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T1
Oppilas suunnittelee työskentelyään sekä ideoi, tutkii ja kokeilee yritteliäästi.
T2
Oppilas asettaa käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita.
Oppilas toteuttaa niiden perusteella kokonaisen käsityöprosessin.
Oppilas osaa arvioida oppimistaan.
T3
Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä
kehittää innovaatioita.
T4
Oppilas käyttää sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleita.
Oppilas vahvistaa visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan ja ottaa nämä huomioon tuotteen
valmistamisessa.
T5
Oppilas havainnoi, ennakoi ja reagoi työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin.
Oppilas toimii turvallisesti käsityöprosessissa.
T6
Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa
sekä dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.
T7
Oppilas tuntee käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkityksen omassa elämässään,
yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.
T8
Oppilas ymmärtää taloudellista ajattelua ja käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää
elämäntapaa, sekä ottaa nämä huomioon omassa työskentelyssään.
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S1 Innovointi
Laaditaan tehtävänannon pohjalta suunnitelma tuotteesta, työskentelyjärjestyksestä ja aikataulusta ja
valmistetaan tuote oman suunnitelman pohjalta. Dokumentoidaan käsityöprosessi kuvaamalla tai
kirjoittamalla.
Tarjotaan avoimia tuotesuunnittelutehtäviä, joissa itse keksitään ratkaisuja tuotteen muotoon,
rakenteeseen ja toimintaan ottaen huomioon resurssit (aika, taidot, materiaalit, työvälineet,
työturvallisuus, kustannukset).
Kannustetaan persoonallisiin, innostaviin ratkaisuihin tehtävän käsittelyssä.
Kannustetaan yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia kulttuurillisia näkökulmia uutta näkemystä ja
innovaatioita synnyttäen.
S2 Muotoilu
Tutustutaan tuotteen funktioon käsitteenä sekä tuotteen ominaisuuksiin, kuten toimivuus, ilmaisevuus,
esteettisyys.

S3 Kokeilu
Kannustetaan kokeilemaan omien kokemusten pohjalta sekä omia kokemuksia kasvattaen työvälineitä ja
materiaaleja vapaasti, turvallisuusnäkökulmat huomioiden.
Käytetään suunnitteluohjelmaa oman tuotteen suunnittelussa.
S4 Dokumentointi ja arviointi
Havainnollistetaan omia ideoita ja suunnitelmia.
Tehdään suunnittelu- ja työskentelyprosessista sekä tuotteesta raportti, joka voi esimerkiksi sisältää
kuvia, videota ja kirjallisen selostuksen työskentelyvaiheista. Arvioidaan omaa oppimista.
Ymmärretään käsityön merkitys yksilön hyvinvoinnille.
Ymmärretään kokonaisen käsityöprosessin positiiviset vaikutukset yksilön kehitykselle: tuotteen ja
prosessin suunnittelutaidot, valmistus- ja arviointitaidot, hienomotoriset taidot sekä niiden tarpeellisuus
arki- ja työelämässä.
S5 Tekeminen
Oppilas syventää käsityö tietojaan ja taitojaan monipuolisesti oman mielenkiintonsa suuntaisesti.
Perehdytään syvemmin käsityössä käytettävän materiaalin syntymiseen, jalostamiseen, käyttöön sekä
kierrättämiseen ja käytöstä poistamiseen kiinnittäen huomiota ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
kestävyyteen.
Käytetään suunnitelman ohjaamana tarkoituksenmukaisia muita materiaaleja tuotteen valmistamisessa
sekä perehdytään materiaalien ominaisuuksiin ja työstöön.
S6 Työturvallisuus
Käytetään turvallisia työskentelymenetelmiä ja suunnitellaan työvaiheet omaan taitotasoon sopiviksi.
Opiskellaan varoitus-, kielto- ja ohjekyltteihin liittyviä sisältöjä.
Tutustutaan kemikaaleissa oleviin merkintöihin sekä opiskellaan erilaisten käsityössä käytettävien
kemikaalien ominaisuuksia.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen
Tutustutaan lähialueen elinkeinoelämään ja ammatteihin.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen
Oppilasta kannustetaan itsenäisesti tutustumaan erilaisiin käsityötaitoihin ja käsityön mahdollisuuksiin:
käsityöblogit, sosiaalisen media, näyttely-, yritys- ja museovierailut, vierailevat taitajat koululla.
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Harjoitellaan pukeutumiseen liittyvän tekstiilin (vaate tai asuste) valmistamista ompelemalla perehtyen
syvällisemmin ompelukoneisiin ja saumureihin sekä tekstiileihin liittyviin mittataulukoihin.
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kemikaalien (värjäys, pintakäsittely, piirilevyn valmistus, liimat, ohenteet) ominaisuuksia.
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