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1. Johdanto 
 
Tämä raportti on kirjoitettu osana Opettaja työnsä tutkijana –opintojaksoa. Osana 

opintojaksoa suunnittelimme ainedidaktisen kehittämisprojektin; Minuutti minuu-

tilta. Ainedidaktisen kehittämisprojektin tarkoituksena on tutkivaa oppimista hyö-

dyntäen saada oppilaat suunnittelemaan omaa ajankäyttöään, pysymään 

omassa ajankäyttösuunnitelmassa ja toimimaan tehokkaasti osana ryhmää. 

Opintojaksolla kannustettiin hyödyntämään digitalisaatiota, tutkivaa oppimista ja 

pelillisyyttä osana ainedidaktista kehittämisprojektia. Opintojako linkittyy vahvasti 

soveltavaan harjoitteluun, jossa ainedidaktiset kehittämisprojektit lopulta toteutet-

tiin. Tämä kokonaisuus toteutettiin kahdessa peruskoulussa, peruskoulussa A 

sekä peruskoulussa B. Valitsimme opetuskokeilun teoriapohjaksi sosiokonstruk-

tivistisen oppimisteorian, jonka erityispiirteitä hyödynnämme opetuskokeilussa. 

 

Ajanhallinta on yksi niistä taidoista, joita jokainen tarvitsee elämänsä aikana niin 

työelämässä kuin arjessa. Aikataulujen suunnittelu ja suunnitelmissa pysyminen 

on usein edellytys arjen normaaleista rutiineista selviytymiseen. Ajanhallintaa voi-

daan pitää osana suurempaa arjenhallinnan kokonaisuutta yhdessä kotitalous-

taitojen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä talousosaamisen kanssa (Haveri-

nen, 1996, s.123). Ajankäytön harjoittelu on osa kotitalousopetuksen opetusta, ja 

se on mainittu opetussuunnitelmassa seuraavissa oppiainekohtaisissa tavoit-

teissa; T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä 

ja toimintaa, T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etene-

mistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana, T8 ohjata oppilasta 

työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja 

ajankäytöstä. Lisäksi laaja-alainen tavoite, L3 itsestä huolehtiminen ja arjen tai-

dot, on läheisesti linkittynyt ajanhallinnan oppimiseen. (OPS, 2014) Kotitalous on 

ainoa oppiaine, jonka tavoitteissa (OPS, 2014) mainitaan ajankäytön suunnittelu, 

mikä alleviivaa kotitalouden oppituntien ainutlaatuisia mahdollisuuksia tämän tai-

don kehittämiseen.  

 

Päätimme hyödyntää osana ainedidaktista kehittämisprojektia teknologiaa sekä 

tutkivaa oppimista. Teknologian tarkoituksena on tuottaa tehokkuutta, jolloin on 
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mahdollista säästää aikaa (Jalas 2011, s. 106). Tästä syystä koemme teknolo-

gian yhdistämisen Minuutti minuutilta –ainedidaktiseen kehittämisprojektiin luon-

tevana. Opetuskokonaisuuden tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita ajankäyttä-

jinä myös tutkivaa oppimista hyödyntäen. 

  



 

   
 

3 

2. Toiminnalliset opetusmuodot projektin taustalla 
 
2.1. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys on yksi oppimisen kannalta merkittävä 

konstruktivistinen näkemys, joka kehittyi kognitiivisen konstruktivismin rinnalla. 

(Kauppinen, 2007, s.35.) Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys on käsitys oppi-

misesta ja tiedosta, jonka mukaan tietoon kuuluu sosiaalisia sopimuksia ja yhtei-

sesti jaettuja merkityksiä. Keskeistä on, että opiskelija osallistuu vuorovaikutuk-

seen ja sosiaalisiin suhteisiin, jonka tuloksena tapahtuu oppimista. Oppilaan 

omat asenteet opiskeltavaa aihetta ja opiskelua kohtaan vaikuttavat vahvasti op-

pimistuloksiin. (Kauppinen, 2007, s.35.) Sosiokonstruktivistisessa oppimisnäke-

myksessä korostuu yksilön ja yhteisön rooli oppimisessa. Yksilön sisäinen koke-

mus oppimisprosessista sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena rakentaa tietoa 

aiemmin opitun päälle ja luo näin edellytykset uuden oppimiselle. Oppilas kokee 

ilmiöt yksilönä, mutta vahvistus opitulle tulee sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta 

(Kauppinen, 2007, s.113.)  

 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa myös oppimista mielekkäänä 

toimintana.  Tieto ei ole oppijan ulkopuolella vaan oppija rakentaa tietoa itse so-

siaalisessa vuorovaikutuksessa. Oppiminen nähdään laaja-alaisena prosessina, 

johon kuuluvat mm. itseohjautuvuus, yhteistyö, reflektio ja arvopäämäärien hah-

mottaminen. (Kauppinen, 2007, s.48.) Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen 

tavoitteena on herättää lapsessa halu oppia, edistää aiempien tietokäsitysten 

muodostumista, kehittää tiedon hankinnan, luovan käytön sekä arvioimisen tai-

toja, luoda yhteistoiminnallisuutta ja ryhmähenkeä sekä lisätä oppilaiden sosiaa-

lisia taitoja. Oppilaan kokiessa onnistumisen tunteita, hänen itseluottamus ja roh-

keus kasvaa. Positiivisten kokemusten kautta oppilas uskaltaa tarttua yhä haas-

tavampiin tehtäviin. (Kauppinen, 2007, s. 117.) 

 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitystä voidaan pitää laaja-alaisena proses-

sina, johon kuuluvat muun muassa yhteistyö, itseohjautuvuus, itse- ja vertaisre-
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flektio, identiteetin kehitys ja arvopäämäärien hahmottaminen. Opettajan rooli ky-

seisessä oppimiskäsityksessä nähdään kannustavana ja ohjailevana. Opettajalla 

on mahdollisuus auttaa opiskelijan sisäisen motivaation kehittymistä ja edistää 

mielekästä oppimista. Lapsi tarvitsee oppiakseen hyväksyvän, kannustavan ja 

myönteisen ilmapiirin. Vuorovaikutustilanteissa lasten kanssa on tärkeä huomi-

oida se, että jokainen ihminen oppii eri tavalla. (Kauppila, 2007, s. 47–48.) 

 

2.2. Tutkiva oppiminen 
 

Tutkivassa oppimisessa on samoja piirteitä kuin projektioppimisessa ja tekemällä 

oppimisessa, mutta siihen liittyy vahvasti ongelmanratkaisu (Hakkarainen, Boll-

ström-Huttunen, Pyysalo & Lonka, 2005, s.25-269). Tutkiva oppiminen kunnioit-

taa oppilaiden ajattelutaitoa ja ymmärrystä. Pyrkimys on ongelmanratkaisun 

avulla sytyttää oppilaissa oppimisen ja ymmärtämisen kipinä. Ongelmaratkaisu 

on oppilaille vahva motivaatio tutkia aihepiirejä, jotka ovat tyypillisesti runsassi-

sältöisiä ja käsitteellisesti haastavia. Olennaista on, että ratkottavat ongelmat 

ovat mielekkäitä ja niiden parissa työskentelee huomaamattaan pitkäjänteisesti. 

Tutkivan oppimisen tarkoituksena on tutkia harvoja käsitteellisesti keskeisiä ilmi-

öitä ja syventyä niihin asteittain. Tehtävän tulisi olla sellainen, jonka ratkaisemi-

seen tarvitaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jolloin oppilaat rakentavat yhdessä 

tietoa asioista ja ilmiöistä, jotka ovat heille merkityksellisiä. Arvioinnin päähuo-

mion tulee keskittyä ajattelun tukevaan ja yhteistä tietämystä edistävään oppimi-

seen. (Hakkarainen ym., 2005, s.27). 

 

Tutkiva oppiminen muistuttaa projektioppimista, mutta sillä merkittävällä erolla, 

että tutkivan oppimisen päämääränä on esitetyn ongelman ratkaisu. Projektioppi-

misessa oppilaiden tehtävänä on usein etsiä tietoa jostakin aiheesta ilman varsi-

naista ongelmaa, mikä johtaa tiedon toistamiseen ja yksipuolisuuteen. Yksi pro-

jektioppimisen huonoina puolina onkin se, ettei keskeistä olekaan oppiminen 

vaan lopputulos. Myös ns. tekemällä oppiminen sisältää tutkivan oppimisen piir-

teitä, mutta siihen liittyy samantapaisia lopputulokseen liittyviä ongelmia kuin pro-

jektioppimiseen. Pelkkä käsillä tekeminen ei riitä oppimisen saavuttamiseksi 

vaan oppilaan täytyy myös ajatella ja pohtia. Siksi tekemällä oppiminen johtaa 
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harvoin oppimistulosten tai oppilaan ajattelun kehittymiseen (Hakkarainen ym., 

2005, s.26.) 

 

Opettajan rooli tutkivan opetuksen tukemisessa on haastaa oppilaita valmiiden 

sisältöjen omaksumisen sijaan innostumaan tutkimisesta ja tiedon rakentami-

sesta vuorovaikutustilanteissa. Tutkivassa oppimisessa oppilaat nähdään kes-

kustelukumppaneina, jotka osallistuvat merkitysten luomiseen. Oppilaat kehitty-

vät tieto-taitotasoltaan tutkittavien aihealueiden asiantuntijoiksi. (Kumpulainen, 

ym., 2010, s. 52.) Tässä näkemyksessä oppimista pidetään laaja-alaisena pro-

sessina, johon kuuluvat muun muassa yhteistyö, itseohjautuvuus, reflektio (sisäi-

nen sekä ulkoinen), identiteetin kehitys ja arvopäämäärien hahmottaminen. Se 

on oppimiskehys, joka antaa opettajalle mahdollisuuden auttaa opiskelijan sisäi-

sen motivaation kehittymistä ja edistää mielekästä oppimista. (Kauppila, 2007, s. 

47–48.) 

 

2.3. Laaja-alainen osaaminen 
 

Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tässä ajassa ja tulevaisuudessa 

tarvittava yleissivistys, sekä luoda pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Laaja-alaisella 

osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodos-

tamaa kokonaisuutta, jonka avulla yksilö selviytyy tulevaisuuden haasteista. 

Laaja-alainen osaaminen sisältää 7 osa-aluetta: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

(L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Itsestä huolehtimi-

nen ja arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), Tieto- ja viestintäteknologinen osaa-

minen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) ja Osallistuminen, vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Nämä tavoitteet kulkevat kaiken ope-

tuksen mukana, myös yksittäisissä oppiaineissa niin opetuksen suunnittelussa, 

toteutuksessa, kuin arvioinnissa. (OPS 2014). Opettajan roolina on mahdollistaa 

oppiminen luomalla oppimista mahdollistavia rakenteita, sekä ohjata ja tukea op-

pilasta oppimisprosessin aikana (Norrena, 2016, s. 58-59). 
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Kotitalouden opetuksessa monet laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat keskei-

nen osa oppiaineen luonnetta. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ovat ko-

titalouden ydintä, ryhmämuotoisessa työskentelyssä oppilaat pääsevät harjoitte-

lemaan vuorovaikutusta luonnollisissa tilanteissa ja käyttöohjeiden ja ruokaohjei-

den lukeminen ovat erinomaisia keinoja harjoitella monilukutaitoa. Taito suunni-

tella ajankäyttöä ja pysyä asetetuissa aikaraameissa on keskeinen taito nykypäi-

vän työelämässä.  

