
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodin pienkoneiden turvallisuutta 
yhteistoiminnallisesti oppimassa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Kotitalousopettajan opintosuunta 
Ainedidaktinen kehittämisprojekti  
Toukokuu 2018 
Elisa Ouedraogo  
Essi Koli 
Heidi Kiuru 
 
Ohjaajat: Anne Malin ja Kristiina 
Janhonen 

 
 



 

Sisällys 
 

1 JOHDANTO 3 

2 YHTEISTOIMINNALLISUUS KOTITALOUSOPETUKSESSA 4 

2.1 Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys opetuksen taustalla  5 

2.2 Yhteistoiminnallisesti oppimassa     7 

3 PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 

OPETUSKOKEILUN TAUSTALLA 10 

3.1 Turvallisuus kotitalousopetuksen sisällöissä ja tavoitteissa  11 

3.2 Turvallinen oppimisympäristö      10 

3.3 Laaja-alaisen osaamisen toteutuminen opetuskokeilussa  12 

4 OPETUSKOKEILUN TOTEUTUS 15 

4.1 Yhteistoiminnallisen työskentelyn suunnittelu    15 

4.2 Työpistetyöskentely       17 

4.3 Opetuskokeilun onnistuminen      20 

4.4 Aamunavaus        22 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 22 

SUMMARY 26 

LÄHTEET 27 

LIITTEET 30 

 

 



 

 

1 Johdanto 
 

Teknologialla on merkittävä rooli kotitalouksien toimintojen helpottamisessa 

(Haveri, 2009, s. 47–49). Hyödyntääkseen teknologiaa inhimillisten tarpeiden 

tyydyttämiseen kotitalouden toimijat tarvitsevat tietoa. Tällä tiedolla voidaan 

tarkoittaa valmiita toimintaohjeita tai sääntöjä, mutta myös kokemuksellista tietoa. 

Tiedon avulla kehittyy teknologisia taitoja, kuten kyky hyödyntää kodin 

teknologisia laitteita. (Haveri, 2009, s. 50–55.)  

 

Kotitalousopetuksessa kotitalouskoneiden turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot 

ovat tärkeitä opittavia asioita ennen työskentelyn aloittamista, mutta tästä seuraa 

helposti teorian ja käytännön erottuminen toisistaan. Haverinen viittaa Deweyn 

(1999) ajatukseen toiminnan ja teorian yhdistämisestä käytännön toiminnassa 

pohtiessaan kotitalouden taitojen opetusta. Hän haastaakin opettajia 

kokemuslähtöisen oppimisen suunnitteluun (Haverinen, 2009, s. 7–10.) 

Haverinen viittaa Palojoen (1998) huoleen siitä, että tiedon ja käytännön yhteyttä 

ei voi ymmärtää ilman teorian ja käytännön yhteenkietoutumista opetuksessa. 

 

Peruskoulun päättövaiheessa mitattujen kotitalouden oppimistulosten 

perusteella opettajien toivotaan omaksuvan enemmän oppilaita osallistavia 

kokemuksellisia ja toiminnallisia työtapoja opetukseensa, jolloin oppimistehtävät 

haastaisivat oppilaita enemmän tiedon tuottamiseen (Venäläinen, 2015, s.169–

170). Opetussuunnitelman oppimiskäsityksessä painotetaan oppilaan aktiivista 

toimijuutta sekä vuorovaikutusta toisten oppilaiden, opettajien ja 

oppimisympäristön kanssa (POPS, 2014, s. 17). Lisäksi kokemuksellisuutta ja 

toiminnallisuutta tuodaan opetussuunnitelmassa esiin työtavoista puhuttaessa 

(POPS, 2014, s. 30). Mäntylä (2013, s. 9) toteaa, että toiminnallinen aktiivisuus 

ja aiempien kokemusten aktivointi syventävät opittavaa asiaa ja lisäävät myös 

tiedollista aktiivisuutta. 

 

Tässä opetuskokeilussa tavoitteena on sisällyttää kodin kone- ja 

laiteturvallisuuteen liittyvä teoriatieto osaksi sosiokonstruktiivisen 



 

oppimiskäsityksen mukaisia yhteistoiminnallisia työtapoja. Oppilaiden rooli tiedon 

tuottajana korostuu sen sijaan, että opettaja antaisi valmiina ohjeet toiminnalle.  

  



 

2 Yhteistoiminnallisuus kotitalousopetuksessa  
 

Kotitalouden opetussuunnitelma korostaa vuorovaikutuksen ja yhdessä elämisen 

valmiuksien merkitystä sekä yhdessä toimimisen tavoitetta. 

Yhteistoiminnallisuuden korostuminen tulee esiin yhteistyöhön -ja 

vuorovaikutustaitoihin liittyvistä tavoitteista erityisesti tavoitteissa T8-T9 (POPS, 

2014, s. 437–438). 

 

2.1 Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys opetuksen 

taustalla  

 

Sosiokostruktivismin mukaan ihmisen todellisuus riippuu ihmisen 

käsitteellistämisen ja konstruoinnin tavasta. Ihminen kokee maailman sellaiseksi, 

kuin hän on sen mieleensä rakentanut. Sosiokonstruktiivinen oppimisen teoria 

korostaa oppilaan aktiivista roolia tiedollisten käsitysten rakentamisessa, sen 

sijaan, että ne tulisi valmiina opettajalta. (Kauppila, 2007, s. 36.) Konstruktivismi 

jaetaan kahteen pääsuuntaukseen, yksilökonstruktivismiin, jota kutsutaan myös 

radikaaliksi konstruktivismiksi ja sosiokonstruktivismiin. Yksilökonstruktivismi 

kohdistuu yksilön tiedon muodostumiseen, johon liitetään esimerkiksi oppijan 

kognitiiviset taidot. Sosiokonstruktivismi taas ottaa huomioon sosiaalisen tason 

tiedon rakentumisessa, johon sisältyy käsitys tiedon sisältämistä sosiaalisista 

sopimuksista ja yhteisesti jaetuista merkityksistä. (Kauppila, 2007, s. 35.) 

 

Sosiokonstruktiivisen oppimisnäkemyksen mukaan, oppiminen konstruoidaan 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä oppimisnäkemys pitää oppimista 

laaja-alaisena prosessina, jossa esimerkiksi itseohjautuvuus, sisäinen ja ulkoinen 

reflektio, arvopäämäärien hahmottaminen ja yhteistyö ovat merkityksellisiä. 

(Kauppila, 2007, s. 48.) Sosiokonstruktiivinen oppimisnäkemys korostaa 

opiskelijan aktiivisuutta ja opettajan rooli muuttuu tiedon siirtäjästä 

tiedonhankintaprosessin rakentavaksi ohjaajaksi. (Kauppila, 2007, s. 50.)  

 

Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys haastaa opiskelijat ja opettajat 

uudenlaiseen vuorovaikutukseen oppimisessa. Opettajakeskeinen opetustapa ja 



 

ulkoa oppiminen on tämän oppimiskäsityksen mukaan tehotonta. Opetuksessa 

suositaan vuorovaikutuksellisia työmuotoja, kuten ryhmä- ja tiimityötä sekä 

projektioppimista. Oppimisesta pyritään luomaan mielenkiintoa herättävä 

prosessi. Opiskelija kokee oppimisen mielekkäänä, kun siihen liittyy kokemus 

asioiden ymmärtämisestä ja se tapahtuu positiivisessa sosiaalisessa 

ympäristössä. (Kauppila, 2007, s. 185.) Sosiokonstruktiiviseen 

oppimiskäsitykseen perustuvassa opetuksessa opiskelijalta odotetaan aktiivista 

osallistumista ja pyrkimystä itseohjautuvuuteen tiedon työstämisessä ja 

hankintaprosessissa. Opiskelija saa etsiä tietoa ja ottaa vastuuta siitä, mihin 

tietoon luottaa ja mitä tietoa hyväksyy. Ryhmän ja opiskelutovereiden vaikutus on 

merkittävää, sillä jakamalla mielipiteensä toisten kanssa opiskelija todentaa 

oman oppimisensa ja saa siihen toisilta aina vahvistavan näkemyksen. (Kauppila, 

2007, s. 131–132.) 

 

Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys korostaa opettajan ohjaavaa roolia. 

Opettaja on kuitenkin edelleen opetuksen suunnittelija ja opiskelijoiden henkinen 

tuki, siis eräänlainen valmentaja. Opettajan tehtävänä on auttaa opiskelijaa 

löytämään itselleen tavoite, joka antaa motivaation toiminnalle. Ohjaajan rooliin 

kuuluu myös opiskelijan kannustaminen ja rohkaiseminen opiskelijaa kannustaen 

ja motivoiden. Oppimiseen on hyvä luoda onnistumisen kokemuksia, joka vaatii 

opettajalta oikean vaikeus-asteen tehtävien luomisen. Opettajan tulee olla 

mukana ohjaamassa oppimisprosessia, selventää ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa 

opiskelijaa hahmottamaan tavoitteet realistisesti. Lisäksi hän kommentoi ja 

osallistuu arviointiin. (Kauppila, 2007, s. 127–129.) 

