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1 Johdanto 
 

Jokainen meistä tuottaa yhdyskuntajätettä vuodessa 500 kg. (Jätetilasto 2016, 

Tilastokeskus). Määrä on melko suuri. Jätelain 8 § (646/2011) mukaan ensisi-

jainen periaate olisi pyrkiä vähentämään jätteen syntymistä. Onneksi iso osa 

syntyvästä jätteestä kuitenkin jo nyt saadaan hyödynnettyä jatkojalostuksessa 

tai käsiteltyä uuteen hyödylliseen muotoon. Erilaisten jätteiden kiertokulut voivat 

olla pitkiä vielä senkin jälkeen, kun ne on heitetty roskiin kotitalouksissa. Jäte-

huollon toimiessa hyvin jäte on kansalaisille kuitenkin pääasiassa melko näky-

mätöntä. Jätteet ikään kuin lakkaavat olemasta sen jälkeen, kun ne on viety 

roskikseen. Tästä syystä halusimme lähteä luomaan kotitalousopetukseen ope-

tuskokonaisuutta, jossa oppilaat itse selvittävät tietoa siitä, mitä roskille tapah-

tuu roskiin laittamisen jälkeen.  

 

Tämän ainedidaktisen kehittämisprojektin tarkoituksena on saada oppilaat sel-

vittämään tutkivan oppimisen piirteitä hyödyntäen, kuinka jätteiden kierrättämi-

nen ja jatkokäsittely tapahtuvat ja miksi jätteiden vähentämiseen tulisi panostaa. 

Opetuskokeilumme tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä siitä, mitä jät-

teiden kierrätyksessä tapahtuu ja miksi säännökset sen toteuttamisesta ovat 

sellaiset, kuin ne tällä hetkellä ovat Suomessa. Opetuskokeilussa huomioimme 

kestävän kehityksen osana kotitalousopetusta ja arjen hallintaa, joka vaatii tieto-

ja, taitoja, asenteita sekä toimintavalmiuksia (POPS 2014, s. 437–438). Tämän 

lisäksi huomioimme kestävän kehityksen osana jätehuoltoa. Halusimme myös 

hyödyntää työskentelytavoissa yhteisöllistä oppimista, oppilaiden omaa asian-

tuntijuutta, työpistetyöskentelyä sekä pelillistämistä.  
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2 Oppimisen monet muodot  
 
Toiminnalliset opetusmenetelmät ovat tehokkaita oppimisen kannalta, koska 

oppilas on aktiivisessa osassa oppimisprosessia (Moilanen ja Salakka, 2016, s. 

42).  Tässä luvussa kuvaamme työtämme ohjaavia teemoja, jotka ovat vahvasti 

yhteydessä yhteistoiminnallisuuteen opetuksessa: sosiokonstruktivistinen oppi-

miskäsitys, laaja-alainen osaaminen, tutkivan oppiminen sekä pelillisyys. 

 
 
2.1 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 

 

Sosiokonstruktivistinen näkemys on yksi konstruktivismin suuntaus. Tämän mu-

kaan sosiaalinen vuorovaikutus on oppimisen ja tiedon konstruoimisen kannalta 

välttämätöntä. Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opettaja on 

myötävaikuttajan roolissa opiskelijan oppimisessa ja tiedon strukturoinnissa. 

Opiskelijan olennainen rooli on luoda mielekkyys omaan oppimiseen. Kognitiivi-

set prosessit aktivoituvat sosiaalisissa tilanteissa ja tiedollisten skeemojen eli 

mallien rakentaminen tapahtuu usein jollain sosiaalisella tasolla. Oppiminen siis 

rakennetaan eli konstruoidaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilailla 

on kyky etsiä tietoa ja yrittää ymmärtää esiin tulevia haasteita ja näin ollen vähi-

tellen kehittyä tiedon kuluttajasta ja passiivisesta vastaanottajasta tiedon tuotta-

jaksi. Oppilaat liittävät uuden tiedon jo opittuun tietoon itselleen sopivien oppi-

misstrategioiden avulla. (Kauppila, 2007, s. 42, 48, 119–120.)  

 

Oppilaan omat asenteet opiskeltavaa aihetta ja opiskelua kohtaan vaikuttavat 

vahvasti oppimistuloksiin. Asenteet opitaan ja niitä voi olla hankala lähteä muut-

tamaan. Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opettajan tulisi aut-

taa oppilasta käyttämään erilaisia oppimisstrategioita ja tätä kautta olla oppilaan 

tukena muuttamassa asenteita positiivisempaan, oppimista edistävään suun-

taan. (Kauppila, 2007, s. 36–37.) Tärkeää on, että oppilas kokee onnistumisen 

tunteita, jolloin hänen itseluottamus ja rohkeus kasvaa. Positiivisten kokemus-

ten kautta oppilas uskaltautuu tarttua yhä haastavampiin tehtäviin. (Kauppila, 

2007, s. 42, 48, 119–120.) 
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Sosiokonstruktiivisessa oppimiskäsityksessä painotetaan oppimista mielekkää-

nä toimintana. Tällöin voidaan puhua ilon kautta oppimisesta, jossa oppiminen 

tapahtuu konstruktiivisesti opiskelijan itse rakentaessa tietoa sosiaalisissa kon-

teksteissa ja vuorovaikutustilanteissa. Tässä näkemyksessä oppimista pidetään 

laaja-alaisena prosessina, johon kuuluvat muun muassa yhteistyö, itseohjautu-

vuus, reflektio (sisäinen sekä ulkoinen), identiteetin kehitys ja arvopäämäärien 

hahmottaminen. Se on oppimiskehys, joka antaa opettajalle mahdollisuuden 

auttaa opiskelijan sisäisen motivaation kehittymistä ja edistää mielekästä oppi-

mista. (Kauppila, 2007, s. 47–48.) 

 

Opetussuunnitelma esi- ja perusopetuksesta (2014) korostaa tavoitteissaan hy-

vin pitkälti yhteisöllistä toimintaa: ”syventämällä oppimiskäsitystä sekä vahvis-

tamalla edellytyksiä tietoa luovaan, yhteisölliseen ja oppilaiden tarpeet huomi-

oon ottavaan oppimiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä”. Toisin sanoen 

POPS (2014) pyrkii lisäämään kouluissa tapahtuvaa yhteisöllistä toimintaa op-

pimistilanteissa. Esimerkiksi tiedon yhteisöllinen rakentaminen oppimistilantee-

na lisää sosiaalista vuorovaikutusta, joka on sosiokonstruktivistiselle näkemyk-

selle ominaista. Sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen soveltuvat erityi-

sesti erilaiset aivoriihet, parityönskentely, vertaisopettaminen ja ylipäätään oppi-

laita osallistavat ja vastuuttavat menetelmät (Kauppila, 2007, s. 186, 192).  

 
 
2.2 Tutkiva oppiminen 

Tutkivassa oppimisessa keskeinen merkitys on osanottajien yhteisellä osallis-

tumisella esimerkiksi erilaisiin tutkimushankkeisiin, joilla pyritään rikkomaan ra-

joja oppilaiden välillä ja murtamaan oppilaitosten muureja uudenlaisia tiedonke-

ruutapoja hyödyntämällä (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2008, s. 307). Olen-

naista tutkivassa oppimisessa on se, että ratkottavat ongelmat ovat mielekkäitä 

ja niiden parissa työskentelee huomaamattaan pitkäjänteisesti sekä henkilökoh-

taisella, että kollektiivisella tasolla (Hakkarainen, ym., 2008, s. 306). Koulun 

vuorovaikutuksen luonne on tärkeässä asemassa niin oppimisen, kuin toimijuu-

den kehittymisenkin kannalta. Sen vuoksi yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä 

on rakentaa vuorovaikutuksesta sellaista, että se mahdollisimman hyvin tukisi 
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oppilaiden aloitteellisuuden ja vastuullisuuden kehittämistä. (Kumpulainen, ym., 

2010, s. 50–51.) 

