
KÄSITYÖ  
  

Yleinen kuvaus  

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin 

hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa yhdistellään käsityöilmaisun, 

muotoilun ja teknologian aineksia. 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 otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet. Oppilaiden 

monipuolinen osaaminen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen korostuvat yhteisissä 

projekteissa sekä yhteisöllisessä toiminnassa. 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  

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.  

  

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

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.  

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  

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  

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. 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. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit 

riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen 

joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin 

muiden tavoitteiden osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen 

osallistuneiden opettajien kesken.  

  

Ilmiöoppiminen  

Käsityö tarjoaa hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja tuo kaikkia aisteja 

vahvistaen myös kädet ilmiön tarkkailijaksi. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien 

tavoitteista, mutta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti tarkoituksenmukaisia asioita 

todellisesta maailmasta / tulevaisuudesta. Käsiteltävät asiat ovat luonnollisessa 

kontekstissa; asiayhteys ja merkitys hahmotetaan laajemman kokonaisuuden kannalta.  

  

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet   

L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

Käsityössä oppilailla on aktiivinen rooli oppimisprosessin suunnittelussa. Häntä 

rohkaistaan asettamaan oppimiselleen tavoitteita, suunnittelemaan työnsä ja 

työskentelynsä etenemistä. Prosessin päätteeksi hän arvioi sekä lopputuloksen että 

työskentelynsä onnistumista. Opettajan tehtävänä on kannustaa oppilasta luottamaan 



itseensä, näkemyksiinsä sekä rohkaista oppilasta soveltamaan koulun ulkopuolella 

oppimiaan käsityötaitoja koulutyössä.  

Oppilaan omat ideat, kuvittelukyky, uuden oivaltaminen, ennakkoluuloton luovien 

ratkaisujen löytäminen ja vaihtoehtojen näkeminen sekä yksin, että yhdessä toisten 

oppilaiden kanssa, ovat käsityössä keskeisessä asemassa.  

Käsityötunneilla nämä itsenäiset ja yhteiset ongelmanratkaisutehtävät kehittävät oppilaan 

ajatteluntaitoja, syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua sekä lisäävät oppilaan kykyä 

argumentoida ja perustella näkemyksiään.  

Käsityö on luonteeltaan kokeilevaa ja toiminnallista, tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää 

myös oppiainerajat ylittävässä työskentelyssä.  

Oppilasta autetaan ottamaan selvää käsityöalan jatko-opintomahdollisuuksista ja 

huomioimaan perustellusti omat taipumuksensa valintoja tehdessään.  

  

L2 – Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

Käsityön tunneilla vallitsevassa keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirissä 

oppilasta rohkaistaan luovaan toimintaan.  

Kulttuurien monimuotoisuutta käytetään rikastuttamaan opetusta kaikissa käsityöprosessin 

vaiheissa.  

Oman elinympäristön ja kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen ohjaa oppilasta 

osallistumaan toiminallisesti esineellisen kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen 

ohjaa oppilasta osallistumaan toiminallisesti esineellisen kulttuuriperinnön uudistamiseen.  

  

L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä 

omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Heitä opetetaan myös 

ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä 

harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja 

mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan ja 



valintojaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina 

kuluttajina.  

  

L4 – Monilukutaito  

Oppilasta ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa 

yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa 

käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja. Oppilaat harjaantuvat 

kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. 

Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja 

vaikuttamisen keinojen avulla.  

  

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

Tietoteknisiä laitteita hyödynnetään välineellisesti ja tavoitteena on luoda oppilaille 

mahdollisuuksia käyttää laitteita tutkivan ja luovan työskentelyn yksilöllisissä ja 

yhteisöllisissä tehtävissä. Oppilaan työskentelyn ja arvioinnin dokumentoinnin välineenä 

käytetään joustavasti erilaisia tietoteknisiä välineitä ja viestinnän kanavia.  

