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1 JOHDANTO JA OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 

1.1 Johdanto 

Jämsän työväenopiston Kätevä-käsityökoulu järjestää jämsäläisille lap-

sille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta. Käsityökoulu on toiminut 

Jämsässä vuodesta 1993.  

Opetushallitus on vahvistanut 20.9.2017 taiteen perusopetuksen yleisen 

opetussuunnitelman, joka otetaan käyttöön 1.8.2018.  

1.2 Toiminta-ajatus 

Käsityökoulun tehtävänä on tarjota oppilaille kokemuksia käsityöstä, 

muotoilusta ja teknologiasta, sekä ohjata oppilasta eri materiaalien, tek-

niikoiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön. Opetuksessa korostetaan 

kotiseudun käsityö- ja kulttuuriperinteitä, kuten huovan ja paperin val-

mistusta ja muotoilua. 

Opetuksella tuetaan oppilasta oman ilmaisun, ongelmanratkaisun ja te-

kemisen tavan etsinnässä sekä kannustetaan pohtimaan käsillä tekemisen 

ja käsityöläisyyden merkitystä. 

Opintojen edetessä oppilasta ohjataan pohtimaan vastuullista kuluttamis-

ta ekologisesta, esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta sekä tarkastele-

maan käsityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä.. Samalla oppilasta kan-

nustetaan arvostamaan omaa ja toisten käsityötä. Opinnot luovat perus-

taa käsityöharrastukselle, käsityön, kulttuurin ja muotoilun elinikäiseen 

harrastamiseen. 

 

 2 OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 

2.1 Arvot Käsityökoulu Kätevässä korostetaan jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta 

ja arvokkuutta yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Kaikessa tekemisessä pyri-

tään huomioimaan toisen ihmisen kunnioittaminen, ystävällinen käytös, 

sekä arvostamaan jokaisen yksilöllistä tapaa toimia. 

2.2 Oppimiskäsitys 

Taiteen perusopetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppi-

las on aktiivinen toimija. Oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tieto-

jen ja taitojen rakentamista. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen pa-

lautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää 

vuorovaikutusta. 

Opetuksen tavoitteena on oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan 

ajattelun sekä yksilöllisten toimintatapojen edistäminen.  
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2.3 Oppimisympäristö ja työtavat 

Oppimisympäristöjen; tilan, yhteisön ja käytäntöjen tulee olla kaikilla 

tavoin turvallisia. Ne ovat ilmapiiriltään positiivisia sekä rohkaisevat 

oppilaita kehittämään osaamistaan. 

Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit, sekä tieto- ja viestintätek-

nologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden käsityön 

opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Myös erilaiset 

yhteistyöhankkeet tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman 

osaksi opintoja. 

Opettajan tulee huomioida oppilaan yksilölliset oppimistyylit ja kehitys-

vaiheet. Keskeisiä työmuotoja ovat havainnointi, itse tekeminen ja leik-

ki. Uuden oppiminen rakentuu aiemmin opituille taidoille ja tiedoille.   

Työtavat valitaan mahdollisimman laaja-alaisesti niin, että oppilaan vuo-

rovaikutustaidot, keskittymiskyky, pitkäjänteisyys, herkkyys, eläytymis-

kyky, oma-aloitteisuus, vastuu ja itseluottamus sekä sosiaaliset taidot 

kasvavat. Oppilasta ohjataan arvostamaan ryhmän muita jäseniä sekä 

omia ja muiden oppimisprosesseja ja –tuloksia. 

   

3 OPPILAITOKSEN TOIMINTAKULTTUURI 

Tavoitteena on toimintakulttuuri, mikä edellyttää aitoa kohtaamista, vä-

littävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta sekä edistää oppimista. Kan-

nustavassa toimintakulttuurissa hyväksytän myös oppiminen epäonnis-

tumisen kautta. Valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä 

kehitys ja kulttuurien monimuotoisuus. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa 

myös käsityöhön liittyvien oikeudellistesti suojattujen etujen, kuten mal-

li- ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. 

 

4 OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 

Käsityön taiteen perusopetuksen laajuus on yhteensä 520 tuntia. Opinto-

jen kesto on kuusi (6) vuotta ja oppitunnin pituus 45min.  