Tutkiva oppiminen voidaan jakaa seitsemään eri vaiheeseen. Tutkivan oppimi-

sen vaiheita ovat; kontekstin luominen, ongelmien asettaminen, työskentelyteo-

rioiden luominen, kriittinen arviointi, uusien työskentelyteorioiden luominen, tar-

kennettujen ongelmien asettaminen ja syventävän tiedon etsintä. Edellä mainit-

tuihin vaiheisiin liittyi vahvasti jaettu asiantuntijuus. Termi, jaettu asiantuntijuus, 

johtuu tavasta toteuttaa tutkivaa oppimista ryhmässä. Ryhmässä työskentely 

edesauttaa aiheen tutkimista ja sen työstämistä. Ryhmän eri jäsenillä saattaa 

olla oma käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä ja sitä kautta ryhmätyöhön saadaan 

erilaisia ulottuvuuksia. Jos tutkivaa oppimista ryhmässä verrataan yksinään 

työskentelyyn, voidaan päätellä, että ryhmässä jokaiselta jäseneltä tulee lukui-

sia ajatuksia ilmiöstä tai aiheesta, jota käsitellään. Näin siitä saadaan enemmän 

irti verrattaessa, että yksin yrittäisi keksiä näkökulmia tutkittavasta aiheesta. 

(Hakkarainen, ym., 2008, s. 265.)  

 

Valmiiden sisältöjen omaksumisen sijaan opettaja voi osallistaa oppilaita toimin-

tamahdollisuuksia laajentamalla. Tutkivassa oppimisessa oppilaat tulee nähdä 

vakavasti otettavina keskustelukumppaneina, jotka pystyvät osallistumaan mer-

kitysten luomiseen ja tieto-taitotasoltaan kehittyä opetettavien aihealueiden asi-

antuntijoiksi. (Kumpulainen, ym., 2010, s. 50–52.) Opetussuunnitelman (2016) 

laaja-alaisen osaamisen ”ajattelu ja oppimaan oppiminen” (L1) tavoitteena on 

tutkiva ja luova työskentelyote sekä yhdessä tekeminen. Nämä edellä mainitut 

edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä. Myös kokonaisuuksien 

tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilai-

ta soveltamaan tietojaan ja tuottavat osallistumisesta kokemuksia tiedon yksilöl-

liseen rakentamiseen. (OPS, 2016, s. 20, 30–31.)  

 

Tutkivassa oppimisessa pystytään hyödyntämään lähikehityksen vyöhykkeellä 

tapahtuvaa oppimista, jossa muun muassa myös ryhmätyöskentelyllä on tärkeä 

rooli. (Hakkarainen, ym., 2008, s. 190–191.) Vygotskin (1982) teoriaan perustu-

va käsitys lähikehityksen vyöhykkeestä tarkoittaa pedagogista menetelmää, 

jossa oppilas toimii yhdessä häntä kehittyneemmän ohjaajan kanssa suorittaen 
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tehtävää, joka ylittää hänen tieto- tai taitotasonsa. Yksi tutkivan oppimisen lä-

hestymistavoista onkin hajautetun asiantuntijuuden malli, jossa jokainen oppilas 

pääsee näyttämään oman asiantuntijuutensa parhaiten hallitsemallaan kentällä. 

(Hakkarainen, ym., 2008, s. 306.)  

 

 
2.3 Laaja-alainen osaaminen 

Ympäröivän maailman nopeat muutokset ovat lisänneet laaja-alaisen osaami-

sen tarvetta ja tämä myös korostuu opetussuunnitelmassa. Elämässä ja arjessa 

onnistuminen vaatii sekä nyt ja tulevaisuudessa yhä moninaisempaa osaamista. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan laaja-alaisella osaamisella 

viitataan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaan koko-

naisuuteen. Osaaminen nähdään myös kykynä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Kasvaminen ihmisenä, opiskelu, työnteko ja kansalaisena 

toimiminen nyt ja tulevaisuudessa tarkoittaa tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yh-

distävää osaamista. Oppilaiden omaksuvat arvot ja asenteet sekä tahto toimia 

näyttäytyvät siinä, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan. Laaja-alaista 

osaamista ja sen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa jokaiselle oppiai-

neelle luontevalla tavalla.  (POPS, 2014, s. 20, 281.)  

 

Laaja-alaisen osaamisen huomioiminen opetuksessa on kaikkia oppiaineita vel-

voittava kokonaisuus, joka sisältää seitsemän eri osa-aluetta. Osa-alueet ovat 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 

ja ilmaisu, L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4 Monilukutaito, L5 Tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen, L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys ja L7 Osallis-

tuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

 

Kotitaloustieteen koulutuksessa kehitetään kodin arjen hallintaa sekä kestävän 

ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja 

toimintavalmiuksia (POPS, 2014, s. 437). Kotitalousopetuksen tehtävänä on 

vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja 

kriittiseen tiedonhallintaan. Kotitalousopetus kasvattaa oppilaita toiminnallisuu-

teen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen. (POPS, 
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2014, s. 437.) Wennonen ja Palojoki (2015) puhuvat vastuullisuuden merkityk-

sestä kotitalousopetuksessa. Vastuullisuus saatetaan nähdä ulkopuolisena vel-

voitteena ohjaavana rasitteena ja aikavarkaana, joka vaatii työtä ja vastuuta. 

Usein esimerkiksi jätteiden lajittelu ja kierrätys saattaa olla joidenkin mielestä 

turhauttava ja ylimääräistä vaivaa aiheuttava velvoite, mitä tulee noudattaa vain 

ulkopuolisesta pakosta. (Wennonen & Palojoki, 2015, s. 7.) 

 
 
2.4 Opetuksen pelillistäminen 

 
Pelillistämisestä voidaan puhua silloin, kun pelillisten menetelmien käyttö on 

osana formaalia opetusta (Eränpalo, 2015, s. 30). Tämänlaisia menetelmiä voi-

vat olla esimerkiksi pisteiden kerääminen, fiktiivisten mielikuvien käyttö ja kilpai-

lullisen tilanteen luominen. Pelillistämisellä tavoitellaan motivaation lisäämistä, 

jonka vuoksi ihmisen motivaation tarkasteleminen nähdään tässä kohtaa otolli-

sena. Motivaation lähteet voi olla ulkoapäin tulevia (extrinsic) tai sisältä kumpui-

levia (intrinsic). Ulkoisesta motivaatiosta puhutaan usein silloin, kun henkilö te-

kee jotain tavoitellakseen palkintoa, kuten arvosanoja, todistusta, opintopisteitä, 

rahaa tai ulkoista arvostusta. Sisäinen motivaatio näyttäytyy puolestaan henki-

lön teoissa, jotka antavat tyydytystä, saavutuksen tunteen tai oppimiskokemuk-

sen. (SeGaBu, 2018, s.14.) 

 

Moilasen ja Salakan (2016) mukaan pelillisyys opetuksessa luokitellaan toimin-

nallisiin opetusmenetelmiin. Toiminnalliset opetusmenetelmät ovat tehokkaita 

oppimisen kannalta, koska oppilas on aktiivisessa osassa oppimisprosessia. 

Toiminnallinen oppimismenetelmä korostaa kehollista ja kokemuksellista oppi-

mista, jota myös Kolb (1984) korostaa. Kolbin (1984) mukaan opittavaa tietoa 

luodaan omien kokemusten kautta. Tällöin oppimisesta muodostuu kokonaisval-

tainen prosessi, johon sisältyvät tunteet, ajattelu, aistit ja käyttäytyminen. (Moi-

lanen & Salakka, 2016, s. 42.)  

