
 

KÄSITYÖ – VUOSILUOKAT 7-9  

  

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 7-9  

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja 

ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu 

pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen 

taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön 

kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.  

  

  



 

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 7-9  

Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen 

työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön 

suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien 

tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen 

projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan 

museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.  

Käytännön opetusjärjestelyistä voidaan päättää koulukohtaisesti. Vuosiluokalla 7 kaikki oppilaat saavat saman verran teknisen työn 

ja tekstiilityön opetusta. 8.vuosiluokalla oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan nk. päättötyön muodossa, jossa   

oppilaalla on enemmän mahdollisuuksia painottaa teknistä työtä tai tekstiilityötä omien vahvuuksiensa ja mielenkiintonsa 

mukaan.Oppilas  saa myös 8.luokalla sekä teknisen työn että tekstiilityön opetusta ja päättötyössä pyritään käyttämään 

sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapoja. 

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

  



 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9  

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti erilaiset työ- ja 

vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja 

yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan 

oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien 

oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.  

    

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7-9  

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja 

kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin 

perusteet. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja 

osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa 

edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita 

ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on 

vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Savonlinnassa käsityön 

päättöarviointi sijoittuu vuosiluokalle 8. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön 

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityön valtakunnallisiin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko opiskelun ajan, päättöarvosana on käsityön oppimäärän 

tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 

tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 

4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan käsityön oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä 

mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 

hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy käsityön oppimäärän 

päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Kriteerikuvauksissa käsityön alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

Päättöarvosana päätetään yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken. 



 

 

 

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen 

omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.  

S1 Innovointi  

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. 

Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.  

S2 Muotoilu  

Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä 

hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.  

S3 Kokeilu  

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja 

uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja 

valmistettaviin tuotteisiin.  

S4 Dokumentointi ja arviointi  

Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden 

muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.  

S5 Tekeminen  

Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen 

tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  



 

 

 

S6 Työturvallisuus  

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään 

turvallisesti.  

S7 Yrittäjämäinen oppiminen  

Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyöhön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai 

yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.  

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen  

Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä 

hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Vuosiluokat 7-9  Käsityön tavoitteet, sisällöt ja arviointi  

 

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

yhtäaikaisesti toisiinsa. 

 Huomaa 8.luokan päättötyö (kohdasta Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 ). 
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yritteliäästi 
ja luovasti 
ideoidessaan, 
tutkiessaan ja 
kokeillessaan 
erilaisia asioita. 
 
 
 
8.lk 
Oman päät- 
tötyön 
suunnit- 
telu aloitetaan 
yhteisellä 
ohjatulla 
ideointi- ja 
suunnittelu- 
jaksolla, jonka 
aihealue ja 
rajaus voivat 
vaihdella 
vuosittain ja 
kouluittain. 
 
 

Työskentely ja 

tuottaminen. 

 

Oppilas 
suunnittelee 
omaa 
työtään 
annetun 
ohjeen  
ja  
esimerkin 
pohjalta.  
 
Oppilas 
osaa tehdä 
tietyn 
työvaiheen 
konkreetti- 
sesti 
ohjattuna.  

Oppilas 
suunnittelee 
työtään 
annettujen 
ohjeiden 
mukaan.  
 
 
 
 
Oppilas 
pyrkii 
työskentele- 
mään 
yritteliäästi. 

Oppilas 
suunnittelee 
työskentely- 
ään ja osaa 
tehdä 
valintoja ja 
etsiä 
työhönsä 
omia 
ratkaisuja. 

Oppilas 
suunnittelee 
itsenäisesti 
työskentelyään 
 
Oppilas  
työskentelee 
yritteliäästi ja 
oma-aloittei- 
sesti. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 ohjata oppilasta 

asettamaan käsityöhön omia 

oppimisen ja työskentelyn 

tavoitteita sekä toteuttamaan 

niiden perusteella 

kokonainen käsityöprosessi 

ja arvioimaan 

oppimistaan 

 

 

S1-S5 Oppilas oppii 
asettamaan 
omia 
oppimisen ja 
työskentelyn  
tavoitteita. 
 
 
 
 
 
Oppilas oppii 
toteuttamaan 
kokonaisen 
käsityö- 
prosessin  

Kokonaisen 

käsityö- 

prosessin 

toteuttaminen 

Oppilas 

asettaa 

opettajan 

avulla 

konkreettisen 

työskentelyyn  

liittyvän 

oppimisen 

tavoitteen. 

 

Oppilas 

työskentelee 

vaihe  

kerrallaan ja  

pohtii käsityö- 

Oppilas 

asettaa 

oppimisen ja 

työskentelyn 

tavoitteita 

ohjatusti. 

