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1 Johdanto  

 

Tässä ainedidaktiseen projektiin kuuluvassa opetuskokeilussa tavoitteenamme 

on keskittyä kuluttajakasvatuksen taitojen opettamiseen ja aihepiirin asioiden 

mielekkääseen ja innostavaan käsittelyyn kotitalousopetuksessa. 

Opetuskokeilussamme keskitymme kulutustavaramainontaan ja siihen liittyviin 

kriittisiin näkökantoihin ostopäätöksiä tehdessä ja kulutustottumuksia 

arvioidessa. Innoittajana projektissamme on ollut tammikuussa 2013 julkaistu 

Tavarataivas-dokumenttielokuva, jossa dokumentin päähenkilö vie koko 

omaisuutensa vuoden ajaksi varastoon ja hakee sieltä yhden tavaran päivässä 

käyttöönsä. Dokumenttielokuvan tarkoitus on saada ihminen pohtimaan, mitä 

tavaroita elämässä selviytymiseen oikeasti tarvitsee. Se osoittaa, että 

vähemmälläkin tavaramäärällä tulee arjessa toimeen.  

 

Ainedidaktisen projektin mottona on: ”Rohkaistu! Opeta toisin! Pois omalta 

mukavuusalueelta! Oppiminen on aina uuden löytämisen iloa!” Lisäksi 

oppimiskokeilun painopistealueena on medialukutaito. Halusimme kehittää 

näiden lähtökohtien puitteissa opetuskokeilusta mahdollisimman paljon 

oppilaiden arkeen liittyvän ajankohtaisen kokonaisuuden ja saada oppilaat 

suhtautumaan teknologialaitteiden välittämiin viesteihin kriittisemmin ja 

tietoisemmin. Valitsimme kahdeksi pääteemaksi kestävän kulutuksen ja media- 

ja teknologialukutaitojen harjaannuttamisen. Olemme käyttäneet työmme 

runkona ja opetuskokeilun lähtökohtana myös Kuluttajakasvatuksen strategian 

(2009) sisältöjä ja näkemyksiä laadukkaasta kuluttajakasvatuksesta sekä tar-

kastelleet näitä asioita suhteessa omiin kokemuksiimme. 
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2 Kuluttajakasvatus kotitalousopetuksessa 

 

2.1 Kuluttajakasvatuksen strategia 

 

Kotitalousopetuksen kuluttajakasvatuksen, samalla lailla kuin muunkin 

kuluttajakasvatuksen, taustalla vaikuttaa Kuluttajakasvatuksen strategia ja sen 

perustalta laadittu opetussuunnitelma. Pohjoismaisen ja baltialaisen yhteistyön 

tuloksena muodostuneen Kuluttajakasvatuksen strategia -tavoiteasiakirjan 

tarkoituksena on edistää ja kehittää kuluttajakompetenssien oppimista ja 

oppimisympäristöjä. Kuluttajakompetenssi tarkoittaa kykyä ja tahtoa toimia ja 

soveltaa tietoja ja valmiuksia eri tilanteissa eri tavoilla. Nykyaikana 

toimintakyvyn säilyttäminen ja tiedon soveltaminen ovat ratkaisevia taitoja 

kuluttajalle. Kuluttajakompetenssien kehittäminen on aina suhteessa 

markkinoiden ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Strategia-asiakirja on luotu 

avuksi muun muassa opetussuunnitelmien tekijöille, opettajille ja kouluttajille. 

Strategian tarkoituksena on lisäksi edistää kuluttajaorganisaatioiden ja 

kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten opetusviranomaisten yhteistyötä. 

Sen sisältämät kehittämissuunnitelmat voidaan liittää sellaisinaan eri toimijoiden 

omiin toimintasuunnitelmiin. Strategia sisältää tavoitteet, jotka UNESCO eli 

YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö sekä OECD eli kehittyneiden 

markkinatalousmaiden taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö ovat 

asettaneet kuluttajakasvatukselle. (Kuluttajakasvatuksen strategia 2009, ss. 6–7 

ja s. 9.) 

 

Aikaisemmin vuosina 1995 ja 2000 julkaistujen strategia-asiakirjojen lisäksi 

vuoden 2009 julkaisussa halutaan täsmentää erityisesti kestävää kulutusta 

edistävän kuluttajakasvatuksen tavoitteet ja sisältö sekä lisätä uusia aihealueita 

erilaisiin ohjelmiin. Tämän muutoksen taustalla on nykyaikainen ilmiö, jossa 

teknologian digitalisoituminen ja median monimuotoistuminen ovat muuttaneet 

kuluttajien toimintaympäristöä. Strategiassa on kaksi pääteemaa: media- ja 

teknologialukutaito sekä kestävä kulutus. (Kuluttajakasvatuksen strategia 2009, 

ss. 7–9.) 
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Kuluttajakasvatusta voidaan hahmottaa Brundtlandin komission määrittelemän 

neljän kestävän kehityksen ulottuvuuden kautta: ekologinen, taloudellinen, 

sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Opetussuunnitelmissa on aikaisemmin 

korostettu kestävään elämäntyyliin sitoutumisen edistämistä, kestävän 

kehityksen mukaisten taitojen ja osaamisen kehittämistä sekä niihin liittyvän 

tietoisuuden korostamista osana elinikäistä oppimista. Tulevaisuudessa 

kuluttajakasvatusta on tarpeellista toteuttaa enemmän nimenomaan kestävän 

kulutuksen näkökulmasta. Tällöin kestävyydestä puhuttaessa korostuu 

ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös kolme muuta kestävyyden ulottuvuutta. 

(Kuluttajakasvatuksen strategia 2009, ss. 17–19.)  

 

Molemmat avainteemat eli kestävä kulutus ja media- ja teknologialukutaidot 

tulee sisältyä kaikkiin neljään kuluttajakasvatuksen osa-alueeseen, joita ovat 

kotitalouden hallinta ja osallisuus, kuluttajakauppa, yksityistalous sekä 

markkinointi ja kaupallinen media. Niiden avulla on mahdollista reagoida 

kasvatuksen haasteisiin, jotka liittyvät kulloinkin ajankohtaisiin, nopeasti 

muuttuviin ja moniulotteisiin kuluttajailmiöihin. Kestävä kulutus ja media- ja 

teknologialukutaito ovat keskeisiä osa-alueita kasvatuksessa ja opetuksessa 

ylipäätäänkin. (Kuluttajakasvatuksen strategia 2009, ss. 25–26.) 

 

2.2 Kestävä kulutus 

 

Kestävän kulutuksen opettamisen tavoite on, että oppilaat huomioivat kulutuk-

sen merkityksen arjen toimissaan ja kehittyvät elinympäristön tulevaisuutta 

turvaaviksi aktiivisiksi kansalaisiksi; valintoja tarkastellaan pitkällä aikavälillä ja 

niillä myötävaikutetaan kestävään kehitykseen.  Strategia määrittelee kestävän 

kulutuksen kuluttamiseksi, joka on sopusoinnussa luonnon prosessien, 

monimuotoisuuden ja luonnonvarojen säilyttämis- ja ylläpitoperiaatteiden 

kanssa. Kestävä kulutus on taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista. 

Kestävä kulutus ei saa olla ristiriidassa ihmisten elämänhallinnan lisäämisen ja 

yhteisöllisen identiteetin vahvistamisen kanssa. Kestävä kulutus huomioi myös 

ihmisten arvot ja kulttuurit. (Kuluttajakasvatuksen strategia 2009, s. 27.) 
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Kestävä kulutus määriteltiin kansainvälisellä tasolla virallisesti ensimmäisen 

kerran Oslon Symposiumissa tammikuussa 1994. Norjan ympäristöministerin 

koolle kutsuma yli neljänkymmenen ihmisen työryhmä koostui OECD-maiden 

korkea-arvoisista virkamiehistä, eri alojen asiantuntijoista sekä YK:n ja 

kansalaisjärjestöjen edustajista. Kestävä kulutus määriteltiin seuraavasti: 

”Perustarpeisiin kuuluvia ja elämänlaatua parantavia tavaroita ja palveluita 

käytetään niin, että minimoidaan käytettävien luonnonvarojen, myrkyllisten 

aineiden sekä jätteiden ja saasteiden määrä tuotteen elinkaaren aikaan, jotta 

tulevien  sukupolvien tarpeet eivät vaarannu.” (Norwegian Ministry on Environ-

ment: Oslo Roundtable on Sustainable Production and Consumption 1994.) 

