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1 Johdanto 

 
Valitsimme opetuskokeilun kantavaksi teemaksi kestävän kehityksen, koska nä-

emme kotitalousopetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena kestävän tulevaisuu-

den rakentamisen.  Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) lähtökohtana on 

kestävän kehityksen välttämättömyyden tunnistaminen ja opetuksen tehtävänä 

on luoda edellytykset kestävän elämäntavan tukemiselle. (POPS, 2014, ss.16–

18.) Kotitalousopetuksen monipuolinen opetussisältö luo hyvät edellytykset kes-

tävän kehityksen opettamiselle, koska siinä yhdistyvät ympäristölliset, kulttuuriset 

ja sosiaaliset tekijät (Wennonen & Palojoki, 2015, s.20). Opetuskokonaisuu-

temme tavoitteena on herätellä oppilaita ajattelemaan omien jokapäiväisten va-

lintojen vaikutusta ympäröivään maailmaan sekä pohtimaan, miten omilla valin-

noilla voi vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tarkastelemme oppi-

laiden kanssa ruoan reittiä globaalista näkökulmasta ja nostamme vastuulliseksi 

kuluttajaksi kasvamisen keskeiseksi tavoitteeksi. 

  

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa, 

jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata ny-

kyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuus hyvään elämään (Kestävä kehitys, 

2018).  Globaalikasvatuksen avulla nuoret voidaan aktivoida pohtimaan omaa ar-

vomaailmaa. Nuoren käsitys omasta kuluttajuudestaan kehittyy arjen pienten ku-

lutusrutiinien ympärillä – nuori hankkii kokemuksia itsestään kuluttajana, teke-

mällä valintoja arjessa (Rosenberg, 2014, s. 42). Vastuullisuuteen kasvattamisen 

tavoitteena on saada nuoret ymmärtämään, miten toimimme vastuullisesti huo-

mioiden omien valintojen vaikutukset muihin ihmisiin, yhteisöihin ja ympäristöön 

(Wennonen & Palojoki, 2015, s.14). 

 

Opetuskokeilun taustalla vaikuttaa kokemuksellinen oppimisnäkemys, jossa ko-

rostuu tiedon ja toiminnan yhteys. Lähdemme opetuskokeilussa liikkeelle oppilai-

den omista kokemuksista ja käsityksistä ja pyrimme tekemään kestävästä kehi-

tyksestä heille konkreettisempaa yhdistämällä sen kokemuksen kautta oppimi-

seen. Oman kokemuksen tuottaminen ja niiden yhdessä reflektointi on tärkeää, 

jotta ruoan vastuullisuus kestävän kehityksen näkökulmasta koettaisiin koskevan 
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itseään ja nähtäisiin laajemmin eri asiayhteyksiä (Kupias, 2005, 19-21). Opetus-

kokeilun avulla tavoitteemme on tukea oppilaita tekemään oikeudenmukaisia rat-

kaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan 

harkinnan perusteella. Tämä ilmenee pyrkimyksenä toimia oikein, itseään, toisia 

ihmisiä ja ympäristöä arvostaen ja näkyy aktiivisena toimijuutena kestävän elä-

mäntavan puolesta. (POPS, 2014, s.13.) Opetuskokeilussa huomioimme kestä-

vän kehityksen eri osa-alueita eli ekologista, taloudellista ja sosiaalis-kulttuurista 

kestävyyttä tarkastellaan nuorten kanssa elintarvikkeiden vastuullisuuden näkö-

kulmasta.  
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2 Opetuskokeilun teoreettinen tausta 
 

Opetuskokeilumme teoreettiseksi taustaksi valitsimme kokemuksellisen oppimis-

käsityksen, joka ohjasi koko ainedidaktisen projektimme opetuskokeilun suunnit-

telua, toteutusta sekä myöhempää reflektointia. 

 

2.1 Kokemuksellinen oppimiskäsitys 

 
Opetuskokeilun taustalla vaikuttaa kokemuksellinen oppimisnäkemys, jossa ko-

rostuu tiedon ja toiminnan yhteys. Dewey (1938) toi käsitteen ”learning by doing” 

tekemällä oppimisen, jossa kokemuksen käsite on keskeisessä roolissa ja lähtö-

kohtaisesti kaikkea inhimillistä ajattelua, tieteellistä tiedonmuodostusta ja oppi-

mista tarkastellaan käytännön toiminnan näkökulmasta. (Ruohotie, 2000, s.138; 

Mikkilä, 2013.) 

 

Kokemuksellisessa oppimisessa oppiminen nähdään prosessina, jonka muodos-

tavat omakohtainen kokemus, kokemuksen reflektointi, käsitteellistäminen tai 

yleistäminen sekä aktiivinen kokeileva toiminta. Keskeistä oppimisessa on per-

soonallinen ja sosiaalinen kasvu sekä oman itsetuntemuksen lisääntyminen. (Ku-

pias, 2005, s.16.) Oppimisprosessin sykliin kuuluvat myös kokemusten ymmär-

tämisen ja muuntumisen ulottuvuudet. Omat kokemukset auttavat ymmärtämään 

teoreettisia käsitteitä ja tekemään ne itselle merkitykselliseksi sekä luomaan uu-

sia merkityksiä aikaisemmin käsittämättä jääneille ja ongelmalliseksi koetuille asi-

oille. (Sahlberg & Leppilampi, 1994,s.30) Kolbin kokemuksellisen oppimisen mal-

lissa (1984) oppimistapahtuma on jatkuvasti kehittyvä ja syvenevä prosessi sisäl-

täen kaksi oppimisen ulottuvuutta, tiedostamattoman ja tiedostetun ymmärtämi-

sen (Kupias, 2005,s.16–18). 

 

Lähdemme opetuskokeilussa liikkeelle oppilaiden omista kokemuksista ja käsi-

tyksistä aiheesta, jotta aikaisemmat kokemukset heillä aktivoituisivat sekä osai-

sivat suhteuttaa uutta opittuaan aikaisempiin kokemuksiin. Näemme Kupiaksen 

(2005) tavoin, että oppiminen on kokonaisvaltaista ja asioiden oppimisen lisäksi 

on tärkeää oppilaiden itsetuntemuksen lisääntyminen sekä persoonallinen ja so-

siaalinen kasvu. Oman kokemuksen tuottaminen ja niiden yhdessä reflektointi on 
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tärkeä, jotta ruoan vastuullisuus kestävän kehityksen näkökulmasta koettaisiin 

koskevan itseään ja nähtäisiin laajemmin eri asiayhteyksiä. (Kupias, 2005, s.19-

21) 

 

Smeds (2017) tarkastelee väitöskirjassaan miten oppimisympäristö vaikuttaa ala-

koululaisten oppimiseen ruoan reitistä. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa vahvasti 

kokemuksellinen oppimiskäsitys. Tutkimustuloksista on nähtävissä, että oppilaat 

kokivat oppimisen vaivattomampana autenttisessa oppimisympäristössä ja koki-

vat pystyvänsä tarkastelemaan opittavaa aihetta kokonaisuutena ja omakohtai-

sesti verrattuna luokkahuoneessa oppimiseen. Smeds hyödynsi ruokakasvatus 

menetelmää, joka vahvisti ymmärrystä ja oppimista ruoan reitistä ja mahdollistaa 

vastuullista ja terveellistä kulutuskäyttäytymistä. (Smeds, 2017) Opetuskokei-

lumme syventää ja laajentaa tätä aihetta huomioiden yläkouluikäisten taitotason. 