  

 

2.4. Digitalisaatio osana oppimista 
 

Digitalisaatiolle ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta sillä tarkoitetaan sekä yh-

teiskunnallista muutosta, että tiedonkäsittelyn sähköistymistä. Tietoa tallenne-

taan, siirretään ja käsitellään tietokoneiden avulla, mutta laajemmalla tasolla voi-

daan puhua myös tieto- ja viestintäteknologian (ICT) myötä tapahtuvista teknolo-

gisista muutoksista, jotka vaikuttavat yhteiskunnallisella tasolla (Lipponen & 

Rönnholm, 2016, s. 20). Yhteiskunnalliset muutokset näkyvät konkreettisimmil-

laan palveluiden sähköistymisenä ja sen myötä asioinnin siirtymisenä verkkoon. 

Tiedonkäsittelyn lisäksi myös sosiaalinen kanssakäyminen on yhä enemmän 

sähköistä ja bittiavaruudessa viestitämme reaktioitamme erilaisten emojien 

avulla ja luomme erilaisia yhteisöjä aktiivisesti.  

 

Digitalisaation vaikutukset yhteiskunnallisella tasolla ovat moniulotteisia ja me-

neillään olevaa murrosta verrataan usein teolliseen vallankumoukseen (Hauta-

mäki, Leppänen, Mokka & Neuvonen, 2017, s. 8). Teknologista vallankumousta 

nimitetään myös termillä teollisuus 4.0 ja se on jatkumoa mekanisaatiolle, mas-

satuotannolle ja automatisaatiolle, jotka ovat olleet historiallisesti merkittäviä mul-

listuksia teollisuudessa ja ovat vaikuttaneet yhteiskuntaan monitasoisesti. Tekno-

logisen vallankumouksen myötä jo keksittyä tekniikkaa jatkojalostetaan ja paino-

piste on siirtynyt vahvasti aineellisesta aineettomaan (Marttinen, 2018, s. 57, 63). 

Tämä näkyy teknisten laitteiden ominaisuuksien lisääntymisenä sekä laitteiden 

välisenä kommunikaationa. Ihminen ei tarvitse lukematonta määrää erilaisia tek-

nologisia laitteita, vaan laitteiden toimintojen määrä lisääntyy. Rannekello toimii 
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myös urheilukellona, kalenterina, gps:nä, puhelimen viestitulvan välittäjänä, 

unen, aktiivisuuden ja stressitason tarkkailijana ja personal trainerina. Uusimmilla 

rannekelloilla voi jo maksaa ostokset kaupassa pankkikortin sijasta.  

 

Digitalisaatio on muuttanut yhteiskuntaa räjäyttämällä datan ja informaation mää-

rän, tuomalla tekoälyn ja robotiikan korvaamaan ihmistyötä, luomalla esineiden 

internetin, laajentamalla verkkoon kytkettävien laitteiden määrää ja luomalla pil-

vipalveluihin perustuvan alustatalouden (Koistinen-Jokiniemi ym. 2017, s. 13). 

Yksilön näkökulmasta konkreettisesta on siirrytty abstraktiin, asiat tapahtuvat no-

peasti, näkymättömästi ja kielellä, jota maallikko ei voi ymmärtää. Digitalisaation 

voi ymmärtää teknisten laitteiden kyvyksi ajatella ja ohjautua itsenäisesti. Maail-

mamme muuttuu niin nopealla tahdilla, että kukaan ei osaa ennustaa miltä maa-

ilma näyttää, kun nykyiset ensimmäisen luokan oppilaat astuvat työelämään. Pe-

rusopetuksen (OPS, 2014) tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille eväitä tulevai-

suuden työelämään ja yhtenä laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen (L5). Teknologisen vallankumouksen viiteke-

hyksessä kaikki laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat relevantteja taitoja tule-

vaisuudessa. Emme tiedä millaiseen maailmaan nykyiset ensimmäisen luokan 

oppilaat astuvat, minkä vuoksi joustavuus ja taito oppia ovat keskeisimpiä taitoja. 

 

Keskustelu digitalisaation ympärillä on polarisoitunut, osittain aiheesta. Toisaalta 

digitalisaatio mahdollistaa; yksilölliset ratkaisut murtavat esimerkiksi ajallisia ja 

maantieteellisiä esteitä, mutta teknologian kiivaan kehittymisen myötä koulujen 

on vaikea pysyä perässä ja taloudelliset resurssit eivät mahdollista kaiken uuden 

teknologian hankkimista kouluun. Teknologinen varustelutaso Suomen perus-

kouluissa on kansainvälisesti erittäin korkeaa, mutta käyttömäärissä jäämme hei-

koimmille sijoituksille (Lipponen & Rönnholm, 2016, s. 33). Käytettävissä on tek-

nologiaa, mutta sen hyödyntäminen ontuu. Tieto- ja viestintäteknologisen varus-

tetason ja käyttöasteen epätasapainoa on selitetty tieto- ja viestintäteknologialle 

asetetuilla katteettomilla lupauksilla, opettajien osaamattomuudella ja kielteisenä 

asenteena, teknologian käyttöönoton haasteina, koulujen verkkoyhteyksien ja 

teknologisten laitteiden ongelmina sekä digitaalisten oppimisympäristöjen puut-

teina (Huhtiniemi 2017). Tämän lisäksi verkkomateriaalien käyttöön liittyy myös 
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tekijänoikeus- ja tietosuojakysymykset ja oppilaan oman laitteen käyttöön kou-

lussa ei ole yhteistä linjausta. Vastaukseksi tähän haasteeseen Opetushallitus on 

koonnut käsikirjan tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön 

opettajien työn tueksi, mutta koulujen tulee tästä huolimatta luoda itse pelisään-

nöt mobiililaitteiden käyttöä koskien (Francke, Heikkilä, Lahtinen, Tyrkkö & Vant-

taja, 2017). 

 

 

Teknologiset taidot 
 

Nuoria kutsutaan diginatiiveiksi, koska he ovat aloittaneet tietotekniikan käytön jo 

lapsuudessa. Alan Keyn sanoin teknologia on teknologiaa vain niille, jotka ovat 

syntyneet ennen sen keksimistä (Lipponen & Rönnholm, 2016, s. 33). Digitali-

saatio on nuorille itsestäänselvyys, mutta vanhempaa sukupolvea edustaville 

opettajille monet välineet ovat uusia, ihmeellisiä tai jopa epäluuloja herättäviä. 

Digitalisaatio näkyy lasten ja nuorten arjessa erityisesti sosiaalisen median ja yh-

teisöpalveluiden käyttämisenä. Huhtiniemen (2017) mukaan 16-24 vuotiaista 

96% käyttää jotain yhteisöpalvelua ja yhteisöpalveluissa vietetään keskimäärin 

15 tuntia viikossa. Vuorovaikutuksen mahdollistajana digitaaliset välineet autta-

vat toteuttamaan ihmisen luontaista pyrkimystä yhteyteen. Nuoret kokevatkin, 

että sosiaalinen media on heidän vuorovaikutustaan mahdollistava väylä (Huhti-

niemi, 2017). Sosiaalisessa mediassa asuminen ja verkossa pelaaminen eivät 

kuitenkaan tee lapsista ja nuorista automaattisesti teknologiavelhoja. Lipposen ja 

Rönnholmin (2016, s. 46) mielestä nuoret eivät ole vielä kypsiä teknologian käyt-

täjiä ja koulun tehtävänä on opettaa heitä hyödyntämään tekniikkaa. Koulun tulisi 

lähtökohtaisesti ohjata oppilaita heidän taitojen ja tarpeiden mukaan, aivan kuten 

muissakin aineissa (Lonka, 2014, s. 240).  

 

Nuorten tapa viihtyä ja pitää yllä sosiaalisia suhteita digitaalisten laitteiden avulla 

voidaan uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen avulla tuoda osaksi oppimista. 

Digivälineiden hyöty voidaan tiivistää kuuteen kohtaan: oppijan aktiivisuus, yh-

dessä tekeminen, oppimisen yhteisöllisyys, parempi ohjaus ja palaute, mielek-

käämpi ajankäyttö, sekä luovuus, moniaistillisuus ja autenttisuus (Tavast, 2015). 

Näin nuorelle tuttu tapa käyttää tekniikkaa sosiaalisena väylänä, viihdykkeenä ja 
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oman mielenkiinnon mukaan ohjautumisena voidaan valjastaa opetustarkoituk-

seen. Nämä mahdollisuudet eivät ole vielä tavoittaneet kaikkia kouluja ja oppilai-

tosten väliset erot esimerkiksi digitaalisten oppimisympäristöjen laadussa ovat 

huomattavat. Eroja on oppilaitosten lisäksi myös opettajissa, heidän koulutukses-

saan, sekä kunnan tai kaupungin kohdistamissa resursseissa digitaaliseen oppi-

miseen. Digitalisaatio voi näin luoda epätasa-arvoa oppilaiden, luokkien, koulujen 

ja paikkakuntien välille. Vaarana on, että erilaiset teknologiset lähtökohdat ko-

deissa ja kouluissa synnyttävät osaamisen kuilun, jonka umpeen kurominen on 

ensisijaisesti koulun tehtävä (Lipponen & Rönnholm, 2016, s. 44). Toimiva, pe-

dagogisen opetuksen varmistamiseksi myös opettajilla tulee olla kattavat tvt-tai-

dot.  

 

Opetusta varten, hyvin tuotettu sovellus voi olla opettajalla tai oppilaalla erinomai-

nen työkalu, mutta usein sovellukset myös ohjaavat opetusta tiedostamattakin 

väärään suuntaan (Ilomäki & Lakkala, 2006, s. 188), mikä kääntää digitalisaation 

ensisijaiseksi ja pedagogiikan toissijaiseksi opetuksen lähtökohdaksi. Kouluilla 

on edessään digiloikka. Mikkilä-Erdmannin (2017, s. 18) mukaan keskeisin este 

koulun digiloikassa on, digitalisaation taipumattomuus sellaisenaan oppimisväli-

neeksi tai oppimisympäristöksi. Monissa kouluissa digiaikaan siirtyminen tarkoit-

taa lähinnä mahdollisuutta valita sähköinen oppikirja paperisen kirjan sijasta. Di-

gitalisaation ja koulumaailman välinen kuilu kulminoituu tähän lähestymistapaan. 

Digitalisaatio ei ole jo olemassa olevan muuttamista sähköiseksi, vaan uudenlai-

sen, digitaalisen pedagogiikan luomista. Digitalisaatio koulukontekstissa tarkoit-

taa tiedon ja oppimisympäristön rajattomuutta, sekä uudenlaisia mahdollisuuksia 

yhteisöllisyyteen opetuksessa, sekä vastaiskua yhteiskunnan individualistisuu-

delle (Lipponen & Rönnholm, 2016, s. 31).  

