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Tutkimusväite

Taito- ja taideaineet ovat tärkeitä, koska niiden avulla 

• ihmisen minuus vahvistuu

• aivotoiminnat ja motoriikka kehittyvät 

• oppiminen tehostuu vuorovaikutuksen ja luovan ajattelun avulla. 
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Tutkimuskysymykset

• Miten taito- ja taideaineet vahvistavat ihmisen minuutta?

• Miten käsillä tekeminen ja toiminta vaikuttavat aivojen ja motoriikan 
kehittymiseen?

• Miten taito- ja taideaineet edistävät oppimista, vuorovaikutusta ja luovuuden 
kehittymistä?
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Tutkimusmenetelmänä Edmund Husserlin eideettinen 
reduktio



Osaaminen on taitoa 
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Taitopedagogiikka

• Yksilön näkökulma: taitavuuden merkitys persoonallisuuden tasapainoisen 
kehittymisen perusta, (vrt. taiteen perusopetuksen oppimiskäsitys)

• Yhteisön näkökulma: taitokulttuurin säilyttämisen ja kehittämisen edellytys

• Taito kuuluu käsitteellisesti yhteen toiminnan, erityisesti 
päämääräsuuntautuneen toiminnan, kanssa – jonkin taidon osaaminen 
näkyy ihmisen toiminnan välityksellä.

• Taidon kehittäminen vaatii myös tiedollisia ponnistuksia. 

• Taidon oppimisessa opettajalta saatu palaute lisää oppilaan tietoa 
tekemästään suorituksesta ja auttaa parantamaan sitä.  

(Haverinen 2009)
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Tieto ja taito 

• Tieto ja taito ovat saman asian kaksi eri puolta (Platon).

• Tietäminen tuo valoa kaaokseen ja on yhteydessä ihmisen kykyyn erottaa 
kuviteltu maailma todellisesta.

• Taitoon perustuvan toiminnan täytyy ilmentää kauneutta, harmoniaa ja 
mielen sopusointua, jotta toiminta on hyvää.

• Tietäminen tarkoittaa erinomaista taidon hallintaa.  (Varto 2008)

• Taidon ja tiedon liittää toisiinsa kokemus, joka näyttää samanlaiselta kuin 
tieto ja taito, mutta itseasiassa  tiedot ja taidot syntyvät kokemuksesta. 
(Kotkavirta 2002)

- ”Ainut tapa välttää virheitä on saada kokemusta ja ainut tapa saada 
kokemusta on tehdä virheitä.” (8. lk oppilas)
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Kehollinen taidon oppiminen – ”itsen projektin” 
näkökulmat ja päämäärät (Klemola 1992)

• Oppiminen alkaa perustekniikoista.

• Opettajan näyttämä malli/esimerkki ja sanalliset ohjeet ovat taidon 
oppimisessa keskeisiä tekijöitä.  

• Oppilaan visuaaliset mielikuvat tavoitteesta, liikkeen muistikuva, 
mentaalirepresentaatio, johon hän voi harjoitellessaan tukeutua. 

- ”Ajattelee, miten se pitää tehdä ja miettii, miten se pitäis tehdä oikein.” (6. lk oppilas)

• Oppilaan perusharjoittelu imitaatiota ja toistoa (ulkoinen päämäärä). 

• Opetustilanteessa opettaja voi näyttää asian uudestaan ja antaa 
palautetta oppilaan suorituksesta. 

• Oppiminen edistyy liikkeen sisäisen ja ulkoisen kontrollin myötä. 



• Oppilas oppii myös toisilta taitajilta (vertaisoppiminen).

- ”Kun on kaksi henkilöä, ei tarvitse ajatella yksin. Voi jutella kaikista asioista. Ei tarvitse pelätä.” (5. lk 
oppilas)

• Kokemuksen ja eläytymisen avulla oppilaan mielikuva liikkeen oikeasta suoritustavasta 
syvenee. (saman tekniikan variaatiot)

- ”Ainaki lautaillessa, siellä ilmassa ei oikein pysty miettiin pala palalta sitä lautajuttua, niin pitää sitä 
ennen miettiä ja vaan tehä se.”

• Oppimisprosessin aikana mielen intentio ja kehon kyky alkavat lähentyä toisiaan. 

- ”Täytyy ottaa huomioon, mihin oma keho pystyy ja mihin naapurin keho pystyy.” (8. lk oppilas)

• Harjoitusprosessissa kehon kaava (motoristen kykyjen järjestelmä, joka toimii ilman 
tietoista tarkkailua) ja kehon kuva (omaan kehoon liittyvien havaintojen, asenteiden, 
uskomusten systeemi) ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. 

• Kehon kaavan muutos koetaan taidon oppimisena.