Tarkastelemme oppilaiden kanssa ruoan reittiä globaalista näkökulmasta ja nos-

tamme vastuulliseksi kuluttajaksi kasvamisen keskeiseksi tavoitteeksi. 

 

Opetussuunnitelmassa ei ole nostettu yksittäistä oppimiskäsitystä esille. Siinä on 

löydettävissä yhteyksiä käyttämäämme kokemukselliseen oppimiskäsitykseen, 

jossa oppilas on aktiivinen toimija ja oppii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, 

hyödyntää omia kokemuksiaan ja kaikkia aistejaan. Myös opetussuunnitelman 

oppimiskäsitys korostaa oppimisessa itsereflektiota sekä näkee tärkeänä minä-

kuvan kehittymisen ja kasvun. (POPS,2014, s.14–15.) 

 

2.2 Laaja-alaiset taidot ja opetussuunnitelma opetuskokeilun 

taustalla 

 

Oppilas rakentaa oppiessaan identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmanku-

vaansa sekä paikkaansa maailmassa. Hän luo samalla suhdettaan itseensä, toi-

siin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Tämän vuoksi on tär-

keää ohjata oppilaita pohtimaan omia arvojaan kriittisestäkin näkökulmasta ja tu-

kea heitä rakentamaan omaa arvoperustaansa. Opetuksemme perustuu opetus-

suunnitelman arvoperustaan. Opetuskokeilun avulla tavoitteemme on tukea op-
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pilaita tekemään oikeudenmukaisia ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen ase-

maan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Tämä ilmenee 

pyrkimyksenä toimia oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen ja nä-

kyy aktiivisena toimijuutena kestävän elämäntavan puolesta. (POPS, 2014, s.13.) 

 

Uudessa opetussuunnitelmassa on noussut laaja-alaisen osaamisen tarve esille 

ympäröivän maailman muutoksista. Kansalaisena toimiminen edellyttää tiedon- 

ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Oppilaiden osaamiseen vaikuttaa 

sisällöt, joiden parissa työskennellään ja miten työskennellään. Tärkeää on myös 

oppilaille annettava palaute ja kuinka onnistumme oppimisen ohjauksessa ja tu-

essa, sillä tämä vaikuttaa oppilaiden asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. 

Näiden seitsemän laaja-alaisen osaamisen tavoite on tukea ihmisenä kasvamista 

sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan 

edellyttämää osaamista. (POPS,2014, s.17–18.) 

 

Ainedidaktisen opetuskokeilussamme on näkyvissä viitteitä jokaisesta laaja-alai-

sen osaamisen tavoitteista, mutta opetuksen sisällön vuoksi keskiössä on itsensä 

huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ja osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen (L7). Itsensä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) pitä-

vät sisällään kuluttajataitojen kehittämisen, ohjauksen kuluttajana toimimiseen 

sekä ohjaamisen kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen (L7) tai-

toja sekä vastuullista suhtautumista ympäristöön voi harjoitella vain omien koke-

musten kautta. Opetuskokeilumme tarkoitus on kannustaa oppilaita pohtimaan 

ajatuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmu-

kaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista sekä ennen kaikkea oh-

jata ymmärtämään omien elämäntapojen ja tekojen merkitystä paitsi itselle, myös 

lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. (POPS,2014, s.20,22–23.) 

 

Kaiken oppimisen taustalla on ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), joka näkyy 

oppilaiden tukemisessa tekemään havaintoja vastuullisen kuluttamisen teemasta 

sekä hakemaan, arviomaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoaan 

ja ideoitaan muille ryhmäläisille. Rohkaisemme oppilaita tutkivaan työskentelyyn 

ja yhdessä tekemiseen sekä pohtimaan vastuullista kuluttamista eri näkökulmista 
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ja tarkastelemaan omia tapoja ajatella ja toimia. Toivomme opetuskokeilun kehit-

tävän oppilaiden valmiuksia systeemiseen ja eettiseen ajatteluun niin, että he op-

pisivat näkemään asioiden ja oman toimintansa välisiä vuorovaikutussuhteita 

sekä hahmottamaan kestävää elämäntapaa kokonaisvaltaisesti.  (POPS,2014, 

s.18–19.) 

 

2.3 Globaalikasvatus kotitalousopetuksessa 

 
Globaalikasvatuksen pyrkimyksenä on tukea lasten ja nuorten kasvamista maa-

ilmanlaajuiseen vastuuseen kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. Kestävän ke-

hityksen käsite on globaalikasvatuksessa avain asemassa. (Melén-Paaso,2011, 

s. 6-7.) Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja 

paikallisesti toteutuvaa jatkuvaa, suunnitelmallista ja organisoitua yhteiskunnal-

lista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mah-

dollisuudet hyvään elämään. Tarkoituksena on myös, että ympäristö, ihminen ja 

talous huomioidaan tasavertaisesti päätöksenteossa ja toiminnassa. (Ympäristö-

ministeriö, 2018.) Globaalikasvatus on välttämätöntä kestävän kehityksen tuke-

misessa, sillä kaikilla kansalaisilla tulisi olla edellytykset ymmärtää globalisoitu-

vaa yhteiskuntaamme ja vaikuttaa siihen täysivaltaisina, kriittisen ajattelun taidot 

omaavina maailmankansalaisina (Melén-Paaso,2011, s. 6-7).   

 

Perustan kasvamiselle maailmanlaajuiseen vastuuseen luovat yksilön oma arvo-

perusta ja päätökset sekä toiminta niiden pohjalta. Tämä prosessi kasvaa ja 

muokkautuu erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa ja ulottuu yksilöstä maailman-

laajuiselle tasolle saakka. (Melèn-Paaso, 2011, s. 12.) Koulun tavoite on kasvat-

taa itsenäisiä ja määrätietoisia kansalaisia, joilla on tietoisuus ihmisen toiminnan 

vaikutuksista maailman tilaan. Tavoitteiden mukaan toimiva suomalainen yleissi-

vistävä koulutus antaa kattavan pohjan kehittyä itsenäiseksi ajattelijaksi ja toimi-

jaksi. Monipuolinen yleissivistys kehittää ymmärtämään globaaleja haasteita eri 

näkökulmista.  (Loukola, 2009, s. 101.) 