 

Sähköiseen muotoon muutetussa oppikirjassa ongelmaksi muodostuu opetus-

historiaan perustuva tapa esittää asia ja digitalisaatioon liittyvä tapa lukea asia. 

Meille on syntynyt digitaalisen materiaalin lukutapa, jossa hyppelehdimme otsi-

koista toiseen ja valitsemme tarkempaan tarkasteluun itseämme kiinnostavat tee-

mat (Savolainen, Vilkko & Vähäkylä, 2017, s. 21-22). Toisaalta lineaarisesti ete-

nevä ja tietoa rakentava paperinen oppikirja ei jousta yksilöllisesti, kuten pedago-

gisista lähtökohdista suunniteltu digitaalinen oppimisväline parhaimmillaan voisi 
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tehdä. Mikkilä-Erdmann (2017) näkee digitaalisen oppimateriaalin mahdollisuuk-

sina joustavuuden lisäksi myös uudenlaisten tehtävätyyppien rakentamisen ja 

vaativien prosessien havainnollistamisen. Parhaimmillaan tekniikka voi mahdol-

listaa aiemmin mahdottoman oppimisen ja merkittävästi helpottaa aiempaa opet-

tamista (Ilomäki & Lakkala, 2006, s. 190). Tekniset välineet eivät ratkaise opetta-

jien haasteita, vaan keskeisin kehityskohde digiloikan mahdollistamiseksi on rää-

tälöidä opettajille oma selain, jossa tiedonhaku tuottaa tutkittua tietoa, artikkeleita 

sekä toimivia ja helposti käytettäviä työvälineitä oppimiseen (kts. Mikkilä-

Erdmann 2017, s. 23-24, Savolainen ym. 2017, s. 24). 

 

Koulu on tilanteessa, jossa aalto on pyyhkäisemässä yli ja ainoa pitkällä aikavä-

lillä toimiva reagointitapa on opetella surffaamaan. Samalla aallolla ei voi kuiten-

kaan ratsastaa loputtomiin, koulun on pystyttävä jatkuvasti mukautumaan tekno-

logisen kehityksen edistyessä. Teknologia itsessään ei ole ratkaisu, vaan peda-

gogiikan, teknologian ja sisällön tulisi muodostaa kokonaisuus. Lipponen ja 

Rönnholm (2016, s. 10-12) kuvaavat muutostarvetta osuvasti pedagogisen 

ekosysteemin luomiseksi teknologian ympärille. 

 

2.5. Yhteistoiminnallinen opetus 
 
Yhteistoiminnallinen opetus, yksinkertaisemmin ryhmäntyön käyttäminen opetuk-

sessa, on luonut jalansijaa kaikilla opetuksen tasoilla päiväkodeista yliopistoihin. 

Yhteistoiminnallisen opetuksen päivänvaloon toi professori Viljo Kohonen 1990-

luvun alussa (Saloviita, T. 2006, s. 9). Yhteistoiminnallisen opetuksen vahvuuksia 

on oppilaiden yhteenkuuluvuuden parantaminen, sosiaalisen taitojen kehitys 

sekä oppimisen mielekkyys ryhmässä. Opetusmenetelmä soveltuu hyvin moni-

muotoisiin luokkiin sekä vaihtoehdoksi perinteiselle erityispedagogiikalle, jossa 

keskitytään monialaisen oppilasaineksen tuomien ongelmien ratkontaan lähinnä 

fyysisen erottelun avulla (Saloviita, T. 2006, s. 10-11.) 

 

Ihminen eläimenä on luonnostaan sosiaalinen. Koulun ulkopuolella oppiminen 

koetaan yleensä osana ihmisryhmää. Tämän faktan valossa on merkillistä, että 

koulumaailmassa opetus on keskittynyt hyvin pitkään yksilö- ja opettajakeskei-

seen opetukseen. Yksilöllistä opetusta on ennen tukenut sen yhteys työelämän 
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taitoihin. Teollisuuden työtehtävissä työntekijöiden tuli pystyä suoriutumaan teh-

tävistään yksin, annettuja ohjeita noudattaen. Työmarkkinoiden rakenne ja sen 

asettamat vaatimukset ovat kuitenkin muuttuneet ja monilla aloilla työskentely on 

muuttunut enemmän sosiaalisia taitoja ja ryhmätyötä korostavaksi. Yksinkertaiset 

teollisuusammatit, jossa työskennellään rivissä kukin työntekijä omaan tehtä-

väänsä keskittyen, ovat nykyään yhä harvinaisempia. Koulun on siis huomioitava 

työelämän vaatimukset sosiaalisille taidoille, ja yhteistoiminnallisen opetuksen 

hyödyntäminen antaa hyvät lähtökohdat oppilaille työelämässä pärjäämiseen. 

(Saloviita, T. 2006 s. 19.) 

 

Johnson & Johnson (1987) ehdottivat teoksessa Learning together and alone, 

että koulussa hyödynnettäisiin kolmenlaisia ryhmiä. Ensimmäinen ryhmä on tila-

päisryhmä, eli ryhmä, joka on koottu ainoastaan yksittäistä tehtävää varten. Esi-

merkki tilapäisryhmästä on usein yliopistossa käytetty luennon aikainen ryhmä, 

jossa oppilaita pyydetään keskustelemaan aiheesta pienryhmissä. Toinen ryh-

mätyyppi on varsinainen ryhmä. Suositeltava kesto varsinaiselle ryhmälle on 

muutamasta viikosta aina yli kuukauteen. Kouluissa hyödynnettävät yhteistoimin-

nallisen opetuksen ryhmät ovat pääasiassa varsinaisia ryhmiä. Näiden ryhmien 

tavoite on, että oppilaat oppisivat työskentelemään tehokkaasti yhdessä. Tavoit-

teen toteuduttua ryhmät hajotetaan ja luokasta muodostetaan uudet ryhmät. 

Ihannetilanteessa jokainen luokalla olisi lukuvuoden aikana toiminut ryhmässä 

kaikkien oppilaiden kanssa. Kolmas ryhmätyyppi on kotiryhmä. Kotiryhmä toimii 

yhdessä koko lukuvuoden ajan, tarjoten pysyvyyttä, apua koulutehtävissä sekä 

sosiaalista tukea. Kotiryhmän tulisi olla mahdollisimman heterogeeninen, eli si-

sältää eri sukupuolta, taitotasoja ja taustaltaan erilaisia oppilaita.  

 

Ryhmien kokoa pohtiessa keskeiseksi muodostuu ryhmässä toteutuvien vuoro-

vaikutusten määrä. Kahden hengen ryhmässä vuorovaikutussuhteita on ainoas-

taan kaksi, kolmen hengen ryhmässä kuusi, ja neljän hengen ryhmässä kaksi-

toista. Liian suuret ryhmät saattavat kuitenkin vaikeuttavat vuorovaikutusta. Suu-

rissa ryhmissä vuorovaikutusta voidaan helpottaa nimeämällä puheenjohtaja, jol-

loin keskustelun hierarkkinen luonne helpottaa keskustelun kulkua. (Saloviita, T. 

2006, s. 32-33.) Pienet ryhmät toimivat erityisen hyvin, koska ne antavat hyvät 

mahdollisuudet vähemmän sosiaalisia- sekä ryhmätyötaitoja omaaville harjoitella 
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ryhmätyön perusteita. Lisäksi pienet ryhmät nostavat aktiivisten oppilaiden 

osuutta luokassa (Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Ryhmän koon vaikutus aktiivisten oppilaiden osuuteen (Saloviita, T. 

2006) 

 

Ryhmän koko (oppi-

lasta) 

Aktiivisten oppilai-

den osuus (%) 

2 50 

3 33 

4 25 

5 20 

6 17 
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3. Aika 
 

3.1. Ajan problematiikka 
 

Mitä aika on? Sitä filosofit ovat pohtineet jo vuosituhansia ja yksiselitteistä mää-

ritelmää ei ole vieläkään. Ajan problematiikka muodostuu ajan ulottuvuuksista, 

kuten järjestyksestä, suunnasta, kokemuksellisuudesta, mitattavuudesta ja sa-

manaikaisuudesta, joita käytetään ajan määrittelyssä (Siitonen 2000, s. 147). 

Ajan yhdistäminen kokemusmaailmaan rajaa ajan ulottuvuuden vain tiedostavien 

olentojen kokemukselliseksi ulottuvuudeksi, jossa tietoisuus nykyhetkestä mää-

rittyy suhteessa koettuun menneisyyteen (Knuutila 2000, s. 19). Arkiajattelussa 

voidaan erottaa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus toisistaan, mutta teorian 

muodostus tästä kokemukseen liitetystä subjektiivisesta havainnosta on haasta-

vaa. Ajan ontologiaa on lähestytty kuuden eri teorian kautta, joiden keskeiset erot 

liittyvät menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiin suhteisiin ja erityi-

sesti tulevaisuuden ontologiaan. Presentismin mukaan vain nykyinen aika on ole-

massa, toisen teorian mukaan nykyinen ja tuleva aika ovat olemassa, mutta vain 

nykyinen aika on aktuaalinen, kolmannen teorian mukaan tapahtumat eivät ole 

asiantiloja eli tulevaisuudessa on asiantiloja, mutta ei tapahtumia, neljännen teo-

rian mukaan  tulevia ja menneitä tapahtumia on olemassa, mutta nykyinen tapah-

tuma on objektiivinen ja tulevaisuus ei, viidennen teorian mukaan menneitä ja 

nykyisiä tapahtumia on vain yksi, mutta vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on useita ja 

kuudennen teorian mukaan vaihtoehtoisilla tulevaisuuksilla on objektiivinen to-

dennäköisyys (Oksanen 2000, s. 123-124).  

 

3.2. Ajan mittaaminen 
 
Ajan mittaamiseen käytetyn välineistön kehittyminen tähtitaivaan tarkkailusta di-

gitaalisiin kelloihin on kestänyt tuhansia vuosia, mutta ajan mittaamisen perim-

mäinen tarkoitus ei ole muuttunut. Ajan mittaamisen tarkoituksena on erottaa 

kaksi hetkeä toisistaan, sekä niiden välinen kesto. Lähtökohtana on kokemuksel-

linen nykyhetki, millä tarkoitetaan välitöntä tietoisuutta asioiden tilasta ja niissä 

tapahtuvissa muutoksissa, joiden kautta voidaan havaita ajan kuluminen. Mikäli 
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kokemusmaailmamme ei havaitse minkäänlaista muutosta, emme kykene erot-

telemaan hetkiä toisistaan, jolloin emme havaitse ajan kulumista. (Knuutila 2000, 

s. 16-17). Esimerkiksi pikajuoksijan 100 metrin spurtin kesto voidaan mitata se-

kuntikellolla, kun määritellään ajan mittaamisen aluksi starttipistoolin pamaus, jol-

loin juoksija lähtee liikkeelle ja ajanotto pysäytetään, kun juoksija saavuttaa en-

nalta määritellyn pisteen eli maalin. Lähtöviivan ja maalin avulla voidaan silmin 

nähden erottaa kaksi hetkeä toisistaan. Pikajuoksijan spurtin kestossa on kyse 

ajan mittaamisesta lineaarisena ilmiönä (Siitonen 2000, s. 147). Aikaa voidaan 

Siitosen (2000, s. 147) mukaan ymmärtää keston lisäksi myös järjestyksenä ja 

suuntana. Aika voidaan nähdä tällöin välineenä, jolla luomme ja ylläpidämme jär-

jestystä. Aikakäsityksemme ja maailmankuvamme mukaan aika on lineaarista ja 

koostuu menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta (Siitonen 2000, s. 