• Kaikki tekomme vaativat tahtoa toteutuakseen, ja tahdossa kohtaamme maailman 
vastuksen ympärillämme. (Kitaro Nishida)
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”Sun pitää vaan ite ottaa se saha käteen ja mennä 
sahaamaan, siitä sä sen opit.” (9. lk oppilas)

• Taidon oppimisessa motivaatiolla, tekemisellä ja harjoittelulla on keskeinen 
merkitys.

- ”Kyllähän se just kun puutöissä oppii ongelmaratkaisua ja tollasta. Se on myös aika hyödyllinen 
tulevaa ammatinvalintaa varten, ko oon ajatellu ammattikoulussa mennä rakennuspuolelle, niin 
siellä oppii kaikkee hyödyllistä.” (9. lk oppilas)

• Taidot perustuvat monimutkaisiin ja laajoihin toisiinsa liittyneiden suoritusten 
ketjuihin. 

• Harjoittelun laadulla enemmän merkitystä kuin määrällä. 

• Harjoittelu alkaa opittavan taidon pienestä osasta ja laajenee kohti 
kokonaisvaltaisempaa osaamista.

• Harjoittelun avulla oppilaalle kehittyy sisäisiä malleja.

(Keskinen 2002, Kolehmainen 1991, Saariluoma 1995)
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Mielikuvaoppiminen

• Mielikuvaharjoittelu on sensomotorisen valmiuden tietoista kuvittelua.

• Mielikuvat voidaan rakentaa muistikuvien pohjalta.

• Mielikuvien avulla luodaan aivoille ja mielelle oppimistapahtumaan sopiva 
tila, muistiin kulkevat virtaukset ja aktivoivat kokemukset. (esimerkiksi 
laulun oppimisessa visuaaliset ja auditiiviset mielikuvat)

• Mielikuviin liittyy usein voimakas emotionaalinen lataus.

• Mielikuvaoppiminen (mentaaliharjoittelu) parantaa motorista suoritusta.

(Immonen 2007, Lindh 1998, Numminen 2005)
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Taito on hypoteettinen konstruktio, kuten 
oppiminenkin

• Taidot ovat oppimisen ja harjoittelun tulos.

• Huipputaidot ovat suhteellisen kapea-alaisia.

• Taidoissa fyysinen ja kognitiivinen aktiivisuus suuntautuu tavoitteeseen.

• Taito näkyy joustavana ja tilanteeseen sopeutuvana suorituksena. 

• Taidot perustuvat monimutkaisiin ja laajoihin toisiinsa liittyneiden suoritusten 
ketjuihin. 

(Keskinen 2002)
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Vuorovaikutus taidon oppimisessa

• Ihmisten välisellä niin sanallisella kuin sanattomallakin viestinnällä on suuri merkitys 
oppimisessa ja ihmiseksi kehittymisessä. 

- ”Kaikilla on erilaisia tapoja, ei välttämättä tule ajatelleeksi kaverin tapaan tehdä. Siinä 
oppii, kun on muiden kanssa.” (5. lk oppilas)

- ”Käsitöissä en kysy opettajalta, vaan kaverilta, joka on tehnyt sen asian. Jos on 
tehnyt jotain ekana, pitää kysyä opettajalta” (5. lk oppilas)

• Aivojen peilisolujen toiminta selittää osaltaan vuorovaikutuksen merkitystä. 

• Peilisolut aktivoituvat automaattisesti, kun ihminen itse tekee jotain tai katselee 
toisten toimintaa. 

• Oman tekemisen aikana pelisolujen aktivoituminen on voimakkaampaa kuin 
toisen ihmisen suoritusta katsottaessa. 

• Tiedostamatta jäljittelemme muiden tekemisiä, ja siten jaamme (ainakin jossain 
määrin) heidän kokemuksensa. 
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Hiljainen tieto

• Polanyi (tacit knowlwdge): ajattelun juuret ovat kehossamme, ja siksi 
tiedämme enemmän kuin osaamme sanoa. Tieto on kuin hiljaista 
ymmärrystä asiasta (implicit understanding). 

• Vaativat taidot opitaan käytännössä kokeneempien osaajien kanssa 
ongelmanratkaisuun. (toimintaympäristö, työvälineet, erilaiset käytännöt)

• Hiljainen tieto liittyy ihmisen olemisen tapaan, jonka muuttaminen on 
oppimisprosessin tulos.

• Rikastava vuorovaikutus oppimisessa: toisten arvostaminen, luottamus, 
yhteenkuuluvaisuudentunne, innostus, kiinnostus 

(Hakkarainen & Paavola 2008, Syrjäläinen 2006, Tynjälä 2007)
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”Ei nyt koulussa mitään massiivisii 
onnistumisii” (8. lk oppilas)

• Tunteet vaikuttavat tietoisuutemme syntyyn ja ovat läsnä oppimisessa ja 
vuorovaikutuksessa.