 

Sosiokonstruktiivinen oppimisnäkemys korostaa tiedon tuottamista ja 

rakentamista oppimisessa. Oppimisyhteisöstä tulee ikään kuin tiedon 

tuottamisen ja rakentamisen yhteisö, jossa tyypillistä on tiedon jakaminen ja 

ryhmän jäsenten tukeminen. (Kauppila, 2007, s. 186.) Tiedon jakamisessa 

keskiössä ovat jaetun asiantuntijuuden periaatteet ja vuorovaikutus. Tutkivan 

oppimisen mallin mukaan oppiminen on tutkimuksen teon kaltainen prosessi, 

jossa yhteisöllisesti pyritään tarkentamaan tutkimusongelmaa ja sitä koskevia 

kysymyksiä ja arvioimaan myös uutta asiaa koskevaa jaettua tietoa. Keskeistä 



 

tutkivassa oppimisessa on jaettu asiantuntijuuseli prosessin kaikkien vaiheiden 

jakaminen oppimisyhteisön jäsenten kesken. Sen avulla pyritään luomaan 

oivalluksia, joita yksikään jäsen ei pystyisi yksin tuottamaan. (Paavola, 

Hakkarainen, Seitamaa-Hakkarainen, 2006, s. 3.) 

 

2.2 Yhteistoiminnallisesti oppimassa  

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen perustuu edellä mainittuun 

sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen (Hellström, Johnson, Leppilampi & 

Sahlberg, 2015, s. 26). Yhteistoiminnallisen oppimisen käsitteen taustalla on 

pyrkimys oppilaiden vuorovaikutuksen lisäämiseen opetuksessa. 

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole vain yksi työtapa, vaan se enemmänkin 

antaa työkalut sosiaalisen toiminnan onnistumiseksi. (Sahlberg & Sharan, 2002, 

s. 10–11.) Kagan ja Kagan (2002, s. 39) puhuvat näistä työkaluista 

yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteina, joita ovat samanaikainen 

vuorovaikutus, yhtäläinen osallistuminen, positiivinen keskinäinen riippuvuus 

sekä yksilöllinen vastuu. Perusperiaatteiden toteutuminen opetuksessa on 

esitelty taulukossa 1.  

Taulukko 1. Yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteet käytännössä (Kagan & 

Kagan, 2002, s. 39)  

Yhteistoiminnallinen 

oppimisen periaatteet 

Periaatteiden toteutuminen opetuksessa 

1. Samanaikainen 
vuorovaikutus 

Useampi oppilas voi olla äänessä samaan 
aikaan 

2. Yhtäläinen osallistuminen Kaikki oppilaat osallistuvat tasapuolisesti 
työskentelyyn 

3. Positiivinen keskinäinen 
riippuvuus 

Kaikkien oppilaiden osallisuutta tarvitaan 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseen 

4. Yksilöllinen vastuu  Oppilailla on vastuu osallistumisestaan 
sekä omasta ja muiden oppimisesta 

 



 

Käytännössä yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteiden hyödyntämisellä 

on monia positiivisia vaikutuksia opetukseen. Toisin sanoen, mitä useampi 

periaate opetuksessa toteutuu, sitä tarkoituksenmukaisempaa 

yhteistoiminnallinen oppiminen on. Samanaikaisella vuorovaikutuksella voidaan 

säästää aikaa, mutta lisätä vuorovaikutusta, kun useampi kuin yksi oppilas puhuu 

samaan aikaan. Yhtäläisen osallistumisen takaamisella taas pyritään välttymään 

epätasa-arvoiselta työn jaolta. Tasapuolisuutta osallistumisessa voidaan tukea 

myös positiivisen keskinäisen riippuvuuden avulla, jolla edistetään ryhmän 

yhteenkuuluvuutta. Tällä tarkoitetaan, että tavoitetta ei voida saavuttaa ilman 

jokaisen osallistujan ponnistelua niin yksilöllisesti kuin vuorovaikutuksellisesti 

toisia avustaen. Yksilöllisen vastuun korostaminen edistää opetuksen 

seuraamista ja lisää oppilaiden osallisuutta oppitunneilla. (Kagan & Kagan, 2002, 

s. 39–42.) Se voidaan Hellströmin ym. (2015, s. 94) mukaan ymmärtää vastuuksi 

sekä omasta, että muiden oppimisesta. Keskeinen hyöty oppimisen 

näkökulmasta on parempien oppimistulosten saavuttaminen kuin yksilöllisessä 

oppimisessa, joka voi perustua juuri näiden perusperiaatteiden mahdollistamaan 

ilmapiiriin, jossa kaikki auttavat toisiaan (Hellström ym., 2015, s. 19, 77). 

Yhteistoiminnallisen oppimisen yksi keskeinen tekijä on jaetun asiantuntijuuden 

periaate sekä vastuu muiden oppimisesta. (Hellström ym., 2015, s. 120).  

Palapelitekniikka on yksi tunnettu yhteistoiminnallisen oppimisen toteutustapa 

(Saloviita, 2006, s. 111). Ideana tässä tekniikassa on, että oppilaat jaetaan 

kotiryhmiin ja edelleen asiantuntijaryhmiin, joissa on yksi oppilas jokaisesta 

kotiryhmästä. Asiantuntijaryhmät perehtyvät kukin eri aiheeseen ja palaavat 

kotiryhmiinsä kertomaan, mitä ovat oppineet (Clarke, 2002, s. 85). Saloviita 

(2006, s. 112) muistuttaa, että aiheiden tulee olla toisiaan jollain tavalla 

täydentäviä mielekkään kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Palapelitekniikkaa on 

hyödynnetty myös työpistetyöskentelyssä niin, että asiantuntijaryhmät ovat 

vastuussa yhdestä työpisteestä ja jokainen asiantuntija esittelee omalla 

työpisteellä oppimansa asian kotiryhmälleen (Lavonen, 2002, s. 237–238). 

Saloviita (2006, s. 112) kuvaa palapelitekniikan sopivan hyvin projektiluontoiseen 

opetukseen. Tämän vuoksi se sopii hyvin oman yhden oppitunnin mittaisen 

opetuskokeilun pohjaksi. Haasteena kuitenkin on pitkän oppitunnin rakentaminen 

tämän työtavan ympärille, joka edellyttää paljon ennakkovalmisteluja (Saloviita, 



 

2006, s. 111). Palapelitekniikan lisäksi yhteistoiminnallisen oppimisen 

toteutustapoja on paljon erilaisia (Sahlberg & Sharan, 2002, s. 17). Esimerkiksi 

rakenteellinen lähestymistapa tarjoaa erilaisia yksittäisiä työskentelymalleja, joita 

voidaan käyttää oppitunnin aikana jonkin sen osan, kuten läksyjen kuulustelun, 

toteuttamiseen (Saloviita, 2006, s. 74). Yhteistoiminnallista oppimista voidaan 

käyttää myös laajemmissa opetuskokonaisuuksissa. Tähän mallin tarjoaa 

ryhmätutkimusmenetelmä, jossa luokalla on yhteinen aihe ja kaikilla ryhmillä 

siihen liittyvä oma tutkimustehtävä (Saloviita, 2006, s. 128).  

Opettajan rooli yhteistoiminnallisessa oppimisessa on toimia oppilaiden 

ohjaajana ja opetuksen suunnittelijana (Hellström ym., 2015, s. 17). Pienet 2–4 

henkilön ryhmät varmistavat vuorovaikutuksen ja tasapuolisen osallistumisen 

ryhmän jäsenten välillä. Sopiva ryhmäkoko riippuu kuitenkin tehtävän luonteesta, 

koska esimerkiksi ongelmanratkaisutehtäviä tehdessä on todettu 3–5 henkilön 

ryhmien toimivan parhaiten. (Saloviita, 2006, s. 33–35.) Lisäksi aloittaessa 

yhteistoiminnallista työskentelyä on tärkeä muistaa, että tehtävät eivät saa olla 

liian monimutkaisia (Saloviita, 2006, s. 172). Ennen yhteistoiminnallisen 

työskentelyn aloittamista on myös tärkeää, että opettaja kertaa 

yhteistoiminnallisen työskentelyn periaatteet, ohjaa oppilaita ryhmien 

muodostamisessa ja yhteisten tavoitteiden asettamisessa, mutta motivoi 

oppilaita myös huomioimalla heidän aiemman osaamisensa. Itse työskentelyn 

aikana opettajan ohjaamisella voidaan varmistaa yhteistoiminnallisen oppimisen 

periaatteiden toteutuminen. (Hellström ym., 2015, s. 117–120.) 

Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluu jatkuva arviointi työskentelyn aikana 

sekä lopuksi ryhmän suoriutumisen arvioiminen suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin (Hellström ym., 2015, s. 120-122). 

 

  



 

 

3 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 
opetuskokeilun taustalla  

 

Hyvinvointi ja turvallinen arki on yksi yhtenäisen perusopetuksen 

toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavista periaatteista (POPS, 2014, s. 27). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kotitalousopetuksen yhtenä 

tavoitteena on myös vuorovaikutustaitojen ja yhdessä toimimisen taitojen 

harjoittelu. Kotitalouden oppimisympäristöissä tulee olla mahdollisuus 

vuorovaikutteiseen toimintaan, yhteisölliseen tiedon rakentamiseen ja osaamisen 

jakamiseen. (POPS, 2014, s. 437–439.) 

