoitteiden määrittely 
pohjautuu tässä tapauksessa johonkin olemassa olevaan tuotteen tai 
käsityöteoksen ideoimisen ja käsityön teknologian kehittämisen kautta 
saavutettavan entistä paremman tuotteen aikaansaamiseen. Tuotteen 
avulla parannettava tieto tietystä elämänalueen toiminnasta tai 
taidenautinnosta tulee olla lähtökohtaisesti hyvin selvillä, jotta aietuotteen 
laatutavoitteita voidaan niistä johtaa.  
 
Arki-ilmaisulla kuvattaisiin uusien keksintöjen syntyvän sattumalta. Kyse 
on siitä, että olemassa oleva väline sijoitetaan uuteen käyttökohteeseen. 
Tämä luo uusia mahdollisuuksia tai ratkaisee välineongelman. Tällä 
tavoin saatetaan tuottaa aivan uusia välinearvotarpeita. Esimerkki 
materiaalilähtöisestä induktiivisesta lähestymistavasta voisi olla Crocs-
kengät. Niiden kehittäminen ei ole tiettävästi alkanut järjestelmällisellä 
uuden ennennäkemättömän kevyen materiaalin kehittämisellä, vaan 
olemassa olevan materiaalin oivaltavasta soveltamisesta uuteen 
käyttökohteeseen. Ennen ei oivallettu tarvittavan juuri tällaisia kevyitä ja 
säänkestäviä kenkiä; nyt niitä on kaikkialla. Tällaisesta tutkimuksesta on 
kyse myös silloin, kun välinettä kierrätetään uuteen käyttökohteeseen, kun 
vanha rukinpyörä on menettänyt välinearvona ja siitä on tehty tiettyyn 
ympäristöön sopiva pöytä, vanhaa pakastinta ei ole kannattanut enää 
korjata vaan siitä on tehty kompostori tai autonrengas on muutettu lasten 
keinuksi tai törmäyssuojaksi sataman laiturille. 
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4. Tutkiva tuottaminen ja käsityötaju (Craft Sense) 
 
 
4.1 Tutkiva tuottaminen käsityötajua tutkivana menetelmänä 
 
Käsityötajun tutkimus perustuu tuottamista ohjaavan laatutavoiteteorian 
rakentamiseen ja testaamiseen. Menetelmä rakentuu toisiinsa 
kytkeytyvistä vaiheista, joiden kuvaamiseen tämä pääluku on jaettu. 
Käsityötajun tutkimus (vrt. Craft Sense Research Method, Peltonen 2007, 
25) kohdistuu käsityötä ohjaavaan ajatteluun. Keskeistä siinä ovat 
laatutavoiteteoriaksi määriteltävät tuotteelta odotettavat välinearvot. 
Niiden toteutumisen arvioimiseksi on tuotettava testivälineeksi tuote. Sitä 
arvioidaan käyttökohteessaan. Arviointitietoa verrataan odotusarvoihin, 
jolloin on kyse laatutavoiteteoreeman testauksesta. Teorian testauksen 
tuloksena saadaan tietoa käsityötajun tuottamista ohjaavasta ajattelusta. 
Tutkivan tuottamisen kohdistuessa käsityötajun tutkimukseen tuote on 
väline tai välinejärjestelmä eli teknologia, jonka avulla voidaan todistaa 
teoria. (Peltonen mm. 2002; 2003a; b.) 
 
Tutkivan tuottamisen menetelmällä selvitetään, ovatko 
määrittelyteoreettisessa vaiheessa asetetut laatutavoitteet (eli 
laatutavoiteteoreema) soveltuvia ja tarkoituksenmukaisia tutkivan 
tuottamisen tehtävän (tutkimustehtävä) kannalta. Lisäksi selvitetään, 
ovatko ne toteutettavissa todistamisteoreettisessa vaiheessa suunnittelun ja 
valmistuksen avulla. Laatutavoiteteoreema testataan tiedolla, joka on 
hankittu arvioimalla tuotetta eli testivälinettä käyttökohteessa. Tällä 
saadaan tietoa käsityötä ohjaavasta ajattelusta eli käsityötajusta. 
Käsityötajun tutkimus rakentuu (i) määrittely-, (ii) todistamis- ja (iii) 
luotettavuusteoreettisesta osasta. 
 
Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa määrittelyteoreettinen osa sisältää 
vaiheet 1 - 3, todistamisteoreettinen osa vaiheet 4 - 6 ja luotettavuuden 
arviointi vaiheen 7. Kuvion jälkeen näitä kolmea perusosaa kuvataan 
tarkemmin. Niiden sisältämiä teoriaketjun vaiheita tarkennetaan 
seuraavissa luvuissa. (Kuvio 4.) 
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Määrittelyteoreettisessa osassa kuvaillaan tutkivan tuottamisen kohde ja 
määritetään teoria, jolla tutkimuskohteena oleva ilmiö saa ratkaisunsa.  
Siihen kuuluu kohteeksi rajattavan todellisuuden tilan määrittely (vaihe 
1). Todellisuuden tilassa koettua välineettömyyden tunnetta aletaan 
jäsentää kuvailemalla tuottamisen kohdetta järjestelmällisesti. Tehtävänä 
on määritellä sellaisen välineen ehdot, jotka paikkaisivat 
välineettömyyden tunteen. Ensin määritellään perusehtoja (vaihe 2a) ja 
niistä johtaen edelleen laatutavoitteita (vaihe 2b). Päämääränä on luoda 
tuottamista ohjaava laatutavoiteteoreema, joka koostuu 
laatutavoitedimensioista ja -kriteereistä. Laatutavoiteteoriassa 
määritellään aietuotteen ehdot ja testiteoreemassa miten (vaihe 3b) niiden 
toteutumista tullaan tuottamisen jälkeen arvioimaan ja mitkä ovat 
arvioinnin kohteet (vaihe 3a).  
 
Todistamisteoreettisessa osassa todistetaan laatutavoiteteoreema.  Sitä 
varten tuotetaan testivälineeksi laatutavoiteteoreeman mukainen tuote. 
Tuottamiskokonaisuuteen kuuluvat tuotteen ja valmistuksen teoretisointi 
eli suunnittelu (vaiheet 4a ja 4b). Ne johtavat suunnitteluteoreemaan johon 
kuuluvat tuote- ja valmistusteoreema (eli tuote- ja valmistussuunnitelma). 
Todistaminen jatkuu valmistamalla suunnitelman mukainen tuote (vaihe 
5a). Valmista tuotetta arvioidaan suhteessa suunnitteluteoreemaan (vaihe 
5b). Tämä ei vielä merkitse laatutavoitteiden arvioimista (vaihe 6a) vaan 
vasta sen selvittämistä, vastaako valmistettu tuote suunnitteluteoreemaa. 
Laatutavoitteiden toteutumista arvioidaan nyt ennen tuottamista 
määritellyn testiteoreeman mukaisesti (vaihe 6a). Hankittua empiiristä 
arviointitietoa verrataan laatutavoiteteoreemaan, jolloin on kyse 
testauksesta (vaihe 6b).  
 
Kolmannessa osassa arvioidaan tutkimuksen luotettavuus (vaihe 7). 
Luotettavuudenarviointiteorialla testataan koko tutkimushanke. 
Luotettavuutta arvioidaan kytkemällä määrittelyteoria todistamisteoriaan, 
kytkemällä todistamisteoria testaukseen ja arvioimalla tuloksien 
merkitystä ja luotettavuutta tutkimustehtävään nähden. Myös tutkimuksen 
ajallista kehittymistä on verrattava tutkimuksen tiedon rakentamisen 
vaiheisiin. Koko tutkimuksen eri vaiheissa käytettyjen tiedonhankinta- ja -
analyysimenetelmien luotettavuus arvioidaan niiden edellyttämällä 
tavalla. On myös arvioitava ovatko ne olleet tarkoituksenmukaisia 
suhteessa tutkimuskokonaisuuteen ja toisiinsa. 
 
Tutkivan tuottamisen menetelmän kolme pääosaa sisältävät useita teorian 
rakentamisen vaiheita. Ne muodostavat teoriaketjun, joissa yhdistetään 
monien eri tutkimusmenetelmien tietoa. Tutkimisen eri vaiheisiin liittyvät 
tiedot ja ratkaisut voivat olla peräisin hyvinkin erilaisilta tieteenaloilta. 
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Näiden tietojen ja menetelmien yhdistämisen avulla käsityötutkija 
ratkaisee tutkimuksen eri vaiheisiin liittyviä ongelmia käsityötajunsa 
avulla. Samalla hän kehittää käsityötajuaan. Tämä johtaa tuottamista 
ohjaavan laatutavoiteteoreeman ja testiteoreeman rakentamiseen, niiden 
mukaisen tutkimusongelman esittämiseen ja teoreeman testaukseen. 
 
Käsityötajun tutkiminen vaatii tuottamaan teoriaa uudesta tuottamisen 
kohdetta ympäröivästä todellisuuden tilasta. Todellisuuden tilan 
parantamiseksi on tuotettava teoriaa uudesta välineestä ja sen 
tuottamisesta. Tuotettua välinettä arvioimalla saatua tietoa verrataan 
ensisijaisesti tutkimuksen alun teoretisointiin. Vertailu voidaan tehdä 
myös toisiin lähinnä vastaaviin välineisiin ja niiden tuottamiseen nähden. 
Tutkivan tuottamisen kohteeseen rakennettavan käsityötuotteen ja 
yksilöllisen tuottamisen tutkiminen ja testaaminen muodostavat 
käsityötajun kasvun tutkimisen konkreettiset ydinkohteet. Kyse ei ole 
kasvun tutkimuksesta yleensä, ei kasvattavan käsityön tutkimuksesta vaan 
käsityön maailmaan kasvun tutkimuksesta (Peltonen 2001a; 2007, 25). 
Kasvu käsityötajun tutkimisen avulla käsityön maailmaan johtaa 
kasvutuotteeseen. Kasvutuote merkitsee kasityötajun kasvutulosta. Tämä 
ei tarkoita taitojen kasvua tai tietojen lisääntymistä sinänsä. Kyse on 
tajusta tehdä itse hankittuun ja rakennettavaan teoriatietoon perustuen 
käsityötä koskevia tieteellisiä ratkaisuja, mutta voimatta kuitenkaan johtaa 
ratkaisun yleistettäviä perusteluja suoraan tästä tiedosta. 
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4.2 Määrittelyteoreettinen osa – vaiheet 1 - 3 
 
Käsityötajun tutkimisen määrittelyteoreettinen osa koostuu edellisessä 
luvussa esitetystä tutkimuksen kulun vaiheista 1, 2a ja 2b sekä 3a ja 3b.  
 

 

 
 
Kuvio 5. Käsityötajun tutkimisen määrittelyteoreettisen osan vaiheet (vrt. 
kuvio 4).  
 
Käsityötajun tutkimiseksi tuottamisaihe on rajattava tutkivan tuottamisen 
kohteeksi. Tuottamisen kohteen rajaaminen tekee mahdolliseksi syventää 
tietoa laatutavoiteteoreemaksi. Laatutavoiteteoreema määrittelee 
aietuotteen, on kuvitelman siitä, minkälainen tuote tulee olemaan 
tuottamiskohteessa. (Peltonen 2007, 24 - 25 & 67). Tuottamiskohde on 
aietuotteen käyttökohde. Laatutavoiteteoreeman todistamiseksi tarvitaan 
myös siitä johdettavan testiteoreeman rakentaminen.    
 
Määrittelyteoreettista tietoa rakennetaan mm. loogisesti tai hypoteettisesti. 
On koottava tuottamisen kohteen laatuun vaikuttavia tietoja. On 
perehdyttävä vastaavantyyppisiin aikaisempiin samankaltaisten 
tutkimusten tietoihin ja kartoitettava muiden tietoja kohteesta. Tavoitteena 
on määrittää laatutavoiteteoreema. Sitä voidaan käsitteenä kritisoida. 
Teoreema on matematiikan käsite ratkaisemattomalle väittämälle (kreik. 
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theorema, alunperin ’katselu’). Teoreema-käsite on kuitenkin vakiintunut 
käsityökasvatuksen tutkivan tuottamisen käyttöön. Käsityökasvatuksessa 
käsityötuotteen laatutavoiteteoreema määritetään ja rakennetaan edellä 
kuvatusta tutkivan tuottamisen kohteen teoretisoinnista. Tämä tarkoittaa 
uskottavaa ja perusteltua, mutta vielä tieteellisesti todistamatonta teoriaa. 
Muita käsitteitä ovat olleet esimerkiksi malli ja käyttöteoria. Malli-
käsitteen käyttö kuvataan usein aivan samaa tarkoittavaksi kuin 
käsityökasvatuksessa käytetty teoreema-käsite (Soininen & Merisuo-
Storm 2009, 69 - 70; Hirsjärvi, Remes, Liikanen & Sajavaara 1988, 19). 
Käsityössä malli viittaa kuitenkin jo tuotteeksi hahmotettuun kuvaukseen. 
Malli voidaan tutkivassa tuottamisessa esittää vasta 
todistamisteoreettisessa vaiheessa tapahtuvan suunnittelun aikana tai 
tuloksena. Käyttöteoria-käsite on tässä yhteydessä ongelmallinen, mikäli 
se määritetään niin, että tutkija käyttää olemassa olevia teorioita suoraan 
empiirisen tiedon hankintaan.  
 
Teoreeman, mallin tai käyttöteorian rakentamisessa on kyse tuottamisen 
kohteen todellisuuden kuvauksesta. Teoreema-käsitettä voidaan käyttää 
kuin perusteltua hypoteesia ja/tai mallia siitä, minkälainen todellisuus 
olisi, jos laatutavoiteteoreema perustuu tietoon tuottamisen kohteen 
eksistenssiehdoista ja se on vielä testaamaton. Laatutavoiteteoreema 
rakennetaan aietuotteen eksistenssiehdoista eli perusehdoista ja niistä 
johdetuista laatutavoitteista. Laatutavoitteilla tarkoitetaan aietuotteelle 
asetettavia ehtoja eli kriteerejä. Laatutavoitekriteereille on edelleen 
määriteltävä odotusarvoja eli dimensioita. Laatutavoiteteoreemasta 
johdetaan todistamisvaiheessa tuotesuunnittelun ja -valmistuksen 
teoretisointi.  Testiteoreeman perusteella dokumentoidaan ja arvioidaan 
tuottamistoimintaa ja tuotetta käyttökohteessa. 
 
Määrittelyteoreettisessa vaiheessa tutkimus kohdistuu 
laatutavoiteteoreemaan luotavien ohjausohjeiden tutkimiseen. Koska 
käsityötaju toimii vain ajattelun todellisuudessa, tietojen hankkimiseksi 
aiotun tuotteen käyttökohteesta eli tuottamisen kohteesta tarvitaan toisten 
tieteenalojen tuottamaa tietoa ja niiden teknologiaa. Tieteenalojen tiedot 
muodostavat verkoston. Käsityökasvatusta tukevat tieteet ovat aputieteitä 
(Peltonen 2007, 61 - 64). 
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Kuvio 6. Käsityötoimintaa määrittelevien tieteiden rakenne (Peltonen 
2007, 62). 
 
 
Tuottamista ohjaavan tiedon määrittelee käsityökasvatus, mutta ilman 
kohdetta se on merkityksetöntä. Tuottamisen kohteen todellisuutta 
koskeva tieto on hankittava aputieteiden avulla. (Peltonen 2007, 61 - 64 & 
74; vrt. Metsämuuronen 2006, 25 & 27.) Aputiedesidokset ovat 
teknologioita.  Teknologian luonnontieteellisen selittämisen lisäksi on 
etsittävä esimerkiksi teknologian yhteiskunnallista (social) ulottuvuutta 
(Pinch & Bijker 2003, 226 - 227). Teknologian luonnetta selvittäessään 
Arthur (2010, 198) on päätynyt esittämään teknologiasta kaksi näkemystä, 
jotka vaikuttavat käsityötajun tutkimuskohteen valintoihin. Hänen 
mukaansa teknologia on elämäämme ohjaava asia, joka pyrkii kuhunkin 
kohteeseensa liittyvän keskustelun lopettamiseen ja itsemääräämiseen. Se 
on päämäärä sinänsä. Tämä johtaa pohtimaan, minkälaista yksilöllistä 
käsityön tuottamista tulisi tutkimalla rakentaa, jos käsityön tuottamista ei 
pyritä kehittämään vain teknologian tavoitteiden avulla. Samanaikaisesti 
teknologia on elämäämme palveleva siunauksellinen asia. Teknologia on 
luonut vaurautemme ja turvallisuutemme. Sen ansiosta elämme 
huomattavasti pitempään kuin esi-isämme ja elämämme on vapaa heidän 
kohtaamastaan kurjuudesta. Tämä johtaa puolestaan pohtimaan, 
minkälaisia välineettömiä tutkimuskohteita tulisi määrittää ja parantaa 

PÄÄTIEDE: KÄSITYÖKASVATUS 
Määrittelytehtävä: käsityötoimintaa ohjaavan käsityötajun 

määrittely 
 

APUTIETEET:  
Kaikki mahdolliset muokattavissa olevaa todellisuutta 

määrittävät tieteet 
 

APUTIEDESIDOKSET:  
Kaikki ne tieteet, jotka eivät yksin toteuta todellisuuden 

muokattavuuden vaatimusta, sitoutuvat yhdessä tähän työhön. 
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tuottamalla jokin käsityötuote. Teknologian ja muiden käsityökasvatusta 
tukevien tieteiden konkreettisilla välineillä, teorioilla ja menetelmillä on 
välinearvoa tuottamistoiminnan ohjausohjeita määriteltäessä ja testausta 
varten tarvittavan arviointitiedon hankinnassa. 
 
 
4.2.1 Tutkimusaiheen arvo- ja riskianalyysin perusteita 
tutkimuskohteen rajaamiseksi – vaihe 1 
 
Tässä luvussa kuvataan ensin lyhyesti käsityökasvatuksen 
tutkimusaiheiden hahmotteluvaiheeseen liittyviä yleisiä tieteellisiä 
perusteita. Ne edellyttävät todellisuuden tilojen tarkastelua, jotta 
tutkimukseen valittava todellisuustila voidaan määrittää. Todellisuustilalla 
tarkoitetaan sitä todellisuuden aluetta, johon tuottamisen kohdetta aletaan 
hahmottaa. Todellisuustilaa voidaan tarkastella todellisuusulottuvuuksiin 
nähden. Hahmottelun perusteella jäsennetään järjestelmällisesti 
tuottamisen kohdetta ja edelleen siihen luotavan tuotteen olemassaolon 
perusehtoja. Toiseksi kuvataan tutkivan tuottamisen kohteen rajaamista. 
 
Käsityötajun tutkimus alkaa välineettömyyden tunteen jäsentämisellä 
tutkijan määrittämäksi todellisuuden tilaksi, johon tuottaminen kohdistuu. 
Tavoitteena on parantaa tuottamisen kohdetta jollakin uudella tuotteella, 
joka poistaa välineettömyydentunteen. Usein tunne liittyy siihen, että 
jokin toiminta – toimintatodellisuus – tarvitsee uuden välineen. Joissakin 
tapauksissa välineettömyydentunne hahmotetaan taidenautinnon 
kaipuuksi. Silloin tuottamisen kohteeseen aiottu tuote ei niinkään 
suoranaisesti ole toiminnan väline, kuten esimerkiksi taidekäsityötuotteet 
voivat olla sisustuksessa.  
 
Käyttökohde on kuvitelma siitä, minkälainen tuottamisen kohteen 
todellisuudentila ja toiminta siinä tulevat olemaan, kun tuote on siihen 
sijoitettu. Tuottamisen kohteessa on siis välinearvovajaus tai -tyhjiö, 
käyttökohde on kuvitelma kohteesta sellaisena kuin sen uusine 
välinearvoineen tulisi olla. Tutkimuksen tuottamisen kohde on ihmisen 
toimintaa ohjaava todellisuustila.  
 
Tutkivan tuottamisen kohdetta hahmotetaan epistemologisesti ja 
ontologisesti. Kun tuottamisen kohde liittyy johonkin aiempaan 
tutkimukseen, niin tutkivan tuottamisen kohde omaa epistemologista eli 
tieto-opillista perustaa – mitä voimme tietää. Tällöin kohdetta voidaan 
hahmottaa tutkittuun ja luotettavana pidettyyn tietoon nojautuen. 
Ontologisesti ajatellen kohde hahmotetaan sen todellisuustiloihin nähden 
– arvioidaan, mitä on olemassa. Määrittelemänsä todellisuustilan pohjalta 
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tutkija hahmottelee tietojoukkoja, joista eksistenssiehtoja tuottamisen 
kohteeseen. Tämän vuoksi todellisuustilaperustaisen tutkimuskohteen 
hahmottelun onnistuminen edellyttää järjestelmistä lähestymistapaa, 
esimerkiksi systeemiajattelua.  
 