155). Toimintamme suuntautuu aina tulevaisuuteen, koska olemme tietoisia ny-

kyhetkestä ja siitä, että nykyhetki tulee vaihtumaan toisenlaiseksi hetkeksi, jota 

kuvaamme käsitteellä tulevaisuus. Muisti on ihmisen väline palauttaa mennei-

syys tietoisuuteen ja käyttää sitä apuna ennakoimiseen, joka on tulevaisuuteen 

suuntautuvaa toimintaa. Muistamisen, ennakoimisen ja nykyhetken havainnoimi-

sen kautta pyrimme vaikuttamaan tulevaisuuteen. (Siitonen 2000, s. 155). 

 

Kalenteri on niin opiskelijan kuin työntekijän väline, jolla aikaa pyritään hallitse-

maan suunnittelemalla tulevaisuutta. Kalenterin avulla ajankäyttö on ennakoita-

vissa ja mahdollistaa siten rutiinien syntymisen (Jalas 2011, s. 110). Moderni ai-

kakäsitys on saanut viime vuosina kriittisiä kannanottoja ja erilaiset hidastami-

seen pyrkivät liikkeet ovat saaneet kannattajia. Hitausliikkeet vaativat oikeutta 

hyvään työhön, rauhalliseen elämänmenoon ja sosiaalisuuteen (Jalas 2011, s. 

115). Kurinalaisuudesta ja tulevaisuusorientoitumisesta ollaan menossa kohti 

lempeämpää, yksilöllisempää ja joustavampaa otetta työhön. Kaikilla on lähtö-

kohtaisesti saman verran aikaa, mutta ajalle arvotetaan erilainen hinta markkina-

talouden hampaissa. Aikapankit murtavat epätasa-arvoa tarjoamalla alustan, 

jossa kaikkien aika on samanarvoista ja ihmiset voivat vaihtaa omaa aikaansa ja 

osaamistaan ilman rahaa (Jalas 2011, s. 114). 
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3.3. Moderni aikakäsitys 
 

Aikakäsityksemme on muuttunut vuosisatojen saatossa ja elämme tällä hetkellä 

modernia aikaa. Modernin yhteiskunnan aikakäsitystä leimaavat nopeutuminen, 

koneistuminen sekä liikkeen ja elämänrytmin nopeutuminen. On syntynyt ajan-

markkinat, jossa ajasta on muodostunut hyödyke, jota voidaan myydä ja ostaa. 

(Jalas 2011, s. 106). Modernille ajalle on tunnusomaista runsaan vapaa-ajan ja 

kiireen tunteen paradoksi, joka johtuu Jalaksen (2011, s. 110) mukaan liian virik-

keellisestä ympäristöstä ja päällekkäisten ja kankeiden aikarakenteiden ry-

teiköstä, jossa yksilö suunnistaa yhteiskunnan vaatimusten ja omien tulevaisuu-

den toiveidensa kanssa. Moderni aika on modernin yhteiskunnan muodostama 

aikakäsitys, joka on saanut muotonsa teollistumisen myötä, kun aikaa alettiin mit-

taamaan tarkemmin ja säännöllisyys ja kurinalaisuus nousivat hyvän työntekijän 

merkeiksi ja ajan järkevästä käytöstä tuli yhteiskunnallisesti normatiivinen ihanne 

(Jalas 2011, s. 107). Työnteon muuttuessa tehtäväorientoituneeksi ja ulkoapäin 

ajallisesti säädellyksi, ihmisen luontainen rytmi voi jäädä jalkoihin. Toisaalta työ-

elämässä ollaan menossa suuntaan, jossa yksilö itse kantaa vastuun omasta 

työstään ja aikatauluttaa sen omaan arkeen sopivaksi. Teknologisen kehityksen 

myötä monia työtehtäviä voidaan tehdä mihin kellonaikaan tahansa ja monet pal-

velut ovat tarjolla ympäri vuorokauden. Yksilö on yhä enemmän vastuussa oman 

arkensa ja työnsä suunnittelusta, aikatauluttamisesta ja tavoitteiden saavuttami-

sesta ilman tarkkaa toimistotyöaikaa ja ulkoista kontrollia. Taito suunnitella ajan-

käyttöä on keskeinen osa nykypäivän työelämätaitoja.  

 

Jalas (2011, s. 106) kuvaa modernia aikaa tulevaisuusorientoituneeksi ajaksi, 

joka toteutetaan tehtäväorientoituneesti. Yhteiskunnalliseksi normiksi muodostu-

nut tehokkuus ja vastuu itsensä kehittämisestä ajaa ihmisiä juoksemaan kohti 

maalia (Jalas 2011, s. 106). Aika on arvokasta ja se tulee käyttää tehokkaasti. 

Ajanhallinta on haastavaa, koska yksilö ei voi ennakoida kaikkia mahdollisia te-

kijöitä, jotka vaikuttavat yksittäiseen työpäivään tai työvuoteen. Tehokkuusvaati-

mus yhdistettynä arkitodellisuuteen, jossa liikkuvia osia on lukematon määrä, 

muodostavat joka päiväisen haasteen. Jalaksen (2011, s. 109) mukaan aikavaa-
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teet muodostavat epämääräisiä kokonaisuuksia, joita yksilö ei voi itsenäisesti hal-

lita ja syntyy kierre, jossa arki ei olekaan ajankäytön optimointia ja kaukonäköi-

syyttä, vaan pelkkää selviytymistä. Aikaa kuluu huomaamatta asioihin, joihin sitä 

ei ole varannut ja jostain pitää osata luopua, jos jotain tulee lisää, koska yksilön 

käytettävissä oleva aika ei lisäänny.  

 

 

3.4. Ajan hallinta 
 

Arki on jokapäiväisen elämän perusta. Arjen määrittely teoreettisesti on haasta-

vaa, koska arki on subjektiivista ja kokijalleen itsestään selvää (Salmi 2014, s. 

14). Arkea voidaan kuvailla vastakäsitteen kautta, rutiinina ja uusintamisena 

(Salmi 2004, s. 17-19; Bech Jorgensen 1988, s. 71, 81-82, 116-117), jotka ku-

vaavat toiminnan luonnetta ja ajallista ulottuvuutta. Arki rakentuu institutionaalis-

ten reunaehtojen ja yksilön omien valintojen ja toimien välisessä vuorovaikutuk-

sessa (Salmi 2004, 23-25). Kotitalouden arjen hallinnan tavoitteena on hyvin-

vointi, jolla mahdollistetaan jatkuvuus. 

 

Arki rakentuu toiminnoista, kuten ruoanvalmistuksesta ja huolenpidosta, joiden 

tarkoituksena on ylläpitää omaa ja läheisten hyvinvointia. Kotitaloudessa tapah-

tuvat toiminnot ovat usein päällekkäisiä ja muodostavat tekojen kimppuja, sek-

venssejä, joiden myötä siirrytään seuraavaan vaiheeseen, kuten kotiin asettumi-

sesta ruoanvalmistukseen (Korvela 2003, s. 51-57). Ainedidaktisessa kehittämis-

projektissa pyrimme muodostamaan keinotekoisen sekvenssin, jossa oppilaat 

pääsevät harjoittelemaan eri toimintojen limittämistä. Sekvensseistä muodostuu 

arjen selkäranka, selkeä ja säännönmukainen rakenne, joka luo jatkuvuutta ja 

turvallisuutta (Aalto & Varjonen 2014, s. 32). Sekvenssit kuvaavat arjen rytmitty-

mistä ajallisesti päivä- ja viikkotasolla. Arjen toimintaa voidaan lähestyä myös 

käytänteiden kautta, jolloin tarkastelun kohde tarkentuu. Käytänteet ovat toistuvia 

toimintojen ryppäitä, kuten aamupuuron valmistaminen. Käytänteisiin liittyvät ma-

teriaaliset tekijät, taidot ja kyvyt ja ne toistuvat päivästä toiseen. (Aalto & Varjonen 

2014, s. 32). Arkipuheessa käytänteen voi kääntää tavaksi tehdä jokin asia, esi-

merkiksi aamupuuron voi valmistaa lukemattomilla eri tavoilla. Yhteen käytäntöön 
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voi liittyä useita toimintoja, jotka ovat lomittaisia ja muodostavat toimintojen jär-

jestyksen, jonka lopputuloksena syntyy esimerkiksi aamiainen (Aalto & Varjonen 

2014, s. 32). 

 

Arjen aikatauluttaminen ja aikataulujen noudattaminen on ihmisten jokapäiväistä 

toimintaa. Aikataulujen avulla luodaan päiviin rytmiä ja rutiinia. Koska aikataulut-

tamisella on keskeinen rooli arjessa, voidaan sitä pitää osana toimivaa arjen hal-

lintaa. Haverinen (1996) on luonut pohjaa suomalaiselle arjen hallinnan tutkimuk-

selle ja käsitteen määrittämiselle. Hänen tutkimuksessaan arjen hallinta on jaettu 

kolmeen tasoon: osaava, taitava ja ymmärtävä arjen hallinta. Nyky-yhteiskun-

nassa yksilö ei välttämättä omilla arjen hallinnan taidoillaan yllä edes Haverisen 

ensimmäiselle arjen hallinnan tasolle. Kotitalous oppiaineena antaa nuorille val-

miuksia arjessa toimimiseen. Ensimmäiseltä taitotasolta eteneminen edellyttää jo 

toiminnan suunnittelua, ajanhallintataitoja ja pitkäjänteisyyttä. 

 

Osaava arjen hallinta, jota voisi kutsua myös yksilölliseksi arjen hallinnaksi, kes-

kittyy toiminnallaan vain omien tarpeiden tyydyttämiseen. Osaavassa arjen hal-

linnassa ei kyetä työn pitkäjänteiseen suunnitteluun, eikä koko kotitalouden huo-

mioon ottavaan toimintaan. Huomio keskittyy usein yksittäisten työvaiheiden hal-

lintaan ja työn teknisyyteen. Eletään tilanteesta toiseen ilman tietoista kokonais-

suunnittelua. Vaikka vastuullisuutta voi ilmetä yhden työn loppuun suorittami-

sessa, työn tekemiselle on ominaista irrallisuus ja lyhytkestoisuus. Toisin kuin 

osaava arjen hallinta, taitava arjen hallitsija pyrkii toiminnallaan huomiomaan 

koko kotitalouden ja sen lähiympäristön. Yhden työn suorittamisen ohella voidaan 

huolehtia muistakin, usein läheisesti yhteen kuuluvista asioista ja pienistä koko-

naisuuksista. Ymmärtävän arjen hallinnan tason erottaa aiemmista sen perustalla 

olevasta on kriittisestä reflektoinnista, intuitiivisuudesta ja luovuudesta. Toimija 

valitsee toimintatapansa ammattitaitoisesti perustuen aiempiin kokemuksiinsa. 