 

 

3.1 Turvallinen oppimisympäristö  

 

Oppilailla on perusopetus ja lukiolain mukaisesti oikeus turvalliseen 

oppimisympäristöön. Työturvallisuuslaki tuo myös kotitalousopetukseen omat 

kriteerinsä. Erityishuomio kiinnittyy tapaturmien, terveydellisten haittojen ja 

ammattitautien ehkäisyyn. Tämän lisäksi kotitalousopetuksessa on huomioitava 

pelastuslaki, elintarvikelaki, terveydenhuoltolaki, jätehuoltolaki ja kemikaalilaki. 

Suomen rakentamismääräykset ja ohjeistukset ohjaavat näiden lisäksi 

opetustilojen suunnittelua ja toteutusta. (Itkonen, 2013, s. 12.) 

  

Opettajalla on velvollisuus oppilaidensa ohjaamisesta, niin että he oppivat 

työskentelemään huolellisesti ja noudattamaan annettuja ohjeita. 

Työturvallisuuslaki koskettaa myös oppilaiden sekä opiskelijoiden työskentelyä ja 

heidän tulee noudattaa määräyksiä. Suojavälineiden käyttö ja turvallinen 

työskentely ovat keskeisiä asioita, joita opetustiloissa työskentelevien tulee 

noudattaa. Myös perusopetuslaki säätää oppilaalle kuuluvista velvollisuuksista. 

Hänen on käyttäydyttävä asiallisesti ja suoritettava annetut tehtävät huolellisesti. 

Olennaisen tärkeä tässä on se, että oppilas perehdytetään hyvin siihen, miten työ 

suoritetaan oikein. Jos työskentelyyn liittyy terveysvaaroja, oppilaan tulee saada 

ohjeistukset niiden torjumiseen. Myös koneiden ja laitteiden käyttö sekä 

puhdistus on opetettava hänelle tarkoin. Tämän lisäksi on tärkeää tutustua 



 

laitteen oikeaan käsittelyyn ja puhdistamiseen sekä ensiapuohjeisiin. (Itkonen, 

2013, s. 12–13.) 

 

Mäntylä (2013) toteaa, että kotitalouden oppimisympäristössä turvallisuuden 

varmistaminen on keskeistä, koska tilassa on paljon koneita, laitteita ja 

monipuolista lukutaitoa edellyttäviä työpisteitä (Mäntylä, 2013, s. 7–11). 

Työturvallisuuslaissa velvoitetaan siihen, että työn on oltava tekijälleen turvallista. 

Työn turvallisuudessa on huomioitava ehjät ja sopivat työvälineet ja oikeat 

työasennot. Kun keittiössä työskennellään, on huomioitava laitteiden kunto ja 

oikea käyttötapa. Terävien esineiden kanssa on osattava toimia oikein, ettei 

kukaan satuta niillä itseänsä. Kuumaa vettä ja kuumia astioita on osattava 

käsitellä varovaisesti. Keittiön puhtaus on myös tärkeää, sillä näin estetään 

mikrobien leviäminen elintarvikkeisiin. Työvälineiden sijoitteluun kannattaa myös 

kiinnittää huomiota. (Ruokatieto, 2018.) Kotitalouden opetustiloissa 

turvallisuuden kannalta tärkeää on huomioida n. 16 oppilaan yhtäaikainen 

työskentely (Malin, 2011, s. 48). Tässä työssä keskitymme kone ja 

laiteturvallisuuteen ja niiden käytössä riskien arviointiin ja vaarojen 

tunnistamiseen sekä työturvallisuuteen. 

 

3.2 Turvallisuus kotitalousopetuksen sisällöissä ja 

tavoitteissa 

 
Kotitalousopetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää huomioida sen 

toiminnallinen luonne ja turvallisuusnäkökulmat. Kotitalousopetuksen tavoitteita, 

eli arjen taitojen oppimista voidaan edistää parhaiten luomalla turvallinen ja 

vuorovaikutteinen työympäristö, jossa kaikki toimivat yhdessä. 

Kotitalousopetuksessa sovelletaan erilaisia tietoja ja taitoja, joita muissa 

oppiaineissa on opiskeltu ja toisaalta myös kotitalousopetuksessa opittuja asioita 

voidaan käsitellä muissa oppiaineissa (Anttalainen & Manninen, 2013, s. 7–8).  

 

Kotitalousopetuksen sisältöjä tarkasteltaessa voidaan huomata, että turvallisuus 

sisältyy kaikkiin kolmeen sisältöalueeseen, vaikka sitä ei olekaan niissä erikseen 

mainittu. Ensimmäisessä sisältöalueessa Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri (S1) 

turvallisuus näyttäytyy erityisesti ruokaturvallisuuden näkökulmasta. Toisessa 



 

sisältöalueessa Asuminen ja yhdessä eläminen (S2) korostuvat 

ympäristöturvallisuus puhtaanapidossa sekä turvallisuus asumisessa. 

Kolmannessa sisältöalueessa Kuluttaja -ja talousosaaminen kodissa (S3) 

turvallisuutta tarkastellaan kuluttajuuden näkökulmasta. (POPS, 2014, s. 439.) 

Taulukossa 2 esitetään kone- ja laiteturvallisuutta käsitteleviä tavoitteita, 

sisältöalueita ja niihin liittyviä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. 

 

Taulukko 2. Opetuskokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman mukaan 

(POPS, 2014, s. 438–439).  

Kone- ja laiteturvallisuus kotitalousopetuksessa 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti 

ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota 

käytettävissä oleviin voimavaroihin  

S1, 

S2 

L3 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti 

vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä 

ryhmän ja yhteisön toiminnassa  

S1, 

S2 

L6 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan 

toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät 

kotitaloutta ja lähiympäristöä  

S1, 

S2 

L4 

 

Turvallisuusopetuksen näkökulmasta kotitalouden keskeisenä tavoitteena on 

ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja 

ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään huomiota käytettävissä oleviin 

voimavaroihin (T5). Lisäksi kotitalousopetuksen tavoitteena on kannustaa 

oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä 

pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa (T9). 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteena on myös harjaannuttaa oppilasta lukemaan, 

tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita, merkkejä ja symboleja, jotka 

käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä sekä tukevat arjen turvallisuutta (T11). 

(POPS, 2014, 438.) 

 

 



 

3.3 Laaja-alaisen osaamisen toteutuminen 

opetuskokeilussa 

 

Perusopetus pyrkii vaikuttamaan yhä moninaisempiin elämässä ja arjessa 

tarvittaviin taitoihin, jotka vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Yhtenä 

merkittävimpänä voidaan pitää turvallisuustaitoja. Kouluyhteisö ohjaa 

ymmärtämään jokaisen oppilaan toiminnan vaikutukset niin omaan kuin 

toistenkin turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin (POPS, 2014, s. 20). Laaja-

alaisista tavoitteista erityisesti “Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” (L3) tavoite 

korostaa turvallisuusnäkökulmaa. Oppilaat harjoittelevat omasta ja toisten 

turvallisuudesta huolehtimista eri tilanteissa sekä heitä ohjataan vaaratilanteiden 

ennakointiin ja opetetaan turvallisuuteen liittyviä symboleita sekä yksityisyyden 

suojaa. (POPS, 2014, s. 22.) 

 

Lisäksi laaja-alaisen osaamisen tavoite “Työelämätaidot ja yrittäjyys” (L6) 

korostaa työelämässä tarvittavien taitojen merkitystä, kuten asianmukaista 

käyttäytymistä, yhteistyötaitoja ja vuorovaikutusta. Riskien arviointi ja hallittu 

ottaminen tulevat tutuiksi erilaisten projektien avulla. Ryhmätoiminta ja 

verkostoituminen korostuvat. Turvallisuuden näkökulmasta oppilaita 

harjaannutetaan pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen yhdessä työskentelyyn 

sekä toiminnalliseen oppimiseen. Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan 

vaikeuksia sekä löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. (POPS, 

2014, s. 24.) Kohosen (2002, s. 348) mukaan yhteistoiminnallinen oppiminen 

tähtääkin tällaiseen sosiaalisen yhteisön vastuulliseksi jäseneksi kasvamiseen. 

 

Laaja-alaisessa tavoitteessa L4 keskitytään muun muassa erilaisten tekstien, 

kuten sanallisten, kuvallisten tai symbolijärjestelmien, tulkitsemiseen ja 

tuottamiseen (POPS, 2014, s. 22). Teknologian hyödyntämisessä yhteisöllisyys 

ja yhteistyön tekeminen korostuvat ja silloin luonnollisesti myös asiantuntijuuden 

jakaminen eli yhteinen ongelmanratkaisu helpottuu. Työelämässä edellytetään 

yhteistoiminnallisen työskentelyn taitoja, kuten vastuunjakoa ja 

kommunikointitaitoja. (Niemi & Multisilta, 2014, s. 13–24.) Näiden taitojen lisäksi 

tulevaisuudessa tarvitaan myös muun muassa innovatiivisuutta, kriittisyyttä ja 



 

ongelmanratkaisutaitoja, kykyä ottaa vastuuta sekä tiimityötaitoja (Harju, 2014, s. 

