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Toteutus

Seitsemännellä luokalla opiskelu sekaryhmissä

Opetusaika puoliksi käsityön opettajien kesken Opetusaika puoliksi käsityön opettajien kesken 

2 vvt

Opetustunnit vähentyneet

Ryhmäkoko ja säästöt 



Valinnaiskurssit 7-9 luokka

 Taide – ja taitoaineiden valinnaisaineet 5 vvt

Oppilaat valitsevat Oppilaat valitsevat

 Yksi pitkä valinta kahdeksannelle – ja yhdeksännelle luokalle 2 vvt

 Yksi lyhyt valinta kahdeksannelle luokalle

 Näille opinnoille opetussuunnitelmat laaditaan kaikille kouluille yhteisesti 
esim. käsityön syventävät opinnot



Valinnaisaineet 7-9 luokka

 Kaikille yhteiset valinnaisaineet 6 vvt.

 Oppilaat valitsevat

 Yksi pitkä valinnaisaine kahdeksannelle – ja yhdeksännelle luokalle 

2 vvt. Tekninen työ2 vvt. Tekninen työ

 Yksi lyhyt valinnaisaine kahdeksannelle – ja yhdeksännelle luokalle, 
valinta pyritään tekemään eri valinnaisaineisiin. Teknologia, arjen 
kädentaidot.



Käsityön syventävät opinnot

 Käsityön syventävien opintojen järjestäminen kahdeksannella- ja 
yhdeksännellä luokalla.

 Käsityön syventävien opintojen ollessa oppilaan omaa valintaa, laaditaan 
näiden tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suunnitelma. Taide-ja 
taitoaineiden valinnaistunteja on yläkoulussa 5 vvt.



Esimerkki käsityön syventävien opintojen 
oppisisällöistä:

Nimi: Käsityön syventävät opinnot

 Tavoite: Käsityön sisältöalueiden tavoitteiden syventäminen.

Sisällöt: Liikkumisen, asumisen, muotoilun ja teknologisien aihepiirien  Sisällöt: Liikkumisen, asumisen, muotoilun ja teknologisien aihepiirien 
toteuttaminen kokonaisen käsityön prosessin keinoin. Tuotteiden 
suunnittelu ja valmistaminen teknisen- ja tekstiilityön työtavoin. 
Teknologisiin ilmiöihin tutustuminen. Oppilaslähtöisten 
oppimistehtävien parissa työskentely. Oppilas vaikuttaa valinnoillaan 
oppimistehtäviin, oppimisympäristöihin ja työtapoihin.



Toteutus esimerkki yksi:

 Opettajia kaksi, jotka toimivat omissa opetustiloissaan. Valintoja on riittävän paljon ryhmän 
muodostumiseen.

 8 LK

1/4 2/4         1/41/4 2/4         1/4

suunnittelu oppimistehtävien mukainen työskentely,                    dokumentointi

painotus oppilaan oman työskentelyn mukaan

oppimisympäristöjä hyödyntäen

9 LK

Projektit 1 Projekti 2

Oppilas voi painottaa opiskeluaan valitsemassaan projektissa eri työtiloissa työturvallisuus 
näkökohdat huomioiden. Suunnittelu ja dokumentointi ovat mukana työskentelyssä.



Toteutus esimerkki kaksi:

 Valintoja 16 oppilasta tai vähemmän. Koulukohtainen päätös miten 
valinnaistunnit pidetään. Opetus tulee järjestää ja miettiä ratkaisut 
tapauskohtaisesti.

 8LK  ja   9LK

 Tavoitteet ja sisällöt esimerkin yksi mukaisesti



Huomioita toteutukseen:

 Opetussuunnitelmaa tulee lähestyä oppilaslähtöisesti ja oppilaan 
oikeusturvan kannalta. Opetus tulee järjestää niin, että opetuksen 
järjestäminen ja toteutus tukevat oppilaan motivaatiota. Nämä asiat 
ovat uuden opetussuunnitelman hengen mukaisia ja tukevat 
oppilaiden yhdenvertaisuutta.

 Käsityön valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet antavat hyvät  Käsityön valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet antavat hyvät 
lähtökohdat opetuksen järjestämiseksi. Opetussuunnitelman perusteet 
antavat lisäksi mahdollisuuden erilaisille toteutuksille. Kuinka opetus 
käytännössä toteutetaan niin, että oppilaat saavat syventää 
opintojaan (luokat 8-9) omien mielenkiinnon kohteiden mukaan ja 
kuinka työturvallisuus näkökohdat toteutuvat opetuksessa ovat 
tärkeimpiä kysymyksiä.

