
KÄSITYÖ – VUOSILUOKAT 3-6 

 

Oppiaineen tehtävä 

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, 
jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen 
tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on 
tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä 
valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia 
sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, 
tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan 
edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä 
itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa. 

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. Käsityössä lähtökohtana 
on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen 
maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, 
paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia 
ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää 
käsityökulttuuria. 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää 

käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen 

edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään 

valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön 

kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, 

eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista. 

 

 



Laaja-alainen osaaminen käsityössä 

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita sekä tahdon muodostamaa kokonaisuutta tavoitellaan käsityön 
oppiaineessa, kuten muissakin oppiaineissa, yleisen perustetekstin mukaisesti. Tässä paikallisessa tarkennuksessa pohditaan 
yhteyttä laaja-alaiseen osaamiseen nimenomaan käsityö-oppiaineen näkökulmasta.  Käsityö kuuluu yhtenä oppiaineena taito- ja 
taideaineiden kokonaisuuteen, jossa erilaisten taitojen laaja-alainen osaaminen korostuu ja asennoituminen käsillä tekemiseen, 
motivoituneisuus ja tahto tehdä asioita ohjaavat ajattelua sekä oppimaan oppimista. Näihin laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin 
käsityössä pyritään kullakin vuosiluokalla huomioiden oppilaiden kehitystaso.  

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen painottuvat käsitöiden tekemisessä kokemukselliseen oppimiseen sekä tutkivan ja luovan 
työskentelyotteen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.  Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erilaisista käsityömateriaaleista 
ja tekniikoista kokeillen sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä harjoittaen. Käsityöhön liittyviin tietoihin ja taitoihin perehdytään 
monipuolisesti ja eri näkökulmista. Tietojen ja taitojen oppimisessa hyödynnetään kirjoitetun tiedon lisäksi käsityöntekijöiden ja 
opettajien ammattitaitoa ja hiljaista tietoa.   

Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtäisivät sen, että on erilaisia tapoja suunnitella ja valmistaa erilaisia käsityötuotteita. Opettajien 
on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan omiin valintoihinsa ja näkemyksiinsä käsityöprosessin vaiheissa samalla kuitenkin 
säilyttäen avoimuuden uusille ratkaisuille. Tukea ja rohkaisua tarvitaan prosessin eri vaiheissa eteen tulevien haasteiden 
ratkaisuun. Oppilaita ohjataan perustelemaan omia valintojaan ja opetetaan keskustelemaan käsityön käsitteillä, kehitetään taitoja 
pitkäjänteiseen työskentelyyn. Käsityöllinen ajattelu pyritään tekemään näkyväksi kokonaisessa käsityöprosessissa suunnitelmia, 
toteuttamista ja arviointia tehden ja sitä dokumentoiden (koulun resurssit huomioiden esim. Google Apps For Education, blogi tai 
käsityövihko). Opettajien tulee opettaa ja avustaa ajattelun kehittymistä aluksi pilkkomalla tehtäviä ja työvaiheita sekä auttamalla 
oppilaita näkemään ajattelun ja taitojen kehittymistä. Myöhemmin oppilaat osaavat kuvata työvaiheitaan ja oppimiaan asioita sekä 
tekemiään ratkaisuja itsenäisemmin. 

Oppilaita ohjataan etsimään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Heitä kannustetaan ideoimaan ja keksimään 
omia suunnitelmia. Jokaista oppilasta autetaan löytämään omat vahvuudet ja tavat työskennellä. Oppimaan oppimisessa 
hyödynnetään myös muissa oppiaineissa kehittyviä taitoja. Erityisesti ymmärtävää lukemista, soveltavaa matemaattista ajattelua ja 
avaruudellista hahmottamista hyödynnetään käsityöprosesseissa.    

 

 



Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaita ohjataan arvostamaan omaa elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä. Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa 
merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilas oppii ymmärtämään oman käsityöhön liittyvän perintönsä olevan osa 
suomalaista kulttuuriperintöä. Oppilas tutustuu käsityöllisten työtapojen myötä myös muiden kansojen kulttuuriperintöön. Oppilaat 
kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti moninainen ja siksi on tärkeää oppia hyväksymään eri ryhmien kulttuuriperintö myös 
omassa yhteisössään. Oppilaat ymmärtävät olevansa osa kulttuuriperinnön ketjussa. Käsityö on oppiaine, jossa oppilaat 
harjoittelevat vuorovaikutustaitoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Käsityö on mitä suurimmissa määrin sosiaalista: yhdessä 
suunnittelua, ideoiden jakamista, yhdessä tekemistä toinen toistaan auttaen, oppimistulosten pohdintaa ja arviointia yhdessä.  

Käsityössä oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan tunteitaan käsityöllisin keinoin. Oppilaita kannustetaan luovaan toimintaan sekä 
käsityölliseen ilmaisuun ja keksimiseen. Oppilaita ohjataan edistämään käsityöllä esteettisyytä ja nauttimaan sen mielihyvää 
tuottamasta kokemuksesta. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa 
toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.  

Käsitöissä oppilaita ohjataan harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä 
hyvinvointia. Käsityö- ja teknologiakasvatus ohjaa tarkastelemaan omia kulutustottumuksia kestävän kehityksen näkökulmasta ja 
auttaa ymmärtämään ympärillä vallitsevan teknologian perusperiaatteita. Oppilaita ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja 
toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit ja käyttämään 
työskennellessään tarkoituksenmukaisia suojavälineitä. 

 

Monilukutaito (L4) 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita 
ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Tekstejä voidaan tulkita ja 
tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. 
 
Käsityössä monilukutaitoa harjoitellaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia työohjeita. Työohjeet voivat olla kirjoitettua tekstiä, 
valokuvia, piirroksia, videoita ja käsityön symbolimerkkejä. Kolmiulotteisten tuotteiden rinnalla näytetään kaksi tai kolmiulotteisia 



kuvia ja piirroksia. Käsityössä käytettävien oikeiden käsitteiden tunteminen ja käyttäminen on tärkeää. Työvälineistä käytetään 
oikeita nimiä. Työohjeita eri muodoissaan tehdään myös itse. 
 