40). Digitaalisessa tarinankerronnassa oppilaat tuottavat itse kuvin, videoin ja 

äänin materiaalia, joka voidaan jakaa muiden kanssa. Oppilaat kokevat usein 

tämän tyyppisen työskentelyn motivoivaksi ja toimivat tällöin itse myös tiedon 

tuottajina. (Viitanen, Harju, Niemi & Multisilta, 2014, s. 188–206.)  

 
  



 

 

4 Opetuskokeilun toteutus  
 

Tässä opetuskokeilussa keskitytään sisältöalueisiin ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri (S1) ja asuminen ja yhdessä eläminen (S2). Molemmat 

sisältöalueet sopivat kaikkiin kotitalouden tavoitteisiin, mutta tähän yhden 

oppitunnin mittaiseen opetuskokeiluun valittiin tavoitteet T5, T9 ja T11. Tässä 

opetuskokeilussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa välineenä 

yhteistoiminnalliseen tekstin tuottamiseen. Silloin laaja-alaisen osaamisen 

tavoite “Monilukutaito” (L4), joka tulee esiin tämän opetuskokeilun tavoitteissa, 

näkyy myös toteutuksessa. Opetuskokeilumme toteutettiin yhteistoiminnallisena 

työpistetyöskentelynä, tavoitteena asiantuntijuuden jakaminen ja yhteisöllinen 

oppiminen.  Toteutimme turvallisuus -aiheisen oppitunnin salolaisessa 

yläkoulussa. Oppitunti pidettiin 7. luokan oppitunnilla.  

 

 

 

4.1 Yhteistoiminnallisen työskentelyn suunnittelu  

 

Työskentelyn suunnittelun perustana toimi sosiokonstruktivistinen 

oppimiskäsitys, johon opetuksemme vahvasti nojasi. Valitsimme opetuskokeilun 

opetusmenetelmät oppilaita osallistaviksi, mahdollisimman itseohjautuvan 

toiminnan mahdollistaviksi. Opettaja toimi ohjaajana ja arvioijana sekä opetuksen 

suunnittelijana. Sosiokonstruktiivisen oppimisnäkemyksen mukaisesti olennaista 

opetuskokeilussamme oli oppimisprosessin ja tiedon jakaminen oppimisyhteisön 

jäsenten välillä. Yhdistämme opetuskokeilussamme sosiokonstruktiiviselle 

oppimiskäsitykselle ominaisen yhteisen tiedon rakentamisen yhteistoiminnallisen 

oppimisen perusperiaatteisiin, jolloin voimme taata sosiokonstruktiivisuuteen 

liittyvän tiedon jakamisen ja toisten tukemisen toteutumisen tasapuolisesti ja 

luonnollisesti yhteisessä toiminnassa niin ryhmän sisällä kuin ryhmien välilläkin.  

 

Turvallisuuden ollessa kokonaisuutena mielestämme liian laaja, päädyimme 

ottamaan kotitalouden toiminnan lähtökohdasta erityiseen tarkasteluun kodin 

kone -ja laiteturvallisuuden. Lisäksi halusimme sisällyttää opetukseemme 



 

oppilaslähtöisiä tieto -ja viestintätekniikan elementtejä. Kuvioon 1 on koottu 

tämän opetuskokeilun taustalla vaikuttaneet tekijät, joita on esitelty aiemmissa 

luvuissa ja niiden toteutuminen käytännössä. 

 
 

 Kuvio 1. Opetuskokeilun suunnittelua ohjaavat tekijät ja käytännön toteutus.  

 

Päädyimme suunnittelemaan työpisteet, joissa aiheena olivat kodin pienlaitteiden 

turvallisuus. Työpistetyöskentelyn tavoitteena oli yhteistoiminnallisen oppimisen 

periaatteiden toteutuminen. Työpisteiden tehtävät pyrittiin pitämään 

mahdollisimman yksinkertaisina, jotta työskentelyssä ehdittiin keskittyä ryhmän 

sisäisiin rooleihin ja vuorovaikutukseen. 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaate vuorovaikutuksen lisäämisestä 

mahdollistui työpistetyöskentelyllä, jossa oppilaat saivat samanaikaisesti 

työskennellä eri työpisteillä pienissä ryhmissä. Lisäksi työskentelyohjeiden 

kirjaaminen digitaaliselle alustalle mahdollisti sen, että oppilaat pääsivät 

lukemaan työpisteelle siirtyessään toistensa kirjoittamat ohjeet turvalliselle 

työskentelylle. Yhtäläinen osallistuminen työskentelyyn pyrittiin takaamaan sillä, 

että jokaisen ryhmän tuli kirjoittaa jokaisella työpisteellä yhdestä näkökulmasta, 

joista yhdessä muodostuivat kokonaiset turvallisuusohjeet työskentelylle. Tämä 

toimintatapa takasi myös keskinäisen riippuvuuden, koska ilman kaikkien 



 

ryhmien osallistumista työskentelyohjeet eivät olisi tulleet valmiiksi. Jokaisen 

oppilaan yksilöllistä vastuuta pyrittiin korostamaan painottamalla oman roolin 

merkitystä ryhmässä.  

 

Oppimisympäristö oli luotu digitaaliselle alustalle, jotta kaikki oppilaat näkivät 

reaaliajassa kaikkien ryhmien kirjallisesti laatimia ohjeita. Tämän myötä 

oppilaiden yhteistoiminnallinen työskentely helpottui. Lisäksi oppilaat käyttivät 

ipadeja työskentelyssä huomioitavien turvallisuus kohtien kuvaamisen 

opetusvideota varten. Ryhmissä oppilaat valitsivat yhden oppilaan huolehtimaan 

kuvaamisesta ja kaksi oppilasta, jotka kirjoittivat ylös havaintoja turvallisen 

työskentelyn vaiheista.  

 

4.2 Työpistetyöskentely  

 
Työpisteiden suunnittelun ja toteutuksen taustalla oli ajatus kotitalouden 

toiminnan kokonaisvaltaisesta lähestymisestä kone -ja laiteturvallisuuden 

näkökulmasta. Tämän perusteella työpisteidemme aiheiksi valikoituivat 

asuminen, paloturvallisuus, turvallinen työskentely sekä keittiön pienlaitteet. 

Sisällöiksi valikoitui kuhunkin aiheeseen sopiva kone tai laite sekä niihin liittyvät 

tutut tehtävät. 

 

Työskentely tapahtui neljässä kolmen hengen ryhmässä. Opetusryhmä, jolle 

opetuskokeilu toteutettiin, oli pieni noin 12 hengen oppilasryhmä. Oppilaat olivat 

ryhmässä taitotasoltaan hyvin samanlaisia, eikä ryhmässä ollut erityisen tuen 

tarvitsijoita. Ryhmä oli siis hyvin ihanteellinen opetuskokeilumme kohderyhmäksi. 

Myös ryhmän yhteistyötaidot olivat hyvät, joten myös tämän vuoksi 

opetuskokeilumme vuorovaikutuksellinen luonne soveltui tälle ryhmälle hyvin.  

 

Oppitunti koostui tunnin aloituksesta ja ohjeistuksesta, toiminnallisesta vaiheesta 

työpisteillä kiertäen sekä opitun tiedon jakamisesta ja tunnin lopetuksesta. Tunnin 

rakenne ja sisältö on esitetty liitteessä 1. Varasimme hyvin aikaa oppitunnin 

aluksi projektin tavoitteiden asettamiseen ja työpistetyöskentelyn ohjeistukseen. 

Oppilaille muistutettiin, että opetusvideon onnistuminen on riippuvainen jokaisen 

ryhmän jäsenen aktiivisuudesta.  Lisäksi vastuu opetusvideon materiaalin 



 

tuottamisesta kaikille 7. luokkalaisille näytettävää videota varten oli tarkoitus 

lisätä sitoutuneisuutta työskentelyyn. Työpistetyöskentelyn aiheet esiteltiin 

oppilaille videon muodossa, joka omalla tavallaan myös toimi motivaatiota 

lisäävänä tekijänä. 

 

Jokainen ryhmä lähestyi työpisteiden työtehtäviä erilaisesta turvallisuuden 

näkökulmasta. Ensimmäisellä pisteellä, joka oli jokaisella ryhmällä eri, 

tarkoituksena oli pohtia työskentelyä ennen huomioitavia 

turvallisuusnäkökulmia.  Ryhmien toisella työpisteellä pohdittiin työskentelyn 

aikana huomioon otettavia asioita ja kolmannella turvallisuusseikkoja 

työskentelyn jälkeen ja neljännellä työpisteellä keskityttiin vielä pohtimaan 

laitteiden huoltoa. Nämä havainnot kirjoitettiin yhteiselle digitaaliselle alustalle, 

jossa tiedot olivat kaikkien nähtävissä. Tiedonhaussa oppilailla oli 

käytettävissään kotitalouden oppikirjat sekä linkkejä luotettaville sivuille. 

