
Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin
kohteet

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus

arvosanalle
9

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin 
tekemiseen sekä 
innostaa keksivään, 
kokeilevaan ja 
paikallisuutta 
hyödyntävään 
käsityöhön 

S1-S6 Ideointi; 
Suunnittelu; Kokeilu; 
Tekeminen; 
Soveltaminen; 
Dokumentointi ja 
arviointi

L1, L2 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Ei vaikuta 
arvosanan 
muodostamiseen. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksia osana 
itsearviointia. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 



Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin
kohteet

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus

arvosanalle
9

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan 
kokonainen 
käsityöprosessi ja sen 
dokumentointi 

S1-S6 Ideointi; 
Suunnittelu; Kokeilu; 
Tekeminen; 
Soveltaminen; 
Dokumentointi ja 
arviointi

L1, L5 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Tieto- ja viestintätekno-
loginen osaaminen

Oppilas toteuttaa 
kokonaisen 
käsityöprosessin, johon 
sisältyy oman työn 
suunnittelu, valmistus ja 
työskentelynaikainen 
arviointi. Hän 
dokumentoi prosessia.

Oman työn 
suunnittelu, 
valmistus, 
arviointi ja 
prosessin 
dokumentointi

Oppilas tunnistaa 
käsityöprosessin 
osat. 

Oppilas toteuttaa 
jonkin 
käsityöprosessin 
osan opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana ja 
dokumentoi sen. 

Oppilas 
toteuttaa 
käsityöprosessin 
keskeiset osat 
opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas doku-
mentoi joitakin 
käsityöprosessin 
vaiheita. 

Oppilas toteuttaa 
kokonaisen 
käsityöprosessin ja 
dokumentoi sen 
eri vaiheita. 

Oppilas toteuttaa 
kokonaisen 
käsityöprosessin 
itsenäisesti ja 
dokumentoi 
käsityöprosessin 
vaiheet. 

Oppilas pohtii 
omaa 
työskentelyään
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Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
9

T3 opastaa oppilasta 
suunnittelemaan ja 
valmistamaan yksin 
tai yhdessä 
käsityötuote tai -teos 
luottaen omiin 
esteettisiin ja 
teknisiin ratkaisuihin

S1-S4 Ideointi; 
Suunnittelu; Kokeilu; 
Tekeminen

L2, L4, L5 Kulttuurinen 
osaaminen, vuorovaiku-
tus ja ilmaisu; Moniluku-
taito; Tieto- ja viestintä-
teknologinen osaaminen

Oppilas suunnittelee ja 
valmistaa yksin tai 
ryhmässä 
käsityötuotteen tai 
teoksen, jossa toteutuu 
perustellut, esteettiset ja 
tekniset ratkaisut.  

Tuotteen 
valmistaminen 

Oppilas 
suunnittelee tai 
valmistaa 
tuotetta tai 
teosta opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana.

Oppilas 
valmistaa omaan 
tai yhteiseen 
suunnitelmaan 
perustuvan 
tuotteen tai 
teoksen 
opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas valmistaa 
omaan tai 
yhteiseen 
suunnitelmaan 
perustuvan 
tuotteen tai 
teoksen, jossa on 
huomioitu 
esteettisyys ja 
toimivuus. 

Oppilas valmistaa omaan 
tai yhteiseen 
suunnitelmaan 
perustuvan tuotteen tai 
teoksen, jossa on 
huomioitu esteettisyys ja 
toimivuus. 

Oppilas arvioi ja 
perustelee tuotteen 
esteettisiä tai 
toiminnallisia ratkaisuja. 
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Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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tavoite
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osaaminen
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johdetut 
oppimisen 
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kohteet
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arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus

arvosanalle
9

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan 
käsitteistöä sekä 
tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja 
ja työstämään niitä 
tarkoituksen-
mukaisesti 

S3, S5 Kokeilu; 
Soveltaminen

L4, L6 Monilukutaito; 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas käyttää käsityön 
käsitteistöä ja tuntee 
erilaisia käsityön 
materiaaleja. 

Hän työstää 
tarkoituksenmukaisesti 
erilaisia materiaaleja ja 
valitsee niihin sopivia 
valmistusmenetelmiä.

Käsityössä 
käytettävien 
materiaalien ja 
valmistus-
menetelmien 
valinta, 
yhdistäminen ja 
työstäminen 

Oppilas tunnistaa 
joitakin käsityön 
työvälineitä, 
materiaaleja ja 
valmistus-
menetelmiä 
opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana

Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää käsityön 
käsitteistöä ja 
käyttää käsityön 
työvälineitä, 
materiaaleja ja 
valmistusmenete
lmiä opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas tuntee ja 
osaa käyttää 
käsityön 
käsitteistöä. 

Oppilas valitsee, 
yhdistää ja käyttää 
eri materiaaleja ja 
valmistus-
menetelmiä 
tarkoituksen-
mukaisesti. 

Oppilas käyttää 
käsityön käsitteistöä 
monipuolisesti. 

Oppilas valitsee, 
yhdistää ja käyttää 
taitavasti eri 
materiaaleja ja 
valmistus-
menetelmiä 
soveltaen niitä 
tarkoituksen-
mukaisesti. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
9

T5 kannustaa 
oppilasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti, 
huolehtimaan 
turvallisesta 
työskentelystä sekä 
valitsemaan ja 
käyttämään työhön 
sopivaa välineistöä 

S1-S5 Ideointi; 
Suunnittelu; Kokeilu; 
Tekeminen; 
Soveltaminen

L3, L6 Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot; Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas toimii 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti 
ja työskentelee 
työturvallisuusohje
ita noudattaen. 
Hän valitsee ja 
käyttää työhön 
sopivaa 
välineistöä. 