 

Kestävä kulutus sisältää muun muassa tarpeiden tyydyttämisen, elämänlaadun 

parantamisen, resurssien käytön tehokkuuden parantamisen, uusiutuvien 

energianlähteiden hyödyntämisen ja jätteiden vähentämisen tavoitteen. (Nor-

wegian Ministry on Environment: Oslo Roundtable on Sustainable Production 

and Consumption 1994.) Ajatusta ekotehokkuudesta  kutsutaan talouden dema-

terialisaatioksi (Nurmela teoksessa Ahlqvist, Raijas, Perrels, Simpura ja 

Uusitalo 2008, ss. 281). Keskeinen kysymys on, kuinka pystytään vastaamaan 

nykyisten ja ennen kaikkea tulevien sukupolvien perustarpeisiin ja 

elämänlaadun kohottamiseen samalla, kun jatkuvasti pyritään vähentämään 

ympäristöhaittoja ja terveyshaittojen syntymistä. Entä missä määrin ympäristön 

laatuun liittyviä parannuksia voidaan saavuttaa entistä tehokkaampien ja 

vähemmän saastuttavien tavaroiden ja palveluiden tuottamisella sen sijaan, että 

vaikutetaan niiden käyttömääriin? Todellisuus demokraattisissa yhteiskunnissa 

on sellainen, että kulutustottumuksia on helpompi muuttaa kuin kulutuksen 

määrää. Molemmat kysymykset on silti ratkaistava kestävän kulutuksen 

päämäärien saavuttamiseksi. (Norwegian Ministry on Environment: Oslo 

Roundtable on Sustainable Production and Consumption 1994.) 

 

Jotta kulutus olisi ympäristökuormituksen vähentämisen kannalta 

mahdollisimman kestävää, täytyy käytännössä kiinnittää huomiota 

kulutustapojen, tavaroiden ja palveluiden valintaan sekä niiden laatuun. 

Toimenpiteet vaativat runsaasti tietoa sekä erilaisia mittareita. Suomessa 

Tilastokeskus on sitoutunut tämän tavoitteen täyttämiseksi ja se pyrkii omalta 
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osaltaan kehittämään ja tuottamaan tarvittavaa tietoa. Tilastokeskuksen tutki-

mukset selventävät, miten suomalaiset todellisuudessa käyttäytyvät ja millaisia 

heidän asenteensa ovat. (Nurmela teoksessa Ahlqvist et al. 2008, ss. 281–282.) 

Ympäristöministeriön kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman päivitetty ra-

portti Vähemmästä viisaammin (2012) puolestaan esittelee niitä konkreettisia 

toimia, joilla kestävän kulutuksen tavoitteisiin päästään: verotuspäätöksiä, oh-

jeistuksia arjen valintojen taustaksi, neuvontaa, kampanjointia, käytännön toi-

mintamalleja, käytännön työkaluja, seurantajärjestelmiä ja niin edelleen. Nämä 

ovat uudenlaisia ratkaisuja tavanomaisten toimien, kuten ympäristömerkkien 

hankkimisen, tavaroiden käyttöiän pidentämisen ja kierrätyksen lisäksi. Raportti 

sisältää myös ajatuksia vihreän talouden kehittämiselle ja uusien työpaikkojen 

syntymiselle. Keskeisintä on edistää ekotehokkuutta laaja-alaisesti sekä julkisel-

la sektorilla, yrityksissä että kotitalouksissa. (Vähemmästä viisaammin 2012, s. 

7 ja ss. 13–14.) Järkevintä on yrittää löytää ne kohderyhmät, joiden toiminnassa 

on eniten tehostamis- ja järkevöittämispotentiaalia (Nurmela teoksessa Ahlqvist 

et al. 2008, s. 282). 

 

Tavoitteisiin pyrkiminen onkin tarpeellista, sillä tulevaisuutta määrittävät pitkälti 

ainakin jo olemassa olevat reunaehdot: Ihmiskunta kuluttaa tällä hetkellä 1,3 

maapallon verran luonnonvaroja. Kulutus jakautuu kuitenkin epätasaisesti, sillä 

teollisuusmaissa asuvat ihmiset, noin 20 % maapallon väkiluvusta, kuluttavat 

noin 80 % luonnonvaroista. Kulutus on viiden vuosikymmenen aikana kuusin-

kertaistunut ja väestömäärä on lisääntynyt kolmesta miljardista seitsemään mil-

jardiin. Mikäli kulutuksen kasvua ei hillitä, ihmiskunnan arvioidaan tarvitsevan 

vuonna 2020 noin 1,7 maapalloa tyydyttämään uusiutuvien luonnonvarojen tar-

peensa ja ekosysteemin hiilen sidontakyvyn. Kansainvälisen luonnonvara-

paneelin maltillinen skenaario oikeudenmukaisemmasta kulutuksen jakautumi-

sesta tulevaisuudessa on seuraavanlainen: Vaikka teollisuusmaat puolittaisivat 

oman luonnonvarakulutuksensa ja kehitysmaat lisäisivät omaa kulutustaan teol-

lisuusmaiden puolittuneelle tasolle, vuoteen 2050 mennessä globaali luonnon-

varojen kulutus kasvaisi 40 %. Huomionarvoinen seikka on, että tutkimusten 

mukaan tietyn varallisuustason jälkeen onnellisuus ei tulojen ja kulutuksen kas-

vun myötä lisäänny. (Vähemmästä viisaammin 2012, ss.7–8.) 
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Näkemyksiä kestävyyden ratkaisuiksi on todellakin monenlaisia. Erään 

ajattelutavan mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus itse luoda tasapaino 

työssäkäynnin ja vapaa-ajan välille; kun ihmiset tekevät vähemmän töitä, he yk-

sinkertaisesti myös kuluttavat vähemmän. Tällä tavoin kulutus vähenee väistä-

mättä kokonaisvaltaisesti, mikä luonnollisesti tarkoittaa erityisesti ympäristön 

kannalta kestävämpää elämäntapaa. (Perrels teoksessa Ahlqvist et al. 2008, 

ss. 116–120.) Kestävän kehityksen ja kulutuksen tarkastelu on aina niin moni-

tahoista, että siihen on kuitenkin lähes mahdotonta löytää yhtä täydellistä näkö-

kulmaa. Kestävän kulutuksen ratkaisuja onkin pohdittu virallisesti jo kaksi vuosi-

kymmentä (Norwegian Ministry on Environment: Oslo Roundtable on Sustaina-

ble Production and Consumption 1994.) Pohdinta jatkuu edelleen. 

 

2.3 Media- ja teknologialukutaidot    

 

Kuluttajakasvatuksen strategiassa painotetaan kuluttajan media- ja 

teknologialukutaitojen kehittämistä, sillä nykyajan verkkoyhteiskunnassa 

digitaalisen median käyttö on olennainen osa päivittäistä vuorovaikutusta ja 

toimintaa. Medialukutaito käsittää perinteiset lukutaidot ja audiovisuaalisen 

lukutaidon sekä kyvyn lukea, tuottaa ja arvioida kriittisesti erilaisia sisältöjä. Me-

dialukutaito tarkoittaa myös taitoa toimia digitaalisissa mediamuodoissa ja -

sisällöissä. Lisäksi Kotilainen (1999) on pitänyt medialukutaidon yläkäsitteenä 

kulttuurista lukutaitoa, johon kuuluu erilaisten kulttuuristen tapojen ymmärtämi-

nen, huomioiminen ja kommunikointi sosiaalisissa tilanteissa huolimatta siitä, 

onko siinä media mukana vai ei. Kuluttajakasvatuksen strategian mukaan 

kuluttajan media- ja teknologialukutaito mahdollistaa teknologiaympäristön 

ymmärtämisen ja määrittelemisen yksilön omiin kokemuksiin, arvoihin, 

asenteisiin ja osaamiseen suhteutettuna. Taito on edellytys myös kriittiselle ja 

vastuulliselle vuorovaikutukselle ympäröivän maailman, muun muassa yksilön 

oman yhteisön, median ja sosiaalisen ja historiallisen ympäristön kanssa. 

Media- ja teknologialukutaitoihin liittyen oppimisessa olisi strategian mukaan 

tarpeellista kehittää enemmän kykyä etsiä ja käyttää tietoa kriittisesti sekä osata 

hyödyntää taitoja sosiaalisessa kanssakäymisessä ja oman sisällön 

tuottamisessa. (Kotilainen 1999, s. 36; Kuluttajakasvatuksen strategia 2009, ss. 

17–19.) 
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Medialukutaitojen hyödyntäminen on siis tärkeä osa tämän päivän elämää, kos-

ka media on monella tapaa kytköksissä toimiimme. Medialukutaito ei kartu vain 

kasvamalla mediavaltaisessa ympäristössä, vaan nuorten pitää olla osallisina 

mediakasvatuksessa ja sen pitää olla liitettynä kaikkeen opetukseen säännölli-

sesti (Kupiainen & Sintonen 2009, s. 30; Mediataitojen oppimispolku perusope-

tuksessa 2011, s. 14).  Medialukutaitojen opettaminen eli mediakasvatus kou-

lussa ei ole uusi asia, sillä ensimmäisen kerran jo 1970-luvun opetussuunnitel-

massa kehotettiin hyödyntämään sanoma- ja aikakauslehtiä opetuksessa. Jo 

tuolloin opetettiin oppilaita kriittisyyteen ja mielipiteen muodostamiseen huomi-

oimalla eri näkökulmia. (Paavilainen 1999, ss. 133–134.)  Vuoden 2004 perus-

opetuksen opetussuunnitelmissa viestintä ja mediataidot ovat koko opetuksen 

keskeinen aihekokonaisuus, minkä tavoitteena on muun muassa edistää medi-

an aseman ja merkityksen ymmärtämistä ja kehittää median käyttötaitoja 

(POPS 2004, s. 39). Vuonna 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman luon-

noksissa media- ja teknologialukutaidot on niputettu laaja-alaisemman monilu-

kutaidon yhteyteen, johon kuuluu näiden lisäksi myös esimerkiksi kuvanlukutai-

to, digitaalinen lukutaito ja tavallinen peruslukutaito (POPS 2014 suunnitelma-

luonnokset 2012, ss. 13–14). 