Kotitalouden toiminnassa ei enää keskitytä yksilöllisten tarpeiden täyttämiseen, 

vaan kotitalouden yhteydet yhteiskuntaan, luontoon ja kulttuurin kokonaisuuteen 

otetaan huomioon. Kysymys on pikemminkin elämänkatsomukseen liittyvistä rat-

kaisuista kuin työvaiheiden teknisestä osaamisesta. (Haverinen, 1996, s.123-

125.) 
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Vaikka Haverinen näkee kotona opitut käytännön työn taidot ja ihmissuhdetaidot 

arjen hallinnan perustana, on myös koululla keskeinen rooli kasvattajana. Have-

rinen toteaa, ettei arjenhallinta voi täysin rajautua sellaiseen toimintaa, joka ta-

pahtuu yksinomaan kotona, sillä arjen hallinta -taitoja tarvitaan myös kodin ulko-

puolella. Erityisesti ymmärtävän arjen hallinnan tasoon kuuluu oma-aloitteisen 

vastuun ottaminen yhteisestä toiminnasta. Esimerkiksi osallistuminen yhteiskun-

nallisiin tehtäviin kuten asukasyhdistyksiin, kunnallisiin luottamustoimiin, koulujen 

johtokuntaan ilmentävät vuorovaikutusta sekä kotona että kodin ulkopuolella. 

(Haverinen, 1996.) Osaava arjen hallinnan onnistuminen vaatii väistämättä taitoa 

ajan hallinnassa. 
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4. Minuutti Minuutilta –opetuskokonaisuus 
 
4.1. Kokonaisuus lyhyesti 
 
Osana opintojaksoa ryhmämme suunnitteli ja toteutti ainedidaktisena kehittämis-

työnä tuntisuunnitelmarungon, jonka aiheena oli ajankäyttö. Projektin nimeksi va-

littiin Minuutti minuutilta – Ajankäytön opettelua yläasteen kotitalousopetuksessa. 

Suunnittelemamme opetuskokonaisuuden tavoitteena oli ohjata nuoria oman 

työn suunnittelussa ja ajoittamisessa, sekä auttaa heitä ymmärtämään aikataulu-

jen ja oman edistyksen seuraamisen merkityksen. Tuntisuunnitelma perustuu 

aiemmin esitettyyn sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, painottaen 

myös tutkivaa oppimista. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys keskittyy yksit-

täisten tosiasioiden ja tiedon opettamisen sijaan oppimiseen prosessina, jossa 

vuorovaikutuksella ja ryhmässä toimimisella on keskeinen rooli. Tavoitteenamme 

oli, että oppilailla olisi aktiivinen rooli ja vastuu tehtävien muotoilussa ja ratkomi-

sessa. 

 

Minuutti minuutilta -kokonaisuus toteutettiin kahdessa eri koulussa, samaa run-

koa noudattaen. Ajan ollessa keskeisenä teemana, aloitimme oppitunnin moti-

vointitehtävällä, jonka tarkoituksena oli herättää oppilaat pohtimaan ajan kulkua. 

Tehtävänä oli silmät kiinni yrittää arvioida, koska aikaa on kulunut 60 sekuntia. 

Tehtävä näytti oppilaille, että ajankulua voi olla vaikea arvioida, sekä sen, että 

yksi minuutti voi silmät kiinni tuntua ikuisuudelta, mutta keittiössä minuutti voi 

mennä ohi hetkessä 

 

Molemmissa kouluissa varsinaiseen tehtävään kuului ruoanvalmistusta, keittiön 

puhdistukseen liittyviä tehtäviä sekä pöydän kattamista. Oppilaat jaettiin 3-4 op-

pilaan ryhmiin, jossa heillä oli 20-30 minuuttia aikaa tutustua ruokaohjeisiin, jakaa 

eri tehtävät aikajanalle (arvioiden samalla niiden keston sekä aloitusajan) sekä 

jakaa työtehtävät tasapuolisesti ryhmän jäsenien kesken. Opettajat tarkistivat val-

miit suunnitelmat suurempien puutteiden poissaolon varmistamiseksi, jonka jäl-

keen oppilaat siirtyivät itse suunnitelmien toteutukseen. Oppilaiden tehtävänä oli 

seurata omien suunnitelmien toteutumista ottamalla aikaa työtehtävistä, jotta he 

saavat kuvan siitä, miten hyvin heidän suunnitelmansa vastaavat totuutta. Tunnin 
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lopuksi oppilaat istuivat yhdessä ruokailemaan ryhmittäin, jonka aikana keskus-

teltiin oppitunnin aikana saaduista kokemuksista. Tavoitteenamme ei ollut kehit-

tää kilpailua siitä, mikä ryhmä toteutti suunnitelmansa parhaiten, vaan päämää-

ränä oli ymmärrys huolellisen suunnittelun tärkeydestä. Vaikka usean ryhmän 

suunnitelmia jouduttiin muokkaamaan suorituksen aikana, useimpien oppilaiden 

mielestä tehtävien suunnittelusta oli suorituksen kannalta suurta hyötyä.  

 

Koimme kummankin koulun kohdalla oppitunnin olleen menestys. Itse oppitunnin 

toteutuksessa ei esiintynyt suurempia ongelmia ja oppilaatkin pitivät oppitunnin 

aihepiiristä sekä toteutuksesta. Koimme että huolellisen suunnittelutyön johdosta 

opettajalle jäi enemmän aikaa toimia ohjaavassa roolissa, perinteisen opettaja-

vetoisen opetuksen sijaan. Kummankin koulun kokemuksien perusteella suunni-

teluun käytetty aika voitettiin takaisin ruoanlaiton aikana, kaikkien oppilaiden ol-

lessa paremmin perillä siitä, mitä heidän kuuluu tehdä ja milloin. Ryhmien ollessa 

itse vastuussa tekemisistään, he osoittivat ylpeyttä omasta tekemisestään tavan-

omaista, opettajavetoista oppituntia enemmän. Oppilaat myös käyttivät vähem-

män aikaa työnjaosta nahistellen, koska kaikki tehtävät, siivousta myöten oli ja-

ettu jo suunnitteluvaiheessa. Tämän johdosta kaikki oppilaat vaikuttivat nauttivan 

oppitunnista, mikä tukee heidän oppimistaan. 

 

 
4.2. Opetuskokonaisuuden kuvaus 
 
Opetuskokonaisuus Minuutti minuutilta suunniteltiin kahdelle opetuskerralle. Op-

pitunnin päätavoite on harjoitella oppilaiden kanssa ajankäytön suunnittelua, 

ajankulun seurantaa ja suunnitelman noudattamista. Lisäksi oppilaat harjoittelivat 

tehokasta ryhmätyöskentelyä. Opetuskokonaisuus aloitetaan ennen varsinaista 

ainedidaktista opetuskertaa; edellisen tunnin lopulla. Tällä ensimmäisellä opetus-

kerralla oppilaat perehdytetään opetuskokonaisuuden tavoitteisiin ja Microsoftin 

Excel-tietokoneohjelmaan. Oppilaat saavat ohjeistuksen seuraavan tunnin ku-

lusta ja valmistettavista ruokasovelluksista. Heidän tulee suunnitella omalle ryh-

mälleen aikataulu seuraavaa tuntia varten Excel-ohjelman avulla. Aikatauluun tu-

lee merkitä vähintään seuraavat työvaiheet: tiskikoneen tyhjennys, ruoanvalmis-

tuksen eri vaiheet, pöydän kattaminen sekä jälkityöt. Kaikille tunnin työvaiheille 
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merkitään tekijä ja siihen varattu aika. Kun oppilaat syöttävät Exceliin oppitunnin 

työtehtävät ja niihin varatuttuja aikoja, Excel-ohjelma piirtää automaattisesti ja-

nakaavion oppitunnin aikataulusta.  

 

Opetuskerran toisella osuudella oppilailla on tietokoneille tallennettu aikataulu 

oman ryhmän työtehtävistä ja aikataulusta. Oppitunninalussa on varattu aikaa 

aikataulun läpikäyntiin ja viimehetken muutoksiin. Kun lopullinen aikataulun ovat 

valmiit, oppilaat ryhtyvät käytännöntöihin apunaan janakaavio sekä sekuntikello. 

Toteutuksessa oppilaiden tulee seurata ja kirjata ylös toteutunutta aikataulua, 

mikä tarkoittaa käytännössä työvaiheen aloittamisen ja lopettamisen ajankohdan 

tarkkaa kirjaamista janakaavioonsa. Tärkeää on pyrkiä noudattamaan aikataulua, 

mutta oppilaiden onnistumista tässä ei arvioida. Tärkeämpää on keskittyä reflek-

tioon siitä, miten oppilaat kokivat onnistuneensa ajan arvioinnissa ja sen seuran-

nassa. Reflektio tapahtuu ryhmän kesken keskustelemalla ja opettajan ohjauk-

sella. Ajankäytön reflektoinnissa huomio tulee kohdistaa suunnitellun aikataulun 

ja toteutuneen aikataulun vertaamiseen, sekä pohdintaan syistä, joiden vuoksi 

aikataulu piti tai ei pitänyt. Tarkoituksena on reflektoida omaa ja ryhmän toimintaa 

ajankäytön kontekstissa, sekä pohtia ajankäytön suunnittelun hyötyjä omassa ar-

jessa ja seuraavilla oppitunneilla. 

 

Minuutti minuutilta -opetuskokonaisuuden tarkoituksena on myös tukea opeta toi-

sin -työskentelyotetta, tutkivaa oppimista sekä yhdessä tekemistä. Opetuskoko-

naisuus mukailee tutkivaa oppimista, sillä se sisältää esimerkiksi pienryhmätyös-

kentelyä sekä kokeilemisen kautta oppimista (Hakkarainen ym. 2005, s. 25-26). 

Oppilaat saavat itse arvioida työskentelyään, kokeilla eri toimintatapoja ja arvi-

oida lopullista toteutusta. Oppilaiden tehtävänä pienryhmissä on aikataulun luo-

minen, kriittinen ajattelu sekä ongelmien asettaminen ja ratkominen. Kuitenkin 

rajallisen ajan vuoksi ei tutkivaan oppimista voida kaikilta osin toteuttaa. Jos ope-

tuskokonaisuuden opetuskertoja olisi käytössämme enemmän, voisi tutkivan op-

pimisen mallia hyödyntää entistä tehokkaammin. 