Oppilaiden aktiivisen työpistetyöskentelyn vuoksi myös päättely- ja riskinarviointi 

sekä kokemustieto toimivat keskeisenä tiedonhankintakeinona. 

 

Työpisteiden sisällöt olivat monille oppilaille tuttuja asioita, mutta keskeisenä 

tavoitteena oli keskittyä turvallisuuden näkökulmaan. Lisäksi oppilasryhmät 

kuvasivat materiaalia työpisteiltä kulloinkin annetun näkökulman mukaan, joista 

kokosimme oppitunnin jälkeen videon. Videon tavoitteena oli koota 

oppilasryhmien esittämänä arjen kannalta merkittävimpiä turvallisuusasioita ja 

muodostaa erilaisia turvallisuusohjeita. Video toimii opetusmateriaalina muille 7 -

luokkalaisille.  

 

Työpisteet oli nimetty ja numeroitu erivärisin lapuin työpistetyöskentelyn 

siirtymien helpottamiseksi. Työpisteillä suoritettavien tehtävien ohjeet olivat 

tulostettu paperille jokaiseen työpisteeseen, jotka jokainen ryhmä luki ennen 

työskentelyn alkua (liite 2). 

 

Työpiste 1: Turvallisuus työskentelyssä 

 

Tämän työpisteen tavoitteena oli pohtia erilaisia turvallisuuteen liittyviä seikkoja 

smoothien valmistuksessa sauvasekoittimella. Ryhmä valmisti smoothien 



 

annetuista raaka-aineista keskittyen turvallisen toiminnan tarkasteluun annetun 

näkökulman mukaan. Keskiössä oli valmistusprosessin turvallisuus ja oppilaiden 

turvallisen toiminnan korostaminen sekä sauvasekoittimen turvallisuuden ja 

siihen liittyvien riskien pohdinta.  

 

Työpiste 2: Asumisen turvallisuus 

 

Tällä työpisteellä korostettiin turvallisuuden näkökulmaa asumisessa ja kodin 

hoidossa. Oppilaat harjoittelivat silitysraudan turvallista käyttöä silittämällä 

erilaisia kodintekstiilejä. Oppilaat arvioivat siihen liittyviä riskejä ja erilaisten 

vaaratilanteiden ennakointia ryhmälle annettu tarkastelukulma huomioiden.  

 

Työpiste 3: Paloturvallisuus 

 

Paloturvallisuuden huomioiminen on keskeinen osa turvallista arkea. Oppilaat 

pääsivät tällä työpisteellä näkemään kaksi videota munkkien paistosta. Ryhmän 

tehtävänä oli pohtia munkkien paistoon liittyviä turvallisuusasioita ryhmälle 

annetun näkökulman mukaan. Oppilaat ottivat näyttökuvia valitsemistaan 

turvallisuuteen liittyvistä seikoista, jotka liittyvät ryhmälle annettuun 

tarkastelukulmaan. Näyttökuvien pohjalta oppilaat pohtivat, millaisia 

turvallisuusohjeita he antaisivat munkinpaistajille ja etsivät videolta erilaisia 

riskitekijöitä.  

 

 

Työpiste 4: Keittiön laiteturvallisuus 

 

Tällä työpisteellä haluttiin korostaa keittiön erilaisten laitteiden käytön hallintaa 

turvallisuuden näkökulmasta. Työpisteellä harjoiteltiin sähkövatkaimen turvallista 

käyttöä. Tehtävänä oli valmistaa kermavaahto smoothien päälle. Työpisteen 

tavoitteena oli pohtia keittiön laiteturvallisuutta annetun näkökulman pohjalta.  

 

Turvallisuusohjeiden kokoaminen opetusvideoksi 

 



 

Tarkoituksena oli koota oppilaiden tunnilla kirjoittamista turvallisen työskentelyn 

ohjeista ja niihin liittyvistä kuvista opetusvideo, joka näytetään myös muille 

kotitalouden 7. luokan ryhmille myöhemmällä kotitaloustunnilla. Oppilaiden 

työskentelyn aikana kuvaama opetusmateriaali siirrettiin yhdelle laitteelle 

oppitunnin jälkeen, jotta niistä voitiin luoda opetusvideo. Oppitunnin aikana 

oppilaat kokosivat kirjallisia työskentelyohjeita yhteiselle jaetulle alustalle 

Office365:n OneNoteen, josta myöhemmin opetusvideon kokoamisen aikana 

siirsimme oppilaiden laatimat ohjeet videoon kuvien oheen.  

 

Video koottiin oppitunnin jälkeen iPadin iMovie -sovelluksella. Videosta tuli 

kestoltaan noin viisi minuuttia sisältäen oppilaiden oppitunnilla ottamia toiminnan 

turvallisuuteen liittyviä kuvia sekä oppilaiden laatimia turvallisuusohjeita kaikkien 

työpisteiden aiheista. Ryhmä sai nähdä videon ensimmäisenä ja antaa 

kehitysehdotuksia videon kehittämiseksi ennen kuin video näytettiin muille 7. 

luokille. 

 

4.3 Opetuskokeilun onnistuminen 

 

Oppilaat ymmärsivät nopeasti, mistä yhteistoiminnallisessa työskentelyssä oli 

kysymys. Tätä edisti varmasti työskentelyn ohjeistukseen tarkoituksella varattu 

aika ensimmäisestä oppitunnista. Työskentelyn aikainen ohjaus työpisteillä auttoi 

myös oppilaita kiinnittämään huomiota turvallisuuden kannalta keskeisiin 

kohteisiin.  

 

Kehityskohtina voisimme nostaa sen, että tarkoituksena oli kysyä oppilailta 

ensimmäisen työpisteen jälkeen, miten työskentely on sujunut ryhmässä ja mitä 

materiaalia opetusvideota varten saatiin kirjoitettua ja kuvattua. Tämä kuitenkin 

unohtui työskentelyn aikana, joka oli harmi. Tämä olisi ollut tärkeä ryhmän 

itsearvioinnin kohta, jolla olisi varmistettu työskentelyn sujuvuus seuraavilla 

työpisteillä. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluun myös työskentelyn 

aikaisen arvioinnin tekeminen, jonka vuoksi tämä vaihe olisi ollut tärkeä osa tuntia 

(Hellström ym., 2015, s. 120–122). Lisäksi työskentelyn avuksi oli tarkoitus etsiä 

myös ohjekirjoja pienlaitteille, mutta näitä harmiksemme unohdimme tunnin 



 

aluksi etsiä. Asia, joka kiinnitti huomiota, oli kuitenkin se, että kirjallisen 

materiaalin kuten kotitalouden oppikirjojen käyttö, kirjallisten työohjeiden 

tekemiseen ei ollut motivoivaa. Olisimme voineet tässä tapauksessa ohjata 

oppilaita etsimään käyttöohjeita netistä.  

 

Ryhmien vastuun ottamisen merkitys omasta näkökulmasta työpisteillä 

konkretisoitui, kun vastuuryhmät tarkistivat yhteistoiminnallisen työskentelyn 

jälkeen, millaisia työohjeita eri näkökulmista oli kirjoitettu yhteiselle digitaaliselle 

alustalle. Esimerkiksi sauvasekoittimen turvallisesta käytöstä oli kirjoitettu hyvin 

vähän, joka aiheutti lisätyötä vastuuryhmälle, jonka tehtävänä oli tarkistaa 

ohjeistukset ja täydentää niitä tarvittaessa. Toisaalta kirjoitettujen ohjeiden 

vähäisyys saattoi johtua smoothien valmistuksesta, jossa oli enemmän tekemistä 

muiden työpisteiden tehtäviin verrattuna. Sauvasekoittimen turvallisesta käytöstä 

olimme kuitenkin ohjaajina käyneet oppilaiden kanssa paljon opetuskeskusteluja 

työskentelyn aikana, joten ohjasimmekin vastuuryhmän kyselemään muilta 

ryhmiltä työskentelyn aikaisia huomioita turvallisesta työskentelystä. Tällainen 

yhteistoiminnallinen työskentely antoi oppilaille mahdollisuuden harjoitella 

työelämässä tarvittavia kommunikointitaitoja.  

 

Jätimme alkuperäisen suunnitelman mukaisen palapelitekniikan hyödyntämisen 

pois tunnin lopusta, jolloin oppilaat olisivat muodostaneet uusia ryhmiä 

työskentelyohjeiden tarkistamista varten niin, että jokaisessa ryhmässä olisi ollut 

asiantuntija yhdestä tarkasteltavana olleesta näkökulmasta jokaiselle 

työpisteelle. Saloviita (2006, s. 177) muistuttaa, että palapelitekniikka ei ole 

helpoin yhteistoiminnallinen rakenne, vaan sen oppiminen voi kestää kauan. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteiden ymmärtäminen pienempien 

tehtävien avulla auttaa työskentelemään yhteistoiminnallisesti myös isommissa 

projekteissa (Hellström ym., 2015, s. 22). Tämän vuoksi saattoi olla hyvä ratkaisu 

jättää palapelitekniikan hyödyntäminen pois tunnin lopusta ja valita vain yhdet 

vastuuryhmät sen mukaisesti, miltä työpisteeltä ryhmät aloittivat. Käytännössä 

alkuperäinen suunnitelma ei olisi onnistunut muutenkaan, sillä näkökulmia oli 

neljä ja ryhmissä vain kolme oppilasta.  