 

Teknologian eri muodot ovat arkipäiväisiä eri sukupolville ja nuoren sukupolven 

edustajia kutsutaan jopa diginatiiveiksi, millä tarkoitetaan juuri sitä, että lapset ja 

nuoret ovat aivan pienestä pitäen tekemisissä erilaisten teknologisten laitteiden 

kanssa. Nuorille uusien teknologiataitojen oppiminen ja eri osa-alueilla toimimi-

nen on luonnollista samalla, kun vanhempi väestö on joutunut perehtymään 

huomattavasti myöhemmällä iällä aivan uudenlaiseen todellisuuteen. Teknolo-

gialukutaidolla tarkoitetaan kykyä omaksua, oppia käyttämään ja valita uusia 

teknologioita sekä kykyä ymmärtää näiden todelliset hyödyt (Kuluttajakasvatuk-

sen strategia 2009, ss. 27–28). Kuluttajakasvatuksen strategiassa teknologialu-

kutaidon avainteemoina ovat kuluttajan teknologia- ja mediaympäristö, teknolo-

gian ja median valinta, käyttö ja osallistuminen sekä turvallisuus ja suojautumi-

nen. Kuluttajan teknologia- ja mediaympäristö -teema on kuluttajakeskeinen ja 

käsittää muun muassa kriittisen suhtautumisen mediasisältöihin ja kuluttajan 

aseman yhteiskunnassa. Teknologian ja median valinta, käyttö ja osallistuminen 
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-teema yhdistää muun muassa teknologian ja median käytön kestävässä kulu-

tuksessa, verkko-ostosten tekemisen ja kriittisen arvioinnin. Turvallisuus ja suo-

jautuminen -teema sisältää muun muassa verkon käytön riskien tunnistamisen 

ja niiltä varautumisen, budjetoinnin ja tietoturva-asiat. (Kuluttajakasvatuksen 

strategia 2009, s. 40.) 
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3 Opetuskokeilun ideologia 

 

3.1 Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys 

 

Sosiokonstruktiivinen oppiminen ja sen ilmenemismuodot ovat olennainen osa 

tätä päivää ja tulevaisuutta. Vuonna 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelman 

luonnoksessa kuvataan oppimista kokonaisvaltaisena prosessina, joka tapahtuu 

usealla eri osa-alueella ja joka tuotetaan vuorovaikutuksessa eri ihmisten, taho-

jen ja kulttuurien kanssa. Oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia 

sekä käyttämään tätä tietoa oppimisen laadun parantamiseksi, sillä tavoitteellis-

ta oppimista voi opetella. Tämä vahvistaa työskentely- ja ajattelutaitoja ja oppi-

mista edistäviä strategioita. Tulevan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen 

lähtökohta on, että opittavat asiat kyettäisiin liittämään oppilaan aikaisempiin 

käsityksiin ja ymmärrykseen. (POPS 2014 suunnitelmaluonnokset 2012, ss. 6–

7.) 

 

Myös tällä hetkellä voimassa oleva Valtakunnallinen perusopetussuunnitelma 

(2004) perustuu paljolti sosiokonstruktiiviseen oppimisnäkemykseen ja sen teo-

rioihin (POPS 2004, s. 18). Useat koulut mainitsevatkin sosiokonstruktivismin 

pääasialliseksi oppimiskäsitykseksi. Sosiokonstruktiivisen oppimisnäkemyksen 

taustalla vaikuttaa humanistinen, kognitiivinen ja konstruktivistinen ihmiskäsitys. 

Humanistinen ihmiskäsitys korostaa muun muassa ihmisen tahtoa, luovuutta ja 

kykyä kasvaa ja kehittyä.  Kognitiivisuuteen liitetään ihmisen ominaisuudet tie-

donkäsittelijänä. Konstruktivistit taas näkevät ihmisen sosiaalisena olentona ja 

tunnustavat kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutuksen ihmisen käyttäytymiseen. 

Sosiokonstruktiivisessa käsityksessä oppimisesta on siis viitteitä kaikista näistä 

suuntauksista. (Kauppila 2007, s. 12.) 

 

Sosiokonstruktivismi painottaa sekä tiedon sosiaalista että kognitiivista raken-

tumista. Sosiaalisuus oppimisprosessissa liittyy yhteisesti jaettuihin merkityksiin 

ja sosiaalisiin sopimuksiin. Vuorovaikutus ympäristön ja samassa oppimistilan-

teessa olevien ihmisten kanssa on olennainen osa tiedon rakentumista. Yhtei-

söllisyys ja yhteistoiminnallisuus ovatkin oppimiskäsityksen mukaisen toiminnan 

näkyvä muoto. (Kauppila 2007, s. 44 ja ss. 48–49.) Berger ja Luckman (1994) 
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kuvaavat sosiokonstruktiivista oppimista selkeästi: Tieto välittyy ja muuttuu so-

siaalisissa prosesseissa. Arjen konkreettiset asiatkin ovat sosiaalisesti rakentu-

neita. (Kauppila 2007, s. 49.) Oppiminen ei siis rajoitu pelkästään oppitunneille 

tai ylipäätään koulun toimintaan, vaan prosessointia tapahtuu kaikkialla suh-

teessa maailmaan ja muihin ihmisiin. 

 

Sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen mukainen toiminta oppitunneilla on siis 

selvästi vuorovaikutuksellista. Oppiminen on kaksitasoista; yksilöllisellä tasolla 

oppilas käsittelee ilmiöitä ja havaintoja itsenäisesti, mutta vahvistaa aikaisem-

min oppimaansa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Toisaalta sosiaalinen vai-

kutus palautuu yksilötasolle, kun ihminen toimii yksilönä ryhmässä. Kaksisuun-

taisessa viestinnässä myös opettajalla on merkittävä tehtävä. Opettajan rooli 

ohjaajana korostuu, kun hän pyrkii ohjaamaan oppilaan tulkintaa oikeaan suun-

taan. Tarkoituksena on saavuttaa jotain sellaista, millä on todellista merkitystä 

oppilaalle. (Kauppila 2007, ss. 112–114.)  

 
 

Sosiokonstruktiivinen tavoite, syvä ymmärtäminen, vaatii opettajalta laadukasta 

työtä muun muassa motivoinnin suhteen. Tämä ei kuitenkaan ole helppo tehtä-

vä, sillä oppilaalla saattaa olla lukuisia motivaation esteitä, pienempiä ja suu-

rempia. Ihannetapauksessa oppilaalle syntyy sisäinen motivaatio, joka vaikuttaa 

suhtautumisessa oppimistilanteeseen. Opettajan tehtävänä on tässä tilanteessa 

luoda myönteinen oppimisilmapiiri ja kehittää sellaisia oppimistehtäviä, jotka 

ovat sopivan haastavia. Liian helpot tehtävät eivät motivoi oppilasta ja liian vai-

keat tehtävät taas lannistavat hänet. Sosiaalisuudesta tapahtumassa viestii op-

pilaiden yhteistyö; he auttavat ja kannustavat toisiaan tehtävien ratkaisussa. 

(Kauppila 2007, ss. 120–121 ja s. 135.) 

 
 

Sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaisia työtapoja ovat esimerkiksi 

projektioppiminen ja ryhmätyöskentely. Oppilaiden aktivoiminen tarkoittaa usein 

sekä yhteistoimintaa että vuorovaikutusta ryhmän jäsenten kesken. Yksilöllisyys 

huomioidaan kuitenkin ryhmätyöskentelyssäkin, sillä opettajan tehtävänä on 

kannustaa oppijaa yksilöllisesti luomaan omia strategioita oppimisensa helpot-

tamiseksi. (Kauppila 2007, ss. 183–184.) Oppilaalta edellytetään aktiivista osal-

listumista eri menetelmissä. Tärkeä tavoite on myös oppilaan jatkuvasti lisään-
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tyvä pyrkimys itseohjautuvuuteen tiedon hankinnassa ja työstämisessä. (Kaup-

pila 2007, s. 131.) Monesti havainnointi on fyysistä. Tunnustelemalla ja yhdiste-

lemällä objekteja toisiinsa ihminen oppii näkemään erilaisia suhteita niiden välil-

lä. (Säljö 2004, s. 63.) 

