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1 Johdanto 
 

Kotitalouden ainedidaktisen kehittämisprojektin aiheeksi ryhmämme valitsi suomalaisen 

maidon ja lihan reitin opettamisen oppilaille pelillisin keinoin. Oppimiskokonaisuuden valin-

nan taustalla meillä ovat sekä henkilökohtaiset että tutkimukselliset intressit. Ryhmäs-

sämme on kolme henkilöä, joiden kotitausta on alkutuotannon piirissä. Arkikokemuksen 

lisäksi kiinnostuksen herätti muun muassa Pia Smedsin (2017) väitöksessä esiin tullut tut-

kimustulos, että lapsilla on heikot käsitykset siitä, mistä ruoka tulee ja mitä kaikkea ruoan-

tuotantoon todella sisältyy. 
 

Tämän kehittämisprojektin tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään kokonaisvaltaises-

ti, millainen on suomalaisen ruoan reitti pellolta pöytään. Tätä reittiä tarkastellaan lihan- ja 

maidontuotannon kautta. Projektin tärkeimpiä tavoitteita on ohjata oppilasta kohti kestäviä 

elämäntapoja ja tietoisuuteen arjen valintojen tärkeydestä. Tämä tarkoittaa ympäristö- ja 

kustannustietoisuuden kasvattamista. Opintojakson kantava ajatus on “opeta toisin”, ja 

tämän pyrimme saavuttamaan käyttämällä opetusvälineinä oppilaita osallistavia pelejä.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 16) yhtenä perusarvona pide-

tään kestävän elämäntavan tärkeyttä. Siksi tavoitteena opetuksessamme oli korostaa kes-

tävän elämäntavan ylläpitämistä. Näiden tavoitteiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa en-

nen kaikkea omilla ekologisilla ja eettisesti kestävillä jokapäiväisillä valinnoilla, joihin myös 

elintarvikkeet sisältyvät. 
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2 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
 

Edustamme ainedidaktisessa kehittämisprojektissamme sosiokonstruktivistista oppimiskä-

sitystä. Valintamme on perusteltua sekä uusimman Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden (2014) että oman opettajuutemme taipumusten takia. Seuraavissa luvuissa 

käsittelemme sosiokonstruktivismia opetuskokonaisuuden oppimisteorian pohjana. Lisäksi 

käsittelemme pelillisyyttä yhtenä sosiokulttuurisen oppimisen tapana. 
 

2.1 Sosiokonstruktivismi opetuskokonaisuuden pohjana 
 

Sosiokonstruktivisessa oppimiskäsityksessä on erotettavissa konstruktivismin sekä sosio-

kulttuurisen lähestymistavan piirteitä. Säljön (2004) teoksen mukaan sosiokulttuurinen lä-

hestymistapa on nimenomaan sosiaalisena prosessina tapahtuvaa tiedon rakentamista. 

Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke sekä sosiaalisen kehityksen teoria on yksi tärkeä lähtö-

kohta sosiokonstruktivistiselle oppimiskäsitykselle (Kauppila, 2007, s. 79). Oppilas raken-

taa yhdessä sekä ohjaavassa roolissa olevan opettajan että vertaistensa, oppilaiden, 

kanssa pala palalta omaa oppimistaan oman potentiaalinsa äärirajoilla. Sosiokulttuurinen 

näkemys huomioi näiden lisäksi muun ympäröivän yhteisön sekä yhteiskunnan ja kulttuu-

rin vaikutukset sekä hyödyntää niitä oppimisessa. Ruuan reitti aiheena vie oppilaat juuri 

tällä tavoin pois koululuokasta, ‘’aidon elämän’’ juurille. Oppilaan on näin mahdollista kyt-

keä oma kuluttamisensa tai esimerkiksi valmistettu ja nautittu ateria suurempaan tuotanto-

ketjuun ja oppia huomaamaan ruoan reitin monipuolisuus. Lähestymistavassa pyritäänkin 

suurempien kokonaisuuksien ymmärrykseen pienten yksityiskohtien sijaan. Tällä tarkoi-

tamme oppilaan osaamistavoitteina ruokaketjun hahmottamista ja erittelyä yksittäisten ket-

jun toimintojen sijaan. Näin odotamme vähentävämme Smedsin väitöskirjatutkimuksessa 

lapsilla todettua maaseudun romantisointia (Smeds, 2017). 
 

Kauppilan (2007) mukaan uusi tieto rakentuu aina vanhojen tietojen ja tietokokonaisuuksi-

en, skeemojen, päälle, jolloin oppiminen on hyvin yksilöllistä (Kauppila, 2007, s. 114). So-

siokonstruktivistinen näkemys on siis voimakkaammin vuorovaikutuksessa oppimista, ja 
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siinä ajatellaan opittavien asioiden olevan ensin oppilaalle vieraita ja siitä siirtyen sisäisen 

prosessoinnin välineiksi sosiaalisen tilanteen ja kulttuuristen välineiden avulla. (Kauppila, 

2007, s. 51). Tieto on aina oppijan konstruoimaa ja suhteessa johonkin. Voidaankin siis 

kysyä sosiokonstruktivistisesti, onko mahdollista luoda kahta samanlaista kuvaa maail-

masta tai opetettavasta ilmiöstä. Ainedidaktiseen oppituntiimme on tärkeää sisällyttää op-

pilaille mahdollisuus aktiiviseen ja reflektoivaan pohdiskeluun sekä itseohjautuvuuteen, 

mitkä ovat sosiokonstruktivistisen lähestymistavan peruspilareita (Kauppila, 2007).  
 

Esimerkiksi pitkään vallalla olleeseen behaviorismiin verrattuna (sosiaalisessa) konstrukti-

vismissa opettajan rooli on oleellisesti muuttunut tiedon toistajasta ohjaajaksi ja oppilaan 

rooli oppimisympäristössään on aktiivinen passiivisen tiedon vastaanottajan roolin sijaan. 

(Kauppila, 2007, s. 22, 25, 51; Säljö, 2004, s. 50–55). Oppilaan asema tiedon etsijänä ja 

rakentajana on lähtökohtana myös uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa (2014). Kauppilan (2007) mukaan sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen so-

veltuvat erityisesti erilaiset aivoriihet, parityöskentely, vertaisopettaminen ja ylipäätään op-

pilaita osallistavat ja vastuuttavat menetelmät (Kauppila, 2007, s. 192). Ohjaavan opetta-

jan tarkoituksena on saada oppiminen näyttäytymään oppilaalle tavoiteltavana, positiivise-

na asiana. Tämä saattaa olla vaikeaa monelle huonosti nukkuneelle ja motivaation puutet-

ta kokevalle oppilaalle ja opettajalle. (Säljö, 2004, s. 25; Kauppila, 2007, s. 121.) Sosio-

konstruktivistisesti tavoitteiden asettaminen on tärkeää yhdessä oppilasryhmän kanssa ja 

prosessiluontoisen työskentelyn päätteeksi oppimisen tuloksia myös arvioidaan suhteessa 

tavoitteisiin. Myös arvioinnin tulisi olla monipuolista sekä tapahtua sosiaalisesti oppilaita 

osallistaen esimerkiksi vertaisarviointiin. Sosiokonstruktiivinen oppimistapa vaatii opettajan 

lisäksi paljon myös oppilaalta, varsinkin jos sosiaaliset taidot ovat oppijoiden välillä kovin 

eri tasoilla tai oppilas mieluummin vetäytyy sosiaalisista tilanteista. Tämä lähestymistapa 

toisaalta kehittää oppijan sosiaalisia taitoja, kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, jotka 

ovat myös uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman kulmakiviä (2014) (Kauppila, 2007, 

s. 61–165). Oppimisprosessissa, joka edustaa sekä uuden opetussuunnitelman (Perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, myöh. POPS 2014) sekä sosiokonstrukti-

vistisen oppimiskäsityksen mukaista ajattelua, on tärkeää luoda olosuhteet, joissa oppilail-

la on tahto ja mahdollisuudet kehittää taitojaan toimia ja oppia yhdessä (POPS 2014, s. 

17).  
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Yksilö on motivoitunein sellaiseen opiskeluun, jonka tavoitteet tukevat hänen elämänsä 

arvoja ja päämääriä, mutta motivoitumista estävät esimerkiksi tehtävän kohtuuttomuus, 

koettu mahdottomuus, tietämättömyys, ennakkoasenteet tai kokemus liian helposta tehtä-

västä (Vuorinen, 1998, s. 21). Eettistä osaamista ja oppilaantuntemusta peräänkuulute-

taan vuorovaikutusosaamisen ohella. Siksi olisi syytä muistaa tavoitteiden muuttaminen 

opiskelijoiden kiinnostuksen suuntaan sekä tarjota keinot ja välineet, joiden avulla tavoit-

teet ovat saavutettavissa. Arvojen lisäksi motivaatioon vaikuttavat perustarpeet, joihin mo-

lempiin vaikuttaminen on opettajalle usein hankalaa. Pohdimme motivaatiota myös ope-

tuskokeilujen toteuttamisen osuudessa. 

