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1 Johdanto 
 

Ruokahävikin vähentäminen on yksi keino, jolla voidaan vaikuttaa kestävään 

kehitykseen. Erilaisia tähderuoan myyntiin liittyviä kokeiluja on viime aikoina 

tehty ympäri Suomea. Esimerkiksi idea tähteeksi jäävän kouluruoan myymises-

tä lähti liikkeelle Sitran kokeilusta Jyväskylässä ja se on levinnyt useisiin kuntiin 

(Pölkki 2014). Soveltavan harjoittelun opetuskokeilumme liittyi kestävään kehi-

tykseen, joka on osa kotitalousopetusta. Ruokahävikin vähentäminen kotitalous-

luokassa oli kokeilumme keskeinen tavoite. 

 

Suunnitteilla olevassa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS 

2016) pyritään luomaan edellytyksiä kestävälle tulevaisuudelle. Suunnitelmassa 

korostetaan mm. vuorovaikutteista, toisia kunnioittavaa ja kestävän kehityksen 

mukaista toimintaa. (Opetushallituksen tiedote 62/2012, 3.) Opetussuunnitel-

man uudistustyön taustalla on pyrkimys vastata koulun koko toimintaympäristön 

muutoksiin. Ympäristö- ja ilmastokysymykset, tieto- ja viestintätekniikan ja verk-

koympäristöjen kehitys sekä tiedon luonteen muutos pyritään huomioimaan eri-

tyisesti.  (Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014, 1.)  

 

Salon, Kankaanrannan, Vähähyypän ja Viik-Kajanderin (2011, 24) mukaan tule-

vaisuuden osaamisen keskeisimpiä teemoja ovat muutos, oppiminen ja tieto; 

sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen; kestävyys, inhimillisyys, kansainvälisyys 

sekä monikulttuurisuus. Norrena, Kankaanranta ja Nieminen (2011, 81–84; 95–

97.) listaavat 2000-luvun taidoiksi yhteistoiminnan, tiedonrakentelun, tietoteknii-

kan käytön oppimisessa ja opetuksessa, ongelmanratkaisun ja innovaatiot, it-

sesäätelyn ja taitavan kommunikaation. Heidän mukaansa opetuksen innovatii-

visuus on yhteydessä 2000-luvun taitojen oppimiseen. Opettajilla ei kuitenkaan 

vielä ole riittävää ymmärrystä siitä, miten edistää näiden taitojen oppimista. 

Vaikka teknologiaa on käytössä, opettajilta puuttuu konkreettinen malli sen käy-

töstä opetuksessa. 

 

Opetuskokeilussamme kokeilimme taulutietokoneiden käyttöä kotitaloustunnilla 

ja otimme käyttöön blogin, joka toimi tehtävien ja taustamateriaalin antamisen ja 

opiskelijoiden keräämän materiaalin tallentamisen paikkana sekä keskustelu-
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alustana. Tavoitteenamme oli kokeilla, miten kotitalousopetuksessa voidaan 

hyödyntää taulutietokoneita ja sosiaalisen median keinoja oppilaita innostavasti 

ja niin, että koko ryhmän asiantuntemus kehittyy. Työmme tausta-ajatuksena oli 

tutkiva oppiminen ja erityisesti yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja jakaminen. 

Keskitymme kolmella opetuskerrallamme ruokahävikin määrän vähentämiseen. 

Tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ruokahävikistä ja sen merkityk-

sestä sekä ekologiselta että oman talouden kannalta. Samalla pyrimme tuke-

maan opiskelijoita rakentamaan yhteisöllisesti tietoa oman osaamisen ja tietojen 

jakamisen ja toisilta oppimisen kautta.   
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2 Ruokahävikin vähentäminen kotitalousopetuksessa 
 

 
 

2.1 Kestävä kehitys opetussuunnitelmassa 

 

Perusopetuksen tavoitteena on herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Sen teh-

tävänä on myös kehittää kriittisen arvioinnin kykyä sekä uudistaa ajattelu- ja 

toimintatapoja. Kotitalousopetuksen tavoitteena on oppilaan käytännön työtaito-

jen, yhteistyövalmiuksien ja tiedonhankinnan kehittäminen sujuvan arjen saa-

vuttamiseksi (OPS 2004, 14; 252.) Myös tulevaisuudessa perusopetus edistää 

osaltaan ekososiaalista sivistystä sekä kestävän kehityksen mukaista elämän-

tapaa (Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014, 6).  

 

Kotitalous ei tarkoita vain kodin piirissä tapahtuvaa toimintaa, vaan se kattaa 

kaiken sen toiminnan, mitä me yksilöinä toteutamme liittyen jokapäiväisen elä-

män perustan turvaamiseen erityisesti ruoan, turvan ja asumisen sekä meille 

läheisten ihmissuhteiden kanssa toimiessa myös kodin ulkopuolella (Turkki 

2009, 101). Kotitalouden kestävää kehitystä tarkastellaan tässä työssä ruoka-

hävikistä käsin. Suurimmat ruokahävikit syntyvät kotitaloudessa. Kotitalouksien 

vuotuisen ruokahävikin vaikutus ilmastoon on yhtä suuri kuin 100 000 henkilö-

auton vuotuiset päästöt. Koko ruokaketjua tarkastellessa määrä kaksinkertais-

tuu. (Silvennoinen, Koivupuro, Katajajuuri, Jalkanen & Reinikainen 2012, 41.) 

 

2.2 Ruokahävikki ja sen syyt 

 
Lintukankaan (2014, 11) mukaan ruoan päätyminen jätteeksi on ekologisesti ja 

taloudellisesti kestämätöntä ja ruokahävikkiä tulisikin vähentää kaikin mahdolli-

sin keinoin. Hän yhdistää ruokahävikin osaksi ruokasivistystä, johon kuuluvat 

ruoan kunnioittaminen ja sen arvokkuuden ymmärtäminen ja tuhlaamisen vält-

täminen.  

 

Ruoan osuus on yli kolmanneksen suomalaisten kotitalouksien ympäristövaiku-

tuksista. Ruokahävikin vähentäminen on eräitä kestävän kehityksen tekoja, jon-

ka vaikutus näkyy hiilijalanjäljen pienentymisenä ja ruokaan käytettävän rahan 
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vähenemisenä. Ruokahävikkiä tapahtuu kaikissa ruokaketjun osissa. Ruokahä-

vikin osuus ympäristövaikutuksesta on suurempi kuin pakkauksista aiheutuva 

vaikutus. Ruokahävikkiä syntyy 0-160 kg vuodessa henkilöä kohden. Keskimää-

rin se on 23 kg vuodessa henkeä kohden, kun huomioidaan eri elintarvikeketju-

jen tuottama ruokahävikki, sitä syntyy 62–86 kg vuodessa henkilöä kohden. Ta-

loudellisesti tarkastellessa ruokahävikkiä syntyy 75 euroa henkilöä kohden. 

Suomalaiset kuluttavat 13 % tuloistaan ruokaostoksiin. (Silvennoinen ym. 2012, 

3, 24, 41.) 

 

Suurin osa jätteestä on vihanneksia (19 %), kotiruokaa (18 %), maitotuotteita 

(17 %), leipää (13 %) sekä hedelmiä ja marjoja (13 %). Ruoan poisheiton suu-

rimmat syyt ovat ruoan pilaantuminen esimerkiksi homehtuminen (29 %), päivä-

yksen vanheneminen (19 %), ruoan liiallinen valmistaminen (13 %), ruokaa ei 

haluttu syödä enää (10 %) ja ruoka ei näytä pilaantuneelta, mutta ei uskalleta 

ottaa riskiä (9 %). Eniten poisheitettävien ruokien kuten vihannesten ja kotiruo-

an syyt ovat erilaiset. Vihanneksia heitettiin pois niiden pilaantumisen takia, kun 

taas kotiruokaa valmistettiin liikaa ja sitä jätettiin lautaselle. Maitotuotteiden pois 

heittämisen syynä olivat vanhentuneet päivämäärät.  (Silvennoinen ym. 2012, 

26–27.) 