 
 

Yhteisöllinen oppiminen vaatii toimiakseen pitkäjänteistä taustatyötä. Käytäntö-

jen pohdinta ja niiden kehittäminen helpottavat toimintakulttuurin muuttamista 

haluttuun suuntaan. Sekä oppilaat että opettajat tarvitsevat runsaasti käytännön 

kokemusta toiminnoista, jotta yhteistyö tuottaa haluttuja tuloksia. Vaikka yhtei-

söllisen oppimisen päämäärä saattaa paremmin menestyvien oppilaiden tiedot, 

taidot ja oppimisstrategiat muiden käytettäviksi on käytännöllinen, se ei kuiten-

kaan yksin riitä. On todettu, että toiselle opettaminen on kaikista merkittävin op-

pimisen muoto. Luokassa tapahtuvassa oppimisessa olisi siis tarkoituksenmu-

kaista hyödyntää enemmän oppilaiden keskinäistä opettaja-oppilas -suhdetta. 

Kun asia opetetaan toiselle, se on sisäistettävä paremmin kuin jos se opiskel-

taisiin vain itsenäisesti. Syvällinen perehtyminen asiaan useasta eri näkökul-

masta helpottaa kummankin oppilaan ymmärrystä. Taustalla on myös eritasoi-

nen vuorovaikutus niin kulttuurisella kuin sosiaalisellakin tasolla. (Hakkarainen 

et al. 2005, ss. 162–163.) 

 

3.2 Yhteistoiminnallinen työpistetyöskentely 

 

Opetusmenetelmän valintaan vaikuttavat opetuksen tavoite, oppilaiden kehitys-

taso, opettajan taidot ja resurssit. Oppilaiden kehitystasolla viitataan oppilaiden 

ikään, motivaatioon ja muihin yksilökohtaisiin kehitystasoihin. Resursseilla tar-

koitetaan aikaa, käytettävissä olevia oppimateriaaleja, tilaa ja välineitä. (Vuori-

nen 1993, ss. 68–71.) 

 
 

Valitsimme opetuskokeilumme opetusmenetelmäksi työpistetyöskentelyn.  Työ-

pistetyöskentely on yksi yhteistoiminnallisen oppimisen tapa, jossa oppilaat 

opiskelevat pienissä ryhmissä samaan aikaan eri ongelmien tai tehtävien paris-

sa. (Meisalo et al.). Yhteistoiminnalliset työmuodot koulussa kuuluvat sosiokon-

struktiivisen oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteuttamiseen. Yhteistoi-

minnallisuudessa on kyse opetuksellisesta yhteistoiminnasta ja ryhmätoimin-
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nasta, joka voi olla teoreettista tai käytännöllistä. (Kauppila 2007, s. 155.) Työ-

pistetyöskentelyssä on nimenomaisesti työpisteitä, joiden tehtävät tai ongelmat 

eroavat toisistaan. Oppilaiden tarkoituksena on kiertää näitä työpisteitä pienissä 

asiantuntijaryhmissä ja ratkaista tehtävät vuorovaikutteisesti. Tämän jälkeen tie-

toa käsitellään laajemmin vielä luokkayhteisössä. (Meisalo et al.)  

 
 

Työpistetyöskentely on yhteistoiminnallista työskentelyä, jossa jokaisen ryhmä-

läisen kuuluu kantaa vastuuta tavoitteiden toteutumiseksi. Jokaisen täytyy kyetä 

työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmän hyväksi pyrkien hyviin oppimis-

tuloksiin. Toisten auttaminen ja aktiivinen osallistuminen ovat sujuvan yhteis-

työn edellytykset työpistetyöskentelyssä. (Sahlberg & Leppilampi 1994.) Yhteis-

toiminnallinen työpistetyöskentely on hyvin onnistuessaan sosiaalista kanssa-

käymistä tukeva ja oppimisen iloa tuottava prosessi. Mikä tahansa ryhmätyö ei 

ole yhteistoiminnallista, vaan sen luovat yhteistoiminnallisen työskentelyn viisi 

periaatetta. Nämä periaatteet ovat ryhmän jäsenten positiivinen riippuvuus toi-

sistaan, kannustava ja avoin vuorovaikutus ryhmän jäsenten kesken, yksilölli-

nen vastuu, ryhmän toiminnan ja oppimisen arviointi ja yhteistyötaitojen tunnis-

taminen ja kehittäminen. (Johnson & Johnson 1994, s. 101) 

 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa on monia positiivisia merkityksiä. Yhteis-

työstä hyötyvät sekä muilta oppivat heikommat oppilaat että taitavat oppilaat. 

Monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa psyykkinen kuormittuvuus jakau-

tuu useammalle toimijalle. Hyöty on sekä tiedollista että taidollista, mutta myös 

sosiaalista. Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus rikastuttavat oppimistilanteita 

ja mahdollistavat vaihtoehtoisten näkemysten esilletulon. Samalla oppilaalla ke-

hittyy myös kyky itsetuntemukseen ja itsensä ilmaisemiseen. (Kauppila 2007, 

ss. 155–156.) Työpistetyöskentelyn etuina on näiden lisäksi monia käytännön-

läheisiä seikkoja. Esimerkiksi luokan ainoa tietokone saadaan käyttöön, kun 

ryhmät liikkuvat työpisteiltä toiselle vuorotellen.  
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4 Opetuskokeilu 

 

4.1 Opetuskokeilun tausta ja tavoitteet 

 

Tämän opetuskokeilun idean saimme katsottuamme suomalaisen Tavarataivas-

dokumenttielokuvan trailerin sekä luettuamme muutaman elokuvasta kertovan 

artikkelin ja arvostelun. Elokuvassa suomalainen mies vie koko omaisuutensa 

vuokravarastoon, josta saa päivittäin hakea takaisin enintään yhden tavaran. 

Päähenkilö kieltäytyy vuoden aikana myös ostamasta ainuttakaan tavaraa. Elo-

kuvan tarkoitus on saada katsoja pohtimaan sitä, että vähemmälläkin tavara-

määrällä voi tulla toimeen. Trailerin näkeminen hätkähdytti meitä; toisaalta ihas-

telimme päähenkilön rohkeutta heittäytyä erikoiseen elämänmuotoon ja äärim-

mäiseen askeettisuuteen. Mutta toisaalta mietimme sitä, kuinka riippuvainen 

ihminen onkaan materiasta. Pohdimme, että meistä kummastakaan ei olisi moi-

seen kokeiluun. Varsinaiseen teoriaosuuteen liittyen opetuskokeilun taustalla 

vaikuttaa vahvasti Kuluttajakasvatuksen strategian (2009) avainteemat eli kes-

tävä kulutus sekä media- ja teknologialukutaito, jälkimmäisestä erityisesti me-

dialukutaito. 

 

Opetuskokeilumme tavoitteena on saada oppilaat oikeasti miettimään rahan-

käyttöään ja kulutustottumuksiaan sekä niiden taustalla vaikuttavia asioita. Koti-

taloustunnilla toteutettavien oppimistehtävien avulla pyrimme konkretisoimaan 

erilaisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisten kulutustottumuksiin. Haluamme ko-

rostaa tehtävissä mainontaan liittyvää kriittistä suhtautumista, sosiaalisen ympä-

ristön vaikutusta ostokäyttäytymisessä ja teknologian järkevää hyödyntämistä. 

Opetuskokeilun taustalla vaikuttaa päämäärä kestävän kulutuksen ihanteesta. 

Tavoitteenamme on myös edistää oppilaiden ryhmätyötaitoja ja vastuunkanta-

mista asiantuntijaroolin muodossa. 

 

Opetuskokeilun ydinkysymykset ovat seuraavanlaiset: 

- Mitkä asiat vaikuttavat kulutustottumuksiimme? Millä lailla ne vaikut-

tavat? 

- Miten omaa rahankäyttöä ja kulutusta voisi muuttaa kestävämmäksi? 
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4.2 Yhteydet opetussuunnitelmiin 

 

Opetuskokeilumme tarkoitus on vahvasti opetussuunnitelmien sisältöihin perus-

tuva. Haluamme ylläpitää ja kehittää taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan yhä 

enemmän. Kokeilumme osa-alueita tarkastellaan niin kotitaloudessa, äidinkie-

lessä kuin kuvataiteessakin. Kestävän kulutuksen ja media- ja teknologialukutai-

tojen asema opetuksessa ei tule lähiaikoina ainakaan vähenemään. Uudet pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmaluonnokset (2012) osoittavat tämän selkeästi.  