  

Opettajilla, kuin koko kouluyhteisölläkin, on merkittävä tehtävä globaaliin vastuu-

seen kasvattamisessa. Opettajan ja kasvattajan tehtävää tämän prosessin oh-
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jaamisessa voi tarkastella monin eri tavoin.  Globaalikasvattajana opettaja avar-

taa oppilaille erilaisia näkökulmia tarkastella maailmaa: sen erilaisia todellisuuk-

sia, tapoja elää ja ajatella sekä paikkoja, kulttuureja ja elämisen ehtoja.  Hänen 

tehtävänään on myös herätellä oppilaat ajattelemaan ihmisyyttä ja ihmisenä elä-

mistä ja olemista sekä aktivoida nuoret pohtimaan sitä pohjaa ja arvomaailmaa, 

joka saa ihmiset toimimaan tietyllä tavoin. Nuoren oikeus on kasvatuksen kautta 

saada maailmankuva, joka on monivivahteinen, sisällyksekäs ja avarampi kuin 

se, joka rakentuu ainoastaan arjen ympyröissä. (Kivistö, 2008, s.8.) Tähän tavoit-

teeseen olemme opetuskokeilumme kautta pyrkineet innovatiivisesti tarttumaan 

pohtimalla oppilaiden kanssa omia kulutusvalintojamme ja niiden vaikutusta ym-

päröivään maailmaan. 
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3 Nuori vastuullisena kuluttajana 
 

Kuluttajaksi tullaan muuttuvassa maailmassa yhä nuorempina, ja jo yläasteikäi-

set tekevät kuluttajuuspäätöksiä jokapäiväisessä elämässään. Tässä osuudessa 

työtämme tutkimme niin nuoren kasvua kuluttajaksi kuin vastuullista kuluttajuut-

takin. 

 

3.1 Nuori kuluttajana 

Kuluttajaksi tullaan nykyään jo yhä nuorempana, sillä jo 3-vuotias tunnistaa merk-

kituotteita. Varsinaisten kulutuspäätösten teko alkaa kuitenkin vasta kouluiässä 

(Autio & Paju, 2005, s. 6). Lapsi sosialisoituu kuluttajaksi vanhempiensa kanssa 

ruokakaupassa seuraamalla heidän valintojaan. Tällä kuluttajasosialisaatiolla tar-

koitetaan prosesseja, joiden myötä lapset oppivat kuluttajalle ominaiset taidot, 

tiedot ja asenteet. Lapsi oppii käyttäytymään kuluttajana osallistumisen, tarkkai-

lun sekä eri sosialisaatioagenttien tietoisen ohjauksen tuloksena. Sosiaalistumi-

nen kuluttajaksi ei ole täysin muodollinen prosessi, sillä tahattomasti tapahtuvalla 

oppimisella – osallistuessa ja tarkkaillessa – on merkittävä osa prosessia. Kulut-

tajasosialisaatio tapahtuu pienempien lasten osalta enemmän oppimalla, mutta 

noin kymmenvuotias lapsi oppii kuluttajaksi pikemminkin tarkkailun ja havainnoin-

nin kautta. (Mattila, 2006, s. 21.) Leikkitoverit vaikuttavat tutkimusten mukaan 

vahvasti lapsen kuluttamiseen jo seitsemän vuoden iässä (Miles, 2002, s. 134).  

 

Miten nuorten kuluttajuustaidot sitten syntyvät? Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden (2016) mukaan kuluttajuus ja siihen liittyvät teemat kuuluvat 

useammankin opetettavan aineen tavoitteisiin, tärkeimpinä yhteiskuntaoppi sekä 

kotitalousopetus.  Kuluttajakasvatuksen strategian (2010, s. 32) mukaan 13-18-

vuotiaiden nuorten kuluttajakasvatuksessa tulisi olla jo käsitelty mitä kuluttajuus 

on ja miten varhaisen tason taloudellisissa päätöksissä toimitaan, ja siirrytty ky-

symykseen ”miksi?”, jossa opetuksen keskipiste keskittyy tiedon soveltamiseen 

ja ongelmanratkaisuun. Kuluttajakasvatuksen tavoitteena on tässä vaiheessa tar-

koitus antaa nuorelle valmiudet muun muassa ymmärtää kuluttajuuden proses-

seja, auttaa hahmottamaan kuluttamisen vaikutuksia yhteiskuntaan ja ohjata ym-

märtämään kuluttamiseen liittyviä sosiaalisia merkityksiä ja arvoja. Tällä niin kut-

sutulla kuluttajakasvatuksen neljännellä tasolla opetuksen teemat laajentuvat yhä 
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pidemmälle varsinaisesti rahallisen kulutuksen keskiöstä, ja siirtyvät käsittele-

mään niin kuluttajan oikeuksia ja vastuita kuin markkinoinnin ja median kriittistä 

lukemistakin. (Nordic-Estonian Consumer Education Group, 2013.) 

 

Kuluttajat muodostavat kuluttajaidentiteettiään ostamalla tietynlaisia tuotteita. 

Kuluttajaidentiteetin kautta nuorelle kuluttajalle kehittyy kulutuksen rajat, ja oma 

kuluttajarooli, jonka mukaan hän kulutusta ohjaa. Kulutus on jatkuvaa valintojen 

tekemistä, ja nuoren kuluttajaidentiteetti toimii näiden valintojen perustana – mitä 

ostetaan, ja milloin. (Näkki, 2006, s. 22.) Kuten nuoren minäkuvakin, myös hänen 

käsityksensä omasta kuluttajuudestaan kehittyy arjen pienten kulutusrutiinien 

ympärillä – nuori hankkii kokemuksia itsestään kuluttajana tekemällä valintoja ku-

lutusyhteiskunnan markkinoilla ja näiden kokemusten valossa muodostaa kerto-

musta itsestään (Rosenberg, 2014, s. 42). 

 

3.2 Vastuullinen kuluttajuus 

 
Ekologinen kestävyys ja aktiivisesti sitä kohti pyrkiminen on tuoreimpia mega-

trendejä, ja ilmastonmuutoksen myötä ekologinen kuluttajuus on kasvava trendi. 