• Onnistumisen kokemus synnyttää monenlaisia, myönteisiä kokemuksia.

- ”Mulla oli Ä-LYT-TÖ-MÄN hyvä fiilis tekstiilityössä. Onnistuin tekemään 
vedenpitävän penaalin. Se lensi jorpakkoon, niin se ei kastunut sisältä. Se tuntuu 
just niin ku hyvälle, jos saa työnsä valmiiksi, ja se on arvosanaltansa hyvä ja tosi 
hieno. Sitä tykkää käyttää, siit tulee hyvä tunne.” (6. lk oppilas)

• Epäonnistuminen voi turhauttaa, mutta sitäkin tarvitaan taidon oppimisessa.

• Aivojen palkintojärjestelmä (effort-driven rewards circuit) pysyy kunnossa, 
kun ihminen tekee jotain fyysistä, erityisesti sellaista, missä hän voi käyttää 
käsiään ja samalla nähdä ja tuntea työnsä tulokset.  
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Palaute
• Taidon oppimisessa välitön palaute on tärkeää, jotta harjoittelu tuottaa tulosta ja 

oppilaan motivaatio harjoitteluun säilyy. 

• Taidon oppimisen alkuvaiheessa annettu palaute edistää oppimista, kun se 
annetaan mahdollisimman monen suorituksen yhteydessä.

• Palaute voi olla sellaista, jonka oppilas voi hankkia itse (intrinsic), mutta se voi 
olla myös muilta saatua (extrinsic).

• Opettajalta ja toisilta oppilailtakin saatu kannustava palaute rohkaisee jatkamaan 
yrittämistä vaikeankin asian parissa. 

- ”Kaverin merkitys on tosi tärkeä. Saa tukea ja rakentavaa palautetta. Kaveri tietää, 
millainen sä oot, vaikka opettaja ei tietäis. Ne osaa kannustaa.” (9. lk oppilas)

• Henkilö, jolla on kehittyneisiin sisäisiin malleihin perustuvat edistyneet taidot, 
käyttää erityisesti hyväkseen sisäistä palautetta. 

(Keskinen 2002, Leibold & Schwartz 2015, Mononen 2007)
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Palaute eli oppimisen arviointi

Tehokas palaute liittyy kolmeen keskeiseen kysymykseen:

• Mikä on tehtävän tavoite? (kriteerit onnistumiselle)

• Miten siinä onnistun?

• Mitä sen jälkeen? 
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Palaute eli oppimisen arviointi

Jokainen edellä mainituista kysymyksistä toimii neljällä tasolla:

• Tehtävän taso (kuinka hyvin tehtävä on ymmärretty?)

• Prosessin taso (mitä pitää tehdä?)

• Itsesäätelyn taso (omien toimintatapojen tarkastelu, metakognitiivinen taso)

• Persoonan taso (itsearviointi ja sen vaikutus oppijaan)

(Hattie & Timperly 2007)
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Palautteen antamisen tapoja

• Tarkentava palaute (corrective feedback) kohdistuu tiettyyn yksittäiseen 
asiaan. Vaatimus, joka puuttuu oppilaan suorituksesta. 

• Episteeminen palaute sisältää kehotuksen, kysymyksen ajattelun 
selventämiseksi.

• Suggestiivinen palaute pyrkii oppilaan ajattelun laajentamiseen kysymyksillä 
ja esimerkeillä.

• Palautteen antamisessa voidaan yhdistellä edellä mainittuja tapoja.

• Episteemisen ja suggestiivisen palautteen yhdistelmässä käytetään 
kysymyksiä ja ehdotuksia oppilaan ajattelun ja suorituksen 
parantamiseksi.

(Leibold & Schwartz 2015)
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Ihmisyyden iholla

• Palaute lisää oppilaan tietämystä omasta suorituksestaan. 

• Palautteen antamisen tyylillä ja sensitiivisyydellä on merkitystä: 
kannustammeko vai lannistammeko?

• Opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa oppilaan kokemaan 
hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

• Hyvinvointia edistää turvallinen ja hyväntahtoinen sosiaalinen ympäristö, 
joka tukee oppilaan monipuolisen osallistumisen vuorovaikutteiseen 
oppimiseen. 
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• Opiskelu, työelämä ja aktiivinen 
kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja 
taidonalojen hallintaa sekä niitä 
yhdistävää osaamista. Jokainen oppiaine 
edistää osaltaan laaja-alaisen osaamisen 
taitoja.

• Taito- ja tietotavoitteet kunkin 
oppiaineen tavoitteiden osana

• Yksittäisen sisällön osaamisesta kohden 
laajempaa taidon hallintaa: Millaisia 
taitoja opin tämän oppimistehtävän 
tekemisen avulla? Taidon osaamiseen 
päästään monen erilaisen sisällön avulla.