2.2. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat opetuksen lähtökohtana  

 

Uusin opetussuunnitelma painottaa toiminnallisuutta, joka onkin yksi projektimme peruspi-

lareista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 30) linjataan yleisesti 

seuraavaa: ’’monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia se-

kä tukevat eri ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työ-

tavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvista-

vat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja 

ryhmään kuulumisen tunnetta’’. Tähän sinänsä tärkeään kappaleeseen sisältyy monta 

kiinnostuksemme kannalta oleellista seikkaa: monipuolisuus, luovuus, kokemuksellisuus ja 

toiminnallisuus, aistien käyttö ja liikkuminen, elämyksellisyys ja itseohjautuvuuden sekä 

ryhmään kuulumisen tukeminen. Nämä tekijät tuottavat elämyksellisyyttä ja tukevat myös 

oppilaan hyvinvointia onnistuessaan (POPS 2014, s. 30). 
 

Ongelmalähtöisyys aktivoi oppijaa, mahdollistaa ajattelemaan ja oppimaan oppimisen ja 

kehittää oppilaiden valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Nämä teemat ovat 

sekä elämisen taitojen että opetussuunnitelman kannalta tärkeitä. Koulussa yhä enemmän 

hyödynnettävä tutkiva oppiminen ja ilmiöpohjaisuus edellyttävät myös em. taitoja. Tulevai-

suuden työelämässä lienee tavallista, ettei ongelmaa voi ratkaista aiemman tiedon varas-

sa, vaan työskentely on enemmänkin prosessiluontoista. Prosessilla tarkoitamme opiske-

lussa tiedon, taidon ja asenteiden vähittäistä kehittymistä syvällisemmän osaamisen tasoil-

le tarkistaen välillä tavoitetta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 on laa-

dittu oppilaslähtöisesti ja oppilaan aktiivista roolia korostaen. Opetussuunnitelmatekstissä-
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kin mainitaan kielen, kehollisuuden ja eri aistien käyttö olennaisiksi tekijöiksi ajattelun ja 

oppimisen kannalta (POPS 2014, s. 17). Ne liitetään myös myönteisiin oppimiskokemuk-

siin, jotka lisäävät sekä syvällistä oppimista, että edelleen motivaatiota.   
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhtenä perusarvona pidetään kestävän 

elämäntavan välttämättömyyttä. Kestävän kehityksen merkitys tulee tunnistaa, jotta voi-

daan toimia sen mukaisesti ja ohjata myös oppilaat omaksumaan sen. (POPS 2014, s. 

16.) Tämänkaltainen ekososiaalinen sivistys toimii myös tällä opintojaksolla toteuttamam-

me kehittämisprojektin punaisena lankana.  Tiedonhaun tehtävä, joka liittyi projektiimme, 

on osa tieto- ja viestintäteknologiataitojen kehittymistä sekä myös vuorovaikutustaitojen 

harjaannuttamista. POPS 2014 (s. 27) linjaa myös TVT:n käytön lisäävän työskentelyn 

moniaistisuutta.  
 

2.3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kotitaloudessa 
 

Ainedidaktista kehittämisprojektia suunnitellessa huomioon tulee ottaa  se, että kotitalous 

on jo itsessään monialainen oppiaine, joka soveltaa käytännön toiminnaksi eri alojen tieto-

ja ja taitoja. Voidaan sanoa, että kotitalous käsittää laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-

alueet. (POPS 2014, s. 438.) Kehittämisprojektiin liittyen kotitalousopetuksessa oppimista 

voidaan syventää avaamalla ilmiöiden syy-seuraussuhteita (POPS 2014, s. 438). Käytän-

nössä oppilaiden tehtäväksi jäi tutkivan lähestymistavan ja erilaisten oppimistehtävien 

avuin selvittää eri elintarvikkeiden reittiä pellolta pöytään -ajattelun pohjalta.  
 

Ruoan reitti -oppimiskokonaisuus perustuu vahvasti POPS:n yleisiin tavoitteisiin. Oppilaita 

ohjataan kohti laaja-alaista oppimista monipuolisesti (ks. luku 5: ainedidaktisen opetusko-

konaisuuden toteutus).  Yhden opetuskokonaisuuden suunnittelu saattaa pitää sisällään 

monia eri laaja-alaisuuden osa-alueita. Pääasiallinen painopiste oppimiskokonaisuudes-

samme oli ajattelussa ja oppimaan oppimisessa (L1), sillä oppilaita ohjattiin ennen kaikkea 

tutkivaan työskentelyotteeseen ja yhdessä tekemiseen pelillisyyden kautta. Toisaalta ruo-

an reitillä oppilaat pääsevät tutustumaan suomalaiseen elintarvikeketjuun liittyvään työhön 

sekä yrittäjyyteen elintarvikkeiden kautta. Ymmärrys ryhmätyöskentelystä ja ruoan pitkästä 

tuotantoketjusta pellolta pöytään tukee laaja-alaista osaamista työelämätaitojen ja yrittä-
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jyyden (L6) osalta. Kolmantena laaja-alaisen oppimisen tavoitteena voidaan pitää osallis-

tumisen, vaikuttamisen sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7), sillä oppilaita kan-

nustetaan kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista ja erilaisten kuluttajavalintojen ympä-

ristövaikutuksista. Oppilaita pyritäänkin ohjaamaan kohti luontosuhteen rakentamista ja 

ympäristöasioiden huomioon ottamista.  Lisäksi oppilaat voivat oppia arvioimaan esimer-

kiksi median vaikutuksia ja erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. (POPS 2014, s. 20, 23-24.) 
 

 

Taulukko 1. Opetuskokonaisuuden sisältöalueet ja -tavoitteet (POPS 2014). 

Suomalaisen ruoan reitti pellolta pöytään 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen S1, 

S2 
T1, T8, 

T13 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys S1 T8, T1 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 
S2, 

S3 
T3, T13 

 

Käytännön toiminnassa ja opetustyössä sisältöalueista vahvimmaksi nousee ruokaosaa-

minen ja ruokakulttuuri (S1), sillä kehittämisprojekti nojautuu elintarvikkeiden tuntemuk-

seen sekä ruokaketjun kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Myös ruoan eettisyys liittyy 

kyseiseen sisältöalueeseen. (POPS 2014, s. 439.) Toisaalta ruoan reitti -

opetuskokonaisuus ottaa huomioon myös asumisen ja yhdessä elämisen (S2) sisältöalu-

een (POPS 2014, s. 439), sillä ympäristötietoisuutta ja ekologisia valintoja ei voi jättää 

huomiotta elintarvikkeiden reittiä käsitellessä. Arjen valinnat muodostavat kestävän elä-

mäntavan, ja tähän voidaan ohjata oppilaita keskittymällä ympäristötietoisuuteen (POPS 

2014, s. 438). Myös kolmas kotitalouden sisältöalue (S3) kuluttaja- ja talousosaaminen 

kodissa liittyy kehittämisprojektiin, sillä sisältöalueen tavoitteena on  saada oppilaat tunte-

maan vastuuta tekemistään päätöksistä ja valinnoistaan kuluttajana (POPS 2014, s. 439). 

Oppilaan on tärkeää ymmärtää suomalaisen ja toisaalta myös ulkomailta tuotujen elintar-

vikkeiden matka ruokapöytään, jotta syntyisi osaamista toimia vastuullisena kuluttajana.  
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Ruoan reitti -opetuskokonaisuudessa oppilas saa harjaannuttaa käytännön toimintataitoja 

ruoanvalmistuksessa. Oppilas pääsee suunnittelemaan ja organisoimaan omaa työskente-

lyään koskien suurempaa ryhmää kuin yksilön tasolla (T1)  sekä pyrkimään kestävän kulu-

tuksen mukaisesti materiaalien ja työvälineiden käyttöön (T3).  Yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitoja päästään harjoittamaan ryhmätyön teossa, ja tavoitteena on oppia sopimaan työn-

jaosta sekä ajankäytöstä (T8). (POPS 2014, s. 438.) 

 

2.4 Pelillisyys osana opetusta 
 

Pelillisyyttä osana opetusta voidaan käyttää eri lähestymiskulmista. Oppilaat voivat esi-

merkiksi päästä pelaamaan erilaisia valmiita pelejä tai he voivat suunnitella opetuspelejä 

itse. Esimerkiksi lasten pelisuunnittelua on käytetty osana opetusta jo esikouluikäisillä. 

Teoreettisena lähtökohtana lasten pelisuunnittelulle on voitu pitää sosiokulttuurista ja tutki-

vaan oppimiseen tähtäävää oppimista. Mikäli oppilaat pääsevät suunnittelemaan ja toteut-

tamaan oman pelin, samalla he tulevat rakentaneeksi itse tietoa sekä kehittämään uusia 

tapoja ajatella. (Sintonen, 2016.) Kuten kotitalous oppiaineena, myös pelisuunnittelu on 

monitieteistä toimintaa.   
 