Kierrätyskulttuuri on monille nuorille arkipäivää, sillä yleistynyt ekologisten valin-

tojen suosiminen kulutuksessa on ollut osa heidän kasvuaan. Uudessa jakamis-

taloudessa tavarat ja palvelut liikkuvat kuluttajalta kuluttajalle ilman välikäsiä, eri-

laisten alustojen kautta – ja diginatiivit nuoret ovat niiden käyttämisessä harjaan-

tuneita. 

 

Eettisen ja ekologisesti kestävän ostokäyttäytymisen trendi on kasvanut huomat-

tavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 2008-2009 Rei-

lun kaupan myynnin kasvun mitattiin kansainvälisesti olleen 15%, kun Suomessa 

vastaavien tuotteiden myynti kasvoi samalla ajanjaksolla jopa 30%. Vuonna 2010 

Fairtrade Finlandin teettämän tutkimuksen mukaan 63% suomalaisista oli ostanut 

Reilun kaupan tuotteita viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja 20% kuluttajista 

kertoi valitsevansa vähintään yhdessä tuoteryhmässä aina tai useimmiten Reilun 

kaupan tuotteita. Vuonna 2016 Reilun kaupan tuotteita myytiin Suomessa 9,5 % 

edellisvuotta enemmän. Reilun kaupan banaanit ovat Reilun kaupan tuotteista 
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suosituimpia, ja vuonna 2016 suomalaiset ostivat niitä 10,8 miljoonaa kiloa. 

Määrä oli 46 % edellisvuotta korkeampi. (Reilu kauppa, 2016, s. 3.) 

 

Vuoden 2014 Kansallisen Nuorisotutkimuksen mukaan 55% nuorista kertoi osta-

neensa kierrätettyjä tavaroita verkosta, ja 23% kertoi ostavansa tavaroita mielel-

lään toisilta ihmisiltä kaupoista ostamisen sijaan. 38% nuorista kertoi, että uusia 

hankintoja tehdessään he miettivät ensin, voisiko kyseisen tavaran löytää käytet-

tynä. Vuoden 2014 tutkimuksen mukaan monet nuoret pyrkivät myös rajoitta-

maan kulutustaan. 37% nuorista kertoi pyrkineensä tietoisesti vähentämään ma-

teriaalista kulutustaan. (Kansallinen Nuorisotutkimus, 2014.) 

 

Yhä useampi ihminen – niin nuori kuin vähän vanhempikin – kaipaa nykyaikana 

ohjausta helppoihin valintoihin ja niin kutsuttuja ”avaimet käteen”-ratkaisuja myös 

kulutusvalinnoissaan. 37% nuorista kaipasi Kansallisen Nuorisotutkimuksen 

(2014) mukaan selkeämpää tietoa siitä, miten voi kuluttaa omien arvojensa mu-

kaisella tavalla. Omien arvojen noudattaminen ei olekaan aina helppoa: 18% 

nuorista kertoi kuluttavansa usein omien ihanteidensa vastaisesti. Kaikkia tuot-

teen alkuperä ja eettinen pohja ei niinkään kiinnosta; 38% nuorista kertoi mietti-

vänsä vain harvoin sitä, missä ja miten heidän ostamansa tuote on valmistettu. 

Myös yrityksiltä vaaditaan aikaisempaa tiukempaa otetta ekologisuuteen sekä sii-

hen, miten siitä kuluttajille viestitään. Hieman yli puolet haastatelluista nuorista 

toivoi, että yritykset ja kaupat ohjaisivat heitä parempien ja kestävämpien valin-

tojen äärelle (Kansallinen Nuorisotutkimus, 2014). 

 

Kotitalousopetuksella, ja sen yhteydessä jo varhaisella kouluiällä heräteltyyn ajat-

teluun kestävästä kuluttajuudesta on suuri merkitys nuoren tulevaisuuden kulut-

tajavalintojen kannalta. Kotitalousopetuksessa on mahdollista käsitellä aihetta 

luovasti ja lähellä todellista arkea, jolloin opitut toimintatavat on helpompi kytkeä 

luontevaksi osaksi omaa elämää. Kestävä kuluttajuus ei rajoitu ainoastaan nk. 

vihreään energiaan tai kierrätyksen tärkeyteen - kotitaloustunneilla päästään nä-

kemään ekologisen kuluttajuuden kenttä laajana kokonaisuutena, aina ruokahä-

vikin vähentämisestä alkaen. Kotitalousopetuksessa ohjataan oppilaita ymmärtä-

mään syömisen ja ruoan valinnan merkitys osana laajempaa elämäntavallista, 

sosiaalista, kulttuurillista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta (Janhonen, Mäkelä & 
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Palojoki, 2015, s. 111). Kestävän kehityksen ympäristölliset, kulttuurilliset ja so-

siaaliset periaatteet tulevat luontevasti esille kotitalousopetuksen opetussisäl-

löissä ja vastuullisuuteen kasvamista pidetäänkin yhtenä tärkeänä arvona ja pää-

määränä kotitalousopetuksessa. (Wennonen & Palojoki, 2015, ss. 16-20.) 

 

3.3 Vastuullinen elintarvike 

Elintarvikkeiden vastuullisuuden määrittelyssä tulee huomioida useita seikkoja. 

Määrittelyn avuksi on luotu erilaisia mittareita, kuten hiilijalanjälki ja tuotteen elin-

kaariajattelu. Hiilijalanjälki kertoo tuotteen elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuo-

nepäästöistä. Yksinään hiilijalanjälki ei kuitenkaan riitä määrittelemään vastuul-

lista elintarviketta, sillä se ei kerro esimerkiksi tuotannon eettisyydestä tai vaiku-

tuksista sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. (Kestävät kuluttajavalinnat, 

2017.)  

Elintarvikkeen aiheuttamasta ympäristökuormasta ei kerro pelkästään tuotteen 

valmistus, vaan myös kuljetus, käyttö- ja valmistustapa sekä kierrätys ja hävitys. 

(Tuotteen elinkaari, 2018.) Elintarvikkeista voidaan tehdä elinkaariarviointi eli 

LCA, jonka avulla tuotteen ympäristövaikutuksia voidaan arvioida ja analysoida. 

Elintarvikkeen täydellinen elinkaari kattaa raaka-aineen hankinnan, prosessoin-

nin, kuljetuksen tuotantolaitokselle, tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, kier-

rätyksen ja hävittämisen. Koska tuotteen elinkaariarvioinnin tekeminen on työ-

lästä ja aikaa vievää, voidaan elinkaariarviointi totetuttaa yksinkertaisemmassa 

muodossa. (Niemistö ym., 2017, s. 10.) Vaikka hiilijalanjälki ei kerro kaikkea elin-

tarvikkeen vastuullisuudesta, voidaan sitä pitää suuntaa antavana mittarina.  