Omia tekstejä tuotetaan mm. digitaalisiin portfolioihin. Portfolioissa tarkastellaan kokonaista käsityöprosessia ja omaa oppimista. 
Samalla rakennetaan omaa identiteettiä, mikä tukee oppilaan kasvua ihmisenä. Käsityötuote nähdään viestinä ympäristölle. 
 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 
 
Käsityössä tieto- ja viestintäteknologia nähdään ennen kaikkea oppimista monipuolistavana apuvälineenä ja työkaluna. Oppilaita 
ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään 
käytännön tvt-taitojaan oman työn dokumentoinnissa (esim. digitaalinen portfolio tai päiväkirja) sekä erilaisten suunnitteluohjelmien 
kautta.  Samalla oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa käytetään tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Käsityössä esimerkiksi työohjeita 
voidaan etsiä verkosta. Kuvahakuja ja eri sovelluksia käytetään apuna töiden ideoinnissa. Oppilaat saavat kokemuksia ja 
harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa esim. erilaisten blogien ja vlogien kautta. Näitä voidaan 
sekä tutkia että tehdä itse. 
 
 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 
 
Työelämätaitojen oppimisessa keskeisinä ohjaavina tekijöinä ovat kyky toimia erilaisissa ryhmissä, omien ideoiden sovittaminen 
toisten ideoihin, vastuunkanto, itseluottamus ja omien taitojen opettaminen toiselle. Työelämätietoutta hankitaan tutustumalla eri 
ammatteihin oppitunneilla käytännön kautta ja virtuaalisesti sekä koulun ulkopuolella vierailukäynneillä. Tavoitteena on ymmärtää 
eri ammattien yhteiskunnallinen merkitys ja erityisesti perheen ja toimeentulon kannalta. Yrittäjyys vaatii yksilöltä pitkäjänteisyyttä, 
innovatiivisuutta, kykyä asettua toisen asemaan ja rohkeutta toimia uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Käsitöissä ohjataan 
tutkimaan missä on itse erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona.  
 

 

 

 

 



Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Osallistuminen on aktiivista toimintaa, jossa tullaan osaksi jotakin tai nostetaan esille jokin mielipide käsityön keinoin. Käsityöllä 
vaikuttaminen voi olla oman koulun sisällä järjestettävä käsityötapahtuma (esim. käsityöpaja toisille oppilaille tai koulun aikuisille, 
vaatteiden korjaus- ja vaihtotori) tai osallistuminen johonkin valtakunnalliseen hyväntekeväisyyskampanjaan.  Oleellista on 
oppilasryhmän kokemuksen lisäksi näyttäytyminen ja kommunikoiminen muille esim. hyödyntämällä erilaisia verkkopalveluja. 

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen tulisi olla arkipäivää käsityön opetuksessa. On tärkeää oppia, että voimme vähentää jätettä 
korjaamalla vanhaa ja uusiokäyttämällä kierrätettyä. Oppilaita ohjataan materiaalien taloudelliseen käyttöön ja ympäristöystävällisiin 
valintoihin. Käsityössä nostetaan esille myös eettinen kuluttaminen (esim. valmisvaatteiden alkuperä). 

 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat käsityön oppimista tukevan 

oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja 

viestintäteknologia tarjoaa mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten kuvien 

muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja 

tekstiilityön työtapoja. 

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden 

ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä 

museo-, näyttely- ja kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityksiin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan koulussa opittua ja 

käyntejä hyödynnetään oppimistehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, 

vastuullisesti ja turvallisesti. 

Käytännön opetusjärjestelyistä voidaan päättää koulukohtaisesti. Kaikki oppilaat saavat saman verran teknisen työn ja tekstiilityön 
opetusta jokaisella vuosiluokalla. Toteutustapa (yhteiset projektit, samanaikaisopetus tai puoli lukuvuotta tekninen/tekstiil i) riippuu 
koulun resursseista. Pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan yhteisprojekteja, jossa yhdistetään teknisen työn ja 
tekstiilityön sisältöjä. 

Käsityön tehtävä on tukea kokonaisen käsityöprosessin hallintaa tarjoamalla erilaisia lähtökohtia oppimistehtävien ideointiin, 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Erilaisten perustyöstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden käytön opettamisen 



lisäksi, oppilaille on annettava riittävästi aikaa materiaalisiin ja teknisiin kokeiluihin. Oppilaita tulee ohjata omien ratkaisujen 

tekemiseen ja omaan ajatteluun vähitellen jokaisella vuosiluokalla. 

Käsityön valinnaiskursseja voidaan tarjota koulukohtaisesti yhteisen käsityön, teknisen työn tai tekstiilityön sisältöjä syventäen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja 

tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien 

valinnassa. Oppilasta tuetaan kehittämään käsityöllisiä taitojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan nauttimaan 

tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa 

yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaukselle ja tuelle varataan riittävästi aikaa. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6 

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden 

dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan 

osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan 

monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan 

kehittämiskohde ja ohjataan kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja 

vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää 

ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa. 

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa 

opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 

käyttää käsityön valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista käsityön 

prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun 

soveltamista. 

 

 



Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. 

Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja 

ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä opittua hyödyntäen. 

S1 Ideointi 

Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan 

ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, 

erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja 

energian käyttöä. 

S2 Suunnittelu 

Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja 

ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti 

ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja. 

S3 Kokeilu 

Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden 

toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia 

puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja 

toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin. 

S4 Tekeminen 

Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä 

tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. 

S5 Soveltaminen 

Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään 

laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin. 



S6 Dokumentointi ja arviointi 

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja 

vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta. 

 

Vuosiluokka 3 – Käsityön tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä, ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät 
yhtäaikaisesti toisiinsa. 

 

vl Tavoitteet 
 

Sisällöt Sisällön tarkennus 
 

Laaja- 
alainen 
osaami-
nen 

Arviointi 
 

 

 
3.lk 
 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin 
tekemiseen sekä innostaa 
keksivään,  kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään 
käsityöhön 
 

S1-S6 Tutustutaan muotoilupainotteisen 
käsityön alkeisiin.  
Harjoitellaan ideointia uusista 
lähtökohdista (esim. ideointi lähtee 
tuotteesta, tarpeesta tai ilmiöstä). 
Tutustutaan uusiin työvälineisiin, 
materiaaleihin ja tekniikoihin. 
 