Omassa opetusfilosofiassamme näemme oppilaat osallistuvina ja opettajan ohjaajan roo-

lissa. Oppilaat pääsevät rakentamaan omaa osaamistaan siten, että asioita rakennetaan jo 

aiemmin opitun päälle. Kotitaloudessa pohdimme erilaisia syy-seuraus-suhteita, ja tuom-

me pelillisyyden avulla palan oikeaa elämää luokkatilaan. Opetustilanne on parhaimmil-

laan keskusteleva ja uusia näkökulmia virittävä.  
 

Pelit ovat lapsille ja varhaisnuorille luontaisesti mielekästä tekemistä, joten opetus pelien 

kautta voi olla myös hyvä motivointikeino osana opetusta. Pelien avulla lapset voivat kehit-

tää esimerkiksi ongelmanratkaisutaitojaan. Sosiokontruktivistista oppimiskäsitystä pelilli-

syys tukee hyvin, sillä pelien kautta oppijan rooli on aktiivinen ja osallistuva. (Sintonen, 

2016.) 
 

Itse pelien arvo oppimisen työvälineenä perustuu siihen, että pelit tukevat sisältöjen ym-

märtämistä sekä tiedon omaksumista oppilaita motivoivalla tavalla (Nousiainen, 2013). 
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Laakso (2012, s. 4) taas esittää pelejä yhtenä ratkaisuna ainepaljouden ja aikapulan välil-

le, sillä pelien avulla voidaan suhteellisen helposti yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä sekä 

tuoda uutta intoa oppimiseen eri luokka-asteilla.  
 

Suuri osa valmiista oppimispeleistä on suunnattu alakouluikäisille, mutta toisaalta pelien 

hyödyntäminen yläkoulun opetuksessa voisi olla yksi ratkaisu yläkoulussa joskus ilmene-

viin opiskelumotivaatiohaasteisiin. Pelien käyttömahdollisuudet ovat monipuolisia, sillä niitä 

voidaan käyttää niin uuden tiedon rakentamiseen, kuin jo opeteltujen asioiden kertaa-

miseenkin. (Nousiainen, 2013.) Pelillisyyttä voidaan toteuttaa helposti jo olemassa olevien, 

useimmille tuttujen pelien kuten Afrikan tähden tai Monopolin avulla. Myös valmiiden peli-

en opetuskäytössä voidaan hyödyntää tarinallisuutta ja esimerkiksi erilaisiin rooleihin eläy-

tymistä. Pelit kannattaa pitää toteutustavaltaan melko yksinkertaisina, sillä opetusryhmien 

vaihtelu tunneittain voi tuoda haastetta pelien kaltaisten kokemuksellisten työtapojen käyt-

töön. (Laakso, 2012, s. 3-4.)  
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3 Ruoan matka pellolta pöytään 
 

Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Ruokaketju eli ruoan 

alkutuotanto (keräily, viljely, kasvatus), elintarviketeollisuus (jalostus) ja päivittäistavara-

kauppa työllistävät Suomessa noin 300 000 henkilöä. Ruokaketjulla on hyvin tärkeä merki-

tys kansantaloudelle, alueelliselle kehitykselle, työllisyydelle ja huoltovarmuudelle. (Hyrylä, 

2016, s. 9, 12.) 
 

3.1 Elintarvikkeiden alkutuotanto 
 

Elintarvikkeiden alkutuotantoon kuuluvat alkutuotannon tuotteiden kasvatus, viljely ja sa-

donkorjuu. Siihen kuuluvat myös metsästys, kalastus ja luonnonvaraisten tuotteiden ke-

rääminen, sekä lypsäminen (kuva 1) ja muut teurastusta edeltävät eläintuotannon vaiheet. 

Täten alkutuotantoa ovat muun muassa maidontuotanto, lihakarjan kasvatus ja viljan vilje-

ly. Alkutuotantopaikan, siellä tapahtuvan toiminnan ja tuotettujen elintarvikkeiden on täytet-

tävä lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi toimijan on huolehdittava, että elintarvikkeet ovat 

turvallisia. (Evira, 2018.) Kansainvälisessä vertailussa Suomen elintarvikeketju on hyvin 

puhdas ja hygieniaosaaminen on huippuluokkaa. Elintarviketurvallisuutta lisää suomalai-

nen elintarvikealan hygieniapassi. Tällainen hygieniaosaamisen todistukseksi kehitetty 

hygieniapassi on kansainvälisesti harvinainen. (Luonnonvarakeskus, 2018.) 

 

 
Kuva 1. Maidontuotantoa (kuva: Katja Peltonen). 
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Maatalous on ruoantuotannon perusta. Suomi on maailman pohjoisin maa, jossa maatalo-

utta harjoitetaan. Pohjoisen sijaintinsa vuoksi Suomessa viljellään vain lyhyen kasvuajan 

kasveja. Lyhyen kasvuajan takia sadot jäävät vähäisimmäksi kuin eteläisimmissä maissa. 

Mutta pohjoisesta sijainnista on myös hyötyä, sillä kylmä talvi vähentää kasvitauteja ja tu-

holaisia. Lisäksi kesän pitkät ja valoisat päivät tekevät monista marjoista ja vihanneksista 

erityisen maukkaita. (Ruokatieto Yhdistys ry, 2018.) Sijainnin ansiosta myös eläinten tauti-

tilanne Suomessa on muuhun Eurooppaan verrattuna hyvä, mutta tämä on myös lihasek-

torin toimijoiden ja viranomaisten eläintautitorjuntatyön tulos. Eläinten terveys ja hyvinvointi 

ovat Suomessa huippuluokkaa. (Luonnonvarakeskus, 2018.) 

  

Suurin osa suomalaisista maatiloista on viljanviljely-, kasvinviljely- ja lypsykarjatiloja. EU-

jäsenyysaikana maatilojen määrä Suomessa on vähentynyt lähes 40 prosenttia. Tämä 

tarkoittaa, että yli 30 000 tilaa on lopettanut toimintansa Suomessa tänä aikana. Tilamää-

rän vähentyessä tilojen keskikoko on kuitenkin kasvanut. (Väre, 2014, s. 13, 16.) Suurin 

osa Suomen maataloustuotannosta on sopimustuotannossa. Tehdas tekee maanviljelijöi-

den kanssa sopimuksia eläinten kasvattamisesta tai tarkoin määrättyjen kasvien viljelemi-

sestä. Tehdas maksaa hyvälaatuisista tuotteista tuottajille parempaa hintaa. Näin varmis-

tetaan raaka-aineen hyvä laatu ja riittävä saanti. (Ruokatieto Yhdistys ry, 2018.) 
 

3.2 Maidon ja lihan jalostus 
 

Suomessa meijeri- ja lihateollisuus ovat suurimmat maatalouden alatoimialat sekä brutto- 

että jalostusarvolla mitattuna (Hyrylä, 2016, s. 10). Meijeriteollisuuden perinteinen raaka-

aine on käsittelemätön lehmänmaito eli raakamaito. Laadultaan suomalainen raakamaito 

on EU:n parasta, kun verrataan eri maissa tuotettujen maitojen solu- ja bakteeripitoisuuk-

sia. (Laitinen, 2007, s. 12-13.) Raakamaito kerätään tuotantotiloilta joka toinen päivä ja 

kuljetetaan maitoautoissa meijereihin (Hildén, 2007, s. 23). Raakamaidon prosessointiin eli 

käsittelyyn kuuluu maidon lämpökäsittely, separointi, rasvapitoisuuden vakiointi sekä tarvit-

taessa vitamiinilisäykset ja homogenointi. Lämpökäsittelyllä tuhotaan raakamaidon tautiai-

heiset mikrobit, joten lämpökäsittely on hygieniavaatimusten kannalta tärkein tekijä. (Val-

jus, 2007, s. 63.) Tämän jälkeen raakamaidosta valmistetaan monenlaisia elintarvikkeita 

kuten nestemäisiä maitotuotteita, hapanmaitovalmisteita, juustoja, meijerirasvoja, maito- ja 

herajauheita sekä jäätelöitä (Valjus, ym. 2007, s. 91-167). 
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Suomessa käytetään eniten naudan- ja sianlihaa. Eläimet kuljetetaan eläinkuljetusautoilla 

maatiloilta teurastamoihin. Siellä eläinlääkäri tarkastaa kaikki eläimet ennen teurastusta ja 

sen jälkeen. Sitten liha paloitellaan osiin ja liha matkaa palana ja pakattuna kauppaan ja 

suurkeittiöön tai paloiteltuna lihateollisuuteen. Lihateollisuudessa lihasta tehdään lihaval-

misteita, valmisruokaa ja säilykkeitä. (Ruokatieto Yhdistys, 2018) 

  

Elintarvikkeiden jalostuksen yhteydessä tehdään jatkuvasti tuotekehitystyötä. Tuotteiden 

laatua ja ominaisuuksia pyritään parantamaan ja uusia tuotteita kehitetään kuluttajien toi-

veiden mukaan. Valmistuksen jälkeen teollisuus toimittaa elintarvikkeet jakelukeskuksiin. 