Esimerkkinä ei-vastuullisesta elintarvikkeesta voidaan pitää lihaa, sillä sen tuo-

tannosta syntyy suurin osa ruoan ympäristövaikutuksista. Eroavaisuuksia lihojen 

välilläkin löytyy, sillä naudanliha kuormittaa ympäristöä eniten, kun taas koti-

maista riistaa voidaan pitää ekologisempana vaihtoehtona. Esimerkkinä ympä-

ristöystävällisestä ruoasta voidaan pitää kotimaisia, sesongissa olevia kasviksia, 

hedelmiä ja marjoja. (Ympäristö lautasella, 2018.) Ekologisella kestävyys on bio-

logisen monimuotoisuuden ja ekosysteemin säilyttämistä sekä ihmisen aineelli-

sen ja taloudellisen toiminnan sopeuttamista luonnon kestokykyyn pitkällä aika-

välillä. (Kestävä kehitys, 2018.) 
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Lähellä tuotetun ruoan suosiminen voi lisätä alueen työllistymistä ja tukea paikal-

lisia elinkeinoja (Ruoka ja kestävä kehitys, 2018). Taloudellinen kestävyys on ta-

louden pitkän aikavälin vakaata kasvua sekä velkaantumisen ja luonnonvarojen 

hävittämisen estämistä. Tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja saada yritykset 

kantamaan vastuuta yhteiskunnastamme. (Kestävä kehitys, 2018.) Toisaalta 

taas tiettyjen elintarvikkeiden ostaminen voi heikentää taloudellista asemaa muu-

alla. Esimerkiksi trendiruoaksi muodostuneen kvinoan hinta on noussut, koska 

länsimaissa sen kulutus on kasvanut. Tästä johtuen Boliviassa köyhimmillä ei ole 

enää varaa ostaa ravintorikasta ja omalle ruokakulttuurille ominaista kvinoaa. 

(Kippo, 2015.) Edellä mainittu esimerkki on myös yhteydessä alueen sosiaalis-

kulttuuriseen kestävyyteen ja hyvinvointiin. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyy-

den tavoitteena on siirtää hyvinvointia sukupolvelta toiselle. Sen keskiössä ovat 

ihmisoikeudet, rauha, turvallisuus, terveys, koulutus, sukupuolten välinen tasa-

arvo, kulttuurinen moninaisuus ja kulttuurien välinen ymmärrys. (Kestävä kehitys, 

2018 .)  

Kuluttaja edistää valinnoillaan vastuullista tuotantoa valitsemalla ostoskoriinsa 

tuotteita, joissa on otettu huomioon kestävän kehityksen eri osa-alueet. Ruoan 

tuotanto vaikuttaa ruoan alkuperämaan ympäristöön ja paikkalisväestön elämään 

myönteisesti tai kielteisesti. Ruoantuotannon kestävyyden ja oikeudenmukaisuu-

den takaamiseksi on kehitelty kansainvälisiä sertifikaaatteja kuten esimerkiksi 

Rainforest Alliance, UTZ ja Reilu kauppa.  (WWF Ruokaopas, 2012.) Tuotteen 

alkuperään ja tuotantotapaan viitataan pakkausmerkinnöillä ja sertifikaateilla. 

Reilu Kauppa eli Fair Trade pyrkii parantamaan viljelijöiden ja työntekijöiden oloja 

kehitysmaissa eli viljelijät saavat tuotteestaan vähintään takuuhinnan. Reilun 

kaupan periaatteisiin kuuluvat lisäksi ympäristön hyvinvointi, lapsityövoiman käy-

tön kieltäminen, oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin ja asialliset työolot. Rainforest 

Alliancen merkin periaatteet liittyvät mm. ekosysteemin ja villieläinten suojeluun 

ja veden säästämiseen sekä hyvien työolojen tarjoamiseen työntekijöille. UTZ 

Certified -merkkiä näkee esimerkiksi kahvissa ja periaatteet liittyvät tilojen johta-

miseen, maanviljelytapoihin, työoloihin sekä ympäristönsuojeluun. MSC-sertifi-

kaatin (kalastetut kalat) pääperiaatteina ovat kalakantojen kestävyys, ympäristö-

vaikutusten minimoiminen ja kalastuksen vastuullinen hallinnointi. (Tutki merk-

kejä, jos haluat valita eettistä ruokaa, 2016.) 
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4 Ainedidaktinen kehittämisprojekti 
 

Tässä kappaleessa esittelemme suunnittelemamme ja toteuttamamme ainedi-

daktisen kehitysprojektin. Projektimme pohjautuu teoreettiseen taustatietoon, 

jonka pohjalta kehitimme innovatiivisen opetuskokeilun käytäntöön. 

 

4.1 Opetuskokeilun suunnittelu 

 
Ainedidaktinen kehittämisprojekti toteutettiin osana soveltavaa opetusharjoittelua 

kahdelle 7.-luokan ryhmälle. Opetuskokeilu suunniteltiin oppilaiden taitotaso huo-

mioiden niin, että aihe pohjautuisi kotitalousopetuksen ja opetussuunnitelman ta-

voitteisiin ja teoreettiseen taustatietoon. 

Kestävä kehitys nousi työmme kantavaksi teemaksi sen ajankohtaisuuden ja tär-

keyden vuoksi. Smedsin väitöskirjassa (2017), jonka pohjalta lähdimme projektia 

kehittämään, kävi esille, että alakoulussa oppilaat eivät tiedä, mistä ruoka tulee 

ja miten ruokaa tuotetaan. Halusimme syventää aihetta yläkoululaisten taitota-

soon sopivaksi ja ottaa tarkasteluun elintarvikkeen vastuullisuuden näkökulman. 

Alkuperäinen idea “Hyödykkeen alkuperän jäljillä” muokkautui käsittelemään vas-

tuullisuutta elintarvikkeen näkökulmasta, sillä oppilailla oli tunneilla käsittelyssä 

aiheina ravitsemus sekä kuluttajuus. 