L1, L2 
 

 

 

 

 

Oppilas osaa tehdä työstään 
suunnitelman ja kertoa siitä 
suullisesti 
 

 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan kokonainen 
käsityöprosessi ja sen 
dokumentointi 
 

 
S1-S6 

Harjoitellaan kokonaisen 
käsityöprosessin hahmottamista 
osittamalla sitä. 
 
Oppilasta ohjataan ymmärtämään, 
että käsityön tekemiseen kuuluu 
ideointi, suunnittelu, kokeilu, 
tekeminen ja arviointi. Oppilas 
harjoittelee dokumentoimaan ja 

 
L1, L5 



arvioimaan jokaista prosessin vaihetta. 
 

T3 opastaa oppilasta 
suunnittelemaan ja 
valmistamaan yksin tai 
yhdessä käsityötuote tai -
teos luottaen omiin 
esteettisiin ja teknisiin 
ratkaisuihin 
 

S1-S4 Harjoitellaan idean tarkentamista 
suunnitelmaksi, johon opetellaan 
ohjatusti merkitsemään mittoja, 
nimeämään materiaaleja ja 
valmistustekniikka. 
 
Kokeillaan uusia materiaaleja ja 
tekniikoita, kokeilut auttavat 
suunnitelman tarkentamista. 

L2, L4, L5 Oppilas osaa valmistaa omaan tai 
yhteiseen suunnitelmaan 
perustuvan tuotteen 
 
Oppilaan suunnittelutaidot 
kehittyvät, suunnitelma sisältää 
myös teknisiä ratkaisuja ja opittuja 
käsitteitä. 
 

 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmukaisesti 
 

S3,S5 Harjoitellaan tavallisimpien käsityössä 
käytettävien koneiden käyttöä, 
opetellaan lukemaan ohjekirjoja ja 
yksinkertaisia työohjeita. 
 
Käsityön materiaaleista ja tekniikoista 
ainakin seuraavat: 

 
Tekstiilityö: 
- Kudottu puuvillakangas, sauma, 
käänne, huolittelu, kaava 
- Koneompelun perustaitoja: koneen 
langoitus, puolaus, ompeleiden 
valinta. 
- Konekirjonta (koneompelein) 
- Solmeilu (esim. letitys, punottu nyöri, 
silmusolmu) 

L4,L6 

Oppilas osaa käyttää eri 
materiaaleja ja valmistustekniikoita 

Oppilas tuntee muutamia käsityön 
käsitteitä ja osaa lukea 
yksinkertaisia työohjeita. 
 
 
 

 



 
Tekninen työ: 
Tutustutaan metallilangan ja -levyn 
työstämiseen. 
 
Harjoitellaan reiän poraamista eri 
materiaaleihin, metallilevyn 
leikkaamista, tavallisimpia 
liitosmenetelmiä ja pintakäsittelyä 
(esim. spraymaalaus, öljyäminen ja 
lakkaaminen). 

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti, 
huolehtimaan turvallisesta 
työskentelystä sekä 
valitsemaan ja käyttämään 
työhön sopivaa välineistöä 

 
 

S1-S5 Opetellaan ottamaan vastuuta omasta 
työstä pyrkien laadukkaaseen 
lopputulokseen. 
 
Työlle ja työskentelylle asetetaan 
selkeät, konkreettiset tavoitteet (myös 
jokaiselle opetuskerralle). 
 
Harjoitellaan työvälineiden 
tarkoituksenmukaista ja turvallista 
käyttöä sekä työvälineistä ja 
työympäristöstä huolehtimista. 

L3,L6 Oppilas opettelee vastuunottoa 
omasta työstään.  
Oppilas osaa ohjatusti käyttää 
joitain käsityön työvälineitä, 
koneita ja laitteita 
tarkoituksenmukaisesti ja 
turvallisesti. 
 
 

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käsityön suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

S1,S2,S
6 

Harjoitellaan tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöä ideoinnin 
ja suunnittelun tukena. Työvaiheista ja 
valmiista töistä otettuja valokuvia / 
videokuvaa liitetään vihkoon tai 
tallennetaan sähköisesti. 
 
Koulun mahdollisuuksien mukaan 
kolmannelta luokalta oppilas aloittaa 
oman portfolionsa kokoamisen joko 
sähköisesti tai paperille (esim. Google 

L5 Oppilas osaa käyttää tvt:aa 
ohjatusti osassa käsityöprosessia. 
 
 



Apps For Education  tai oma luokalta 
toiselle siirtyvä käsityövihko). 
 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan 
vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön 
prosessia 
 

S6 Oppilas harjoittelee ohjatusti 
analysoimaan omaa työskentelyään. 
Oppilas harjoittelee antamaan 
palautetta myös toisen työstä. 
 
Oppilas arvostaa omaa työtään 
pyrkien  
laadukkaaseen lopputulokseen. 
 

L1,L4,L7 Oppilas osaa ohjatusti arvioida 
omaa työtään ja työskentelyään. 
 
Tehdään käsityöprosessin itse- ja 
vertaisarviointia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuosiluokka 4 – Käsityön tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä, ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät 
yhtäaikaisesti toisiinsa.  

 

vl Tavoitteet Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja- 
alainen 
osaami-
nen 

Arviointi 
 
 

 
4.lk 
 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin 
tekemiseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään 
käsityöhön 
 

S1-S6 Harjoitellaan muotoilupainotteista 
käsityötä korostaen keksivää ja 
kokeilevaa työskentelyä. 
 
Syvennetään suunnittelutaitoja 
harjoittelemalla yhteissuunnittelua. 
Osa ideoista voi jäädä vain kokeilun 
asteelle. 

 
L1, L2 
 

 
 
 
 
 
 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan kokonainen 
käsityöprosessi ja sen 
dokumentointi 
 

S1-S6 Oppilas harjoittelee liittämään 
suunnitelmaansa työvaiheiden 
kuvaamista (sanallista ja visuaalista), 
mittakaavojen lisäämistä. 

L1, L5 
Oppilas osaa tehdä työstään 
suunnitelman ja kuvata valmiin 
työn 
Oppilas osaa kertoa 
käsityöprosessistaan. 