  

 

 

 

Oppilas  

etenee 

käsityöproses- 

sissa vaihe 

vaiheelta 

Oppilas osaa 

asettaa 

oppimiselle ja 

työskentelylle 

tavoitteita, 

työskentelee 

käsityöproses- 

sin mukaisesti 

ja pohtii 

realistisesti 

käsityö- 

prosessiaan. 

Oppilas 

asettaa 

itsenäisesti 

oppimisen ja 

työskentelyn  

tavoitteita. 

 

 

 

 

Oppilas 

etenee 

johdonmukai- 

sesti ja pohtii 

käsityö- 



 

välitavoitteiden 
avulla. 
 
Oppilas oppii  
pohtimaan 
omaa 
käsityö- 
prosessiaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prosessiaan 

ohjatusti. 

ohjeiden 

mukaan. 

Oppilas pohtii 

käsityöpro- 

sessiaan  

annettujen 

vaihtoehtojen 

pohjalta. 

prosessiaan 

analyyttisesti 

ja 

realistisesti. 

T3 opastaa oppilasta 
tutustumaan ja käyttämään 
monipuolisesti erilaisia 
työvälineitä, materiaaleja ja 
tarkoituksenmukaisia 
työtapoja sekä kehittämään 
innovaatioita  

S1-S5  Oppilas oppii 
käyttämään 
monipuolisesti 
erilaisia 
työvälineitä 
sekä 
valitsemaan 
tarkoituksen- 
mukaisia 
materiaaleja ja 
työtapoja. 
 

Työvälinei- 
den käyttö, 
valmistus- 
menetel- 
mien ja 
käsityön 
työtapojen 
tarkoituk- 
senmukai- 
nen  
käyttämi- 
nen 

Oppilas 

osallistuu 

molempien 

käsityön  

työtapojen 

opetukseen. 

 

Oppilas 

käyttää 

erilaisia 

työvälineitä ja 

Oppilas 

ymmärtää 

erilaisten 

käsityötapojen 

ja 

materiaalien 

merkityksen 

käsityöpro- 

sessissa ja 

valitsee niistä 

ohjatusti 

Oppilas osaa 

valita 

tarkoituksen- 

mukaisia 

 materiaaleja 

 ja valmistus- 

menetelmiä 

 sekä osaa 

käyttää niitä 

kekseliäästi 

valmistaes- 

Oppilas arvioi 

eri työväli- 

neiden ja 

valmistus- 

menetelmien 

käyttö- 

kelpoisuutta 

käsityöproses- 

sissa. 

 



 

Oppilas on  
kekseliäs 
työskentelys- 
sään. 
7.lk 

 Tekstiilityö  

-Oman 
vaatteen 
suunnittelu ja 
valmistaminen 
neuloksesta 
-Seulapainanta 
 ja aiemmin  
opittujen 
kankaan- 
kuviointi 
tekniikoiden 
soveltaminen 
Tekninen työ:  

-Ohjelmoitavat 
järjestelmät 
(esim Pixace 
tai 
Arduino) 
-Puun taivutus 
ja muotoilu 
-Metallin 
kuumakäsittely 
ja hitsaus 
 
8.lk 
Ennen oman 
päättötyön 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.lk 
Kertaus- 

materiaaleja 

tarvittaessa  

konkreettisesti 

ohjattuna. 

työskentelyyn- 

sä  

soveltuvat. 

 

Oppilas 

käyttää 

erilaisia 

työvälineitä ja 

materiaaleja 

annettujen 

ohjeiden 

mukaisesti. 

saan 

suunnittele- 

miaan  

tuotteita tai 

teoksia. 

Oppilas 

soveltaa 

materiaaleihin 

ja työtapoihin 

liittyvää 

osaamistaan 

kekseliäästi, 

kokeilevasti ja 

tarkoituksen- 

mukaisesti. 



 

suunnittelua 
kaikilla 
oppilailla on 
kertausjakso 
“skillbuilding” 
sekä teknisen 
että tekstiilin 
työtavoista. 
Kertausjak- 
son sisällöt 
voivat 
vaihdella 
kouluittain ja 
vuosittain. 
 

 

jakson 
teknisen 
ja 
tekstiilin 
sisältöjen 
hyödyntä-
minen 
omassa 
käsityö- 
prosessis- 
sa. 