 

Kotitalouden koolla oli selkeä yhteys ruokahävikin syntyyn. Yksinasuvat tuotta-

vat enemmän hävikkiä kuin muut taloudet. Tutkimuksen mukaan yhden hengen 

taloudessa hävikkiä syntyy noin 30 kg/ hlö vuodessa ja lapsiperheissä 22 kg/ 

hlö vuodessa. Silvennoinen ym. (2012) tutkimusten mukaan koulutuksella, 

asuinalueella, asumismuodolla, kauppamatkan pituudella tai ruoanlaitolla koto-

na ei ole merkitystä ruokahävikin syntyyn.  Kotitalouksissa, jossa jätteet lajitel-

laan, syntyy ruokahävikkiä vähemmän. Ne perheet, jotka ostivat paljous- tai 

alennustuotteita usein, tuottivat suhteessa vähemmän ruokahävikkiä. Kotitalou-

dessa syntyi enemmän hävikkiä, jos perheet uskoivat, että pakkauskoja pienen-

tämällä hävikki pienenisi. (Silvennoinen ym. 2012, 28–29.) 
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3 Tiedon rakentaminen ja tuottaminen  
 

3.1 Yhteisöllisesti rakentuva tieto 

 
Hakkaraisen (2005) mukaan yhteisöllistä oppimista ei koulussa useinkaan tueta 

riittävästi. Jos tehtävät ovat toisistaan riippumattomia, ei oppilaan hankkima tie-

to välttämättä ole muiden kannalta tärkeää. Jokainen siis etsii erillisiä tietoja ei-

kä yhteistoimintaa vaadita. Tutkivassa oppimisessa yhteisöä sen sijaan ohja-

taan rakentamaan tarvitsemaansa tietoa yhdessä. Oppilaita myös rohkaistaan 

käyttämään hankittua tietoa kokonaiskäsityksen muodostamiseksi. Puhutaan 

yhteisöllisestä sykkimisestä, jossa ryhmät keskeyttävät välillä oman tutkimuk-

sensa ja keskittyvät yhteiseen tehtävään. (Hakkarainen ym. 2005, 25–26; 55–

56; 122–138; 171.) Seitamaa-Hakkaraisen ja Hakkaraisen (2004) mukaan jae-

tussa asiantuntijuudessa on kyse mm. seuraavista asioista: kaikki prosessin 

osatekijät voidaan jakaa oppimisyhteisön jäsenten kesken, nojaudutaan koko 

yhteisön voimavaroihin, asiantuntemuksen jakaminen synnyttää uutta tietoa ja 

ymmärrystä sekä kaikilla on vastuu onnistumisesta. Heidän mukaansa opiskeli-

joita ohjataan osallistumaan yhteisöllisen tiedonrakentelun prosessiin. Tällä tar-

koitetaan tietoista ja järjestelmällistä työskentelyä oppimisyhteisön tuottaman 

tiedon kehittämiseksi ja parantamiseksi. 

 

Oppilaille kertyvää asiantuntijuutta voidaan jakaa eri tavoin. Perinteisesti kotita-

loustunneilla oppilaiden välinen tiedon ja taidon jakaminen on tapahtunut esi-

merkiksi laatimalla postereita tai kertomalla muille oman ryhmänsä aikaansaan-

noksista.  Salon ym. (2011) mukaan tiedon määrän jatkuva lisääntyminen ko-

rostaa entisestään tiedonhakua ja toisaalta yhteisöllistä tiedon rakentamista. 

Keskeisiä välineitä muutoksen ja siihen liittyvän oppimisen hallitsemisessa ovat 

hakukoneet, sosiaalinen media ja yhteisöt. Sosiaalisuuden ja yhdessä tekemi-

sen osalta verkottuminen ja verkostojen käyttö voimavarana korostuu. Koulussa 

olisi tässä hyödynnettävä entistä enemmän tietoteknisiä ratkaisuja. (Salo ym. 

2011, 26–32.)  

 

Yksi koulutyön tavoite on oppilaan perehdyttäminen teknologian monimuotoi-

suuteen sekä sen käytön ja toimintaperiaatteiden ymmärtämiseen (Luonnos pe-
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rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014, 13–14). Tietotekniikka on 

tärkeä mahdollistaja oppilaslähtöiselle ympäristölle. Sen avulla oppilaita voidaan 

tukea esimerkiksi yhteisöllisyyden, kommunikoinnin, ongelmanratkaisun ja sisäl-

töosaamisen kehittämisessä. (Norrena ym. 2011, 79–80.)  Nuorten mielenkiinto 

tutustua uusiin asioihin alkaa nykyisin usein kuvasta ja siirtyy tekstiin sekä jat-

kuu ruudulla olevien ikonien avulla. Avainsanoja etsitään hakurobottien avulla ja 

sosiaalista mediaa käytetään tarkentaviin kysymyksiin. Tietoa yhdistellään eri 

lähteistä. (Vähähyyppä 2011, 18–19.) Tiedon määrän lisääntymisen lisäksi tär-

keää on tiedon luonteen muutos: on opittava hallitsemaan laajoja kokonaisuuk-

sia. Tietoa myös käsitellään ja luodaan tulevaisuudessa enemmän yhdessä. 

Ajasta ja paikasta riippumattomat työvälineet lisäävät yhteisöllisiä toimintatapo-

ja, jolloin ongelmia voidaan pilkkoa osiksi. Verkon välityksellä tapahtuva crowd-

sourcing (joukkoistaminen tai yleisöosallisuus) on esimerkki yhteistyötavasta. 

Crowdsourcing-periaatteiden avulla suuren joukon tietämys voidaan keskittää 

samaan ongelmaan, jolloin uusi tietämys rakentuu toisten tietämyksen päälle. 

(Salo ym. 2011, 38.)  

 

Tietotekniikan hyödyntäminen oppimisen tukena on vasta kehittymässä. Oppi-

laat tarvitsisivat enemmän tukea ja ohjausta, jotta pystyisivät hyödyntämään tie-

totekniikkaa monipuolisesti. Lisäksi yhteisöllisen oppimisen osuus tietotekniikan 

hyödyntämisessä on vähäistä verrattuna yksilön oppimiseen keskittyvään ope-

tukseen. Opettajat käyttävät enemmän yksisuuntaisia ja tiedon toistamista 

mahdollistavia teknologioita ja sovelluksia, ja oppilaat sen sijaan enemmän viih-

teellisiä teknologioita ja sovelluksia. Opettajien ymmärrystä yhteisöllisen oppi-

misen periaatteista tulisikin edistää. Työskentelyn painopistettä voisi siirtää toi-

minnoista ja tiedon siirtelystä ideoiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Oppilaat 

tarvitsevat kuitenkin tukea yhteisölliseen oppimiseen ja tietotekniikan käyttöön. 

(Järvelä, Järvenoja, Simojoki, Kotkaranta & Suominen 2011, 48–53.) 
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3.2 Tieto- ja viestintätekniikka työskentelyn apuna 

 
Yksilöllisen oppimisen tukena voidaan nähdä vastavuoroisessa yhteistyössä ta-

pahtuva oppiminen. Oppiminen on aktiivista ja päämääräsuuntautunutta toimin-

taa, joka sisältää itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua. (OPS 2004, 18.) 

Yksi koulutyön osa-alueista on oppilaan perehdyttäminen teknologian monimuo-

toisuuteen sekä sen käytön ja toimintaperiaatteiden ymmärtämiseen. Oppilas 

oppii perusopetuksessa monipuolista monilukutaitoa ja hänet ohjataan ymmär-

tämään ja hallitsemaan eri oppiaineille tyypillisiä tapoja käsitteellistää ja ilmaista 

asioita.  (Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014, 1, 6, 

13–14.) Mobiiliteknologia ja sosiaalinen media ovat tällä hetkellä tärkeä osa ih-

misten vapaa-aikaa (Norrena, Kankaanranta ja Nieminen 2011, 79–80). Sosiaa-

lisella medialla tarkoitetaan palveluja, jotka pohjautuvat käyttäjien tuottamaan 

sisältöön ja osallistumiseen ja heidän väliseen vuorovaikutukseensa (esim. blo-

git ja wikit). (Kumpulainen ym. 2010, 31–32.) Sosiaalinen media tarjoaakin eri-

laisia kotitalousopetukseen sovellettavia mahdollisuuksia myös asiantuntijuuden 

jakamisen näkökulmasta. On olemassa esimerkiksi vuorovaikutusvälineitä, yh-

dessä tekemisen apuneuvoja, julkaisemisen ja sisällön jakamisen tilaa, avoimia 

aineistoja, verkostoitumispaikkoja ja paljon muuta. Rongas (2012) listaa sosiaa-

lisen median hyödyiksi mm. tiedon hankkimisen, dokumentoinnin, jäsentämisen, 

esitysten luomisen mahdollisuudet, verkostoitumisen, reflektoinnin ja vuorovai-

kutustaitojen kehittämisen. Hän näkeekin sosiaalisen median parhaimmillaan 

vuorovaikutteisena, yhteisöllisenä ja osallistavana välineenä, joka yhdistää ih-

misiä ja antaa tilaisuuden verkostoitua. 