 



 

Kysyimme oppilailta palautetta tunnista Kahoot- kyselyn avulla.  Kyselyn 

perusteella oppilaat kokivat, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat työskentelyyn 

tasapuolisesti ja kaikilla oli oma rooli ryhmässä. Vain muutama oppilas koki, että 

osa ryhmän jäsenistä ei osallistunut aktiivisesti työskentelyyn. Kysyttäessä 

työskentelytapaan liittyen vain yksi oppilas oli sitä mieltä, että olisi oppinut 

paremmin jollain muulla tavalla. Suurimmasta osasta tämä yhteistoiminnallinen 

työtapa oli siis mieleinen. 

 

4.4 Aamunavaus 

 

Turvallisuus aiheisen projektimme tavoitteena on korostaa turvallisuuden 

merkitystä arjen toiminnassa. Tapaturmapäivänä 13.04.2018 pidimme koko 

yläkoululle yhteisen aamunavauksen, jossa toimme esille turvallisen toiminnan 

perusperiaatteita. Aamunavauksemme tarkoituksena oli korostaa 

tapaturmapäivän teemassa “Miehille sattuu liikaa” esille tullutta “Älä kikkaile” -

ajatusta, joka suunnattiin koko koulun oppilaille. Halusimme saada oppilaat 

pohtimaan kotitapaturmien taustalla vaikuttavia tekijöitä, joista kiire on yksi 

merkittävimmistä syistä. Toimme aamunavauksessa esille myös seikkoja 

tapaturmien välttämiseksi, kuten riskien arviointi, vaaranpaikkojen tunnistaminen 

sekä turvavälineiden käyttö. Tavoitteena oli saada nuoret pohtimaan 

turvallisuutta oman toiminnan näkökulmasta sekä kiireen merkitystä 

vaaratilanteiden syntymisessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Johtopäätökset  
 

Johtopäätöksenä voidaan todeta opetuskokeilumme toimineen hyvin. 

Opetuskokeilumme kannalta ihanteellisen kohderyhmän ansiosta käytännön 

työskentely sujui hyvin ja tunti eteni suunnitelmien mukaan. Opetuskokeilumme 

onnistumisen keskiössä oli ehdottomasti myös yhteisopettajuus. Yksin 

opettaessa ja ohjatessa työskentelyn onnistuminen olisi ollut selvästi 

vaikeampaa. Opetustilanteen hallinta neljässä eri työpisteessä, ohjeistuksen 

antaminen sekä oppilaiden yksilöllinen huomioiminen toteutuivat 

yhteisopetuksessa, mutta tämä kompleksinen kokonaisuus olisi ollut haastavaa 

hallita yksin opettaessa. Lisäksi tällainen työskentely, jossa oppilaat ovat 

opetettavan asian tuottajia, edellyttää opettajan kykyä mukautua 

oppimistilanteeseen (Harju & Viitanen, 2014, s. 221).  

 

Turvallisuusasioiden opetuksessa on tärkeää, että oikeat työskentelytavat on 

kerrottu oppilaille opettajan toimesta, koska vastuu oppilaiden turvallisuudesta on 

hänellä (Itkonen, 2013, s. 12–13). Tässä opetuskokeilussa käytettävät 

työvälineet olivat oppilaille tuttuja aikaisemmilta oppitunneilta, joten oppilaiden 

omatoiminen turvallisuusasioiden kertaaminen oli mahdollista. Tällä pyrimmekin 

siihen, että turvallisuusohjeet eivät jäisi irrallisiksi itse työskentelystä, vaan 

oppilaat saisivat kokemuksen turvallisuusasioiden huomioimisesta itsenäisen 

työskentelyn aikana (Haverinen, 2009, s. 7–10).  

 

Erityisiä kehityksen kohteita pohdittaessa on korostettava oppilaiden vireystason 

huomiointia. Opetuskokeilutuntimme, joka sisälsi niin käytännön toimintaa kuin 

teoreettista pohdintaa ja kirjoittamista olisi vaatinut välitunnin oppilaiden 

vireystason ja keskittymisen ylläpitämiseksi. Lisäksi pohdimme paljon 

kompleksista kokonaisuutta, joka vaatii yhteisopettajuutta. Opetuskokeilumme 

on hyvin hyödynnettävissä myös yksin opetettaessa, mutta vaatii sisällön ja 

kokonaisuuden “yksinkertaistamista”. Esimerkiksi yksittäisten oppilaiden 

keskittymisvaikeudet tai oppimisen ongelmat olisivat saattaneet vaikuttaa 

negatiivisesti tunnin sujuvuuteen. Itsearviointityökaluna Kahoot -sovellus toimi 

hyvin, mutta kehitysideoita pohdittaessa myös muita vaihtoehtoisia 

itsearviointityökaluja on hyvä pohtia. Antoisaa niin oppilaan arvioinnin kuin 



 

kehittymisenkin kannalta voisi olla sekä opettajan, että oppilaan itsearvioinnin 

mahdollistava arviointityökalu. 

 

Tieto -ja viestintätekniikkaa sisältävässä opetuskokeilussamme saimme kohdata 

myös haasteita, kun laitteita ja digitaalisia alustoja ei saatukaan toimimaan ihan 

suunnitelmien mukaisesti. Tällaisiin tilanteisiin on kuitenkin oppilaidenkin 

varauduttava omassa elämässään ja arjessa. Epävarmuuden sietokyky, 

kärsivällisyys, toisen tukeminen ovat kuitenkin taitoja, joita jokainen oppilas 

tarvitsee elämässään tunnin sisältöosaamisen ohessa.  

 

Projektin toteutus pidemmällä aikavälillä voisi tuottaa hyvinkin erilaisen 

lopputuloksen sekä mahdollistaa hyvin laajan kokonaisuuden suunnittelun. 

Turvallisuus on aihe, josta saa kotitalousopetuksen näkökulmasta hyvin erilaisia 

aiheita ja kokonaisuuksia. Kokeilua voisi ajatella toteutettavaksi myös tuntimme 

työpisteiden aihekokonaisuuksien mukaan niin, että yksittäistä aihetta 

käsiteltäisiin yhdellä opetuskerralla erilasia näkökulmia esiin tuoden. Esimerkiksi 

asumisen turvallisuuteen voisi tekstiilien silityksen lisäksi yhdistää 

liikenneturvallisuutta, ergonomiaa, ensiaputaitoja tai muuta sellaista.  

 

Projektia voitaisiin pohtia toteutettavaksi myös eri luokka-asteiden 7.- 9. 

luokkalaisten yhteistyönä esimerkiksi ryhmäprojektin keinoin. Kokemuksien, 

ajatusten ja yhteisen asian jakaminen eri luokka-asteiden oppilaiden välillä olisi 

varmasti jaettua asiantuntijuutta parhaimmillaan. Kotitalousopetuksessa 

yhteistoiminnallisuutta on usein pienryhmän jäsenten kesken, kun valmistetaan 

aterioita. Mielestämme opetuskokeilumme perusteella yhteistoiminnallisten 

menetelmien keinoin voidaan lisätä vuorovaikutusta myös ryhmien kesken. 

Opetuskokeiluun voisi liittää myös esimerkiksi tietyn ryhmän suunnitteleman koko 

koulun turvallisuuspäivän, joka mahdollistaisi jaetun asiantuntijuuden periaatteen 

viemisen vielä laajempaan yhteisöön.  

 

Opetuksen eheyttäminen onkin yksi merkittävä osa perusopetuksen 

yhtenäisyyttä tukevaa toimintaa. Sen tavoitteena on mahdollistaa opiskeltavien 

asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. 

(POPS, 2014, s. 31.) Projektimme sisällöt sekä työtavat mahdollistavat 



 

oppiainerajat ylittävän turvallisuus -teeman tarkastelun kokonaisuutena 

esimerkiksi yhdessä terveystiedon opetuksen kanssa. Toisaalta myös 

kuvataiteen ja mediakasvatuksen voisi liittää tähän osaksi tämän teeman laaja-

alaisempaa käsittelyä. Eri aineiden kautta voisi teemaan saada uusia näkökulmia 

ja syventää oppimista. Kehitysehdotuksena onkin, että turvallisuus- teeman voisi 

ottaa koko koulun yhteiseksi tarkastelun kohteeksi. Opettajia yhdistävän 

aihepiirin avulla voidaan luoda projektiryhmiä, jotka ovat osa yhteistoiminnallista 

koulua (Saloviita, 2006, s. 131–133).  