T3 opastaa oppilasta 
suunnittelemaan ja 
valmistamaan yksin tai 
yhdessä käsityötuote tai -
teos luottaen omiin 
esteettisiin ja teknisiin 
ratkaisuihin 
 

S1-S4 Työskennellään itse/yhdessä tehdyn 
suunnitelman ohjaamana 
 
Kokeillaan uusia tekniikoita ja 
materiaaleja, harjoitellaan 
ohjelmoimalla aikaansaatuja 
toimintoja 
(esim. robotiikka ja automaatio).  
Kokeilujen pohjalta kehitetään 

L2, L4, L5 
 
 

Oppilas osaa valmistaa omaan tai 
yhteiseen suunnitelmaan 
perustuvan tuotteen 
 
Arvioinnissa painotetaan 
kekseliäitä ja kokeilevia ratkaisuja. 



tuotetta tai teosta eteenpäin. 
 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmukaisesti 
 

S3, S5 Harjoitellaan työohjeiden käyttöä 
sekä käyttämään oikeita nimityksiä 
tekniikoista, työvälineistä ja 
materiaaleista. 
Käsityön materiaaleista ja tekniikoista 
ainakin seuraavat: 

 
Tekstiilityö:  

- Tekstiilikuiduista luonnonkuidut ja 
niistä valmistettujen kankaiden 
nimityksiä. 
- Virkkaus (kiinteä silmukka, pylväs) 
- Huovutus (märkähuovutus ja 
neulahuovutus)  
- Käsinkirjonta. 
 
Tekninen työ: 
- Tutustutaan muoviin materiaalina 
- Tutustutaan elektroniikkaan osana 
harjoitustyötä (esim. auton valot, 
taskulamppu, peli). 
- Pehmytjuotos 

L4,L6 

Oppilas osaa yhdistää ja käyttää 
eri materiaaleja ja 
valmistustekniikoita. 
Oppilas tuntee käsityön 
käsitteistöä. 
 
 

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti, 
huolehtimaan turvallisesta 
työskentelystä sekä 
valitsemaan ja käyttämään 
työhön sopivaa välineistöä 

S1-S5 Harjoitellaan ottamaan vastuuta 
omasta työstä pyrkien laadukkaaseen 
lopputulokseen. 
 
Työvälineiden tarkoituksenmukainen 
ja turvallinen käyttö sekä työvälineistä 
ja työympäristöstä huolehtiminen. 

L3,L6 Oppilas opettelee vastuunottoa 
omasta työstään.  
 
Oppilas osaa käyttää joitain 
käsityön työvälineitä, koneita ja 
laitteita tarkoituksenmukaisesti ja 
turvallisesti. 
 



  

Oppilas osaa käyttää tvt:aa 
ohjatusti käsityöprosessin osien 
dokumentoinnissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa käsityön 
suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

 

S1,S2, 
S6 

Oppilas käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa ideoinnin 
apuvälineenä. Oppilas harjoittelee 
ohjatusti dokumentoimaan joitain 
kokeilujaan ja tallentamaan 
kuvat/videot joko vihkoonsa tai 
sähköiseen portfolioonsa. 
 
Oppilas dokumentoi 
käsityöprosessiaan sähköisesti ja 
jatkaa portfoliotaan (esim. Google 
Apps For Education tai oma luokalta 
toiselle siirtyvä käsityövihko). 

L5 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan 
vuorovaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen käsityön 
prosessia 

 

S6 Oppilas harjoittelee ohjatusti 
analysoimaan omaa työskentelyään 
sekä nimeämään työnsä onnistuneita 
ja kehitettäviä kohtia. Oppilas 
harjoittelee antamaan rakentavaa 
palautetta myös toisen työstä. 
 
Oppilas arvostaa omaa työtään 
pyrkien laadukkaaseen 
lopputulokseen. 
 

L1,L4,L7 

Oppilas osaa arvioida omaa 
työtään ja työskentelyään sekä 
tehdä vertaisarviointia. 
 

 

 

 

 

 

 



Vuosiluokka 5 – Käsityön tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä, ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät 
yhtäaikaisesti toisiinsa.  

 

vl Tavoitteet Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja- 
alainen 
osaami-
nen 

Arviointi 
 

 

 
5. lk 
 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin 
tekemiseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta 
hyödyntävään käsityöhön 

 

S1-S6 Oppimistehtävien lähtökohtana ilmaisu, 
suunnittelussa hyödynnetään 
moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä 
(esim. paikallista ympäristöä ja  
kulttuuriperintöä). 
 
Harjoitellaan pienimuotoisen 
yhteisöllisen käsityön tekemistä 
yksilötöiden lisäksi. Yhteisöllisen käsityö 
voi liittyä oman koulun/luokan 
viihtyvyyden lisäämiseen tai 
hyväntekeväisyyteen 
 

 
L1, L2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan kokonainen 
käsityöprosessi ja sen 
dokumentointi 

 

S1-S6 Oppilas syventää suunnittelutaitojaan 
sekä yksilöllisissä että yhteisöllisissä 
töissä. 
 
Yhdessä toteutettavien töiden 
suunnittelussa harjoitellaan tiimityötä: 
tavoitteiden asettamista ja työtehtävien 
jakamista sekä arviointia. 
 
Syvennetään kokonaisen 

L1, L5 

Oppilas osaa dokumentoida 
käsityöprosessiaan 
Oppilas osaa kertoa kirjallisesti ja 
suullisesti käsityöprosessinsa 
vaiheista. 



käsityöprosessin dokumentointia 
ohjatuilla tehtävillä (esim. yhteisöllisen 
työn suunnittelusta kertominen) 

T3 opastaa oppilasta 
suunnittelemaan ja 
valmistamaan yksin tai 
yhdessä käsityötuote tai -
teos luottaen omiin 
esteettisiin ja teknisiin 
ratkaisuihin 

 

S1-S4 Työskennellään itse/yhdessä tehdyn 
suunnitelman ohjaamana. 
 
Yhteisöllinen työ - yhteinen työ, johon 
jokainen oppilas tekee oman osansa.  
 