 

Opetuskokonaisuuden kulkua ohjaa sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, 

jonka vuoksi opetus toteutetaan oppilaslähtöisesti, siten että, opettajalla on lä-

hinnä oppilaita tukeva ja ohjaileva rooli (Kauppinen 2017, s. 113). Oppimiskäsitys 
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ohjaa meitä myöskin valitsemaan opetuskerroille ryhmätyöskentelyä, oppilaiden 

itseohjautuvuutta, oppilaita osallistavia ja vastuuttavia työskentelytapoja. Oppiai-

neena kotitalous on sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä hyvin tukeva oppi-

aine, sillä se korostaa sosiaalisuutta enemmän, kuin yksin toimimista. On yleistä, 

että kotitalousluokassa oppilaat työskentelevät ryhmissä, jolloin oppilaat tukevat 

toisiaan hankalien tehtävien ratkaisemiseksi. Opettajan rooli tukevana ja ohjaile-

vana, ennemmin kun kontrolloivana on luonnollinen. Opettajan rooli on kuitenkin 

kotitalousopetuksessa suuri, sillä työskentely tunneilla on intensiivistä ja opettaja 

on usein tiiviisti tekemisissä oppilaiden kanssa. 

 
4.3. Opetuskokonaisuuden tavoitteet 
 
Opetuskokonaisuuden tavoitteena on tutkivaa oppimista hyödyntäen harjaannut-

taa oppilaita ajankäyttäjinä. Keskeisenä osana opetuskokonaisuutta oppilas 

suunnittelee omaa ajankäyttöään, pyrkii pysymään omassa ajankäyttösuunnitel-

massa ja toimii tehokkaasti osana ryhmää. 

 

Ainedidaktinen opetuskokonaisuus perustuu valtakunnallisen perusopetuksen 

opetussuunnitelman (OPS, 2014) mukaisesti laaja-alaisen osaamisen alueeseen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Valitsimme kyseisen laaja-alaisen tavoit-

teen opetuskokonaisuuden tueksi, sillä ajanhallinnantaidot on selvästi linkittyneet 

arjenhallintaan sekä itsensä huolehtimiseen. 

 

Oppiainekohtaisista tavoitteista (OPS, 2014) valitsimme opetuskokeilun tueksi 

seuraavat tavoitteet: T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja ar-

vioimaan työtä ja toimintaa, T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään 

ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä  oppimistehtävien aikana sekä 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä, sekä sopimaan 

työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.  

 

Oppiainekohtaiset tavoitteet on valittu huolella opetuskokonaisuutta tukevaksi ja 

aihepiiriin tiivisti linkittyviksi. Tämän ainedidaktisen opetuskokeilun sisältöjen ja 

oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työs-

kentely ja voimavarojen hallinnan taitoja. 
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4.4. Opetuskokonaisuuden suunnittelu 
 
Opetuskokonaisuuden suunnittelu alkoi ideoinnilla, jossa pohdimme uusia tulo-

kulmia yläkoulun kotitalousopetukseen. Pohdimme, mikä taito jää vähemmälle 

huomiolle ja päädyimme teemaan; ajankäyttö. Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa (2014) ajankäyttö nousi keskeisenä teemana kotitalousopetuk-

sen tavoitteissa ja kotitalous on ainoa oppiaine, jossa ajankäytön suunnittelu on 

erikseen mainittu.  

 

Kotitalous on omalaatuinen oppiaine, jossa aikaresurssit rajaavat ja rytmittävät 

oppitunteja vahvemmin kuin monissa muissa oppiaineissa, aina ei voi jatkaa seu-

raavalla tunnilla siitä mihin jäi edellisellä oppitunnilla.  Mikäli oppitunnilla on ruo-

kasovellus, tulee se saada valmiiksi aikataulun mukaisesti, jotta oppilaat ehtivät 

myös aterioida yhdessä. Ajankäyttö on keskeinen taito kotitaloudessa, joka voi 

jäädä näkymättömäksi teemaksi, mikäli sitä ei erikseen nosteta esiin.  

 

Keskeisin haaste suunnitelman tekemiseen oli toteutus eri konteksteissa. Ainedi-

daktinen opetuskokonaisuus tuli toteuttaa kahdessa eri koulussa, erilaisille oppi-

lasryhmille, erilaisten opetuskokonaisuuksien puitteissa. Näiden reunaehtojen 

pohjalta suunnittelimme joustavan rungon, ikään kuin raamit, jonka voisimme hel-

posti siirtää erilaisiin konteksteihin, ja joiden sisään erilaisia aiheita voisi sovittaa 

kivuttomasti. Tässä vaiheessa emme tienneet millaisia oppilasryhmiä tai opetus-

kokonaisuuden teemoja kohtaisimme kenttäkouluissa. Ainedidaktisen kehittä-

misprojektimme näkökulmasta tärkeintä oli säilyttää teema; ajankäytön suunnit-

telu, toteuttaminen ja reflektointi, ja sovittaa se kenttäkouluun, kurssiin ja oppilas-

ryhmiin sopivaksi.  

 

Pohdimme suunnitteluvaiheessa erilaisten välineiden käyttömahdollisuuksia ja 

tartuimme perinteiseen Exceliin, koska halusimme tutustuttaa oppilaat perintei-

sen digitaalisen välineen käyttömahdollisuuksiin. Tiedostimme Exceliin liittyvät 

haasteet ja pohdimme vaihtoehtoisia välineitä, mikäli Excel ei sopisi syystä tai 

toisesta opetuskokonaisuuteen kenttäkoulussa. Loimme Exceliin pohjan, jota voi-

simme käyttää oppilaiden kanssa. Excelin kiistaton etu oli kaava, jonka avulla 
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taulukko ilmoitti suunnitellun ja toteutuneen ajankäytön erotuksen visuaalisessa 

muodossa. Varasuunnitelmamme oli käyttää paperista taulukkoa, johon kirjaami-

nen tehtäisiin käsin.  

 

Suunnittelimme ensimmäiselle opetuskerralle oppilaita ajankäytön teemaan mo-

tivoivalla ja kokemusmaailman herättävällä minuuttitestillä, jossa oppilaiden tuli 

silmät kiinni arvioida, koska 60 sekuntia on kulunut ja nostaa kätensä ylös mer-

kiksi sovitun ajan kulumisesta. Minuuttitestin tarkoituksena oli herättää oppilaat 

pohtimaan aikaa, sekä johdatella ainedidaktisen kehittämisprojektin teemaan. Mi-

nuuttitestin jälkeen opettaja herätti keskustelua ajan luonteesta sekä ajankäytön 

suunnittelun merkityksestä arjessa, sekä ajankäytöstä osana kotitalousopetuk-

sen taitoja. Kenttäkoulun opetussuunnitelman mukainen teema sijoitettiin työs-

kentelyvaiheeseen osaksi ajankäytön suunnittelua ja toteutusta. 

 

Taidon oppimisessa toistot ovat tärkeässä osassa, minkä vuoksi suunnittelimme 

kotitehtävän viemään ajankäyttö suoraan oppilaan omaan arkeen. Kotitehtävän 

avulla oppimista vahvistettiin toiston kautta ja oppilas pääsi soveltamaan oppi-

maansa omassa arjessa. Halusimme kotitehtävän avulla viedä ajankäytön nuor-

ten omaan maailmaan musiikin avulla. Kotitehtävässä oppilaan tuli arvioida, mitä 

kotitöitä 15 minuutissa ehtisi tehdä, suunnitella noin 15 minuutin pituinen soitto-

lista ja toteuttaa kotityöt soittolistan tahdissa. Kotitehtävä sai inspiraation omasta 

arjestamme, jossa kotityöt sujuivat musiikin tai podcastien säestämänä. Kuunnel-

tava musiikki ja podcastit olivat osittain korvanneet kellon arjessamme. Musiikki 

oli kellon jatke, kuluvan ajan seuraamisen väline ja siirtymävaiheisiin liittyvä vi-

rike. Tunnistimme musiikin vaikuttavan voimakkaasti toimintamme vauhtiin ja 

mielialaan, minkä vuoksi musiikki sopisi erinomaisesti nuorten ajankäytön harjoit-

telun välineeksi. Musiikin ja kotitöiden valitseminen itse nostaisi motivaatiota ko-

titehtävän toteuttamiseen ja toisi ajankäyttöön uuden tulokulman.  

 

4.5. Opetuksen toteutus ja reflektio 
 
Koulu A 
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Toteutimme Minuutti minuutilta opetuskokonaisuuden eräässä Helsinkiläisessä 

koulussa kahdelle seitsemäsluokkalaisista koostuvalle ryhmälle. Ryhmät olivat 

keskenään hyvin samankaltaisia: rauhallisia, keittiö- ja ryhmätyöskentelyssä har-

jaantuneita ja motivoituneita oppilaita. Ryhmissä ei ollut erityistä tukea tarvitsevia 

oppilaita ja kaikkien oppilaiden opetuskieli oli suomi. Molemmissa ryhmissä oli 

Urhea-oppilaita, (huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla olevia urheili-

joita), minkä vuoksi varauduimme poissaoloihin ja oppilaiden poistumiseen oppi-

tunnilta etuajassa. Ryhmien havainnointi tuntien jälkeen teimme pieniä tuntisuun-

nitelmaan. Muutokset olivat kuitenkin pieniä, sillä koimme opetuskerran rungon 

ja aikataulun varsin toimivaksi. Alla on kuvattu tunnin kulku yksityiskohtaisesti.  

 

Oppitunnin alussa olimme vastaanottamassa oppilaita eteisessä ja huoleh-

dimme, että oppilaat laittavat takit ja laukut kaappeihin luokan ulkopuolelle. Op-

pilaat olivat valmiiksi jakautuneen neljään pöytäryhmään, joten erillistä ryhmäja-

koa oppilaille ei tarvinnut tehdä. Emme myöskään kokeneet, että ryhmien sekoit-

taminen olisi ollut tarpeellista, sillä oppilaat työskentelivät pääasiassa hyvin 

omissa ryhmissään ja tunsivat omat keittiönsä hyvin. Aloitimme oppitunnin ter-

vehtimällä oppilaita ja esittelemällä itsemme. Valitsimme tunnin motivoinniksi ai-

kaan liittyvän aktivointitehtävän. (LIITE 1.) Oppilaat istuivat paikallaan silmät 

kiinni ja arvioivat milloin yksi minuutti on kulunut. Kun heidän mielestään minuutti 

oli kulunut, he nostivat käden ylös merkiksi, että ovat valmiita tehtävässä. Silmät 

sai avata, vasta kun kaikki oppilaat olivat valmiita aktivointitehtävässä. Aktivointi-

tehtävän tarkoitus oli motivoida oppilaita, johdatella aiheeseen sekä viedä oppi-

laat kokemusmaailmaan. Aktivonititehtävän jälkeen esittelimme tunnin tavoitteet, 

kulun sekä mitä arvioidaan. 