 

Tässä opetuskokeilussa yhteistyö esimerkiksi tietotekniikan opettajan kanssa 

oppilaiden osallisuus ja motivoituneisuus opetusvideon tekemiseen olisi voinut 

parantua entisestään. Silloin ymmärrys opetusvideoon tarvittavan materiaalin 

tuottamiseen olisi syventynyt ja työskentelyn merkitys olisi koettu suurempana 

heille itselleen, jos he olisivat päässeet tuottamaan opetusvideon itse 

työpistetyöskentelyn jälkeen. Tätä ajatusta tukee aiempien kokeilujen tulokset 

digitaalisesta tarinan tuottamisesta, joissa todettiin oppilaiden sitoutuvan 

työskentelyyn täysin saadessaan myös tehdä videon itse (Viitanen ym., 2014, s. 

208–209). Samalla opetuskokonaisuuden laaja-alaiseen osaamiseen olisi 

linkittynyt sujuvasti myös L5 eli Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (POPS, 

2014, s. 22). Sormunen ja Lavonen (2014, s. 118) korostavat sitä, että 

teknologian on oltava keskeinen työskentelyn väline oppitunneilla, jota tässä 

opetuskokeilussa pyrimme toteuttamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Summary 

 

The teaching experiment was executed in the Finnish secondary school in the 

spring 2018 for seven grade students. The duration of lesson was 3 x 45 minutes. 

In this experiment, we wanted to emphasize students an active role as a 

knowledge producers in homes machine and equipment safety issues. In addition 

we wanted to pay attention to connect knowledge and practice in teaching of 

home economic education because it is more important to teach situation based 

issues than individual facts. To these objectives was aimed by using cooperative 

learning method. For teaching method was chosen workstation working. That 

was planned to follow the principles of cooperative learning.  

 

On four workstations the students formed the small groups instructions of safe 

working by completing food preparation tasks and housekeeping tasks. 

Observations of safety working were recorded on a common digital platform using 

iPads. Every round all groups made observations from one aspect of safety 

working. The aspects were before working, during working, after working and 

equipment maintenance. Purpose was that these directives of safety working 

could not be finished without sharing and building knowledge together.  

 

The co-operative method supports the building of information related to 

household teaching through discussions, ideas and digital interaction during 

work. Also, video from a lesson can be used to divide information into other 

categories 7 as well. In the group, students had to take up and share 

responsibility in working group work, where everyone had a clear role to play. 

Pupils shared their know-how digitally with other groups as well. 

 

In connection with the security theme, pupils benefited from previously learned 

knowledge, experience and experience gained through practical activities. The 

learning environment was built so that it offered students challenges. They 

needed collaborative functionality to build a complete information packet. 

 



 

Implementation of our project was a success. The group in which our experiment 

was conducted was the same level, active and exitable. The pupils threw another 

kind of teaching well, and the way they worked was good for the pupils. The 

success of our teaching experiment in the middle was definitely a co-opulence. 

Learning alone would have been more challenging. In the course of an hour, we 

aim to emphasize the safety and interaction skills of independent work in 

particular. The goal was to include machine and equipment safety related to 

household operations on the workstation. 

 

We have learned a lot of our experimentation. Different information and 

communication challenges emerged in our teaching, as well as issues related to 

the work and level of the students. Solving and reflecting on the challenges of 

ICT can sometimes be more useful than the intended content for pupils' future. 

Therefore, always be prepared for a situation where devices can not be used. We 

think the one-hour challenges taught us to think about teaching as a complex and 

versatile entity with challenges and successes. 

 

Our learning experiment can be integrated into a larger multi-disciplinary entity 

that can be combined, for example, with information technology, health education 

or physical activity. It can also be implemented in co-operation with different 

classrooms as a whole of a variety of lessons. Security is a major and important 

part of the topic, especially in the household subject. 
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Liitteet 
 
LIITE 1 

 
Tuntisuunnitelma  
 

Ajankäyt
tö 

MILLOIN 

Tehtävä ja sen 
tavoite 
MITÄ 

Opetustapahtuman 
organisointi: 

Oppimistehtävät, 
opetusmenetelmät ja 

kriittiset kohdat 
MITEN- MOTIVOINTI 

Materiaalit ja välineet 
ja oppimisympäristö 

MISSÄ 

Tehtävän 
tavoitteen 

saavuttamisen 
arviointi 
PALAUTE 

Tunnin 
aloitus, 
5min/ 

klo 
10.00 

Aloitus ja pieni 
orientointi 
tulevaan 

Tervehdimme oppilaita, 
esittelemme itsemme,, 

merkitsemme poissaolijat, 
kerromme opetuskerran 

tavoitteet ja 
arviointiperusteet 

Tunnin tavoite ja 
arviointi kerrotaan 
oppilaille, keskeiset 
tavoitteet kirjattuna 

taululle 

Miten oppilaat 
reagoivat? 

Miten 
motivoimme 

oppilaita tunnin 
aiheeseen?  

20 min/ 
klo 

10.05 

 

Työpistetyöskent
elyn ohjeistus: 
tunnin kulun 

selkeyttäminen ja 
pääteemat 

 
● Motivointi 

työpistetyöskentelyy
n 

 
Työpistetyöskentelyn 
motivointi videolla: 
työpisteiden teemat ja 
pienkone. 
Samalla  orientoidaan myös 
videon materiaalin 
tuottamiseen  
työpistetyöskentelyn aikana 
kuvien avulla. 
Oheistus työskentelyyn 
OneNotessa: 

● Työpistetyöskentely
n työnjako (3 hengen 
ryhmissä, 4 ryhmää) 

● Työpisteiden teemat 
ja keskeiset tehtävät  

● (monisteella 
työpisteillä ohjeistus 
käytännön 
työskentelystä) 

● Työpisteiden 
tehtävien 
raportoinnista 
kuvamateriaalina 
videota varten 

● Jaetun 
asiantuntijuuden 
pääperiaate: tunnin 
lopuksi työpisteiden 
tuotokset ja 
ajatukset jaetaan 
kaikkien kesken ja 

Motivointi video 

 
Ohjeistuksen 
läpikäyminen 

(OneNote) 

 
● Havainnot 

työpisteiltä 
kirjataan 
yhteiseen 
OneNote 

tiedostoon  
● Havainnot ja 

erilaiset 
oivallukset 

valokuvataan 
ipadin 

kuvarullaan 

 

Oppilaat 
ymmärtävät 
työskentelyn 
periaatteet 
sekä oman 
vastuun 
työskentelyssä
.  



 

suunnitellaan 
opetusvideo 

 

20 min/ 
klo 

10.25 

 

Työpistetyöskent
elyn 

aloittaminen: 

 
Oppilas osaa 

jakaa työtehtäviä 
ryhmän kesken 

yhteisen 
tavoitteen 

saavuttamiseksi 

 
Oppilas osaa 

havaita 
työturvallisuutee
n positiivisesti tai 

negatiivisesti 
vaikuttavia 

tekijöitä  

 
Oppilas osaa 

antaa 
esimerkkejä 
turvallisesta 
toiminnasta 

 
Oppilas osaa 

valita tärkeimmät 
neuvot ja 

suunnitella 
turvalliset 

toimintaohjeet 

 
Oppilas osaa 

suorittaa 
tehtävän 

turvallisesti 

 
 

Oppilas osaa 
arvioida ja 

kehittää omaa 
toimintaansa 

ryhmän jäsenenä 

 
Työpistetyöskentelyn 

aloitus:  

 
 Ensimmäinen työpiste:  

 
Smoothie ja turvallisuus 
työskentelyssä: 
Sauvasekoitin  
Asumisen turvallisuus: 
silitysrauta 
Työpiste 3:Paloturvallisuus: 
rasvapalo 
Työpiste 
4:Keittiön  laiteturvallisuus: 
Sähkövatkain (Liite 2). 

 
Näkökulma: ennen 
työskentelyä huomioitavia 
asioita  

 
Ennen ruokataukoa yksi 

työpiste ja arviointia 
seuraavia työpisteitä 

ajatellen, miten ryhmä 
onnistui? 

 
Kysymyksiä ryhmälle: 

 
Mitä kuvia tai videoita 

työpisteeltä saatiin 
opetusvideoita varten? 

 
 Mikä tehtävä oppilailla oli 

ryhmässä? 

 
 
 
 
 
 

Powerpointilla tai 
taululla esillä, mihin 

näkökulmaan milläkin 
työpisteellä 
keskitytään. 

 
Tarvikkeet työpiste 1: 

● sauvasekoitin 

● korkea kulho 
smoothien 
valmistukseen 

● Smoothien 
raaka-aineet 

● leikkulauta ja 
juuresveitsi 

 
 työpiste 2: 

● silitysrauta 

● Silityslauta 

● pestyjä kodin 
tesktiileitä 

 
Työpiste 3: 

● 1  ipad 

 
Työpiste 4: 

● sähkövatkain 

● kulho 

● vispikerma 

 
Näiden lisäksi 

jokaisella oppilaalla 
on käytössään ipad 

 
Työskentely 

luokkahuoneessa, 
työpisteillä (työpiste 2 
keittiössä 2 jne, paitsi 

paloturvallisuus 
vaatehuoltotilassa) 

 

Lisäksi oppilaat voivat 
käyttää apuna 
kotitalouden kirjoja 
(Taituri, 
Kotitaloustaito 7-9) 

Miten 
ryhmätoiminta 
lähtee käyntiin? 