 

Tietokoneiden ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö on koulumaailmassa 

monissa oppiaineissa jo arkipäivää (Luostarinen 2014). Oppimiselle tulee luoda 

olosuhteet, joiden tiedetään tukevan oppilaan itseohjautuvuutta. Oppilaat mai-

nitsivat Kotilaisen ym. (2011a, 178) tutkimuksessa työskentelyn verkkoympäris-

tössä olevan ”hauskaa, kun saa tehä niitä omia juttuja sinne!” tai ”saa laittaa 

sinne omia tuotoksia ja ne ovat persoonallisia.” Omaehtoinen ja luova työ koet-

tiinkin erityisen motivoivaksi. Verkkoympäristö on hyvä väline itseohjautuvuuden 

tukemisessa. Oppilaalla on käytössään runsaasti oppilaan omalle tasolle ja 

omalle oppimistyylille sopivaa materiaalia. Omat työt voi tallentaa digitaalisesti 



 8 

ja niitä voi tarkastella ajan ja paikan suhteen joustavasti. Oppiminen on tehty 

näkyväksi ja töitä voivat tarkastella opettajan lisäksi esimerkiksi oppilaiden van-

hemmat. Verkkoympäristössä on käytettävissä myös vertaistuki, sekä sosiaali-

nen media tilanteen ja tarpeen mukaan. Blogit ja digitaaliset päiväkirjat ovat 

toimiva väline reflektioon. (Kotilainen 2011a, 178–179.) 

 

Mobiilius on yksi tärkein ominaisuus tiedonvälityksessä ja -käsittelyssä. Mobiili-

us tarkoittaa fyysistä liikkuvuutta tai työskentelyä tietotekniikan avulla missä ja 

milloin tahansa. Eri tiloissa ja eri aikoina tapahtuvan oppimisen todettiin tutki-

muksessa tukevan itseohjautuvuutta.  (Kotilainen 2011b, 142–161.) Lapset op-

pivat käyttämään uutta teknologiaa nopeasti ja kehittävät siihen myös uusia ta-

poja. Tätä kannattaa hyödyntää ottamalla käyttöön kannettavat, kännykät, tab-

letit ja muut helposti hyödynnettävät laitteet. Välineiden käytön kautta voidaan 

nostaa esille lasten omaa asiantuntijuutta ja heidän toimijuuttaan. (Kumpulainen 

ym. 2010, 31–32.)  
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4 Opetuskokeilun kuvaus 
 
 
 
Opetuskokeilu jakautui kolmeen eri opetuskertaan. Tavoitteena oli, että opiskeli-

ja ymmärtää ruokatähteen merkityksen ympäristön ja oman talouden kannalta. 

Kokeilussamme halusimme tuoda nykyteknologian käytön myös osaksi kotitalo-

usopetusta. Yhteistyötä tehtiin tieto- ja viestintätekniikan opettajan kanssa. Ta-

voitteena oli testata taulutietokoneiden käyttöä kotitalousopetuksen tukena sekä 

tuottaa materiaalia sähköiselle alustalle blogiin opiskelijoiden yhteiskäyttöön. 

Harjoittelukoulussa ei ollut aiemmin ollut käytössä taulutietokoneita kotitalous-

opetuksen tukena. 

 

Taulutietokoneiden käyttö osana opetusta toimi tiedonhaun ja -tallentamisen vä-

lineenä. Tiedonhankinnassa taulutietokoneita hyödynnettiin sopivien ruokaoh-

jeiden etsinnässä. Kuvien ottaminen toimi eri työvaiheiden tallennusmuotona. 

Blogin käyttö yhteisen materiaalin tallentamisen alustana on monille peruskou-

lulaisille tuttua. Harjoittelukoulussakin oli aiemmin käytetty blogger-blogialustaa. 

Blogin käytön yksi hyvistä puolista on se, että opiskelijat pääsevät mistä tahan-

sa ja millä tahansa tietokoneella tai mobiililaitteella lukemaan ja tallentamaan 

materiaalia blogiin. Käytimmekin blogia kotitehtävän tekemiseen ja tietojen tal-

lentamiseen. Blogiin kerättiin myös hyödyllisiä ruokaohjeita sekä opiskelijoiden 

omat ateriasuunnitelmat valmistuskuvineen. Blogin käytössä on myös se etu, 

että tiedot säilyvät siellä ja ovat opiskelijoiden käytössä myös peruskoulun jäl-

keen, toisin kuin esimerkiksi koulujen omissa tallennuspaikoissa. Tavoitteena 

oli, että taulutietokoneiden käyttö ja blogi tukisivat yhteisöllistä oppimista, kun 

opiskelijat voivat yhdessä etsiä tietoa, ottaa ja muokata kuvia sekä päivittää 

blogia.  
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Opetuskerta 1, 19.3.2014 8lk klo 10.05–11.45 (2x45min): Tähteistä tähdeksi 

(Liite 1) 

 

Tavoitteena oli, että opiskelija alkaa pohtia ruokahävikin merkitystä ekologiselta 

ja oman taloutensa kannalta ja ymmärtää, miten voi arvioida ja pidentää ruoan 

käyttökelpoisuutta. Kannustetaan opiskelijoita yhteistoiminnallisuuteen ja tiedon 

ja taidon jakamiseen.  

 

Opetuskerran toteutuminen 

 

Ensimmäinen opetuskerta tuli yllättäen jo harjoittelun ensimmäiselle seuranta 

viikolle opiskelijoiden TET-harjoittelun vuoksi. Emme siis ehtineet tarkkailla 

ryhmää ja pohjustaa aihetta etukäteen, kuten olimme alun perin suunnitelleet. 

Aloitimme tunnin virittäytymällä aiheeseen ja katsoimme videon ruokahävikki-

tempauksesta. Videon pohjalta keskustelimme siitä, mitä ruokahävikki tarkoit-

taa. Olimme valmistelleet luokan jääkaapista löytyvistä raaka-aineista kaksi ko-

ria, joita tutkimme kahdessa ryhmässä. Korien äärellä keskusteltiin pakkaus-

merkinnöistä, arvioitiin tuotteiden käyttökelpoisuutta sekä sitä mistä voi tietää 

onko tuote vielä käyttökelpoinen. Lisäksi pohdittiin mitä tuotteista voisi valmistaa 

ja miten avatut pakkaukset tulisi pakata ja säilyttää myöhempää käyttöä varten. 

Opiskelijat osallistuivat innokkaasti keskusteluun ja heillä oli paljon tietoa pak-

kausmerkinnöistä.  

 

Seuraavaksi siirryimme esittelemään blogin käyttöä opetuskertojen yhteisen 

materiaalin tuottamisen ja tallentamisen paikkana. Blogin käyttö edellytti opiske-

lijoilta omaa gmail-osoitetta. Emme olleet varautuneet siihen, että kaikissa pöy-

täryhmissä ei olisi ollut edes yhtä opiskelijaa, jolla olisi gmail-osoite. Samassa 

yhteydessä annoimme opiskelijoille kotitehtäväksi tutkia esim. kotona tai iso-

vanhemmilla jne. mitä tähderuoalle tehdään. Lopuksi opiskelijat saivat valmistaa 

korien antimista ruokaa. Ruokailun yhteydessä kertasimme vielä ruoan poishei-

ton aiheuttamia kustannuksia ympäristölle ja omalle taloudelle. Opiskelijat olivat 

seuraavat kaksi viikkoa TET-harjoittelussa. 
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Opetuskerta 2, 2.4.2014 8lk klo 10.05–11.45 (2x45min): Ruokahävikin pie-

nentäminen kotona (Liite 2) 

 

Tavoitteena oli, että opiskelija oppii tarkistamaan kotona jo hankitut tuotteet en-

nen uuden ostamista/avaamista. Kotitalousluokassa opiskelija käyttää ensin 

avonaisen purkin ennen uuden avaamista. Tavoitteena oli myös, että opiskelija 

oppii ainesmäärien arviointia, reseptien etsimistä ja soveltamista, taulutietoko-

neiden käytön hyödyntämistä sekä aineksien ja ajankäytön arvioimista. Kannus-

tetaan opiskelijoita yhteistoiminnallisuuteen ja tiedon ja taidon jakamiseen mm. 

blogiin kerättävän materiaalin avulla. 