Systeemiajattelussa tutkimuksen todellisuustilan eri 
todellisuusulottuvuudet ovat vuorovaikutuksessa tosiinsa. Lähtökohtana 
voidaan soveltaa jotakin todellisuutta kuvaavaa mallia, vaikka se ei 
sellaisenaan tutkimuskohdetta kuvaisikaan. Mallin tarkoitus on jäsentää 
tutkimuskohteen todellisuuden osat, jotta ne voidaan määritellä ja 
teoretisoida erikseen. Niiniluoto (2003, 27 - 42) kuvaa, alun perin 
Popperin esittämän, maailman jakautuneena kolmeen todellisuuteen. Ne 
ovat karkeasti kuvattuina (i) aineellinen todellisuus eli aineellinen 
maailma aineiden sisäisine rakenteineen ja niiden välisine prosesseineen, 
(ii) ajattelun todellisuus eli inhimillinen ajattelu ja (iii) ihmisen luomat 
todellisuudet eli ihmisen toiminnan tuottamat maailman ulottuvuudet, 
kuten fyysiset tuotteet ja sosiaaliset suhteet sekä niiden muodostamat 
järjestelmät. Tällaisia todellisuuksia ovat esimerkiksi uskonto, tiede, raha, 
tuotteet, yhteiskunta, koulu jne. Checklandin (1986, 110 - 121) systeemiin 
kuuluu (i) luonnon järjestelmä, (ii) rakennettu fyysinen järjestelmä ja (iii) 
rakennettu abstrakti järjestelmä sekä inhimillinen toimintajärjestelmä, 
joka muodostaa suhteet muiden järjestelmien hallitsemiseksi. Tutkivan 
tuottamisen kohteen todellisuustilan hahmottaminen voidaan rakentaa 
esimerkiksi näiden mallien varaan. Ne määrittelevät todellisuuden kukin 
omalla tavallaan korostaen eri todellisuuksien merkitystä toisten 
kustannuksella.  
 
Tieteellisen ajattelun mielletään olevan vapaata uskomuksista ja varsinkin 
uskonnosta. Tiede on kuitenkin sidoksissa myös uskomuksiin, sillä 
aineellinen todellisuus tulkitaan ajattelun todellisuudessa kulloisenkin 
sosiaalisen ympäristön arvojen mukaan. Näihin arvoihin vaikuttaa uskonto 
(Latour 2003, 132). Todellisuus muodostaa verkon. Ilmiöt sijaitsevat sen 
ulottuvuuksissa, joita ovat tajunta - luonto ja tiede - uskonto. (Peltonen 
2009b, 23). Käsityöllä vaikutetaan suoraan tai välillisesti erilaisiin 
todellisuustiloihin. Tuottamista ohjaavan ajattelun eli käsityötajun voidaan 
ymmärtää toimivan vain ajattelun todellisuudessa.  
 
Älyllinen kokemus aineellisessa tai ihmisen hahmottamassa 
todellisuustilassa välineettömyyden tunteena on lähtökohta tutkivalle 
tuottamiselle käsityönä. (vrt. Peltonen 2007, 24 - 25; 2009b, 22.) Käsityö 
voidaan sijoittaa Latourin (2003, 132) kuviossa (kuvio 7) ajattelun 
todellisuuteen. Sen ytimeen sijoittuu käsityötaju. Käsityön vaikutukset 
ulottuvat muihin todellisuuksiin. Toisaalta muut todellisuudet vaikuttavat 
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hahmotettavaan tutkimuksen todellisuustilaan, aivan kuten mihin hyvänsä 
ajatteluun.  
 

 
 
Kuvio 7. Ajattelun todellisuuden (Mind), ihmisen luomien todellisuuksien 
(Society), aineellisen todellisuuden (Nature) ja uskonnon (God) väliset 
suhteet (Latour 2003, 132). 
 
 
Tutkivan tuottamisen kohteen hahmottelu todellisuusperustaisesti kohti 
aietuotteen eksistenssiehtojen ja laatutavoitteiden määrittämistä on 
kirjoitettava tieteelliseen muotoon. Kohteen hahmottaminen voidaan 
kuvata ensin sellaisena kuin se kuvaamisen hahmottamisen hetkellä on. 
Toiseksi se voidaan kuvata teleologisesti eli ennakoiden tulevan 
aietuotteen päämäärää tai ennakoimalla sen kausaalista syy seuraus 
vaikutusta siihen. Aietuotteen toiminnan päämäärän kuvaamisella 
asetetaan tavoitteita, joita sillä odotetaan tuottamisen kohteeseen 
saavutettavan. Tämä kuvaus tavoittelee tuottamisen järjestelmällisen 
suorittamisen logiikkaa. Tätä varten sovelletaan tarkoituksenmukaisesti 
niitä tieteenalojen tietoja, joita kohteen kuvaukseen liittyy. Tuottamisen 
ohjauksen menetelmät kytkeytyvät puolestaan tämän kuvauksen 
jälkeiseen dynamiikkaan, jolla tuottamisen kohdetta parannetaan. 
Tuottaminen kohdistuu hetkeen, mutta sen tuote on käytettävissä vasta 
tulevaisuudessa. Tämä edellyttää ennakoivaa ajattelua. 
 
Tuottamista ennakoiva kohteen hahmottaminen edellyttää käyttämään 
hyväksi kaikkea tarjolla olevaa tietoa. Käsityökasvatukseen yleisesti 
liittyviä kasvatusaloja ovat kasvatustieteen ohella muotoilukasvatus ja 
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teknologiakasvatus. Tutkivassa tuottamisessa sovelletaan vapaasti minkä 
tahansa tieteenalan tietoja ja välineitä ja lopulta kunkin tutkijan itsenäinen 
tutkivan tuottamisen kohteen valinta ratkaisee, mitä tietoa hän hankkii. 
Seuraava kuvio on siis vain yleistä suuntaa antava. 
 
 

Käsityökasvatuksen 
tutkimus- 

kohde 
Käsityö- 
kasvatuksen 
tiedonaloja 

Kasvattava 
käsityö  

Todelli-
suustilan 
mallin-
taminen 

käsityönä 

Todelli-
suustilan 
luonnos-
taminen 

käsityönä 

Kasvu 
käsityön 

maailmaan  

Käsityökasvatuksen 
tieto    X 

Muotoilukasvatuksen 
tieto    X  

Teknologiakasvatuksen 
tieto  X   

Yleinen kasvatustieto X    

 
 
Kuvio 8. Käsityökasvatuksen tutkivan tuottamisen hahmottamisen 
painopistealueita ja tietoalueita. Kyse ei ole hierarkkisesta rakenteesta. 
 
 
Kun tutkimukseen rajataan todellisuustila, johon ei pyritä vaikuttamaan 
uutta käsityötä opettamalla, niin tutkimuksen kohde määritetään 
perinteisistä käsitöistä ja niiden havainnoinnista.  Kun käsityöhön pyritään 
vaikuttamaan käsityökasvatuksen mallien ja uudistavan teknologian 
avulla, niin tukeudutaan uusien mallien testaamiseen. Kun puolestaan 
valitaan tätä yksilöllisempiä tutkimuksen kohteita, niin tieto muotoilusta 
on yleensä luontevammin sovellettavissa. Näin on sen vuoksi, että uuden 
teknologian luonnosteleminen yksilön tarpeisiin vaatii yleensä hyvin 
syvällistä jonkin tietyn teknologian osaamista. Käsityötajun tutkiminen 
liittyy tutkijan kasvuun käsityön maailmaan.  
 
Tuottamisen kohdetta epistemologisesti ja ontologisesti määriteltäessä on 
huomioitava myös arvot – lähinnä välinearvot, mutta on myös pohdittava, 
mikä on oikein ja mikä on väärin. Voidaan pohtia ja pyrkiä 
perustelemaan, onko todellisuustilaan liittyvä arvovaje paikattavissa 
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käsityön tuottamisen avulla. Tällä perusteellaan, ovatko hahmottamalla 
määritetyt tietojoukot toteutettavissa ja riittävätkö ne täyttämään 
arvovajauden (tai arvotyhjiön). Siksi on käsityökasvatuksessa ontologisen 
ja epistemologisen tiukka erottelu käynyt kyseenalaiseksi. Totunnaisia 
käsityön tuottamisen todellisuustiloja tutkittaessa huomio on kiinnittynyt 
tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Käsityön tekijän ajatusten ja 
kognitiivisten malliteorioiden on katsottu liittyvän visioiden kautta 
käsityöhön. Erotuksena ovat visiot, jotka ensi sijassa huomioivat ulkoiset 
tapahtumat visioina. Tällöin visioinnin keskeisenä teoretisoinnin 
lähtökohtana on jonkin tietyn tyyppinen tuote, johon visio ja ajatus 
suuntautuvat. Jos tällaisen tutkimuksen tehtävä olisi esimerkiksi se, 
ohjaako suunnittelu eli tuoteteoria tutkimuskohteen hahmottamista ja sen 
rajaamista, kyse olisi käsityön, ei käsityöhön kasvun tutkimuksesta. Tai 
kyse olisi tehtävästä löytää sopiva valmistusmenetelmä suunnitelmalle. 
Nämäkin tehtävät ongelmineen kohdataan tutkivan tuottamisen 
tuottamiskokonaisuudessa. Ne eivät liity tutkivan tuottamisen kohteen 
rajaamiseen.  

 
Tutkivan tuottamisen kohteen todellisuusperustasta alkava kohteen 
määrittely edellyttää, että kohteesta ei ole aikaisempaa tietoa. Kyse voi 
olla myös siitä, että etsitään olemassa olevasta tiedosta riippumatonta 
tietoa. Olemassa oleviin ratkaisuihin lähtökohtaisesti tukeutuva 
tutkiminen saattaa rajoittaa tutkimuskohteen hahmottamista ja sen 
uutuusarvoisuutta. Harvoin on mahdollista tukeutua puhtaasti 
todellisuusperustaiseen tutkimuskohteen määrittelyyn, vaan käytössä on 
tietoa, joten määrittelyssä on sekä ontologisia että epistemologisia 
piirteitä. Painotuksella on kuitenkin suuri merkitys, sillä kokonaan uutta 
hahmotettaessa painotus on ontologinen. Tuotekehittelytutkimus 
puolestaan painottuu epistemologiselle pohjalle. 
 
Seuraava kuvio on laadittu edellisen kuvion pohjalta. Siinä ei ole enää 
käsityökasvatusta läheisesti tukevien tiedonalojen nimiä. Tarkoituksena 
on kuvata miten tuottamisen kohteet ovat myös käsityökasvatuksen 
tutkivan tuottamisen rajaamisen painopistealueita. Suuntaa antavat 
tiedonalat kuvattiin edellisessä kuviossa. Painopistealat antavat perusteita 
arvioida ja rajata tieteellisen tutkivan tuottamisen kohteen arvoa. 
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Käsityökasvatus 

tutkimus- 
kohteena 

Käsityö- 
kasvatuksen 
tutkimisen 
painopistealueet 

Kasvattava 
käsityö  

Todelli-
suustilan 
mallin-
taminen 

käsityönä 

Todelli-
suustilan 
luonnos-
taminen 

käsityönä 

Kasvu 
käsityön 

maailmaan 

Käsityökasvatusta 
rakentava tieto    X 

Käsityön  
oppiainetiedon 
rakentaminen 

  X  

Käsityön 
oppiainetiedon 
soveltaminen  

 X   

Käsityön tekeminen  X    

 
 
Kuvio 9. Käsityökasvatuksen tutkivan tuottamisen rajaamisen 
painopistealueita (vrt. Lindfors 2002, 9; vrt. kuvio 8). 
 
 
Tuottamisen kohteen arvojen analysointi pelkistyy kysymykseen, miksi 
tuottamiseen kannattaisi ryhtyä ja toisaalta, miksi tuottaminen kannattaisi 
jättää toteuttamatta. Jo tässä vaiheessa pyritään luomaan tuottamista 
ennakoivaa teoriaa. Tämä edeltää sitä, miten tutkivan tuottamisen kohde 
rajataan. 
 
Tutkivan tuottamisen kohde hahmotetaan perinteisesti usein melko 
yksioikoisesti tuoteongelmaksi ja pyrkimykseksi ratkaista se. Tällainen 
hahmottaminen rajoittaa niitä mahdollisuuksia, joita tutkivan tuottamisen 
kohteen (välineympäristön) laveammalla hahmottamisella voidaan saada 
aikaan. Tutkimustehtävänä ei ole vain tuoteongelmien ratkaisu, vaan 
tutkivan tuottamisen kohteeksi hahmotettavan elinympäristön 
todellisuustilan (välinetodellisuuden) kokonaisvaltaisempi parantaminen. 
Ennalta tietyn tuotteen ongelmanratkaisun etsintään orientoituminen voi 
kytkeytyä ennalta arvattaviin toimintatapoihin ja tiedonhankinnan 
kohteisiin. Tämä saattaa rajoittaa luovaa ajattelua. 
 
Alkusysäys kohteen rajaamiseksi voi olla ajatus siitä, että jonkin asian 
voisi hoitaa toisellakin tavalla tai kokonaan hoitamattomissa olevan asian 
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ottaa hoidettavaksi. Kyse voi olla esimerkiksi ratkaisua kaipaavasta 
ongelmasta, olemassa olevan välineen laadunparantamisesta tai kokonaan 
uuteen välineeseen perustuvasta ennennäkemättömästä toimintatavasta. 
Toiminnan tarve voi olla myös itsetarkoitus, esimerkiksi opiskeluun tai 
kouluun liittyvissä käsityöhankkeissa. Itsetarkoituksellinen käsityötajun 
tutkiminen on ensisijaista tutkimuskohteen tiedon rajaamisessa. Näissä 
suhteissa käsityökasvatuksen tutkivan tuottamisen kohteen rajaaminen on 
edellisen kuvion puitteissa tai sitä soveltaen perusteltua.  
 
Kuviossa (9) kaikkien neljän rastilla merkittyjen kohtien tasavertainen 
tutkiminen tutkivan tuottamisen kohteen hahmottamisen puitteissa on 
vaikea tehtävä. Kohteen rajaaminen edellyttää, että sen perusteella tutkija 
voi hahmottaa todellisuustilan niin, että sitä voidaan alkaa ratkaista 
tutkivana tuottamisena. Toiseksi kohteen edellyttäessä kokonaan uuden 
tuotteen luomista on aloitettava ontologisen määrittelyteorian 
rakentaminen. Se on käsityötajun kenties kriittisin tehtävä, sillä 
määrittelyteoriaan kuuluvien todellisuusulottuvuuksien rajauksen 
onnistumiseen kytkeytyy syvällisesti koko todellisuustilan 
hahmottamiseen käsityönä ratkaistavaksi. Siihen kytkeytyvät kaikki 
muutkin määrittelyteorian rakentamisen vaiheet.  Oikein valitut 
todellisuusulottuvuudet voivat tehdä tuotteesta menestyksen. Väärin 
valitut todellisuudet ovat suorastaan riskejä, vaikka parannusta 
tavoiteltaisiin. 
 
Tutkimuksen tehtävänä on sijoittaa aietuotteeseen ominaisuuksia, jotka 
vaikuttavat niissä todellisuuksissa, joissa sillä odotetaan olevan 
merkitystä. Jokaisen todellisuuden määrittely ei ole mahdollista, sillä 
todellisuuksien määrä ja tätä kautta hankittava tietoa on ääretön. Oikeiden 
todellisuuksien valitseminen on tutkimuskohteesta hankitun aikaisemman 
ja uuden tutkimustiedon ja viime kädessä käsityötajun tekemien valintojen 
varassa. Kaikkiaan tutkimuskohteen arvon tarkastelussa on huomioitava, 
että tuottamisen kohteen rajaamien kilpistyy viime kädessä oikeastaan 
vain rajaamisen ja tutkimuksesta tehtyjen loppupäätelmien välisiin 
tarkasteluihin (ks. kuvio 2).  
 
 
4.2.2 Tuottamisen kohteen eksistenssiehtojen määrittely – 
vaihe 2a 
 
Peltonen (1988) on luonut mallin, jolla aiotun tuotteen eli aietuotteen 
olemassa olon ehtoja tuottamisen kohteessa kuvataan järjestelmällisesti 
tuottamisen kohteessa. Tämä on tuottamisen kohteen eksistenssiehtojen 
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määrittelyä. Eksistenssiehtojen asettaminen määrää aietuotteen 
olemassaolon perusedellytykset.  
 
Aietuotteen olemassaolon edellytysten tarkastelu tuottamisen kohteessa 
jatkuu niissä todellisuusulottuvuuksissa, joissa sen vaikutuksen on 
ilmettävä, jotta se täyttää olemassaolonsa vähimmäisvaatimukset. Kyse on 
aietuotteen olemassaolon perustan määrittelystä tuottamisen kohteessa. 
Tämä voidaan aloittaa aietuotteen käyttökohteen kuvauksesta ja siitä, 
miten aietuote liittyy siihen. Aietuote on ennakkokuva ja tajunnallinen 
kartta valmiista tuotteesta ja tuottamisesta (Peltonen 2007, 66 - 67). 
Ensimmäinen vaihe on aietuotteen nimeäminen eli sen ensimmäisen 
perustavaa laatua olevan todellisuusehdon nimeäminen. Ensimmäisestä ja 
perustavaa laatua olevasta eksistenssiehdosta päättämisessä on viime 
kädessä kyse logiikasta, jolla asioita nimetään, nimeämislogiikasta. 
 
Peltosen esimerkkiä lainaten: kynän olemassaolon perusedellytys on, että 
siitä jää jälki. Toisin sanoen kynä ei olisi kynä ilman tätä ominaisuutta. 
Kyse on siis sellaisesta ominaisuudesta, jota ilman kuvattu kohde ei olisi 
olemassa. (vrt. Heidegger 1985.)  Vaikka aietuotteelle ei kuviteltaisikaan 
välitöntä käyttäjää, kuten kynän käyttäjä on kirjoittaja tai piirtäjä, se 
vaikuttaa ainakin välillisesti tiettyihin henkilöihin. Esimerkiksi yleisen 
tilan valaisin ei ole tietyn henkilön käyttämä, mutta se vaikuttaa monien 
ihmisten toimintaan tilassa. Tiedotus- tai rajoituskyltillä, kuten 
liikennemerkillä voidaan ajatella olevan kahdenlaisia käyttäjiä: niitä, jotka 
haluavat viestittää tai rajoittaa ja niitä, joiden on määrä huomata viesti tai 
noudattaa rajoitusta. Jo määritellyt eksistenssiehdot voivat ohjata ehtojen 
määrittelyä edelleen. Jos käyttökohde edellyttää aiotun välineen olevan 
käytettävissä monissa eri paikoissa, rakenteellinen ehto ei voi rajoittaa sen 
liikuteltavuutta. Perustan määrittelyyn liittyviä mahdollisuuksiin palataan 
tarkemmin teoksen loppuun kootuissa esimerkeissä (6. luku). 
 
Tuote-käsitteen käyttäminen edellyttää määrittelyä ja tarkkuutta. 
Arkikäsitteenä tuote merkitsee lähinnä tuottamisen tuloksena tehtyä 
valmistetta, josta käytetään myös esimerkiksi nimityksiä valmistuote, 
valmistetuote tai produkti. Joissakin yhteyksissä myös tuottamisesta eli 
tuottamisprosessin hahmottamisesta ja valmiista prosessista on käytetty 
nimitystä prosessituote. Tuotannollisesta näkökulmasta käsityön tuote on 
vain prototyyppi, joka on eräänlainen suunnittelun vaihe ennen 
sarjatuotannon aloittamista. Kun kyse on käsin tehdystä tuotteesta, 
voidaan käyttää myös nimitystä artefakti. Kun tuotetta arvioidaan 
käyttökohteessa, niin käytetään käsitettä käyttöväline. Tämä puolestaan 
viittaa siihen, että tuote saa käytettäessä välinearvon; tuotteesta tulee 
väline, kun sitä aletaan käyttää käyttökohteessa. Tutkivan tuottamisen 
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kannalta tuotteen keskeisin välinearvo on testauksen instrumenttina eli 
testivälineenä (Peltonen 2009b, 23 - 26).  
 
 
4.2.3 Tuotteen laatutavoitekriteerien ja -dimensioiden 
johtaminen eksistenssiehdoista – vaihe 2b 
 
Aietuotteen eksistenssiehtojen määrittely johtaa aietuotteen 
laatutavoitteiden jäsentelyyn. Ne kuvaavat laatuominaisuuksia 
(kriteereitä), joita aietuotteelta odotetaan. Tässä vaiheessa asetetaan 
vaatimukset, joiden valossa tuotetta valmistumisen jälkeen tarkastellaan 
tuotteen käyttökohteessa. Jos tässä asetettavat tavoitteet toteutuvat, tutkija 
on lopuksi tyytyväinen tuotteeseensa. Jos tavoitteet asetetaan liian 
korkeiksi, niin ne jäänevät saavuttamatta. Tutkija on tuotteeseensa lopuksi 
tyytymätön. Jos tavoitteet ovat liian matalat, ei niiden toteutuminen tuota 
tyydytystä. Realistinen tavoiteasettelu on vaativa, mutta ei mahdoton eikä 
ennalta arvattava. Siten se on uuden tieteellisen tuottamistoiminnan 
edellytys. 
 