 

Pelillistäminen ja pelillisyys opetuksen parissa ovat aina olleet osa pedagogista 

toimintaa. Tämän vuoksi on luontevaa pohtia, miten oppimista tuetaan lisäämäl-

lä oppilaan motivaatiota. (SeGaBu, 2018, s. 14.) Kun pelaajat pääsevät pelin 
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avulla yhä syvemmälle opetettavan ilmiön sisälle ja sen ymmärtämiseen voi-

daan tällöin puhua tarkoituksenmukaisesta pelillistämisestä. Pelitilanne voi aut-

taa vapautumaan todellisen elämän rajoitteista, jolloin ajattelun on mahdollista 

olla luovempaa. Tällöin epäonnistumisen pelko ei ole rajoittamassa oppilaan 

oppimista. (Eränpalo, 2015, s. 30–31.) Vesterisen ja Myllärisen (2014) mukaan 

koulun arki on hyvä esimerkki pelillisyydestä, sillä koulujärjestelmässä edetään 

tiettyjen ennalta sovittujen sääntöjen puitteissa tasolta tasolle samalla tavoin, 

kuin pelien maailmassa. Voidaan todeta, että pelillisyyden hyödyntäminen ny-

kyisessä koulutusjärjestelmässä on luontevaa. (Vesterinen & Myllärinen, 2014, 

s. 57.)  

 

Pelillisyyden avulla voidaan mahdollistaa oppilaiden osallistuminen opetustilan-

teeseen (Eränpalo, 2015, s. 30–31). Erilaiset säännöt, kuten etenemisen rajoit-

taminen, ennen kuin tietyt tehtävät on tehty on monille tuttu mekanismi peleistä. 

Pelillistämisen kautta koettu oppimisympäristö tarjoaa erilaisia haasteita, joiden 

suorittaminen tekee opinnoista mielekästä. Samalla se näyttää etenemisen ja 

palautteen sekä saavutukset reaaliaikaisesti. (SeGaBu, 2018, s. 14.) Pelitilan-

teet haastavat oppilaiden lisäksi myös opettajia omien rajojen ylittämiseen, jol-

loin pelit osallistavat myös opettajia oppimaan. (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 

2014, s. 71.)  

 

Pelit luovat uudenlaisia oppimisympäristöjä ja ne nähdään usein rajoja ylittävinä 

ja osallistavina oppimisympäristöinä (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, s. 

76–68). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan pe-

rusopetuksen yhtenäisenä tehtävänä on tasa-arvon, yhdenmukaisuuden ja oi-

keudenmukaisuuden edistäminen. Opetussuunnitelmassa painotetaan, että op-

pilaan tulee osata käyttää opittuja tietoja ja taitoja tilanteen vaatimalla tavalla 

sekä laaja-alaisen osaamisen tarve lisääntyy ympäristön jatkuvan muutoksen 

mukana. (POPS, 2014, s. 20.) Pelit toimivat loistavana tapana pysyä mukana 

ympäristön muutoksessa (Vähähyyppä, 2011, s. 24). Näemme, että pelit edis-

tävät hyvin sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä sekä tutkivaa oppimista, sillä 

ne sisältävät tehokkaita oppimista edistäviä teemoja ja ominaisuuksia. Pelit ovat 

toiminnallisia ja ne vaativat aktiivista osallistumista sekä tiedon prosessointia. 

Pelien kautta oppilaat saavat oppimisestaan heti palautetta. (Saarenpää, 2009.)  
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3 Kestävä kehitys 
 

Tässä luvussa käsittelemme työmme keskeisintä sisältöä ja koko projektin pu-

naista lankaa – kestävää kehitystä. Pohdimme sen yhteyttä kotitalousopetuk-

seen sekä jätehuoltoon. 

 
 
3.1 Kestävä kehitys kotitalousopetuksessa 

Yhtenä runsaasti käytettynä määrittelynä kestävälle kehitykselle muodostaa 

YK:n Brundtlandin komitean raportin Our Common Future vuodelta 1987 

(WCED, 1987) määritelmä. Kestävä kehitys on siinä määritelty seuraavanlai-

sesti: ”Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka tyydyttää nykyisten sukupolvien 

tarpeet vaarantamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää 

omat tarpeensa.” (Yhteinen tulevaisuutemme, 1988, s. 26).  

 

Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, joka tapah-

tuu niin globaalisti, alueellisesti, kuin paikallisesti. Tarkoituksena on katsoa ym-

päristöä ja taloutta samanarvoisena päätöksiä tehdessä. (Ympäristöministeriö, 

2013). Kestävää kehitystä edistävien käytäntöjen edistäminen on kuitenkin hi-

dasta. Rouhisen (2014, s. 36) mukaan kestävän kehityksen saavuttaminen on 

yli sukupolvien tapahtuvaa rakenteiden muuttamisprosessi, jonka haasteet koh-

distuvat koko yhteiskuntaan, politiikan eri osiin ja ihmisten elämäntapoihin. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tunnistetaan kestävän 

kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys (POPS, 2014, s. 16). 

Kotitalousopetus on yhteiskunnallinen tieto- ja taitoaine, ja se vaikuttaa niin yk-

silön, kuin yhteiskunnankin hyvinvointiin (Kuusisaari, 2014, s. 9).  

 

Kotitaloutta opetetaan tavoitteellisesti noudattaen valtakunnallista Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteita sekä paikallista opetussuunnitelmaa (POPS 

2014, s. 438). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan 

kotitalousopetuksen toimintoihin kuuluu arjen hallinnan kehittäminen, jossa tär-

keää on myös huomioida kestävän kehityksen sekä hyvinvoinnin edistämisen 

näkökulmat. Arjen hallinnan kehittäminen kestävästi ja hyvinvointia edistävästi 
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vaatii tietoja, taitoja, asenteita sekä toimintavalmiuksia. (POPS 2014, s. 437–

438; Myllykangas, 2002, s. 160, 184.)  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) kotitalouden eri sisäl-

löt eli ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, kestävä asuminen ja yhdessä eläminen 

sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa opetetaan harjoittaen oppilaiden 

suunnittelu-, työskentely- ja organisointitaitojen sekä voimavarojen hallintaa. 

Tärkeänä pidetään monipuolista osaamista, ajattelun kehittymistä sekä kestä-

vään tulevaisuuteen kasvamista. (POPS 2014, s. 437–439.) Salorannan (2017) 

mukaan kestävän kehityksen tavoitteeseen pääseminen ei onnistu ilman panos-

tusta kasvatukseen ja koulutuspolitiikkaan (Saloranta, 2017, s. 28). Kasvattami-

nen on oppilaan sosiaalistamista yhteiskunnan tärkeänä pidettyihin arvoihin. 

(Aineslahti, 2009, s. 51.) Näin ollen kestävän kehityksen kannattaminen kasva-

tuksessa on arvovalinta. Kotitalousopetuksessa on mahdollista opetella käytän-

töjä, jotka luovat pohjaa kestävän elämäntavan omaksumiselle. Aikaisemmin 

omaksutut tiedot kestävistä valinnoista siis ohjaavat käytännön toiminnan muo-

dostumista kotitaloustunneilla. (Seppänen, 2001, s. 11.) 

 

 

3.2 Kestävä kehitys jätehuollossa 

 
Jätehuollon järjestäminen linkittyy kestävään kehitykseen siten, että kaikessa 

kulutuksessa käytettyjen luonnonvarojen osuus ei pääty tuotteiden muuttuessa 

jätteeksi. On mahdollista valita, hyödynnetäänkö vai hukataanko tuotteisiin käy-

tetty energia ja luonnonvarat jätteen mukana. Tällä hetkellä suuri osa nykyises-

tä yhdyskuntajätteestä hyödynnetään energiana, eli toisin sanoen ne poltetaan. 

Tämä on parannusta kaatopaikalle kuljettamisen sijasta, mutta olisi parempiakin 

tapoja hyödyntää jätteitä. Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 

2023 – Kierrätyksestä kiertotalouteen (2018, s. 40) tavoitteiden mukaan yhdys-

kuntajätteestä kierrätettäisiin materiaalina 55% vuoteen 2023 mennessä. Vuon-

na 2016 materiaaliksi kierrätettäväksi päätyi alle puolet kaikesta yhdyskuntajät-

teestä (Jätetilasto 2016, Tilastokeskus). Valtakunnallisen jätesuunnitelman 
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(2018, s. 5) mukaan kiertotalouden lisääminen luo myös uusia työmarkkinoita, 

koska hyödynnettävät materiaalit jatkavat elinkaartansa eivätkä pala energiana.  