Jakelukeskukset tilaavat elintarvikkeita sen verran kuin myymälät niitä tarvitsevat, joten 

varastointia ei tarvita. Tuotteet pakataan kuorma-autoihin ja ne kuljetetaan myytäväksi 

kauppoihin. Keräämällä eri valmistajien tuotteet samaan jakelukeskukseen säästetään 

luontoa, kun elintarvikkeiden kuljetukseen tarvitaan vähemmän rekka-autoja. (Ruokatieto 

Yhdistys, 2018.) 

  

Elintarvikkeiden hankinnasta ja loppujakelusta kuluttajalle vastaa kauppa. Kaupan asema 

poikkeaa alkutuotannosta ja jalostuksesta, sillä kauppa ei ole niin riippuvainen kotimaises-

ta alkutuotannosta kuin elintarviketeollisuus. Kauppa pystyy kilpailuttamaan kotimaista ja 

ulkomaista elintarviketeollisuutta keskenään. (Knuuttila, 2014, s. 6.) Suurin osa ruoasta ja 

juomasta kulkee päivittäistavarakaupan kautta kuluttajille, mutta niitä kulutetaan myös 

esimerkiksi ravintoloissa ja julkisen sektorin ammattikeittiöissä. Jokaisena arkipäivänä tar-

jotaan arviolta miljoona koulu- ja päiväkotiateriaa. (Kurunmäki, Ikäheimo, Syväniemi & 

Rönni, 2012, s. 29, 32.) Suurin osa elintarvikkeista kulkee kauppaan jakelukeskusten kaut-

ta. Osan tuoretuotteista tuovat paikalliset tuottajat ja valmistajat itse kauppaan myytäväksi. 

Kauppa huolehtii omavalvonnalla, että tuotteiden lämpötilat pysyvät kuljetuksen aikana 

laissa määrätyissä lukemissa ja viranomaisten antamista suosituksissa. (Ruokatieto 2018.) 

Valtio onkin mukana ruokaketjussa erilaisten säädösten, verotuksen ja tukipolitiikan muo-

dossa (Hyrylä, 2016, s. 16). 
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4 Ainedidaktisen opetuskokonaisuuden toteutus 
 

Toteutimme ainedidaktisen kehittämisprojektimme eräässä pääkaupunkiseudulla toimivas-

sa yläkoulussa maaliskuussa 2018. Opetus toteutettiin kahdella erillisellä ruoanvalmistuk-

seen painottuvalla oppitunnilla 7.-luokkalaisille oppilaille. Oppitunneille oli annettu etukä-

teen selkeä raami siitä, mitä tunnin aikana tultaisiin käsittelemään. Suunnittelimme oppi-

miskokonaisuuden, jota voidaan soveltaa erilaisten sisältöalueiden opetuksessa. Maidon 

ja lihan reittiä käsiteltiin opetuskerroilla eri tavoin oppitunnin kesto, oppitunnille etukäteen 

annettu aihe sekä oppilasryhmä huomioiden. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys toimi 

oppituntien suunnittelun perustana. Lisäksi pelillisyys oli tärkeä osa opetuskertojen työs-

kentelytapaa. 
 

4.1 Oppitunti: kuluttaja-asiat ja maidon reitti pellolta pöytään 
 

Toteutimme pariopetuksena 75 minuutin pituisen oppitunnin maidon reitistä 7.-

luokkalaisille. Opetuskerralle oli etukäteen annettu aiheeksi kuluttajuus, johon sovellettiin 

ainedidaktinen opetuskokonaisuus hyödyntäen pelillisyyttä. Tunnin punaisena lankana 

olivat kestävä kehitys sekä huomion kiinnittäminen jokapäiväisiin kuluttajan valintoihin. 
 

Osaamistavoitteet: 
x Oppilas ymmärtää, millaisia vaiheita maidon reittiin sisältyy. 

x Oppilas ymmärtää pellolta pöytään -ajattelun. 

x Oppilas tietää, mitä tarkoittaa tiedostava kuluttaminen ja mitkä tekijät voivat vaikut-

taa kulutustottumuksiin. 

x Oppilas osaa lukea pakkausmerkintöjä. 

x Oppilas osaa valmistaa maitopohjaisen välipalan yhteistyössä ryhmän kanssa. 

x Oppilas ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun ja valintojen merkityksen elintar-

vikkeiden osalta (kokonaissuunnitelman tavoite). 

 
Oppitunnin sisältöalueet: 
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(S1) Ruokaosaaminen ja ruokakulttuurin sisältöalue on valittu siten, että oppilaat pääsevät 

kehittämään ruoanvalmistustaitojaan sekä tutustumaan suomalaiseen ruokakulttuuriin 

ruoan reitin kautta. Oppilaat pääsivät harjoittelemaan ruokailutilannetta sekä pohtimaan 

ruokavalintoja ravitsemuksen kannalta, ruokaketjun ja elintarviketurvallisuuden kannalta 

(POPS 2014, s. 439.) 
 

(S3) Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa -sisältöalue valittiin yhdeksi tunnin tavoitteeksi 

ja keskeiseksi sisällöksi muun muassa siten, että oppilaat pääsivät harjaannuttamaan tie-

to- ja viestintäteknologian taitojaan muun muassa tiedonhaussa. Lisäksi sisältöalue ohjaa 

oppilaita vastuulliseen ja tiedostavaan kuluttamiseen suomalaisen elintarvikeketjun ym-

märtämisen avulla. (POPS 2014, s. 439.) 
 

Opetusmenetelmät: Rastityöskentely kolmella ruoan reitti -pisteellä 
 

Tunti aloitettiin katsomalla aiheeseen johdatteleva Ruokatieto -yhdistyksen video maidon 

reitistä (Ruokatieto Yhdistys, 2018). Videon esittäminen oli hyvä tapa saada oppilaat rau-

hoittumaan sekä keskittymään päivän aiheeseen. Lisäksi video oli erinomainen keino mo-

tivoida oppilaita oppitunnilla käsiteltäviin asioihin. Tunnin aihe, tavoitteet ja arviointitapa 

kerrottiin oppilaille suullisesti videon jälkeen. Oppilaille painotettiin sitä, että tunnilla tultai-

siin arvioimaan erityisesti tiedonhankinta- ja yhteistyötaitoja eli sitä, kuinka oppilaiden ryh-

mätyöskentely sujuu eri rasteilla. Oppitunnilla työskenneltiin rastityöskentelynä kolmen - 

neljän hengen ryhmissä kolmella eri rastilla, joita olivat maatila, kauppa ja koti. Kullakin 

rastilla oppilaat työskentelivät 15 min ajan. Opettajina seurasimme aikataulutusta sekä 

annoimme tarvittaessa tarkentavia lisäohjeita. Pelillinen oppimistapa korostui ensimmäisel-

lä rastilla, jolla oppilaat pelasivat tekemäämme Alias-sananselityspeliä. 
 

Rasti 1: Maatila  
 

Tällä rastilla oppilaat tutustuivat sananselityspelin avulla maidon alkutuotannon vaiheisiin. 

Oppilaat pelasivat Ruokatiedon julisteen pohjalle tekemäämme Alias-peliä, jossa kukin 

ryhmän oppilaista sai selittää vuorollaan maidon tuotantoon liittyviä sanoja kuten meijeri, 
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maitoauto ja jäätelö. Ryhmä sai edetä pelilaudalla saamiaan pisteitä vastaavan määrän ja 

pelasivat joukkueena muita ryhmiä vastaan. Jokainen oppilas selitti sanoja kerran, jolloin 

muut pääsivät arvuuttelemaan.  
 

Aliaksen jälkeen oppilaat tunnistivat valokuvista alkutuotantoon liittyviä kuvia. Valokuvissa 

esiintyi muun muassa vasikka ja heinäpaali, ja valokuvista sai keskustella yhdessä ryhmän 

kesken. Kuva-arvoitukset käytiin läpi tunnin lopuksi, ja Alias-pelin voittanut joukkue palkit-

tiin ruokailun jälkeen maitomestari-mitalein. Oppilaat olivat innostuneita sanojen selittämi-

sestä ja keksivät mitä mielikuvituksellisempia tapoja kuvata maatalouden sanastoa.        

 
Kuva 2. Maidon reitti –materiaalia ja voittajajoukkueen mitali. 
 