Laatu on monisyinen käsite. Siihen liittyy arvolatauksia, jotka ovat 
suhteellisia ja sidoksissa laadun arviointiin liittyviin tekijöihin, kuten 
asetettuihin tavoitteisiin, aikaan ja kulttuuriin sekä arvioijan näkökulmaan 
ja asemaan. Laatu-käsitteen juuret ovat latinan kielessä; qualitas merkitsee 
sanatarkasti suomennettuna kysymystä minkälainen. Esimerkiksi omenia 
voidaan sanoa olevan monta laatua, kun tarkoitetaan eri omenalajeja tai -
lajikkeita. 
 
Laadun kulloinenkin määrittely ja tavoittelu ovat keskeisiä 
tuotantotalouden kannalta. Alan tutkimuksessa tätä aihetta onkin käsitelty 
runsaasti (esim. Grosby 1985; Lillrank 1998), ja laadun määrittelyssä 
korostuu suhteellisuuden ohella virheettömyyden tavoittelu. Molemmat 
näkökulmat soveltuvat yhdessä käsityön tavoitteellisen tuottamisen laatu-
käsitteen määrittelyksi.  
 
Käsityössä laatu voidaan määritellä vain suhteessa sille asetettuihin 
tavoitteisiin. Kysymys on siis toteutuneiden ominaisuuksien vertaamisesta 
laatutavoitteisiin. Ne puolestaan liittyvät tuotteen käyttökohteeseen, 
jolloin näkökulma, olosuhteet ja aika vaihtelevat. Esimerkiksi tuotteen 
tarpeellisuutta voidaan pitää yhtenä laatukriteerinä, ja sitä voidaan verrata 
tuotteen tuottamaan tyydytykseen. Mitä suurempaa tyydytystä tuote saa 
aikaan, sitä laadukkaampana sitä voidaan pitää. Jossakin tilanteessa 
tuotteen laatu vastaa tavoitteita, mutta toisesta näkökulmasta tavoitteet 
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voivat olla erilaiset, eikä sama laadukas tuote tässä mielessä enää olekaan 
laadukas.  
 
Käsityö on aina tavoitteellista. Jopa aivan tavallisellakin käsityöllä 
tavoitellaan tekoa jonkin etukäteen tarkoin määritellyn päämäärän 
saavuttamiseksi. (Heikkilä 1987, 25). Arkielämässä tavoitteiden 
asettaminen voi olla alitajuista; usein se on hiljaista tietoa ja harvemmin 
johdonmukaisesti määriteltyä. Tavallisillakin toiminnoilla on tavoite: 
esimerkiksi siivoaminen, ruuan valmistus ja syöminen, peseytyminen ovat 
päämäärältään elämää ylläpitäviä toimintoja. Tietyllä toimenpiteellä, 
kuten hyllykön rakentamisella, on täsmällisempi tavoite määrättyjen 
esineiden säilyttämiseksi, siivoamisen helpottamiseksi, yleisen hygienian 
ja viihtyvyyden parantamiseksi. Siten sillä on keskeinen rooli 
elämänlaadun ylläpidossa ja parantamisessa. Monet hyllykön 
rakentamisen tavoitteet ovat aivan selvät, mutta harvemmin niitä kirjataan, 
joskus mainitaan ääneen. Lopulta jokainen hyllynrakentaja kuitenkin 
arvioi työnsä tuloksia itse asettamiensa laatutavoitteiden mukaisesti.  
 
Laatutavoitteiden asettaminen on taiteellisesti arvioiden edellistä 
pulmallisempaa. Toiminnan tavoitteellisuus on tekijä, joka erottaa 
käsityötä taiteesta. Taiteen tuottamisen voidaan ajatella olevan 
lähtökohtaisesti intuitiivista.  Toinen erottava tekijä on, että taidetuotetta 
kutsutaan usein esteettisiä arvoja omaavaksi teokseksi, mutta 
käsityötuotetta harvoin. Nämä erot eivät ole mustavalkoisia, vaan 
taiteelliseksi mielletty esteettinen muotoilutieto on keskeistä myös 
käsityössä ja toisaalta taiteilijatkin työskentelevät tavoitteellisesti. Onko 
esimerkiksi tilaustyönä tuotettu teos taidetta vai käsityötä? 
 
Käsityössä laatutavoitteet asettaa käsityön tekijä itse. Tavoitteet voivat 
toki olla muidenkin asettamia, kuten tilaustuotteissa tai ne voivat 
yleisluonteisia useimpia tuotteita koskevia vaatimuksia esim. 
kestävyydelle, ympäristöystävällisyydelle, turvallisuudelle jne. 
Tilaustuotteen laatutavoitteiden toteutumista tuottaja voi itse harvoin 
lopullisesti arvioida. Kun tavoitteena on tyytyväinen tilaaja, niin 
tehtäväksi jää arvioida, miten tilaaja kokee tuotteen tavoitteiden 
toteutumisen.  
 
Laatutavoitteet eli kriteerit johdetaan kustakin eksistenssiehdosta eli 
perustasta. Edelleen laatutavoitekriteereille määritellään tavoitearvoja eli 
dimensioita. Aietuotteen eksistenssiehdoista johdettujen laatutavoitteiden 
avulla voidaan siis analysoida ja määritellä aietuotteen ominaisuuksia. 
Niiden vähimmäisvaatimukset määrittelevät teoreettisen perustan 
tuottamiselle. Näin tuottamista ohjaava laatutavoiteteoria (Craft Quality 
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Theory, CQT) kiteytyy laatutavoitekriteerien (ominaisuudet) ja -
dimensioiden määrittämiseen. Tähän perustuu tutkimuksen 
todistamisvaiheessa toteutettava tuottaminen, johon kuuluvat tuotteen ja 
valmistuksen suunnittelu ja valmistus.  
 

 
 
 
 
X1, X2 jne. = Laatuominaisuudet 
 
Kuvio 10. Laatutavoiteprofiili. 
 
 
Laatutavoitekriteerit ja dimensiot muodostavat tuotteen 
laatutavoiteprofiilin. Profiilia voidaan havainnollistaa esimerkiksi 
pylväsdiagrammin avulla, jossa kukin pylväs kuvaa yhtä 
laatuominaisuutta (x1-x7, kaavio 10). Pylväiden leveyden ajatellaan 
kuvaavan kunkin laatutavoitekriteerin painoarvoa suhteessa laadun 
kokonaisuuteen. Pylväiden korkeus kuvaa yksittäisten 
laatuominaisuuksien tavoitetasoja. Laatutavoitekriteeri tarkoittaa pelkkää 
ominaisuutta, dimensioitu kriteeri käsittää myös ominaisuuden 
vähimmäisarvon. Laatutavoiteprofiili on kokonaisuus, johon kuuluu 
kaikki tuotteen laatutavoitekriteerit dimensioituina. 
 
Laatutavoiteteoriaan kuuluu kunkin kriteerin toteutumisen 
vähimmäisvaatimustason eli laatutavoitedimensioiden määrittely. Kunkin 
laatuominaisuuden vaikutus käyttökohteessa ennakoidaan ja selvitetään, 
millä tasolla ominaisuuden on oltava, jotta vaikutus on riittävä. 
Laatutavoitteeksi voidaan määritellä esimerkiksi, että jokin kuljetin kantaa 
kuormaa. Dimension määrittely merkitsee yksinkertaisesti sitä, kuinka 
paljon kuormaa sen on kannettava. Dimensiointia on syytä monipuolistaa 
määrittelemällä vähimmäiskuorma suhteessa käyttökohteen erilaisiin 
olosuhteisiin ja esimerkiksi kuorman laatuun. Tässä vaiheessa ei 
paneuduta esimerkiksi siihen, minkä tehoinen kuljettimen moottorin on 
oltava, minkälaiset laakerit siihen on asennettava tai minkälainen 
pintamateriaali tai muoto sille valitaan. Ne ovat suunnitteluongelmia.  

X1              X2              X3    X4     X5           X6          X7 
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Tietoa laatutavoitekriteerien dimensioimiseksi on mahdollista kartoittaa 
tieteelliseen tutkimustietoon perehtymisen lisäksi esimerkiksi yrityksistä. 
Kouluyhteistyö on puolestaan suositeltavaa, mikäli pyritään löytämään 
ratkaisuja kasvatuskäytännöissä vallitseviin tuottamisen ongelmien 
laatuperusteisiin. Perusteellinen syventyminen laatutavoitekriteerien 
dimensioimiseen on koko tutkivan tuottamisen arvioinnin kannalta 
erityisen tärkeätä. 
 
 
4.2.4 Laatutavoiteteoreeman testauksen määrittely – vaihe 3 
 
Kun tutkivaa tuottamista sovelletaan käsityötajun (Craft Sense) 
tutkimukseen, testataan laatutavoiteteoreemaksi muotoiltua tuottamista 
ohjaavaa ajattelua. Tätä varten tarvitaan testiteoreeman rakentaminen. 
Siinä kuvataan kuinka laatutavoitteiden arviointikohteiden 
operationalisointi ja arviointimenetelmät.  Testauksessa verrataan 
aietuotteen teleologisia ehtoja eli laatutavoiteprofiilia (vrt. kuvio 10) 
tuotetun tuotteen empiirisesti arvioituun laatutavoitteiden toteutumaan 
käyttökohteessa. (Peltonen 2007, 24 - 25 & 67.) Teoreeman testaaminen 
tapahtuu tuottamalla teoreemassa määritelty tuote ja sijoittamalla se 
käyttökohteeseensa. Tuotteen välinearvo mitataan arvioimalla sitä 
käyttökohteessaan. Lopuksi arviointitietoa verrataan eli testataan 
tuotteelta odotettuun teoreemassa määriteltyyn välinearvoon. Teoreeman 
pätevyys ilmenee tavoite- ja toteuma-arvojen kohtaamisessa. Arviointi on 
tuotteeseen ja käyttökohteeseen kohdistuvaa tiedonhankintaa ja sen 
analyysia. Testaus merkitsee teoreemassa määriteltyjen ehtojen 
vertaamista arviointitietoon eli lähinnä empiirisesti hankittuun tietoon.  
 
Tässä vaiheessa on määriteltävä, kuinka laatutavoiteteoreema tullaan 
testaamaan tuottamisen jälkeen. Se, mitä ja miten laatuominaisuuksia 
valmiista tuotteesta tullaan arvioimaan, vaikuttaa tuottamisvaiheessa 
tehtäviin valintoihin. Tietenkin voidaan väittää, että jos jonkin 
laatuominaisuuden edellytetään toteutuvan, sen täytyy kestää tarkastelu 
kaikenlaisilla mittausmenetelmillä. Esimerkiksi valaisimelle voidaan 
asettaa vaatimus, että sitä voidaan käyttää lukuvalona. 
Dimensiointivaiheessa on saatettu määritellä, mitä rajoituksia lukijan 
näkökykyyn ja tilan muuhun valistukseen tai olosuhteisiin liittyy. 
Tuottamiskokonaisuudessa toteutettava tiedonhankinta pohjautuu näihin 
tietoihin. Mittauksessa päätetäänkin myöhemmin tuottamisvaiheen jälkeen 
turvautua valovoiman mittaukseen instrumenteilla ja vertailutietona 
käytetään jotakin ennakolta huomioimatonta ohjearvotaulukkoa. Tulokset 
saattavat osoittaa, että kohdehenkilö ja tilanne osoittavat valaisimen 
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laatutavoitteiden mukaiseksi, mutta instrumentilla tapahtunut 
valovoimanmittaus osoittaa, että ohjearvo ei täyty. Tuote olisi silloin 
laatutavoiteteoreeman mukainen, mutta ei jonkin muun huomiotta jätetyn 
ohjeen mukainen.  
 
Tällaisessa tilanteessa virhettä voidaan luotettavuudenarvioinnin 
yhteydessä etsiä tutkimuksen eri vaiheista. Tämä olisi osoitus 
tavoitteellisen tutkimuksen suhteellisuuteen liittyvästä ongelmasta. 
Ongelmia voidaan välttää huolellisella testauksen suunnittelulla. Tuotteen 
arviointikohteiden ja -menetelmien määrittely on 
laatutavoitedimensioiden täsmentämistä arviointikohteita 
operationalisoimalla – kuinka välinearvoja tullaan mittaamaan, 
analysoimaan ja vertaamaan tavoitearvoihin. Tiedonhankinta perustuu 
harkiten valittuihin tutkimusmetodeihin. Kaikki tieteenalojen 
tiedonhankintamenetelmät ovat käytettävissä. Tämä on tyypillistä 
muillekin ihmistieteille (Metsämuuronen 2006, 24 - 25). 
 
Testauksen määrittelyn yhteydessä laatutavoitteiden arvioimiseksi kukin 
dimension mukainen arviointikohde operationalisoidaan tutkittaviksi 
kysymyksiksi (taulukko 1; ks. kuvio 10). Testiteoreeman rakentaminen 
kytkeytyy laatutavoiteteoreemaan.  Testiteoreeman rakentaminen voidaan 
jakaa arviointimenetelmien suunnittelemiseksi tuottamista ja tuotteen 
arviointia varten. Testiteoreemaan kuuluu arviointikohteiden määrittely ja 
arviointitiedon hankinta- ja analyysimenetelmän määrittely. 
Testiteoreemaa kutsutaan teoreemaksi, sillä vasta luotettavuudenarviointi 
voi osoittaa sen pätevyyden. 
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Taulukko 1. Laatutavoitteiden arviointikohteiden operationalisointi.  
 
Perusta Laatutavoite- 

Kriteerit 
Laatutavoite-
dimensiot 

Laatutavoitteiden 
arviointokohteiden 
operationalisointi 

PERUSTA 1 

KRITEERI A 

A1 A1a 
A1b 
A1c 
A1d 

A2 A2a 
A2b 
A2c 
A2d 

A3 A3a 
A3b 
A3c 
A3d 

A4 A4a 
A4b 
A4c 
A4d 

KRITEERI B 
B1  
B2  
B3  

KRITEERI C 

C1  
C2  
C3  
C4  
C5  

KRITEERI D D1  
D2  

 
 
Taulukko on yksinkertaistettu esimerkki siitä, kuinka kustakin perustasta 
johdetaan laatutavoitekriteerejä ja -dimensioita, jotka edelleen 
operationalisoidaan arviointikohteiksi. Mikä tahansa yksittäinen 
taulukossa esitetty dimensio voi liittyä kahteen tai jopa useampaankin 
kriteeriin. Operationalisoidut arviointikriteerit voivat liittyä ristikkäin 
useampiin dimensioihin (vrt. Kosko, 1994).  
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4.3 Todistamisteoreettinen osa – vaiheet 4 - 6 
 
Todistamisteoreettisen osan tehtävänä on ratkaista määrittelyteoreettisen 
vaiheen lopuksi esitetty tutkimusongelma. Käsityötajun tutkimuksessa on 
huomattava, että tuoteongelma ei ole tutkimusongelma. Tutkimusongelma 
on, kuinka laatutavoiteteoreema pystyy tuottamisen ratkaisemaan. 
Tuoteongelmat voivat olla alaongelmia, koska tuote on erottamaton osa 
teoreeman todistamista. Todistaminen tapahtuu tuottamalla uusi tai uusia 
tuotteita (vaiheet 4 ja 5, kuvio 11). Niiden avulla voidaan mitata 
teoreemassa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen. Tuottamiseen kuuluva 
tuotesuunnittelu ja -valmistus ovat tutkivan tuottamisen 
tutkimusmenetelmiä. Lisäksi tarvitaan muitakin tutkimusmenetelmiä 
tiedonhankintaa ja analyysia varten, kun tuotetta arvioidaan 
käyttökohteessa ja laatutavoiteteoreema testataan tällä tiedolla (vaihe 6, 
kuvio 11).  
 

 
 
Kuvio 11. Tutkivan tuottamisen todistamisteoreettisen osan vaiheet (vrt. 
kuvio 4).  
 
Tuottamiskokonaisuus ja sitä edeltävä tuottamista ohjaava tavoitteen 
asettelu eivät juurikaan, jos ollenkaan, nivoudu toisiinsa. Tavoitteiden 
asettaminen on älyllinen prosessi: tavoitteiden muuttaminen suunnittelun 
tai valmistuksen ehdoilla ei tee tavoiteasettelulle oikeutta. Tavoitteiden ei 
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ole välttämätöntä toteutua, vaan laatutavoiteteoreeman testaamiseksi 
luotava tuote saattaa osoittaa teoreeman vääräksi. Tämä on silloin 
tutkimuksen tulos, ja sen pohjalta tehdään myös johtopäätökset. 
Tavoitteen asettelun muutos saattaa kuitenkin joskus olla perusteltua. Jos 
tavoitteen asettelua muutetaan hiljaisena tietona, siis pyrkimyksenä 
täydellisesti toteutuva laatutavoiteteoria, jää tutkimuksen pääongelma 
selvittämättä. Tutkimus ei pysty tuottamaan tietoa siitä, miten käsityötaju 
on ohjannut tuottamista kokonaisuutena. Tämä on keskeinen kysymys, 
sillä tutkittaessa vain tuotteen jonkin yksitäisen laatutavoitekriteerin 
toteutumista, kyse on itse asiassa teknologian soveltamis- ja käyttötaidon 
tutkimuksesta. Samasta syystä ei ole niinkään tärkeätä, että tuote on 
mahdollisimman hyvä (sen tutkiminen on ensisijaisesti jonkin muun 
tieteen tehtävä) vaan, että tutkija on voinut tutkia ja testata tuottamistaan 
ohjaavaa ajatteluaan eli käsityötajua. 
 
Testiteoreemassa määritellyillä menetelmillä on oleellinen merkitys 
tuottamiselle, sillä ne saattavat ohjata joidenkin ratkaisujen tekemistä. Jos 
jokin laatutavoitekriteereistä painottuu mittausvaiheessa, se 
todennäköisesti korostuu myös suunnittelu- ja valmistusratkaisuja 
päätettäessä. Toisaalta, jos tuote tuotettaisiin ennen testiteoreeman 
menetelmien määrittämistä, ohjaisi siitä tuottamistoiminnan aikana 
hankittava tieto mittauksen suunnittelemista. Silloin todennäköisimmin 
toteutettavissa olevien laatutavoitekriteerien mittaaminen korostuisi. 
Käsityötajua tutkittaessa mittauksen objektiivisuuteen on kiinnitettävä 
suurta huomiota. 
 
 

VALMISTUS

SUUNNITTELU

   

SUUNNITTELU VALMISTUS

   

VALMISTUS SUUNNITTELU

 
 
 
 
 
Kuvio 12. Tuotteen suunnittelu ja valmistus käsityön 
tuottamiskokonaisuudessa.  
 
 
Tässä esitystavassa tuottaminen näyttää etenevän vaiheittain suunnittelun 
ja valmistuksen kautta tuotteeseen. Katkoviivat ilmaisevat, että kyseessä 
on kuitenkin kokonaisuus, jonka osat sulautuvat kunkin tutkimuksen 

Tuottaminen 
 käsityössä 

Teollinen 
tuottaminen 
käsityössä 

Taiteen 
tuottaminen 
käsityössä 
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tarkoituksen mukaisesti toisiinsa. (Kuviot 4 & 11.) Tuotteen suunnittelu ja 
tuotteen valmistuksen suunnittelu tapahtuvat käsityössä toisiinsa 
limittyneenä prosessina. Valmistuksenkin voidaan ajatella olevan 
esimerkiksi spiraalimaisesti (Zeisel 1981, 14) kytkeytynyt suunnitteluun. 
Valmistuksen aikana saadaan uutta tietoa, joka muuttaa tai jopa ohjaa 
valmistussuunnitelmaa ja tuotesuunnitelmaa. Tämä on käsityön 
erityispiirre. Prosessista voidaan erotella ne hetket tuotteen 
valmistuksesta, jotka johtivat suunnitelmien muuttumiseen ja ne, jotka 
jättivät tuotteeseen lopullisen jälkensä. Kyse on siitä, mitä ymmärretään 
prototyypillä: onko valmis tuote prototyyppi, johon voidaan pohtia 
tehtävän muutoksia vai onko prototyyppi vain lopullista tuotetta edeltänyt 
versio? Teolliselle tuotannolle on ominaista, että tuotteen suunnittelu 
(valmistuksen suunnittelu prototyyppeineen lukeutuu myös suunnitteluun) 
tapahtuu ennen tuotteen valmistusta. Myöhempi tuotannon aikainen 
tuotekehittely saattaa aiheuttaa joitakin muutoksia, mutta mitä pidemmälle 
prosessi on edennyt, sitä hankalampia muutokset ovat. Toisaalta käsityön 
voidaan ajatella aina muodostavan teollisen tuotannon käynnistämistä 
edeltävän vaiheen: käsityön tuottamista ohjaava ajattelu luo ensin tuotteen 
ja tuotannon tavoitteet. Prosessi etenee tutkivana tuottamisena ja johtaa 
teollisesti tuotettavan tuotteen prototyyppiin ja tuotannon organisatorisiin, 
operatiivisiin ja teknologisiin välineisiin, jotka nekin on alun perin 
tuotettu käsityönä. Taiteen tuotteet taideteoksina saattavat puolestaan tulla 
valmistetuksi jopa kokonaan ilman suunnitelmaa. Ne voivat olla 
intuitiivisia ja riippumattomia käyttökohteesta tavoitteineen. Suunnittelu, 
jos sitä tehdään, voi tapahtua jälkeenpäin. Taiteilija tuottaa teoksen, joka 
vasta jälkeenpäin sijoitetaan kohteeseensa ja sille annetaan merkityksiä – 
eräällä tavalla jälkeenpäin arvioidaan, mitkä olisivat voineet olla taiteilijan 
tavoitteet teosta tuottaessaan.  
 