  

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys  

Oppilaita opetetaan tunnistamaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteiden ja 

keskeisten toimialojen yhteys opiskeluun sekä tulevaisuuteen. Toiminnallisissa 

opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, 

kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja 

olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, 

ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja 

riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään tehtävä 

pitkäjänteisesti päätökseen. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia 

taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja 

työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten 

sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.  

  



L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen   

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan omia näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja 

yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri 

näkökulmista. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle 

sekä lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaiden kanssa pohditaan 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia 

tulevaisuusvaihtoehtoja.  

  

Käsityön sisältöalueet  

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.  

  

  



Vuosiluokan 7. laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 

sisältöalueet  

Käsityön tehtävä erityisesti 7. luokalla on, että oppilas osaa ja ymmärtää pitkäjänteisen 

käsityöprosessin vaiheita. Oppimistehtävissä oppilas osaa käyttää materiaaleja ja 

työvälineitä sekä niihin soveltuvia koneita ja laitteita turvallisesti.  

  

Tavoitealue 1: Suunnittelu  

Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja tekninen 
suunnittelu. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan 
ja kokeilemaan yritteliäästi   

L1, L2  S2, S3, 
S4, S5  

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn 
tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan  

L1  S1, S2,  
S3, S4, 

S5  

  

Suunnittelun osa-alueet ovat innovointi, muotoilu ja kokeilu. Oppilas perehtyy materiaalien 

ominaisuuksiin ja tunnistaa yleisimmät käsityössä käytettävät materiaalit. Oppilas kokeilee 

ja valitsee tarkoituksenmukaiset materiaalit, työvälineet ja –menetelmät ja tekee 

suunnittelua yksin tai ryhmässä, sekä:   

 käyttää suunnittelussa mittakaavaa ja tarkoituksenmukaisia mittayksiköitä sekä 

suunnittelun peruskäsitteitä.  

 oppii muotoiluprosessin ja osaa ottaa siinä huomioon tuotteen tai teoksen 

toiminnallisuuden.  

 ilmaisee ajatuksensa ja ideansa visuaalisesti sekä esittelee oman tuotoksensa 

ryhmälle.  

 osaa tehdä tarvittavia muutoksia arvioidessaan suunnitteluprosessia. x 

harjoittelee oppimispäiväkirjan pitämistä ja.  

 tekee suunnitteluun ja dokumentointiin liittyviä harjoituksia.  

  

  



Tavoitealue 2: Toteutus  

Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden 
testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta 
käsityöprosessista.  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

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

L4, L6  S1, S2, S3, 
S4, S5  

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja 
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan  

L2, L4  S1, S2, S3, 
S4, S5  

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin 
liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa  

L3, L6  S6  

  

Teknisen työn työtavat  

Työvälineet valitaan käytettävälle materiaalille ja oppilaan ikäkaudelle sopiviksi 

työturvallisuusmääräykset huomioiden. Oppilas tutustuu oppimistehtävien avulla käsityön 

peruskäsitteisiin. Oppilas harjoittelee materiaalin taloudellista käyttöä ja perehtyy 

materiaaleille ominaisiin aineliitos- ja työstötekniikoihin ja harjoittelee:  

 metallien leikkaamista, lastuamista ja muovaamista sekä liittämistä mekaanisesti 

ja lämmön avulla tapahtuvalla menetelmällä 

 muovien muokkaamista leikkaavalla, lastuavalla tai lämmön avulla tapahtuvalla 

menetelmällä 

 puun työstämistä soveltuvin työvälinein, konein ja laittein 

 tarkoitukseen sopivien väri- ja pinnankäsittelyaineiden käyttöä  

  

Lisäksi oppilas:  

 tutustuu mekaaniseen rakenteluun rakennussarjojen avulla 

 lisää tietämystään sähköopin ja elektroniikan perusteista 

 pyrkii ohjelmoinnin avulla käytännön sovellukseen 

 kokeilee tietokoneavusteista valmistamista  

  