T4 ohjata oppilasta 

käyttämään sujuvasti 

käsityön käsitteitä, merkkejä 

ja symboleja sekä 

vahvistamaan visuaalista, 

materiaalista ja teknologista 

ilmaisua 

 

S1-S5 

 

Oppilas 
oppii 
käyttämään 
sujuvasti 
käsityön 
käsitteitä, 
merkkejä ja 
symboleita. 
-Vaatteen 
kaavoituk- 
seen sekä 
ompeluun 
liittyvät 
käsitteet ja 
symbolit, 
työhjeen 
lukeminen 

Käsityön 
käsitteiden, 
merkkien ja 
symbolien 
mukaan 
toiminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas 
tunnistaa 
erilaisia 
käsityön 
käsitteitä, 
merkkejä ja 
symboleita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas 
käyttää 
käsityön käsit- 
teitä, merkkejä 
ja symboleita 
ohjeen 
mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilas 
käyttää 
käsityön 
käsitteitä ja 
osaa esittää 
ideansa 
selkeästi 
esitysteknolo- 
giaa 
hyödyntäen. 
 

Oppilas 
käyttää 
tarkoituksen- 
mukaisesti 
käsityön 
käsitteitä, 
merkkejä ja  
symboleita. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-Teknisten 
piirustusten 
lukeminen ja 
piirtäminen 
 
Oppilas 
oppii 
ilmaisemaan 
itseään 
visuaalisesti 
erilaisia 
materiaaleja 
ja esitys- 
teknolgiaa 
hyödyntäen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visuaalinen, 
materiaalinen 
ja esitys- 
teknologinen 
ilmaisu 
 

 
 
 
 
 
 
Oppilas 
ilmaisee 
konkreettisesti 
ohjattuna 
kuvallisesti 
joitain 
havaintojaan 
ja 
ajatuksiaan. 
 

 
 
 
 
 
 
Oppilas 
ilmaisee 
havaintojaan 
ja 
ajatuksiaan 
kuvallisesti tai 
jotain muuta 
tapaa 
käyttämällä 

 
 
 
 
 
 
Oppilas 
ilmaisee 
ideansa 
monipuolisesti  
ja luovasti 
erilaisia 
materiaaleja ja  
esitysteknolo- 
giaa 
hyödyntäen. 
 

 

 

T5 ohjata oppilasta  

havainnoimaan,ennakoimaa
n ja reagoimaan 
työtilanteisiin liittyviin 
riskitekijöihin ja toimimaan 
turvallisesti 
käsityöprosessissa 

  

 

 

S6  

 
 
Oppilas oppii 
havainnoimaan 
arvioimaan 
ja 
ennakoimaan 
erilaisia 
riskitilanteita ja 
reagoi 
tarvittaessa 
niihin. 
 

 
 
Turvallinen 
työskentely 

. 
 
Oppilas 

noudattaa 

käsityöpro- 

sessissa 

annettuja 

työturvallisuus- 

ohjeita 

konkreettisesti 

ohjattuna. 

 
 
Oppilas 

tunnistaa 

käsityöpro- 

sessin 

keskeisiä työ- 

turvallisuuteen  

liittyviä  

riskitekijöitä ja 

noudattaa 

annettuja 

 
 
Oppilas osaa 

arvioida 

työskentelyn  

vaaroja ja 

riskejä sekä 

toimii turvalli- 

sesti käsityö- 

prosessissa. 

 
 

Oppilas arvioi 

ja ennakoi 

työskentelyn  

vaaroja ja 

riskejä osana 

käsityöproses- 

sia. 

 

 



 

Oppilas oppii 
käyttämään 
työvälineitä ja 
suojavarusteita 
oikein ja 
turvallisesti. 

työturvallisuus- 

ohjeita. 

Oppilas 

työskentelee 

turvallisesti ja 

toimillaan 

edistää 

oppimis- 

ympäristön 

turvallisuutta 

 
 



 

T6 ohjata oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintätekno- 
teknologian mahdoliisuuk- 
sia käsityön suunnittelussa, 
valmistuksessa ja 
dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon 
tuottamisessa ja 
jakamisessa   
 

 

 

S1-S5  Oppilas oppii 
käyttämään 
tieto- ja 
viestintätek- 
nologiaa 
käsityön 
suunnittelussa, 
valmistuksessa 
ja dokumen- 
toinnissa. 
 
Oppilas oppii 
yhteisöllistä 
tiedon  
tuottamista ja 
jakamista 
 
-Käsityöblogit, 
kuvan- ja 
videonjakopal-
velut 
suunnittelun ja 
valmistamisen 
tukena 
-3D-mallinta- 
minen, 
ohjelmointi 
 

Tieto- ja 

viestintätek- 

niset 

taidot sekä 

yhteisöllinen 

työskentely 

Oppilas 

käyttää 

konkreettisesti  

ohjattuna tieto- 

ja viestintätek- 

nologiaa 

omassa 

tai yhteisessä  

käsityöpro- 

sessissa. 