Opinnot muodostuvat käsityön yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista. 

Yhteisten opintojen tarkoituksena on käsityössä perustaitojen hankkimi-

nen ja teemaopinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen. 

Sekä yhteisten, että teemaopintojen keskeiset sisällöt ovat pukeutumi-

nen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennetut ja 

luonnonympäristöt.  
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5 OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 

Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia 

käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta sekä ohjata heitä pohtimaan kä-

sityöläisyyden merkityksiä ja tutustumaan kotiseutunsa paikalliskulttuu-

riin.  

 

6 YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT 

JA LASKENNALLISET LAAJUUDET  

Yhteisten opintojen (opintovuodet 1-3) tarkoituksena on hankkia käsi-

työn perustaidot ja innostaa oppilasta kehittymään käsityön tekijänä, se-

kä tuottamaan tuotteita, teoksia ja palveluita yksin ja yhdessä sekä itselle 

että toisille.  

6.1 Taidot ja muotoilu 

Opetuksen tavoitteena on  

- tukea ja rohkaista oppilasta kädentaitojen harjoittelussa 

- kannustaa oppilasta uusien taitojen kokeilemisessa, omien tavoittei-

den asettamisessa ja niiden saavuttamisessa  

- rohkaista oppilasta materiaalien ja tekniikoiden monipuoliseen käyt-

töön sekä ymmärtämään työohjeiden, -menetelmien ja -järjestyksen 

yhteys lopputulokseen 

- ohjata oppilasta välineiden ja tekniikoiden turvalliseen käyttöön 

 6.2 Yhteiskunta ja kulttuuri 

  Opetuksen tavoitteena on 

- innostaa oppilasta aktiiviseksi käsityökulttuurin tekijäksi ja toimijak-

si sekä kannustaa oppilasta ilmaisemaan itseänsä sekä havainnoitaan 

ympäristöstä ja kulttuurista käsityön avulla 

- kannustaa oppilasta pohtimaan omia valintojaan käsityössä sekä nä-

kemään käsityö elävänä kulttuuriperintönä 

 

6.3 Taiteiden ja tieteiden välisyys 

Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta hahmottamaan käsityötä tai-

teita ja tieteitä yhdistävänä ilmiönä sekä innostaa oppilasta kekseliäisyy-

teen ja luovaan ongelmanratkaisuun. 
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7 TEEMAOPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET, NIIDEN TAVOITEET, SISÄLLÖT JA 

LASKENNALLISET LAAJUUDET 

Teemaopintojen (opintovuodet 4-6) tarkoituksena on yhteisissä opin-

noissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opetuksessa otetaan huomi-

oon oppilaan henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä 

ajankohtaiset ilmiöt. 

 7.1 Taidot ja muotoilu 

  Opetuksen tavoitteena on 

- ohjata ja tukea oppilasta syventämään kädentaitojaan ja materiaalien 

sekä tekniikoiden tuntemustaan ja kykyään käyttää näitä hyödyksi 

omassa työskentelyssään 

- kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöään ja arjen elinympä-

ristön haasteita sekä pohtimaan niihin ratkaisuja 

- kehittää oppilaan kykyä hallita käsityöprosessia pohtimalla työohjet-

ta, -järjestystä ja –menetelmiä omassa työskentelyssään 

7.2 Yhteiskunta ja kulttuuri 

Opetuksen tavoitteena on  

- ohjata oppilasta pohtimaan ja ymmärtämään omien valintojen vaiku-

tuksia tuotteen laatuun, elinkaareen ja ympäristöön  

- kannustaa oppilasta tutustumaan paikalliseen yritystoimintaan ja kä-

sityöyrittäjyyteen 

7.3 Taiteiden ja tieteiden välisyys 

Opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta yhteisölliseen kekseliäisyy-

teen sekä rohkaista häntä visioimaan ja luomaan uutta sekä ohjata häntä 

ymmärtämään käsityötä sekä taiteellisena, että tieteellisenä ilmiönä.  

