
              

 

5.12.2014

Pääjohtaja Aulis Pitkälä
Opetushallitus

Käsityö lukion uudessa opetussuunnitelmassa

Lukion tuntijakoa valmisteltaessa Tekstiiliopettajaliitto ry ja Teknisten aineiden opettajat –
TAO r.y. toivat opetussuunnitelmaa valmistaneelle työryhmälle esille tarpeen 
käsityöoppiaineen saamiseksi lukion viralliseksi oppiaineeksi, jolle tulisi laatia oma 
opetussuunnitelman peruste.
Esitimme asiaan useita perusteita, joista tärkeimmät liittyivät siihen, että käsityö on taide- 
ja taitoaine, jonka hallinta on välttämätöntä opiskelijoiden elämänhallinnan sekä useiden 
jatko-opintojen kannalta.
Lukion uudessa tuntijaossa käsitellään taideaineina ainoastaan musiikkia sekä 
kuvataidetta.

Uuden tuntijakoasetuksen mukaan lukion tavoitteena on entistä laaja-alaisempi 
osaaminen. Opiskelijoiden tulee kehittää osaamistaan myös käsityö-, muotoilu- sekä 
teknologiaosaamisen suhteen. Lukiossa käsityödiplomi on ainoa todellinen mahdollisuus 
taata tuon osaamisen esille tuominen.

Lukio-opiskelijoille on annettava mahdollisuus yhtenäiseen opintopolkuun myös käsityö-
oppiaineessa, sillä se vahvistaa mahdollisuuksia moniin lukion jälkeisiin jatko-opintoihin. 
Esimerkiksi käsityö- ja muotoilualan opintoja voi opiskella neljässä Suomen yliopistossa, 
muotoilua ja teknologiaa useissa toisen asteen jälkeisissä oppilaitoksissa.
Käsityö-oppiaineessa luodaan tulevaisuuden osaajille myös vankka teknologinen 
yleissivistys.

Uuden tuntijaon yhteydessä mainitaan, että soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri 
aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit, joihin Opetushallitus laatii 
valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Näillä lukiodiplomeilla opiskelija voi antaa 
erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa, joissa ei 
järjestetä ylioppilaskirjoituksia.

Pidämme erittäin tärkeänä, että mahdollisuus lukiodiplomien suorittamiseen 
käsityöoppiaineessa säilyy jatkossakin ja käsityön opetukselle taataan toteutumisen 
mahdollisuus niissä lukioissa, jotka ovat sen oppiainevalikoimaansa kehittäneet.  Näitä 
diplomeja on suoritettu vuosittain lukuisia. Vuonna 2011 valmistuneen selvityksen mukaan 
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69 lukiossa oli mahdollisuus suorittaa käsityön lukiodiplomi. 12 lukiossa se suoritettiin. 
Laajenemista on havaittavissa. 

Käsityön lukiodiplomi on ollut lukion soveltava kurssi, jota on edeltänyt vähintään kaksi 
lukion käsityön koulukohtaista kurssia. Lukiodiplomit ovat voineet kuulua lukion 
opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin (VNA 955/2002 7§ 2 mom.) Jatko-opintojen 

kannalta on myös merkityksellistä, miten lukiossa opiskeltava käsityö arvioidaan ja 
kirjataan todistukseen.

Jatkossa pitää entistä enemmän antaa opiskelijoille mahdollisuus suorittaa soveltavia 
kursseja eri oppilaitoksissa oman koulun ulkopuolella sekä saada hankkimaansa 
osaamistaan arvioiduksi tai tunnustetuksi. Näin käsityön opiskelu toteutuisi useammassa 
kunnassa, eikä olisi sidoksissa ainoastaan lukion omiin mahdollisuuksiin järjestää 
tarvittavia kursseja ennen käsityön lukiodiplomin suorittamista.

Tulemme mielellämme keskustelemaan asiasta kanssanne.
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