• Tulevaisuuden taidot?
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POPS2014 Taito osana 
perusopetusta



Käsityötaito perusopetuksessa
• Kaikille yhteinen, yleissivistävä oppiaine vuodesta 1998 alkaen (Perusopetukslaki 11 §)

• Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita yksittäisen taidon hallinnan sijasta kokonaiseen 
käsityöprosessin hallintaan.

• "Kokonaisella käsityöllä tarkoitetaan tekemistä, jossa sama henkilö suorittaa käsityöprosessin kaikki eri 
vaiheet itse: hän ideoi, tekee visuaalisia ja teknisiä suunnitelmia, valmistaa tuotteen ja lopulta arvioi 
tuotetta sekä prosessia. Kokonaiseen käsityöhön kuuluvat eri vaiheet siten, että jos jokin vaihe jää 
toteutumatta, on prosessi ositettua käsityötä."

• Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan 
perustuvaa toimintaa. 

• Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja vuosiluokilla 1–9. (POPS2014, Käsityön 
oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet).

01/10/2022 22

Monimateriaalisuus tarkoittaa käsityöoppiaineeseen sisältyvien tuttujen ja uusien 
materiaalien kokeilemista, testaamista ja mahdollista yhdistämistä. 
Käsityöprosessissa (esim. tuotteessa tai teoksessa) voidaan 
tarkoituksenmukaisesti yhdistää useita erilaisia käsityön eri työtavoille (teknisen 
työn- ja tekstiilityön työtavat) luonteenomaisia materiaaleja. Käsityöprosessi 
(esim. tuote tai teos) voidaan myös toteuttaa käyttämällä perinteistä, tuttua ja 
totuttua materiaalia, mutta sen toteutuksessa hyödynnetään uutta tai aiemmasta 
poikkeavaa, erilaista työstämismenetelmää/tapaa/teknologiaa.
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Käsityö oppiaineena

• On tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa 
toimintaa.

• Toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia 
visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä 
valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja.

• Opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja 
kehittämään erilaisia teknologisia 
sovelluksia sekä käyttämään opittuja 
tietoja ja taitoja arjessa. 

• Kehittää oppilaiden avaruudellista 
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä 
tekemistä. 

• Edistää motorisia taitoja, luovuutta ja 
suunnitteluosaamista.

• Käsityön taidon merkitys on pitkäjänteisessä, 
innovatiivisessa työskentelyprosessissa, sekä 
itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää 
tuottavassa kokemuksessa. 

• Vahvistaa edellytyksiä monipuoliseen 
työskentelyyn.
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Monipuolinen käsityö toteutuu prosessina, 
jota ajatus ohjaa ja johon sisältyy idea 
tuotoksesta sekä ajatus ja tieto sen 
toteuttamisesta. Monipuolinen työskentely 
sisältää tasa-arvoisesti sekä teknisen työn 
että tekstiilityön työtapoja. Jokaisessa 
oppilaan toteuttamassa käsityöprosessissa 
valmistetaan tuotteita tai teoksia jonkun 
tietyn tai tiettyjen materiaalien työstämisenä 
juuri niille sopivin välinein ja työmenetelmin.
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LEIKKI

Oppimistehtävien 
vaikeustaso 
kasvaa

TUTUSTUMINEN

HARJOITTELU

SOVELTAMINEN

Kokonaisen 
käsityöprosessin 
hallinta

Mitä?

Miten?

Miksi?

Mitä?

Miten?

Miksi?

Mitä?

Miten?

Miksi?

3.-6. 
Oppijana 
kehittyminen

7.-9. Yhteisön 
jäsenenä 
kasvaminen

1.-2. 
Koululaiseksi 
kasvaminen

Varhaiskas
vatus

Vuosiluokat

KOHTI 
INNOVAATIOTA

TAITAVASTI 
TEHDEN

KOKEILEVASTI 
TUTUSTUEN

Käsityön taidon opetuksen jatkumo 1 lk ->

Oppilaan rooli ja 
vastuu oman 
työn 
suunnittelusta ja 
valmistuksesta 
kasvaa. 