 

Tällä hetkellä voimassa oleva kotitalouden perusopetussuunnitelma (2004) täh-

tää sen perustalta toteutettavalla opetuksella oppilaiden kykyyn toimia harkitse-

vana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana. Myös kulutukseen liittyvien ongelmien 

tiedostamista korostetaan. Peruskoulun kotitalousopetuksen sisältöalueilla tulee 

kiinnittää huomiota esimerkiksi kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja tuotteiden ja 

palvelujen hankintaan ja käyttöön. (POPS 2004, ss. 252–253.) Tulevaisuuden 

perusopetuksessa annetaan niin ikään arvoa kestävään elämäntapaan kasvat-

tamiselle. Vuonna 2016 voimaan tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman 

luonnoksessa (2012) on lukuisia huomionarvoisia ja yksilökohtaisia viitteitä tä-

hän.  Luonnoksen mukaan ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan 

edistäminen kuuluu perusopetuksen lähtökohtiin, sillä ihminen on osa luontoa ja 

täysin riippuvainen sen elinvoimaisuudesta (POPS 2014 suunnitelmaluonnokset 

2012, s. 6). Peruskoulun opetussuunnitelman 2016 perusteiden luonnokseen 

onkin kirjattu tavoite kestävien elämäntapojen ja vastuullisen taloudellisen toi-

minnan oppimisesta peruskoulussa. Oppilaiden ajattelua pyritään ohjaamaan 

kuluttamisen kulttuurista ekologis-taloudellisesti kestävään kuluttamiseen. Tar-

koitus on, että oppilaat oppivat arvioimaan omaa elämäntapaansa, mutta roh-

kaistuvat myös uudistamaan omia ja yhteiskunnan toimintatapoja kestävän tu-

levaisuuden rakentajina. Kouluympäristön tarjoamat eri toimintamahdollisuudet 

ja sen välittämä positiivinen ilmapiiri vaikuttavat oppilaiden motivaatioon, tah-

toon ja taitoon toimia vastuullisina kansalaisina ja maailmankansalaisina. 

(POPS 2014 suunnitelmaluonnokset 2012, s. 21.)  

 

Myös kuvataideopetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevai-

suuden rakentamisessa. Keskeistä on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmene-
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mismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Kuvataiteen opetus 

luo perustan suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä vieraiden kulttuurien 

visuaalisen maailman ymmärtämiselle ja arvostamiselle. Jo peruskoulun ala-

luokilla opetellaan tutkimaan ja tarkastelemaan kriittisesti television, pelien, elo-

kuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisia viestejä. Yläkoulun kuvataideope-

tuksessa painotetaan enemmän mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä 

analyysiä sekä niiden käyttötarkoitusten arvioimista. Opetuksessa kehitetään 

muun muassa kuvantulkintataitoa ja taitoa tuntea kuvallisen viestinnän ja vaikut-

tamisen keinoja. Myös kuvaviestinnän välineiden, mediateknologian, hallinta ja 

käyttäminen omien ajatusten ilmaisemiseen mediassa ovat osa opetussuunni-

telman ja opetuksen sisältöä. (POPS 2004, ss. 236–239.) Äidinkielen opetuk-

sessa tarkastellaan puheeseen, kirjoitukseen ja kuviin kätkeytyneiden näkemys-

ten, arvojen ja asenteiden etsimistä ja arviointia. (POPS 2004, s. 54). 

 

4.3 Oppimistehtävät 

 

Opetuskokeilun suunnitteluvaiheessa meillä oli kaksi erilaista, vaihtoehtoista 

suunnitelmaa oppimistehtävistä. Toisesta kokeilusta kehittelimme kahden tai 

kolmen opetuskerran pituisen kokonaisuuden, jonka pääteemana olisi ollut sy-

vempi tutustuminen mainoksiin. Ensimmäisellä opetuskerralla olisi tutustuttu te-

levisiomainoksiin ja niiden vaikutuskeinoihin, ja kotitehtäväksi olisi annettu me-

diaseurantehtävä liittyen ympärillä oleviin mainoksiin. Toisella ja kolmannella 

opetuskerralla olisimme keskittyneet tutkimaan kotitehtävän mainoksia ja kytke-

neet mainonnan arkielämään ja kestävään kulutukseen. Lopulta tämä suunni-

telma ei toteutunut, sillä aika opetuskokeilun toteuttamiseen oli rajallinen – näin 

ollen hyödynsimme toista suunnitelmaa eli työpistetyöskentelyä.  

 

Harjoittelukoulussa toteutetussa opetuskokeilussa opetuksen teoriaosuus liitet-

tiin läheisesti oppilaiden ajatusmaailmaan. Luokkaan oli sijoitettu neljä erilaista 

työpistettä, joiden teemoina olivat mainosanalyysi, ympäristön vaikutukset osto-

käyttäytymiseen, minä kuluttajana sekä tiedon hankkiminen Internetistä. Ennen 

varsinaista työskentelyä esiteltiin työpisteet ja käytiin opetuskeskustelua aihees-

ta. Oppilaille arvottiin tehtäväpaperit, joista selvisi kunkin ryhmän asiantunti-

juusalue. Tällä tavoin oppilaat tiesivät olevansa vastuussa aiheen kertomisesta 
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myöhemmin muille. 

 

Mainosanalyysin tavoitteena oli tutustuttaa oppilaita erilaisiin mainoksiin sekä 

saada heidät tarkastelemaan niitä syvällisemmin ja pohtimaan erityisesti kuvien 

merkitystä mainoksissa. Tehtävänä oli valita yksi mainos viidestä mainoksesta, 

tutustua siihen ja vastata annettuihin kysymyksiin. Mainokset olivat keskenään 

hyvin erityylisiä, sillä ne mainostivat lukuisia tuotteita pyörästä proteiinirahkaan 

ja tuholaiskarkotteeseen. Työpisteen kysymykset olivat seuraavanlaiset: 

 

1. Mitä mainos mainostaa? 

2. Mitkä ovat mainoksen tehokeinot? (vinkki: värit, asettelu, onko mainostetta-

va tuote suuri/pieni, ketä mainoksessa esiintyy…) 

3. jokeritehtävä: Millaisille kuluttajille valitsemanne mainos on mielestänne 

suunnattu? (esim. nuorille, miehille, naisille, lapsille, autoilijoille, trendikkäille 

jne.) 

 

Tarinatehtävässä puolestaan keskityttiin pohtimaan ympäristön vaikutuksia os-

tokäyttäytymiseen. Tehtävän tavoitteena oli pohtia sitä, mihin pikku asioihin op-

pilailla kuluu rahaa päivittäisissä tapahtumissa. Oppilaat saivat luettavakseen 

tarinan Reiskan ja Raijan ostokeskusmatkasta (Liite 1), jonka pohjalta he vasta-

sivat seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Mitkä asiat saivat Reiskan ja Raijan tekemään heräteostoksia?  

2. Miten neuvoisitte Reiskaa ja Raijaa, jotta heillä kuluisi vähemmän rahaa? 

Keksikää muutama säästöneuvo. 

3. jokeritehtävä: Arvioikaa halutessanne, kuinka paljon molemmilla kului ra-

haa ostoskeskuksessa. 

 

Minä kuluttajana -tehtävän (Liite 2) tarkastuspisteen tavoitteena oli edellisen 

tunnin kotitehtävän yhteistarkistaminen ja ryhmän kesken käytävä keskustelu 

apukysymyksien avulla. Mikäli joku ei ollut tehnyt tehtävää, oli tässä yhteydessä 

mahdollisuus syventyä siihen paremmin. Kysymykset olivat seuraavanlaiset: 
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1. Oliko ostosten joukossa niin sanottuja turhia ostoksia? Mitä ne olivat? Mitkä 

ovat mielestänne turhia ostoksia? 

2. Vaikuttivatko mainokset, mielentila tai ystävät kuluttamiseen viikon aikana? 

Miten?  

3. jokeritehtävä: Laskekaa halutessanne, kuinka paljon rahaa kului keski-

määrin viikon aikana. Mihin muuhun tämän summan olisi voinut käyttää? 

 

Ongelmanratkaisutehtävässä tavoitteena oli saada oppilaat hyödyntämään In-

ternetiä ongelman ratkaisua etsiessä. Lisäksi tavoitteena oli tutustuttaa oppilaat 

arkipäivän kestävään kulutukseen (musiikin lainaus kirjastosta, ekologiset vaa-

tevalinnat ja kalusteiden ja kodinkoneiden hankkiminen kierrätettyinä jne.). Teh-

tävään kuului kolme lyhyttä ongelmaa (Liite 3), joista oppilaat valitsivat yhden 

ratkaistavakseen Internetiä hyödyntäen. 

 

4.4 Opetettava ryhmä 

 

Opetettavassa kotitalouden ryhmässä oli 15 seitsemännen luokan oppilasta, jo-

ten pöytäkuntia oli neljä (kolme neljän hengen ja yksi kolmen hengen pöytäryh-

mä). Ryhmä oli poikavaltainen ja suuri osa oppilaista oli matemaattis-

luonnontieteitä painottavalla LUMA-luokalla. Ryhmässä oli kaksi maahanmuut-

tajaa, joista toinen ymmärsi hyvin suomea ja toinen hieman huonommin. Mo-

lemmat oppilaat työskentelivät samassa ryhmässä ja heitä auttamassa oli yksi 

suomalainen oppilas. Tämän vuoksi ryhmä työskenteli hyvin moitteettomasti. 

Opetettava ryhmä oli keskenään hyvin toimeen tuleva, toisiaan kannustava ja 

teoriaan moitteettomasti keskittyvä, joten työpistetyöskentely opetusmuotona oli 

luonteva vaihtoehto tälle opetusryhmälle. 