 

4.2 Opetuskokeilun tavoitteet 

 
Opetuskokonaisuuden tavoitteena oli herätellä oppilaita ajattelemaan omien jo-

kapäiväisten valintojen vaikutusta ympäröivään maailmaan. Tuntia ohjaavat pää-

kysymykset olivat: Miten omilla (elintarvikkeiden) valinnoilla voi vaikuttaa kestä-

vän tulevaisuuden rakentamiseen? Millä elintarvikkeista löytyvillä sertifikaateilla 

voi helpottaa valintojen tekemistä? Pyrimme ohjaamaan oppilaita etsimään vas-

tauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Oppilaat pääsevät tunnilla tutustumaan 

erilaisiin elintarvikkeisiin ja niistä löytyviin sertifikaatteihin.  
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Toisena tavoitteena oli työskennellä sujuvasti ryhmässä. Sujuvalla ryhmätyös-

kentelyllä tarkoitamme sitä, että tehdään oman tehtävät huolellisesti ja työnjaon 

mukaisesti sekä kannustetaan ja autetaan tarvittaessa muita ryhmän jäseniä niin, 

että ryhmän työskentely on jouhevaa ja kaikille mukavaa.  Kehittämisprojektin 

laaja-alaisia osaamistavoitteita olivat L7 eli osallistuminen, vaikuttaminen ja kes-

tävän tulevaisuuden rakentaminen sekä L2 eli kulttuurinen osaaminen, vuorovai-

kutus ja ilmaisu. Kotitalouden osaamistavoitteita olivat T3, T9 ja T13. Tiivistettynä 

kotitalouden osaamistavoitteissa esiintyy hyvinvointia ja kestävää kulutusta tuke-

vien materiaalien käyttö, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kestävään elämänta-

paan ohjaaminen.  

 

4.3 Opetuskokeilun toteutus 

Toteutimme opetuskokeilut pareittain kahdelle 7. luokan ryhmälle.  Opetuskokei-

lut toteutettiin perjantaina 23.3.2018. Emilian ja Meten oppitunti oli ensimmäisenä 

klo 8.00-10.00 ja Eveliina ja Nelli toteuttivat opetuskokeilumme iltapäivätunnilla 

klo 12.45-15.00. Tuntien rakenne poikkesi hieman toisistaan eripituisten tuntien 

sekä erilaisten ryhmien ja oppilaantuntemukseen perustuneiden valintojen seu-

rauksena.   

Aloitimme tunnin pääteeman, tavoitteiden sekä aikataulun esittelyllä. Yhdistimme 

pääteemamme “elintarvikkeen matkassa” sekä työpajatyöskentelyn tunnilla val-

mistettaviin välipalapatukoihin. Keskustelimme välipalapatukoiden syömisestä 

sekä esimerkiksi pohdimme oppilaiden kanssa myös, että millaisia raaka-aineita 

niihin yleensä käytetään. Lyhyen teemaan herättelyn sekä aiheeseen motivoinnin 

jälkeen näytimme Reilun kaupan tuottaman videon. Tämä johdatteli pohtimaan 

kuluttamista, kulutusvalintojen merkitystä sekä tuotteiden alkuperää.  

Keittiöihin oli rakennettu neljä työpajaa. Valitsimme työpisteille erilaisia elintarvi-

kepakkauksia, joista kustakin löytyi yksi tai useampi ympäristömerkki. Tuotteissa 

edustetut ympäristömerkit olivat UTZ-, Rainforest Alliance-, Hyvää Suomesta-, 

EU Ecolabel- sekä Reilun kaupan merkit.  Oppilaiden tehtävänä oli tutkia pak-

kauksia ja selvittää, mitä niistä löytyneet ympäristömerkit tuotteesta kertoivat. Ke-

hoitimme oppilaita myös tutkimaan, kerrottiinko pakkauksissa tuotteen alkuperä-
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maata. Koulun seitsemäsluokkalaisilla oli kaikilla käytössään tabletit, joilla tiedon-

haku ja työskentely oli helppoa. Työskentely sujui hyvin myös hiukan vallatto-

massa iltapäivän ryhmässä, ja osa oppilaista perehtyi tehtävään hyvinkin syvästi. 

Työpistetyöskentelyn päätyttyä kävimme yhdessä läpi, millaisia merkkejä ja 

muita tietoja pakkauksista oli löytynyt. Oppilaat kertoivat löytämänsä tiedot, teh-

dyt havainnot ja me täydensimme tarvittaessa. Ilmapiiri oli mukavan keskuste-

leva, sillä oppilaat olivat löytäneet merkeistä ja tuotteista paljon tietoa eikä mei-

dän tarvinnut juurikaan korjata tai täydentää. Erityisesti pakkauksiin merkityistä 

valmistusmaista syntyi paljon hyvää keskustelua; oppilaat ymmärsivät nopeasti 

itse, että esimerkiksi kahvipakettiin valmistusmaaksi merkitty Saksa tai Tanska ei 

voinut pitää paikkaansa, sillä kyseisissä maissa ei kasva kahvia - kyseessä täytyi 

siis olla ainoastaan se maa, jossa tuote oli pakattu. 

Työpistetyöskentelyn jälkeen ohjeistimme keittiötyöskentelyn ja kävimme läpi 

ruokaohjeiden kriittiset vaiheet läpi. Motivoimme ensimmäisellä tunnilla oppilaita 

työskentelyyn välipalapatukoiden parissa myös leikkimielisen kilpailun muo-

dossa: oppilaat saivat harjoitella kädentaitoja ja kilpailivat ryhmissä, kuka saa 

kuorittua omenasta pisimmän yhtenäisen kuoren. Lisätehtävä innosti oppilaita, 

sillä aiemman seurannan ja siitä karttuneen oppilaantuntemuksen myötä havait-

simme ryhmän oppilaiden pitävän kilpailemisesta, minkä vuoksi lisätehtävän va-

linta oli perusteltu ja onnistunut. Työskentely välipalapatukoiden parissa sujui jou-

hevasti ja patukat onnistuivat kaikilla ryhmillä hienosti.  

Välipalapatukoiden maistelun yhteydessä toteutimme oppilaille kyselyn, jossa 

pohdimme patukoiden makua, hintaa sekä terveellisyyttä. Osallistimme oppilaita 

itse arvioimaan, mikä patukka maistui heistä parhaalta, mikä olisi hinnaltaan kal-

lein tehdä itse sekä mikä patukoista on terveellisin. Kokosimme äänestyksen op-

pilaille näkyvillä olevaan taulukkoon ja kysyimme oppilailta perusteluja valinnoil-

leen. Näin saimme aikaan hyvää keskustelua ja pohdintaa siitä, mitkä tekijät voi-

vat vaikuttaa kulutusvalintoihin, palaten takaisin tunnin alussa käsiteltyihin tee-

moihin ja linkittäen välipalapatukoiden leipomisen ja sen tarkoitusperän laajem-

paan kokonaisuuteen.  
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Oppitunnin lopuksi toteutimme oppilaille itsearvioinnin, jossa oppilaiden tuli poh-

tia omaa panosta ryhmätyöskentelyssä: miten oppilas hoiti omat tehtävänsä ja 

miten hyvin hän auttoi kaveria. Oppilaat arvioivat suoriutumistaan havainnollista-

malla mielipidettään peukulla ylös, sivulle tai alas päin. Pyysimme oppilailta myös 

palautetta oppitunnista, jolloin oppilaat pääsivät arvioimaan myös meidän suoriu-

tumistamme. Itsearvioinnin tavoitteena oli, että oppilaat pohtisivat omaa oppimis-

kokemustaan ja yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan ryhmässä. Palautteen anta-

misen tarkoituksena oli osallistaa oppilaita antamalla heidän äänensä kuulua ja 

vaikuttaa heidän kertoessaan kehitysehdotuksia opetuskokeilun kehittämiseksi. 
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5 Johtopäätökset 
 