 

Elinkaariajattelun kautta olisi mahdollista parantaa jätteiden lajittelua. Elinkaa-

riajattelun mukaisesti ympäristö on yksi toiminnan tai tuotteen valmistuksen 

“asiakkaista” jonka tarpeet tulisi tyydyttää (Linnanen, ym., 1997, s. 73). Sillä py-

ritään vähentämään tuotteen tai palvelun koko eliniän aikana syntyviä jätteitä. 

Yksinkertaistetusti elinkaariajattelun mukaan tuotteiden valmistuksen lähtökohta 

on materiaalien kiertäminen. Materiaalien ei siis ajatella olevan täysin ehtymät-

tömiä, vaan elinkaariajattelussa otetaan huomioon niiden rajallisuus. 

 

Lajittelun avulla saadaan erilaiset jätteet erotettua toisistaan. Ympäristöministe-

riön raportin – Jätemäärien ennakointi vuoteen 2030 mennessä (2015) mukaan 

tehokkaalla ja huolellisella lajittelulla jätteiden syntypaikoilla saadaan kerättyä 

puhtaita ja kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kyseisen raportin asiantuntijalausun-

tojen mukaan kierrätyksen astetta pystytään tehostamaan erityisesti biojätteen, 

kartongin, muovin ja metallin osalta. Tehostunut kierrätysaste tukee kestävän 

kehityksen toteutumista. Sen sijaan yhdyskuntajätteen polttaminen suurissa 

määrissä hukkaa tuotteisiin ja palveluihin käytetyt materiaalit ja luonnonvarat. 

Jätteiden lajittelun parantamisella kotitalouksissa voisi olla mahdollisuuksia pa-

rantaa koko Suomen kierrätysastetta usean eri jätelajin kierrätyksen kautta 

(Salmenperä ym., 2015, s. 40–41).  
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4 Roskan matkassa-opetuskokonaisuus 
 
 
Tässä luvussa käymme läpi opetuskokonaisuuden kuvauksen, suunnittelun, ta-

voitteet, toteutuksen ja opetuskertojen reflektoinnin. Lopuksi pohdimme opetus-

kokonaisuudelle myös eri toteutusmahdollisuuksia.  

 

4.1 Opetuskokonaisuuden kuvaus 

 
Projektin tarkoituksena oli saada oppilaat selvittämään, mitä eri jätteille tapah-

tuu lajittelun jälkeen; kuinka niiden kierrätys etenee ja mitä niistä on mahdollista 

valmistaa uudestaan. Kiinteänä osana projektia oli teknologian hyödyntäminen 

tiedon hankkimisen välineenä ja jaetun asiantuntijuuden merkitys. Roskan mat-

kassa opetuskokonaisuus toteutettiin kahdelle eri yhdeksännen luokan kotita-

louden valinnaiselle ryhmälle kahtena peräkkäisenä opetuskertana. Ensimmäi-

nen opetuskerta keskittyi ryhmissä tiedon hankkimiseen annetun jätelajin kier-

rättämisestä ja sen uudelleenkäsittelystä. Jätelajeina toimivat neljä eri osa-

aluetta: metalli ja lasi, paperi ja kartonki, biojäte sekä muovi.  

 

Jälkimmäisellä opetuskerralla oppilaat työskentelivät monipuolisissa asiantunti-

jaryhmissä kilpaillen Amazing race -tyyppisessä rastikilpailussa. Kilpailun rasti-

en aiheet keskittyivät edellisellä tunnilla käsiteltyihin asioihin. Mitä paremmin 

oppilaat suoriutuivat kilpailussa, sitä herkullisemman smoothien tai pirtelön op-

pilaat saivat palkinnoksi valmistaa. Jokaiselta rastilta oppilaat ”tienasivat” raaka-

aineita kilpailun jälkeen valmistettavaan pirtelöön. Raaka-aineet olivat jo luokas-

ta valmiiksi löytyvää hävikkiruokaa. Muun muassa tummuneet banaanit pil-

koimme ja pakastimme valmiiksi edelliseltä viikolta sekä jäätelöt olivat aiempien 

tuntien ”jämiä”. Pyrimme siis pitämään kestävän kehityksen teemat mielessä 

myös palkinnon aikana.  

 

Roskan matkassa -opetuskokonaisuuden tarkoituksena oli myös tukea tutkivaa 

ja luovaa työskentelyotetta sekä yhdessä tekemistä, jonka vuoksi se voidaan 

liittää osaksi tutkivan oppimisen teemoihin. Opetuskokonaisuudesta löytyi tutki-

van oppimisen piirteitä, kuten jaettu asiantuntijuus ja pienryhmissä työskente-
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leminen. Jaettu asiantuntijuus on tapa, jolla voidaan toteuttaa tutkivaa oppimista 

ryhmässä. Ryhmässä työskentely edesauttaa aiheen tutkimista ja sen työstä-

mistä. Oppilaiden tehtävänä pienryhmissä oli työskentelyteorioiden luominen, 

kontekstin luominen, kriittinen ajattelu sekä ongelmien asettaminen ja ratkomi-

nen. Samat tutkivan oppimisen piirteet toistuivat myös toisella ainedidaktiikan 

oppitunnilla, Amazing Race kilpailussa. (Hakkarainen, ym., 2008, s. 265.) Kui-

tenkin rajallisen ajan vuoksi ei tutkivaan oppimiseen voinut täysin päästä. Näin 

ollen opetuskokonaisuus mukaili tutkivaa oppimista. Jos oppitunteja olisi ollut 

mahdollista pitää enemmän, olisi tutkivan oppimisen mallia pystytty hyödyntä-

mään entistä paremmin.  

 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ohjasi opetuskokonaisuuden kulkua ja 

tämän vuoksi ryhmätyöskentely, vertaisopettaminen ja ylipäätään oppilaita osal-

listavat ja vastuuttavat menetelmät olivat vahvasti esillä opetuskokonaisuuden 

oppitunneilla. Näin ollen kotitalouden opetus edustaakin sosiokonstruktiivista 

oppimista yhteisöllisyyden ja itseohjautuvuuden kautta. Oppilaiden asenne koti-

taloutta kohtaan on yleensä hyvin positiivinen. Tunneille tullaan oppimaan arjen 

hallintaa, kuten ruoanvalmistusta, joka koetaan mukavaksi toiminnaksi. Kotita-

lous oppiaineena korostaa sosiaalisuutta enemmän, kuin yksin toimimista. Op-

pilaat työskentelevät ryhmissä, jolloin muilta saadaan tukea hankalien tehtävien 

ratkaisemiseksi. Myös opettajan rooli kotitalousopetuksessa on suuri. Opettaja 

tukee ja ohjaa oppilaita oppimisprosessin aikana ja on hyvin tiiviisti oppilaiden 

kanssa tekemisissä.  

 

 
4.2 Opetuskokonaisuuden suunnittelu 

 
Projektin suunnittelua ohjasi kurssin yleinen tavoite opeta toisin ja poistu muka-

vuusalueelta -ajattelu sekä meillä kaikilla soveltavassa harjoittelussa punaisena 

lankana ollut kestävä kehitys. Halusimme rakentaa sellaisen kokonaisuuden, 

jossa pääsemme haastamaan itseämme hieman vieraamman aiheen äärellä. 

Meille oli tärkeää päästä rohkeasti kokeilemaan uutta ja poistua samalla oman 

mukavuus alueen ulkopuolelle, jolloin opetus on tavanomaisesta opetustavasta 

poikkeavaa. Esimerkiksi opetuksessa käytettävät pelillistämisen keinot olivat 
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meille kokonaan uusi tuttavuus. Myös jätteiden lajittelua oli syytä kerrata ennen 

oppituntien pitämistä.  