Sisältö päätetään lukuvuosi-
suunnitelmassa ja se voidaan toteuttaa 
joko tekstiilityön tai teknisen työn 
opetusjakson aikana. (Esim. 
istuintyynyjä koulun kirjastoon, 
pihapelejä välituntikäyttöön jne.) 
Suunnittelussa voidaan käyttää apuna 
3D-mallintamista tietokoneella (esim. 
Google SketchUp) 

L2, L4, L5 

Oppilas osaa valmistaa omaan tai 
yhteiseen suunnitelmaan 
perustuvan tuotteen 

 
 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmukaisesti 

 

S3, S5 Käsityön materiaaleista ja tekniikoista 
ainakin seuraavat: 
 
Tekstiilityö: 
- Neulelangat, kuidun tie langaksi 
- Neulonta (tasoneule, oikea silmukka, 
nurja silmukka)  
- Ompelu: vetoketjun ompeleminen 
käyttö-/sisustustekstiiliin, kankaan 
kuviointia ommellen, tilkkutyö 
- Yksinkertaisen kaavan piirtäminen ja 
tavallisimmat kaavamerkit 
 
Tekninen työ: 
-Puun, metallin ja muovin liitostavat 
(esim. pop-niittaus, niittaus)  

L4,L6 Oppilas valitsee, yhdistää ja 
käyttää eri materiaaleja ja 
valmistustekniikoita 
 
Oppilas tuntee ja käyttää ohjatusti 
käsityön käsitteistöä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Polkupyörän perushuolto. 
- Muovin lämpömuovaus 
 
 

 
 
 
 
 

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjänteisesti 
ja vastuuntuntoisesti, 
huolehtimaan turvallisesta 
työskentelystä sekä 
valitsemaan ja käyttämään 
työhön sopivaa välineistöä 

S1-S5 Työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö sekä työvälineistä ja 
työympäristöstä huolehtiminen  
 

L3,L6 
Oppilas ottaa vastuuta omasta 
työstään.  
 
Oppilas osaa kuvata 
yksinkertaisten ja arkipäivään 
liittyvien laitteiden 
toimintaperiaatteita 

Oppilas osaa käyttää 
asianmukaisia työvälineitä, koneita 
ja laitteita turvallisesti. 

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käsityön suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

 

S1,S2,S
6 

Oppilas syventää taitojaan tieto- ja 
viestintäteknologian käytössä ideoinnin 
apuvälineenä. Oppilas harjoittelee 
dokumentoimaan kokeilujaan ja 
tallentamaan kuvat/videot joko 
vihkoonsa tai sähköiseen portfolioonsa. 
 
Oppilas dokumentoi käsityöprosessiaan 
sähköisesti ja jatkaa portfoliotaan (esim. 
Google Apps For Education tai oma 
luokalta toiselle siirtyvä käsityövihko). 

L5 
Oppilas osaa käyttää tvt:aa 
ohjatusti käsityön suunnittelussa 
sekä käsityöprosessin 
dokumentoinnissa. 
 
 
 
 
 
 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvostamaan 
ja tarkastelemaan 
vuorovaikutteisesti omaa 
ja muiden kokonaisen 

S6 Harjoitellaan arvioimaan omaa ja toisen 
osuutta yhteisöllisessä 
käsityöprosessissa (esim. 
vertaisoppimista) 

L1,L4,L7 Oppilas osaa antaa ja ottaa 
vastaan palautetta omasta ja 
toisten työskentelystä. 
 
 
 



käsityön prosessia  
 
 

 

 
T8 herättää oppilas 
arvioimaan kulutus- ja 
tuotantotapoja kriittisesti 

 

S1-
S3,S5 

Toteutettavat työt ja opitut taidot 
avaavat käsityön merkityksen tärkeinä 
arjen taitoina (esim. pyörän huolto, 
vetoketjun vaihtaminen) ja ympäristön 
viihtyvyyden lisääjänä (esim. koulun 
yhteinen tila). 
 
Materiaalivalinnoissa pyritään 
taloudellisuuteen ja jätemateriaalin 
uusiokäyttöön.  

Vertaillaan valmiiden ja itse 
valmistettujen tuotteiden hintoja, 
keskustellaan eettisestä kuluttamisesta. 

L1,L3,L7 
Oppilas osaa käyttää 
käsityömateriaaleja taloudellisesti. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Vuosiluokka 6 – Käsityön tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä, ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät 
yhtäaikaisesti toisiinsa.  

 

vl Tavoitteet Sisällöt Sisällön paikallinen painotus 
 

Laaja- 
alainen 
osaami-
nen 

Arviointi 
Hyvä/arvosanan kahdeksan 
osaaminen 6.luokan päätteeksi 
 

 
6.lk 
 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin 
tekemiseen sekä 
innostaa keksivään, 
kokeilevaan ja 
paikallisuutta 
hyödyntävään 
käsityöhön 

 

S1-S6 Muotoilu tai teknologia oppimistehtävien 
lähtökohtana. 
 

Toteutetaan pieni yhteinen käsityöprojekti, 
jonka valmistamisessa käytetään sekä 
teknisen että tekstiilityön tekniikoita (esim. 
muutamasta opetuskerrasta yhteen 
jaksoon kestävä projekti). 
 
Tuotesuunnittelua painottavan yhteisen 
käsityöprojektin aihepiiri voi syntyä 
oppilaan omista kiinnostuksenkohteista tai 
oppiainerajat ylittävästä monialaisesta 
kokonaisuudesta. 
 

 
L1, L2 
 

Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen, oppilaita 
ohjataan pohtimaan kokemuksia 
osana itsearviointia. 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan kokonainen 
käsityöprosessi ja sen 
dokumentointi 

S1-S6 Harjoitellaan itsenäistä käsityöprosessin 
eri vaiheiden dokumentointia 
yksilönä/ryhmänä. Dokumentointia 
voidaan tukea opettajan antamilla kaikille 
yhteisillä tehtävillä. 
 

L1, L5 Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen 
käsityöprosessin ja tehdä 
dokumentointia prosessin eri 
vaiheista. 

T3 opastaa oppilasta 
S1-S4 Harjoitellaan soveltamaan ja L2, L4, L5 Oppilas osaa valmistaa omaan tai 



suunnittelemaan ja 
valmistamaan yksin tai 
yhdessä käsityötuote tai 
-teos luottaen omiin 
esteettisiin ja teknisiin 
ratkaisuihin 

 

yhdistelemään aiemmin opittua 
suunnittelussa.  
 