 

Opetuskerran toteutuminen 

 

Aloitimme opetuskerran TET-harjoittelukuulumisten kyselemisellä. Olimme va-

ranneet etukäteen neljälle tarjottimelle raaka-aineet valmiiksi, joista opiskelijat 

valmistivat pizzaa ja makeaa piirakkaa. Mitään valmiita ruokaohjeita emme va-

ranneet valmiiksi vaan opiskelijat saivat käyttää taulutietokoneita ja blogia sekä 

oppikirjoja tiedonhaun apuna. Taulutietokoneilla kuvattiin raaka-aineet, työvai-

heita sekä valmiit ruoat.  

 

Kun ruoat saatiin uuniin, käytiin yhdessä läpi kotitehtävä. Opiskelijoiden oli siis 

tarkoitus viedä kotitehtävä blogiin, mutta kukaan ei ollut sitä tehnyt. Kotitehtävän 

ongelmaksi muodostui selkeästi blogin käyttö ja kahden viikon TET-harjoittelu. 

Osa opiskelijoista oli kyllä miettinyt kotitehtävää, mutta kukaan ei ollut laittanut 

mitään blogiin. Kirjasimme sitten tunnilla opiskelijoiden pohdinnat tähderuoan 

hyödyntämisestä blogiin. Annoimme myös opiskelijoille yhteiset tunnukset blo-

giin, jotta saisimme tämän opetuskerran kuvat vietyä blogiin. Kuvien siirtäminen 

taulutietokoneilta blogiin osoittautui kuitenkin mahdottomaksi. Emme osanneet 

ajatella, että taulutietokoneista puuttui tarvittava sovellus, jonka vuoksi kuvien 

siirtäminen ei onnistunut. Lupasimme opiskelijoille ottaa kuvat talteen ennen 

seuraavan viikon opetuskertaa, jolloin he pääsisivät näkemään ottamansa ku-

vat. 
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Toisen opetuskerran päätehtävänä oli suunnitella viimeiselle opetuskerralle 

ruokahävikin pienentämistä edistävä ateria. Jokainen ryhmä sai tehtävänannos-

sa tietyn raaka-aineryhmän, jota piti käyttää pää- sekä jälkiruoassa (Liite 3). 

Suunnittelun apuna käytettiin taulutietokoneita. 

 

Opetuskerta 3, 9.4.2014 8lk klo 10.05–11.45 (2x45min): Ruokahävikin huo-

mioiminen aterian valmistuksessa (Liite 4) 

 

Tavoitteena oli, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan tähteistä 

kootun aterian edellisten opetuskertojen pohjalta.  

 

Opetuskerran toteutuminen 

 

Opetuskerta alkoi edeltävällä välitunnilla tulleella palohälytyksellä. Palohälytys 

vei lähes puoli tuntia opetuskerran alusta. Tämän vuoksi jouduimme jättämään 

osan suunniteltua teoriaosuutta pois ja tuntisuunnitelmasta poiketen opiskelijat 

aloittivat tekemällä arvioinnin opetuskerroista sekä omista suunnitelmistaan. Ar-

vioinnin täyttämisen jälkeen siirryttiin suoraan ruoanvalmistukseen, jotta kaikki 

opiskelijat ehtisivät valmistaa suunnittelemansa ateriat. Ruoanvalmistuksen yh-

teydessä taustalla pyöri edellisen kerran kuvat, joita ei saatu liitettyä blogiin. 

Opiskelijat seurasivat kiinnostuneina kuvakollaasin pyörimistä. Olimme valmis-

taneet lisätehtäväksi nopeimmille opiskelijoille ruokabudjetin suunnittelutehtä-

vän (Liite 5). Yksi ryhmä ehti tehdä ja esitellä tehtävän. Lopuksi arvioimme 

opiskelijoiden oppimaa tietoa kuvavisan avulla (liite 6).  
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5 Opetuskokeilun tulokset  
 
 

 

Opetuskertojen sisällöllistä osaamista testasimme viimeisellä opetuskerralla ku-

vatentin avulla. Opiskelijat saivat ryhmittäin arvioida kuvien oikeellisuutta ja poh-

tia mitä voisi tehdä toisin ruokahävikin vähentämiseksi. Vastaukset olivat moni-

puolisia ja erilaisia ruokahävikin pienentämiskeinoja löydettiin hyvin. Kirjallisiin 

palautteisiin verrattuna opiskelijoiden osaamistaso oli kuvatentin perusteella pa-

rempi. Kirjallisesti opiskelijat kertoivat oppineensa ruokahävikistä esimerkiksi 

tähteiden hyödyntämisen uudella tavalla ja ruoan määrän arviointia. 

 

”Opin että ruokaa ei tarvi heittää vaan siitä voi tehdä uutta ruokaa”(Tyttö 3) 

 

”Että kaikesta voi tehdä jotain uutta” (Tyttö 7) 

 

”Ota sen verran kun jaksat safkaa” (Poika 1) 

 

Keräsimme opiskelijoilta palautetta tietotekniikan käytöstä opetuksessa (Liite 7). 

Opiskelijoista 13 vastasi taulutietokoneiden käyttöä koskevaan kysymykseen. 

Kysyimme opiskelijoiden mielipidettä taulutietokoneiden käytön hyödyllisyydestä 

oppimisen ja tiedonhankinnan kannalta. Viiden opiskelijan mielestä taulutieto-

koneet tukivat oppimista ja tiedonhakua hyvin, neljän mielestä kohtalaisesti ja 

neljän mielestä taulutietokoneiden käyttö oli häiritsevää. Blogin käyttöä koske-

vaan kysymykseen vastasi 11 opiskelijaa. Kysyimme opiskelijoiden mielipidettä 

blogin käytön hyödyllisyydestä oppimisen tukena. Yhden opiskelijan mielestä 

blogin käyttö tuki oppimista hyvin, kuuden mielestä kohtalaisesti ja neljän mie-

lestä blogin käytöstä ei ollut mitään hyötyä. 

 

”Koska en ymmärtänyt blogin ideaa” (Poika 2) 
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6 Pohdintaa 
 

 

Opetuskokeilukertojen perusteella taulutietokoneiden ja blogin käyttöä osana 

opetusta kannattaa harkita ja suunnitella tarkkaan. Opiskelijoille tulee perustella 

tietotekniikan käyttö hyvin ennen varsinaista käyttöönottoa. Jos kotitaloudesta ei 

yleensä anneta kotitehtäviä, kannattaa harkita onko järkevää varata aikaa teh-

tävien tekemiseen jo tunnilla. Taulutietokone on tuttu väline suurelle osalle 

opiskelijoita, joten laitteen käytön opetteluun ei tarvitse varata lisäaikaa. Kokon-

sa puolesta taulutietokoneita on helppo kuljettaa paikasta toiseen ja ne sopivat 

myös työskentelyyn kotitalousluokassa. Kumpulaisen ym. (2010, 31–32) mu-

kaan tieto- ja viestintäteknisiä laitteita kannattaakin hyödyntää opetuksessa, sil-

lä lapset oppivat käyttämään uutta teknologiaa nopeasti ja sen kautta voidaan 

edistää lasten omaa asiantuntijuutta ja toimijuuttaan. Opiskelijat tarvitsevat kui-

tenkin tukea ja ohjausta, jotta pystyisivät hyödyntämään tietotekniikkaa moni-

puolisesti (Järvelä ym. 2011, 48–53). Jos taulutietokoneet olisivat aina käytös-

sä, niiden käyttöönotto ei aiheuttaisi niin paljon ylimääräistä leikkimistä ja häirit-

sisi oppimista. Esimerkiksi valokuvaaminen suuntautuisi olennaiseen ja ylimää-

räinen kavereiden ja itsen kuvaaminen jäisi vähemmälle.  