 

Halusimme myös luoda kotitalousoppitunnin, joka ei olisi suorasti sidoksissa 

ruokaan. Tarkoituksena oli hyödyntää oppilaiden työskentelytavoissa ryhmä- ja 

vuorovaikutustaitoja, oppilaiden omaa asiantuntijuutta, työpistetyöskentelyä se-

kä pelillistämistä. Näistä lähtökohdista halusimme lähteä luomaan kotitalous-

opetukseen opetuskokonaisuutta, jossa oppilaat itse ottavat selville, mitä roskil-

le ja kodin jätteille tapahtuu roskiin laittamisen jälkeen. Moni nuori ei välttämättä 

tule ajatelleeksi roskan matkaa kotitalon piharoskiksesta tai kerrostalon roska-

katoksesta jätteiden lajittelupisteeseen, josta suurin osa saadaan otettua hyöty-

käyttöön esimerkiksi uusioenergiaksi.  

 

Halusimme saada oppilaat pohtimaan kestävän tulevaisuuden palasia sekä 

saada heidät ajattelemaan omia kulutustottumuksia. Kestävä kehitys ja vastuul-

lisuus olivat opetuskokonaisuuden isoja tausta-ajatuksia. Ennen kaikkea toi-

voimme, että oppilaat viihtyisivät kummallakin ainedidaktiikan oppitunnilla. Oppi-

tuntien rakenne poikkesi hyvin paljon oppilaiden tavanomaisista oppitunneista, 

jonka vuoksi halusimme luoda kokonaisuuden, jossa on myös huomioitu kysei-

sen ikäryhmän kiinnostuksen kohteet. Ajattelimme pelillisyyden ja Amazing ra-

ce-kilpailun sopivan hyvin yhdeksäsluokkalaisille. Kilpailusta saatava smoothie / 

pirtelö palkinto toimi myös innostusta lisäävänä tekijänä oppilaille.  

 

4.3 Opetuskokonaisuuden tavoitteet 

 

Opetussuunnitelman laaja-alaisista tavoitteista nostimme opiskelumme keskei-

simmiksi teemoiksi itsestä huolehtimisen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4) 

ja vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen (L7). Jätteiden lajittelu 

ja kierrättäminen ovat tärkeitä teemoja osana kestävän tulevaisuuden rakenta-

mista, mutta ennen kaikkea ne on osa jokapäiväistä arkeamme. Tavoitteenam-

me oli perehtyä aihealueeseen oppilaiden kanssa niin, että he pääsisivät itse 

osallistumaan oppitunneilla mahdollisimman paljon. Oppilaat saivat toimia myös 

asiantuntijoina ja opettaa aihealueita muille oppilaille.  
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Opetuskokeilun tavoitteena oli lisätä oppilaiden tietoja jätteiden käsittelystä ja 

rohkaista oppilaita pohtimaan jätteiden ja kulutuksen vähentämistä arjen aska-

reissa. Tärkeää oli oppia ymmärtämään, mitä jätteille tapahtuu roskiin viemisen 

jälkeen ja miksi lajittelu on tärkeää. Opetussuunnitelman perusteiden kotitalou-

den tavoitteiden mukaan tavoitteenamme opetuskokonaisuuteen olivat: 

 

Taulukko 1. Käyttämämme Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

kotitalouden tavoitteet (POPS, 2014, s. 438.) 

 

 
 
 
Usein jätteiden lajittelu ja kierrätys saattavat joidenkin mielestä tuntua turhaut-

tavalta ja ylimääräiseltä vaivalta, jota tulee noudattaa vain ulkopuolisesta pakos-

ta (Wennonen & Palojoki, 2015, s. 7). Halusimme työllämme osoittaa, kuinka 

tärkeästä ja vastuullisesta aiheesta on kyse. Samalla halusimme poistua omalta 

mukavuusalueeltamme, perinteiseltä ruokakasvattamiselta ja haastaa itseämme 

kokeilemaan uutta, jotta pystyisimme oppimaan mahdollisimman paljon opetus-

kokeilusta. 

  

 
T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan 
työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.  
 

L3, L6, L7 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovai-
kutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja 
yhteisön toiminnassa. 
 

L2, L6, L7 

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liitty-
vää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perusta-
na. 
 

L1, L4 

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan 
huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. 
 

L1, L7 
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4.4 Opetuksen toteutus 

 
Oppitunti 1 

 

Ensimmäisellä oppitunnilla jaoimme oppilaat neljään eri ryhmään. Ryhmien tar-

koitus oli selvittää annetun jätelajin kierrätys ja uudelleen käyttö. Ryhmien ai-

heiksi valikoituivat paperi & kartonki, biojäte, lasi & metalli sekä muovijäte. An-

noimme oppilaille tiedonhankintaa varten listan lähteitä, joista pystyi lähteä et-

simään tietoa kunkin jätelajin kierrätyksestä ja uudelleenkäsittelystä (LIITE 1). 

Annoimme myös listan asioista, mitä halusimme esityksestä löytyvän. Näitä oli-

vat: Mitä kaikkea teidän jätelajiinne saa laittaa? Mitä sinne ei saa laittaa? Miksi? 

Mihin jäte kuljetetaan käsiteltäväksi? Kerro tarkasti mitä jätteestä valmistetaan? 

Ja kuinka valmistus tapahtuu? 

 

Aikaisemmin mainittujen laaja-alaisten osaamisalueiden lisäksi työssämme 

näyttäytyi kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), ajattelu ja op-

pimaan oppiminen (L1) sekä viestintä- ja teknologinen osaaminen (L5). Oppilaat 

työskentelivät kumpanakin oppituntina pienryhmissä asiantuntijoiden roolissa 

ratkoen erilaisia rasteja, jolloin heidän tuli osata kommunikoida muiden ryhmän 

jäsenten kanssa. Ryhmät arvottiin mahdollisimman sekalaisiksi. Ajattelu ja op-

pimaan oppiminen näkyivät oppilaiden kannustamisessa havainnoimaan, tark-

kailemaan, ideoimaan, tuottamaan ja jakamaan tietoa kattavasti. Oppilaille sel-

vennettiin, että tieto voi rakentua usealla eri tavalla, päättelemällä, intuitiivisesti, 

yksin tai yhdessä muiden kanssa. Viestintä- ja teknologinen osaaminen puoles-

taan näkyi oppilaiden käyttäessä kannettavia tietokoneita ja padeja tiedon 

haussa sekä PowerPoint-ohjelman käyttäminen esityksen kokoamista varten.  

 

Ensimmäisen oppitunnin lopuksi jokainen ryhmä esitteli oman esityksensä. Pai-

notimme oppilaille tunnin alussa, että mitä kattavammat esitykset he tekisivät, 

sitä paremmat mahdollisuudet heillä on seuraavan viikon kilpailuissa. Koros-

timme oppilaille myös sitä, että heidän tulisi sisällön lisäksi kiinnittää huomiota 

myös esitysten ulkoasuun. Oppilaat onnistuivatkin luomaan upeita esityksiä niin 

tietoon, kuin ulkoasuun perustuen. 
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Oppitunti 2 

 

Toisen oppitunnin pääteemana oli Amazing Race-tyyppinen kilpailu, jossa oppi-

laiden tuli löytää omissa pöytäryhmissä ympäri koulua olevat rastit ja suorittaa 

rasteilta löytyvät tehtävät. Oppilaat saivat siis palata ensimmäisen kerran jae-

tuista ryhmistä omiin ryhmiin, jolloin jokaisessa ryhmässä oli yksi asiantuntija 

yhdestä jätelajista. Rastit sijaitsivat ympäri koulua, kaikki kuitenkin koulunsisäti-

loissa. Annoimme rastivihjeet arvoituksin, ja se toikin oikein mukavan lisän oppi-

tuntiin. Pelillisyys myös edisti oppimisen iloa sekä vahvisti kykyjä luovaan ja oi-

valtavaa ajatteluun.  

 

Taulukko 2. Amazing Race –kilpailun rastivihjeet 
 

VIHJE: PAIKKA: 
1)  Paikka, mikä on täynnä viisautta ja tietoa. Kirjasto 
2) Lähempänä kuin arvaatkaan. Kotitalousluokka 
3) Paikka, missä biojätettä eniten kertyy. Ruokala 
4) Paikka, josta jokainen kävelee ainakin kaksi kertaa päi-
vässä. 