Opettajan rooli 
vähenee
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Käsityön oppimisjatkumo: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-
ja-tutkinnot/kasityon-opetuksen-
oppimisjatkumo-
varhaiskasvatuksesta-ylakouluun
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Käsityön opetuksen tunnit

Taidon opettamiseen käytettävä aika
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Tuntijakoasetus 
2012
https://minedu.fi/d
ocuments/1410845
/4123068/Perusop
etuksen-tuntijako-
Valtioneuvoston-
asetus-
28.6.2012.pdf/8c9
04085-afa3-46c0-
9edc-12bc3eef52bf

Tuntijakoasetus 
2018
https://www.finlex.
fi/fi/laki/alkup/201
8/20180793

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ja valinnaiset aineet tuntijaossa

tunnit



Käsityön taitojen opetukseen 
käytettävät 
vähimmäisvuosiviikkotunnit

• Opetuksen vähimmäismäärä 11 vuosiviikkotuntia 
vuosiluokilla 1-9

• vuosiluokat 1-2: 4 vvt
vuosiluokat 3-6: 5 vvt
vuosiluokat 7-9: 2 vvt

• lisäksi taide- ja taitoaineiden valinnaisista 
tunneista (vuosiluokat 1-6: 6 vvt + vuosiluokat 7-
9: 5 vvt) käsityön opetukseen osoitetut 
vuosiviikkotunnit

• Hyvin usein käsityötä opetetaan vuosiluokilla 1-7, noin 
2vvt kullakin vuosiluokalla riippuen opetuksen järjestäjän 
päätöksistä (paikallinen tuntijako)

• Päättöarviointi tehdään oppimäärän päättyessä joko 
luokalla 7, 8 tai 9 riippuen oppilaan valinnoista. 

01/10/2022 Opetushallitus 29Kuvat: Marika Kerola, Johanna Säilä



Käsityön valinnaisuus, 
kaksi eri resurssia
8 ja 9 vuosiluokilla käsityötä opiskellaan usein kahdesta eri 
valinnaisuuden resurssista valiten:

1) Käsityön valinnaiset tunnit 5vvt (taide- ja 
taitoaineiden valinnaiset tunnit, kaikille yhteisen käsityön 
opiskelu jatkuu)

Käsityöhön liittyvät valinnaiset aineet

Päätetään ja kuvataan paikallisesti (nimi, tavoitteet, sisällöt, 
arvioinnin toteutuksen kuvaus).

1) Käsityön syventävät valinnaiset aineet. Esimerkkejä 
valinnaisten aineiden paikallisesti päätetyistä aihepiireistä ja 
valmistusmenetelmistä, joita oppilas voi valita: Vaatetus, 
tekstiilityö, elektroniikka, robotiikka, 3D tulostus, neulonta, 
huovutus, kankaanvärjäys, tekninen työ, 
tietokoneavusteinen suunnittelu (CNC, laser)…

2) Käsityöhön liittyvät soveltavat valinnaiset aineet 
(esimerkiksi kahden eri oppiaineen yhdistelmä BG + KS = 
Kalastusta itsetehdyillä vaapuilla, kasvivärjäys).
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Henri Orell, Tiia Hintsa



Käsityö ja käsityön valinnaiset tunnit
sekä käsityöhön liittyvät valinnaiset aineet
Luku 12.1 ja 12.2 (POPS 2014) 
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Kaikille yhteiset taide- ja 
taitoaineet 
- Musiikki (8), kuvataide (9), 

käsityö (11 vvt), liikunta (20), 
kotitalous (3)

Taide- ja taitoaineiden oppimäärä perusopetuksessa vuosiluokilla 1 ̶ 9 (51vvt)

Taide- ja 
taitoaineiden 

valinnaiset tunnit

+ 6 vvt vuosiluokilla 1 ̶ 6  

5 vvt vuosiluokilla 7 ̶ 9

Valinnaisten aineiden oppimäärä, vähintään 9 vvt vuosiluokilla 1 ̶ 9

Soveltavat valinnaiset aineet 
- voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai  
laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueista
- nimi esim. Luonnonväreillä värjääminen, Kalastusta 
itsetehdyillä vaapuilla (BG + KS)

Syventävät valinnaiset aineet
- syventävät,  laajentavat yhteisten  oppiaineiden 
sisältöjä
- nimi esim. Tekninen työ, Tekstiilityö, Vaatetus 1-
2, Langoilla leikitellen, Pienoismallit, Värjäys, 
Robotiikka ja elektroniikka, Tuunaten ja hitsaten…
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POPS2014 
määrittelee käsityölle
8 tavoitetta
(opetuksen
tavoitteet).

Osaamisen arviointi 
tehdään jokaisella
vuosiluokalla
suhteessa
paikallisesti kullekin
vuosiluokalle
kohdennettuihin
tavoitteisiin.

Kokonaisarviointi. 
Opettaja(t) yhdessä.

Millaisia taitoja
oppilas on vuoden / 
opintojakson aikana
oppinut? 
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Käsityö

Teknisen työn 
työtavat

Tekstiilityön 
työtavat

S1: 
Innovointi

S2: 
Muotoilu

S3: Kokeilu 
(materiaalit 

ja 
valmistusm
enetelmät)

S4: 
Dokumentoi

nti ja 
arviointi

S5: 
Tekeminen

S6: 
Työturvallisuus

S7: 
Yrittäjämäin

en 
oppiminen

S8: 
Tiedostamin

en ja 
osallistumin

en

Tavoitteet 

1 - 8

Sisällöt
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Opetussuunnitelman perusteiden 
mukaan opetusta ja opiskelua 
ohjaavat paikallisessa 
opetussuunnitelmassa 
määritellyt yhteisen käsityön 
tavoitteet ja niihin liittyvät 
sisältöalueet. Opetuksessa 
käytetään sekä teknisen työn 
että tekstiilityön työtapoja, 
oppimisympäristöjä ja 
materiaaleja.



