
Suunnitelma Tuoteanalyysi

Opetuksen tavoitteet

Oppilas
• tunnistaa ja analysoi teknisiä ratkaisuja käyttötarkoituksen ja toiminnan kannalta
• käyttää tekniikan alan käsitteitä ja ilmaisutapoja
• arvioi teknisten ratkaisujen vaikutuksia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle

Opetuksen keskeiset sisällöt

• käsitteet ja ilmaisutavat
• teknisen kehitystyön analysointia: tarpeet, ratkaisut, rakenne, parannusehdotukset, 

innovaatiot
• teknisten ratkaisujen kestävän kehityksen vaikutukset
• dokumentointi piirrosten ja piirustusten avulla

Työtapa
• Parityö
• Kirjallinen työ yksilötyönä ja yhteinen visualisoitu suullinen esitys

Aikataulu

Viikko Maanantai
125 min

Keskiviikko
45 min

Läksy

2
8.1 - 10.1.

Joululomaa Intro
Tuote 
mietintämyssyyn

Valitse tuote/
keksintö ehdotuksia 
ensi viikon 
maanantaiksi

3
13.1. - 17.1.

Ohjattua parityötä
Luo Filmi, 
kuvaesitys, luento

Ohjattua yksilötyötä Ke: etsi linkkejä ja 
työstä analyysiäsi.
Ma: Kirjoita 
analyysisi valmiiksi

4
20.1. - 24.1.

Suullisen esityksen 
hionta ja harjoittelu

Esitykset alkaa! Jätä kirjallinen työ 
Fronterin 
palautuskansioon 
viimeistään ke 22.1.
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Tehtävä
• Valitse jokin tuote/keksintö, etsi tietoa, tutki, analysoi, pohdi, luo uusia ideoita 

tuotteen pohjalta. Käytä mielikuvitusta. Ole asiallinen. Ole huikea.

• Kirjoita kirjallinen työ. Käytä allaolevia otsikoita.

1 Ulkonäkö
Tee tuotteesta piirros. Kuvaile ja analysoi tuotteen ulkonäkö. 
Muistuttaako se jotain toista tuotetta? Onko olemassa toisenlaisia 
malleja samasta tuotteesta? Miksi ulkonäkö on sellainen kuin se 
on?

2 Toiminta
Kuinka tuotetta käytetään? Voidaanko sitä käyttää toisella tavalla? 
Toiseen tarkoitukseen? Onko olemassa toisenlaista tuotetta samaan 
tarkoitukseen? 

3 Materiaalit ja kierrätys
Mitä materiaaleja? Kerro faktaa materiaaleista. Raaka-aineet, 
ympäristövaikutukset? Jätteet? Mitä muita materiaaleja voisi 
käyttää?

4 Valmistus
Kuinka tuote valmistetaan?
Mitä koneita tai työvälineitä käytetään?

5 Esteettiset arvot
Mitä tuotteelle on tehty kohottamaan sen ulkonäköä? Kenelle tuote 
on suunnattu? Miten se tulee ilmi tuotteesta?
Ajattele materaalia, muotoa, värejä, kuvioita tai muita 

 ominaisuuksia.
6 Taloudellisuus:

Millä tuotteen ominaisuudella on taloudellista merkitystä?
Mitä on tehty tuotteelle sen valmistushinnan laskemiseksi?

7 Parannusehdotuksia:
Yksinkertaisempi? Halvempi? Ympäristöystävällisempi? 
Kauniimpi? Houkuttelevampi? Toiminnallisempi? Voisiko tuotetta 
käyttää sekä lapset että vammaiset?

• Valmistakaa luokalle n. 5-10 min mittainen suullinen  esitys, jossa molemmat ryhmän 
jäsenet ovat tasapuolisesti aktiivisia. Esitystä tukee kuvat, filmit, esineet, teatteri, 
sketsi, interaktiivinen juliste tai mikä tahansa ideoimanne kiinnostuksen herättäjä. Ette 
lue esitystä suoraan paperista vaan teillä on omaa tietoa ja omia mielipiteitä.

Arviointi
Sekä teoreettinen tietämys ja pohdinta että suullisen esityksen ansiot arvioidaan matriisilla. 
Open ja oppilaan oma arvio ovat yhtä tärkeitä! Arvio tehdään InfoMentorissa.
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Arvioinnin kriteerit
F E C A

Itse-
arvio

Open 
arvio

Tekninen analyysi 
- systeemi ja sen 
osat.

Pohdin 
rakennetta 
ja toimintaa 
hyvin 
lyhyesti tai 
ei lainkaan.

Osaan tutkia 
arkipäivän teknisiä 
ratkaisuja ja kertoa 
kuinka helposti 
havaittavat osat 
yhdessä muodostavat 
tarkoituksenmukaisen 
ja toiminnallisen 
kokonaisuuden. Käytät 
tekniiikan käsitteitä 
jonkin verran.