 

Valitsimme tunnin ruokasovelluksiksi munakkaan ja smoothien. Niiden avulla olisi 

mahdollista liittää ainedidaktinen tehtävä seuraavan opetuskerran aiheeseen; vi-

tamiinit. Oppilaat valitsivat ryhmässä itselleen kolme täytettä munakkaaseen 

sekä kaksi täytettä smoothieen. Munakkaaseen oli useita kasviksia, kalkkunaa ja 

muutama juusto. Smoothieen oli vaihtoehtona useita marjoja ja hedelmiä. Valin-

tojen vaikutuksia välipalan terveellisyyteen oli tarkoitus reflektoida seuraavalla 

tunnilla. Munakas oli oppilaille uusi ruokasovellus, joten ennen käytännöntyös-
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kentelyn aloittamista esittelimme oppilaille munakkaan valmistuksen kriittiset vai-

heet Youtube-videon (LIITE 2) avulla. Kriittisten vaiheiden jälkeen oppilaille esi-

teltiin paperinen ajankäyttökaavio (LIITE 3), johon heidän tuli suunnitella tunnin 

työtehtävät ja työtehtäviin varattu aika. Päädyimme koulussa A käyttämään Ex-

celin sijasta paperista kaaviota, sillä opetuskokonaisuutta ei ollut mahdollisuutta 

jakaa kahdelle opetuskerralle. Kun sekä aikataulun suunnittelu että toteutus ta-

pahtui saman tunnin aikana, ei tunnille jäänyt aikataulullisia resursseja hyödyntää 

Exceliä aikajanan luomiseen. Lisäksi tietokoneiden tuominen keittiöihin oli koulun 

puolelta kiellettyä, jonka vuoksi teknologinen toteutus ei myöskään ollut mahdol-

linen. Excel välineenä sopisi erinomaisesti yhdeksännen luokan oppilaille tai lu-

kion valinnaiskursseille ja heille opetuskokonaisuuden voisi toteuttaa alkuperäi-

sen suunnitelman mukaan. 

 

Oppilaille annettiin 20 minuuttia aikaa suunnitella tunnin aikataulu omalle ryhmäl-

leen, jonka jälkeen ryhmä sai opettajan luvalla siirtyä omaan keittiöön aloittamaan 

käytännön työskentelyn (LIITE 4.). Oppilaat työskentelivät itsenäisesti sekä sa-

malla aktiivisesti osana ryhmää. Opettajalla oli työskentelyä tukeva ja kannustava 

rooli. Oppilaat ryhmänä huolehtivat työvaiheiden aikatauluttamisesta sekä toteu-

tuneiden aikojen kirjaamisesta aikataulusuunnitelmaan. Oppilailla oli 30 minuuttia 

työskentelyaikaa. Kun oppilaat olivat valmiita työtehtävissään, he istuivat omaan 

pöytäryhmäänsä. Ruokailu aloitettiin samanaikaisesti koko luokan kanssa. Hei-

jastimme taululle Dian (LIITE 5) ruokapöytäkeskustelun aiheista ja kiersimme 

pöydissä kuuntelemassa oppilaiden reflektiota kuluneesta tunnista. Jos oppilaat 

halusivat jakaa ajatuksiaan koko luokalle, annettiin heille siihen mahdollisuus. 

Tärkeintä oli kuitenkin ryhmän keskeinen reflektio. Tunnin päätteeksi annoimme 

oppilaille kotitehtävän (LIITE 6), jossa heidän tuli luoda soittolista, jonka aikana 

he suorittivat jonkin tietyn kotityön. Näin ajankäytön suunnittelu kytkeytyi oppilai-

den arkeen ja palautti aihepiirin oppilaiden mieleen vielä oppitunnin jälkeenkin. 

Seuraavalla tunnilla oli tarkoitus keskustella kotityöstä ja musiikin positiivisesta 

vaikutuksesta työskentelyyn. 

 

 Ensimmäisen oppitunnin jälkeen reflektoimme oppituntia suhteessa oppitunnin 

tavoitteisiin ja teimme muutoksia seuraavaa oppituntia varten. Keskeisimmät 
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haasteet kohdistuivat ajankäyttösuunnitelman tekemiseen ja toteutuneen ajan-

käytön kirjaamiseen. Osa ryhmistä tarvitsi paljon opettajan tukea suunnitelman 

tekemiseen ja ajankäytön kirjaamiseen, osa ryhmistä toimi melko itsenäisesti. 

Ratkaisimme haasteet varaamalla enemmän aikaa opettajajohtoiseen taulukon 

täyttämisen ohjeistamiseen, ajankäyttösuunnitelman laatimiseen, ajankäyttö-

suunnitelman tarkistamiseen ennen opetuskeittiöihin siirtymistä, sekä muutimme 

ryhmien työnjakoa ohjeistamalla ryhmiä valitsemaan keskuudestaan ryhmänjoh-

tajan, jonka vastuulla toteutuneen aikataulun kirjaaminen olisi. 

 

Toisella oppitunnilla oppitunnin aikataulu oli rakennettu uudelleen, painottaen 

suunnittelua. Kävimme taululle heijastetun esimerkkiaikataulun läpi huolellisesti 

ja annoimme tilaa oppilaiden kysymyksille. Tämän jälkeen päästimme oppilaat 

tekemään ajankäyttösuunnitelmia. Ryhmät oli jaettu kahden opettajan kesken ta-

san, toinen opettaja tuki ryhmiä 1 ja 2, toinen opettaja ryhmiä 3 ja 4. Näin loimme 

oppilaille pysyvämpiä tukiratkaisuja ja vahvistimme opettajan ja oppilaan välistä 

vuorovaikutusta. Oppilasryhmän jakaminen kahden opettajan kesken auttoi ajan-

käyttösuunnitelman tekemisen lisäksi tukemaan oppilaita pysyvämmin myös keit-

tiötyöskentelyssä; opettaja pysyi tarkemmin perillä ryhmien etenemisestä ruoka-

sovelluksissa, ajankäyttösuunnitelmien sisällöstä, sekä kykeni tukemaan ryh-

mänjohtajia heidän erityistehtävässään; ajankäytön kirjaamisessa. Oppilaat suh-

tautuivat omaan opettajaan positiivisesti ja koimme, että vuorovaikutusta oppilai-

den kanssa oli määrällisesti enemmän ja laadullisesti vuorovaikutus oli henkilö-

kohtaisempaa. Kiinnitimme myös enemmän huomiota ryhmätyöskentelyyn ja oh-

jeistimme oppilaita merkitsemään aikajanaan myös ne työtehtävät, joissa he aut-

toivat muita ryhmäläisiä. Näin vahvistimme ryhmätyöskentelyä ja annoimme tun-

nustusta toisen oppilaan auttamisesta.  

 

Tekemämme muutokset vaikuttivat oppitunnin tavoitteiden saavuttamiseen posi-

tiivisesti. Oppilaat hahmottivat ajankäyttösuunnitelman laatimisen paremmin kuin 

ensimmäinen ryhmä. Aika, jonka käytimme ohjeistamiseen ja oppilaiden teke-

mien ajankäyttösuunnitelmien tarkistamiseen vaikutti positiivisesti opetuskeitti-

öissä tapahtuvaan työskentelyyn. Ryhmät suoriutuivat keittiötyöskentelystä no-

peammin ja reflektoivat syvällisemmin toteutunutta ajankäyttöä ruokapöytäkes-
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kusteluissa. Ryhmänjohtajien myötä toteutuneen ajankäytön kirjaaminen oli tar-

kempaa ja ryhmien keittiötyöskentely sujuvampaa, kun vastuu kirjaamisesta oli 

yhdellä oppilaalla. Ryhmänjohtajat ottivat tehtävänsä vakavasti ja hoitivat tehtä-

vänsä moitteettomasti. Ryhmät kokivat työnjaon selkeänä ja antoivat oppitunnin 

loppupuolella positiivista palautetta ryhmänjohtajilleen. Ryhmänjohtavat olivat 

myös itse tyytyväisiä omaan suoritukseensa.  

 

Pedagogiset ratkaisumme tukivat oppilaiden oppimista. Yhteisopettajuus tässä 

opetuskokonaisuudessa oli toimiva ratkaisu, mutta oppitunnin voi toteuttaa myös 

yhden opettajan voimin. Yksin opettaessa opettajan tulee kiinnittää huomiota op-

pitunnin rakenteisiin ja ryhmien keskinäiseen toimintaan. Mitä selkeämpi kuva 

oppilailla on oppitunnin tavoitteista, kulusta ja heille asetetuista toiminnan tavoit-

teista, sitä sujuvammin oppitunti etenee. Tekemiemme muutosten myötä ryhmät 

toimivat itsenäisemmin, minkä myötä opettajan tuki voi olla vähäisempää. Opet-

tajan tulee huolehtia, että jokainen ryhmä on ymmärtänyt tehtävänannon ja ajan-

käyttösuunnitelma on huolellisesti tehty ennen kuin ryhmä siirtyy opetuskeittiöön 

toteuttamaan suunnitelmaansa. Ryhmänjohtajat vastaavat ajankäyttösuunnitel-

man kirjaamisesta, minkä myötä heillä on suuri vastuu ryhmän oppimisesta, 

koska reflektio on mahdotonta, mikäli ei ole dataa, jota analysoida. 

 

Tavoittelimme opetuskokonaisuudessa tutkivaa oppimista. Paremman tutkivan 

oppimisen saavuttamiseksi useamman opetuskerran hyödyntäminen olisi tule-

vaisuutta ajatellen tärkeää. Hyödyntämällä useampaa opetuskertaa ongelmien 

välille saadaan tutkivan oppimisen periaatteita noudattavaa oppimista, joka ta-

pahtuu kehämaisesti uusia ongelmia ratkoen. Useampi opetuskerta mahdollis-

taisi myös selkeämmän jatkumon opetuskertojen aiheiden välille. Yhtenä opetus-

kertana ajankäytön suunnittelu saattoi jäädä oppilaille. 

 

Koulu B 
 
Koulussa B toteutimme opetuskokonaisuuden kolmelle ryhmälle, joista kaksi oli 

kielikylpyryhmiä ja yksi urheiluryhmä. Vaikka kaikilla ryhmillä oli sisällöllisesti sa-
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mat tehtävät, yritimme mahdollisuuksien salliessa muokata jokaista oppituntia ky-

seiselle ryhmälle sopivaksi. Totesimme, että jo yhden oppitunnin seuranta – ope-

tusta edeltävällä viikolla – auttoi huomaamaan jokaisen ryhmän erityispiirteet.  

 

Kielikylpyluokkien opetuksen tuomien haasteiden takia luokka oli jaettu kahteen 

pienempään ryhmään. Ryhmät olivat keskenään hieman erilaisia, toinen ryhmä 

työskenteli hyvin rauhallisesti, toisessa ryhmässä oli enemmän energiaa. Ryh-

mien välisissä taitotasoissa ei juurikaan ollut eroja, mutta opetuksessa tuli ottaa 

huomioon varsinkin energisemmän ryhmän kohdalla muutamien oppilaiden per-

soonallisuuksien yhteensopivuus. Kumpikin ryhmä suoriutui kuitenkin oppitunnin 

tehtävistä hyvin, ongelmia tuotti enemmän keskustelutehtävissä esiintyvä kinas-

telu. Kielikylpyryhmiä opetettaessa haasteeksi nousi myös se, että oppilaat ryh-

tyvät herkästi puhumaan suomen kieltä, opetuskielenä olevan ruotsin sijaan. Mo-

lemmissa ryhmissä jouduimme muistuttamaan mitä kieltä oppitunnilla puhutaan. 