 Käsityön opetussuunnitelmassa on paljon sisältöjä ja näistä oppilas 
valitsee omia mielenkiinnon kohteita. Toteutuksessa tulee välttää 
läpäisyperiaatetta jolloin käydään läpi pintapuolisesti useita 
sisältöalueita



 Kaksi opettajaa ja kaksi oppimisympäristöä sekä 
käytettävissä olevat resurssit on otettava huomioon. 
Oppilastehtävien suunnittelussa opettajilla on 
pedagoginen vapaus ja työtehtävien valinnassa 
oppilailla valinnanvapaus. Erilaisia toteutuksia tulee 
saada tehdä eri kouluissa. Ryhmäkoko pidettävä 
kohtuullisina niin, että työturvallisuus ei kärsi ja oppilas 
pääsee syventämään opintojaan turvallisissa 
oppimisympäristöissä.

 Kurssin sisältö on kerrottava syventäviä opintoja  Kurssin sisältö on kerrottava syventäviä opintoja 
valittaessa niin, että oppilas tietää etukäteen millaisia 
opintoja käsityön syventävät opinnot tarjoavat ja mitä 
vaihtoehtoja niissä on.

 Oppisisältöjen suunnittelussa huomioitavaa:

 Sisältösuunnittelu ja painotus

 Suunnittelussa mukana kaikki käsityön sisältöalueet

 Oppilas suuntautuu ja toteuttaa opiskelunsa annettujen tehtävien tai projektien 
muodossa, omiin mielenkiinnonkohteisiin ja materiaaleihin suuntautuen

 Työskentelyssä hyödynnetään eri kouluilla olevia tiloja ja laitteita



Kysymyksiä aiheuttaneet seikat:

 Käsityön oppiaineen syventävien opintojen otsikointi ja niihin kirjattavat 
sisällöt ovat aiheuttaneet keskustelua yläkoulujen käsityön opettajien sisällöt ovat aiheuttaneet keskustelua yläkoulujen käsityön opettajien 
keskuudessa.

 Kun otsikkotasolla kirjataan vain teksti: käsityön syventävät opinnot.



Tämä herättää kysymyksiä?
 1) Miten käsityön syventävien opintojen sisältöjen teksti tulee kirjoittaa, että opetussuunnitelman 

luonne (teksti A ohessa) ja tarjottavat opinnot avataan oppilaille? 

 2) Miten tarkkaan (teksti B ohessa) opintojen nimi, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan?

 3) Pitääkö käsityössä kiinnittää kaksi opettajaa ja opetukseen varata kaksi luokkaa. Tässä tilanteessa 
käsityön syventäviä opintoja valitsemassa pitää olla tuplasti oppilaita muihin taide – ja taitoaineisiin 
verrattuna. Tämä ei tunnu tasapuoliselta ja ryhmien muodostuminen on epätodennäköistä. Pienemmillä 
kouluilla ryhmiä ei muodostu ollenkaan. Käsityön syventäviin opintoihin tulee olla oppilailla samat 
mahdollisuudet kuin muissakin taide- ja taitoaineissa.

 4) Mikäli käsityön syventävien opintojen ryhmä perustetaan pienempänä (esim. 16 oppilasta ja kaksi 
opettajaa) niin kuinka opetus järjestetään, että oppilas pääsee syventämään opintojaan mielenkiinnon 
mukaisesti. Opetus ajan jakautuessa esim. puoliksi kahden käsityöopettajan (syksy ja kevät) oppilas ei 
pysty etenemään oman mielenkiinnon ja motivaationsa mukaisesti.



Viittaukset opetussuunnitelman 
perusteisiin ja ohjeisiin

 A) Opetussuunnitelman teksti:

 Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9 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.

 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/53052
4?valittu=428782



B) Käsityön syventävät teksti:

 Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa 
oppilaiden valittaviksi yhteisten taide- ja taitoaineiden opinnoiksi. 
Mikäli taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien käyttö perustuu 
oppilaan valintaan, laaditaan näiden tuntien muodostamille 
syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään 
opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja 
työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla 
niitä tarjotaan. Opintojen nimi määrittyy ko. yhteisen taide- tai 
taitoaineen mukaisesti (esim. käsityön syventävät opinnot). Mikäli 
oppilaalle tarjottava kokonaisuus koostuu useammasta taide- ja 
taitoaineesta, sen nimestä ilmenee, mistä kaikille yhteisistä taide- ja 
taitoaineista opinnot muodostuvat.

 http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta/valinnaisuus_ja_arviointi



Jyväskylässä yksi oppiaine, käsityö. 

 Opetuksessa käytetään tekstiilityön 
ja teknisen työn työtapoja. 