Osaan tutkia 
arkipäivän teknisiä 
ratkaisuja ja kertoa 
kuinka rakenteen 
osat yhdessä 
muodostavat 
tarkoituksenmukaisen 
ja toiminnallisen 
kokonaisuuden. 
Käytät tekniiikan 
käsitteitä 
suhteellisen hyvin.

Osaan tutkia arkipäivän 
teknisiä ratkaisuja ja 
kertoa kuinka rakenteen 
osat yhdessä 
muodostavat 
tarkoituksenmukaisen ja 
toiminnallisen 
kokonaisuuden. Pystyt 
vertaamaan muihin 
vastaaviin ratkaisuihin. 
Käytät tekniiikan 
käsitteitä varmuudella.

Materiaalit 
teknisissä 
ratkaisuissa

En tunnista 
käytettyjä 
materiaalej
a, hyvin 
vähän 
materiaalitie
toutta tai ei 
lainkaan.

Osaan pohtia 
yksinkertaisesti ja 
jonkin verran 
perustellen erilaisten 
materiaalien 
samankaltaisuuksia ja 
eroja sekä niiden 
käyttöä teknisissä 
ratkaisuissa.

Osaan pohtia 
kehittyneesti ja 
suhteellisen hyvin 
erilaisten 
materiaalien 
samankaltaisuuksia 
ja eroja sekä niiden 
käyttöä teknisissä 
ratkaisuissa.

Osaan pohtia erittäin 
kehittyneesti ja hyvin 
perustellen erilaisten 
materiaalien 
samankaltaisuuksia ja 
eroja sekä niiden käyttöä 
teknisissä ratkaisuissa.

Teknisen 
ratkaisun 
vaikutukset

En pohdi 
vaikutuksia 
yksilölle ja/
tai 
ympäristölle

Osaan pohtia 
yksinkertaisesti ja 
jonkin verran 
perustellen mitä 
vaikutuksia teknisillä 
ratkaisuilla on ja on 
ollut yksilölle, 
yhteiskunnalle ja 
ympäristölle.

Osaan pohtia 
kehittyneesti ja 
suhteellisen hyvin 
perustellen mitä 
vaikutuksia teknisillä 
ratkaisuilla on ja on 
ollut yksilölle, 
yhteiskunnalle ja 
ympäristölle.

Osaan pohtia 
kehittyneesti ja hyvin 
perustellen mitä 
vaikutuksia teknisillä 
ratkaisuilla on ja on ollut 
yksilölle, yhteiskunnalle 
ja ympäristölle.

SELKEYS Puhun 
epäselvästi ja/
tai 
epäyhtenäises
ti.

Puhun osittain selkeästi 
ja kuuluvasti, mutta myös 
liian nopeaa, ilman 
taukoja tai liian hiljaa.

Puhun selkeästi ja 
kuuluvasti lähes koko 
ajan.

Puhun selkeästi ja 
kuuluvasti koko ajan ja 
käytän taukoja sopivasti.

KIELI Käytän 
arkikieltä.

Käytän asiallista kieltä. Käytän asiaankuuluvia 
käsitteitä ja osaan kerto 
teknisistä periaatteista.

Käytän oikeita käsitteitä ja 
osaan kertoa teknisistä 
periaatteista varmuudella. 

KONTAKTI 
YLEISÖÖN

Istun esityksen 
aikana tai olen 
kääntyneenä 
yleisöstä 
poispäin.

Katson yleisöön jonkin 
verran.

Pidän hyvää 
katsekontaktia yleisöön.

Pidän hyvää katsekontaktia 
yleisöön. Esiinnyn 
varmuudella ja luottamusta 
herättävästi.

TIETOTASO Osaan asiani 
huonosti. Luen 
esitykseni 
muistiinpanoist
a..
 

Osaan asiani, mutta 
pieniä asiavirheitä voi 
esiintyä. Puhun 
enimmäkseen vapaasti. 

Osaan asiani. Puhun 
vapaasti.

Osaan asiani erittäin hyvin. 
Puhun vapaasti.

SISÄLTÖ Sisältö ei 
noudata työlle 
annettuja 
ohjeita.

Sisältö noudattaa ohjeita 
ja on ymmärrettävissä.

Sisältö on oleellista ja 
käsittelee myös 
oleellisia tuotteen etuja 
ja haittoja. 
Parannusehdotukset 
ovat toteutettavissa.

Sisältö on hyvin pohdittu ja 
opettavainen. Analysoin 
tuotteen vaikutuksia 
ympäristön ja terveyteen 
sekä yksilö- että 
yhteiskuntatasolla. 
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