 

4.5 Opetuskokeilun toteutus   

 

Toivoimme pystyvämme toteuttamaan opetuskokeilun kahdessa pääkaupunki-

seudulla sijaitsevassa koulussa, mutta lopulta opetuskokeilu toteutettiin vain toi-

sessa harjoittelukoulussa. Opetuskokeilun kohderyhmäksi ajateltiin alun perin-

kin seitsemäsluokkalaisten ryhmää ja sellaisessa se lopulta toteutettiin. Ryhmäl-

lä oli harjoitteluviikkojen aikaan opetusaiheina juuri kuluttajuuteen liittyvät asiat. 
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Koulussa käytettiin Taituri-kirjaa, ja harjoittelun alkaessa oppilaat alkoivat tutus-

tua Kuluttaminen ostaen ja säästäen -teemaan. Teema sisältää aiheita muun 

muassa vastuullisesta kuluttamisesta, energian säästämisestä, budjetoinnista, 

mainosten vaikutuksesta, ostajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä etä-

myynnistä. Suunnitelmallinen rahankäyttö oli sopivasti tunnin ylimpänä teemana 

kerralla, jolloin opetuskokeilu toteutettiin.  

 

Opetuskokeilun suunnitteluvaiheessa pohdimme sitä, millaista opetusmenetel-

mää käyttäisimme työssämme, joten laadimme aluksi kaksi suunnitelmaa tunnin 

tai tuntien pohjaksi. Opetusmenetelmäksi valikoitui lopulta työpistetyöskentely, 

sillä opetusryhmälle sopi hyvin itsenäinen ryhmätyöskentely ja toisaalta opetus-

kokeiluun käytettävissä olevaa aikaa oli rajoitetusti. Opetettavaa ryhmää oli ha-

vainnoitu edellisellä opetuskerralla, jotta opettajalla olisi pohjatietoja tunnin su-

jumisesta ja jotta oppilaat ja opettaja voisivat etukäteen hieman tutustua toisiin-

sa. Yhden opetuskerran havainnoinnin myötä valinta työpistetyöskentelystä op-

pimismenetelmänä varmistui.  

 

Opetuskokeilu toteutettiin yhdellä 45 minuutin pituisella oppitunnilla, joka oli en-

simmäinen tunti kolmen tunnin kokonaisuudesta. Työpistetyöskentelyyn varat-

tiin tunnista aikaa noin 30 minuuttia, jolloin teorialle ja työpisteiden ohjeistuksel-

le jäi aikaa noin 15 minuuttia. Tunti alkoi tutustumalla yhdessä Helsingin Sano-

mien artikkeliin Tavarataivas-dokumenttielokuvasta. Artikkeli näytettiin oppilaille 

dokumenttikameran avulla ja se toimi motivointikeinona siirtymisessä pääaihee-

seen. Opettaja kävi opetuskeskustelua oppilaiden kanssa niin, että keskustelun 

aiheet nostettiin artikkelista ja näin ne johdattelivat päivän kuluttajateemaan. 

Opetuskeskustelussa hyödynnettiin muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

 

- Mitkä asiat vaikuttavat siihen, mitä ihminen ostaa kaupasta?  

 Mainokset: Missä kaikkialla mainoksia näkyy? Millaisia ne ovat? 

Mitkä ovat mainosten tehokeinoja? 

 Ympäristö: Miten kaveripiiri vaikuttaa ostopäätökseen? 

- Mitä ihminen todella tarvitsee arjessa? Voiko kaikkea edes listata?  

 Millaista on vastuullinen kulutus?  
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Oppilaat lähtivät innolla mukaan opetuskeskusteluun ja se eteni omalla painol-

laan pysyen melko hyvin tunnin teemassa. Oppilaat innostuivat keskustelemaan 

mainoksista ja he keksivätkin monia paikkoja, joissa mainoksia nykyään havait-

see. Tytöt esimerkiksi mainitsivat Internetissä olevat blogit. Niissä on usein pii-

lomainontaa, kun kirjoittaja kertoo ostamistaan tavaroista ja samalla mainitsee 

ostopaikan ja merkin. Oppilaiden mielestä oli vaikeaa keksiä tavaroita, joita ih-

minen oikeasti tarvitsee arjessaan. Lähes kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, 

että ilman tietokonetta on vaikea hoitaa arkipäivän asioita, kuten koulutehtäviä.  

 

Lyhyen, mutta hyvin onnistuneen opetuskeskustelun jälkeen opettaja kertoi op-

pilaille työpisteiden teemat sekä ohjeet työpistetyöskentelylle ja jakoi ryhmät 

asiantuntijaryhmiin. Työpisteiden tehtäviin oli varattu aika noin 6-7 minuuttia yh-

tä työpistettä kohden, jotta kaikki ehtisivät tekemään tehtävät varmasti.  Oppi-

laiden tehdessä tehtäviä työpisteillä opettaja liikkui luokassa ryhmästä ryhmään 

ja kannusti ja neuvoi oppilaita tarpeen niin vaatiessa. Kaikki oppilaat osallistui-

vat tehtävien tekemiseen ja ryhmät pysyivät hyvin kasassa – oppilaat eivät sen 

kummemmin lähteneet etukäteen liikkumaan seuraavalle työpisteelle häiritse-

mään toisten työntekoa. Kun kaikki työpisteet oli käyty läpi, oli aika lähteä väli-

tunnille ja jatkaa seuraavalla tunnilla toiseen aiheeseen eli pizzan valmistuk-

seen. 

 

Aikaa työpisteiden asiantuntijaryhmien tuotosten esittelyille oli varattu kolmois-

tunnin viimeiset 20 minuuttia. Huolimatta siitä, että oppilaat olivat jo hieman vä-

syneitä kotitaloustunnista, esittelyt onnistuivat todella hyvin. Opettaja pyysi jo-

kaisen pöytäryhmän vuorollaan esittelemään vastauksensa koko luokan eteen 

niin että vastauspaperi esiteltiin dokumenttikameran avulla. Opettaja antoi oppi-

laille puheenvuoron kertoa vastauksistaan samalla kun muu ryhmä kuunteli 

rauhassa. Jos ryhmä ei uskaltanut kertoa kaikkea tai heillä ei ollut pitkää vasta-

usta, opettaja antoi puheenvuoron muille ryhmille ja vastauksista keskusteltiin 

yhdessä. Esittelyn tarkoituksena ei ollut painostaa ryhmiä hienoihin vastauksiin, 

vaan tarkoituksena oli motivoida oppilaita opettamaan muita ja olemaan vas-

tuussa omasta asiantuntijaroolista. Oppilaat antoivat toisille aplodeja hyvässä 

hengessä ja mikäli joku toinen ryhmä puhui toisen ryhmä esittelyn aikana, esit-

telyryhmä kyllä mainitsi asiasta ja sanoi sen häiritsevän esittelyään.  
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Yksikään opettajalle annettu vastauspaperi ei ollut tyhjä, vaan jokaisessa ryh-

mässä jokaiseen kohtaan oli kirjoitettu lyhyempi tai pidempi vastaus. Vastaus-

ten perusteella voisi sanoa opetettavaa ryhmää innostaneen eniten tarina- ja 

tiedonhankintatehtävät. Näissä tehtävissä ideana oli ratkaista ongelma pohti-

malla sitä itse tai etsimällä vastaus Internetistä. Myös Minä kuluttajana -tehtävä 

oli onnistunut valinta, vaikka aluksi pohdimmekin sen olevan vaikea tehdä, sillä 

kyseessä oli kotitehtävän tarkistuspiste. Oppilailla oli työpisteessä mukana oma 

kotitehtäväpaperi, jonka osa oli tehnyt ja osa ei. Vaikka kotitehtävä oli ehkä jää-

nyt tekemättä, työpisteessä kuului pohtivaa keskustelua oppilaiden omista kulu-

tustottumuksista. Vastauspapereissa turhiksi ostoksiksi oli mainittu usein karkit 

ja limsat, ja kaverit tuntuivat olevan eniten vaikuttava asia omissa ostopäätök-

sissään. 
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5 Opetuskokeilun arviointi 

 

Opetuskokeilusta jäi meille erittäin myönteinen kuva, sillä kokeilu onnistui aivan 

suunnitelmien mukaan.  Opetusryhmä oli kuin tehty tätä kokeilua varten, sillä 

sen kanssa oli helppoa toteuttaa työpistetyöskentely. Olisi tietenkin ollut parem-

pi, jos kokeilua olisi voinut kokeilla myös jonkun muun, erilaisen ryhmän kanssa. 

Näin tuloksia ja työpisteiden toimivuutta olisi voinut vertailla eri ryhmillä, jolloin 

kehittämisideoitakin olisi voinut saada enemmän. Oli kuitenkin tärkeää saada 

kokeilla kuluttaja-asioiden opetusta työpisteiden avulla, sillä kokemuksemme 

mukaan tämänkaltaista työtapaa ei useinkaan liitetä kuluttaja-asioihin. 