Tarkastellaan arkisia esineitä, kehitellään 
havaintojen ja kokeilujen pohjalta uusia 
toimivia ja esteettisiä tuotteita. 
 
Liikkeelle voidaan lähteä myös arkisesta 
ongelmasta, jonka ratkaisemiseksi 
suunnitellaan ja valmistetaan esteettinen 
ja toimiva tuote. 

yhteiseen suunnitelmaansa 
perustuvan tuotteen tai teoksen, 
jossa on huomioitu esteettisyys ja 
toimivuus 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan 
käsitteistöä sekä 
tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmukaisesti 

 

S3, S5 Sovelletaan aiemmin opittuja 
perustekniikoita uusiin, erilaisiin 
materiaaleihin. 
 
Käsityön materiaaleista ja tekniikoista 
ainakin seuraavat: 
 
Tekstiilityö: 
- Langat ja muut lankamaiset materiaalit 
sekä tekniikat 
- Erilaiset kankaat, nahka, muovi, 
kierrätysmateriaalit (kokeilevaa erilaisten 
materiaalien ompelua) 
 
Tekninen työ: 

- Tutustutaan robotiikkaan ja ohjelmointiin 
(esim. Lego Mindstorm). 
- Opetellaan muottiin valaminen (esim. 
betoni- tai kipsivalu, steariini- ja tinavalu).  
 

L4,L6 Oppilas valitsee, yhdistää ja 
käyttää tarkoituksenmukaisesti eri 
materiaaleja ja 
valmistustekniikoita.  
 
Oppilas tuntee ja osaa käyttää 
käsityön käsitteistöä. 

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan 

S1-S5 Oppilas ymmärtää materiaali- ja 
tekniikkakokeilujen tärkeyden tuotteen 
kehittelyssä 

L3,L6 Työskentelytaidot. 
Oppilas ottaa vastuuta omasta 
työstään ja toimii tavoitteellisesti. 



pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti, 
huolehtimaan 
turvallisesta 
työskentelystä sekä 
valitsemaan ja 
käyttämään työhön 
sopivaa välineistöä 

Oppilas pyrkii mahdollisimman 
laadukkaaseen lopputulokseen. 
 
Työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö sekä työvälineistä ja 
työympäristöstä huolehtiminen  

Oppilas osaa kuvata 
yksinkertaisten ja arkipäivään 
liittyvien laitteiden 
toimintaperiaatteita. Oppilas osaa 
käyttää asianmukaisia 
työvälineitä, koneita ja laitteita 
oikein, turvallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käsityön suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

 

S1,S2,S
6 

Ideointivaiheessa oppilas etsii tietoa 
valmiista tuotemaailmasta. Kansalliseen ja 
kansainväliseen kulttuuriperintöön 
tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti 
museoiden verkkosivuilla. 
 
Mahdollisuuksien mukaan oppilas tutustuu 
tietokoneavusteiseen suunnitteluun 
 
Oppilas dokumentoi käsityöprosessiaan 
sähköisesti ja jatkaa sähköistä 
portfoliotaan 

L5 Oppilas osaa käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa ohjatusti 
käsityön suunnittelussa, 
valmistuksessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, 
arvostamaan ja 
tarkastelemaan 
vuorovaikutteisesti omaa 
ja muiden kokonaisen 
käsityön prosessia 

S6 Oppilas osaa arvostaa käsin tehtyjä 
tuotteita ja harjoittelee rakentavan 
palautteen antamista myös toisten työstä 
ja työskentelystä. 

L1,L4,L7 Oppilas osallistuu rakentavasti 
oman ja toisten työn ja 
työskentelyn arviointiin ja 
vertaispalautteen antamiseen 

 
T8 herättää oppilas 
arvioimaan kulutus- ja 

S1-S3, 
S5 

Oppilas ymmärtää mitä tarkoitetaan 
elinkaarella. Kokeiluissaan ja 
materiaalivalinnoissaan oppilas pyrkii 
valitsemaan laadukkaita materiaaleja tai 

L1, L3, L7 Oppilas osaa ilmaista, miten 
kulutus- ja tuotantotavat 
vaikuttavat tuotteen elinkaaren. 



tuotantotapoja kriittisesti 

 

kierrätysmateriaalia/uudelleen 
kierrätettäviä  
 
Oppilas ymmärtää käsintehdyn ja 
teollisesti valmistetun tuotteen eron (esim. 
hinnan muodostuminen, yksilöllisyys, 
valmistusprosessi). 

 

 

KÄSITYÖN OSAAMISEN KUVAUKSET VUOSILUOKILLA 3-6 

Nämä osaamisen kuvaukset on johdettu perustetekstin Hyvä/arvosanan kahdeksan osaamisen kriteereistä ja paikallisista 

tarkennuksista. Taulukon tavoitteena helpottaa käytännön arviointityötä ja samalla varmistaa, että kaikki kokonaisen 

käsityöprosessin osat ovat arvioinnin perustana. 

 

Opetuksen tavoite 
Perusteteksti 

Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Työskentelyn 
arviointi 

erinomainen (10) 
 

kiitettävä (9) hyvä (8) 
Perusteteksti 

tyydyttävä (7)  kohtalainen (6) välttävä (5) hylätty (4) 

T1 
 
vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin 
tekemiseen sekä 
innostaa 
keksivään, 
kokeilevaan ja 
paikallisuutta 
hyödyntävään 
käsityöhön 

S1-S6     -ei vaikuta 
arvosanaan, 
 
-ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksia osana 
itsearviointia 

    

T2 
 
ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan 
kokonainen 
käsityöprosessi ja 
sen dokumentointi 

S1-S6 Oman työn 
suunnittelu, 
valmistus, arviointi 
ja prosessin 
dokumentointi 

-oma-aloittei- 
suus 

-suoriutuu 
käsityöprosessin 
eri työvaiheista 
erinomaisesti 
 
-pystyy 
soveltamaan 
oppimaansa 

-hallitsee opetetun 
asian hyvin 
 
-työskentely on 
sujuvaa ja 
pääsääntöisesti 
itsenäistä 
 

-osaa toteuttaa 
kokonaisen 
käsityöprosessin ja 
dokumentoida 
prosessin eri 
vaiheita 