Kokemuksellinen oppimiskäsitys toimi opetuskokeilua ohjaavana teoriana, sillä 

sen avulla saimme hyvin siirrettyä kestävän kehityksen teemat lähemmäs oppi-

laiden omaa kokemusmaailmaa. Lähdimme liikkeelle oppilaiden omista koke-

muksista, sillä Wennosen ja Palojoen (2015, s.16) mukaan ilman oman elämän 

tartuntapintaa vastuullisuuteen kasvaminen jää helposti ulkokohtaiseksi ja mer-

kityksettömäksi ilmiöksi. Kokemuksellinen oppimisprosessi toteutui opetuskokei-

lussa oppilaiden tutustuessa erilaisiin elintarvikepakkauksiin ja niissä oleviin pak-

kausmerkintöihin.  Kokemuksen reflektointi ja aiheen käsitteellistäminen tapah-

tuivat vuorovaikutuksellisessa opetuskeskustelussa. (Kupias, 2005, s.16.) Oppi-

laiden toiminnallinen aktivointi ja nämä yhteiset opetuskeskustelut auttoivat teke-

mään kestävän kehityksen aiheena oppilaille merkitykselliseksi ja tutummaksi 

(Sahlberg & Leppilampi, 1994,s.30). 

 

Tutkimalla elintarvikkeiden alkuperää sekä tuotemerkintöjä ja niiden tarkoituspe-

riä, onnistuimme tuomaan globaalin kestävyyden tavoitteet lähemmäksi oppilai-

den kokemusmaailmaa. Havainnollistimme konkreettisesti, millä keinoin kestä-

vää kehitystä voi edistää omilla arjen valinnoilla. Hyödynsimme opetuskokeilussa 

elintarvikkeista löytyviä sertifikaatteja pohtimalla, mitä sertifikaatit kertovat tuot-

teen alkuperästä ja vastuullisuudesta. Pyrimme siihen, että oppilaat ymmärtäisi-

vät, että vastuullisessa elintarvikkeessa on huomioitu tuotannon eettisyys ja vai-

kutukset ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin. (Kestävät ku-

luttajavalinnat, 2017.) Kuten aikaisemmin totesimme, nuoret kaipaavat selkeitä 

ohjeita sekä apua vastuullisten tuotteiden valinnassa. Sertifikaatit voivat osaltaan 

toimia apuna päätöksenteossa - kunhan vain tietää, millaisia ehtoja merkkien 

saamiselle on asetettu.  

Työpistetyöskentelyn ja videon avulla saimme hyvin konkretisoitua kestävän ku-

luttajuuden ja vastuullisen elintarvikkeen teemoja oppilaille. Oppitunnilla käsitte-

lemämme pakkausmerkinnät olivat useille oppilaille uusia. Esimerkiksi ekologi-

sen kestävyyden käsite selkeytyi, kun kävimme läpi elintarvikkeita, joissa löytyi 

Rainforest Alliance -merkki, joka pyrkii säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. 

Fair Trade -videon avulla oppilaat ymmärsivät, mitä reilu hinta viljelijälle tarkoittaa 
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ja kuinka se vaikuttaa koko yhteisön sosiaalis-kulttuuriseen ja taloudelliseen hy-

vinvointiin. (Tutki merkkejä, jos haluat valita eettistä ruokaa, 2016.) 

Globaalikasvatuksen tavoite avartaa ymmärrystä kestävien valintojen merkityk-

sestä toteutui mielestämme hyvin opetuskokeilussamme: käsittelimme aihetta lii-

täen esimerkit ja käyttämämme elintarvikkeet lähelle oppilaiden omaa kokemus-

maailmaa.  Hyödyntämällä oppilaiden arjesta tuttuja esimerkkejä ja elintarvikkeita 

johdatellen heidät ajattelemaan kuitenkin sitä matkaa ja alkuperää, josta tuotteet 

ovat heille kulkeneet käytettäväksi. Avarsimme näin oppilaiden maailmankuvaa 

ja käsityksiä heidän vaikutusmahdollisuuksistaan niin omaan kuin jonkun toisen-

kin arkeen ja mahdollisuuksiaan tehdä siitä pienikin valinta kerrallaan parempi 

(Kivistö, 2008, s.8.) Vaikka emme kokeilussa tehneet oppiaineyhteistyötä laaja-

alaisten oppimiskokonaisuuksien tiimoilta, sopi kokeilumme tulevalla viikolla to-

teutettavaan Globaalin ilmiöviikon teemaan. Näin opetuskokeilumme ei jäänyt ir-

ralliseksi oppimiskokemukseksi vaan yhdistyi laajempaan kokonaisuuteen. 
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6 Pohdinta 
 

Valitsemamme aihe sopi hyvin seitsemäsluokkalaisten ryhmien kevään opetus-

suunnitelmaan. Aihe tuki tulevaa kuluttajuusteemaa kotitalousopetuksessa sekä 

seuraavan viikon globaalia ilmiöviikkoa. Globaalin ilmiöviikon ajoittuminen juuri 

opetuskokeilumme jälkeiselle viikolle tuki hyvin valitsemamme teeman syventy-

mistä muiden oppiaineiden näkökulmasta, jolloin oppituntimme ei jäänyt irral-

liseksi vaan tuki osaltaan laajemman ymmärryksen muodostumista kestävän ke-

hityksen käsitteestä ja yhteisestä vastuusta ympäröivään maailmaan. Onnis-

tuimme opetuskokeilumme kautta herättelemään oppilaiden ajatuksia ja arvopoh-

dintaa ja kehittämään siten kokonaisuuden avulla kriittisen ajattelun taitoja, jotka 

ovat edellytyksenä vastuulliselle toiminnalle tulevaisuudessa (Melén-Paaso, 

2011, s. 6-7).  Ohjaavan opettajamme oli pohjustuksemme perusteella helppo 

jatkaa saman aihepiirin käsittelyä ja sen syventämistä. Aihe ei kuitenkaan ollut 

oppilaille etukäteen kovinkaan tuttu, ja olisimmekin voineet pohjustaa sitä vieläkin 

paremmin. Oppilaille olisi voinut antaa edellisellä kerralla esimerkiksi kuluttajuu-

teen liittyvän kotitehtävän. Seitsemäsluokkalaiset oppilaat ovat juuri siirtymässä 

niin kutsutulle kuluttajakasvatuksen neljännelle tasolle, jossa opetuksen teemat 

laajentuvat yhä pidemmälle, eikä rahallinen kulutus ole enää opetuksen keski-

össä. Vastuullisen elintarvikkeen tien käsittely oli suhteellisen pehmeä lasku sii-

hen, kun oppilaat siirtyvät myöhemmin käsittelemään niin kuluttajan oikeuksia ja 

vastuita kuin markkinoinnin ja median kriittistä lukemistakin. (Nordic-Estonian 

Consumer Education Group, 2013.) 