Oppilas osaa 

käyttää 

annetun 

ohjeen 

mukaan 

tieto- ja 

viestintä- 

teknologiaa 

käsityön 

suunnittelussa 

ja 

dokumen- 

toinnissa yksin 

tai yhdessä 

toisten kanssa. 

Oppilas osaa 

käyttää 

käsityö- 

prosessin 

suunnittelussa, 

valmistami- 

sessa 

ja dokumen- 

toinnissa sekä 

yhteisöllisen  

tiedon 

tuottami- 

sessa tieto- 

ja viestintä- 

teknologiaa. 

Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä- 
teknologiaa 
monipuolisesti 
käsityöpro- 
sessin 
eri vaiheissa 
sekä 
yhteisöllisen 
tiedon 
tuottamisessa 
ja 
jakamisessa. 
 

T7 ohjata oppilasta 
tuntemaan käsityön, 
kädentaitojen ja 
teknologisen kehityksen 

S7  Oppilas oppii 
tuntemaan 

Käsityön ja 
kädentaitojen 
merkityksen 
hahmotta- 

Oppilas 

osallistuu 

opettajan 

ohjaa- 

Oppilas osaa 

esimerkkien  

avulla kuvailla 

käsityön 

Oppilas osaa 

pohtia 

käsityön ja  

kädentaitojen 

Oppilas osaa 

tarkastella eri 

näkökulmista 

käsityön, 



 

merkitys omassa 
elämässään,  
yhteiskunnassa, 
yrittäjyydessä ja muussa 
työelämässä  

käsityön, 
kädentaitojen 
ja 
teknologisen 
kehityksen 
merkityksen 
omassa 
elämässään, 
yhteiskunnas- 
sa,yrittäjyy- 
dessä 
ja muussa 
työelämässä. 
 
-Tutustuminen 
paikallisten 
käsityöyrittä- 
jien työhön ja 
käsityön  
harrastusmah- 
dollisuuksiin 
-Osallistumi- 
nen käsityön 
kautta 
hyväntekeväi- 
syyskampanjo- 
hin ja 
yhteisöllisiin 
projekteihin. 
 

minen 
arkielämässä 
ja 
yhteiskun- 
nassa 

mana käsityön 

ja 

kädentaitojen 

merkityksen 

pohdintaan. 

merkityksen 

arjessa, 

yhteiskun- 

nassa 

ja 

työelämässä. 

merkitystä 

omassa  

elämässä ja 

yhteiskun- 

nassa. 

kädentaitojen 

ja 

teknologisen 

kehityksen 

merkitystä 

omassa  

elämässään, 

yhteiskun- 

nassa, 

yrittäjyydessä 

sekä muussa 

työelämässä. 



 

T8 ohjata oppilaita 
taloudelliseen ajatteluun ja 
kehittämään käsityöproses- 
siin liittyviä  
valintoja, jotka edistävät 
kestävää elämäntapaa 

S8  Oppilas oppii 
ajattelemaan  
taloudellisesti. 
 
Oppilas oppii 
tekemään 
käsityöpro- 
sessiin liittyviä 
valintoja, jotka 
edistävät  
kestävää 
elämäntapaa. 
 
-Tuotteen 
elinkaari, 
kierto- 
talous, eettinen 
kuluttaminen, 
materiaalioppi 

Perusteltujen 
valintojen  
tekeminen ja 
kestävän 
elämäntavan 
huomioiminen 
käsityöpro- 
sessissa. 

Oppilas osaa 
käyttää 
käsityömate- 
riaaleja 
taloudellisesti 
opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas osaa 

osittain 

itsenäisesti 

tehdä 

taloudellisia 

valintoja 

työskentelys- 

sään 

 

Oppilas 

ymmärtää 

käsityöpro- 

sessissa 

tehtävien 

valintojen ja 

kestävän 

elämän- 

tavan välistä 

yhteyttä. 

Oppilas osaa 

tehdä 

taloudellisia 

valintoja 

työskentelys- 

sään. 

 

 

Oppilas osaa 

arvioida 

käsityö- 

prosessissa 

tehtävien 

valintojen ja 

kestävän 

elämäntavan 

välistä 

yhteyttä. 

Oppilas tekee 

taloudellisia 

valintoja ja 

ymmärtää 

laadukkaan 

työn 

merkityksen. 

 

 

Oppilas osaa 

arvioida ja  

perustella 

käsi- 

työprosessiin 

ja kestävään 

elämäntapaan 

liittyviä 

valintoja. 

 