 

Opetuskokeilun yhdistäminen oppitunnin aihepiiriin ja rakenteeseen onnistui 

luontevasti. Tavarataivas-artikkeli johdatteli kuluttaja-teemaan, vaikka sen käsit-

tely jäi lopulta pintapuoliseksi, sillä artikkelista nostettiin vain joitakin asioita tun-

nin aiheiksi.  Opetuskeskustelu sai aikaan hyvää pohdintaa ja keskustelua, 

vaikka artikkeli ei suoranaisesti liittynyt nuorten arkeen. Artikkelin valinnan olisi 

siis ehkä voinut miettiä toistamiseen tai artikkelin sijaan olisi voinut jopa näyttää 

ko. dokumenttielokuvan trailerin. Mielestämme videot tosin ovat toisinaan tylsiä 

motivaattoreita, sillä niihin tartutaan nykyään herkimmin. Tässäkin yhteydessä 

ajattelimme kokeilla toisin. Toisaalta ajattelemme, että mikäli aikaa olisi ollut 

käytettävissä huomattavasti runsaammin ja luokassa olisi ollut useita tietokonei-

ta, olisimme voineet suunnitella mainosanalyysien ja tiedonhankintatehtävien 

sisällöt monipuolisemmiksi ja virikkeellisemmiksi. Nykyajan lasta kiinnostaa ko-

kemuksellisuus ja teknologian hyödyntämien kaikkialla, joten tulevaisuudessa 

opetuskokeilua voisi laajentaa tähän suuntaan. Tällä kertaa luokassa ei ollut 

kuin yksi tietokone käytettävissä, vaikka vastauksien tekemisessä olisi ollut mie-

lenkiintoista hyödyntää tietotekniikkaa. 

 

Kuluttajakasvatuksen strategiassa onnistuneen kuluttajakasvatuksen sanotaan 

olevan sellaista, että se hyödyntää oppijan omia kokemuksia ottamalla huomi-

oon arjen konkreettiset esimerkit. Lisäksi sen oppisisällöissä pitäisi käsitellä yh-

teiskunnassa toimimiseen vaadittavia asenteita, tietoja ja taitoja sekä kasvattaa 

vastuullisuutta.  Opetusmenetelmien tulisi herättää motivaatiota, kehittää ajatte-

lua ja auttaa ennakointia. (Kuluttajakasvatuksen strategia 2009, ss. 20−22.) 
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Tässä onnistuimme todella hyvin. Mielestämme laatimiemme työpisteiden teh-

tävät liittyivät oppilaiden ajatusmaailmaan ja arkeen läheisesti. Laadimme esi-

merkiksi tietoisesti tehtäviä, joiden pääroolissa oli nuoria, jotta oppilaat voisivat 

helpommin samaistua tarinoiden henkilöihin. Lisäksi valitsimme mainoksia, joita 

on tavallisissa lehdissä. Mainokset eivät tosin olleet nuorten lehdistä poimittuja, 

vaan pääasiassa hyödynsimme ilmaisjakelulehtiä, kuten Yhteishyvää ja Pirk-

kaa. Jos olisimme halunneet liittää mainokset vielä tiiviimmin nuorten arkeen, 

olisi mainokset pitänyt valita esimerkiksi sarjakuvalehdistä tai suosituista nuor-

tenlehdistä. Hyödynsimme työpisteissä Internetiä, koska toivoimme oppilaiden 

oppivan hyödyntämään sen sisältämiä tietoja ratkaistaessa ongelmia, jotka voi-

sivat liittyä ikäistensä nuorten arkeen. Kun aihealueet olivat käytännöllisiä ja 

nuoren kokemusmaailmaan perustuvia, tehtävät auttoivat ymmärtämään kulut-

tajataitojen merkityksen ja asioiden abstraktin ulottuvuuden. 

 

Halusimme tehdä tehtävistä erilaisia, jotta oppilaiden motivaatio säilyisi työpis-

teissä loppuun saakka. Hyödynsimme tarinoita, mainosmateriaalia, edellisellä 

tunnilla annettua kotitehtävää ja Internetiä, eli kaikkea helposti saatavaa ja kehi-

tettävää materiaalia. Vastaukset oppilaat kirjoittivat perinteisesti paperille, ja 

vastauspaperit jäivät opettajan arvioitaviksi. Mielestämme tehtävää voisi jatkos-

sa muokata esimerkiksi niin, että jossakin työpisteessä oppilaiden tehtävänä 

olisi suunnitella lyhyt näytelty draama tai kirjoitettu tarina vastaukseksi. Aikaa ja 

oppilaidentuntemusta ei ollut riittävästä, jotta tämänkaltaiset kokeilut olisivat on-

nistuneet. Tulevaisuudessa omien opetusryhmiemme kanssa aiomme kyllä ko-

keilla vastaavanlaisia menetelmiä. Yliopiston puheviestintäopinnoissa olemme 

huomanneet, että esimerkiksi draaman keinot opetuksessa ovat sekä innostavia 

että opettavaisia.  

 

Mikäli tunnin aiheita olisi haluttu käsitellä vielä syvällisemmin, olisi toimivana 

tehtävä ollut vaikkapa yhden tai kahden tietokilpailukysymyksen tekeminen toi-

selle ryhmälle. Tietokilpailun olisi voinut pitää heti työpisteiden jälkeen tai seu-

raavalla opetuskerralla.  Näin asiantuntijaroolin merkitys olisi korostunut vieläkin 

enemmän. Samalla oppitunnin aihe olisi täytynyt ottaa kokonaisuudessaan hal-

tuun, jotta oppilailla olisi ollut kykyä tehdä toisille tehtäviä. Toisille opettaminen-

han on kaikista merkittävin oppimisen muoto (Hakkarainen et al. 2005, s. 162).  
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Opetuskokeilun työpisteiden tehtävät olivat keskenään yhtä haastavia, sillä kes-

kimäärin työpisteisiin käytettiin siihen laskettu aika eikä mikään työpiste hidas-

tanut toista. Työpisteillä oli tavallisten kysymysten lisäksi jokeritehtäviä, joihin 

sai vastata ehtiessään. Mielestämme jokerikysymyksiä olisi voinut olla muutama 

lisääkin tai niistä olisi voinut tehdä haastavampia ja monimutkaisempia. Ongel-

manratkaisukysymyksissä tietoa olisi täytynyt soveltaa laajemmin.  Opetusryh-

mässä oli selvästi potentiaalia tällaiseen pohdintaan. Tällä kertaa aika oli rajalli-

nen ja resurssit melko niukat, mutta tulevaisuudessa uskomme hyödyntävämme 

opetuskokeilun kautta hankkimiamme kokemuksia omassa opetuksessamme. 

Kuluttajakasvatus on aina ajankohtaista. 
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6 Pohdinnat ja johtopäätökset 

 

Ainedidaktisen proseminaarin Opeta toisin -opetuskokeiluosiota oli alussa han-

kala suunnitella, sillä meillä ei ollut alkuvaiheessa tietoa edes siitä, missä 

tekisimme opetuskokeilun. Oli haastavaa pohtia suunnitelmia oppitunneille 

ilman käsitystä opetusryhmistä, koulusta ja sen toimintakulttuurista sekä siitä, 

kuinka paljon harjoittelijan annettaisiin muokata kotitalousopetuksen jo aikai-

semmin laadittuja suunnitelmia. Lopulta pystyimme tekemään kokeilun vain 

toisessa koulussa. Tämä oli tietenkin harmi, sillä olimme nähneet todella paljon 

vaivaa alkuperäisiin suunnitelmiin, joista lopulta yksi toteutettiin vain melko 

suppeasti. Lisäksi meillä ei siis ollut tässä työssä käytännön vertailupohjaa.  

 

Olemme huomanneet, että oppilaiden kuluttajataitoja ja ymmärryksen tasoa ei 

pidä missään nimessä aliarvioida samalla lailla kuin nuoria ylipäätään ei 

kannata väheksyä. Yhä nuoremmat lapset ja nuoret elävät jo aikuisten 

maailmassa ja vaikuttavat markkinoilla tasa-arvoisina toimijoina. Esimerkiksi 

vuosikymmen sitten, kun me olimme teini-ikäisiä, kulutuskulttuuri oli vielä varsin 

erilainen ja tämänhetkiseen verrattuna kovin yksinkertainen. Kuluttaminen oli 

lähinnä sitä, että muutaman euron “viikkorahat” kuluivat makeisten tai 

virvoitusjuomien ostamiseen. Joskus saatoimme säästää useamman viikon ajan 

rahoja vaikkapa cd-levyjen tai yksittäisten vaatekappaleiden hankintaan. Sen 

sijaan nykyaikana nuortenkin kuluttamisessa on jo kyse useiden kymmenien 

eurojen tai jopa satojen eurojen hintaisista hankinnoista. Kännykän ja muiden 

teknologisten laitteiden käyttämiseen liittyy myös erilaisten sopimusten 

solmimisia. Internet taas on avannut uuden mahdollisuuden verkko-ostosten 

tekemiseen, minkä yhteydessä myös edellytetään vastuista ja velvollisuuksista 

huolehtimista. Ajattelemme, että on ensisijaisesti kodin tehtävä huolehtia siitä, 

että lapsi saa riittävän monipuoliset valmiudet tasapainoisena ja osaavana ku-

luttajana toimimiseen. Lapset tarvitsevat turvallisia esikuvia kuluttamisessakin. 