 

Vastuullisen elintarvikkeen määritelmää pyrimme muodostamaan työpistetyös-

kentelyn aikana. Tuotteen elinkaariajattelua emme käyneet kokonaisuudessaan 

läpi opetuskokeilussa, sillä keskityimme elinkaaren alkupäähän eli alkuperämaa-

han, valmistus- ja viljelymenetelmiin sekä logistiikkaan. Tutustuimme, kuinka elin-

tarvikkeen valmistus on kytköksissä kestävän kehityksen osa-alueisiin. Jätimme 

käsittelystä pois tuotteen valmistukseen, pakkauksen kierrätykseen ja uudelleen-

käyttöön liittyvät seikat. (Tuotteen elinkaari, 2018.) Elinkaariarviointia voisi kui-

tenkin hyödyntää seuraavilla tunneilla jatkumona opetuskokeilulle. Oppitunnin ly-

hyyden vuoksi emme ehkä saaneet oppilaita heräteltyä ajattelemaan elintarvik-
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keiden alkuperän merkitystä niin paljon kuin etukäteen toivoimme. Teeman vie-

rauden vuoksi suurin osa ajasta sekä energiasta meni tunnille valittujen elintar-

vikkeiden alkuperän selvittämiseen. Oppilaista oli suhteellisen vaikea saada irti 

ajatuksia alkuperän merkityksestä - tämä olisi ehkä ollut helpompaa, jos heillä 

olisi ollut parempi tietopohja aiheesta aiemmin.  Oppimista olisi voinut vielä sy-

ventää antamalla esimerkiksi sertifikaatteihin liittyvän tehtävän seuraavaa oppi-

tuntia varten. Toki on myös ymmärrettävää, ettei seitsemäsluokkalainen ole ku-

luttajana kovinkaan kehittynyt eikä tee esimerkiksi omia ruokaostoksiaan, joiden 

yhteydessä elintarvikkeisiin liittyviä valintoja tulee luonnostaankin mietittyä enem-

män. 

 

Opetuskokeilua voisi kehittää jatkossa laajemmaksi kokonaisuudeksi toteutta-

malla oppiaineyhteistyötä: sopivia oppiaineita yhteistyöhön olisivat esimerkiksi 

yhteiskuntaoppi, terveystieto, äidinkieli ja maantieto. Opetuskokeilua voisi kehit-

tää myös valitsemalla tutkittaviksi hyödykkeiksi sellaisia esineitä ja tarvikkeita, 

jotka ovat vielä lähempänä oppilaiden omaa kokemusmaailmaa, kuin elintarvik-

keet. Esimerkiksi kotitalouden oppitunneilla tekstiili- ja vaatehuollossa tarkastel-

tavaksi voisi ottaa erilaisten pesuaineiden ja vaatteiden merkit, jotka kertovat jo-

takin kestävyydestä ja vastuullisuudesta. 
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7 Summary 
 

The didactic development project was designed for 7th graders as part of our 

teaching practice. We chose sustainability as the main theme of the teaching ex-

periment because building sustainable future is one major aspect in home eco-

nomics. It can be easily incorporated in home economics education because the 

strong links to everyday life creates various possibilities to teach sustainability. In 

the teaching experiment, we take into account the different aspects of sustainable 

development, which are ecological, economic and socio-cultural sustainability.  

 

The main goal of the teaching project was to arouse students to think how their 

everyday decisions affect the surrounding world and how their own choices can 

support building sustainable future. The school community and teachers have a 

significant job in teaching pupils global responsibility. Teachers can broaden stu-

dent’s world visions by offering various aspects to understand different places, 

cultures, realities and ways to live. Teachers can activate students to think about 

humanity and their values and understand how values affect the way we live.  

 

The self-image of young people and the perceptions of their consumer habits are 

shaped through everyday routines. Young people try to figure out their own con-

sumer profile by reflecting on experiences and decisions made in consumer mar-

kets. Consumer habits starts to evolve in early childhood. Consumer choices that 

aim for building a sustainable future should be taught in school to enable the 

pupils to make responsible consumer choices and understand how their behav-

iour matters.   

 

The teaching method of our project was experience based teaching method 

which emphasizes the connection between knowledge and action. In the teaching 

experiment we based the learning session on pupils' past experiences and 

knowledge to arouse their interest. By combining experience with new infor-

mation, we made sustainable development more concrete for them. In home eco-

nomics education it is possible to approach sustainable consumerism in multiple 

ways and give concrete examples which can be used in everyday life. 
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The object of the teaching project was to inspire students to think about the im-

pact of their daily choices on the surrounding world. The main questions which 

guided the project were: How your (food) choices affect the construction of a sus-

tainable future? Which food certificates can help you to make better and more 

sustainable choices? During the lesson, the pupils were able to learn about the 

origin of the food and the meaning of different certificates. We wanted to guide 

the students to understand how important aspect of sustainable consumerism 

eating and food choices are. 

 

At the beginning of the lesson we motivated the pupils with a fascinating video 

about Fair Trade. Next, the students worked as groups and took a look on differ-

ent product packages and found out information about the product’s origin coun-

tries and certificates. The students also searched more closely five different cer-

tificates and presented their findings to other groups. After talking about certifi-

cates, the students started to prepare snack bars. For the snacks bars, we used 

the same food products as the products that were examined earlier so that the 

theoretical knowledge was linked to the food preparation. When the bars were 

ready to be eaten, we organized a vote for the pupils to reflect on the taste, price 

and healthiness of snack bars. After the reflection and discussion, the students 

made a self-assessment and gave feedback for us about the lesson. The learning 

assignment could be incorporated into a broader study module in home econom-

ics education as well as part of transversal competence projects. It could be also 

used in cross-curricular study modules in collaboration with geography, health 

education, social education and mother tongue.  
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