Taidon opettamisen 
suunnittelu 
vuosiluokat 3–6

• Oma, paikallinen opetussuunnitelma: Onko 
tavoitteita kohdennettu eri vuosiluokille? 
Onko sisältöjä täsmennetty?

• Oppijana kehittyminen

• Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia taitoja 
-> Käsityöprosessin hallinta ja sen 
dokumentointi.

• Käytetään monipuolisesti erilaisia 
materiaaleja

• Käsityöprosessin lopputulemana voi syntyä 
tuotteita ja teoksia. 

• Pohditaan erityisesti kysymystä ”Miten”?

01/10/2022 Opetushallitus 34

Opettajan opetuksen 
tavoitteet



Esimerkki vuosiluokan 3–6 
paikallisesta 
opetussuunnitelmasta

• Kokonaisen käsityöprosessin hallinnan 
vahvistaminen (ideointi, kokeilu, suunnittelu, 
tekeminen ja dokumentointi sekä esittely).

• Käsityön oppimistehtävien pohjana ovat 
ilmaisu, muoto ja teknologia:
- Ilmaisun tehtävänantoesimerkki: elämys, 
taide, pelit, leikit, kokemus, tunteet, aistit
- Muotoilun tehtävänantoesimerkki: 
arkielämän, esineiden, luonnon- ja 
rakennetun ympäristön havainnointi uusien 
ideoiden kehittämiseksi.
- Teknologian tehtävänantoesimerkki: 
korostaa erityisesti esineen tai ilmiön 
toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää tietoa, 
taitoa ja sen soveltamista
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Paikallisesti vuosiluokille kohdennetut tavoitteet:

3. Lk T3, T4, T5
4. Lk T3, T4, T5, T6
5. Lk T2, T3, T4, T5, T7, T8
6. Lk T2, T3, T4, T5, T6, T7

Etsitään 
oppilaiden 

kanssa 
vastauksia 

kysymyksiin 
”Mitä ja mikä?”



S3 Kokeilu (vuosiluokka 6):

• Kokeillaan ohjatusti teknisen työn ja tekstiilityön 
työtapoihin liittyviä materiaaleja (puu, metalli, 
muovi, kuidut, langat, kankaat, kierrätysmateriaali) 
sekä aiemmin opittujen työmenetelmien lisäksi 
vuosiluokalle kuuluvia työmenetelmiä:

*poraaminen (pylväsporakone)
*koneellinen sahaaminen (esim. konelehtisaha)
*tietokonepohjainen 3D tuotesuunnitteluohjelma
*teknologiaopetus (esim. ompelukoneen ja muun 
laitteen ohjelmointi, piirilevy)
*kolmiulotteinen rakenne
*metallin muotoaminen (esim. kuumamuokkaus)

• Kokeilujen pohjalta jatketaan ideointia ja 
suunnittelua ohjatusti

• Myös kokeilu ja siitä tulevat johtopäätökset voivat 
olla itsessään tavoite.

• Ymmärretään tavallisimpien työskentelyyn 
käytettävien koneiden ja laitteiden 
toimintaperiaatteet.

S3 Kokeilu (vuosiluokka 3):

• Kokeillaan teknisen työn ja tekstiilityön työtapoihin 
liittyviä materiaaleja (puu, metalli, muovi, kuidut, 
langat, kankaat, nahka, paperi, luonnon- ja 
kierrätysmateriaalit) sekä aiemmin opittujen 
työmenetelmien lisäksi ainakin vuosiluokalle 
kuuluvia työmenetelmiä:

*mittaaminen ja merkitseminen (kaava)
*pensselin käyttö
*koneompelun alkeet
*virtapiiri (elektroniikan alkeita)
*silittäminen
*metallin taivuttaminen
*lankatöiden alkeet
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© Marika Kerola

• Kokeilujen pohjalta jatketaan 
ideointia ja suunnittelua, 
edelleen ohjatusti. Myös kokeilu 
ja siitä tulevat johtopäätökset 
voivat olla itsessään tavoite.

• Tutustutaan ohjatusti 
tavallisimpien työskentelyssä 
käytettävien koneiden ja 
laitteiden toimintaperiaatteisiin.

© Riitta Huovila



Arviointia vuosiluokalla 3–6

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

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan 
opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 
[kohdennettuihin] 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 (laaja-alainen osaaminen).
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• Paikallinen opetussuunnitelma: Onko 
tavoitteita kohdennettu eri vuosiluokille? 
Onko sisältöjä täsmennetty?