Tuottamiskokonaisuus 
Tuottamiskokonaisuus tarkoittaa laatutavoiteteoreeman ohjaamaa 
tuotteen ja valmistuksen suunnittelua ja valmistusta. 
Tuottamiskokonaisuutta kuvaavat kokonaisvaltaisesti käsityöprosesseista 
esitetyt mallit (mm. Anttila 1993, 11; ks. Yli-Piipari 1991). Kyse on 
moniulotteisesti yhteen kietoutuneesta tuottamistoiminnasta. Siinä 
voidaan harvoin edetä suoraviivaisesti suunnittelun perusteista kohti 
tuoteteoreeman esittämistä, edelleen valmistusteoreeman esittämistä ja 
näiden arviointia valmistamalla tuote laboratoriossa. 
Valmistuslaboratorioissa tehdyt toimet ja havainnot niistä vaikuttavat 
tuote- ja valmistusteoreemaan. Tuotteen valmistuksessa on kyse 
laboratoriotyöskentelystä (vrt. esim. kemian alan teoreema, joka testataan 
laboratoriossa), jossa suunnitteluvaiheessa luotua tuoteteoreemaa 
sovelletaan empiirisessä käsityön valmistuksen tutkimuksessa. 
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Tuottamisen tehtävänä on etsiä ja toteuttaa sellaiset ratkaisut, joilla tuote 
saadaan täyttämään sille asetetut laatutavoitteet (dimensiot ja kriteerit). 
Tuottamisvaihetta ja siihen lähestymistä on kuvattu laajasti tieteellisessä 
kirjallisuudessa ja monista näkökulmista. Ne niveltyvät tutkivaan 
tuottamiseen (ks. Matsärinne & Kallio 2011). Tässä luvussa aihetta 
käsitellään yleisellä tasolla tutkivan tuottamisen teoriaketjuun tarkastellen. 
Luvussa 6 on lisäksi joitakin tähän liittyviä tutkimusraportin laatimista 
kuvaavia esimerkkejä. 
 
Tuottamiskokonaisuuden tehtävä on tuottaa tuotteita. Tutkivassa 
tuottamisessa tuotteet ovat testausvälineitä – todisteita. Niiden 
kehittäminen eli suunnittelu ja valmistus tapahtuvat laboratorioissa, joita 
arkikielellä on kutsuttu studioksi, pajaksi, verstaaksi jne. Kaikki 
tuottamiskokonaisuudessa tehtävä työ ei tapahdu laboratorio-olosuhteissa, 
vaan suunnittelu ja valmistus edellyttävät usein laajaakin tiedonhankintaa 
ja analyysiä. Tutkivan tuottamisen näkökulmasta kyse on tuotteen 
tuottamisesta testauksen välineeksi. Testivälinettä tarvitaan empiirisen 
tiedon hankkimiseksi, jotta tuottamista ohjaava ajattelu voidaan testata. 
 
Tuotteen hahmottelu 
Suunnittelun on kuvattu alkavan hahmottelusta. Anttila (esim. 1993, 11) 
on nimennyt tämän vaiheen tuumailu-käsitteellä.  Tutkivaan tuottamiseen 
verrattuna tuumailu sisältää koko määrittelyteoreettisen osan. 
Myöhemmin Anttila (2005) on esitellyt ilmaisun, teoksen ja tekemisen 
tutkimuksen ulottuvuuksia, jotka edeltävät tuottamista. Ne kuuluvat 
tuottamista ohjaavan teorian määrittelyyn. Peltonen (2002; 2003a; 2003b), 
jonka teoriaryväs-malliin ja laatutavoiteteoreeman luomisen perusteisiin 
tutkivan tuottamisen rakentaminen perustuu, on erottanut määrittelyosaan 
oman hahmotteluteoreettisen vaiheen. Sen tehtävänä on luoda tuotteelle 
teoriaperustainen hahmomalli eli hahmottaa se kehystieto, joka kattaa 
tuotteen perusehdot. Kyse on eräänlaisesta alustasta, johon laatutavoitteita 
tavoittelevia ominaisuuksia voidaan alkaa koota. Metsärinne (2003a) on 
käyttänyt käsitettä käsityövisio, jonka tavoitteena on tuotevision 
hahmottaminen. Tuotevisio on aietuotteen haavekuva, jonka suunnassa 
suunnittelu tapahtuu.  
 

4.3.1 Tuotteen suunnittelu ja valmistus – vaiheet 4 ja 5 
 
Tuotteen ja valmistuksen suunnittelulla ja valmistuksella todistetaan 
empiirisesti, että laatutavoiteteoreema on pätevä ja vahvistettavissa 
tuottamisen perusteella uudeksi laatutavoiteteoriaksi. Teoreema-käsite 
soveltuu käytettäväksi vielä todistamisteoreettisessa vaiheessakin, koska 
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se kuvaa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen teoretisointia. 
Tutkimusraportissa edellytetään tuotteen ja sen valmistuksen tarkkaa 
suunnittelua eli suunnitteluteoreeman kuvaamista. 
Suunnitteluteoreemoihin kuuluvat ainakin tuoteteoreema ja 
valmistusteoreema. Tutkivassa tuottamisessa ne ovat valmistusta edeltäviä 
teoreemoja, joiden ohjaamina tuote voidaan tehdä olemassa olevaksi. 
Suunnittelu on tuotetta ja sen valmistusta kuvaavan ajattelun tekemistä 
näkyväksi. Suunnittelu voi kohdistua moniin asioihin, jolloin käytetään 
tarkennuksia, kuten tuotteen suunnittelu, valmistuksen suunnittelu jne. 
Tieteellinen työ edellyttää niiden yksityiskohtaista ja täsmällistä 
kuvaamista. Suunnitteluteoreemat esitetään esimerkiksi täsmällisinä mitta- 
ja kokoonpanopiirustuksina sekä vaiheistettuina työsuunnitelmina. 
 
Toteuttamiskelpoinen tuoteteoreema viittaa siihen, että 
laatutavoiteteoreema olisi pätevä. Koska sekin on vain näkyväksi tehty ja 
dokumentoitu ajatusrakennelma, laatutavoiteteoreeman testaaminen 
pelkän tuoteteoreeman perusteella ei ole mahdollista. Tuottamiseen 
kuuluu myös käsityötajun ohjaamana käsin valmistettu tuote. 
Tuoteteoreeman toteuttamiskelpoisuutta ennakoidaan valmistusteoreeman 
avulla. On perusteltava, mitkä ovat parhaita käsityömenetelmiä 
tutkimuksen käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden. 
Käsityömenetelmä koostuu ajallisesti yksittäisistä käsityövälineiden ja 
työstökoneiden käyttötaidoista eli työtavoista. Oikean menetelmän valinta 
edellyttää tavallisesti tiedonhankinnan lisäksi kokeiluja.  
Valmistusteoreemassa valitut käsityömenetelmät ohjeistetaan tarkasti ja 
työtapojen ajallisen etenemisen mukaan ennen varsinaista tuotteen 
valmistamista. Tuotteen suunnitteluteoreemat, joihin siis kuuluvat 
tuoteteoreema ja valmistusteoreema, todistetaan valmistamalla tuote.  
 
Käytännössä käsityölle on ominaista suunnittelun teoretisoinnin eli tuote- 
ja valmistusteoreemojen laatimisen ja valmistuksen nivoutuminen 
toisiinsa, kuten kuviossa 11. Tieteellisessä tutkivan tuottamisen 
raportoinnissa vaiheet on kuitenkin eroteltava, jotta tutkimus on 
luotettavuuden arvioimiseksi toistettavissa. Tämä vaatimus ei rajoita 
näiden vaiheiden kietoutumista toisiinsa eli valmistuskokeilujen tekemistä 
ja prototyyppien kehittelyä valmistuslaboratoriossa tai 
kenttätutkimusolosuhteissa. 
 
Pelkkä tuoteteoreeman tai valmistusteoreeman testaus paljastaa 
valmistuksessa käytettyjen teknologioiden soveltuvuuden ja niiden 
käyttötaidon suhteessa tuote- ja valmistussuunnitteluun. Tuotteen avulla 
testataan tämän lisäksi koko tuottamisprosessia ohjaava laatutavoiteteoria. 
Jos tuote ei ole tuoteteoreeman ja/tai valmistusteoreeman mukainen, on 
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laatutavoiteteoreeman testaaminen sen avulla kyseenalaista. Tuote, joka 
toteuttaa laatutavoitteet, mutta ei ole tuoteteoreeman mukainen, on 
syntynyt sattuman tuloksena. Näin se on enemmän teos kuin tuote. Sen 
soveltuvuus käyttökohteeseensa määritellään vasta jälkeenpäin. 
 
Tuotteen valmistuksen tehtävänä on toteuttaa tuoteteoreema. 
Valmistuksen kietoutuessa tuotteen suunnitteluun saattavat valmistukseen 
liittyvät ongelmat tulla ratkaistuiksi jo suunnittelun aikana. Mahdottomat 
valmistusratkaisut rajoittavat suunnittelua. Toisaalta valmistuksen 
mahdollisuudet ovat mahdollisuuksia myös tuotteen suunnittelulle. 
Lähtökohtaisesti tuotteen suunnittelun tulee kuitenkin perustua sille 
määrittelyvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin, eikä valmistuksen suomiin 
mahdollisuuksiin tai asettamiin rajoituksiin. Siten valmistus on ainakin 
jossain määrin alisteinen tuotteen suunnittelulle, vaikka olisivat 
kietoutuneita toisiinsa. Tuotteen valmistuksen kuvaamisessa voidaan 
soveltaa käsityökasvatuksen tuottamisen, teknologian ja muotoilun 
tiedonaloja.  
 
Tuoteteoreeman kytkeminen osaksi tuotteen valmistuksen ja sen 
suunnittelun aikaista mittaamista ja valmistuksen dokumentointia on 
oleellinen osa tutkivan tuottamisen luotettavuutta. Tutkimusraportista 
tulee selvitä, miten valmistukseen on päädytty ja miten se kytkeytyy 
laatutavoiteteoreemaan ja siitä johdettuun tuoteteoreemaan. Lisäksi on 
kuvattava, miten tutkimuksen keskeisillä käsitteillä tarkoitetaan ja miten 
niitä sovelletaan. Valmistuksen ja sen suunnittelun kuvaaminen on tärkeä 
osa-alue raportoinnissa. Tuotteen valmistusvaiheet ja niissä mahdollisesti 
tapahtuneet ja niiden aiheuttamat muutokset suunnitteluun on 
dokumentoitava. Tuotteen suunnittelun ja valmistamisen aikana on 
kirjattava ja reflektoitava kaikki oman toiminnan suorittamiseen liittyvät 
asiat, jotta tutkimuksen luotettavuutta voidaan jälkeenpäin arvioida. 
Lisäksi dokumentoinnin vaatimuksena on, että toinen tutkija voi sen 
mukaan toistaa koko prosessin. 
 
Tuotteen valmistukseen kytkeytyy suuri määrä tietoa, joka on yksilöitävä, 
eriteltävä ja kuvattava tutkimusraportissa. Riippuen tutkimuskohteesta 
myös valmistusvaiheessa voidaan pyrkiä tuottamaan uutta tieteellistä 
tietoa. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa esitetään yksi esimerkki 
tuoteteoreeman liittämisestä valmistuksen suunnitteluun ja 
dokumentointiin.  Kuviota voidaan lukea riveiksi ja sarakkeiksi koottuina 
tietojoukkoina. Lisäksi rakenne etenee tuoteteoreemasta kohti valmista 
tuotetta. Vaiheittain etenevä esittämistapa on usein havainnollinen. Se ei 
kuitenkaan merkitse, että valmistusprosessi etenisi lineaarisesti, mitä 
kuviossa tähdennetään kahdensuuntaisilla nuolilla. (Kuvio 13.) 
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Kuviossa 13 on koottu keskeisimpiä tuoteteoreeman ja valmistuksen 
suunnittelun ja dokumentoinnin kytkeviä osa-alueita yhteen. 
Oikeanpuoleinen alaosa on dokumentointia ja vasen yläosa 
tiedonhankintaa ja suunnittelua.   
 
Vaiheessa B tuotteen valmistusta voidaan visioida erottelemalla se eri osa-
alueisiin. Tuotteen valmistuksen merkityksen tarkastelu johtaa 
tarkistamaan tutkijan oman valmistusprosessin suhdetta tämän prosessin 
tulevaa käyttötarvetta varten. Omaa käsityötajua tutkittaessa 
valmistusprosessin merkitys määritellään tutkivan tuottamisen kohteeseen 
vertaamalla. Didaktiikkaa tutkittaessa (5. pääluku) valmistusprosessilla 
tuotetaan tietoa myös siitä, miten sitä ohjaavaa tietoa voidaan soveltaa 
opetuksessa (esimerkiksi millä luokka-asteella). Tuotteen valmistuksen 
tarkastelu suhteessa aietuotteen käyttökohteessa oleviin muihin tuotteisiin 
on toinen osa-alue. Esimerkiksi erilaiset näkyvät liitokset tulee huomioida 
tuotteen rakennetta ja siihen liittyviä lujuusvaatimuksia ratkaistaessa. 
Tämä on kuvaava esimerkki tuotteen ja valmistuksen kietoutumisesta 
toisiinsa. Liitosratkaisua ei voida tehdä yksin aietuotteen käyttökohteesta 
johdetuilla tavoitteilla ja ehdoilla. Liitos on voitava myös valmistaa. 
Valmistuksen suunnitteluun kuuluu ottaa selville, mikä olisi kaikkein 
vastaavin olemassa oleva tuote, jonka valmistusmenetelmää voidaan 
hyödyntää omassa valmistuksessa.  
 
Kun käsityön osa-alueet on määritelty tuotteen valmistamista varten, on 
valittava tuotteen valmistusteknologiat (C). Tässä vaiheessa tutkimusta 
pyrkimyksenä on aikaansaada mahdollisimman hyvä, laatutavoite-ehdot ja 
tuoteteoreema täyttävä tuote. Toisaalta tutkijan on oltava realistinen 
suhteessa hänen käytettävissä oleviin teknisiin resursseihinsa ja käsityön 
osaamiseensa nähden. Tämä ei tarkoita sitä, että tuotteen valmistuksen 
kriteerit pitäisi määrittää niin tarkasti, että ne käsityön avulla voidaan 
varmasti saavuttaa. Riskitön valmistusprosessin tutkiminen on 
todennäköisesti merkityksetöntä sinänsä. Mikäli tuote voidaan valmistaa 
ilman ongelmia, niin valmistusprosessin tutkiminen tuntuu turhalta. 
Tässäkin vaiheessa päämääränä on oman käsityötajun tutkiminen ja 
kehittäminen. Muussa tapauksessa huolellisesti suunnitellun tuotteen voisi 
teettää. Tämän vuoksi tuottamista ohjaavat teknologia- ja muotoilutiedot 
on määriteltävä käsityön tuottamisteknologioiksi; minkälaisten käsityön 
sisältöjen avulla tuotetta aletaan valmistaa. Samalla varmennetaan, 
täytyykö tuoteteoreemaa muuttaa. Esimerkiksi ennen kuin muotoilijat 
pystyivät työstämään suunnittelemiaan muovimateriaalin muotoja 
käsityönä, ongelma oli muovimateriaalien eli muoviteknologian 
tutkijoiden alaa. Kun erilaiset muovit alkoivat kehittyä ja niitä voitiin 



63 

alkaa työstää monin eri tavoin myös käsityönä, niin muoviteknologia 
voitiin kytkeä luonnolliseksi osaksi muotoilijoiden käsitöitä.  
 
Valmistetun tuotteen tulee täyttää tuotesuunnittelun vaatimuksia, joita 
arvioimalla (mittaamalla, kokeilemalla jne.) voidaan arvioida 
tuoteteoreeman toteutumista. Kyse ei ole testiteoreemassa määritellystä 
laatutavoitteiden arvioinnista ja -teoreeman testauksesta, sen aika on 
myöhemmin. Valmiin tuotteen tarkastelu suhteessa suunnitteluun 
paljastaa valmistuksen onnistumisen. Valmistuksen suunnittelussa on ollut 
pohdittava, mitkä ovat tarkastelukohteita. Liitosten täsmällisyys, nivelien 
toiminta, pinnan ominaisuudet, kuten kovuus, kiilto jne., ompeleiden 
tiheys, struktuuri, elektronisten järjestelmien toiminta jne. Nämä eivät 
useinkaan ole laatutavoiteteoreeman arviointikohteita. Tuoteteoreeman 
toteutumisen tarkastelukohteita ne yleensä ovat, sillä valmistuksessa 
käsityön tekijä tavoittelee aina mahdollisimman hyvää tulosta. 
 
Tuotteen valmistuksen aikana vaiheessa E on dokumentoitava edellisen 
lisäksi kaikki mahdolliseen tuoteteoreemaan vaikuttaneet yllättävät 
toimet, muutokset ja tulokset.  Tuoteteoreeman kytkeminen tuotteen 
valmistuksen suunnitteluun ja dokumentointiin voi tapahtua esimerkiksi 
viiden eri prosessointialueen tarkasteltuna. Nämä prosessialueet etenevät 
kuviossa 13 vasemmalta oikealle ja niitä on viidellä eri tasolla. Ajallisesti 
kussakin yhden alueen mukaisessa prosessoinnissa painottuu kerrallaan 
tämän mukainen tuotteen tarkastelu. Tuotepainotteisuus on kirjoitettu 
kuvion sarakkeisiin isoilla kirjaimilla. Se kytkeytyy tuotteen valmistuksen 
tutkimisen ajalliseen etenemiseen 1 - 6. Kaikissa osa-alueissa on 
laatutavoiteteoreemaan perustuva tuoteteoreema. Siitä on erotettu kullekin 
riville oman osa-alueensa lähtökohta (B).   
 
Valmistus voi tuottaa uutta tietoa käsityötä ohjaavasta ajattelusta, 
valmistuksen sovellusmahdollisuuksista didaktiikassa ja tietenkin tietoa 
uudenlaisen tuotteen valmistuksesta. Käsityönä tuotettavan tuotteen 
valmistuksen sisältöjen määrittäminen ja mittaaminen eri osa-alueina 
esitetään kuviossa 13 sarakkeissa ja moniprosessointi eli prosessien 
ajallisen etenemisen yhteishallinta ja niiden tutkiminen riveillä. Niistä 
voidaan pyrkiä yhteiseen tuotteen valmistuksen tiedonhankintaan 
moniprosessointina.         
 
Tuotesuunnitteluun ja tuotteen valmistuksen suunnitteluun kuuluu myös 
tuottamisen edellyttämien voimavarojen ennakointi. Sitä voidaan jäsentää 
tutkijan sisäisinä voimavaroina, kuten tiedot ja taidot ja ulkoisina 
voimavaroina, kuten tuottamisessa tarvittavat välineet ja materiaalit sekä 
käytettävissä oleva aika ja energia. Voimavarat ovat ensisijaisesti 
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tukemassa tuottamishanketta, tekemässä sen mahdolliseksi. Tavallisesti 
nämä asettavat kuitenkin rajoituksia tuottamiselle; käytössä olevat 
voimavarat ovat aina tavalla tai toisella rajalliset. Suunnittelun tehtävänä 
on ottaa rajoitukset huomioon. Erityisesti sisäisten voimavarojen 
rajoituksien ja toisaalta erityismahdollisuuksien tiedostaminen ovat 
osaavan käsityön tuottajan tunnusmerkkejä.  
 
Jos voimavarojen, kuten taitojen, kehittäminen nostetaan tuottamista 
ohjaavaksi ehdoksi eli laatutavoitteeksi, niin käsitys käsityön totunnaisen 
tuotteen luonteesta muuttuu. Käsityön valmistamisen tavoitteeksi voidaan 
ottaa uuden taidon hankinta, mikä silloin on koko tutkivan tuottamisen 
päätuote. Tämä on otettava huomioon alusta lähtien ja siksi taitoja 
koskeva laatutavoitteiden määrittely tulee sisältyä laatutavoiteteoreemaan. 
Ulkoisia voimavaroja koskevien laatutavoitteiden asettaminen kytkee 
esimerkiksi valmistuksen materiaalien valinnan osaksi kestävää kehitystä 
ja tuotteen elinkaariajattelua. Käsityön tuote ei ole vain produkti ja 
prosessi vaan myös todistettu tieto taidosta ja voimavarojen käytöstä. 
Käsityökasvatuksen näkökulmasta tuote ja taito eivät merkitse vain 
rakennetun maailman ymmärtämistä vaan kykyä hallita ja rakentaa sitä 
käsityönä.  
 