Rasti 2: Kauppa 
 

Kauppa-rastilla oppilaat opiskelivat kuluttajataitoja kuvitteellisessa ruokamarketissa. Rastil-

la oli tyhjiä maitotuotepakkauksia, joista oppilaiden tuli selvittää oppikirjoja ja tietokonetta 

hyödyntäen vastaukset ennalta laadittuihin kysymyksiin. Kysymykset liittyivät sekä pak-

kausmerkintöihin että maidon jalostukseen. Tällä rastilla oppilailta vaadittiin ennen kaikkea 

tiedonhankintataitoja (TVT-taitoja) sekä käytännön ongelmanratkaisukykyä oikeiden elin-

tarvikkeiden pakkausmerkintöjen selvittämisessä. 
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Oppilaat kirjasivat vastauksensa omiin vihkoihinsa samalla ryhmässä keskustellen, ja oi-

keita vastauksia käytiin kyseisellä rastilla läpi yhdessä opettajan kanssa. Vastaukset olivat 

myös oppilaiden saatavilla sivupöydällä, mikäli aikaa yhteiseen tehtävien tarkistukseen ei 

olisi jäänyt. Mikäli aikaa vastausten tarkastamiseen ei olisi jäänyt, näihin olisi voitu palata 

vielä tunnin lopuksi tai esimerkiksi seuraavalla oppitunnilla. 
 

 
 

Rasti 3: Koti 
 

Kolmannella rastilla oppilaat valmistivat maitopohjaisen välipalan maitorahkasta, vanilja-

jäätelöstä sekä marjoista. Tällä rastilla oppilaat tarvitsivat yhteistyötaitoja ruoan valmista-

miseen lyhyessä ajassa. Ohje välipalan tekemiseen oli tulostettuna paperille ja oppilaat 

saivat ensi töikseen liimata ohjeen vihkoonsa. Oppilaille kerrottiin työnjako sen mukaan, 

mikä jälkityö kullekin oppilaalle olisi kyseisellä kerralla kuulunut. Selkeästi numeroitu työn-

jako oli tärkeää aikataulussa pysymisen kannalta (liite 1).  Jälkityöt tehtiin heti, kun välipala 

oli saatu valmiiksi. Ruoanvalmistuksen jälkeen oppilaiden tuli vielä pohtia, millaisen mat-

kan ruoanvalmistuksessa käytetty maitotuote on matkustanut maatilalta kotitalousluok-

kaan. Lisäksi oppilaiden kanssa keskusteltiin siitä, miksi rahkapohjainen välipala voisi olla 
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hyvä vaihtoehto paljon liikkuvalle nuorelle. Tämä rasti vastasi hyvin ruokaosaamisen ja 

ruokakulttuurin sisältöalueeseen. 
 

 

 
 

75 minuutin pituinen oppitunti on kestoltaan melko lyhyt, mutta onnistuimme tarkan tunti-

suunnitelman ja työnjaon ansiosta pysymään suunnitellussa aikataulussa. Lopputunnista 

oppilaat kokoontuivat ryhmittäin pöytiin syömään valmistetun välipalan ja teimme yhteisen 

tunnin lopetuksen kerraten opittuja asioita ja palkiten Alias-pelin voittajaryhmän. Oppitunti 

onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja tuntui, että se oli myös oppilaille mieluinen. Oppilaat 

pitivät eniten sanojen selittämisestä sekä välipalan valmistamisesta. Toisaalta pakkaus-

merkintöihin painottunut kaupparasti oli informatiivinen, joten se toi erilaista sisältöä ja 

osaamistavoitteita rastipistetyöskentelyyn. 
 

4.2 Oppitunti: vastuullisuus lihan valinnassa 
 

Toisen ainedidaktisen projektimme oppituntimme toteutimme pariopetuksena 150 minuutin 

aikana lihan reitistä 7.-luokkalaisille. 
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Osaamistavoitteet: 
x Oppilas osaa antaa esimerkkejä lihan alkuperän selvittämisestä. 

x Oppilas tietää, että jauhelihavalinnoilla on eroa (tiedot, kriittinen ajattelu, eettinen 

vastuullisuus). 

x Oppilas osaa määritellä vastuullisuuden merkityksen raaka-ainevalintojen kautta ja 

osaa eritellä omia valintojaan (eettinen vastuullisuus, itsetunte-

mus).  

x Oppilas osaa arvioida valmiuksiaan eettisesti kestäviin ja vastuullisiin valintoihin 

(mitä valitsisit kaupassa, miksi) (vastuullisuus, taidot). 

x Oppilas osaa luokitella ja kyseenalaistaa raaka-aineiden valintojen vastuullisuutta ja 

pakkausmerkintöjen merkintöjä. 
 

Oppitunnin tavoitteet: 
S1: ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: sisällöt valittu siten, että ne tukevat ruoanvalmistus-

taitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja ruokailutilanne – tähtäävät ruokaan 

ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimisiin ravitsemussuositusten, ruoka-
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ketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotetta-

van tiedon näkökulmasta. 

S3: kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: sisällöt valittu siten, että ne ohjaavat oppilaita 

asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä ku-

luttajina. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon 

hankintaan. 
 

Opetusmenetelmät: Lihan reitti-peli 
Tunti aloitettiin kertomalla oppilaille oppitunnin aihe, tavoitteet ja aikataulutus. Tämän jäl-

keen katsoimme Ruokatieto -yhdistyksen videon lihan reitistä, josta oli luontevaa siirtyä 

aihetta käsittelevän pelin pariin (Ruokatieto Yhdistys, 2018). 
 

Jaoimme oppilaat kolmeen 4-5 oppilaan ryhmään ja annoimme jokaiselle ryhmälle Ruoka-

tieto ry:n julisteen Lihan reitistä, joka toimi pelilautana. Ryhmäkoko oli tehty siten, että kak-

si oppilasta pääsi kauppaan hankkimaan raaka-aineita, jolloin ryhmät olisivat tasakokoisia. 

Oppilaat kävivät ruoan reitin vaiheet läpi tekemiemme pelikorttien ja visuaalisen pelilaudan 

avulla. Kuvallisuus ja toiminnallisuus sopivat sosiokonstruktivismin monipuolisiin työmene-

telmiin, sekä samoin se, että oppilaat ottivat vastuuta koko ryhmän etenemisestä ja oppi-

misesta. Oppilaat tekivät keskenään työnjakoa muun muassa tiedonhaun tehtävissä. 

Opettaja toimi ohjaavassa asemassa, mutta hän oli kuitenkin merkittävä pelin onnistumi-

sen kannalta, jotta oppilaita pystyttiin haastamaan antamaan enemmän kuin vain helpoin 

mahdollinen vastaus. Tällöin toimittiin myös lähikehityksen vyöhykkeellä. Oppilaille paino-

tettiin sitä, että opettajat eivät arvioi ainoastaan nopeutta, vaan myös vastauksen laatua, 

millä oli vaikutusta myös tavallisesti vähemmän osallistuvien oppilaiden aktiivisuuteen. 

Oppilaiden nimien tuntemisella näytti olevan suuri vaikutus luokan hallintaan ja motivaati-

oon.  
 

Pelikortteja oli kymmenen ja jokaisessa kortissa oli yksi lihaa koskeva kysymys (liite 2). 

Korttien kysymysten vaikeustaso vaihteli, jotta jokainen saisi sekä onnistumisen kokemuk-

sen että kuitenkin tarpeeksi haastetta. Väleihin sijoitetut helpommat pohtimiskysymykset 

auttoivat jaksamaan seuraavaan vaativampaan tehtävään. Taustamateriaalina oppilailla 

toimi tekemämme paperinen infopaketti lihasta. Tämän valinnan teimme aikaisemman 
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opetuskokeilun perusteella: kyseiset seitsemäsluokkalaiset eivät olleet tiedonhaun taidois-

saan vielä niin itsenäisiä, että pelkkä avoin internet verkkosivuvinkkeineen olisi riittänyt 

materiaaliksi. Tulostetussa infopaketissa oli kaikki tieto, mitä vastauksiin tarvittiin, mutta 

myös kuvia ja muuta tekstiä, joten se vaati sekä perehtymistä että yhteistyötä (yksi erityi-

sen tuen ryhmä). Lisäksi oppilasryhmä sai kuitenkin hyödyntää tiedonhaun taitojaan omia 

koulun kustantamia kannettavia tietokoneitaan (Chromebook) käyttämällä. Ryhmätyö- ja 

vuorovaikutustaitoja eli sosiaalista vastuullisuutta painotettiin pelin alussa ja edetessä, jot-

ta oppilaat jakaisivat vastuuta sekä omasta, että ryhmäläistensä oppimisesta. Ryhmä pää-

si etenemään pelissä vastaamalla kysymyksiin oikein. He pystyivät tarkistamaan vastauk-

sen kysymykseen pelikortin kääntöpuolelta. Nopein joukkue sai palkinnoksi hyvä-

merkinnän Wilmaan, mikä osoittautui kilpailuhenkiselle jalkapallopainotteiselle luokalle erit-

täin hyväksi motivaattoriksi. Motivoinnin kannalta siis oppilaantuntemus, opettajan ohjaava 

rooli ja tuki sekä oikean tasoiset kysymykset osoittautuivat tämän ryhmän kanssa hyviksi 

valinnoiksi, eikä motivoitumisongelmia ollut. Pelaamisen jälkeen kävimme kysymykset läpi 

yhdessä kerraten oikeat vastaukset. Huomasimme tämän pelitavan vaativan kaksi opetta-

jaa, jotta vältyttiin sekä huijaamiselta, että liian yksinkertaisten vastausten antamiselta. 