Tekstiilityön työtavat  

Tekstiilityön työtavoissa on keskeistä käyttää eri tekniikoita luovasti ja soveltaen niitä aina 

kulloiseenkin työhön tarkoituksenmukaisesti soveltaen. Työskentely muodostaa 

kokonaisen käsityöprosessin, jota toteutetaan suunnitelman mukaisin tekniikoin, 

työskentelyä koko ajan arvioiden ja myös tekniikoita tarvittaessa muuttaen. Oppilas 

harjoittelee eri materiaaleille soveltuvia ompelutekniikoita ja tutustuu erilaisiin 

lankatekniikoihin. Mahdollisuuksien ja mielenkiintonsa mukaan oppilas voi kokeilla 

moninaisia tekniikoita ja soveltaa niitä omiin harjoitustöihinsä. Prosessin dokumentointi on 

keskeisessä roolissa työskentelyn kaikissa vaiheissa.   

Materiaaleina kokeillaan monipuolisesti erilaisia teollisuuden ja kuluttajien käytössä olevia 

valmisteita, jalosteita ja komponentteja, jotka soveltuvat koulukäyttöön. Materiaaleja 

hankittaessa, valittaessa ja käytettäessä harjoitellaan taloudellista materiaalien käyttöä ja 

ekologista kuluttajakäyttäytymistä.   

Työskentelyssä käytetään tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja -koneita. Suunnittelussa ja 

dokumentoinnissa hyödynnetään TVT -laitteistoa.   

  

Tavoitealue 3: Arviointi  

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. 
Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten 
tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa  

L5  S1, S2, 
S3, S4, S5 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen 
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä  

L6, L7  S7, L8  

  



Valinnainen käsityö  

Vuosiluokan 8 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 

sisältöalueet  

Käsityön tehtävänä erityisesti 8. luokalla on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta 

käsin tekemiseen sekä herättää hänessä uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön 

kokonaisen käsityöprosessin avulla.  

  

Tavoitealue 1: Suunnittelu  

Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja tekninen 

suunnittelu. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.  

Kahdeksannen luokan tavoitteena on syventää ja laajentaa seitsemännen luokan 

oppiaineen tavoitteita.  

  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, 
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi   

L1, L2  S2, S3, S4, 
S5  

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn 
tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan  

L1  S1, S2, S3, 
S4, S5  

  

Tavoitealue 2: Toteutus  

Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden 
testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta 
käsityöprosessista.  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

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

L4, L6  S1, S2, S3, 
S4, S5  

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja 
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan  

L2, L4  S1, S2, S3, 
S4, S5  

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin 
liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa  

L3, L6  S6  



Tavoitealue 3: Arviointi  

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. 
Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten 
tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa  

L5  S1, S2, 
S3, S4, S5 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen 
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä  

L6, L7  S7, L8  

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin 
liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa  

L1, L4, L6, L7  S6, S7, S8 

  

Vuosiluokan 9 laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja 

sisältöalueet  

Käsityön tehtävä erityisesti 9. luokalla on vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta 

käsin tekemiseen sekä herättää hänessä uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön 

kokonaisen käsityöprosessin avulla.  

  

Tavoitealue 1: Suunnittelu  

Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja tekninen 

suunnittelu. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.  

Yhdeksännellä luokalla tavoitteena on syventää ja laajentaa seitsemännen ja 
kahdeksannen luokan oppiaineen tavoitteita.   
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, 
tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi  

L1, L2  S2, S3, S4, 
S5  

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn 
tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan  

L1  S1, S2, S3, 
S4, S5  

  

  



Tavoitealue 2: Toteutus  

Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden 
testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta 
käsityöprosessista.  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

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

L4, L6  S1, S2, S3, 
S4, S5  

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja 
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan  

L2, L4  S1, S2, S3, 
S4, S5  

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin 
liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa  

L3, L6  S6  

  

Tavoitealue 3: Arviointi  

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti. 
Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten 
tekemiä ratkaisuja osana omaa oppimista.  
Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alainen 

osaaminen  
Sisältö  

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa  

L5  S1, S2, 
S3, S4, S5 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen 
kehityksen merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä  