 

Tässä opetuskokeilussa blogin oli tarkoitus toimia tehtävien ja materiaalien tal-

lennuspaikkana. Tavoitteena oli, että opiskelijat käyttäisivät sinne kerättyjä ma-

teriaaleja oman työskentelyn apuna ja kommentoisivat toistensa töitä. Tämä ta-

voite ei kuitenkaan toteutunut. Gmail-osoitteiden saaminen opiskelijoilta osoit-

tautui haastavaksi ilmeisesti yksityisyyden säilyttämisen vuoksi. Yhteiset tun-

nukset olisi pitänyt luoda heti ja pyytää opiskelijoita käyttämään niitä. Tottumat-

tomuus kotitehtäviin kotitaloudessa ja TET-harjoittelu ensimmäisen ja toisen 

opetuskerran välissä vaikutti kotitehtävien tekemiseen. Kotitehtävän antohetkel-

lä opiskelijat vaikuttivat kiinnostuneilta tehtävää kohtaan. Vaikka tehtävää ei ol-

lut tallennettu blogiin, se oli kuitenkin mietitty valmiiksi ja opiskelijat antoivatkin 

tehtävän palautuksen suullisesti.  

 

Blogin käyttö olisi selvästikin vaatinut perusteellisempaa pohjustusta kotitehtä-

vän tuottamisen tallennuspaikkana. Opiskelijoille ei selvinnyt blogin käytön tar-
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koitus riittävän selkeästi. Tässäkin ryhmässä oli yksi tietotekniikasta tietävä ja 

aiheesta kiinnostunut opiskelija. Hänen osaamistaan olisi voinut hyödyntää blo-

gin suunnittelussa Kumpulaisen (2010, 31–32) mallin mukaan oman asiantunti-

juuden ja toimijuuden vahvistamiseksi. Tämä olisi voinut motivoida koko ryhmää 

blogin aktiivisempaan käyttöön. Blogin sisältöjen kommentointi oli tarkoitus to-

teuttaa viimeisellä opetuskerralla, mutta palohälytyksen aiheuttaman aikapulan 

vuoksi tämä jäi tekemättä. Kuvien tallennusongelman välttämiseksi tulisi opetta-

jan perehtyä taulutietokoneiden käyttöön paremmin ennen niiden tuomista 

osaksi opetusta.  

 

Tiedonhankinnan apuna taulutietokoneet sopivat kotitalousopetukseenkin. Tä-

män ryhmän kohdalla kirja oli kuitenkin käytetympi väline tiedonhankinnassa. 

Yksi ryhmä käytti blogiin tallennettua piirakan ohjetta, mutta tämäkin vaati opet-

tajalta erityisohjaamista. Osa ryhmistä etsi ohjeita muualta verkosta, joka oli 

myös hyvin tarkoituksenmukaista.   

 

Opetimme harjoittelussa useampia ryhmiä ja testasimme myös toisella ryhmällä 

taulutietokoneiden käyttöä. Kokemustemme perusteella opetuskokeilun toteut-

tamiseen olisi ehkä sopinut paremmin seitsemäsluokkalaisten ryhmä. Luokka oli 

luonnontiedepainotteinen ja heidän oppimisessaan näkyi selvästi tutkiva ote. Li-

säksi seitsemäsluokkalaisilla olisi ollut enemmän aikaa (3 tuntia) myös teorian 

opettamiseen. Tunnin teoriaosuus on seitsemäsluokkalaisille itsestäänselvyys 

toisin kuin kahdeksasluokkalaisten valinnaisryhmälle. Vaikka tämä opetuskokei-

lu ei tuottanut toivomaamme tulosta blogin käytön suhteen, oikean ryhmän ja 

parempien etukäteisvalmisteluiden ja perusteluiden avulla blogi voisi kuitenkin 

toimia tiedon ja viestimisen välineenä kotitalousopetuksessa.  Rongas (2012) 

näkeekin sosiaalisen median opiskelijoita yhdistävänä välineenä. 

  

Blogin käyttö on hyvin luontevaan sellaisissa aiheissa, joissa opiskelija kerää 

uusia kokemuksia ja jakaa niitä vertaisryhmälleen. Yhden ryhmämme jäsenen 

kokemuksen mukaan ammatillisessa oppilaitoksessa parhaimmat kokemukset 

blogeista on saatu opiskelijoiden työssäoppimisesta ulkomailla. Opiskelijat ovat 

päiväkirjanomaisesti kertoneet oppimisistaan ja kokemuksistaan.  Asioita on 

kerrottu kirjoituksin ja kuvin. Blogi on toiminut myös kannustamisen ja yhtey-
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denpidon välineenä. Motivaatio blogin kirjoittamiseen on hyvin erilainen eri 

opiskelijoilla. Blogin kirjoittamista motivoi se, että se käy virallisesta matkaker-

tomuksesta, jota vaaditaan työssäoppimisen päätteeksi. Kotilaisen (2011a, 179) 

mukaan blogit ovatkin toimiva väline reflektioon. 

 

 

 

7 ENGLISH SUMMARY 
 

Abstract 
University of Helsinki, Behavioural Sciences, Teacher Education  
Arja Allekotte, Hanna Niemi, Soile Taika 
 
Reduction of Food Waste, Information and Communication Technology as 
an Educational Tool in Domestic Science      
 
The aim of this subject didactic proseminar thesis for domestic science teacher 
education is to describe the progress and theoretical background of the teach-
ing experiment ”teach differently”. Our teaching experiment in adaptive teacher 
training pertained to sustainable development which is becoming a key compo-
nent of domestic science education.  The new National Core Curriculum for 
Basic Education (OPS 2016), currently under work, seeks to create opportuni-
ties for a sustainable future: A future in which people respect one another and 
interact in ways that are in line with sustainable development. 
 
Reducing food waste in the domestic science classroom was the key goal in our 
experiment. Our aim was that the pupils would come to understand the signifi-
cance of food waste for the environment as well as for their own finances. In 
this thesis food waste is approached from the perspective of food storage: how 
food is stored, how to determine if an item is safe to use, and how to utilize the 
items that are nearing their expiration date. The pupils were accustomed to 
opening new packages even though there were corresponding opened packag-
es in the classroom refrigerator. Storage causes food waste. During our teach-
ing sessions we tried to respond to real food waste problems that the teacher 
had detected in the domestic science classroom. We focused on reducing the 
amount of food waste.   The goal was for the pupils to construct their own 
knowledge by sharing what they know and learning from one another.  
 
According to Salo, Kankaanranta, Vähähyyppä and Viik - Kajander (2011, 24), 
the key themes in the future of learning, knowledge and skills are change, learn-
ing and knowledge, social learning and  
collaboration, sustainability, humaneness, internationalism and multiculturalism. 
The concept behind our teaching experiment was exploratory learning and col-
laborative knowledge construction. We aimed to experiment with the use of tab-
lets and social media in domestic science education to inspire the students and 
to develop the entire group’s expertise.  



 17 

 
The teaching experiment was conducted in a Helsinki comprehensive school. 
The selected pupil group was a group of year 8 students studying domestic sci-
ence as an optional subject.  There were 15 pupils participating in the study. 
The teaching experiment was conducted in three separate lessons. Reduction 
of food waste both in the domestic science classroom and at home was the key 
theme in the instruction. Tablets were used in information retrieval and also in 
photography. Our original goal was that the pupils would keep a blog as a site 
for material production and storage but this did not work out.  The tasks and 
material used in the lessons were saved on the blog by the teachers.  
 
The pupils’ knowledge and skill level was measured in the last lesson through 
written feedback and a picture quiz. The pupils’ responses were versatile. The 
level of oral responses was significantly higher than that of written responses. 
Particularly the responses given to the picture quiz were relevant for reducing 
food waste. Written feedback was obtained for using information and communi-
cation technology. Five of the pupils found that using tablets supported learning 
well, four thought that it supported learning fairly well, and four found it distrac-
tive. One of the pupils thought that using a blog in instruction was useful, six 
pupils found it fairly useful, and four found it useless. Based on the experiment, 
the reasons behind using information and communication technology must be 
well justified to the pupils and using them needs to be considered according to 
the situation and pupil group.  
 
Key words: Food waste, exploratory learning, collaborative learning   
 
Sources 
 
OPS (2016). Accessed 11.2.2014. 
http://www.oph.fi/download/142894_tiedote_62_2012.pdf. Accessed 11.2.2014. 
 