Oppilaiden innostus tehtävään oli erityisen ilahduttavaa ja jokainen osallistui omalla pa-

noksellaan.  
 

Pelaamisosuuden jälkeen siirryimme ruoanvalmistukseen. Oppilaat motivoituivat selvästi 

myös ruoanvalmistuksesta, vaikkakin kysymyksiä heräsi esimerkiksi jälkiruoan puuttumi-

sesta. Kävimme ruokaohjeet ja niiden kriittiset vaiheet läpi, sekä jaoimme oppilaille jälki-

työnumerot. Käytimme tähän tarkoituksella melko runsaasti aikaa, mutta se toimi. Vastuul-

lisuuden ja lihan reitin pohdinta käytiin läpi keskustellen myös tässä vaiheessa: minkälaista 

jauhelihaa lihapyöryköihin voisi valita, miten se vaikuttaa lopputulokseen, aterian kustan-

nuksiin tai vastuullisuuteen? Mistä lihan alkuperän löytää paketista? Mitä muita pakkaus-

merkintöjä kuluttajan apuna on? Perunasose ja ruskea kastike olivat sekä kokonaisuuteen 

sopivia, että taidon harjaannuttamisen kannalta onnistuneita valintoja. Salaatin halusimme 

myös ravitsemuksellisesti tasapainoisen ateriakokonaisuuden takia ja valitsimme sellaisen, 

jossa on pilkkomisen lisäksi myös siementen paahtamista ja pakastemaissin keittämistä, 

jotta neljän hengen ryhmässä salaatintekijällä olisi myös tarpeeksi tekemistä. Jälkityönu-

merot painottuivat myös työmäärien mukaan. 
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Kiersimme luokassa oppilaiden työskennellessä ja autoimme tarvittaessa. Kokemuksem-

me työskentelystä oli onnistunut, mutta erityisesti ruskean kastikkeen onnistuminen vaati 

opettajan tukea videon ja suullisen läpikäymisen lisäksi. Oppilaantuntemusta hyödynnettiin 

jälleen työvaiheiden jakamisessa, jotta pysyisimme aikataulussa. Kaksi opettajaa myös 

jakoi luokan vastuukeittiöihin, mikä toimi loistavasti. Yllättävän ripeän ruoanvalmistuksen 

jälkeen oli vuorossa ruokailu ja loppusiivoukset. Tunnin lopussa oppilaat pääsivät ryhmä 

kerrallaan pelaamaan Internetistä löytyvää Lihamestari-peliä (peli.lihasta.fi). Kotitehtäväksi 

olimme suunnitelleet monistetta, jonka avulla oppilaat olisivat voineet kaupassa miettiä 

lihavalintojen monipuolisuutta, kotimaisuutta, rasvavaihtoehtoja ja pakkausmerkintöjä, mut-

ta oppilaiden kurssin päättymisen takia purkua ei olisi koskaan tullut, joten tämä kokoava 

osuus jäi harmiksemme uupumaan. Lopetimme oppitunnin yhdessä kerraten tunnin pää-

asiat. Oppitunti oli onnistunut ja oppilaat vaikuttivat siihen tyytyväisiltä. 
 

4.3 Reflektointi 
 

Ainedidaktinen opetuskokeilu johdatteli meidät pelillisen oppimisen maailmaan. Oppiminen 

voi parhaimmillaan olla elämyksellinen ja oppilaalle mukava matka, jossa yhteistoiminnalli-

suus ja ryhmässä toimiminen korostuvat. Opetuspeli 7.-luokkalaisille oli erityisesti oppilai-

den mieleen, ja esimerkiksi rastityöskentelyssä Aliaksen pelaaminen koettiin kaikkein mu-

kavimmaksi oppimismuodoksi. Opetusryhmä oli suuntautunut jalkapallon pelaamiseen, 

joten pelillinen opetuskerta toimi erinomaisesti kyseisellä ryhmällä. Tässä opetustavassa 

opettaja jää selvästi taustalle ohjaajan rooliin, ja oppilaille annetaan enemmän tilaa toimia 

ryhmässä. Kun opettaja toimii tarkkailijan roolissa, hänellä on paremmat mahdollisuudet 

toteuttaa myös oppilasryhmän ja yksilöiden arviointia. Tietotekniikan yhdistäminen pelilli-

syyden oheen avasi meille jälleen uusia ovia nykypäivän koulumaailmaan, vaikka oppilailla 

kuitenkin oli edelleen esimerkiksi konkreettiset oppikirjat käytössään. He käyttivät tietoko-

neitaan sujuvasti ja pitivät peleistä, mutta tiedonhaku ilman opettajan jatkuvaa tukea oli 

vielä haastavaa.  
 

Työnjako opettajien välillä oli tehtävä tarkasti ja huomasimmekin sen olevan jopa haasta-

vampaa kuin yksilöopettaminen. Valmistauduimme ainedidaktisiin projekteihimme toteut-

tamalla ensin toisen opetuskerran yhdessä, mikä oli hyvä valinta. Ohjaavan opettajan op-
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pituntien seuraamisesta oli huomattavasti apua ainedidaktisen projektin toteuttamiseen. 

Oppituntitilanteessa seurasimme erityisesti sitä, miten opettaja hallitsee ryhmänsä ja aika-

taulunsa, tuntee oppilaansa sekä eriyttää opetusta. Kaikesta edellä mainitusta näimme 

esimerkkejä, mutta ylitse muiden oletusten nousi oppilaiden tuntemus. Havaitsimme, että 

kunnioitus tulee juuri sitä kautta, että opettaja tietää, kenelle puhuu ja miten oppilas yleen-

sä toimii. Yllättävän paljon tuntien sujuminen riippui muiden oppilaiden suhtautumisesta 

opetettavaan asiaan, joten vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuivat opetuksessa. Esi-

merkiksi pelisääntöjen merkitys, oppilaiden kokemusmaailman tuntemus ja heidän herkän 

kehitysvaiheensa kanssa tasapainottelu nousivat merkityksellisiksi jo oppituntien seuran-

nan aikana. 
 

Mielenkiintoiseen ruokakasvatukselliseen aihepiiriin päätimme yhdistää pelillisen lähesty-

mistavan, jonka toteuttaminen oli meille antoisaa ja oppilaita hyvin motivoivaa. Päätee-

mamme opetusharjoittelussamme oli vastuullisuus ja siihen kasvaminen, ja tämä näkyi 

sekä oppimistehtävien että sisältöjen valinnassa. Opetuksen aikana oppilaita kannustettiin 

ajattelemaan laajasti ja ympäristöasiat tiedostaen. Oppilaita voidaan ohjata esimerkiksi 

ekologisuuden, eettisyyden sekä erilaisten ruokailutottumusten ja omien valintojen vaiku-

tusten ymmärtämiseen.  
 

Opetuskokeilumme onnistuivat mielestämme hyvin. Hyvä suunnittelu, asetetut tavoitteet 

sekä kannustava ilmapiiri toivat oppimisen iloa sekä meille että oppilaille. Ryhmät olivat 

tosin pääosin todella ‘’helppoja’’ ja motivoituivat niistä asioista, joista heidän toivoimmekin 

motivoituvan. Vastuullisuuden teemoja oli luonteva sisällyttää kaikkiin oppisisältöihin ja 

niiden painotus oli sekä uuden opetussuunnitelman että omien arvojemme mukaista. So-

siokonstruktivismi näkyi, kuten edellä on esitetty, vaihtelevasti. Oppilaat ottivat kyllä vas-

tuuta oppimisestaan, toimivat ryhmässä ja jakoivat tietoa sekä etenevät haastavammille 

tasoille opettajan tukemana. Vastuullistamista olisi voinut lisätä syvällisemmäksi pidem-

mällä opetuskokonaisuudella, jolloin oppilaiden osallisuutta tuntien suunnittelussa, tavoit-

teissa ja arvioinnissa olisi voinut lisätä. Opettajan työmäärääkin olisi vähentänyt esimerkik-

si oppilaiden osallistaminen pelien toteuttamiseen.  
 