Työskente-
lytaidot

Oppilas 
harjoittelee 
pitkäjänteistä ja 
turvallista 
työskentelyä 
opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 

Oppilas valitsee 
ja käyttää 
työvälineitä 
opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 

Oppilas työskentelee 
pitkäjänteisesti, 
vastuullisesti ja 
turvallisesti opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas harjoittelee 
tavoitteellista 
työskentelyä. 

Oppilas tietää 
käsityössä käytettävien 
työvälineiden ja 
laitteiden 
toimintaperiaatteita ja 
osaa käyttää niitä 
opettajan ohjaamana. 

Oppilas ottaa 
vastuuta omasta 
työskentelystään 
sekä toimii 
pitkäjänteisesti ja 
tavoitteellisesti. 

Oppilas tietää 
käsityössä 
käytettävien 
työvälineiden ja 
laitteiden 
toimintaperiaatteita 
ja osaa käyttää niitä 
turvallisesti ja 
tarkoituksen-
mukaisesti. 

Oppilas työskentelee 
vastuuntuntoisesti, 
pitkäjänteisesti ja 
tavoitteellisesti. 

Oppilas huomioi 
työturvallisuuden omassa ja 
toisten kanssa 
työskentelyssä. 

Oppilas tietää käsityössä 
käytettävien työvälineiden 
ja laitteiden 
toimintaperiaatteita ja osaa 
valita niistä tarkoituksen-
mukaisimmat. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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8
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arvosanalle
9

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto– ja 
viestintäteknologiaa 
käsityön 
suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa 

S1, S2, S6 Ideointi; 
Suunnittelu; 
Dokumentointi ja 
arviointi

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas käyttää tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käsityön suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa.

Tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttäminen omassa 
työskentelyssä 

Oppilas käyttää 
tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
jonkin 
käsityöprosessin 
vaiheen aikana 
opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa 
opettajan 
ohjaamana 
käsityön 
suunnittelussa, 
valmistuksessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa

Oppilas käyttää 
tieto- ja viestintä-
teknologiaa 
ohjeistuksen 
mukaisesti 
käsityön 
suunnittelussa, 
valmistamisessa ja 
käsityöprosessin 
dokumentoinnissa

Oppilas käyttää 
itsenäisesti oman 
käsityöprosessinsa 
eri vaiheisiin ja 
niiden 
dokumentointiin 
sopivia tieto- ja 
viestintä-
teknologian 
välineitä. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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arvosanalle
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T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, 
arvostamaan ja 
tarkastelemaan 
vuorovaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaista 
käsityöprosessia 

S6 Dokumentointi ja 
arviointi

L1, L4, L7 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Monilukutaito; 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas arvostaa omaa ja 
muiden työtä sekä 
tarkastelee omaa 
käsityöprosessiaan ja 
tarvittaessa muuttaa 
työskentelyään. 
Hän antaa 
vertaispalautetta 
käsityöprosessista. 

Oman työn ja 
käsityöprosessin 
tarkastelu, 
vertaispalautteen 
antaminen

Oppilas harjoittelee 
oman työn ja 
käsityöprosessin 
tarkastelua sekä 
vertaispalautteen 
antamista opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 

Oppilas osallistuu 
oman työn ja 
käsityöprosessin 
tarkasteluun sekä 
vertaispalautteen 
antamiseen 
opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas osallistuu 
rakentavasti oman 
työn ja 
käsityöprosessin 
tarkasteluun. 

Oppilas osallistuu 
tarkoituksen-
mukaisesti 
vertaispalautteen 
antamiseen. 

Oppilas tarkastelee 
realistisesti omaa 
työtään ja 
käsityöprosessiaan. 

Oppilas antaa 
aktiivisesti 
rakentavaa 
vertaispalautetta 
käsityöprosessista. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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T8 herättää oppilas 
arvioimaan kulutus- ja 
tuotantotapoja 
kriittisesti 

S1, S2, S3, S5 Ideointi; 
Suunnittelu; Kokeilu; 
Soveltaminen

L1, L3, L7 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot; Osallistumi-
nen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas tarkastelee 
kulutus- ja 
tuotantotapoja 
monipuolisesti. Hän 
valmistaa tuotteitaan 
materiaalitaloudellisesti. 

Kulutus- ja 
tuotantotapojen 
pohdinta

Oppilas valitsee ja 
käyttää materiaaleja 
taloudellisesti 
opettajan 
konkreettisesti 
ohjaamana. 

Oppilas pohtii 
kulutus- ja 
tuotantotapoja 
opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas valitsee ja 
käyttää materiaaleja 
taloudellisesti 
opettajan 
ohjaamana. 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
kulutus- ja 
tuotantotavat 
vaikuttavat 
tuotteen 
elinkaareen. 

Oppilas valmistaa 
tuotteitaan 
materiaali-
taloudellisesti. 

Oppilas tarkastelee 
monipuolisesti 
kulutus- ja 
tuotantotapojen 
vaikutusta tuotteen 
elinkaareen. 

Oppilas valmistaa 
tuotteitaan 
materiaali-
taloudellisesti ja 
perustelee 
valintojaan. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Käsityö 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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S1 Ideointi

Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä 
sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. 
Tutkitaan liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Kokeilu

Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia 
materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään
tuotetta tai teosta eteenpäin

Sisältöalueet, Käsityö 3-6, S1-S4

S3 Suunnittelu

Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen kuvailun taitoja.

Käsityö 3–6

S4 Tekeminen

Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja 
laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. (2014).
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