Salo M., Kankaanranta M., Vähähyyppä K., Viik - Kajander M. (2011). Tulevai-
suuden taidot ja osaaminen. Asiantuntijoiden näkemyksiä vuonna 2020 tarvitta-
vasta osaamisesta. 
 In Kankaanranta M, Vahtivuori - Hänninen S. 2011. Opetusteknologia koulun 
arjessa II. (p. 19–40.) Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Tekes, Agora ja Cicero 
Learning. 
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Tiivistelmä 
 
Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 
Arja Allekotte, Hanna Niemi, Soile Taika 
 
Ruokahävikin vähentäminen, Tieto- ja viestintäteknologia kotitalousope-
tuksen välineenä  
 
Tämän kotitalousopettajan koulutuksen ainedidaktisen proseminaari-tutkielman 
tarkoituksena on kuvata opeta toisin - opetuskokeilun kulku ja siihen liittyvä teo-
reettinen tausta. Soveltavan harjoittelun opetuskokeilumme liittyi kestävään ke-
hitykseen, joka nousemassa keskeiseksi osaksi , kotitalousopetusta. Suunnit-
teilla olevassa uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS 2016) py-
ritään luomaan edellytyksiä kestävälle tulevaisuudelle, jossa vuorovaikutus on  
toisia kunnioittavaa ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 
 
Ruokahävikin vähentäminen kotitalousluokassa oli kokeilumme keskeinen tavoi-
te. Opetuskokeilun tavoitteena oli, että opiskelija ymmärtää ruokahävikin merki-
tyksen ympäristön ja oman talouden kannalta. Tässä työssä ruokahävikkiä tar-
kastellaan ruoan säilytyksen näkökulmasta: miten säilytetään, mistä tunniste-
taan käyttöturvallinen tuote ja miten hyödynnetään tuotteet, joiden käyttöajan-
kohta on käsillä. Opiskelijoilla oli tapana avata uusia pakkauksia, vaikka luokan 
jääkaapissa olisi vastaavia tuotteita jo avattuina. Säilytyksestä aiheutuu ruoka-
hävikkiä. Opetuskerroilla pyrittiin vastaamaan todelliseen opettajan havaitse-
maan ruoanhävikkiongelmaan kotitalousluokassa. Keskityimme opetuskerroil-
lamme ruokahävikin määrän vähentämiseen.   Tarkoituksena on, että opiskelijat 
rakentavat omaa osaamistaan jakamalla tietojaan ja oppimalla toisiltaan.  
 
Salon, Kankaanrannan, Vähähyypän ja Viik - Kajanderin (2011, 24) mukaan tu-
levaisuuden osaamisen keskeisimpiä teemoja ovat muutos, oppiminen ja tieto, 
sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen, kestävyys, inhimillisyys, kansainvälisyys 
sekä monikulttuurisuus. Opetuskokeilun tausta-ajatuksena oli tutkiva oppiminen 
ja yhteisöllinen tiedonrakentaminen. Tavoitteenamme oli kokeilla, miten kotita-
lousopetuksessa voidaan hyödyntää taulutietokoneita ja sosiaalisen median 
keinoja oppilaita innostavasti ja niin, että koko ryhmän asiantuntemus kehittyy. 
 
Opetuskokeilu toteutettiin Helsinkiläisessä peruskoulussa. Opetusryhmäksi vali-
koitui kahdeksasluokkalaisten kotitalouden valinnaisryhmä. Opetukseen osallis-
tui 15 opiskelijaa. Opetuskokeilu järjestettiin kolmena erillisenä opetuskertana. 
Keskeisenä sisältönä opetuksessa oli ruokahävikin vähentäminen kotitalousluo-
kassa sekä kotona. Taulutietokoneet toimivat tiedonhaun apuna ja niitä käytet-
tiin myös valokuvaamiseen. Alkuperäisenä tarkoituksena oli että oppilaat pitäisi-
vät Blogia opetuskertojen yhteisen materiaalin tuottamisen ja tallentamisen 
paikkana, mutta oppilaiden blogin käyttäminen ei onnistunut. Opettajat tallensi-
vat opetuskertojen tehtävät ja  materiaalin blogiin. 
 
Opiskelijoiden tieto- ja taitotasoa mitattiin viimeisellä opetuskerralla kirjallisen 
palautteen sekä kuvavisan avulla. Opiskelijoiden vastaukset olivat monipuolisia. 
Suullisesti annettujen vastausten taso oli huomattavasti korkeampi kuin kirjalli-
sesti annettujen. Erityisesti kuvavisan vastaukset olivat ruokahävikin vähentä-
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misen kannalta relevantteja. Kokemuksia tietotekniikan käytöstä kerättiin kirjalli-
sen palautteen avulla. Taulutietokoneiden käyttö tuki oppimista viiden mielestä 
hyvin, neljän mielestä kohtalaisesti ja neljän mielestä se oli häiritsevää. Yksi 
opiskelijoista piti blogin käyttöä hyödyllisenä, kuuden mielestä blogin käyttö oli 
kohtalaisen hyödyllistä opetuksen kannalta ja neljän mielestä siitä ei ollut mi-
tään hyötyä. Kokeilun perusteella tieto- ja viestintätekniikan käyttö tulee perus-
tella opiskelijoille hyvin ja niiden käyttöä kannattaa harkita tilanteen ja opiskelija-
ryhmän mukaan 
  
Avainsanat: ruokahävikki, tutkiva oppiminen, yhteisöllinen oppiminen  
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Liitteet 
 
Liite 1 
 

 Opetuskerta 19.3.2014 8lk klo 10.05–11.45 (2x45min): Tähteistä täh-

deksi 

Tavoitteena, että oppilas alkaa pohtia ruokahävikin merkitystä ekologiselta ja 

oman taloutensa kannalta ja ymmärtää, miten voi arvioida ja pidentää ruoan 

käyttökelpoisuutta. Kannustetaan oppilaita yhteistoiminnallisuuteen ja tiedon ja 

taidon jakamiseen.  

 

10.05–10.10 Yhdessä 

 Esittäydytään oppilaille. Käydään läpi tulevien opetuskertojen (3kpl) aihe, 

tavoite ja rakenne.  

10.10–10.15 Soile 

 Ruokahävikki.  

 Katsotaan video ruokahävikkitempauksesta (www.saasyoda.fi) tai 

havainnollistetaan muuten, esim. ruokalan biojäteastiasta otetun 

kuvan avulla, konkreettisesti ruokahävikin määrää.  

 Kysellään oppilailta mitä ruokahävikillä tarkoitetaan? (Ruokaa, jo-

ka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka syystä tai toises-

ta päätyy roskiin tai biojätteeksi.) 

10.15–10.20 Hanna 

 Tutustutaan bloggerin käyttöön. 

 Annetaan kotitehtävä: Tunnilla ja/tai kotona ryhmittäin:  

 Kerätkää materiaalia (kirjallista, kuvia, videoita yms.) ruokatähteis-

tä kotona, koulussa, kaupassa... millaista ja kuinka paljon tähde-

ruokaa syntyy?  

 Miten sitä käytetään tai hävitetään?  Kysele ruokatähteistä esim. 

vanhemmilta, tutuilta, koulun keittäjältä, ruokakauppiaalta... 

 Keksi itse tapoja vähentää ruokatähteen määrää tai hyödyntää sitä 

uudelleen.  

 Liitä keräämäsi materiaali bloggeriin.  
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 Voit myös tuoda konkreettisia esimerkkejä seuraavalle tunnille, 

esim. kuivunutta leipää jne…   

 Lisätehtävänä innokkaimmille: tutustu lisäksi yhteen tähderuoka-

blogiin (linkkejä valmiina bloggerissa) ja etsi sieltä kiinnostava ruo-

kaohje. Liitä myös nämä tiedot bloggeriin.  

 

 

10.20–10.30 Yhdessä 

- Tutustutaan luokan jääkaapin sisältöön. Tuodaan esille oppilaiden tapa 

ottaa aina uusi paketti avatun loppuun käyttämisen sijaan. Mitä sille voisi 

tehdä? 

o Oppilaat katsovat mitä avonaisia pakkauksia jääkaapista löytyy 

o Yhdessä arvioidaan tuotteiden käyttökelpoisuutta 

o Keskustellaan miksi avataan uusi, vaikka avonainen on vielä käyt-

tökelpoinen 

 Tutustutaan pakkausmerkintöihin ja tehdään aistinvaraista arviointia.  