Aula 

5) Paikka, missä voit kuulla pallojen pomput Liikuntasali  
6) Paikassa kuuluu usein surinaa ja puikkojen kilinää. Tekstiilityönluokka 
 

Ensimmäisellä rastilla oppilaiden tuli ratkaista kierrätysristikko (LIITE 2). Toisella 

rastilla puolestaan sijoittaa annetuista esineistä oikeat metallinkeräykseen. Mi-

käli esine ei kuulunut metallinkeräykseen, oppilaiden tuli pohtia mihin jätelajiin 

esine tulisi sijoittaa (LIITE 3). Kolmas rasti oli pohdinta tehtävä, jossa oppilaiden 

tuli pohtia banaaninkuoren kierrätystä taloyhtiössä ja sen eroavaisuutta omako-

titalossa (LIITE 4). Neljäs rasti sisälsi YouTube –videon katselun muovin mat-

kasta, jonka jälkeen oppilaiden piti keksiä keinoja vähentää muovijätteen mää-

rää omassa elämässä (LIITE 5). Viidennellä rastilla oppilaiden tuli järjestää kar-

tongin uudelleenkäsittelyn vaiheet oikeaan järjestykseen (LIITE 6). Viimeisellä 

eli kuudennella rastilla (LIITE 7) oppilaiden piti lukea teksti lasin kierrätyksestä, 

jonka jälkeen heidän tuli vastata lasin kierrätystä koskeviin kysymyksiin. Rastit 

ja niiden tehtävät on kuvattu liitteissä täysin identtisesti vastaamaan opetustilan-

teen rasteja. 
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Ennen kilpailun aloitusta kertasimme kyselemällä, jokaisen valikoimamme jäte-

lajinkierrätyksen (paperi & kartonki, biojäte, lasi & metalli sekä muovijäte) pää-

piirteet muistin virkistämiseksi. Ohjeistimme oppilaita kilpailuun ja kerroimme, 

että siihen oli varattu aikaa 45 minuuttia. Pyysimme, että jokaisen rastin jälkeen 

oppilaat tulevat tarkastuttamaan vastaukset meiltä kotitalousluokasta. Myös ras-

tivihjeet näkyivät luokan valkokankaalla (LIITE 8). Päätimme myös, että ensim-

mäinen ryhmä aloittaa ensimmäisestä rastista, toinen taas toisesta, kolmas 

kolmannesta ja neljäs ryhmä neljännestä rastista. Painotimme, että mitä pa-

remmin rastit tulisi suoritettua, sitä herkullisempia raaka-aineita oppilailla olisi 

palkinnoksi tienattuna.  

 

Kilpailun päätyttyä oppilailla oli puolituntia aikaa valmistaa voitetuista raaka-

aineista riippuen smoothiet tai pirtelöt sekä hoitaa omat työpisteet kuntoon. Sa-

malla keskustelimme oppilaiden kanssa rasteista ja opituista asioista. Oppitun-

tien lopussa teimme vielä Kahoot! -kyselyn opituista asioista ja oppituntien mie-

lekkyydestä.  

 

4.5 Opetuskokonaisuuden reflektointi 

 

Koimme reflektoinnin antoisana, koska opetuskokonaisuus toteutettiin kahdelle 

eri yhdeksännen luokan ryhmälle. Pystyimme näin vertailemaan kahden eri 

ryhmän suhtautumista sekä toiminta- ja oppimistapoja Roskan matkassa–

opetuskerralla. Ryhmien välillä oli suuri ero siinä, kuinka ryhmät kokonaisuu-

dessaan suhtautuivat aiheeseemme ja valitsemiimme työskentelytapoihin. Toi-

nen ryhmä innostui selkeästi luontevammin projektista ja oli hyvin itseohjautuva. 

Toisessa ryhmässä taas muutaman oppilaan negatiivinen suhtautuminen ken-

ties vaikutti myös muun ryhmän työskentelyyn ja heitä pitikin patistella eteen-

päin melko usein ja voimakkaasti.  

 

Opetuskokonaisuuden aihe ja oppimistehtävien taso oli verrannollinen oppilai-

den osaamisen. Toisen ryhmän kanssa jouduimme auttamaan enemmän tie-

donhankinnassa ja Powerpoint-esitysten luonnissa paljon toista ryhmää enem-
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män. Yksi oppilas totesikin ensimmäisen tiedonhankintatunnin jälkeen tunnin ol-

leen kidutusta. Itseohjautuva ja innostunut ryhmä taas hioi esityksiään viimei-

seen asti ja he todella paneutuivat aiheeseen. Olimme tehneet tietojen etsimi-

sen kierrätyksestä ja jätteiden uudelleenkäsittelystä oppilaille mahdollisimman 

vaivattomaksi. Tiedonhankinnan avuksi olimme etsineet valmiiksi oppilaille kat-

tavia lähteitä aiheesta, josta he löytäisivät tarvitsemiaan tietoja. Käytimme apu-

na esimerkiksi HSY:n jäteopasta, josta löytyi ajantasaista tietoa eri jätelajien la-

jittelusta Pääkaupunkiseudulle. Valmiit lähteet olivat välttämättömiä oppitunnin 

rajoitetutun keston vuoksi. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän tiedonhankintaan 

käytettävissä, oppilaita olisi voinut haastaa vielä enemmän etsimään itsenäises-

ti tietoa. 

 

Ainedidaktisessa opetuskokonaisuudessamme hyödynsimme toiminnallisia 

opetusmenetelmiä, jossa oppilaat ovat aktiivisessa roolissa osana oppimispro-

sessia. Opetusmetodina hyödynsimme sosiokonstruktivismin mukaista yhdessä 

tekemistä ja ilon kautta oppimista, jolloin oppiminen tapahtui konstruktiivisesti 

oppilaiden itse rakentaessa tietoa sosiaalisissa konteksteissa ja vuorovaikutusti-

lanteissa. Opetuksen toteutuksessa sovelsimme myös tutkivan oppimisen piir-

teitä. Kokemukset toiminnallisten menetelmien käyttämisestä oppitunneilla oli-

vat myönteisiä. Kiinnitimme huomiota siihen, kuinka eri tavoin ryhmät ryhtyivät 

etsimään tietoa ensimmäisellä oppitunnilla. Toiselle ryhmälle toiminnallinen 

työskentelytapa oli huomattavasti tutumpaa verrattuna toiseen ryhmään. Tämän 

vuoksi opettajan on tärkeää kiinnittää huomiota ohjeistuksen tarkkuuteen. 

Loimme Internettiin oppilaille yhteisen oppimisalustan, josta löytyi linkit ohjeisiin 

ja jätteiden lajittelua koskevaan tietoon ja koimme tämän hyväksi ja toimivaksi 

ratkaisuksi.  

 

Toiminnallisessa työskentelyssä korostimme oppilaille ryhmätyöskentelytaitoja, 

kuten tasavertaista ryhmän jäsenten huomioimista ja kuuntelemista. Tämän li-

säksi korostimme ajanhallintaa, sillä oppilaiden tuli saada esitykset valmiiksi en-

simmäisen oppitunnin aikana. Muussa tapauksessa oppilaiden tuli jatkaa esitys-

ten viimeistelyä kotiläksynä. Tämä lisäsi myös oppilaiden keskittymistä opetet-

tavaa asiaa kohtaan. Tämän lisäksi kiinnitimme huomiota myös tapaamme 

opettaa yhdessä. Huomasimme, että yhteisopettajuudessa äärimmäisen tärke-
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ää on suunnitella oppitunnit ennalta niin, että opetuspari tietää miten toimitaan 

kussakin tilanteessa. Kun oppitunti käydään yhdessä läpi, vältytään tilanteilta, 

joissa vaarana on päällekkäisten ja ristiriitaisten ohjeiden antaminen oppilaille. 