• Yhteisön jäsenenä kasvaminen

• Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia taitoja 
-> Käsityöprosessin itsenäisempi hallinta ja 
sen dokumentointi.

• Käytetään monipuolisesti erilaisia 
materiaaleja sekä koneita, laitteita ja 
työvälineitä. Kiinnitetään huomiota 
työturvallisuuteen.

• Pohditaan erityisesti kysymystä ”Miksi”?
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Taidon opettamisen 
suunnittelu 
vuosiluokat 7–9

Opettajan opetuksen 
tavoitteet



Esimerkki vuosiluokan 7–9 
paikallisesta 
opetussuunnitelmasta

• Kokonaisen käsityöprosessin itsenäisemmän 
hallinnan vahvistaminen (ideointi, kokeilu, 
suunnittelu, tekeminen ja dokumentointi).

• Käsityön oppimistehtävän pohjana ovat 
ilmaisu, muoto ja teknologia:
- Ilmaisun tehtävänantoesimerkki: elämys, 
taide, pelit, leikit, kokemus, tunteet, aistit
- Muotoilun tehtävänantoesimerkki: 
arkielämän, esineiden, luonnon- ja 
rakennetun ympäristön havainnointi uusien 
ideoiden kehittämiseksi.
- Teknologian tehtävänantoesimerkki: 
korostaa erityisesti esineen tai ilmiön 
toimintaperiaatteita ja siihen liittyvää tietoa 
ja sen soveltamista.
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Etsitään 
oppilaiden 

kanssa 
vastauksia 

kysymyksiin 
”Mitä ja mikä?”

© Marika Kerola



S3 Kokeilu (vuosiluokka 7):

• Käytetään vaativampia koneita (esim. oiko- ja tasohöylä, 
vannesaha, jyrsin, metalli- ja puusorvi, hitsauslaitteet, 3D 
tulostin, saumuri, kirjova ompelukone, kangaspuut) ja niiden 
teknologiaa kokeilujen apuna.

• Kokeillaan luovasti ja rohkeasti perinteisiä sekä uusia 
materiaaleja ja valmistustekniikoita.

• Hyödynnetään uusimpien teknologioiden mahdollisuuksia 
oppimistehtävien toteutuksessa (sulautetut eli ohjelmoitavat 
järjestelmät: esim. lasertyöstöyksikkö, CNC-jyrsin, E-
tekstiilisovellukset).

• Tutustutaan ja kokeillaan tavallisimpien työskentelyyn 
käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita

• Kokeilujen avulla etsitään tuotesuunnittelutehtävään sopivia 
ratkaisuja.
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Käsityön oppimistehtävien avulla oppilas 
osoittaa oman taitonsa osaamista
• Käsityön eri oppimistehtävien avulla oppilas 

osoittaa osaamistaan käsityön oppituntien aikana 
sekä lukuvuosi että myös päättöarviointia varten.

• Oppimisen tavoitteet kriteeritaulukoissa (6. 
vuosiluokan lukuvuosiarviointi ja 
päättöarviointi) kuvaavat sitä osaamista, joka 
oppilaalla tulisi olla vuosiluokan 6. lopulla tai 
oppiaineen päättövaiheessa.

• Osaamisen tasoa kohden pyritään ikätason 
mukaisesti suunnitelluilla oppimistehtävillä.

• Seuraavat esimerkit on kirjoitettu kuvitteellisesti 
kuvaamaan sitä, miten käsityön tavoitteet, sisällöt 
ja laaja-alaisuus nivoutuvat opetuskerroilla 
tapahtuvaan opetukseen ja mitä asioita otetaan 
oppimistehtävien arvioinnissa huomioon. 
Jokaisella koululla on erilaiset resurssit ja 
mahdollisuudet oppimistehtävien 
toteuttamiseen.

• Eri arviointikriteereiden avulla opettaja pystyy 
määrittelemään oppilaan osaamisen tasoa 
lukuvuosiarvioinnissa tai perusopetuksen 
päättövaiheessa.