 Mitä kannattaa syödä ja mikä on jo ehkä parempi jättää käyttämät-

tä? (esim. viim. käyttöpäivä –merkinnät).  

 Miten avatut pakkaukset pitäisi pakata, jotta ne säilyisivät mahdol-

lisimman hyvin? Ja miksi näin kannattaa tehdä.  

 Mietitään mitä tuotteista voisi valmistaa 

 Ajatuksia virittämään: Pohditaan, millainen osuus tähteeksi jääneil-

lä raaka-aineilla on esim. lepuskat, pyttipannu, kana-makaroni-

salaatti, köyhät ritarit… jne. 

 

10.30–11.10 Ruoan valmistus 

 Valmistetaan luokan jääkaapin/pakastimen antimista jotain (perinteistä) 

tähderuokaa 

 Keitetyt perunat, kananmuna, jauhot, chili, öljy 

 Chiliperunakakkuset 

 Pavut, paprika, purjo, (kala/kana) 

 Wokki tai pata 

 Puolukat, banaanit, jogurtti, maito 
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 Smoothie 

 

11.10–11.25 Ruokailu 

Ruokailun yhteydessä: 

 Tuodaan esille myös taloudellinen ja ekologinen vaikutus: ruokaa roskiin, 

rahaa roskiin.  

 Ruoan tuottaminen, kuljettaminen ja valmistaminen aiheuttavat 

huomattavasti päästöjä.  

 Jos valmis ruoka päätyy roskiin, ovat päästöt syntyneet turhaan.  

 Jätteeksi päätyvä ruoka voi olla ympäristön kannalta kuormitta-

vampi kuin elintarvikkeen pakkaus. 

 Yksikin pois heitetty kinkkusiivu on haitallisempi ympäristöl-

le kuin sen pakkauskotelo. 

 Suomessa heitetään ruokaa vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa 

kiloa eli 20–30 kiloa henkeä kohti. 

 Roskiin heitetty ruoka verottaa myös lompakoitamme 500 miljoo-

nalla eurolla vuosittain.  

 Lähde: http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa 

 

11.25–11.40 Loppusiivous 

11.40–11.45 Lopetus, muistutus kotitehtävästä ja hei hei 
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Liite 2 

 

Opetuskerta 2 (2.4.2014) 8lk Ruokahävikin pienentäminen kotona 

Tavoitteet: Tavoitteena, että oppilas oppii tarkistamaan kotona jo hankitut tuot-

teet ennen uuden ostamista/avaamista. Kotitalousluokassa oppilas käyttää en-

sin avonaisen purkin ennen uuden avaamista. Tavoitteena on myös, että oppi-

las oppii ainesmäärien arviointia, reseptien etsimistä ja soveltamista, padien 

käytön hyödyntämistä sekä aineksien ja ajankäytön arvioimista. Kannustetaan 

oppilaita yhteistoiminnallisuuteen ja tiedon ja taidon jakamiseen mm. blogiin ke-

rättävän materiaalin avulla. 

Ydinkysymykset: Tarvitseeko ostaa uutta vai löytyykö kotoa jo valmiiksi ateri-

an ainekset? Miten voin hyödyntää tietotekniikkaa suunnittelussa ja tie-

don/taidon jakamisessa?  

Havainnot ryhmästä: Ryhmässä on 15 oppilasta, joista yksi on harjaantumis-

luokan oppilas. Ryhmä on innokas kotitalouden tekijä, vaikka osa yrittää päästä 

etenkin jälkitöistä helpolla. Teoria ei sytytä oppilaita samalla tavalla kuin teke-

minen. Joillain ryhmillä on hieman käynnistymisvaikeuksia. Kurinpidollisia haas-

teita ryhmässä ei ole. Oppilaat ovat tottuneet melko vapaaseen tekemiseen, jo-

ten kovin strukturoitu tuntisuunnitelma voi olla haaste. Tietotekniikan hyväksi-

käyttö voisi toimia kannustimena teorian opiskelussa, siksi päädyimme padien 

käyttöön. 

Oppimiskäsitys on sosiokonstruktiivinen, josta löytyy tutkivan oppimisen piirtei-

tä. 

Klo 10.05–10.10  

 Harjoittelukuulumisten kysely. Viime kerralla aloitettiin ruokahävikkitee-

man käsittely ja nyt jatketaan aiheessa eteenpäin. Myöhemmin palataan 

kotitehtävään. Lopussa suunnitellaan seuraavan kerran ateria. Kerrotaan 

padien käytöstä ruoanvalmistuksen, kuvaamisen sekä suunnittelun apu-

na. 

Klo 10.10–10.40  

 Tähderaaka-aineet ovat tarjottimilla valmiina. Oppilaat tutustuvat tarjotti-

men elintarvikkeisiin ja valmistavat niistä pizzaa ja makeaa piirakkaa 

(pizzan taustana tähderuoat, makea piirakka valmistuu pakastimen ja 

kuivakaapin antimista. Padeja saa käyttää apuna. Raaka-aineet ja valmiit 
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ruokalajit kuvataan ja liitetään blogiin (mistä syntyi mitäkin).  Piirakka pi-

tää olla uunissa klo 10.35 ja pizza laitetaan sen jälkeen klo 11.05. 

Tarjotin 1:  

 Valmis eilinen jauhelihakastike (broileria) 

 Jääkaapin antimien hyödyntäminen 

 juusto, paprika, sipuli, ananas, yrtit jne. 

 raparperi, maito, ( jos aikaa, voi keittää vaniljakastikkeen) 

Tarjotin 2: 

 Omena, rahka 

 Pakastimen antimien hyödyntäminen 

 kinkku (pakastin), ananas 

Tarjotin 3: 

 Tomaattikastike pehmentyneistä tomaateista 

 Jääkaapin ja pakastimen antimien hyödyntäminen 

 juusto, mangoldi, paprika, aurinkokuivatut tomaatit, parmesan 

 raparperi, kermaviili 

Tarjotin 4:  

 Omena, piimä, jogurtti 

 Pakastimen antimien hyödyntäminen 

 feta, parsakaali, tomaattimurska, pavut 

Klo 10.35 Piirakat laitetaan uuniin. Kuvat laitetaan blogiin. Blogia voi myös 

kommentoida tässä vaiheessa, jos on aikaa. Pizzat uuniin piirakoiden jälkeen. 

Klo 10.40–10.50 Takaisin pöytiin 

 Kotitehtävän purku 

 Missä ja millaista ruokahävikkiä syntyy? (Kaupat, ravintolat, koulun keit-

tiö, kotitaloudet…) 

 Käydään läpi oppilaiden keräämä materiaali.   

 Yllättikö joku?   

Kerrataan: 

Ruokahävikki on ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka 

syystä tai toisesta päätyy roskiin tai biojätteeksi 
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Ruokahävikin määrät vaihtelevat paljon eri kotitalouksien välillä. Eniten ruokaa 

menee hukkaan kotitalouksissa, noin puolet enemmän kuin esimerkiksi kau-

poissa. 

Ruoan tuottaminen, kuljettaminen ja valmistaminen aiheuttavat päästöjä. Jos 

valmis ruoka päätyy roskiin, ovat päästöt syntyneet turhaan. 

 

Miten ruokahävikkiä voisi vähentää (ostaminen, ruoan säilytys ja käyttäminen, 

jatkokäyttö)? 

Ostoksilla:  

Käy ensin läpi kotona, mitä puuttuu 

Osta vain sen verran kuin tarvitset (ei jättikokoja turhaan) 

Kotona: 

Tee ruokaa vain sen verran kun tulee syödyksi. Pakasta loput tai sovella uusiin 

ruokalajeihin. Säilytä oikein. Merkitse avatut pakkaukset. Käy läpi myös pakas-

tin ja kuiva-aineet säännöllisesti. 