24 
 

Lihan reitti -kokeilussa pohdimme paljon ‘’palkinnon’’ eli Wilmaan annetun hyvä-merkinnän 

tarpeellisuutta, mutta kilpailuhenkinen luokka osoittautui sekä innostuvan siitä, että kai-

paavan konkreettista palkintoa. Itsearviointi ja kirjallinen palaute olisivat myös palvelleet 

oppimiskäsityksen tarkoitusta, mikäli aikataulutuksemme olisi ollut erilainen. Suulliset oppi-

lailta ja ohjaavalta opettajalta saamamme palautteet olivat kuitenkin hyvin positiivisia ja he 

ottivat meidät hienosti vastaan. Voimme kaikki sanoa olevamme hyvin tyytyväisiä harjoitte-

luun ja ainedidaktisten projektiemme tavoitteiden täyttymiseen.  
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5 Johtopäätökset 
 

Pelillisyys motivoi kilpailuhenkisiä luokkia todella hyvin ja heidän innostuksensa taso työs-

kennellessä oli korkea. Oppilaantuntemus korostui tuntien suunnittelussa, samoin kuin 

kahden opettajan välinen työnjako. Kohderyhmänä 7.-luokkalaiset toimivat tässä toteutuk-

sessa loistavasti osin ikätasonsa takia. Ruokatieto-yhdistyksen materiaali, jonka pohjalta 

lautapeli toteutettiin, oli suunniteltu alun perin alakouluun. Julisteiden kuvitusten sekä teks-

tien lomaan suunnittelimme ja toteutimme lautapelit, jotka vastasivat yläkouluikäisille sopi-

vaa vaatimustasoa. Esimerkiksi kotitalouden oppikirjoista ja opetussuunnitelmasta saimme 

viitekehyksen siihen, miten rakennamme omat opetusmateriaalimme vastaamaan yläkou-

lulaisten tarpeita. 
 

Tehtävämme kannustivat tiedon, taidon, eettisen vastuullisuuden, kriittisen ajattelun sekä 

hieman myös itsetuntemuksen osa-alueiden kehittämiseen. Olemme toteutuksiin tyytyväi-

siä ja ne olivat Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaisia. Kehittämistä löy-

simme oppilaiden osallisuuden lisäämisessä entisestään, oppilaiden tiedonhaun taito-

tasossa (oppilaantuntemus) sekä yhteisopettajuuden suunnittelun työmäärässä. Myös 

muiden oppiaineiden integrointi olisi ollut mahdollista. Alun perin ainedidaktinen opetusko-

keilujakso olisi voinut liittyä useampaankin opetuskertaan samoille ryhmille, jolloin esimer-

kiksi sosiokonstruktivistinen oppilaiden itse tekeminen ja jakaminen olisivat saaneet 

enemmän aikaa. Jälkikäteen ajateltuna tämänkaltainen toteutus olisi voinut olla hyvinkin 

hedelmällinen. 
 

Oppilaiden motivoituneisuus ja oppituntien sujuminen on paljon kiinni siitä, kuinka opettaja 

on tuntinsa suunnitellut ja tuo ilmi sen, mitä on tarkoitus oppia. Oppitunnin tai pidemmän 

projektin jälkeen on tärkeää käydä läpi tehty työ, kerrata opittu sekä yrittää saada oppilais-

ta irti palautetta ja laittaa heitä ajattelemaan läpikäytyä prosessia (tulkinta) (Syrjäläinen, 

Jyrhämä & Haverinen, 2004). Tämä ajattelutapa on näkemyksemme mukaan yhteydessä 

myös sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Lisäksi myös opettajan on tärkeää ref-

lektoida omaa opetustaan, jotta kehitystä voi tapahtua pedagogisten taitojen osalta. Taita-

va opettaja huomioi opetusryhmän tarpeet ja saa oppilaat tuntemaan onnistumisen koke-

muksia.   
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6  Summary 
 

This report is about a subject didactic development project which was conducted in a Finn-

ish elementary school in Helsinki. The main goal of this project was to familiarize the stu-

dents with the process of the food.  The route of food “from the soil to the table” was uti-

lized using gamification. The goal is that the student knows the process route of food and 

understands the effects of his own choices as a consumer in all the parts of this process 

and in individual, community and society levels. Besides being an everyday experience, 

we chose this subject for example, due to the results found in the dissertation of Pia 

Smeds which implied that children have low understanding on what is included in food 

production and where the food comes from. 
 

We were able to combine gamification with this interesting food education topic. This was 

found to be both rewarding and also highly motivating for the students. The 

socioconstructivist concept of learning was used as a guideline when planning and execut-

ing this applied course of practical training with a leading theme of responsibility. Also one 

target was to grow pupils’ thinking skills and learning how to study. Get to know the work-

ing life and entrepreneurship was as well desirable issue.  
 

The teaching experiment was conducted in two groups of seventh graders. Those two 

groups were somewhat familiar in advance for the teachers so knowledge of the students 

was used when planning the lessons. The groups of pupils were nearly equal in size, in-

cluding less than 15 students each. The teaching was organised by two teachers for each 

group. The emphasis of the lessons was teaching together in pair and the teachers had 

more an advising role than being in a teaching position. That gives the teacher more time 

to do the evaluation of the students.  
 

The tools for this subject didactic project were chosen to be fitting the food preparation 

tasks in hand. For example, the route of Finnish milk was discussed in a 75-minute lesson 

through checkpoint exercises and the route of meat through a board game that empha-

sized social and material responsibility in a 150-minute lesson. Food acted as the peda-

gogical tool both in information gathering and exercising the cooperative and interactive 
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skills. The students worked mostly in groups and were able to share exercises together, 

and they were encouraged to participate in how the lesson progressed. Learning hap-

pened while doing, trying and experimenting together. 
 

 Gamification was found to be a good motivator for the competitive classes and their en-

thusiasm to work was high. Familiarity with the students was emphasized in the planning 

of these lessons, as well as the in the distribution of work between the two teachers. The 

seventh graders worked excellently as a target group in this experiment partly due to their 

age level. Our exercises encouraged in developing knowledge, skills and ethical responsi-

bility, and partly self-knowledge as well. We are content with the realization of the experi-

ment and we found them to be in accordance with the National Core Curriculum of Basic 

Education (2014). We would still increase the participation of the students and planning 

the works loads of the joined teaching. We found that it would have been possible to in-

corporate other subjects in this experiment as well. 
 

Designing the lessons carefully before hand and familiarity with the students turned out to 

be the main points to the success of the lessons. It is very important to tell the pupils the 

main learning target in each lesson. If the lessons we tough would be formed as a contin-

uum it would had been productive to continue this didactic project a bit further. Maybe then 

the pupils could have planned and accomplished the games they now played. Also self-

evaluation could have been actualised. We as teachers learned a lot from this project and 

are satisfied with the result.    
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Liite 1: Maidon reitti -opetuskerran tehtäviä ja välineitä 
 

 
  
1. Alkutuotanto: maatila ja maidonjalostus tehtaalla  

 

a) Saavut suomalaiselle maitotilalle ja pohdit, mikä on tuo suuri märehtivä eläin. Tutustu 
maatilan elämään pelaamalla Aliasta sekä selvittämällä pelin jälkeen kuva-arvoitukset. 
 

Peliohje: 
Keksikää joukkueellenne nimi ja valitkaa yksi pelinappula. Pelaatte joukkueena muita ryh-
miä vastaan (koko joukkueen pisteet lasketaan yhteen). Selittäkää yksi kerrallaan maitoon 
liittyviä sanoja. Selittävä henkilö ei saa käyttää selitettävää sanaa tai sen osia. Yhdellä 
henkilöllä on aikaa selittää sanoja tiimalasissa valuvan hiekan loppuun.  Jokainen selittää 
sanoja vuorollaan ja muut ryhmän jäsenet arvaavat. Mikäli sananselittäjä laittaa kortin si-
vuun tai muut ryhmän jäsenet eivät arvaa sanaa, selittämättömät sanat vähennetään lo-
puksi pisteistä. Laskekaa korteista, montako sanaa tiedettiin ja vähentäkää pisteistä si-
vuun laitetut kortit. Liikkukaa pelilaudalla pisteitä vastaava määrä eteenpäin. Vaihtakaa 
sananselittäjän vuoroa niin, että jokainen pääsee selittämään sanoja kerran. 
 

b) Tunnista ryhmän kesken monisteella olevat kuvat. Kirjaa vastaukset vihkoosi. 
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2. Kauppa + kuluttajan valinnat kaupassa 

 

Jääkaappi huutaa tyhjyyttään ja päätät lähteä käymään ruokakaupassa. Selvitä ky-
symyksiin vastaukset omaan vihkoosi. Voit käyttää apunasi sekä oppikirjoja että 
tietokonetta. Voitte keskustella ryhmän kesken vastauksista. 
 

1. Mitä erilaisia maitotuotteita voi löytää ruokakaupasta? 
2. Mitä UHT tarkoittaa? 
3. Miksi osa maitotuotteista säilytetään lämpimässä ja osa kylmäkaapissa? 
4. Mistä merkistä tunnistaa luomutuotteen? 
5. Mikä ero on maitojuomalla ja maidolla? 
6. Miten kierrättäisit maitotölkin? 

