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KYSELYN TAUSTAA

❖Tarkoituksena selvittää:

❖Miksi ja miten ihmiset harrastavat käsitöiden tekemistä

❖Minkälaisia ajatuksia käsityöt herättävät

❖Suomalaisen käsityön opetus ja arvostus

❖Kohderyhmänä käsitöitä harrastavat ja ammatinharjoittajat

❖Kyselyyn tuli vastauksia 1576 kpl (joista ammatinharjoittajia 4 %)

❖Kysymyskohtainen vastausmäärä saattaa vaihdella

❖Kysely toteutettiin internetissä aikavälillä 15.1.-5.2.2020

❖Yli 70 % vastaajista iältään 46 vuotta tai enemmän
Q-TUTKIMUS 2020



SUOMALAISEN KÄSITYÖN 
ARVOSTUS
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Arvostetaanko suomalaista käsityötä 

mielestäsi tarpeeksi? ( N = 1573 )

28% 

54%

18%

Kyllä Ei En osaa sanoa

Miten arvostusta voisi lisätä ja mistä arvostuksen 

puute mielestäsi johtuu?

”Itsetehtyä ei osata arvostaa. Perustellaan, että halvemmalla saa henkkamaukalta.”

”Tiedon puutetta materiaalien hinnoista.”

”Ei ymmärretä, kuinka paljon aikaa käsityöt vievät.”

”Jotkut myy villasukkia ihan polkuhinnoilla. Käsityöläisten pitäisi uskaltaa nostaa hintoja.”

”Kotimaisen käsityön pitäisi saada enemmän näkyvyyttä mediassa.”

”Kiinantuonti on syrjäyttänyt monin paikoin.”

”Jos työn hinnoittelee oikein, se on useille liian kallista.”

”Lisäämällä kouluihin käsityönopetusta.”

”Suosimalla kotimaisia pienyrittäjiä.”

”Ihmisillä ei ole varaa ostaa suomalaista käsityötä, kun teollista saa paljon 

halvemmalla.”



KÄSITYÖOPETUSTARJONTA
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Tarjotaanko mielestäsi käsityöopetusta 

tarpeeksi? ( N = 1569 )
Esim. koulujen vapaavalintaiset kurssit, kansalaisopiston tarjonta jne.

36%

39%

25%

Kyllä Ei En osaa sanoa

Ajatuksia aiheesta

”Perinteisiä suomalaisia kädentaitoja voisi olla enemmänkin opetuksessa.”

”Kansalaisopiston käsityökursseille on vaikea päästä kun kurssit ovat aina täynnä.”

”Peruskoulun opettaja ratkaisee todella paljon millainen asenne käsityöhön syntyy.”

”Veikkaisin, että enemmänkin voisi tarjota.”

”Koulujen opetus huolestuttaa, harrastamaan pääsee kyllä.”

”Koulumaailmassa käsitöitä kyllä ihastellaan mutta siinä kaikki.”

”Kansalaisopistojen kursseille pitäisi saada nuoria harrastajia.”

”Koulujen käsityöopetuksen laatu luultavasti heikkeni uuden opetussuunnitelman 

myötä. Perustekniikoita ei ehditä opiskella kunnolla enää.”

”Ainoa huono puoli on, että kurssit ovat kalliita nykyään.”



TÄLLÄ HETKELLÄ SUOSITTUJA KÄSITYÖMUOTOJA 
VASTAAJIEN MIELESTÄ ( N = 1474 )

❖Neulonta ja virkkaus

❖Ompelu- ja tekstiilityöt

❖Askartelu

❖Makramee-solmeilu

❖Kaikenlainen vanhasta uuden tuunaaminen

❖DIY pesuaineet ja kosmetiikka

❖Helmityöt

❖Betonityöt
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MITÄ KÄSITÖITÄ TEHDÄÄN?
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99%

49%

23%

9%

8%

8%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Tekstiilikäsityö (ompelu, virkkaus, neulonta, kudonta,
kirjonta, kankaanpainanta, huovutus)

Askartelu

Helmi- ja korutyöt

Tekninen käsityö (puu, metalli, muovi)

Keramiikka- / betonityöt

Jokin muu, mikä:

Verhoilu- / nahkatyöt

*Vastaajat saivat valita useampia vastausvaihtoehtoja.

*Lasimosaiikkityöt, makramee-solmeilu, himmelit, piirtäminen/maalaaminen, pajutyöt, pitsinnypläys



MIKSI KÄSITÖITÄ TEHDÄÄN? 
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❖Käsityöt ovat suurimmalle osalle vastaajista harrastus ja ajanviete

❖Se rentouttaa, tyhjentää aivot ja purkaa stressiä

❖Käsitöitä tehdessä näkee työn tuloksen

❖Käsityöt tuovat uusia virikkeitä ja haasteita

❖Luo hyvää mieltä ja antamisen iloa 

❖Kun on tarve tehdä käsillä jotain

❖Hyvää työn vastapainoa

❖Rauhoittavaa, luovaa ja kipua lievittävää

❖On elämäntapa



KENELLE KÄSITÖITÄ TEHDÄÄN?

96%

90%

41%

21%

19%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Ystäville / sukulaisille / perheelle / lähipiirille

Itselle

Hyväntekeväisyyteen / lahjoituksina

Tilaustöitä

Ostaville asiakkaille myyntiin / myyjäisiin

Muille, kenelle:

*Vastaajat saivat valita useampia vastausvaihtoehtoja.

*Lahjoiksi/viemisiksi, eläimille, mallitöiksi kouluun/kauppaan



AJALLINEN JA RAHALLINEN PANOSTUS ( N = 1562 / 1566 )
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46%

25%

18%

7%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

10-20 tuntia

Alle 10 tuntia

20-30 tuntia

30-40 tuntia

Enemmän kuin 40 tuntia

77%

21%

2%

Alle 50 euroa 50-100 euroa 100-200 euroa

Ajallinen panostus viikossa Rahallinen panostus kuukaudessa



MUITA AJATUKSIA AIHEESTA
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❖”Itsetehty on kaunis, erilainen ja uniikki.”

❖”Vaikkei kukaan ostaisikaan, on kivaa tehdä.”

❖”En olisi minä ilman käsitöitä.”

❖”Käsitöitä pitäisi tosiaan arvostaa enemmän.”

❖”Käsityökauppojen katoaminen on surullista.”

❖”Televisioon ja radioon käsityöaiheisia ohjelmia lisää.”

❖”Katoava perinne. Ei tulevaisuudessa osata itse mitään tehdä.”

❖”Lapset pitäisi saada pois ruutujen äärestä itse tekemään käsillään asioita.”

❖”Voisi olla jokin taho joka vastaisi "uusavuttomien" kyselyihin kaikenlaisesta kodin korjaustoiminnoista.”

❖”Onni elää käsitöissä!”
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LISÄTIETOJA KYSELYN TULOKSISTA:
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