 [Esimerkkinä Jyväskylän kokeilu koulun tähderuoan myynnistä. (Video)] 

 [Esimerkki Espoon ruokahävikin pienentämisestä myynnin avulla. (Lehti-

leike)] 

 

Klo 10.50–11.15 

 Kolmannen kerran suunnittelu 

 Käydään läpi ruoan poisheiton yleisimmät syyt ja millä raaka-aineilla on 

suurin hävikki (www.saasyoda.fi –posteri) 

 Ryhmät suunnittelevat pää- ja jälkiruoan seuraavalle kerralle (tehtä-

vänananto paperilla joka ryhmälle) 

 suunnitelman tulee perustella, miten se vähentää ruokahävikkiä 

kotona 

 Ryhmille annetaan raaka-aine, jota on käytettävä aterian suunnittelussa 

(sekä pää että jälkiruoassa) 

 viljatuote (esim. leipä), kasvis (esim. porkkana), meijerituote (esim. 

maito), muna tai valmisruoka tai -juoma esim. frezza mocha 

 Kaikki ainekset kirjataan ylös 

 aineksia etsitään ensisijaisesti luokan jääkaapista ja pakastimesta 
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 jos jotakin ei löydy, sitä voidaan tilata 

  Jokainen ryhmä laatii kurssilla kerättyjä tietoja hyväksi käyttäen ateria-

suunnitelman (perusteluineen). Tavoitteena, että oppilas oppii: 

 Ainesmäärien arviointia 

 Reseptien etsimistä ja soveltamista (kotona olevia raaka-aineita 

käyttäen) 

 Padien käyttöä 

 Ajankäytön suunnittelua (toteutukseen varattu 50 min) 

 Apuna esim. tähderuokablogit, www.martat.fi/ruoka/ekokokki, 

www.saasyoda.fi 

 

Klo 11.15–11.35 

5. Pöydän kattaminen ja ruokailu 

Ruokailun yhteydessä katsotaan blogista kuvia tämän kerran tähderuuista ja 

perustellaan, miksi valittu pizza ja piirakka samalle aterialle 

 pizza on tähderuoka, johon voi käyttää melkein mitä vain 

 uunin käyttö (molemmat uunissa paistettavia – ekologista käyttää use-

ampaan ruokalajiin, jos lämmittää) 

 omenapiirakan voisi ”oikeasti” tarjota vasta kahvipöydässä  

 

Klo 11.35–11.45 

6. Jälkityöt ja lopetus 
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Liite 3 

 

ATERIASUUNNITELMA  

Suunnitelkaa pää- ja jälkiruoka seuraavalle kerralle. 

 raaka-aine, jota ryhmänne on käytettävä aterian suunnittelussa 

(sekä pää että jälkiruoassa) on jokin viljatuote (esim. leipä) / kasvis 

(esim. porkkana) / meijerituote (esim. maito) / muna tai valmisruo-

ka tai -juoma esim. frezza mocha 

 etsikää muut ainekset ensisijaisesti luokan jääkaapista ja pakasti-

mesta 

 jos jotakin ei löydy, sitä voidaan tilata (kysykää opettajilta ensin) 

 suunnitelman tulee perustella, miten se vähentää ruokahävikkiä 

kotona (käytä avuksi blogiin kerättyjä tietoja ruokahävikin pienen-

tämisestä ja jo valmistettuja ”tähderuokia”).  

 Aikaa suunnitelman toteuttamiselle ensi kerralla on n. 50 min 

(huomioikaa suunnittelussa). Miettikää myös annoksien koot.  

 

Ryhmäläisten nimet:  

 

 

Aiomme valmistaa (ruokalajit):  

 

 

 

 

Ainekset, joita käytämme (merkitkää myös määrät): 

 

 

 

 

Miten suunnitelmamme vähentäisi ruokahävikkiä kotona: 
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Liite 4 

 

Opetuskerta 3 (9.4.2014) 8lk Ruokahävikin huomioiminen aterian valmistuk-

sessa 

Tavoitteet: Tavoitteena, että oppilas oppii suunnittelemaan ja valmistamaan 

tähteistä kootun aterian edellisten opetuskertojen pohjalta.  

Ydinkysymykset: Miten hyödynnän tähteitä ateriasuunnittelussa? Noudattiko 

ateriasuunnitelma edellisten opetuskertojen ohjeita?  Mitä on opittu?  

Havainnot ryhmästä: Ryhmässä on 15 oppilasta, joista yksi on harjaantumis-

luokan oppilas. Ryhmä on innokas kotitalouden tekijä, vaikka osa yrittää päästä 

etenkin jälkitöistä helpolla. Teoria ei sytytä oppilaita samalla tavalla kuin teke-

minen. Joillain ryhmillä on hieman käynnistymisvaikeuksia. Kurinpidollisia haas-

teita ryhmässä ei ole. Oppilaat ovat tottuneet melko vapaaseen tekemiseen, jo-

ten kovin strukturoitu tuntisuunnitelma on haaste. Ajattelimme tietotekniikan 

toimivan kannustimena teorian opiskelussa, siksi päädyimme padien käyttöön 

toisella opetuskerralla. Viimeisellä kerralle niitä ei otettu, koska edellisen kerran 

kokemusten perusteella osalla ryhmästä ne lisäävät ylimääräistä tekemistä.  

Oppimiskäsitys on sosiokonstruktiivinen, josta löytyy tutkivan oppimisen piirtei-

tä. 

 

Klo 10.05–10.20 

1. Virheelliset kuvat -kilpailu (arvioi, mitä on opittu) 

- Ryhmät kilpailevat toisiaan vastaan, että kuka tietää kuvan virheet 

ja parannusehdotukset 

- Vastaukset kirjoitetaan paperilapuille 

2. Käydään vielä lyhyesti läpi saasyoda.fi sivun posteria ja esitellään aihee-

seen liittyvät lehtileikkeet. 

3. Ryhmät esittelevät suunnitelmansa. Suunnitelmat ovat paperilla ja blo-

gissa. Samalla ryhmät kertovat edellisen kerran ruoista kuvien avulla. 

 

Klo 10.20–11.20 

4. Ryhmät toteuttavat suunnitelmansa ja kuvaavat kameralla valmiit ateriat 

ennen ruokailua 

5. Siivous ruoanvalmistuksen lomassa 
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Klo 11.20–11.35 

6. Ruokailu 

 

Klo 11.35–11.45 

7. Loppuarviointi lomakkeelle ateriasuunnitelman onnistumisesta, padien ja 

blogin käytöstä, harjoittelijoiden opetuksesta sekä siitä, mitä on opittu 

Ekstratehtävät: opiskelijan ruokabudjetti, ruokahävikkiristikko 
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Liite 5 

 

TEHTÄVÄ 

Opiskelijalla on 150€ kuukaudessa käytettävissä rahaa ruokaan.  

Ateria opiskelijaruokalassa maksaa 2,50€. Kahvi opiskelijakahvilassa maksaa 

1,20€.  

Kaupan hinnat voit tarkistaa Alepan kauppakassi-palvelun sivuilta. 

 

1. Laske paljon opiskelijalla on rahaa ruokaan  

a. viikossa _______ 

b. päivässä _______ 

 

2. Suunnittele yhden päivän ateriat (aamupala, lounas, välipala, päivällinen 

ja iltapala)  
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Mitä tekisit toisin?  

 

 1 Mitä tekisit 

toisin? 

 

 

 

•Aterialta jäi tähteeksi makaronia - miten voisit hyödyntää sitä seuraavana päi-

vänä? 

•Ostit liikaa leipää - miten vältät sen hukkaan heittämisen? 

•Kavereita on tulossa käymään. Jääkaapissa on vain avattu maito, munia, ker-

maviilipurkin tähteet ja porkkanoita. Mitä valmistaisit tarjottavaksi? 

  

3 
Mi

tä te-

ki-

sit 

toi

sin ? 

Mitä tekisit toisin? 

4 
5 

Mitä tekisit 

toisin? 

Mitä tekisit toisin? 

2 
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Nimi: _______________________ 
 

Ympyröi sopiva vaihtoehto 

1. Ateriasuunnitelma vähentää ruokahävikkiä kotona 

a. hyvin 

b. kohtalaisesti 

c. huonosti 

2. Kirjoita vähintään yksi syy miten 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Olen oppinut ruokahävikistä  

a. paljon uutta ja tarpeellista 

b. hieman  

c. en muista mitään 

4. Kirjoita vähintään yksi asia, jonka opit 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Padien käyttö tuki oppimista ja tiedonhakua  

a. hyvin 

b. kohtalaisesti 

c. padien käyttö oli häiritsevää 

6. Blogin käyttö tuki oppimista 

a. hyvin 

b. kohtalaisesti 

c. blogista ei ollut mitään hyötyä 

7. Kommentteja Hannalle ja Soilelle opetuksesta 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Kiitos! 