 
4.3.2 Laatutavoiteteoreeman testaus – vaihe 6  
 
Tuote on sellaisenaan aineettomien ja aineellisten voimavarojen tulos. 
Saadakseen käsityön välinearvoa tuote on sijoitettava käyttökohteeseensa. 
Laatutavoitteiden arviointi kohdistuu tuotteen toimintaan (olemiseen) 
käyttökohteessa. Tarkoituksena on selvittää, miten tuote välineenä eli 
teknologiana toteuttaa sille asetetut tavoitteet; miten 
laatutavoiteteoreeman määrittelytieto on tai ei ole pätevää. Toisin sanoin 
testi kohdistuu siihen, ovatko käsityötajun avulla määritellyt ohjausohjeet 
olleet oikeat. (Peltonen 2007, 67). Tuotteen arvioiminen ja tiedonhankinta 
käyttökohteessa ovat ensimmäinen vaihe. Seuraavaksi analysoitua tietoa 
verrataan laatutavoiteteoreeman ehtoihin eli laatutavoiteteoreema 
testataan.  
 
Laatutavoiteteoreemasta testiteoreemassa johdetuttujen kysymysten 
laatimisen lisäksi on huomioitava, että tuotteen arviointiolosuhteet ovat 
samanlaisia kuin ne olivat aietuotteen käyttökohdetta tai käyttökohteita 
määritettäessäkin. Esimerkiksi uudenlainen auton tunkki on voitu 
määritellä tietynkaltaisella maaperällä käytettäväksi ja se osoittautuu 
uudenlaiseksi vasta kun sitä arvioidaan juuri aiotuissa olosuhteissa. 
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Empiirinen arviointitieto analysoidaan laatuprofiiliksi, jota verrataan 
laatutavoiteprofiiliin. Empiirisellä tiedolla testataan teleologinen tieto.   
 
Testauksessa ei ole kyse tuotteen ”hyvyyden” testauksesta, vaan 
testauksen vertaamisesta laatutavoitteisiin. Valmistetun tuotteen jonkun 
tietyn osan mittaaminen ja mittaustuloksen vertaaminen 
suunnitteluteoreemaan ei ole sinänsä tuotteen laatutavoitteiden arviointia, 
vaan valmistustaitojen arviointia. Koko tuotetta arvioidaan 
testiteoreemassa ennen suunnittelu- ja valmistuskokonaisuutta 
määritellyllä tavalla. Testauksessa konkretisoituu se, miksi arvioinnin 
kohteet ja arviointimenetelmät on ollut määriteltävä ennen suunnittelua ja 
valmistusta. Sellaisen laatuominaisuuden arviointi, jota ei ole tavoiteltu, ei 
ole jälkeenpäin oikeutettua. Arvioinnissa paljastuu, jos tavoitetta ei ole 
saavutettu. Samalla paljastetaan myös epäoleelliset tai liian matalat 
tavoitteet. 
 
Tuote saattaa tutkivan tuottamisen välinearvoineen olla erinomainen 
käyttökohteessaan ja tuotettu tieto voi paljastaa sen. On muistettava, että 
tuotteen erinomaisuus ei ole ensisijainen tutkimuskohde vaan se, miten ja 
millä perusteilla käsityötaju on ohjannut tuottamista. Testauksen tuloksena 
on, saako laatutavoiteteoreema vahvistusta vai ei. Myönteisessä 
tapauksessa laatutavoiteteoreema voidaan vahvistaa teoriaksi – uudeksi 
laatutavoiteteoriaksi. Jos laatutavoiteteoreemaa ei ole voitu vahvistaa 
teoriaksi, on tulosten perusteella tehtävä johtopäätöksiä teoreeman 
kehittämiseksi edelleen.  
 
 
4.4 Luotettavuusteoreettinen osa – vaihe 7 
 
Luotettavuusteoreettisen osan tehtävänä on arvioida, ovatko 
tutkimustulokset ja teoriaketjun rakentaminen sekä siihen perustuvat 
tulokset luotettavia. Luotettavuuden arvioinnin kohteena ovat ensinnäkin 
määrittelyteoreettisen vaiheen aikana mahdollisesti toteutetut kartoittavat 
tutkimukset ja tiedonhankinta sekä niiden analysointi. Toiseksi kohteena 
ovat todistamisteoreettisessa vaiheessa käytetyt tiedonhankinta- ja -
analyysimenetelmät. Tutkivan tuottamisen kohteena olevan 
todellisuustilan määrittelyn ja aietuotetta kuvaavien eksistenssiehtojen 
rajaamisen perusteet on tarkasteltava huolellisesti. Lisäksi on 
huomioitava, miten aietuotetta kuvaavat laatutavoitekriteerit ja dimensiot 
on niistä johdettu. 
 
Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin kuuluu eri vaiheissa tehtyjen 
metodisia ratkaisujen ja niiden yhteensopivuuden arviointi. 
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Luotettavuuden periaatteen on ohjattava tutkimusta koko ajan. 
Luotettavuuden arvioinnin kuvaaminen vain yhdessä luvussa voi antaa 
hieman harhaanjohtavan käsityksen koko tutkimuksen luotettavuuden 
arvioinnista. Tämä on kuitenkin tutkimuksen raportoinnin kannalta 
yleensä perusteltua. Lukijan on helpompi arvioida tutkijan tekemiä 
ratkaisuja, kun ne on kuvattu yhdessä luvussa. Toisena vaihtoehtona voi 
olla esimerkiksi se, että teorian testaamisessa tarvittavat 
tutkimusmenetelmät ja tiedonhankintatavat arvioidaan kriittisesti 
empiirisen tutkimusaineiston laatimisen ja tulosten analysoinnin 
yhteydessä. Tutkimuksen lopussa arvioidaan koko tutkimuksessa 
tarvittavien metodisten ydinkohtien yhteensopivuutta. Empiirisessä 
tiedonhankinnassa huomio on kiinnitettävä käytettyjen tiedonhankinta- ja 
analyysimenetelmien luotettavuuden arvioitiin. Käytettävissä ovat kaikki 
soveltuvat kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimustraditioiden 
luotettavuuden arviointimenetelmät tarpeen ja harkinnan mukaan. 
Tutkimuksen kokonaisuuden arviointi kiinnittyy tutkivan tuottamisen 
ydinkohtiin. Metodiset ydinkohdat on merkitty teoriaketjun rakentamisen 
nivelkohtiin. On arvioitava, miten määrittelyteorian rakentamista on 
jatkettu kussakin teoriaketjun vaiheessa edelliseen vaiheeseen perustuen. 
Edelleen on arvioitava, kuinka todistamisteorian vaiheet etenevät 
edellisiin vaiheisiin perustuen. Näin voidaan arvioida teorian ja 
todistamisen välistä yhteyttä ja ennakoida tuotteen elinkaarta. 
 
 

 
Kuvio 14. Tutkimuksen luotettavuudenarviointivaihe (vrt. kuvio 4). 
 
 
Tutkivan tuottamisen ja käsityötajun tutkimuksen eri vaiheissa sovelletaan 
tarkoituksenmukaisesti eri tutkimusmenetelmiä mitään mahdollisuuksia 
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pois rajaamatta (vrt. Metsämuuronen 2006, 24 – 25). Tämän vuoksi 
seuraava tutkivan tuottamisen luotettavuuden arviointi on 
luettelonomaisena tarkasteluna vain suuntaa-antava. Huomio pyritään 
kiinnittämään pelkästään tekijöihin, jotka liittyvät tutkivan tuottamisen 
teoriaketjuun:  
Deduktiivisen mallintamisen luotettavuuden arviointi (ks. kuvio 4)  
(i) Yksittäisten määrittelyteorian vaiheiden välisten metodisten 

ydinratkaisuiden luotettavuuden arviointi  
- Laatutavoiteteorian ja tutkimuskohteen rajauksen välisten 

ratkaisuiden arvioiminen (ks. kuvio 5; esimerkkikuvion 18 
määrittelyteoreettinen osio) 

- Laatutavoiteteoreeman ja testiteorian välisten metodisten 
ratkaisuiden arvioiminen   

(ii) Määrittelyteorian vaiheiden johdonmukaisuuden luotettavuuden 
arviointi kokonaisuudessaan (ks. kuvion 5 määrittelyteorian 
teoretisoinnin välissä olevat metodiset ydinkohdat)  

(iii) Yksittäisten todistamisteorian vaiheiden välisten metodisten 
ydinratkaisuiden luotettavuuden arviointi 

- Laatutavoiteteoreeman ja suunnitteluteoreeman välisten 
ratkaisujen arvioiminen 

- Suunnitteluteoreeman ja valmistuksen tulosten vertaaminen 
- Valmistuksen tuloksien ja testiteoreeman mukaisen 

tiedonhankinnan luotettavuuden arviointi 
- Laatutavoiteteoreeman testauksen (tuote ihmisen toiminnassa eli 

käyttökohteessaan) tulosten luotettavuuden arviointi   
(iv) Todistamisteorian vaiheiden toisiinsa kytkemisen luotettavuuden 

arviointi kokonaisuudessaan 
 
Strategisen mallintamisen luotettavuuden arviointi (ks. kuvio 2)  
(i) Tutkimuskohteen rajauksen ja aietuotteen eksistenssiehtojen sekä 

tutkimuksen johtopäätöksien loogisuuden arviointi – tutkimustehtävän 
tarkoituksenmukaisuus  

(ii) Laatutavoiteteoreeman ja sen testaamisen tulosten loogisuuden 
arviointi  

(iii) Testiteoreeman ja tuotteen käyttökohdeanalyysin loogisuuden 
arviointi  

(iv) Suunnitteluteoreemojen ja valmistuksen loogisuuden arviointi 
 
Määrittelyteorian ja todistamisteorian yhteneväisyys arvioidaan 
deduktiivista ja strategista päättelyä yhdistämällä. 
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Tutkiva tuottaminen on suhteellista alkaen tutkimuskohteen 
hahmottamisesta ja eksistenssiehtojen asettamisesta. Ne määritellään 
suhteessa välineettömyyden tunteeseen. Tutkimuksen tehtävänä on 
paljastaa epäkohdat eksistenssiehtojen ja laatutavoitteiden 
määrittämisessä. Arviointi kohdistuu tuotteen arvoon suhteessa sille 
asetettuihin tavoitteisiin ja tämän suhteen testaamiseen. Tutkimuksessa ei 
arvioida tuotteen hyvyyttä, vaan sitä täyttääkö tuote sille asetetut 
laatutavoitteet. Tuotteen hyvyyttä voitaisiin verrata relevantisti silloin, 
kun sitä verrataan vastaavantyyppiseen tuotteeseen. Uniikin tuotteen 
vertaaminen lähinnä vastaaviin tuotteisiin voi olla vain osin täydellinen 
hyvyyden mitta. Teoriassa tavoitteen mukaisesti määritettyjä 
ominaisuuksia voidaan arvioida parhaiten vain empiriaan vertaamalla. 
Tuottamisteknologioiden valinnassa siis riittää, että niiden avulla voidaan 
tuottaa tavoitteet täyttävä tuote. Laatutavoitteiden asettaminenkin on siis 
suhteellista; niitä ei voi asettaa edellyttämään parhaan mahdollisen 
tuotteen tuottamista. Riittää, että ne täyttävät perustellusti johdetut 
vaatimukset.  
 
Luotettavuuden arvioinnin perusteella voidaan esittää arviota koko 
tutkimuksen merkityksestä. Lisäksi voidaan esittää tarkemmin arvioita, 
minkälaisiin muihin tutkimuksiin tulokset soveltuisivat ja tehdä 
jatkotutkimusehdotuksia. Kokonaisuudessaan tutkivan tuottamisen ja 
käsityötajun tutkimuksen luotettavuuden arviointia pohditaan tutkijan 
käsityön kasvutuotteena. Arvioidaan miten tutkimus on tukenut tutkijan 
kasvua käsityön maailmaan. 
 
Käsityötaju merkitsee sitä päättelykykyä, joka tuottaa ratkaisun 
tilanteisiin, joihin ei ole rationaalisesti perusteltavissa olevaa vastausta. 
Kyse on arvovalintoja tekevästä päättelystä – oikeastaan siitä, miten 
vedetään raja jonkin asian olemassa olemisesta. Arvovalintoja on tehtävä 
myös arkisin. Onko auto pysäköity kadun oheen oikein? Jos 
pysäköintiruutuja ei ole piirretty, voidaan mitata etäisyys tien reunasta, 
mutta entä jos tätäkään rajaa ei ole? Sumea logiikka kuvaa näiden 
ratkaisujen tekemiseen liittyvää ajattelua. Koskon (1994, 4) 
avausesimerkki on omenan muuttuminen omenasta epäomenaksi, kun siitä 
haukataan palasia. Käsityötajun toimintaa voidaan pohtia suhteessa 
sumeaan logiikkaan. Teorian mallintamiseen (loogistamiseen) liittyy 
useimmiten useita ratkaisumahdollisuuksia. Kun tutkija tekee yhdessä 
vaiheessa jonkin ratkaisun, se vaikuttaa seuraavaankin ratkaisuun.  
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Keskeisimpiä käsityötajun tutkivan tuottamisen aikana tekemiä ratkaisuja 
ovat:   
(i) Tutkivan tuottamisen kohteen hahmottaminen. Käsityötajun tehtävänä 

on oivaltaa elinympäristössä parantamiskohteita eli toisin sanoen 
jäsentää välineettömyydentunnetta.    

(ii) Ratkaisuvaihtoehtojen rajaaminen tutkivan tuottamisen kohteessa. Jo 
tässä vaiheessa on ymmärrettävä ratkaisun kuuluminen käsityön 
avulla ratkaistavaksi. Ratkaisuvaihtoehdoissa saattaa olla esimerkiksi 
poliittisia tai vaikkapa normien säätämiseen liittyviä vaihtoehtoja. 
(Laajan käsityön tulkinnan mukaan (esim. Sennet 2008) nämäkin ovat 
käsityötä.) Ratkaisuvaihtoehtojen tueksi hankitun tiedon puntarointi 
on arvovalintakysymys ja lopullisen ratkaisun tekee käsityötaju.  

(iii) Käsityötaju päättää niistä olemassaolon ehdoista, jotka nimetään 
aiotun tuotteen perustaksi. Perustojen määrä voisi oikeastaan olla 
ääretön, sillä eri tieteenalojen tietoa hyödyntämällä kohteesta kuin 
kohteesta voidaan löytää vaikutuksia tai välillisiä vaikutuksia, jotka 
on käsityötajun tekemällä päätöksellä rajattava aietuotteen 
ulkopuolelle.   

(iv) Suunnitteluvaiheessa eli tuote- ja valmistusteorioita määriteltäessä 
käsityötajulla on lukuisia tehtäviä, sillä tuotteisiin sisällytettäviä 
hankitun tiedon perusteellakin tasavahvoja vaihtoehtoja on lukuisia.  

(v) Valmistusvaiheessa eli tuoteteorioita (suunnitelmia) testattaessa 
käsityötaju on tuottamistaidon ydin. Käsityötaju merkitsee kätevyyttä 
ja välineenhallintaa eli kykyä päättää hetkittäin mitä välinettä 
valmistuksessa on käytettävä ja kuinka. 

 
Tutkimuksen aikana on tiedonhankinnan- ja -analyysin perusteella on 
voitu monet tuottamista ja tuotetta ohjaavat tiedot todistaa. 
Luotettavuuden arvioinnin tehtäväksi jää reflektoida ne tiedot, jotka 
käsityötaju on tuottanut. 
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5. Tutkiva tuottaminen ja käsityön didaktiikka 
 
 
5.1 Tutkivan tuottamisen pelkistetty malli käsityön didaktiikan 
tutkimiseksi  
 
Tutkiva tuottaminen rakentuu kolmesta osasta: määrittelyteoria, 
todistamisteoria ja luotettavuusteoria. Ne jakautuvat yhteensä seitsemään 
teoriaketjun vaiheeseen. Käsityötajun tutkimuksen määrittelyteoreettisessa 
vaiheessa näistä vaiheista tarvitaan kolme, mutta didaktiikkaa tutkittaessa 
viisi. Siksi didaktiikan tutkimusta valotetaan ensin pelkistetyn mallin 
avulla (kuvio 15). Se toimii luvussa kolme esitettyjen tutkivan tuottamisen 
lähestymistapojen (luku 3) kanssa johdantona koko teoriaketjun 
kuvaamiselle (kuvio 15). 
 
Pelkistetyssä mallissa tutkivan tuottamisen kohteen hahmottaminen ja 
käsityökasvatuksen teoriat muodostavat tuottamisen teoretisoinnin 
lähtökohdat. Nämä lähtökohdat esitetään didaktiikan mallina. Se 
yhdistetään tuotesuunnitteluun, tuotteen valmistukseen ja testaukseen. 
Näiden vaiheiden jälkeen esitetään tuotteen avulla kehitetty didaktiikan 
malli, ennen sen soveltamista didaktiikan tutkimiseksi.   
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                         1. Käsityökasvatuksen didaktiikan  malliperusteet                      
                               mm.  - Kasvatuksen  ja opetuksen filosofiat 
                                        -  Tuottamistoiminta 
                                        -  Teknologia 
        Opetuksen/            -   Muotoilu                                                         
          oppimisen                                         Tuottamisen 
              tulokset                                          teoretisointi  
 
                                      
                              MALLIN RAKENTAMINEN, 
                          TULOKSET JA LUOTETTAVUUS          
 
3. Didaktiikan mallin soveltaminen       2. Tuotesuunnittelun, -  
     oppimisen tutkimiseksi                           valmistuksen ja                                  
mm.   - Mallin ohjeistaminen                      testauksen teoriat                                     
           - Menetelmät                            mm. - Tuoteteoriat ja -funktiot 
           - Työtavat      Tutkimuksen            - Tuotesuunnitteluteoriat 
           - Arviointi      pääongelman            - Valmistusprosessien teoriat 
                                    asettaminen             - Tuotteen testausteoriat 
                                                                 
           
 
                       
    
                        
 
 
Kuvio 15. Käsityön didaktiikan ja tutkivan tuottamisen pelkistetty malli 
 
 
Tuottamisen kohdetta hahmotetaan käsityökasvatuksessa ja 
kasvatustieteessä esitettyjen opetusfilosofioiden sekä opetuksen ja 
oppimisen teorioiden avulla ja niitä soveltamalla. Tämän avulla 
muodostetaan käsityön didaktiikan mallintaminen, jolla tarkoitetaan 
tutkimusta lähtökohtaisesti ohjaavan mallin kuvaamista. Malli 
rakennetaan karkeasti luokitellen kahden päälähtökohdan mukaan. Tutkija 
voi hahmottaa tuottamisen kohteen hänen omasta käsityön opettajuutensa 
(opiskelija opettajaksi kasvunsa) todellisuustilasta. Toisella tavalla tutkija 
määrittää tuottamisen kohteen todellisuustilan, kuten käsityötajua 
tutkittaessakin. Kummassakin päälähtökohdassa tarvitaan didaktiikan 
mallien ja tuotteen hahmottamisen yhteistä määrittelyä. Näin didaktiikan 
mallintaminen on rajattava johonkin didaktiikan todellisuustilaan ja 
tuotteen hahmottaminen (tuotteen toiminnan päämäärä) on rajattava 
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tuotteen todellisuustilaan. Näistä tiedoista voidaan johtaa tietoa 
aietuotteen käyttökohteista ja sen didaktisista käyttökohteista. Niistä 
määritetään tuotteen laatutavoitteet. Didaktisen tuotteen laatutavoitteiden 
määrittelyyn kuuluu, minkä ikäisten oppilaiden opetukseen tuote on aiottu 
ja minkälaista käsityön oppimista tuottaminen tulee oppilaalta 
edellyttämään. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi oppimisen apuvälineet, 
opetusohjelmat, opetustuokiot, opintojaksot tai kurssit. Laatutavoitteet 
ohjaavat tuottamisen teoretisointia. 
 
Tuottamista teoretisoidaan tuotesuunnitteluteorioita, valmistusteorioita ja 
tuotteiden testausteorioita soveltamalla. Niitä on tutkittu mm. 
käsityötieteessä, taiteiden (muotoilun) sekä insinööritieteiden alojen 
tutkimuksissa. Täten kuvion 15 kaksi ensimmäistä pääkohtaa kuvaavat 
tuottamisen kohteen teoretisoinnin perustan. Nämä tiedot tutkija testaa 
tuottamalla tuotteen ja arvioimalla sitä. Valmistusta verrataan 
määritettyyn valmistusteoreeman. Tuotetta verrataan määritettyyn 
tuoteteoreemaan. Tämä perustuu tuotteen käyttökohteesta hankittavaan 
tietoon. 
 