• Opettajat yhdessä muodostavat 
lukuvuosiarvioinnin tai päättöarvioinnin 
oppilaan osaamisen perusteella suhteessa 
tavoitteisiin, käyttäen kriteereitä.
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Kaksi oppimistehtävä esimerkkiä vuosiluokalta 7
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/valmista-tuote-joka-suojaa-jotakin https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/valmista-tuote-joka-ilmentaa-iloa-jatai-
valoa



Formatiivinen arviointi opettajan 
käytännön työssä, esimerkkejä 
kouluista
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Formatiivinen arviointi käsityössä on

• Oppilaan työskentelyn ja oppimisen välitöntä ja jatkuvaa 
seuraamista (tarkkailua)

 ja siitä seuraavaa välitöntä palautteen antoa, 
ohjaamista tai kysymyksiä oppilaalle

 suullisesti ilmaisten, kädestä pitäen / otetta tukien, 
näyttäen esimerkkiä / mallia, hyväksyvä katse / 
olalle taputus, kannustava nyökkäys, 👍, pään 
pudistus, joskus estävä / varoittava huudahdus

 viesti oppilaalle: toimiiko hän oikein ohjeiden 
mukaisesti, missä pitää varoa, parantaa, haastaa 
itseään enemmän…

Johanna Säilä 2021

© Tiia Hintsa

© Tiia Hintsa



Suunnittelu, 
kokeilu, 

testaaminen

Tehtyjen 
ratkaisujen 

arviointi 
omassa 

käsityöprosess
issa

Kuinka tehtyjä 
ratkaisuja 

voidaan parantaa

Miten tehdyt 
ratkaisut ovat 
vaikuttaneet 

omaan 
käsityöproses

siin
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Formatiivinen arviointi käsityössä on



Formatiivinen arviointi käsityössä on

• Kirjallisia muistiinpanoja opettajalle itselleen tai oppilaalle 
oppimispäiväkirjaan, wilmaan tai yhteiselle oppimisalustalle koko ryhmälle. 
Dokumentointeja opettajan ja oppilaiden ottamine kuvina ja videoina.

• Kirjallisia / toiminnallisia tehtäviä, testejä, kokeita, Kahootteja, yhteisille 
oppimisalustoille tuotettua tietoa 

• Vertaispalautetta hymiöin 👍😉👌👏💯😕, suullisesti tai kirjallisesti 

 Jos formatiivinen arviointi kerryttää käsityössä summatiivista osaamista – 
dokumentoi

Johanna Säilä 2021



Johanna Säilä 2021

Oppilaan työskentelyn ja 
oppimisen välitöntä ja 
jatkuvaa seuraamista 
(tarkkailua)

Kaavat ja niiden asettelu, 
neulojen asettelu, leikkuujälki, 
oma suunnitelma ja sen 
lukutaito, kokoamisjärjestys, 
työskentelytaito… (toiminnan 
seuraamista)
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n Ohjaamista parempaan, itsensä 
ylittävään.
Esimerkiksi opetusta miten jokin asia 
ilmaistaan oikein käsityön kielellä



Johanna Säilä 2021

Opettajan omia muistiinpanoja itselle 
(mutta dokumentoituna tarvittaessa 
- > kerryttää summatiivista 
osaamista)
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Oppilaan päiväkirjaan kertyvää 
dokumentointia 



Johanna Säilä 2021F
o

rm
a
ti

iv
in

e
n

 a
rv

io
in

ti
 k

ä
si

ty
ö
ss

ä
 o

n

Oppilaan itse kirjoittama ohje 
kertoo oppilaan osaamisesta

Kannustava palaute 
oppimispäiväkirjaan / 
osaaminen muistiin oppilaalta 
ja opettajalta
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Oppilasryhmän yhdessä 
tehtyyn tehtävään jää jälki 
kunkin osallisuudesta, 
aktiivisuudesta ja osaamisesta

Toiminnallinen ompelutesti, 
jossa opettaja vain tarkkailee 
ja kirjaa. Oppilaat toimivat 
ohjeen mukaan. Puhua ei saa.
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Vertaispalautetta hymiöin 👍😉👌👏💯, suullisesti tai kirjallisesti – 
miten suunnitelma on toteutumassa tai toteutunut



Summatiivinen käsityötaidon 
arviointi, miten tavoitteet on 
saavutettu
Vuosiluokilla 7–9

• Arviointia voidaan antaa oppimistehtävittäin (tiedoksi 
oppilashallintajärjestelmään), välitodistukseen ja 
lukuvuositodistukseen (paikalliset ratkaisut).

• Päättöarviointi sillä vuosiluokalla, jolloin kaikille yhteinen 
käsityön opetus päättyy (vähimmäisvuosiviikkotunnit ja 
taide- ja taitoaineiden valinnaiset käsityön tunnit). 
POPS2014 uudistettu luku 6, tarkemmin kohta 6.11.1 
Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusop
etuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf

• Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikätaso.

• Päättöarviointi tehdään suhteessa oppiaineen kaikkiin 
tavoitteisiin, käyttäen päättöarvioinnin kriteerejä.
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Oppilaan dokumentoima 
käsityöprosessi toimii 

arvioinnin välineenä. Oppilaalle 
itselleen kuin myös opettajalle. 

Miten taito kehittyy, missä 
ollaan juuri nyt?



Johanna Säilä 2021
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Kiitos
marjo.rissanen@oph.fi
tiia.hintsa@oph.fi