8 OPPIMISEN ARVIOINTI 

 8.1 Arvioinnin tehtävä 

Arviointi on vuorovaikutteista ja sen tehtävänä on ohjata oppilaan oppi-

mista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen kykyään  

itsearviointiin. 

Arvioinnin tulee olla oppimiseen kannustavaa ja oikeudenmukaista. 
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8.2. Arviointi opintojen aikana 

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimispro-

sessin eri vaiheissa ja häntä rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan 

palautetta. 

Teemaopintoihin sisältyy oppilaan kokoama esitys osaamisestaan, jossa 

on sanallista ja/tai kuvallista aineistoa sekä itsearvointia. 

   

9 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA KUVATUT YLEISEN OPPIMÄÄRÄN ARVI-

OINNIN KOHTEET 

Arvioinnin kohteet ovat taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri sekä taiteiden ja 

tieteiden välisyys. Oppilaalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta 

kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista. 

 

10 OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN 

Mikäli oppilas ei vamman, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi 

kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, laaditaan oppi-

laalle tarvittaessa yhdessä tämän huoltajan kanssa henkilökohtainen opetussuunnitel-

ma. Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen 

toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja/tai arviointimenetelmien yksilöllistämistä. 

Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdis-

taan.  

Oppilaitos ei vastaa mahdollisen avustajan hankkimisesta tai kustannuksista. 

 

11 OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET 

 Käsityökouluun haku tapahtuu joka kolmas vuosi aina kolmelle ikäluokalle kerrallaan. 

 Alkavalle kurssille otetaan enintään 12 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Mikäli oppilas aloittaa opiskelun käsityökoulussa kesken kuusivuotiskauden, tulee hä-

nen osoittaa osaamisensa aikaisempina vuosina hankittujen tietojen ja taitojen osalta 

tai hankkia ko. taidot opiskelun aikana. Asiasta sovitaan jokaisen oppilaan kanssa ta-

pauskohtaisesti erikseen. 

 

12 YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA 

Käsityö- ja muotoilukoulu Kätevä on aktiivisessa vuorovaikutuksessa lasten vanhem-

pien kanssa, sekä pyrkii järjestämään yhteistyöprojekteja eri tahojen kanssa.  
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13 TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN 

Käsityö- ja muotoilukoulu Kätevän toiminnassa pyritään huomioonottamaan oppilai-

den yksilölliset tarpeet ja valmiudet, paikallinen kulttuuriperintö, taiteenalan kansalli-

set ja kansainväliset muutokset, jatko-opintojen vaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen 

toimintaympäristön omaleimaisuus ja kehittämään opetusta näiden mukaan. 

Sekä lapsille, että heidän huoltajilleen annetaan mahdollisuus palautteeseen jokaisen 

aihealueen jälkeen. 
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Käsityökoulu Kätevässä noudatetaan sekä tasa-arvo-, että yhdenvertaisuuslakia. 

 

Tasa-arvolaissa on säädetty, että tytöillä ja pojilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja amma-

tilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteu-

tumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen 

(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 §). Tasa-arvolaki kieltää myös sukupuoleen perus-

tuvan ja seksuaalisen häirinnän samoin kuin syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmai-

sun perusteella (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 7 §). 

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskon-

non, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn pe-

rusteella. Osa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteista sisältyy jo opetussuunnitelmaan. 

 

Käsityökoulu Kätevään voi hakeutua opiskelemaan kuka tahansa henkilö em. ominaisuuksista riip-

pumatta eivätkä yllä olevat seikat vaikuta oppilasvalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppi-

miseroihin eikä opintosuoritusten arvosteluun. Osa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteista 

sisältyy jo opetussuunnitelmaan, jossa oppilasta kannustetaan kunnioittamaan ja huomioonottamaan 

toista ihmistä sekä avoimeen ja rakentavaan kommunikointiin. 

Käsityökoulun tasa-arvotilannetta ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain oppilai-

den, huoltajien ja henkilökunnan kokemuksien kautta ja mahdollisiin ongelmiin pyritään puuttu-

maan välittömästi.  

Aikaisempina vuosina sekä tasa-arvo-, että yhdenvertaisuuslakia on noudatettu, eikä ongelmia ko. 

asioiden suhteen ole ollut. 

 

 