Oppilaiden on tällöin myös vaikea seurata ohjeistuksia, mikäli kummatkin opet-

tajista antaa ohjeita yhtaikaa. Yhteisopettajuus oli myös yksi osa ainedidaktista 

kehitysprojektia. Yhdessä opettaminen vei yksin opetettaviin kertoihin verrattu-

na enemmän aikaa, mutta samalla se antoi myös varmuutta ja turvaa opetuk-

seen. Yhdessä opettamisessa korostui myös oppilaan tuntemus. Kahden opet-

tajan oli helpompi havainnoida oppilaiden työskentelyä verrattuna yksin opetta-

miseen, jolloin huomio kiinnittyy helposti kovaäänisimpiin oppilaisiin hiljaisten 

jäädessä enemmän taka-alalle.  

 

 

4.6 Eri toteutusmahdollisuuksia 

 

Toteutimme tämän oppimiskokonaisuuden soveltavan harjoittelun yhteydessä 

kahdella eri opetuskerralla. Tavoittelimme projektissa tutkivan oppimisen hyö-

dyntämistä oppimisen välineenä. Projektin pidempi kesto olisi tukenut tutkivan 

oppimisen mallin yksityiskohtaisempaa toteutumista. Tutkivan oppimisen peri-

aatteiden mukaan oppiminen tapahtuu kehämaisesti uusia ongelmia ratkoen. 

(Hakkarainen, Lonka, Lipponen, 2008, s. 265.) Pidemmän opetuskokeilun aika-

na olisimme myös voineet järjestää esimerkiksi vierailuja erilaisiin jätteiden kä-

sittelylaitoksiin. Vierailujen pohjalta oppilaat olisivat voineet selvittää lisää tietoa 

jätteiden käsittelystä ja ratkoa uusia esille tulleita asioita aikaisemmin opittujen 

tietojen avulla. Myös oppilaiden omien blogien kirjoittaminen jokaisen jätelajin 

kierrätyksen saloista tukisi oppimista ja takaisi sen, että materiaaleihin voisi pa-

lata myöhemmin. Vaihtoehtoisesti portfolion kokoaminen voisi olla hyvä tapa 

oppia, mutta blogialustat olisivat useampien saatavilla ja tieto näin kaikkien käy-

tettävissä – blogit ovat mielestämme ehkä portfoliota parempi vaihtoehto.  

 

Mielenkiintoista olisi ollut myös antaa oppilaiden innovoida, millaisia uusia tapo-

ja jätteiden hyödyntämiseen olisi. Eri alojen asiantuntijat ja kierrätyslaitosten 

vierailut voisivat inspiroida oppilaita hienoihin ja jopa kauas kantaviin ideoihin. 
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Ehkä jopa innovointikilpailu koko koululle? Kierrätys on aiheena hyvin hedelmäl-

linen oppiainerajat ylittävään opetukseen. Tämän päivän kertakäyttökulttuurin 

vaikutukset ovat globaaleja ja kaikkia yhdistäviä suuria ongelmia, joten olisi hy-

vä haastaa oppilaita ajattelemaan jätteiden lajittelua, kierrätystä, elinkaariajatte-

lua ja kestävää kuluttamista maailmanlaajuisesti. Oppilaiden kanssa voisi pohtia 

yhdessä keinoja jätteiden lajittelun parantamiseksi eri maiden välillä ja pohtia 

kertakäyttökulttuurin globaaleja vaikutuksia, kuten ilmastonmuutosta.  

 

Aiheeseen sopisi myös teemaviikko, jossa olisi mukana useita eri oppiaineita, 

kuten yhteiskuntaoppi, biologia ja maantieto tai melkeinpä kaikki oppiaineet. 

Oppilaat voisivat keksiä tiimeissä erilaisia ideoita jätteiden vähentämiseen ja 

kierrättämiseen liittyen. Teemaviikon punaisena lankana olisi puhtaampi ja hy-

vinvoivempi maapallo. Aiheesta voisi järjestää esimerkiksi kilpailun, jonka finaa-

liin teemaviikko voisi päättyä. Voittajalle olisi luvassa kestävän kehityksen mu-

kainen palkinto. 
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5 Pohdinta 
 
 
Kokonaisuutena opetuskokeilumme yhdisti tutkivan oppimisen kautta jätteiden 

lajittelun kestävän kehityksen näkökulmasta ja pelillisyyden. Tavoittelimme, että 

oppilaat saisivat paremman käsityksen siitä, mitä erilaisille jätteille tapahtuu nii-

den roskiin heittämisen jälkeen. Näkökulmamme sopi hyvin sosiokonstruktivisti-

seen opetuskäsitykseen, jonka mukaan oppilaat pyrkivät hankkimaan ja raken-

tamaan uutta tietoa yhdessä (Kauppila, 2007, s. 119–120). Opetuskokeilun suu-

rin anti oli oppilaille uusien käsityksien muodostuminen jätteiden kierrätyksestä 

ja niiden elinkaaresta. Opetuskokeilumme kaksi opetuskertaa oli aiheen käsitte-

lyyn tutkivan oppimisen näkökulmasta hyvin lyhyt, mutta pääsimme hyödyntä-

mään tutkivan oppimisen piirteitä. Työssämme oppilaat pääsivät itse selvittä-

mään jätteiden lajittelun nykytilaa ja jakamaan tietoa muille. Jos käytössä olisi 

ollut enemmän aikaa, olisimme voineet haastaa sekä itseämme että oppilaita 

pohtimaan kiertotalouden mahdollisuuksia pidemmälle kuten jo luvussa 4.6 asi-

aa pohdimme.  

 

Opetuksessamme pääsimme hyödyntämään pariopetusta, mistä oli hyötyä 

etenkin oppilaiden rakentaessa omia esityksiään jätteiden lajittelusta. Tiedon-

haun prosessissa ja esitysten rakentamisessa opettajan tuki oli tarpeellista. Toi-

saalta suunnittelimme opetuskokonaisuuden myös sellaiseksi, että sen voi yksi 

opettaja toteuttaa oman luokkansa kanssa helposti. Amazing Race- tyyppinen 

kisailu ei ollut oppilaille aikaisemmin tuttua, mutta pelaaminen sujui ongelmitta 

ja tuntui olevan miellyttävä tapa oppia uusia asioita. Jätteiden lajittelusta ja kier-

rätyksestä oppilailla olisi pitänyt olla perustavat tiedot, sillä sisällöt kuuluvat koti-

talouden seitsemännen luokan pakollisiin opintoihin. Ensimmäisellä tunnilla esi-

tyksiä koostettaessa huomasimme, etteivät kaikki perusasiat jätteiden lajittelus-

ta kuitenkaan olleet täysin muistissa. Siten opetuskokonaisuutemme tehtävien 

vaikeustaso oli sopivan haastava suhteessa oppilaiden aikaisempaan todellisen 

osaamisen tasoon.  

 

Suurimpana haasteena opetuskokeilussamme oli oppilaiden ennalta tuntema-

ton suhtautuminen oppitunteihimme. Motivoituneet oppilaat pitivät työskentely-
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tapaamme mielekkäänä, mutta muutamat oppilaat, joita aihe ei kiinnostanut, ei-

vät motivoituneet juuri yrittämään. Opetuskokonaisuuttamme voisi jalostaa si-

ten, että ensimmäiselle tunnille kehitettäisiin aiheeseen johdattavia tehtäviä, jot-

ka motivoisivat ja herättäisivät oppilaita aiheeseen ja toisivat asiaa lähemmäs 

jokaisen omakohtaisia kokemuksia (Salmela–Aro, 2018, s. 11–12). Wennosen 

ja Palojoen (2015, s. 16) mukaan vastuullisuuteen kasvaminen on mahdollista 

vain silloin kun ihminen löytää tarttumapintoja omaan elämäänsä. 

 

Jätteiden lajittelun käsittely kotitaloustunneilla antaa oppilaille mahdollisuuksia 

vastuulliseksi kansalaiseksi ja kuluttajaksi kehittymisessä (POPS, 2014, s. 437). 

Vastuullisuuteen liittyvä muiden huomioiminen ja omista toiveista luopumista on 

mahdollista harjoitella kotitalousopetuksessa (Wennonen & Palojoki, 2015, s. 