-toteuttaa 
prosessin usein 
hitaasti 
 
-tarvitsee usein 
neuvoa 
opettajalta, ei 
muista 

-työt jäävät 
usein 
keskeneräisiksi 
 
-työn 
dokumentointi 
on 
pienimuotoista 

-aloittaa työt, mutta 
ei saa niitä valmiiksi 
 
-aloittaa 
dokumentoinnin, 
mutta se ei tule 
valmiiksi 

-ei aloita 
työskentelyä, ei saa 
tuotteita tehtyä 
 
-ei saa 
dokumentoitua 
prosessia edes 
ohjatusti 



monipuolisesti 
 
-työskentelee 
tunnollisesti ja 
itsenäisesti 
 
-dokumentoi  
aktiivisesti ja 
monipuolisesti 
työskentelyään 
-näyttää 
osaamistaan myös 
visuaalisesti 
 
 
 
 
 
 

 oppimaansa 
 
-tarvitsee tukea ja 
lisäohjeita 
prosessin 
dokumentointiin 

tai jää 
keskeneräiseksi 

T3 
 
opastaa oppilasta 
suunnittele-maan 
ja valmistamaan 
yksin tai yhdessä 
käsityötuote tai -
teos luottaen 
omiin esteettisiin 
ja teknisiin 
ratkaisuihin 

S1-S4 Tuotteen 
valmistaminen 

-aktiivisuus 
työskentelys-sä 

-työskentelee 
pitkäjänteisesti 
 
-tekee huolellista 
työtä ja 
viimeistelee 
tuotteen 
 
-tuote on 
esteettisesti 
laadukas ja 
persoonallinen 
 
-tuote on 
tarkoituksenmukai
nen 

-työskentelee 
itsenäisesti 
 
-työ tulee tehtyä 
valmiiksi ja on 
huolellisesti tehty 
sekä tavoitteen 
mukainen 
-tuotteen 
esteettiset 
ratkaisut ovat 
perusteltuja 

-osaa valmistaa 
omaan tai 
yhteiseen 
suunnitelmaan 
perustuvan 
tuotteen tai 
teoksen, jossa on 
huomioitu 
esteettisyys ja 
toimivuus 

-tarvitsee 
opettajan tukea 
töiden 
valmistamisessa 
 
-tarvitsee jatkuvaa 
ohjausta 
työskentelyyn 
keskittymiseen 
 
-ei huomaa työhön 
tulevia virheitä 
 
-käyttää 
suunnitteluun 
vähän aikaa eikä 
mieti esteetisiä tai 
toiminnallisia 
seikkoja 

-tarvitsee 
opettajan apua 
töiden 
aloittamiseen 
 
-tuotteen 
suunnittelu jää 
usein 
tekemättä 
 

-työskentely on 
vaihtelevaa 
 
-työn jälki on 
huolimatonta 

-työskentely on 
satunnaista, tuotteet 
katoavat 
 
-ei tee annettuja 
tehtäviä 

T4 
 
ohjata oppilasta 
tunnistamaan 
käsitteistöä sekä 
tuntemaan monia 
erilaisia 
materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmukai

S3, S5 Käsityössä 
käytettävien 
materiaalien ja 
valmistustekniikoid
en valinta, 
yhdistäminen ja 
työstäminen 

tiedonhankin-
ta/tiedon käsittely 
 
-käsityön 
käsitteistön 
hallinta 

-valitsee, yhdistää 
ja käyttää eri 
materiaaleja sekä 
valmistustekniikoit
a monipuolisesti  
 
-on 
työskentelyssään 
innovatiivinen 
 

-hallitsee erilaisia 
valmistustekniikoit
a  
 
-  ratkaisee eteen 
tulevia ongelmia 
itsenäisesti 
 
- hyödyntää 
työohjeita usein  

-valitsee, yhdistää 
ja käyttää 
tarkoituksenmukai
sesti eri 
materiaaleja ja 
valmistustekniikoit
a 
 
-tuntee ja osaa 
käyttää käsityön 

-tarvitsee ohjausta 
kirjallisten 
ohjeiden käyttöön, 
ei pysty 
käyttämään 
työohjeita 
itsenäisesti 
 
- ymmärtää 
käsityön 

-tarvitsee 
jatkuvaa 
suullista 
ohjausta ja 
tukea työn 
valmistamisessa 
ja erilaisten 
valintojen 
tekemisessä 

-työskentely ei 
käynnisty ilman 
erillistä ohjausta 
 
-materiaalien ja 
valmistustekniikoide
n tunteminen on 
vaihtelevaa 
 
-ei työskentele 

-eri materiaalien ja 
valmistustekniikoide
n osaaminen on 
heikkoa 
 
-käsityön käsitteistö 
on puutteellista 
 
-työskenetely ei 
tahdo onnistua 



sesti -lukee ja käyttää 
työohjeita 
-hakee lisätietoa 
itsenäisesti 

käsitteistöä käsitteistöä 
osittain 
 
-hallitsee joitakin 
materiaaleja ja 
valmistustekniikoit
a 

työohjeita 
hyödyntäen, 
käsitteiden 
tunteminen on 
puutteellista 

ohjauksen 
avullakaan. 