Tämän jälkeen voidaan asettaa tutkimuksen didaktinen pääongelma tai -
ongelmia (huom, ero käsityötajun tutkimuksen kulkuun ja pääongelman 
asettamisen vaiheeseen). Ennen pääongelman asettamista ratkaistavat 
ongelmat eivät yleensä ole tutkimusongelmia, mutta niiden ratkaiseminen 
mahdollistaa tutkimuksen pääongelman asettamisen. Pääongelma 
kohdistetaan uuden tuottamisen opettamiseen ja oppilaiden oppimisen 
tutkimiseen. Pääongelma johdetaan tutkijan tuottamisesta ja sen tuloksen 
arvioinnista. Pääongelman ratkaisemiseksi toteutetaan soveltuva 
empiirinen tutkimus tarkoituksenmukaisin tiedonhankinta ja -
analyysimenetelmin. Mallin didaktista sovellutusta voidaan testata ja 
kehittää esimerkiksi opetusalan asiantuntijoilta hankittavien tietojen 
avulla. Asiantuntijoilta hankittava tieto soveltuu sellaisiin tutkimuksiin, 
jotka edellyttävät syvällistä uuden käsityötiedon hallintaa, ennen kuin 
niitä voidaan soveltaa oppilaiden oppimiseen. Nämä tutkimukset sisältävät 
yleensä uuden teknologian omaksumista yhdessä käsityön didaktiikan 
mallintamisen kanssa. Oppilaiden oppimisen tutkimisesta saatavan tiedon 
avulla voidaan kehittää puolestaan mallin didaktista toimivuutta 
oppimisympäristössä. Voidaan tutkia esimerkiksi miten jokin 
opetusmenetelmä vaikuttaa tietyn luokka-asteen oppilaiden oppimiseen tai 
miten malli soveltuu oppilaiden oppimisen eriyttämiseen. Viimeistään 
tässä vaiheessa tutkijan on huolellisesti pohdittava näitä kahta 
mahdollisuutta: hankkiiko hän tietoa didaktiikan mallin soveltamisesta 
luokkahuoneen ulkopuolelta vai luokkahuoneessa tapahtuvasta 
toiminnasta. Kumpaakin tiedonhankintakeinoa voi käyttää yhdessäkin. 
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Niinpä viimeistään tässä vaiheessa tutkija pohtii, minkälaisin 
tiedonhankintakeinoin hän didaktista sovellutustaan testaisi.   
 
Riippumatta siitä, minkälaista käsityön didaktista tutkimusta tehdään, 
tutkija tulkitsee tutkivan tuottamisen aineistoa teoriaan tukeutuen. 
Aineisto hankitaan arvioimalla tutkimuksessa luotua mallia opetus- ja/tai 
oppimistilanteissa. Mahdollinen materiaalinenkin tuote liittyy malliin, 
joten arviointi kohdistuu myös siihen. Tuloksia verrataan ja analysoidaan 
ennen pääongelmaa teoretisoituun malliin. Lisäksi mallia arvioidaan 
suhteessa tutkijan opetustyössä tarvitsemiin muihin malleihin ja 
työtapoihin nähden sekä esitetään jatkotutkimusaiheita.   
 
Didaktiikkaan liittyvistä käsityökasvatuksen opinnäytetyön yleisistä 
teoriaperusteista (Peltonen 2003a) ja opinnäytetyön aiheista (Metsärinne 
2009b) sekä niiden pohjalta rakennetusta didaktiikan tutkimisesta 
(Metsärinne 2009c) on kirjoitettu aiemmin. Niiden edelleen kehittäminen 
rajataan tämän teoksen tehtävän ulkopuolelle.      
  
 
5.2 Tutkivan tuottamisen ja didaktiikan teoriaketju 
 
Tässä luvussa kuvataan tutkivan tuottamisen avulla rakennettavaa 
käsityön didaktiikan tutkimuksen kokonaista teoriaketjua (kuvio 16). 
Tutkimuksen perusrakennetta havainnollistetaan käsityötajun tutkimuksen 
tavoin määrittely-, todistamis- ja luotettavuusteoreettisten osien mukaan. 
Viidestä ensimmäisestä osasta rakennetaan käsityön teoretisointi ja sen 
tuloksen pohjalta didaktiikkaan mallintaminen kuudennessa osassa. 
Viimeisessä osassa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta eli tutkivan 
tuottamisen teoriaketjun rakentamisen ja tulosten luotettavuutta sekä 
tuotetun tiedon merkitystä. Didaktiikan tutkimista varten tutkimuksen 
pääongelma asetetaan viidennen teoriaketjun vaiheen eli määrittelyteorian 
lopussa. Didaktiikan tutkimuksessa testiteoreema määritetään 
tuottamiskokonaisuuden jälkeen. 
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Käsityöhankkeen hahmottelusta 
Tuottamisen kohdetta voidaan hahmottaa kahtena eri suuntauksena. 
Ensimmäinen suuntaus on, että pyritään valitsemaan sellaisia tuottamisen 
kohteita, joita koulukäsityössä ei ole aiemmin toteutettu. Tämä johtaa 
tutkimuskohteen päämäärähakuiseen teoretisointiin, esimerkiksi mitä 
uutta teknologis-toiminnallista tuotetta tai taidekäsityötuotetta tuotetaan? 
Käsityöaineen vakiintunutta tietorakennetta tarkastellaan tietovarantona. 
Ne eivät kuitenkaan rajaa tuottamisen kohteen määrittelyä. Tämä voi 
johtaa käsittelemään syvällisesti minkä tahansa tietoalaa, josta 
tuottamistavoitteet määritetään. Tällöin uuden tuotteen valmistaminen voi 
edellyttää käsityöhön harvoin kuuluvien tai jopa aiemmin 
soveltamattomien teknologiajärjestelmien ymmärtämistä ja niiden 
käyttöönottoa. Toisena suuntauksena on käsityön oppiaineen 
vakiintuneista tietorakenteista hahmotettava tieto. Niihin kytketty tutkiva 
tuottaminen painottuu silloin, kun tuottamisen kohteen hahmottaminen 
tapahtuu käsityön opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Kumpikin 
suuntaus sisältää aina jossain määrin oletuksia siitä, miten tietoa 
tuottamisesta voitaisiin mallintaa didaktiikkaan. Lisäksi on huomioitava, 
minkälaista strategista päättelyä pyritään kokomaan ja mallintamaan (ks. 
3. luvun kuvio).   
 
Didaktisen mallintamisen määrittely  
Käsityön didaktiikan malli määritetään pääasiassa käsityökasvatuksen 
teoretisoinnista, tuotesuunnittelun ja -valmistuksen teorioiden 
testaamisesta mallin puitteissa sekä niiden käsityön didaktiikkaan 
soveltamisesta. Tutkivan tuottamisen kohdetta ja käsityön olemusta siinä 
voidaan pohtia esimerkiksi:  
(i) Miksi käsityötä on olemassa?  

(käsityön tuottamistoiminnallinen ajatus)  
(ii) Mitä tuottamistoimintaa tutkitaan?  

(tuottamistoiminnan arvot)  
(iii) Miten toimitaan? 

(tuottamistoiminnan teoriat) 
 
Tutkivan tuottamisen kohdetta ja sen käsityön tieto-opillista perustaa 
voidaan pohtia esimerkiksi:   
(i) Miksi käsityöoppiaine on olemassa?  

(tiedot käsityöoppiaineen tavoitteista)  
(ii) Mitä käsityöaineen tietoa rakennetaan? 

(tiedot käsityön oppiaineen substanssista, kuten käsityön teknologia ja 
käsityön muotoilu)  
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(iii) Miten käsityön oppiaineessa toimitaan? 
(edellä mainittujen tietojen lisäksi erityisesti tiedot käsityön 
opetuksesta ja oppimisesta)   

 
Tutkivan tuottamisen kohde on rajattava ja kytkettävä se käsityön 
opetuksen ja oppimisen todellisuuteen. Tällä ei vielä saavuteta kylliksi 
tietoa käsityön didaktiikan tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Tutkimuksen on 
tuotettava tietoa siitä, miten määrittelyteorian mallintamisen 
rakentamisella tuotettu tieto soveltuu didaktiikkaan. Tutkimuksen 
pääongelma ei kohdistu käsityötä ohjaavaan ajatteluun sellaisenaan, vaan 
tietoihin sen yleistettävämmäksi soveltamiseksi ja tämän tiedon 
eriyttämiseksi oppilaille. Määrittelyteoreettisen osan vaiheet on koottava 
niin, että tiedonhankinta voidaan kohdistaa tiettyyn oppimisympäristöön. 
Usein tutkivan tuottamisen menetelmän perusteellinen toteutus, kuten 
edellisessä pääluvussa 4 kuvattiin, on niin vaativa ja aikaa vievä prosessi, 
että empiiriseen tiedonhankintaan oppimisympäristössä ei riitä 
voimavaroja. Tämän vuoksi jo määrittelyvaiheessa tietoja on rajattava 
realistisesti niin, että oppimisympäristö huomioidaan.  
 
Didaktisen mallin ja tuottamisen kohteen kytkeminen yhteen vaikuttaa 
deduktiivisen teorian rakentamiseen: mihin tietoihin tuotesuunnittelun 
aloittaminen perustuu. Strategisen mallintamisen avulla puolestaan 
voidaan teoretisoida tässä vaiheessa sitä, mitkä tiedot soveltuisivat visio-
opetuksen soveltamiseen, mitkä tiedot projektikäsityöopetuksen 
soveltamiseen ja mitkä tiedot ongelmanratkaisukäsityön opetuksen 
soveltamiseen. Näillä perusteilla voidaan tarkastella niitä tietoja, joita 
tuotesuunnittelu- ja valmistus eri mallien mukaan edellyttävät. Tämän 
pohjalta voidaan valita parhaiten tutkivan tuottamisen kohteeseen 
soveltuva didaktinen malli, jota tutkija voi kehittää omaan kohteeseensa 
sopivaksi.    
 
Käsityön didaktiikan tutkimus on didaktiikan mallintamista luova 
prosessi. Se on järjestelmällistä, systemaattista, objektiivista ja 
tavoitehakuista. Sen perusteella käsityön mallintamisen luovuuttakin 
voidaan arvioida esimerkiksi ongelmanratkaisuprosessina tai muina 
strategisina malleina, kuten 3. luvun kuviossa kuvataan. Käsityön 
didaktiikan mallit koostuvat useimmiten väitteistä, ennakko-oletuksista ja 
ongelmista, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan monentyyppisten teoreettisten 
oletusten yhdistelyä. Ne eivät koostu niinkään tarkoista malleista, vaan 
käsityön kasvatustavoitteista, tuotteista ja oppimisprosesseista. Hirsjärven, 
Remeksen, Liikasen ja Sajavaaran 1995 mukaan tämänkaltaisia malleja ei 
tulisi samaistaa teoriaan. Malli on kuvitelma tai abstraktio todellisuudesta. 
Mallin tarkoituksena on yksinkertaistaa näkemystä kokonaisuudesta 
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tuomalla esiin olennaisia piirteitä. Siten se ei ole oikeaksi todistettu teoria. 
Näin mallit ovat pikemminkin teorian muodostamisen apuvälineitä 
(Soininen 1995). Malli muuttuu teoriaksi vasta kun se on tieteellisin 
menetelmin todistettu oikeaksi ja todellisuudessa olevaksi. Käsityön 
didaktiikassa oleellista on, miten tutkitaan uusien sisältöjen soveltamista 
kasvatuksen malleihin. Tutkitaanko mallin opetusta tai oppimista 
juurikaan riippumatta oppisisällöstä vai tutkitaanko sitä oppiainemallina, 
kuten käsityön didaktiikan mallina. Tällöin sen tulee sisältää tutkivalla 
tuottamisella tuotettua uutta tietoa käsityöaineesta. 
 
Tuotteen eli testivälinen ja sen valmistuksen suunnittelun 
teoretisointi 
Didaktiikan tutkimuksessa tuottamiskokonaisuuden osien eli 
suunnitteluteoreemojen (tuote- ja valmistusteoreema) ja niiden testauksen 
eli valmistuksen teoretisointi on erityisen tärkeätä. Sen aikana pyritään 
kehittämään käsityön mallia ja tuottamaan uutta käsityön tietoa. Valmista 
tuotetta ja sen valmistusta arvioidaan vertaamalla sitä 
suunnitteluteoreemoihin. Tämän avulla tehdään päätelmiä 
tuoteteoreemasta. Tämä teoriaketjun kolmas ja neljäs vaihe yhdessä 
tuottavat tutkimuksen tuotesuunnittelu- ja valmistustiedon (kuvio 13).  
 
Tuotesuunnittelun ja valmistuksen teoretisointi sisältää uuden tiedon 
hankintaa tuotteen ideoimiseksi, parhaan idean valitsemiseksi ja 
tuoteidean ominaisuuksien määrittelemiseksi. Joissakin tapauksissa nämä 
voivat vaikuttaa laatutavoitekriteereiden uudelleenasettamiseen ennen 
tutkimusongelman asettamista. Tuotteen valmistusta ohjaavat kriteerit 
tulee joka tapauksessa johtaa perustellusti tuotesuunnittelun 
teoretisoinnista, jotta opiskelija voi osoittaa suunnittelunsa merkityksen 
tutkimustyössään. Suunnitteluteorian esittäminen didaktiikan tutkimista 
varten merkitsee samaa kuin opettajan työssä - suunnittelu on 
teoretisoitava esitettävän muotoon, jotta sen mukaista tuotteen valmistusta 
voidaan ohjata ja toteuttaa käsitteellisesti.  
 
Suunnittelun testaus valmistamisella 
Valmistamisen teoretisoinnin merkitystä selvitetään käsityötajun 
tutkimisen vastaavassa luvussa (luku 4.3.1). Sitä voidaan soveltaa myös 
didaktiikan tutkimiseksi. Tuotteen ja sen valmistuksen suunnitelma 
sisältää siis valmistuksen dokumentoinnin ja soveltuvan teknisen 
piirtämisen. Niillä on siirtovaikutus oppimiskokeiluiden arviointiin. 
Valmistusteoreema on kiteytetysti käsityön totuudentekijä tuotteen 
loppukäytön testaamiseksi. Se on tämän testaamistiedon oikeutuksen 
varmistaja. Didaktiikan mallin sekä tuotteen suunnittelun ja valmistuksen 
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teoretisoinnin perusteella valmistettu tuote ei sinänsä ratkaise sitä, miten 
tuote valmistuttuaan soveltuu sen lopulliseen käyttökohteeseensa.  
 
Didaktisen testauksen määrittely 
Valmista tuotetta arvioidaan käyttökohteessaan. Sen perusteella 
arvioidaan uudelleen myös aluksi määritelty didaktinen malli, jota tarpeen 
mukaan kehitetään. Sen jälkeen voidaan määritellä, kuinka kehitelty malli 
testataan.  Didaktinen testauksen määrittely kulminoituu kysymykseen, 
miten tutkivana tuottamisena mallinnetut opetuksen ja/tai oppimisen 
ohjausohjeet (sisältää esim. materiaalisen oppivälineen tai immateriaalisen 
opetusoppaan) soveltuvat didaktiikan käyttökohteeseen eli opetukseen 
ja/tai oppimiseen. Samalla tavalla voidaan tutkia myös olemassa olevan 
välineen uutta versiota tai sen uudenlaista käyttöä.  
 
Didaktiikan tutkimuksessa testiteoreeman laatiminen on teoriaketjun 
viides vaihe:   
(i) käsityökasvatuksesta ja tuotteen hahmottamisesta teoretisoidun 

käsityön didaktiikan mallintaminen,   
(ii) siitä johdettu ja kehitetty tuotesuunnittelu- ja valmistustieto,   
(iii) tuotteen testauksen tieto,   
(iv) testauksen tuloksista ja tuottamistoiminnasta saadun tiedon 

vertaaminen alkuperäiseen mallinnukseen ja tämän kehittely 
didaktiikan malliksi.  

 
Didaktiikan mallista operationalisoitavat kysymykset suuntaavat tutkijan 
tarkastelemaan tiedonhankinta- ja analysointimenetelmien valintaa. 
Lisäksi on päätettävä, kuinka suurelle kohdejoukolle empiirinen tutkimus 
on toteutettava ja minkälainen otanta on. Kvalitatiivisen eli laadullisen ja 
kvantitatiivisen eli määrällisen tiedonhankinnan välistä eroa on 
kasvatustieteessä hälvennetty monin eri tavoin. Tästä huolimatta näiden 
teoriaa ja tiedonhankintaa ohjaavien menetelmien taustaa joudutaan usein 
selvittämään. Tiedonhankinta on yleensä laadullisesti painottunut silloin, 
kun tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä syvällisesti 
ja kun koehenkilöjoukko on pieni. Määrällisellä tiedonhankinnalla 
pyritään puolestaan yleistyksiin. Määrällinen tiedonhankinta on 
mahdollista, jos voidaan määritellä mitattavia tai testattavia tai muulla 
tavalla numeerisessa muodossa ilmaistavia muuttujia.  
 
Seuraavassa kuviossa kiteytetään käsityön didaktiikan mallintamista 
(kuvio 17). Vasemmalla ovat didaktiikan lähtökohtainen malli ja testatun 
tuottamistoiminnan ja tuotetestin tiedot. Nämä tiedot tulee yhdistää 
oppilaiden oppimisen tutkimiseksi (lähtökohtaisen mallin tarkistus ja 
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kehittäminen tulosten perusteella). Mallin mukaan oppimisprosessi 
suunnitellaan edelleen oppimistehtäväksi ja sen ohjaukseen soveltuviksi 
opetusmenetelmiksi. (ks. Metsärinne 2005). Mikäli kyseessä on käsityön 
aineenopettajiksi opiskelevien omasta opetusharjoittelun tutkimisesta, niin 
tutkimusmallin soveltaminen on kytkettävä tarkasti harjoittelun 
tavoitteisiin (ks. Metsärinne 2006).  
 
 

 
 
 
Kuvio 17. Didaktiikan mallin soveltaminen empiirisen tiedon hankinnan 
määrittelemiseksi 
 
 
Kuviossa 17 on koottu didaktisen mallin oppimiseen soveltamisen 
keskeiset tekijät. Niiden perusteella voidaan määritellä ne 
tiedonhankintamenetelmät, joita mallin tutkiminen opetuksessa ja/tai 
oppimisessa edellyttää. Mallia voidaan visioimalla ja teoretisoimalla 
tarkentaa oppimistehtävän suunnittelua edeltävässä vaiheessa. 
Oppimistehtävääkin voidaan visioida, mutta sen suunnittelussa on 
muistettava, että oppitehtävän arviointiperusteiden on liityttävä mallin 
arviointiperusteisiin. Silloin oppimistuloksia voidaan arvioida mallin 
didaktisessa testausvaiheessa. Kuvion viimeisessä vaiheessa on esitetty 
esimerkkinä käsityön mallintava ja luonnosteleva tieto, joihin käsityön 
oppimisen sisältöjen arviointia voidaan kohdentaa mallin tutkimiseksi. 
(ks. Metsärinne 2011).    

Käsityöopetuksen               Mallin visiointi                Käsityön                               
ja oppimisen                        ja teoretisointi                 oppiaine-                      
perustiedot                            oppimiseen                     sisältöjen 
                                                                                    perustiedot ja 
                                                                          tuottamistoiminnan ja         
                                                                                 tuotetestin tulokset 
 
 
Käsityötä ohjaavan          Oppimistehtävän           Tarvittavien  
tiedon soveltaminen          suunnittelu ja                oppisisältöjen  
soveltaminen                       laatiminen                    soveltaminen 
 
 
 
 
                Tieto käsityön didaktiikan mallin tutkimiseksi                            
                           (Mallintava ja luonnosteleva tieto) 
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Didaktinen testaus ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Didaktisen testauksen vaiheet sisältävät empiiristä tiedonhankintaa, 
tulosten analysointia ja tulosten vertaamista didaktiseen malliin. 
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan soveltaa tässä teoksessa 
esitettyjä deduktiivista ja strategista mallintamista. Strategisessa 
didaktiikan mallintamisessa arvioidaan didaktiikan määrittelyteorian osien 
ja niiden todistamisosien yhteyksiä (3. luku). Tämän lisäksi strategisessa 
luotettavuuden arvioinnissa pohditaan, miten kutakin neljää mallintamisen 
tapaa on hyödynnetty didaktiikan mallin tutkimisessa. Luotettavuuden 
arviointiin voidaan soveltaa luvussa 4.4 esitettyjä tutkivan tuottamisen 
arvioinnin perusteita. Didaktisen testauksen tiedonhankintaan ja 
analyyseihin on sovellettava tutkimusmenetelmäoppaita (mm. 
Metsämuuronen 2006; Cohen, Manion & Morrison 2007; Soininen & 
Merisuo-Storm 2009).   
 