Koulun tehtävänä on toimia ensisijaisesti tukena ja tarvittaessa suunnannäyttä-

jänä ja tiedonluojana kuluttajakasvatuksen asioissa. 

 

Samalla, kun elintason nousu mahdollistaa monen kuluttajan kohdalla 

vauraamman elämäntyylin toteuttamisen, korostetaan ympäristön kannalta 
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kestäviin arvoihin sitoutumista. Toisaalta taas on niitäkin ihmisiä, joiden rohkea 

kulutuskäyttäytyminen on johtanut pikavippi- ja ulosottokierteeseen. Nykynuori 

todellakin elää ja kuluttaa aivan erilaisessa ympäristössä kuin mitä pari 

vuosikymmentä sitten osasimme kuvitella. Ei ole olemassa yhtä ainoaa ja oike-

aa ”tietä”, jota pitkin täytyy kulkea. Tarvitaan monipuolisia taitoja ja ennen kaik-

kea kykyä nähdä tulevaan. Kulutus on vahvasti tämän päivän ja huomisen elä-

mää. Se on yhä vahvemmin läsnä arjessamme. Kestävyys on monen tavoite – 

ja syystä – mutta se voidaan saavuttaa vain konkreettisuudella. 
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Liitteet 

 

Liite 1: Tarinatehtävän tarina 

 

Reiska ja Raija lähtevät ostoksille kävelymatkan päähän. On aurinkoinen kevät-

ilma, mutta he päättävät hypätä bussiin, vaikka joutuvatkin odottamaan pysäkil-

lä jonkun aikaa. Molemmat joutuvat ostamaan bussilipun, koska molempien 

matkakorttien aika on loppunut. Ostoskeskuksessa on alennusviikot ja ilmoituk-

sia alennuksista on joka puolella. Reiska hankkii kevätfiiliksissä uudet aurinko-

lasit, koska vanhat ovat jo ”menneen talven lumia” ja Raija päättää laittaa sääs-

tönsä kevätmekkoon, koska myyjä kehui sitä niin hyvin. Levykaupassa Reiska 

törmää sattumalta osta 3, maksa 2 –tarjoukseen ja ostaa kevään uutuuslevyt. 

Jonkin aikaa ostoskeskusta kierreltyään heille tulee pikkunälkä ja he menevät 

kahville ja pullalle.  Nämä eivät kuitenkaan täytä shoppailijoiden vatsaa, vaan 

he pistäytyvät vielä pizzalla juuri ennen kotiin lähtöä.  
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Liite 2: Minä kuluttajana –tehtävä 

© Terhi Hinkkanen, Minna Kokkonen ja WSOYpro Oy 2009  
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Liite 3: Tiedonhankintatehtävän ongelmat 

 

a) Kake on innokas musiikin kuuntelija. Hän haluaisi ostaa Robinin uuden al-

bumin, mutta hänen pitäisi kuitenkin säästää rahaa ensimmäisen kitaran os-

toon. Mitä neuvoisitte Kakea tekemään, jotta hän pääsee kuuntelemaan Robi-

nin uutta albumia ja samalla säästää rahaa? 

b) Mikke on kiinnostunut ekomuodista, mutta hän ei tiedä siitä vielä kovin pal-

joa. Lisäksi Mikellä on vaatekaapissa paljon vaatteita, joista hän haluaisi luo-

pua. Selvittäkää Mikelle, mitä ekomuodilla tarkoitetaan ja antakaa hänelle 

neuvoja, miten hän voisi olla ”ekomuodikas” ja mitä hän voisi tehdä vanhoille 

vaatteilleen. 

c) Pirkko on muuttamassa pois kotoa opiskelemaan naapurikuntaan. Opiskeli-

jana hänellä ei ole liiemmin rahaa, jolla ostella hienoja huonekaluja ja kodinko-

neita. Miten neuvoisitte Pirkkoa toimimaan, kun rahaa on käytössä vähän ja 

hän muuttaa kahden muun ystävän kanssa yhteiseen soluasuntoon? Voitte 

myös kertoa, mistä Internet-sivuista hänelle voisi olla hyötyä. 
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Summary 

 
Sustainable and concrete consumption – Carrying out the objects of Strat-

egy for Consumer Education 

 

Roosa Antervo & Annukka Mäkinen 

 
Keywords: media and consumer education, sustainable consumption, social-

constructivist learning, co-operative learning, workstation working, strategy for 

consumer education 

 

Aims. The report on consumer education made by the Nordic-Estonian con-

sumer education group is the important piece behind of our teaching experi-

ment. This revised report is the third edition based on editions published in the 

years 1995 and 2000. The strategy has proven to be a useful instrument to de-

velop the curriculum and to explain and organize consumer-related education 

topics in connection with teacher training, municipalities and schools. The new-

est version on consumer education strategy promotes specifically the objectives 

and contents of sustainable consumption and in addition to that to add new top-

ics to the various programs. Behind this change is the modern phenomenon 

with technological digitalization and media diversification that have changed the 

consumers` landscape essentially. The strategy has two main themes: media 

and technology literacy as well as sustainable consumption. (Kulut-

tajakasvatuksen strategia 2009, pp. 6–9.) 

 

Sustainable consumption was defined officially the first time in 1994 in the Oslo 

Symposium. Sustainable consumption means “the use of goods and services 

that respond to basic needs and bring a better quality of life, while minimizing 

the use of the natural resources, toxic materials and emissions of waste and 

pollutants over the life cycle, so as not to jeopardize the needs of future genera-

tions”. (Norwegian Ministry on Environment: Oslo Roundtable on Sustainable 

Production and Consumption 1994.) 

 

It was a social-constructivist view of learning behind our teaching experiment. 
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This view of learning stresses that the knowledge is structured socially and 

cognitively. Sociability in the learning process is associated with the shared 

common meanings and social contracts. Interaction with the environment and 

the people in the same learning situations is an essential part of the construc-

tion of knowledge.  (Kauppila 2007, p. 44.) Therefore, we decided to teach with 

the method of co-operative learning. Co-operative learning includes the didactic 

collaboration and group activities, which can be theoretical or practical. (Kauppi-

la 2007, p. 155.) Workplace doing includes different workstations and the pupils 

have to get around these places in small groups of experts and to solve the 

problems interactively. After that the knowledge is processed with the whole 

teaching group. (Meisalo et al.)  

 

Social constructivist learning and its manifestations are an integral part of this 

day and the future. Also, the draft of curriculum about the year 2016 describes 

learning as a comprehensive prosampling process which takes place in a num-

ber of different areas and which is produced by interacting with different people, 

organizations and cultures. The students are directed to the awareness of their 

own ways to learn and to use this information to improve the quality of learning 

because it is sure that people can learn a goal-oriented learning. This confirms 

the skills of working and thinking and the strategies that promote learning. The 

next curriculum particularly shows that teaching must connect the new learning 

themes with students` previous knowledge and belief. (POPS 2014 suun-

nitelmaluonnokset 2012, pp. 6–7.) 

  

Methods. The experiment was carried out in comprehensive schools in Espoo 

and the class we taught consisted of 15 seventh grade pupils. Most of the pupils 

were boys and some of them were part of the science orientated LUMA-class. 

We decided to teach media and consumer education using workstation working 

because we thought it is not the common way to handle those topics. There 

were four different kinds of workstation in the classroom and the topics of the 

workstations were (1) commercial analysis, (2) how surroundings affect a con-

sumer, (3) Me as a consumer –homework checking point and (4) problem solv-

ing with a help of Internet. Pupils’ motivation for the subjects was reinforced by 

article that handled documentary film named ”Tavarataivas” (English name ”My 
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stuff”). We highlighted the main things from the article and they discuss eagerly 

about them – the pupils were ready to share their thoughts.  Each working 

group, which consisted of 3-4 pupils, was named to be an expert in one work-

station. After the workstation working, each group presented their answers / 

views to the class and we gave pupils an opportunity to comment on the issues. 

 

Results and conclusion. Workstation working was used not only to increase pu-

pils’ attention in consuming habits and the influence of advertising but also to 

practice their communication and co-operative skills. Blank answer papers 

weren’t blank after the experiment so the exercises weren’t too challenging to 

carry out in five minutes per workstation. Workstation working was a functional 

teaching method for this group and this topic because everything went very well 

and pupils were excited in working 

 

For us, this experiment was great opportunity to try workstation working on me-

dia and consumer education. We think that renewing and adding something 

new to the old teaching methods can make a difference in teaching home eco-

nomics. 