T5 
 
kannustaa 
oppilasta 
toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti, 
huolehtimaan 
turvallisesta 
työskentelystä 
sekä valitsemaan 
ja käyttämään 
työhön sopivaa 
välineistöä 

S1-S5 Työskentelytaidot -oma-aloitteisuus 
 
-turvallisuus, 
välineiden ja 
laitteiden oikea 
käyttö 
 
-ryhmätyö-taidot  

-työskentelee aina 
tavoitteellisesti ja 
parhaansa yrittäen 
 
-huolehtii omasta 
työskentely-
ympäristöstään ja 
välineistään 
asianmukaisesti 
 
-osaa käyttää 
käsitöissä 
käytettäviä 
laitteita 
erinomaisesti 
 
-toimii ryhmässä 
osallistuvana 
jäsenenä ja osaa 
ottaa muut 
huomioon, auttaa 
tarvittaessa myös 
muita 

-työskentelee 
tavoitteellisesti, 
itsenäisesti ja 
parhaansa yrittäen 
 
-huolehtii omista 
välineistään ja 
tuyöskentely-
ympäristöstään  
 
-ymmärtää 
työvälineiden, 
koneiden ja 
laitteiden 
toimintaperitaattei
ta hyvin 
 
- käyttää 
työvälineitä 
turvallisesti 
 
-auttaa 
toiminnallaan 
myös muita 

-ottaa vastuuta 
omasta työsään ja 
toimii 
tavoitteellisesti 
 
-osaa kuvata 
yksinkertaisten ja 
arkipäivään 
liittyvien laitteiden 
toimintaperiaatteit
a 
 
-osaa käyttää 
asianmukaisia 
työvälineitä, 
koneita ja laitteita 
oikein, turvallisesti 
ja 
tarkoituksenmukai
sesti 

-kykenee 
osallistumaan 
joihinkin 
ryhmätöihin 
itsenäisesti 
 
-tarvitsee lisätukea 
työskentelyyn 

-kykenee 
tuettuna 
osallistumaan 
ryhmätöihin 
 

 -tarvitsee jatkuvaa 
tukea ryhmätöissä 
ja itsenäisessä 
työskentelyssä 
 
-ei huolehdi 
työvälineistä, 
koneista eikä 
laitteista 
 
-häiritsee muiden 
työrauhaa 
toistuvasti 

-ei kykene 
työskentelemään 
itsenäisesti eikä 
ohjatusti  
 
-ei hallitse 
työvälineiden, 
koneiden ja 
laitteiden käyttöä 
ollenkaan 
 
-käyttää työvälineitä 
väärin 
 
-vaarantaa toimillaan 
myös muiden 
oppilaiden 
työskentelyä  

T6 
 
opastaa oppilasta 
käyttämään tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa käsityön 
suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 
 
 

S1, S2, S6 Tvt:n käyttäminen 
omassa 
työskentelyssä 

 -käyttää tvt:aa 
aktiivisesti oman 
työskentelyn ja 
töiden 
dokumentoinnissa 
monipuolisesti ja 
innovatiivisesti 
 

-käyttää tvt:aa 
itsenäisesti oman 
työskentelyn ja 
töiden 
dokumentoinnissa  

-osaa käyttää 
tvt:aa ohjatusti 
käsityön 
suunnittelussa, 
valmistuksessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

-tarvitsee ohjausta 
dokumenotintiin ja 
dokumentointi on 
usein suppeaa 

-pystyy 
dokumentoima
an tekemisiään 
ohjatusti vain 
osittain, oman 
työskentelyn 
kuvaus on usein 
puutteellista, 
kuvia  

-tarvitsee jatkuvaa 
tukea 
dokumentointiin 
 
-dokumentointi jää 
osittain tekemättä 

-ei pysty edes 
ohjatusti käyttämään 
tvt:aa 
 
-ei dokumentoi 
mitään työskentelyn 
aikana 

T7 
 
ohjata oppilasta 
arvioimaan, 
arvostamaan ja 

S6 Oman ja muiden 
työn arviointi, 
vertaispalautteen 
antaminen 

-vuorovaiku-tus- ja 
ryhmätyötaidot 

-pystyy antamaan 
ja ottamaan 
vastaan 
rakentavaa 
palautetta 

-pystyy antamaan 
ja ottamaan 
vastaan palautetta 
 
 

-osallistuu 
rakentavasti oman 
ja toisten 
työn/työskentelyn 
arviointiin ja 

-osallistuu 
ohjatusti oman ja 
toisten 
työn/työskentelyn 
arviointiin sekä 

-kykenee 
pyydettäessä 
ilmaisemaan 
mieleipiteensä 
työn/työskentel

-vastaa ohjattuihin 
kysymyksiin 
 
-ei perustele 
näkemyksiään 

-ei pysty 
ohjatustíkaan 
osallistumaan 
arviointikeskusteluihi
n 



tarkastelemaan 
vuorovaikuttei-
sesti omaa ja 
muiden 
kokonaisen 
käsityön prosessia 

 
-on aktiivinen 
arviointikeskustelui
ssa 
 
-perustelee omia 
näkemyksiään  
monipuolisesti 
 
- arvostaa omaa ja 
toisten työtä 

 
 
 
 
-perustelee 
 omia 
näkemyksiään. 

vertaispalautteen 
antamiseen 

vertaispalautteen 
antamiseen 
 
-arvostaa 
vaihtelevasti omaa 
ja toisten työtä 

yn arvioinnista, 
mutta harvoin 
osaa/haluaa 
perustella 

 
-ei arvosta omaa 
eikä toisten työtä 

 
-ei halua arvioida 
omaa 
työskentelyään 

T8 
 

herättää oppilas 
arvioimaan 
kulutus- ja 
tuotantotapoja 
kriittisesti 

 

S1-S3, S5 Kulutus- ja 
tuotantotapojen 
pohdinta 

-kriittinen 
kuluttaminen ja 
kestävä kehitys 

- käyttää 
käsityömateriaale-
ja taloudellisesti 
 
- perustaa omat 
valintansa 
kestävään 
kehitykseen 
- on aktiivinen, 
etsii lisätietoa 

- tiedostaa omien  
valintojensa 
merkityksen 
kestävässä 
kehityksessä 
 
- kannustaa  
omalla 
toiminnallaan 
myös muita 

-osaa ilmaista, 
miten kulutus- ja 
tuotantotavat 
vaikuttavat 
tuotteen 
elinkaareen 

- vaikeuksia 
ymmärtää 
käsityön ja oman 
toiminnan 
merkitys kestävän 
kehityksen  
edistämisessä ja 
tuotteen 
elinkaaressa, 
kykenee vain 
ohjatusti 

- vaikeuksia 
 ilmaista  
omien 
valintojensa  
merkitystä  
kestävässä 
kehityksessä 
 
-käyttää 
työskennellessä
än materiaaleja 
tuhlailevasti 

 - ei arvosta 
kestävää  
kehitystä eikä osaa  
perustella 
sen 
tarpeellisuutta 
 
-ei ole kiinnostunut 
tuotteen 
elinkaaresta 

 

 