Luotettavuuden arviointia täytyy tarkastella myös koko tutkimuksen 
rakentamisen luotettavuutena. Käsityön aineenopettajan 
koulutusohjelmassa painotetaan rakentavaa tutkimusta. Tutkivan 
tuottamisen menetelmä johtaa tarkastelemaan uusilla tavoilla rakentavan 
tutkimuksen suuntauksia sekä yhdistämään niitä havainnoivan tutkimisen 
tiedonhankintaan ja analysointimenetelmiin. Tämä luo myös uusia 
käsityökasvatuksen jatkotutkimusmahdollisuuksia ja niiden 
luotettavuuden arviointiperusteita.  
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6. Teoriaketjun rakentamisen vaiheiden 
kuvaamisesta 
 
Tässä luvussa kuvataan esimerkkejä kuinka tutkivan tuottamisen 
teoriaketjun rakentamisen vaiheita voidaan toteuttaa. Paikoin pysytellään 
melko yleisellä tasolla, mutta myös yksityiskohtiin meneviä esimerkkejä 
on otettu havainnollisuuden nimissä mukaan. 
 
Todellisuusperustat muodostavat verkoston, jossa jokaisella 
ulottuvuudella on vaikutuksia toisiin (vrt. Latour 2003; kuvio 6). 
Verkoston keskellä on käsityötajun hahmottama välineettömyyden tunne 
tuottamiskohteessa. Käsityötajun tehtävänä on hahmottaa ja rajata ne 
todellisuudet, joissa aietuotteella odotetaan olevan vaikutusta. Seuraavaksi 
on valittava tutkimukseen sellaiset monipuolisesti tutkimusta tukevat 
soveltuvien tieteenalojen tiedot ja tiedonhankintavälineet, joiden avulla 
näistä todellisuuksista saadaan tietoa. Tietojen perusteella johdetaan 
laatutavoitteet, jotka muodostavat laatutavoiteteoreeman. 
Todistamisteoreettisessa vaiheessa tuotetaan soveltuvien välineiden avulla 
tuote, jota arvioidaan lopuksi käyttökohteessa. Arviointitietoa verrataan 
laatutavoiteteoreemaan. Testauksen tuloksen perusteella vahvistetaan 
laatutavoiteteoria. (Kuvio 18, seuraavalla sivulla.) 
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6.1 Tutkimuskohteen kuvaamisesta 
 
Tutkimuskohteen kuvaamisperiaatteita on esitetty luvussa 4.2.1. 
 
Tässä luvussa esitettävässä esimerkissä tutkivan tuottamisen kohteen 
määrittelyä havainnollistetaan tilanteella, jonka kaupungissa autoileva 
kohtaa päivittäin: auto on pysäköitävä toisten autojen lähelle 
pysäköintialueella. Pysäköitäessä tapahtuu paljon peltikolareita, joiden 
korjaaminen on nykyaikaisissa autoissa kallista. Pieni kolhu sivupeilissä 
voi tulla kalliiksi, kun peiliin asennetut sähkölaitteet on uusittava tai 
maalaustyö pellissä on ulotettava sävyerojen välttämiseksi laajalle 
alueelle. 
 
Tilannetta voidaan alkaa jäsentää ensin laajasti, oikeastaan kyse ei ole 
aluksi käsityöksi jäsentyneestä tutkimustehtävästä. Muutkin ratkaisut ovat 
pöydällä: autoilijoiden tutkintovaatimuksia ja koulutusta voidaan lisätä, 
sääntöjä voidaan muuttaa, pysäköintipaikkaa voidaan kehittää esim. 
suurentamalla ruutuja tai muuttamalla ajojärjestelyjä tai pysäköintialueille 
voidaan palkata erityiset avustajat, jotka pysäköivät autot omistajien 
puolesta tai viittilöivät heille ohjeita. Eräs vaihtoehto on kehittää 
tekniikkaa, johon perustuvan teknologian avulla autot pysäköisivät 
automaattisesti tai ainakin antaisivat vihjeitä ja varoituksia kuljettajalle. 
Ratkaisuilla on lukuisia arvoja ja riskejä jotka puoltavat niitä, mutta 
toisaalta tekevät niiden toteutuksen epäilyttäväksi. Lähtökohtaisesti 
toteuttamiskelvottomalta tuntuva ajatus pysäköintipaikoilla 
työskentelevistä avustajista voi kuitenkin olla toimivakin: se työllistää, 
ratkaisee muitakin ongelmia, kuten ilkivaltaa ja automurtoja. Toisaalta työ 
on kallista ja tällainen työ ehkä vähän vähäarvoisen tuntuistakin. Ainakin 
pysäköintipaikan ja auton tai näiden molempien kehittäminen vaikuttavat 
tutkivan tuottamisen keinoin ratkaistavilta. Tähän ratkaisuun liittyvien 
arvojen ja riskien analysointi voisi olla seuraavaksi perusteltua.  
 
 
6.2 Eksistenssiehtojen kuvaaminen 
 
Aietuotteen olemassaolon kuvailu voi noudattaa esimerkiksi seuraavaa 
logiikkaa, jossa tuotteen olemassaoloa eritellään sisäisenä konstruktiona ja 
vaikutuksena ympäristöönsä eri näkökulmista. Kuvailun vaiheet ovat 
vuorovaikutuksellisia; yhtä ulottuvuutta ei voida määritellä lopullisesti 
ennen toisten ulottuvuuksia, vaan ne vaikuttavat toinen toisiinsa. 
 
Jokaisella tuotteella on ainakin (i) materiaaliperusta, (ii) muotoperusta, 
(iii) rakenneperusta, (iv) käyttökohteen perusta, (v) käyttäjäperusta, (vi) 
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käsityöperusta, (vii) työperusta, (viii) ekologinen perusta, (ix) 
turvallisuusperusta ja (x) kehitysperusta. 
 
Aietuotteella on rajapintoja, joilla on muoto. Rajapintojen sisällä aineella 
on koostumus, jota nimitämme materiaaliksi. Sitä voidaan tarkastella 
esimerkiksi alkuaineiden yhdistelminä tai niiden muodostamina 
kokonaisuuksina, kuten solurakenteina tai elektronisina komponentteina. 
Materiaalista koostuvat osat yhdistyvät rakenteiksi. Aietuotteella on siis 
(i) materiaaliperusta, (ii) muotoperusta ja (iii) rakenneperusta. 
 
Luonnon todellisuudessa (nature) ilmenevä tuote ei sinänsä vaikuta 
muihin kuin luonnon todellisuuteen. Vähintään se syrjäyttää vetoisuutensa 
verran muuta ainetta ja sen massa aiheuttaa alleen paineen. Lisäksi se 
saattaa aiheuttaa säteilyä tai vähintään se sitoo ja heijastaa sitä. Tuotteen 
sijoittaminen johonkin käyttökohteeseen merkitsee, että siltä odotetaan 
välinearvoja. Se on väline (välinearvo) vaikutettaessa muihin 
todellisuuksiin, esimerkiksi jotakin toista välinettä valmistettaessa tai 
vaikutettaessa sosiaalisiin todellisuuksiin (social) (vrt. Latour 2003, kuvio 
6). Välinearvoja on vähintään yhtä monta erilaista kuin on 
käyttökohteitakin, ja ne muodostavat (iv) käyttökohteen perustan. 
Käyttökohde on puolestaan sidoksissa käyttäjään eli (v) 
käyttäjäperustaan. Käyttäjä voi olla tekemisissä välineen kanssa myös 
välillisesti toisen välineen tai useamman välineen ketjun kautta. 
 
Välinearvot ovat sidoksissa aikaan: toiset arvot kuluvat, toiset vahvistuvat. 
Tuotteen välinearvo kuluu uusien tuotteiden täyttäessä tehtävänsä 
aikaisempia paremmin samassa käyttökohteessa. Toisaalta tuotteen 
välinearvoa voidaan huoltaa ja parannella tai se voi saada uutta 
välinearvoa uudessa käyttökohteessa. Esimerkiksi jonkin tuotteen, 
vaikkapa öljylampun, käyttöarvo olohuoneen valaisijana on kulunut, 
mutta arvo historian ymmärtämisen välineenä eli museoarvo on kasvanut. 
 
Jokaisella tuotteella on luojansa. Tässä tarkoitetaan luojalla sitä tai niitä 
yksilöitä, jotka ovat osallistuneet tuottamisprosessiin. Luomisprosessi on 
käsityötä. Siten tuotteella on (vi) käsityöperusta, johon kuuluu kaikki se 
tieto ja taitotieto, joka tuotteen luomiseen on sijoitettu. Tiedon ja 
taitotiedon ohjaamana tuotteen luoja on sijoittanut tuottamiseen työtä. 
Olkoon tämän nimi (vii) työperusta, johon kuuluu lähinnä aika sekä 
työssä käytettyjen välineiden ja tilojen arvo.  
 
Jokaisella tuotteella on ekologinen vaikutus, joten sille voidaan määritellä 
eri näkökulmista (viii) ekologinen perusta, kuten hiilijalanjälki. 
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Turvallisuus ymmärretään tässä tilaksi, jossa ei vallitse minkäänlaisia 
riskejä; turvallisuus on tila, jossa ei ole mitään, eikä tapahdu mitään. 
Jokainen väline (tuote) aiheuttaa riskejä niissä todellisuuksissa joissa se 
ilmenee. Siten jokaisella tuotteella on myös (ix) turvallisuusperusta. 
 
Yksikään tuote ei ole irrallaan muista tuotteista, vailla kytkentää niiden 
kehityskaareen. Tuotteella on siis (x) kehitysperusta, johon kuuluu 
tuotteen tai sen osien, kuten rakenteiden ja muotojen esikuvat. 
 
Esimerkkimme pysäköintiin liittyvän tilanteen rajaaminen on lopulta 
arvovalintoja koskeva kysymys. Menemättä tässä siihen tarkemmin ja 
syvemmälle, otamme esimerkkimme pohjaksi olettamuksen, että 
arvoanalyysin tuloksena tuottamistutkimus päätetään kohdistaa 
teknologiseen ratkaisuun. Ratkaisun olemassa olon perusedellytyksiä 
voidaan alkaa kartoittaa useammastakin näkökulmasta. Välineen eli 
teknologian, joka huolehtii auton pysäköinnistä kolhuitta, on ensinnäkin 
ohjattava auton siirtymistä ja toiseksi sen on saatava informaatiota 
siirtymisen ohjaamiseksi.  
 
Tuotteen kuvaaminen todellisuusperustojen verkostossa rakentuu osina. 
Se, mitä ulottuvuutta painotetaan tai mistä kuvaaminen aloitetaan, 
vaikuttaa kokonaisuuden muodostumiseen. Aiotun tuotteen käyttökohde 
on hyvin keskeinen, joten siitä on usein perusteltua aloittaa. Auton 
pysäköintiväline sijoittuu autoon ja pysäköintipaikalle tai vain toiseen 
näistä. Kohteen hahmottelu johtaa myös rakennetta, muotoa ja 
materiaaleja koskevien ehtojen hahmottamiseen. Tässä vaiheessa ei 
kuvata kuitenkaan vielä varsinaista välinettä, vaan sen ehtoja. Esimerkiksi 
rakenne, muoto- ja materiaaliratkaisut ovat sellaisia, että ne pystyvät 
liikuttamaan autoa pysäköintipaikalla: autoon rakennettuina ne siis 
ohjaavat auton suuntaa ja nopeutta autossa olemassa olevilla 
ohjauslaitteilla tai niiden lisäksi asennettavilla laitteilla. Jos väline 
rakentuu pysäköintipaikalle, kyseeseen tulee jokin väline, joka auton 
ulkopuolelta voi sitä siirtää.  
 
Käyttäjäperusta kuvaa välineen kytkeytymistä kuljettajaan, kuten 
esimerkiksi ne tarpeet, joita kuljettajalla välineen suhteen on. Tässä 
tapauksessa kiinnostavaa olisi esimerkiksi tieto siitä, miten kuljettajat 
käyttävät auton automaattisia toimintoja, mikä tällä perusteella olisi 
automatisoinnin aste: voisiko kuljettaja päättää välineen valitsemasta 
pysäköintipaikasta pysäköintialueella.  
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Pysäköintivälineen ekologinen perusta nojaa jo sen ensimmäiseen 
eksistenssiehtoon: koko välineen tarkoituksena on vähentää korjaus- ja 
uusimistarvetta, mikä on kestävän kehityksen ja ekologian mukaista.  
 
Turvallisuusperustassa on tutkittava ainakin sitä, miten pysäköinnin 
automatisointi toisaalta vähentää vahinkoja, kenties henkilövahinkojakin. 
Toisaalta lienee niin, että samalla kuljettajien pysäköintitaidot ja 
ajoneuvonkäsittelytaidot heikkenevät. Tämä saattaa johtaa 
muutospaineisiin autojen pakollisiin varusteisiin, pysäköintipaikoille 
asetettaviin vaatimuksiin, kuljettajien koulutus- ja tutkintovaatimuksiin 
jne.  
 
Käsityö- ja työperustat muodostuvat aiotun tuotteen tuottamisedellytysten 
arvioinnista. Aiotunlaisen tuotteen tuottamismahdollisuuksien on oltava 
suuremmat kuin mahdollisuudet epäonnistua tai ainakin on arvioitava tätä 
suhdetta esim. panos - tuotos -arvioinnilla. Arviointi koskee myös ajallista 
ulottuvuutta: tuottamishankkeella on rajat, joissa se on toteutettava, tai se 
jää toteutumatta. 
 
 
6.3 Laatutavoitteiden määrittelystä 
 
Esimerkiksi paistinlasta on tarkoitettu käytettäväksi ruokaa 
valmistettaessa liikuttelemaan ruokaa paistinpannulla. Tämä asettaa 
vaatimuksia, kuten lämmön kestävyyden, hygieenisyyden ja muita 
käyttäjän asettamia vaatimuksia, kuten muodon sopivuus käyttäjän 
käyttöön (ergonomia, käyttäjän fysiologia ja anatomia jne.) Käyttäjän ja 
tietyn käyttökohteen vaatimukset ulottuvat aina siihen asti, minkälaisia 
ekologisia ja turvallisuusarvoja välineeltä odotetaan. Paistinlastalta ei 
lähtökohtaisesti odoteta, että se toimii myös radiona, joten sellaiseen 
käyttökohteeseen kuuluvia välinearvojen suhteen sitä ei voida testata. 
Välineelle voidaan kuitenkin asetta hyvinkin yllättäviä odotuksia, kuten 
kännykälle, jossa odotetaan olevan myös kamera, taskulamppu, kalenteri, 
sähköposti, internetselain jne. Viime aikoina matkapuhelimien käydessä 
yhä monipuolisemmiksi tietoliikennevälineiksi, on kysytty uudesta 
kännykästä, voiko sillä myös soittaa puheluita. Jos odotusarvot ovat 
olemassa, on välinettä myös testattava suhteessa niihin. 
 
Esimerkiksi käyttäjäperustasta johdettuja laatutavoitekriteerejä 
pysäköintivälineelle voisivat olla esimerkiksi: 1. käyttäjä päättää välineen 
kytkemisestä eli väline ei automaattisesti ota autoa hallintaansa 
pysäköintialueella, 2. käyttäjä valitsee pysäköintipaikan alueella, 3. 
käyttäjä voi keskeyttää välineen toiminnan, 4. välineen käyttö on helppoa. 
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Käyttökohteen perustasta voidaan johtaa: 1. väline vähentää 
pysäköintivahinkoja, 2. väline käy monenlaisiin autoihin, 3. välineen 
toiminta ei haittaa muiden autojen pysäköimistä. 
 
Edelleen jo asetetuille laatutavoitekriteereille määritellään dimensiot. 
Esimerkiksi, että pysäköintivahingot vähenevät 95%, auto pysähtyy alle 
kahdessa sekunnissa, kun kuljettaja keskeyttää välineen toiminnan, 
välineen voi asentaa kolmea vuotta uudempiin autoihin jne. 
 
Laatutavoitteet ovat tuotteen suunnittelulle asetettavia tavoitteita. Tässä 
vaiheessa ei puututa siihen, miten suunnittelun avulla tavoitteiden 
saavuttaminen ratkaistaan. Esimerkiksi se, mitä vaatimuksia tuotteeseen 
mahdollisesti kuuluviin elektronisiin osiin liittyy, ei kuulu tähän 
vaiheeseen. Suunnittelun aikana saattaa ilmetä, että auton ohjaamiseksi 
tarvittavan sähkömoottorin on käännettävä auton pyörät ääriasennosta 
toiseen kolmessa sekunnissa, jotta törmäykset vältetään. Tämä ei 
kuitenkaan ole aietuotteelle asetettu laatutavoite vaan vasta 
suunnitteluvaiheessa todettava vaatimus laatutavoitteiden toteuttamiseksi. 
 
Laatutavoitteet muodostavat laatutavoiteteoreeman, jonka todistaminen 
ratkaisee pääongelman: ohjaako käsityötajun luoma laatutavoiteteoreema 
tuottamista. Todistamisen testaaminen edellyttää tuotteen tuottamista 
testauksen välineeksi ja sen arvioimista käyttökohteessa. Se, miten 
arviointi tieto kerätään, on määriteltävä laatutavoiteteoreeman määrittelyn 
yhteydessä. Kyseessä on testausteoria, jossa kuvataan tiedonhankinta- ja 
analyysimenetelmät. Vaikka arviointitieto kerätäänkin vasta tuottamisen 
jälkeen, on arvioinnin kohteet määriteltävä jo ennen sitä, sillä se saattaa 
vaikuttaa tuottamisen aikana tehtäviin ratkaisuihin.  
 
Esimerkiksi pysäköintivälineen arviointi voi tapahtua hyvin monilla eri 
tavoilla, ja usein laatutavoitteiden moninaisuuden vuoksi useamman kuin 
yhden menetelmän käyttö onkin perusteltua. Jos laatutavoitteena on ollut, 
että pysäköinti tapahtuu yhdessä minuutissa, arviointitiedon hankinta on 
hyvinkin yksinkertaista: mittarina on kello. Tehdään mittaussarja tietyllä 
tai useammilla pysäköintialueilla sen mukaan, minkälaisille alueille 
välineen laatutavoiteteoreeman mukaan edellytetään soveltuvan. 
Käyttäjän kokemuksia välineestä tutkitaan sen mukaisilla menetelmillä, 
kuten haastattelun ja kyselyn avulla. Välineen virheherkkyyden 
selvittäminen edellyttää mittaussarjaa ja operationalisoituja virheen 
kriteerejä, esimerkiksi että väline ohjasi auton määrättyä etäisyyttä 
lähemmäs esteestä. Lopuksi arviointitietoa verrataan 
laatutavoiteteoreeman kriteereihin ja dimensioihin; kyse on teoreeman 
testaamisesta arviointitiedolla.  
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6.4 Tuotesuunnittelun- ja valmistuksen kuvaamisesta  
 

Suunnittelu edellyttää laajaa perehtymistä aiotun tuotteen ulottuvuuksiin 
laatutavoite-ehtojen mukaisesti. Suunnittelu kiteytyy usein 
yksityiskohtaisiksi kaavioiksi, kuten osa- ja kokoonpanopiirustuksiksi, 
kaavoiksi, kytkentäkaavioiksi, prosessikaavioiksi ja -kuvauksiksi jne. 
Nämä ovat tavallaan äärimmilleen vietyjä tuotteelle ja valmistukselle 
asetettavia ehtoja: jos esimerkiksi jonkin osan pituudeksi merkitään 32 
millimetriä, tulee valmistetussa tuotteessakin osan olla sen mukainen. Jos 
osa ei vastaa suunnitelmaa, se ei kuitenkaan merkitse, että tuote ei täyttäisi 
sille asetettuja laatutavoitteita. Laatutavoitteiden kannalta osan pituudella 
ei välttämättä ole merkitystä.  
 
Tuotesuunnittelu alkaa pohtimalla, miten suunnittelu kytketään 
laatutavoitteisiin. Esimerkiksi miten jonkin uudentyyppisen ja 
käsityökasvatukseen liittyvän välineen valmistamista ohjaava 
suunnitteluteoria osoittaa laatutavoite-ehdon, että laite ei kuormittaisi 
luontoa tai että se pysyisi toimintakunnossa kosteissakin paikoissa, miten 
laite kiinnitettäisiin seinään jne. Tuottamisvaiheen aluksi 
tutkimusongelma jäsennetään suunnitteluongelmiksi, joiden ratkaisujen 
todistamiseksi täytyy valmistaa tuote. Ratkaisuilla on usein selkeä yhteys 
tekniseen ongelmaan tai ongelmiin. Suunnittelua ja valmistamista varten 
on hankittava tietoja ja taitoja olemassa olevista välineistä ja niiden 
käyttökohteista. Suunnittelu alkaa tämänkaltaisten kysymysten myötä 
suunnittelua kuvaavien teorioiden etsimisellä, valitsemisella ja pohtimalla 
niiden soveltamista. Suunnitteluongelmat eivät ole tutkimusongelmia, 
vaan niiden avulla pyritään ratkaisemaan määrittelyteorian lopuksi 
asetettu tutkimusongelma. 
 