 Jokainen oppimistehtävä 
noudattaa kokonaista 
käsityöprosessia. Prosessin vaiheet 

 Valinnaisaineet: 

 Oppilas voi valita käsityön 
syventävät opinnot 8.-9. luokille. 
Nämä opinnot ovat perusaineen 
(käsityö) opintoja syventäviä. käsityöprosessia. Prosessin vaiheet 

ovat ideointi-kokeilu-suunnittelu-
tekeminen-dokumentointi-arviointi. 

 Vuosiluokittain luetellut tekniikat
luovat pohjaa kokonaisen 
käsityöprosessin hallinnalle ja 
mahdollistavat sen toteutumisen, 
mutta eivät ole tuotoksen 
suunnittelun lähtökohtia. 

(käsityö) opintoja syventäviä. 
Näillä opinnoilla voi olla vaikutusta 
päättöarviointiin korottavasti. 

 Lisäksi oppilas voi valita 8. ja 9. 
luokalla teknisen työn tai 
tekstiilityön tekniikoihin perustuvia 
syventäviä opintoja. Näitä 
opintoja voidaan valita joko 
yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.



Esimerkki 7. luokan opinnoista
 Syksy

 ½ Teknisen työn tekniikoita

 ½ Tekstiilityön tekniikoita

 Kaksi opettajaa

 Sekaryhmät

 Ryhmäkoko pysyttävä hallussa -> 
mahdollistettava ”vapaa” 

 Kevät

 Projekti

 Oppilas suunnittelee 
oppimistehtävän aihepiiriin 
sopivan tuotteen / työn / projektin

 Käytettävä tekniikka valikoituu 
oppilaan suunnitelman mukaan: Ryhmäkoko pysyttävä hallussa -> 

mahdollistettava ”vapaa” 
liikkuvuus

 Tekninen työ

 Tekstiilityö

 Yhdistelmä, jos oppilas niin haluaa

 Kaksi opettajaa, molemmat 
työtilat yhtä aikaa käytössä

 Ryhmäkoko pysyttävä hallussa, 
”vapaa” liikkuvuus luokkatilojen 
välillä



Käsityön syventävät opinnot 8.-9.
 T-valinnainen, 2vvt (8. ja 9. luokilla)

 kaksivuotinen taito- ja taideaine, joka arvioidaan osana kyseisen 
oppiaineen päättöarvosanaa 
(ei erillistä arvosanaa) 

 Tarjottavat valinnaiset aineet ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta 
ja musiikki.

Syventävien opintojen oppimistehtävän pohjana voi olla tutkiva,  Syventävien opintojen oppimistehtävän pohjana voi olla tutkiva, 
keksivä ja kokeileva toiminta. Oppimistehtävä toteutetaan 
käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian keinoin:
- Käsityöilmaisun tehtävänantoesimerkki: elämys, taide, pelit, 
harrastukset, 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 



Teknisen työn syventävät opinnot
 V-valinnainen

 Yksi- tai kaksivuotinen valinnaisaine, joka arvioidaan erikseen 
numeerisesti: 2vvt 8 luokalla. Ja uusi valinta 9. luokalla (2 vvt)

 pitkä valinnainen voi olla taito- ja taideaine, draama, tieto- ja 
viestintätekniikka, yrittäjyyskasvatus tai A2-/B2- kieli, joista 
kielivalinnan ja urheiluluokan/alueellisen liikuntaluokan liikunnan on 
oltava kaksivuotinen ja muiden aineiden yksivuotisia.oltava kaksivuotinen ja muiden aineiden yksivuotisia.

 Teknisen työn syventävissä opinnoissa voidaan valita:

 8. luokalle - Perinteiset käsityömenetelmät

 9. luokalle - Teknologiataidot

Tekstiilityön syventävissä opinnoissa voidaan valita:

 8. luokalle - Trendit ja sisustaminen

 9. luokalle - Muoti ja pukeutuminen



Lyhyet valinnaisaineet ( 0,5 tai 1vvt )

 5. - 6. ja 8. - 9. luokat

 - kestoltaan 1 vvt tai alle (niin sanotut lyhyet valinnat)
- toteutus laaja-alaisina osaamiskokonaisuuksina:
1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
4. Monilukutaito
5. Tieto- ja viestintäteknologia
6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet eivät ole sidottuja oppiaineisiin, 
vaan niitä voidaan toteuttaa oppiaineyhdistelminä tai omina, erillisinä 
oppimiskokonaisuuksina. Jokaisen laaja-osaamiskokonaisuuden alle 
koulu suunnittelee vähintään yhden valinnaisaineen.



 Lyhyiden valinnaisten tuntijako

 5. lk.1 vvt.

 6. lk.1 vvt.

8. lk.2 vvt. 8. lk.2 vvt.

 9. lk.2 vvt.

 - joista 9lk:lla 1 vvt on oltava taito- ja taideaineista