23). Aiheena kierrätys ja jätteiden lajittelu eivät välttämättä lähtökohtaisesti ole 

jokaista oppilasta suoraan motivoivia. Tavoitteemme mukaan kuitenkin toi-

voimme, että jätteiden käsittelyn syvempi tarkastelu toisi kuluttamisen vaikutuk-

sia lähemmäs jokaisen omaa elämää. Opetuskokeilussamme pyrimme edistä-

mään jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä muodostuisi oppilaille jotain omakoh-

taista arvostusta. Kestävän kehityksen mukaisesti halusimme lisätä oppilaiden 

ymmärrystä siitä, kuinka jätteet kiertävät yhteiskunnassamme ja millaisia vaiku-

tuksia lajittelulla on.  

 

Toisaalta olisimme voineet käyttää vielä enemmän aikaa siihen, jotta oppilaat 

olisivat ymmärtäneet paremmin sen mitä käsittelemämme materiaalit ovat ja 

miksi niiden lajittelu eroaa toisistaan. Saamamme palautteen mukaan oppilaat 

oppivat uusia asioita kierrätyksestä ja jätteiden lajittelusta. Jos pitäisimme uu-

destaan tämän opetuskokonaisuuden, voisimme keskittyä vielä enemmän sii-

hen, että oppilaista tulisi todella oman kierrätyslajinsa asiantuntijoita. Mahdolli-

suuksien mukaan oppilaat voisivat opettaa toisilleen oppimiaan asioita, tai rat-

kaista yhdessä sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät tiedon jakamista ja yhdessä 

pohtimista. Myös aivan uusia mahdollisuuksia antaisivat tehtävät, joissa keski-

tyttäisiin pohtimaan sitä, kuinka tuottaisimme ylipäätään vähemmän jätettä.  

 

Kestävän kehityksen omaksumisessa olennaista on elinikäinen oppiminen mo-

ninaisissa oppimisympäristöissä, joka johtaa muutosta kohti kestävämpää tule-
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vaisuutta ja yhteiskuntaa. Näin ollen opettamisessa tulisi ottaa myös huomioon 

näkökulmat sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Ekoteot johtavat laa-

jempaan kokonaisuuteen – ekologisesti kestävä tulevaisuus, jota ihmiset ja yh-

teiskunta omilla harkituilla valinnoillaan edesauttavat. (Siirilä, 2016, s. 180.) Ky-

seistä ideologiaa voimme omassa työssämme hyödyntää eri opetuskokonai-

suuksien käsittelyssä, muun muassa painottaen elinkaariajattelua, joka myös 

toimi punaisena lankana tässä ainedidaktisessa kehittämisprojektissa. 
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6 Summary 
 

The aim of this development project was to improve pupils’ knowledge of recy-

cling and post processing by attributes of the exploratory learning. The project 

was titled “The journey of the trash – sustainable development from the point of 

view of waste management”.  The project consisted of two lessons - the first 

lesson focused on collaborative cooperation skills and the second one on func-

tional learning as a playing-method, which we called the Amazing race. 

 

The goal was to increase pupils’ knowledge about the whole process of recy-

cling and to find out how much people recycle in Finland. The lessons of the 

development project combines the methods of communal learning, pupils’ ex-

pertise, functional learning, example spot working and playing. Functional learn-

ing methods are effective because the pupil has an active role in the learning 

process. Example playing as a learning method is a branch of functional learn-

ing. (Moilanen and Salakka, 2016.) 

 

According to the socio constructivist learning theory, the teacher is an important 

contributor in pupils’ learning and the structure of knowledge. The pupil should 

instead seek sensibility in his/her own learning. Cognitive processes become 

active in social situations when learning is constructed. Pupils have the ability to 

find information and to understand upcoming challenges. Step by step they pro-

gress towards producing knowledge rather than just passively receiving 

knowledge. They gather new information around previous knowledge by learn-

ing strategies which are appropriate for themselves. (Kauppila, 2007.) 

 

Exploratory learning exploits learning which happens in the zone of proximal 

development and example teamwork has an important role in it. The essential 

idea behind exploratory learning is that solving assignments and questions are 

meaningful and pupils can experience flow. (Hakkarainen et all, 2008.) The de-

velopment project involves the features of the exploratory learning, but due to 

limited time, we couldn’t use all the steps of the entire process. 
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The purpose of the development project was to get pupils research different 

kinds of waste and learn what happens after sorting. How does the recycling go 

step by step? What are the recovered products after recycling? The essential 

parts of the project were technology as an important instrument in information 

retrieval and shared expertise. The teaching entirety The journey of the trash 

was realized for two classes in ninth degree. The main focus on the first lesson 

was group projects. Groups searched information about different forms of waste 

and their recycling processes and reutilization options. Every group had differ-

ent types of waste: 1. metal and glass, 2. paper and carton, 3. organic waste 

and 4. plastic. The pupils gave the presentations of their projects to others in 

the classroom. On the second lesson, the pupils competed in diverse expertise 

groups. The competition was a checkpoint game like the Amazing race. The 

checkpoints consisted of different puzzles related to the last lesson. The better 

the pupils managed, the more delicious smoothie or milkshake they got to pre-

pare. From every checkpoint group won ingredients which were chosen by sus-

tainable development.  

 

The socio constructivist learning theory the leaded procession of the teaching 

entirety. Collaborative cooperation skills, peer teaching and functional learning 

showed up as an important part of the lessons. Therefore, home economics 

teaching represents socio constructivist learning by the sense of community and 

self-determination. The project pointed out to the pupils a way of cultivating and 

developing their attitude towards recycling. The pupils were encouraged not to 

throw away things and food which may be reutilized. 

 

There were noticeable differences between the classes. The biggest difference 

was pupils’ attitudes towards the topic of recycling and working methods. One 

class was excited right from the beginning and seemed determined as a group. 

The other class had a few pupils with a negative attitude which had a bad influ-

ence on the rest of the class. They needed more motivation for working and 

playing compared with the other class. The supervising teacher wasn’t sur-

prised of the differences between the two classes. She pointed out that the pu-

pils’ behavior was sincerely common. Nevertheless, the topic and the learning 

exercises were convenient considering the pupils’ abilities and skills. The whole 
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entirety of the project succeeded in achieving the drift and pursuit for a way of 

variant teaching.   
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

 
Linkki ryhmätyön ohjeisiin ja materiaaliin; http://bit.ly/RoskanMatkassa 
 
Oppilaat pystyivät etsimään tietoa; www.kiitoskunlajittelet.fi 
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LIITE 2.2  

 
1. Jätelaji jonka mukana ei saa laittaa kertakäyttöastioita 

2. Nämä voi helposti palauttaa kierrätykseen kauppareissun yhteydessä 

3. Nämä auttavat pitämään paperit yhdessä. Ei tarvitse poistaa paperinke-

räystä varten. 

4. Mukana kuljetettava yhteydenpitoväline, joka rikkoutuessaan kierrätetään 

sähkö- ja elektroniikkaromuna 

5. Synonyymi pehmeäkantiselle kirjalle 

6. Jätelaji, jonka mukana kierrätetään myös pahvilaatikot 

7. Kätevä ”valmiiksi pakattu” eväsherkku, joka kuljetetaan meille Suomeen 

jopa tuhansien kilometrien päästä.  

8. Minkälaisia paperikasseja ei saa laittaa paperin keräykseen? 

9. Näitä käytettiin ennen vanhaa, kun piti saada yhteyttä kaveriin tai vaikka 

naapurin mummoon. Nämä saa laittaa paperinkeräykseen.  

10.  A-kirjain 

11. Tällaisia käytetään usein jouluna tai syntymäpäivillä. Ei saa laittaa pape-

rinkeräykseen. 

12.  Usein varsinainen kertakäyttötuote, joka saattaa jäädä lukematta joissa-

kin perheissä. 

13.  Erikseen kerättävästä vaaleasta toimistopaperista valmistetaan? 

14. Mikä on pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki?  

15.  Luonnossa sijaitseva paikka, josta saadaan paperin raaka-ainetta eli 

puuta.  

16.  Mikä on tyypillisin paperin keräykseen päätyvä tuote? 

17.  Millä aikakauslehdet ovat usein päällystetty? 
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