 

Selvittäkää maitotuotepakkauksista seuraavat asiat. Voitte jakaa tehtäviä ryhmänne 
kesken. 
 

Maitotölkki: 
Missä säilyttäisit tuotteen kotona? 
 

Rahka: 
Miten kierrättäisit tuotteen pakkauksen? 
 

Tuorejuusto: 
Mistä tunnistat, että tuote on kotimainen? 
 

Jogurtti: 
Kuinka paljon tuote sisältää rasvaa? 
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3. Kuluttaja kodissa 

 

a. Vatsasi alkaa kurnimaan ja päätät valmistaa pientä välipalaa jääkaapista 
löytyvästä rahkasta ja pakastimesta löytyvästä jäätelöstä. 
 

Valmistakaa pehmeä rahkajäätelö (ohje ja työvälineet on valmiina). Liimaa monis-
teella oleva ohje vihkoosi. (1= tiskaa ja huuhtelee astiat, 2= kuivaa astiat ja jättää 
astiat seuraavalle ryhmälle, 3= valmistaa välipalan, 4= etsii ison tarjoilukulhon + jäl-
kiruokakulhot, lusikat  ja ottimen valmiiksi, pyyhkii pöydän). Ensimmäisen ryhmä 
laittaa rahkajäätelön pakkaseen odottamaan tarjoilua, toinen ryhmä jääkaappiin ja 
kolmas suoraan ruokapöytään.  

 

b. Pohtikaa välipalan valmistamisen aikana/jälkeen, mitä välipalassa käytetylle 
maidolle on tapahtunut matkan aikana “pellolta pöytään”.  

 

c. Miksi ja millainen maitopohjainen välipala sopisi aktiiviselle jalkapallon har-
rastajalle? Perustele ja kirjoita vastauksesi vihkoon.  
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Liite 2: Lihan reitti -opetuskerran tehtäviä ja välineitä 
 

Pelikortit vastauksineen. 
 

1. Miksi kannattaisi suosia koti-
maista lihaa? Mainitse ainakin 
kolme syytä. 
  
  

2. Mikäli et syö lihaa, miten voit korvata siitä saatavan 
proteiinin tasapainoisessa ruokavaliossa? 

3. Miksi broilerin liha on suositel-
tavaa arkiruokaa? 
  
  
  

4. Mistä eläimistä saadaan punaista lihaa? Nimeä 
viisi. 

5. Mistä tunnistaa tuoreen lihan? 
  
  

6. Millaisia ammatteja löydät lihan reitiltä? 
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7. Miten ja missä lihaa säilyte-
tään? Vertaa säilytystä kaupassa 
ja kotona. 
  
  

8. Mitä ravintoaineita lihasta saa? Listaa sekä ener-
gia- että suojaravintoaineita. 

9. Miten saat selville ostamasi li-
han alkuperän ja tuotantotavan? 
  
  

10. Selvittäkää mitä tarkoittaa sika-nauta- ja nauta-
sikajauheliha? Mitä eroa on paistijauhelihalla ja taval-
lisella jauhelihalla? 

  

2. Hyviä kasvisproteiineja sisältävät esimerkiksi 
erilaiset pavut, linssit, pähkinät ja siemenet (nyh-
tökaura, härkis) 

1. Ostamalla suomalaista tuet suoma-
laista työtä ja lisäät Suomen verotulo-
ja. Lisäksi suomalainen ruoka on 
puhdasta, turvallista ja hyvin valvot-
tua. 

4. Naudasta, siasta, lampaasta, porosta ja hirves-
tä 

3. Broilerin liha on vaaleaa, vähäras-
vaista lihaa, joka kypsyy nopeasti ja 
on mureaa. Siitä saa kaikki tarvittavat 
aminohapot. 
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6. Eläinten kasvattajien lisäksi lihatuotanto työllis-
tää monia muita asiansa osaavia ammattilaisia, 
kuten eläinauton kuljettajia, teurastajia, lihamesta-
reita ja kaupan myyjiä. Näiden lisäksi ruoka-ala 
työllistää myös esim. eläinlääkäreitä, laborantteja 
ja tuotekehittäjiä. 

5. Käytä aistinvaraista arviota (haju, 
näkö). Tuore liha on punaista, pinta 
on kiinteä eikä limainen tai kuiva. 
Tuoksu on raikas ja miellyttävä. 

8. Liha koostuu pääasiassa proteiineista ja joista-
kin saa myös rasvaa. B-ryhmän vitamiinit (erityi-
sesti B12), hyvin imeytyvää rautaa, sinkkiä ja se-
leeniä 

7. Lihaa säilytetään jääkaapin ala-
osassa, kylmimmässä osassa, alle +4 
C. Huolehdi kylmäketjusta ja käytä 
liha pian ostopäivästä. 

10. Sika-naudassa on enemmän sikaa ja vähem-
män nautaa. Nauta-siassa toisinpäin. Paistijauhe-
lihaan saa käyttää ainoastaan naudan sisä-, ulko-, 
kulma- ja paahtopaistia. 

9. Pakattu liha pakkausmerkinnöistä 
tai lihatiskiltä kysymällä asiakaspalve-
lijalta. Aina voit kysyä myös lihan tuot-
tajalta. 

  

1. Mitä voit päätellä esim. jauhelihan päi-
vämäärämerkinnästä? 
  
  

2. Anna kaksi esimerkkiä lihavalmisteista. 
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3. Miksi kypsä ja raaka liha pitää pitää eril-
lään? 
  
  
  

4. Mikä on Evira? 

5. Miksi broilerin ja sian liha pitää kypsen-
tää aina läpikypsiksi? 
  
  

6. Miksi liha kannattaa ottaa huoneenläm-
pöön hieman ennen valmistusta? 

7. Luettele neljä ruokaa, jossa käyttäisit 
vaihtelevasti lihaa. 
  
  

8. Miten voisit lihansyöjänä vähentää lihan 
ympäristövaikutuksia? 

9. Miten lihakarjatila eroaa yhdistetystä 
tuotannosta Suomessa? 
  

10. Mitä kaikkia asioita arvioidaan, kun mita-
taan eläinten hyvinvointia? 
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2. Lihavalmisteet ovat lihasta valmistettuja tuotteita, 
jotka sisältävät muitakin ainesosia, kuten jauhoja ja 
ne ovat käsitelty esimerkiksi kypsentämällä tai sa-
vustamalla. Esimerkiksi makkarat, nakit, leikkeleet. 

1. Viimeinen käyttöpäivä –merkintä 
annetaan herkästi pilaantuville tuot-
teille, kuten lihalle. Lisäksi voitte 
päätellä, että lihan säilytysaika on 
vain muutaman päivän mittainen 
ostopäivästä. 

4. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira varmistaa tut-
kimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvalli-
suutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. 

3. Mikrobit siirtyvät herkästi raa’asta 
lihasta kypsään joko suoraan tai 
käsien/välineiden kautta. Tämä ai-
heuttaa ruokamyrkytysriskin (risti-
kontaminaatio). 

6. Kun lihan pinta ei ole jääkaappikylmä, lihan me-
hukkaana pitävät lihasnesteet pysyvät lihan sisällä. 
Pienempi lämpötilanmuutos kypsennettäessä var-
mistaa tasaisen kypsymistuloksen. 

5. Broilerin ja sian liha pitää kypsen-
tää vähintään + 67 asteiseksi, sillä 
muuten eläimissä mahdollisesti ole-
vat loiset ja bakteerit voivat sairas-
tuttaa ihmisen (trikiini ja salmonella) 

8. Merkittävin yksittäinen keino pienentää ruoan 
ympäristövaikutuksia on lihan käytön vähentäminen 
ja siirtyminen kasvisvoittoisempaan ruokavalioon. 
Ympäristökuormitukseen voi vaikuttaa myös merkit-
tävästi suosimalla kanaa tai possua naudanlihan 
sijaan. Naudanlihan ympäristökuormitus on 3-4 ker-
tainen broileriin ja possuun verrattuna. 

7. Lihamakaronilaatikko, lihakeitto, 
sisäfile, karjalanpaisti, paahtopais-
ti… 
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10. Eläinten hyvinvoinnin kriteereiden avulla arvioi-
daan eläimen vointia, ruokintaa, ympäristöä, terveyt-
tä ja käyttäytymistä. 

9. Yhdistetystä tuotannosta saa-
daan lihan lisäksi 
myös maitoa, jolloin tuotanto on te-
hokkaampaa ja lihan ilmasto- ja re-
hevöittävät 
vaikutukset ovat noin kolmanneksen 
pienemmät kuin lihakarjatilalla tuo-
tetulla lihalla.  Suomessa noin 80 % 
naudanlihasta tulee yhdistetystä 
maidon ja lihantuotannosta. 

  
 