Suunnittelutiedon rajaaminen onnistuu parhaiten silloin, kun tutkittavaan 
ilmiöön on perehdytty huolella määrittelyteoreettisessa vaiheessa; 
suunnittelua ohjaava laatutavoiteteoreema on rakennettu huolellisesti 
tuottamiskohteeseen perehtymällä. Toisin sanoen silloin, kun ongelma-
alueeseen on perehdytty niin hyvin, että tutkija on määritellyt kunnollisen 
tuotesuunnittelua ja valmistusta ohjaavan tuottamisen päämäärän. Tässä 
vaiheessa on rakennettava tieto siitä, miten tähän päämäärään tulisi 
käsityön avulla pyrkiä. Niiden pohjalta tutkija on tarkasti selvillä siitä, 
mikä tuottamiskohde on ja mitä suunnittelulla on saavutettava ja 
kehitettävä.  
 
Tuottamisvaiheessa tutkijan on syvennettävä käsitystään 
tuottamiskohteesta aikaisempien tutkimuksien ja monenlaisen 
suunnittelukirjallisuuden sekä niihin liittyvien tutkimustietojen avulla. 
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Tämä auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta laajemmin ja se antaa 
suunnittelulle uusia näkökulmia, joista on hyötyä tuotteen ja sen 
valmistuksen ideoinnissa ja kehittelyssä. Suunnittelu vaatii usein 
konkreettisia yrityksiä ja kokeiluja, esimerkiksi käsityön hahmomalleja 
kehittelemällä. Tämän myötä alustavat kirjalliset hahmotelmat voivat 
muuttua useaan eri otteeseen. Lopullisiksi ajatellut 
suunnitelmapiirustuksetkin saattavat vielä muuttua valmistuksen 
tuottaessa viimehetkillä uutta tietoa.  
 
Tuottamisvaiheeseen deduktiivisesti edenneitä ongelmia voidaan alkaa 
ratkaista käsityönä esimerkiksi käsityökasvatuksen opetusmonisteesta 
(1998) mukaillun esimerkin tavalla. Ensimmäisessä esimerkissä on 
tuotettava ratkaisu Selkämeren tutkijoiden tietokoneen käyttämiseksi 
toimistossa ja merentutkimusaluksessa. Tavoitteita ovat, että tiedon 
siirtäminen tapahtuu helposti ja kevyesti, eikä vaaraa välineiden 
joutumisesta veteen ole. Laatutavoiteteoreemassa olisi saatettu määritellä 
vain, että tietokoneen ja siinä käsiteltävien tietojen olisi oltava 
käytettävissä aluksella ja maissa. Ratkaisumahdollisuudet olisivat 
laajemmat, kuten tiedonsiirto langattomasti ja kaksi erillistä tietokonetta, 
eikä näin ollen kuljetusongelmaakaan. Tässä esimerkissä 
määrittelyteoriassa on päädytty siihen, että ratkaisuna on oltava yhden ja 
saman tietokoneen siirtäminen käyttöpaikasta toiseen. Asetettuja 
laatutavoitteita ovat tässä mm. helppo siirreltävyys, kelluvuus ja 
vedenpitävyys, jotka tuottamisvaiheessa ovat siis suunnitteluongelmia. 
Ongelmaa voitaisiin lähestyä ainakin kahdella tavalla: tuottamalla itse 
tietokoneesta tiivis tai suojaamalla se jonkinlaisella kotelolla ja liittämällä 
valittuun ratkaisuun kantamiseen soveltuvat ominaisuudet. Välinettä 
tullaan käyttämään siirrettäessä tutkimustietokoneita toimistosta satamaan 
ja satamasta merentutkimusalukseen, jossa ne siirretään aluksen hytissä 
olevalle tutkijan pöydälle. Suunnitteluongelmiksi täsmentyvät mm., 
materiaaliratkaisut, jotta väline kestää meriolosuhteet ja poikkeukselliset 
sääolot sekä rajunkin käytön? Minkälaisia vaatimuksia välineen muoto ja 
paino asettavat, jotta se on helposti siirrettävissä? Miten toteutetaan 
vedenpitävyys ja kelluvuus? Miten toteutetaan välineen kiinnitys, 
kiinnikkeet ja pehmusteet. Jos kyseeseen tulee tietokoneen koteloiminen, 
minkälaiset kansirakennelman ja lukituksen tulisi olla?  
 
Tutkivassa tuottamisessa on etsittävä ratkaisuja edellä mainitun kaltaisiin 
suunnitteluongelmiin. Tietoa täytyy lähteä syventämään etsimällä sitä 
kirjallisuudesta, haastattelemalla asiantuntijoita, tutkimalla vastaavien 
tuotteiden ominaisuuksia, materiaaleja, valmistusmenetelmiä, muotoilua 
ja käyttökohteita sekä tutkimalla edelleen käyttökohteen ja käyttäjän 
toimintoja ja tarpeita. Tämä voi tapahtua myös hankkimalla tietoa 
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lukemattomin eri tavoin, kuten haastatteluin, kyselyin, tarkkailemalla, 
mittaamalla tai esimerkiksi selvittämällä eri tuotannonalojen käyttämiä ja 
jo tutkimia ratkaisuja. Teollisuudessa jonkin uuden tuotteen suunnittelu 
voidaan jakaa vastaavalla tavalla alaongelmiin. Jokaisen alaongelman 
ratkaiseminen edellyttää erilaista osaamista ja tietoa. Suurissa yrityksissä 
eri alaongelmien ratkaisemiseen haetaan tietoa eri osastoilta ja toimialoilta 
tai ne voidaan lähettää ratkaistavaksi saman yrityksen eri osastoille tai 
alihankkijoille. Usein kuitenkin perustetaan tuotteelle tiimi, johon tulee 
asiantuntijoita eri aloilta ja eri osastoilta. Käsityössä lähtökohtana on, että 
prosessi on yhden henkilön hahmottama, mutta tutkivan tuottamisen 
menetelmä soveltuu myös yhtä hyvin tutkimusryhmätyöskentelyyn. 
 
Tuottamisvaiheessa tehdyt oivallukset saattavat käynnistää strategisen tai 
induktiivisen ajattelun, jota kuvaa esimerkki (anon. 1998) 
yhdysvaltalaisesta 3M-yhtiöstä, jonka tuotevalikoimaan kuuluu tuhansia 
tuotteita keltaisista tarralapuista ja hiekkapapereista aina veneen liimoihin 
ja silikoneihin asti. Yrityksellä on hallussaan tiettyjen alojen 
ydinosaamista, joita yhdistelemällä se on kyennyt luomaan uusia 
kilpailukykyisiä tuotteita. Samasta yrityksestä löytyy alan 
huippuasiantuntijoita, kuten kemistejä ratkaisemaan pieniä, mutta tuotteen 
kehittämisen kannalta hankalia yksityiskohtia. Kaikki innovaatiot eivät 
synny kuitenkaan järjestelmällisen deduktiivisesti etenevän tutkimuksen 
viimeisenä vaiheena. Kaikkien tuntemat muistilaput ovat syntyneet erään 
3M:n kemistin epäonnistuneeksi luullusta liimakokeilusta. Hänen 
tutkimuksessaan liima ei kovettunutkaan, vaan se jäi tahmeaksi. Hiukan 
myöhemmin sama kemisti oli pelaamassa golfia erään muusikkoystävänsä 
kanssa, joka valitteli, että nuotit eivät pysy telineellä. Kemistillä tuli 
mieleen epäonnistunut liima. Hän ehdotti, että jos muusikko laittaisi tipan 
liimaa nuotteihin, niin ne pysyisivät paikoillaan, mutta niitä voitaisiin 
myös siirrellä ja irrottaa toisistaan. Muusikon ongelma ratkesi tällä tavalla 
ja kemisti antoi liimaa sihteereilleen muistilappujen kiinnittämistä varten. 
Epäonnistunut liima löysi uuden sovellutusalueen. Liima kiinnitti paperin, 
mutta paperi voitiin kuitenkin irrottaa alustastaan. Liima saavutti nopeasti 
suosiotaan 3M:n sihteereiden keskuudessa ja pienen kehittelyn ja 
koemarkkinoinnin jälkeen se lähti maailmanvalloitukselle. 
 
Esimerkistä voidaan erotella määrittelyyn kuuluvaa tavoiteasettelua 
monista kohdista. Kemistiä on ohjannut määrätyt laatutavoitteet, joiden 
saavuttamattomuus on saanut hänet luulemaan koettaan epäonnistuneeksi; 
laatutavoiteteoreema ei ollut saanut vahvistusta, koska liima ei kovettunut. 
Muusikolla oli tuottamiskohde: nuotit eivät pysy telineessä. Kemisti 
saattoi hahmottaa ongelman tavoitteeksi: nuottien olisi tietyissä oloissa 
saatava pysymään telineessä. Tuottamisvaihe oli laajalta osin jo 
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tapahtunut, ja hän havaitsi induktiivisella lähestymistavalla olemassa 
olevan arvottomaksi luullun ratkaisun siirtoarvon. Liimatippa sijoitettiin 
uuteen käyttökohteeseen, jossa sillä olikin välinearvo. Edelleen 3M:n 
sihteeristöllä oli toisenlainen uusi väline tuottamalla ratkaistava kohde: 
muistilaput. Laatutavoitteet olivat erilaiset, kuin muusikolla, mutta 
ratkaisu eteni samantyyppisesti strategisen ajattelun kautta.  
 
Tuotesuunnittelu- ja valmistusprosessi etenee harvoin lineaarisesti. Ne 
ovat tyypillisesti spiraalimaisia tai kaksiulotteisen mallin mukaisia 
prosesseja. (ks. Yli-Piipari 1991). Prosessit etenevät vaiheesta toiseen 
siten, että joitakin vaiheita voidaan ohittaa ja siirrytään suoraan 
seuraavaan vaiheeseen, josta ehkä palataankin alkuun. Tällainen prosessi 
ei ole edes spiraalimainen, vaan sitä voidaan kuvata ympyrällä, josta 
etenemissuuntia ilmaisevia nuolia etenee ristiin rastiin ympyrän keskellä. 
Tuotesuunnittelu- ja valmistus edellyttääkin prosessin huolellista 
organisointia, projektin läpiviemiseen liittyvien tietojen ja taitojen 
kirjaamista niin, että tekijä voi lähteä toteuttamaan itse ohjattua ja 
omatoimista tiedonhankintaa sisältävää toimintaa. Tähän kuuluvat myös 
valmiudet kommunikoida yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kyky 
markkinoida tuoteideaa ja tähän sisältyvää tiedonhankintaa. Prosessin 
suorittaminen vaatii oikeaa asennetta, viitseliäisyyttä ja kykyä sietää 
joskus vastenmieliseltäkin tuntuvaa uuden oppimisen visioimista, samoin 
se edellyttää pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä yrittää yhä uudelleen 
epäonnistumisen ja vastoinkäymisten jälkeen. Osa alaongelmista ratkeaa 
helposti, jotkut ongelmien ratkaisut puolestaan voivat epäonnistua ja on 
palattava alkuun, mutta etenevät lopulta kohti ratkaisua. Prosessin lopussa 
alaongelmien ratkaisuiden avulla koottu tieto liittyy tutkivan tuottamisen 
menetelmällä tuotettuun käsityötietokokonaisuuteen.  
  
Tuotesuunnittelu- ja valmistusprosessissa tarvitaan tietoa monilta eri 
aloilta. Usein ajatellaan, että tuotesuunnittelussa riittäisi tekninen ja 
teknologinen tieto. Tuotetta valmistettaessa tekninen tieto on korostetussa 
asemassa, mutta kun tavoitteena on ratkaista jokin suunnitteluongelma 
tuottamalla uusi väline, täytyy huomioida monia muitakin tiedonaloja. 
Esimerkiksi suunniteltaessa apuväline liikuntavammaiselle, täytyy tutkijan 
olla perillä liikuntavammaisen elämästä ja siihen liittyvistä vaikeuksista. 
Hammaslääkärin laitteita kehitettäessä tulee tietää ihmisen suun 
rakenteesta ja toiminnasta tai kalastukseen liittyvissä laitteissa täytyy olla 
selvillä kalastusolosuhteista ja lain asettamista rajoituksista. Modernin 
oppimisympäristön kehittelijän täytyy olla selvillä uusimmista 
oppimiskäsityksistä. Jopa navetan suunnittelija joutuu perehtymään 
lehmän psykologiaan. Tästä syystä käsityökasvatuksen teoreettisten 
lähtökohtien ohella voidaan tuotesuunnittelussa ja -valmistuksessa 
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soveltaa useiden tieteiden tietoja, kuten sosiologia, psykologia, 
kasvatustiede, lääketiede ja luonnontieteet. Käsityöhön kytkeytyviä 
ulottuvuuksia tiedonaloineen voi hahmottaa esimerkiksi Papanekin (1985, 
7) kuutioksi kuvaaman tuotefunktiomallin mukaan, mitä Lindfors (1999, 
53) on soveltanut käsityökasvatukseen. Anttilan (esim. 2005) myöskin 
kuutioksi kuvaama kokonaiseksi avaruudeksi laajeneva tuotteeseen ja sen 
tuottamisvaiheisiin kytkeytyvä tiedonalojen ulottuvuuksien malli kuvaa 
omalla tavallaan rajaamisen ongelmaa: toisaalta äärettömiä 
mahdollisuuksia, toisaalta rajaamisen mahdottomuutta. Papanek (emt.) 
kuvaa tätä tunnetulla yin-yang -kuviolla, jonka Kosko (1994) on valinnut 
sumeaa logiikka käsittelevän teoksensa kansikuvaksi. Tämä on esimerkki 
tilanteesta, jossa lopullisen ratkaisun tekemiseen tarvitaan käsityötajua. 
Käsityössä keskeisellä sijalla ovat tekniset tieteet ja käsityön teknologiat, 
joihin lukeutuvia tiedonaloja, kuten tekninen piirustus ja teknologinen 
lukutaito, materiaalioppi, sähkö- ja koneoppi, elektroniikka, mekaniikka, 
tekstiilioppi ja tietotekniikka tarvitaan. Nämä ovat käsityön tiedonaloja, 
joiden tuntemusta tutkiva tuottaminen yleensä ainakin edellyttää. Niihin 
perehtyminen alkaa käsityökasvatuksessa jo perusopinnoissa. 
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Summary 
 
A core task of Sloyd Education (SE) is especially to study craft managing 
thinking – named craft sense (Peltonen 2007, 25). Another task is to 
research as well as develop didactics to teach and support the growth of 
craft sense. Craft sense comprises the human capability of managing the 
production to the anticipated directions. Though it is based on scientific 
knowledge of the SE and producing activities it is personal unique field of 
thinking. One essential question has been the relationship between 
producing activities and scientific studies, especially in master level 
studies in SE in university. The Research-Based Production (RBP) is 
linking production with scientific research. 
 
The principles of the RBP are constructed in the Sloyd Education 
(Peltonen e.g. 2002; 2003a; b). The method comprises of conceptual 
definition of craft research task and goal, construction of craft quality 
theory, producing entity and reliability & quality control (Peltonen e.g. 
2009b, 22; Metsärinne 2007; Metsärinne & Kallio 2011). The RBP 
method presented in this book is applied in studying producer’s process- 
and craft-managing thinking (comp. Craft Sense -method, Peltonen 2007) 
and in didactic research. These are the core examples of establishing the 
RBP in constructive research of the SE. In addition to constructive 
research of the SE there is area of observational research. It comprises of 
research in evaluating the SE history, periods and development, effects & 
effectiveness and some general knowledge of the SE practices. In this 
book it is focused in the constructive research of SE with the RBP. 
 
When producing is linked in constructing new scientific knowledge, and it 
is based on scientific knowledge, data collection & analysis it is called the 
Research-Based Production. The RBP means a procedure – in other word 
a method – alternating due to the research task and data collection & 
analysis methods used in different phases of the procedure. In addition the 
specialities of the researcher in different knowledge areas might give an 
own affect to the procedure. The RBP can also be compared in research 
styles like action research and case study (comp. Ladkin 2004, 479). 
 
The Research-Based Production is constructed as research method by 
linking the phases in chain. Each loop in the chain is directing to another 
loop. In the beginning of the process it task to define a theory, in the next 
phase the defined theory is tested through producing and evaluation and 
finally in third phase the reliability and quality control is taking place. The 
first general phase (theory definition phase) comprises of (i) defining 
conceptually a unique craft research task with anticipated producing goal, 
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(ii) constructing craft quality theory with directions and criteria for 
forthcoming producing and (iii) definition & implementation of reliability 
and quality control. The loops of the chain in the method are unique 
theory constructions. Actually they are not theories until reliable 
verification established later in the study. It is argued that this concept is 
false in this sense. Another concept has been ´model´ - and it is used in 
didactic studies to characterise unproven ´theory´. In Finnish ´theorem´ 
has been established though it is a concept for unproven clauses in certain 
sciences. Anyhow, t́heory  ́is applied as a concept of this summary. 
 
In the second general phase (the theory testing phase) the theory defined 
in the first phase is tested through (iv) producing activities and (v) 
evaluation. Producing processes are researched many ways and described 
in many conceptual models (e.g. Anttila 1993; 2005; Zeisel 1985; see Yli-
Piipari 1991). They are not in center in the RBP as such. Producing 
processes are methods to verify theory defined in the 1st general phase. 
Product is essential as an output of producing entity. It is valuable only as 
a tool to get empirical data for testing the theory. 
 
In the third general phase (the reliability analysis theory) the (vi) 
reliability and quality control is established and finally (vii) the 
conclusions are to be made. All loops of theory constructing, testing and 
reflecting are connected to each other. (comp. Peltonen e.g. 2009b, 22.) 
They are needed to get linked to definitions into testing on levels of 
logicalities and modelling as well. The levels of logicalities describes 
multi theoretically one’s thinking that manages his/her producing 
activities (the upper half in the figure). The modelling is a multi 
theoretical description of didactics (the lower half in the figure).   



95 Figure. The Research-Based Production Method. 
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 The task of the Research-Based Production takes place in deductive or 
strategic way. The deductive approach is described as horizontally 
proceeding process and strategic approach is referred in metatheoretical 
approach of a kind (see figure). In addition the approach may be also 
inductive, but in Sloyd Education that point of a view is not so interesting. 
 
In the figure there is described only the core method concept with flow 
diagram and essential points connecting the loops to each other. For 
example the test theory definition is based on the defined craft quality 
theory (on the left in upper half). This test theory comprises the methods 
of data collection and analysis to test the craft quality theory defined 
previously. To get from a point to another, certain methodological 
procedures must take place. 
 
In the RBP any data collection or analysis methods may be excluded. 
They must be used in means of getting useful and appropriate data for 
defining theory and testing the theory with evaluation data of the 
produced product. Finally controlling reliability evaluation must take 
place by methods suitable for controlling the reliability of used methods. 
The reliability is essential condition for scientific research. The RBP 
might be established as teamwork, but particularly when it is directed in 
craft sense of a producer, the researcher and the research target can be a 
very same person. Especially in this case the reliability control with valid 
methods and complete reflection is the most essential.    
 
In the following the main aspects of reliability evaluation is described in 
short. Attention is focused in the RBP method applied in researching craft 
sense. In didactic applications there are some other remarks. 
 
In deductively proceeding researches reliability evaluation must be 
focused at least in  
(i) link within the entire theory definition phase (the first general 

phase).  
(ii) connection of each loop of the chain to another in theory 

definition phase. Each loop of the chain comprises of its own 
theory construction and it must be controlled and reflected. 
Especially the link between the first and second loops (the 
definition of outlines of the research and the craft quality theory) 
must be reflected against one another. Further the third loop of 
definition of testing the craft quality theorem must be based on it. 
In the reliability control it must be confirmed that the test is 
focusing into the point.  
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(iii) link within the entire theory testing phase (2nd general phase).  
(iv) connection of each loop of the chain to another in theory testing 

phase. Especially the link between the craft quality theory and test 
theory together must be reflected against process/product 
planning theories as well as the link between the output of 
producing process and product/process planning theories defining 
it.  

(v) methods used in data collection and analysis when evaluating the 
product (output of producing process) in the usage target.  

(vi) methods used to test the craft quality theory with collected and 
analyzed data 

 
In strategic approached researches reliability evaluation must be focused 
at least in logical connection between  
(i) outline definitions of the research task and the conclusions.  
(ii) craft quality theory and the test result based on empirical 

evaluation of the product in usage target.  
(iii) test theory and the conditions of usage target.  
(iv) process/product planning theories and output of the production 

(the product).  
(v) entire theory definition part and theory verifying part as 

deductive-strategic modeling. 
 
Conclusions are made due to the research results and reliability 
evaluation. They comprise of researchers own remarks of the research as a 
whole and ideas for further use of the results as well as reflecting the 
research and the results in other studies or means.  
 
In sloyd educational point of view the Research-Based Production is 
generally established in means of researchers growth into craftsmanship 
and teachership – in other words into craftsteachership (comp. 
Metsärinne, Kullas, Kallio & Pirttimaa 2010). The didactic applications 
serve individual and general purposes as well in teaching sloyd in school 
or in university. The craft sense application is directed straight into craft 
managing thinking, but it has even wider connection into teaching and 
learning through transfer reflection.    
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