L6, L7  S7, L8  

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin 
liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa  

L1, L4, L6, L7  S 6, S7, 
S8  

  

  



Käsityön päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle 
(arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Käsityön opetuksen tavoitteena 
on  Sisällöt  Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa  
Arvosanan kahdeksan 

osaaminen  
T1 ohjata oppilasta  
suunnittelemaan työskentelyään 
sekä ideoimaan, tutkimaan ja 
kokeilemaan  yritteliäästi   

S2-S5  Työskentely ja 
tuottaminen  

Oppilas suunnittelee 
työskentelyään, osaa tehdä 
valintoja ja etsiä työhönsä omia 
ratkaisuja.   

T2 ohjata oppilasta asettamaan 
käsityöhön omia oppimisen ja 
työskentelyn tavoitteita sekä 
toteuttamaan niiden perusteella 
kokonainen käsityöprosessi ja 
arvioimaan oppimistaan  

S1-S5  Kokonaisen 
käsityöprosessin 
toteuttaminen   

Oppilas osaa asettaa 
työskentelylleen tavoitteita sekä 
työskentelee käsityöprosessin 
mukaisesti ja arvioi realistisesti 
oppimistaan käsityöprosessin 
aikana.  

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

S1-S5  Valmistaminen, tekniikat 
ja työstömenetelmät  

Oppilas osaa valita 
tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja sekä tekniikoita ja 
työstömenetelmiä ja osaa 
käyttää niitä valmistaessaan 
suunnittelemiaan 
tuotteita/teoksia.   

T4 ohjata oppilasta käyttämään 
sujuvasti käsityön käsitteitä, 
merkkejä ja symboleja sekä 
vahvistamaan visuaalista,  

S1-S5  Visuaalinen 
materiaalinen ja 
teknologinen ilmaisu  

Oppilas käyttää käsityön 
keskeisiä käsitteitä ja osaa 
esittää ideansa selkeästi sekä 
toteuttaa ne suunnitelmaan  

materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan    

  perusten ottaen huomioon 
esteettisyyden ja toimivuuden.  

T5 ohjata oppilasta 
havainnoimaan, ennakoimaan ja  
reagoimaan työtilanteisiin liittyviin 
riskitekijöihin ja toimimaan 
turvallisesti käsityöprosessissa  

S6  Turvallinen työskentely  Oppilas osaa arvioida 
työskentelyn vaaroja ja riskejä 
sekä toimia turvallisesti 
käsityöprosessissa.  

T6 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologian 
mahdollisuuksia käsityön 
suunnittelussa, valmistuksessa ja 
dokumentoinnissa, sekä 
yhteisöllisen tiedon tuottamisessa 
ja jakamisessa  

S1-S5  Tieto- ja  
viestintäteknologiset  
taidot   
Yhteisöllinen työskentely  

Oppilas osaa käyttää itsenäisesti 
ja yhdessä toisten kanssa 
suunnittelussa ja 
valmistamisessa sekä oman tai 
yhteisen käsityö-prosessin 
dokumentoinnissa tieto- ja 
viestintä-teknologiaa.  

T7 ohjata oppilasta tuntemaan 
käsityön, kädentaitojen ja 
teknologisen kehityksen merkitys 
omassa elämässään,  
yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja 
muussa työelämässä  

S7  Kädentaitojen ja käsityön 
merkityksen 
hahmottaminen 
arkielämässä ja 
yhteiskunnassa  

Oppilas osaa esimerkkien avulla 
kuvailla käsityön merkitystä 
arjessa, yhteiskunnassa ja 
työelämässä.  

T8 ohjata oppilaita taloudelliseen 
ajatteluun ja kehittämään 
käsityöprosessiin liittyviä valintoja,  
jotka edistävät kestävää 
elämäntapaa  

S8  Valintojen tekeminen ja 
niiden perustelut  

Oppilas osaa perustella käsityön 
merkityksen kestävälle 
elämäntavalle ja tehdä sen 
mukaisia valintoja 
työskentelyssään.  

  

    


