
Käsityö 4-6.lk          

Arvioinnin tuki 

Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 
6=osa toteutuu 

7=kaikki toteutuu 

8 
Hyvä osaaminen 6.luokan 

päättyessä 

9-10 
9=osa toteutuu 

10=kaikki toteutuu 

T2, T6 
suunnittelutaidot 

käsityöprosessi 

 

Toteutan opettajan 
avulla kokonaisen 
käsityöprosessin. 

 
Käytän tuetusti joitakin 

TVT-taitoja käsityön 
suunnittelussa, 

valmistuksessa ja 
dokumentoinnissa. 

Tarvitsen paljon tukea. 

Toteutan itsenäisesti osia 
annetusta 

käsityöprosessista. 
 

Käytän tuetusti joitakin 
TVT-taitoja käsityön 
suunnittelussa, 
valmistuksessa ja 
dokumentoinnissa. 

Toteutan kokonaisen 
käsityöprosessin. 

Käytän TVT-taitoja ohjatusti 
käsityön suunnittelussa, 

valmistuksessa ja 
dokumentoinnissa. 

Toteutan kokonaisen 
käsityöprosessin itsenäisesti ja 
toteutukseni on monipuolinen 

ja laadukas. 
Käytän TVT-taitoja luovasti 

käsityön suunnittelussa, 
valmistuksessa ja 

dokumentoinnissa. 

T4 
tiedot ja taidot 

 

Valitsen, yhdistän ja 
käytän eri materiaaleja ja 

valmistustekniikoita 
tuetusti. 

Olen harjoitellut 
käyttämään käsityön 

käsitteitä. 

Valitsen, yhdistän ja 
käytän eri materiaaleja ja 

valmistustekniikoita 
ohjatusti. 

Yritän käyttää käsityön 
käsitteitä itsenäisesti. 

Valitsen, yhdistän ja käytän 
tarkoituksenmukaisesti eri 

materiaaleja ja 
valmistustekniikoita. 

Tunnen ja osaan käyttää 
käsityö käsitteitä. 

Valitsen, yhdistän ja käytän 
luovasti eri materiaaleja ja 

valmistustekniikoita. 
Käytän monipuolisesti käsityön 

käsitteistöä. 

T3, T5 
työskentelytaidot 

Ymmärrän tavoitteen, 
mutta tarvitsen usein 
apua opettajalta työn 

etenemiseen. 
 

Harjoittelen opettajan 
ohjaamana käyttämään 
työvälineitä, koneita ja 

laitteita. 

Ymmärrän tehdä töitä 
tavoitteen mukaisesti, 
mutta tarvitsen vielä 

vähän apua opettajalta 
työn etenemiseen. 

 
Käytän opettajan 

avustamana työvälineitä, 
koneita ja laitteita. 

Otan vastuuta omasta 
työskentelystäni ja toimin 
tavoitteellisesti. Tarvitsen 
vielä opettajan tukea työn 

etenemiseen. 
 

Käytän asianmukaisia 
työvälineitä, koneita ja 

laitteita oikein, turvallisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti. 

Työskentelen itsenäisesti ja 
osaan hyödyntää erilaisia 

työskentelyvaihtoehtoja työn 
tekemiseen. 

 
Käytän luovasti ja itsenäisesti 

valikoiden eri työvälineitä, 
koneita ja laitteita turvallisesti 

ja asianmukaisesti. 
 



 
 
 

Teen tuetusti omaan tai 
yhteiseen suunnitelmaan 

perustuvan teoksen tai 
tuotteen. 

 
Valmistan osittain 

itsenäisesti omaan tai 
yhteiseen suunnitelmaan 
perustuvan teoksen tai 

tuotteen. 

 
Osaan kuvata 

yksinkertaisten ja 
arkipäivään liittyvien 

laitteiden 
toimintaperiaatteita. 

 
Osaan valmistaa itsenäisesti 

omaan tai yhteiseen 
suunnitelmaan perustuvan 
tuotteen tai teoksen, jossa 

olen huomioinut 
esteettisyyden ja 

toimivuuden. 

Ymmärrän yksinkertaisten ja 
arkipäivään liittyvien laitteiden 
toimintaperiaatteita ja osaan 
soveltaa tietoa käytäntöön. 

 
Osaan valmistaa itsenäisesti 

omaan tai yhteiseen 
suunnitelmaan perustuvan 

tuotteen tai teoksen, jossa olen 
huomioinut esteettisyyden ja 

toimivuuden. 

T7, T8 
arviointitaidot 

Harjoittelen ohjatusti 
oman työn ja 

työskentelyn arviointia. 
 

Tutustun kulutus- ja 
tuotantotapojen 

vaikutuksiin oman 
tuotteeni elinkaaressa. 

Osallistun toisten työn ja 
työskentelyn arviointiin ja 

vertaispalautteen 
antamiseen. 

 
Tutustun kulutus- ja 

tuotantotapojen 
vaikutuksiin oman 

tuotteeni elinkaaressa. 

Osallistun rakentavasti 
oman ja toisten työn ja 

työskentelyn arviointiin ja 
vertaispalautteen 

antamiseen. 
 

Osaan selittää, miten 
kulutus- ja tuotantotavat 

vaikuttavat oman tuotteeni 
elinkaareen. 

Osallistun aktiivisesti oman ja 
toisten työn ja työskentelyn 

arviointiin ja vertaispalautteen 
antamiseen.  

 
Otan omassa työskentelyssäni 

huomioon kulutus- ja 
tuotantotapojen vaikutuksen 

tuotteen elinkaareen. 

 