Miten 
vastuualueet 

jaetaan 
ryhmässä? 



 

30 min/ 
klo 

10.45 
Ruokaileminen  Oppilaiden ruokatauko  

 
 
 
 
 

45 min/ 
klo 

11.15 

 

Työpistetyöskent
elyn jatkaminen 

 
Oppilas osaa 

jakaa työtehtäviä 
ryhmän kesken 

yhteisen 
tavoitteen 

saavuttamiseksi 

 
Oppilas osaa 

havaita 
työturvallisuutee
n positiivisesti tai 

negatiivisesti 
vaikuttavia 

tekijöitä  

 
Oppilas osaa 

antaa 
esimerkkejä 
turvallisesta 
toiminnasta 

 
Oppilas osaa 

valita tärkeimmät 
neuvot ja 

suunnitella 
turvalliset 

toimintaohjeet 

 
Oppilas osaa 

suorittaa 
tehtävän 

turvallisesti 

 

Työpistetyöskentelyn 
jatkaminen:  

Työpisteet 2-4 

 
Työpiste 1: Smoothie ja 
turvallisuus työskentelyssä: 
Sauvasekoitin  
Työpiste 2:Asumisen 
turvallisuus: silitysrauta 
Työpiste 3:Paloturvallisuus: 
rasvapalo 
Työpiste 
4:Keittiön  laiteturvallisuus: 
Sähkövatkain (Liite 2). 

 
Näkökulmat: 
1 Ennen työskentelyä 
huomioitavia asioita 
2 Työskentelyn aikana 
huomioitavia asioita 
3 Työskentelyn jälkeen 
huomioitavia asioita 
4 Laitteiden toimivuuden ja 
huollon kannalta sekä 
muista turvallisuuden 
näkökulmista 

 

Vaihe/Näkökulma, johon 
työskentelyssä kiinnitetään 

huomiota vaihtuu 
työpistettä vaihdettaessa 
● ensimmäisellä 

pisteellä olisi vaihe 1 
ennen työskentelyä 
huomiotavia asioita, 
voisi tämän 
toteuttaa pisteellä ja 
sitten seuraava 
ryhmä jatkaisi 
vaiheesta 2 
työskentelyn aikana 
huomioitavaa, 
kolmas ryhmä 
kiinnittää huomiota 
työskentelyn lopussa 
huomiotaviin 
turvallisuusseikkoihin 
ja neljäs ryhmä 
pohtii 

 
Työskentely 

luokkahuoneessa, 
työpisteillä 

 
Havainnot työpisteiltä 

kirjataan jaettuun 
onedrive -tiedostoon, 
jossa ne ovat kaikkien 

nähtävillä ja 
hyödynnettävissä 

 

Kuinka oppilaat 
suhtautuvat 

muiden 
tekemiin 

ratkaisuihin?  

 
Osaavatko 

oppilaat antaa 
muille 

positiivista ja 
rohkaisevaa 
palautetta? 

 
 



 

turvallisuusasioita 
laitteiden ylläpidon 
ja huollon kannalta 
sekä muita 
vinkkejä.   

●  Viimeinen (4) ryhmä 
(työskentelyn 
jälkeen 
huomioitavaa) 
siivoaisi pisteen pois 

●  

= jokainen ryhmä näkee 
ensin mitä edellinen ryhmä 
on tehnyt ja jatkaa siis siitä. 

45 min/ 
12.00 

Työpistetyöskent
elyn koonti: 

Asiantuntijuuden 
jakaminen 

 
Oppilaat osaavat 
tuottaa loogisesti 

etenevät 
turvallisuusohjee

t kodin 
pienkoneiden 

käyttöön 

 

 
Oppilaat kokoavat 
työohjeet yhdessä: 

 

Jokaisen ryhmän vastuulla 
on koota turvalliset 

työskentelyohjeet yhdelle 
työpisteelle yhdessä 

tuotetun materiaalin avulla. 

 
=> Opetusvideon 
käsikirjoittaminen  pienryhm
issä kullekin pienkoneelle.  

 
Oppilaat jakavat 
kuvamateriaalin/videot  työ
pisteiltä 
opettajan laitteelle sekä 
lähettävät turvallisuusohjeet 
ja ideoita videon 
käsikirjoituksesta yhteiselle 
alustalle (OneDrive)  

 

Digitaalinen alusta 
tiedon koontiin 

(OneDrive) 

Miten oppilaat 
jakavat 

asiantuntijuutta
an? 

5 min/ 
klo 

12.55 

Opetuskerran 
lopetus,  

mitä opittiin? 
Ryhmän 

yhteistyön 
sujuvuuden 

arviointi, oman 
oppimiskokemuk

sen arviointi 

Kerrataan opetuskerralla 
opitut pääasiat, annetaan 
palautetta tunnin kulusta: 

itsearviointi 

Työskentelyn 
arviointi Kahootin 

avulla 

 
kysymykset ja 

vastausvaihtoehdot: 

 
Miten  yhteistyö 

onnistui ryhmässä? 
(kaikilla oli oma 

tehtävä ryhmässä/ 
 osa ryhmän jäsenistä 

ei osallistunut 
yhteiseen 

työskentelyyn/ryhmäs
sä ei ollut selkeitä 

Miten tunti 
kokonaisuudess

aan sujui?  



 

rooleja/Kukaan 
ryhmän jäsenistä ei 

osallistunut 
työskentelyyn)) 

 
Miten 

työpistetyöskentely 
tuki oppimista?  (tuki 
oppimistani hyvin/ei 
tukenut oppimistani 

lainkaan/ olisin 
oppinut enemmän 

tekemällä 
yksilötehtäviä/olisin 
oppinut enemmän 

lukemalla) 

 

 
 
  



 

LIITE 2 

 
Työpisteiden työskentelyohjeet 
 
Työpiste 1: 

 
Turvallisuus työskentelyssä: Sauvasekoitin 

 
Valmistakaa Kotitaloustaito 7-9 (s.121) oppikirjan mukaisesti banaani-mustikkasmoothie käyttäen 
sauvasekoitinta. Pohtikaa työskentelyn turvallisuutta: 

 
1 Ennen työskentelyä 
2 Työskentelyn aikana 
3 Työskentelyn jälkeen 
4 Laitteiden toimivuuden ja huollon kannalta sekä muista turvallisuuden näkökulmista 

 

Tietoa sauvasekoittimen käytöstä: 

 
Taituri sivut 10-11 ja  26 
Kotitaloustaito sivut 27 ja 48 

 

Työpiste 2: 

 
Asumisen turvallisuus: silitysrauta 
Pyykin jälkikäsittely ja silittäminen. Jokainen silittää vähintään yhden vaatteen/kodin tekstiilin 
silitysraudalla alkaen silityslaudan kokoamisesta ja silitysraudan kytkemisestä päälle.  Pohtikaa 
työskentelyn turvallisuutta:  

 
1 Ennen työskentelyä 
2 Työskentelyn aikana 
3 Työskentelyn jälkeen 
4 Laitteiden toimivuuden ja huollon kannalta sekä muista turvallisuuden näkökulmista 

 
Tietoa silitysraudan käytöstä: 

 
Taituri sivut 316-317 
Kotitaloustaito sivu 273 
Martat, silitysrauta: https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/kodinkoneet/silitysrauta/  

 

Työpiste 3: 

 
Paloturvallisuus: Rasvapalo 

 
Katsokaa video https://www.youtube.com/watch?v=uGJgRYxgvZY tai 
https://www.youtube.com/watch?v=kHQeInJ5czI  munkkien paistamisesta ipadilta ja pohtikaa mitä 
turvallisuusasioita tulee ottaa huomioon:  

 
1 Ennen työskentelyä 
2 Työskentelyn aikana 
3 Työskentelyn jälkeen 
4 Laitteiden toimivuuden ja huollon kannalta sekä muista turvallisuuden näkökulmista 

https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/kodinkoneet/silitysrauta/
https://www.youtube.com/watch?v=uGJgRYxgvZY
https://www.youtube.com/watch?v=kHQeInJ5czI


 

 
Tietoa paloturvallisuudesta ja munkkien paistosta 

 
Taituri sivu 248 
Kotitaloustaito sivut 27 ja 304-305 
Martat, Uppopaistaminen : 
https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/ruoanvalmistus/kypsemmysmentelmia/paistaminen/  

 
Työpiste 4: 

 
Keittiön  laiteturvallisuus: Sähkövatkain 

 
Valmistakaa vaahdotettu vispikerma smoothieihin koristeeksi alkaen sähkövatkaimen kytkemisestä 
sähkövirtaan ja vatkainosien kytkemisestä paikalleen. Pohtikaa työskentelyn turvallisuutta:  

 

1 Ennen työskentelyä 
2 Työskentelyn aikana 
3 Työskentelyn jälkeen 
4 Laitteiden toimivuuden ja huollon kannalta sekä muista turvallisuuden näkökulmista 

 
Tietoa sähkövatkaimen käytöstä: 

 
Taituri sivut 10-11 ja 26 
Kotitaloustaito sivut 27 ja 49 
 

 

 

https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/ruoanvalmistus/kypsemmysmentelmia/paistaminen/