Opettajan työhön kielikylpyluokan opettaminen tuo mukanaan omat haasteensa. 

Ruotsia äidinkielenään puhuvina jouduimme pohtimaan omia sanavalintoja, pu-

heen nopeutta sekä uusien käsitteiden käyttöä jatkuvasti. Esimerkiksi oppilaiden 

arvioidessa omaa onnistumistaan suunnittelussa, sekä suunnitelman toteutuk-

sessa oppitunnin päätteeksi, käytimme keskustelun tukena Powerpoint-esitystä, 

jossa oli apulauseita oman työskentelyn arviointiin (LIITE 7). 

 

Urheiluluokka oli kielikylpyryhmiin verrattuna suurempi ryhmä. Ryhmä koostui 16 

oppilaasta. Aiemman viikon oppitunnin seuraamisen perusteella ryhmä oli myös 

hyvin eläväinen, ja osalla oppilaista oli vaikeuksia pysytellä omassa keittiössään 

työskentelyn aikana. Urheiluluokkana he käyvät lähes päivittäin jo ennen aamun 

oppitunteja liikkumassa, mikä vaikuttaa heidän vireystilaansa. Oppilaista osa oli 

myös jokaisella seuraamallamme tunnilla myöhässä, heille tarjottavan ylimääräi-

sen aamupalan johdosta. Havainnoinnin perusteella luokalla oli vaikeuksia hiljen-

tyä ja rauhoittua oppitunnin aloituksen ajaksi. Motivointitehtävänämme ollut mi-

nuutin arviointi silmät kiinni toimi kuitenkin hyvin, ja kilpaurheilijoina heidän aika-

käsityksensä olikin ennustamamme mukaan hyvä, ja lähes kaikki kykenivät arvi-

oimaan minuutin hyvin tarkasti. Minuutin pituinen hiljentyminen ja keskittyminen 

rauhoittikin ryhmän mainiosti, jotta oppitunnin alku sujui ilman suurempaa häirin-

tää ja puhetta. 
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Itse ainedidaktisen kehittämistyön toteutus onnistui koulussa B erittäin hyvin. 

Koska suunnitelmamme oli alusta saakka tehty joustavaksi sekä eri aihekokonai-

suuksiin sopivaksi, kykenimme soveltamaan sitä ennalta annettuun aihepiiriin on-

gelmitta. 

 

Opetuskokonaisuuden toteutus aloitettiin jo varsinaista opetuskertaa edeltävällä 

oppitunnilla. Edelliseltä oppitunnin lopusta oli varattu noin 30 minuuttia aikaa, jol-

loin saimme esitellä itsemme ja suunnittelutehtävän, sekä auttaa oppilaita tehtä-

vän suunnittelussa. Oppilailla oli oman aikataulun tuottamiseen noin 20 minuuttia, 

kuten koulun A ryhmälläkin. Päädyimme myös käyttämään paperisia kaavioita 

Excelin sijaan, sillä tietokoneiden kanssa itse suunnitteluun jäävä aika olisi jäänyt 

liian lyhyeksi. Tarkoituksena oli siirtää paperiset suunnitelmat myöhemmin Excel-

taulukkoon. Excel-taulukon käyttäminen olisi kuitenkin vaatinut vähintään oman 

75 minuuttisen oppitunnin, mahdollisesti jopa yhteistyötä koulun ATK-opetuksen 

kanssa, jonka vuoksi taulukoita ei lopulta siirretty exceliin. Oppitunnin tärkein si-

sältöalue oli kuitenkin ajankäyttö ja sen suunnittelu, ja siinä oppikokonaisuu-

temme onnistui mainiosti. 

 

Oppitunnin aiheena olivat juhlat, ja oppilaiden tehtävänä oli tunnin aikana valmis-

taa täytekakku (jonka pohja oli valmistettu jo aiemmalla tunnilla), juustosarvia 

sekä kattaa ja koristella ruokapöytä. Tehtävät jättivät oppilaille jonkin verran va-

pautta toteutuksen muodossa ja luovuuden hyödyntämisessä, sillä varsinaiset 

ohjeet kakkujen ja pöytien koristeluun jätettiin tarkoituksella pois. Emme myös-

kään käyneet ruokaohjeita yhdessä läpi kuten usein on tapana, jotta ryhmät sai-

sivat yrittää hahmottaa tehtävien eri vaiheet ja niihin kuluvan ajan. Toki olimme 

suunnittelun ajan koko ajan läsnä ja ohjasimme ryhmiä tarvittaessa realistisem-

paan suuntaan. Oppitunnin lopussa keräsimme suunnitelmat jokaiselta ryhmältä 

talteen ja kerroimme, että he saavat hetken aikaa viimeistellä suunnitelman ensi 

kerran aluksi. 

 

Varsinainen opetuskerta alkoi jokaisen ryhmän kanssa hyvin tavanomaisesti op-

pilaita tervehtimällä ja muistuttamalla viime kerran tekemisistä, jonka jälkeen suo-
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ritimme saman aktivointitehtävän kuin koulun A ryhmä, jossa oppilaat sulkivat sil-

mänsä ja yrittivät hahmottaa, milloin yksi minuutti oli kulunut. Tehtävän avulla 

saatiin heti oppitunnin alussa aikaiseksi keskustelua ajankäytöstä, ja kuinka vai-

keaa ajan kulun arviointi voi olla. Aktivointitehtävän jälkeen oppilaat saivat noin 

kymmenen minuuttia aikaa tutustua omiin suunnitelmiin ja tehdä viimeisiä viilauk-

sia. Sen jälkeen ryhmät saivat suorittaa työnsä omien suunnitelmien mukaan, 

meidän toimiessa oppilaiden tukena. Työskentelyn aikana myös kysyimme jokai-

selta ryhmältä, miten hyvin heidän aikataulunsa on pitänyt ja kirjasimme yhdessä 

suunnitelmaan tulleet muutokset.Lopuksi pyrimme kokoamaan oppitunnin ainek-

set yhdeksi kokonaisuudeksi keskustelun avulla. Ryhmien ruokaillessa kysyimme 

jokaiselta ryhmältä tarkempia mietteitä siitä, miten suunnitelman laatiminen sujui, 

kuinka hyvin se heidän mielestään vastasi todellisuutta, ja mitä he mahdollisesti 

tekisivät eri lailla seuraavalla kerralla. Apuna he pystyivät käyttämään omia suun-

nitelmiaan ja merkitä siihen mahdolliset poikkeavuudet ja muutokset. 

 

Oppitunti onnistui hyvin kehittämään oppilaiden tiedonhakutaitoja, ja kykyä itse 

tulkita ruokaohjeita sekä organisoimaan työskentelynsä aiemmin opittuja taitoja 

hyödyntäen. Oppilaat ottivat itse vastuun omasta tekemisestään ja toteuttivat 

suunnitelmansa hyvin kaikissa kolmessa ryhmässä. Loppureflektioiden aikana il-

meni, että oppilaat myös tunnistivat hyvän suunnittelun merkityksen onnistu-

neessa lopputuloksessa. 

 
 

 

  



 

   
 

32 

5. Pohdinta 
 

Kuten olemme tässä työssä osoittaneet, ajan hallinta, sekä siihen liittyvien taito-

jen opettaminen, sekä harjoittelu jäävät valtakunnallisen opetussuunnitelman 

mukaan pitkälti kotitalouden vastuulle. Todellisuudessa koulun muissa opetetta-

vissa aineissakin varmasti opitaan ajan hallintaan liittyviä taitoja esimerkiksi pro-

jektityöskentelyn ohessa, mutta halusimme lähteä rakentamaan ajankäytön har-

joitteluun rakenteita, jotka nostaisivat teeman näkyville. Ajankäytön suunnittelu 

on keskeinen taito niin kodin arjessa kuin työelämässä ja kotitalouden puitteissa 

sitä voidaan harjoitella kodin arkea muistuttavissa ympäristöissä.  

  

Yhteiskunnassa on aikarakenteita; vuosia, kuukausia, viikonloppuja, juhlapyhiä, 

ja aukioloaikoja, mutta yksilön arjessa on myös työaikoja, nukkumaanmeno-

aikoja, sählyvuoroja ja sämpylöiden paistoaikoja. Aika on väline, jolla luodaan ja 

ylläpidetään järjestystä (Siitonen 2000, s. 155). Aikatauluttaminen on laajasti kat-

sottuna toivomamme tulevaisuuden mahdollistamista. Yksilöihin voi myös koh-

distua erilaisia aikatauluttamisen paineita. Työelämä vaatii yhä ajanhallinnan tai-

toja, vaikka suunta on kohti liukuvaa ja itse määriteltävää työaikaa, mikä edellyt-

tää itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuuteen sisältyy ajanhallinnan taidot, joilla yk-

silö ohjaa itse omaa toimintaansa. Työn aikarakenteiden muutos ei näin ollen 

vähennä, vaan lisää tarvetta itseohjautuvuudelle ja taidoille suunnitella ja toteut-

taa ajankäyttöä. Ajanhallinta on tärkeä tulevaisuuden taito. Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman (2014) tavoitteena on varustaa lapset ja nuoret taidoilla, joita he 

tarvitsevat tulevaisuudessa, niin työssä kuin arjessaan. 

  

Ainedidaktisessa kehittämisprojektissa halusimme ensisijaisesti nostaa ajanhal-

linnan esiin ja luoda oppilaille puitteet harjoitella ajankäytön suunnittelua, toteut-

tamista ja reflektointia. Sosiokontruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppimi-

nen tapahtuu vuorovaikutuksessa (Kauppinen, 2007, s. 113) ja yhteistoiminnalli-

sen työskentelyn kautta opetustilanne sai sosiaalisen kontekstin luontevasti. Yh-

teistoiminnallisen opetuksen etuna on yhteenkuuluvuuden vahvistuminen sekä 

sosiaalisten taitojen kehittyminen (Saloviita, 2006, s. 10-11). Sosiokontruktivisti-

sen oppimiskäsityksen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn lisäksi pedagogista 
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pohjaa rakennettiin tutkivan oppimisen kautta. Tutkivassa oppimisessa tarkoituk-

sena on lähestyä aihetta ongelmanratkaisusta käsin (Hakkarainen ym. 2005, s. 

25-26). Aika on aiheena abstrakti, minkä vuoksi tutkiva oppiminen sopii erityisen 

hyvin pedagogiseksi lähestymistavaksi. 

  

Opetuskokeilussamme oppilaat tekivät yhteisen ajankäyttösuunnitelman itsenäi-

sesti tai opettajan tukemana oppilasryhmän avuntarpeesta riippuen. Oppilailla oli 

mahdollisuus neuvotella työtehtävistä ja havaita jo suunnitteluvaiheessa mahdol-

liset ongelmakohdat, kuten päällekkäisyydet tai työtehtävien mielekäs järjestys, 

sekä muuttaa suunnitelmaa näiden havaintojen pohjalta. Lisäksi aikajana teki 

konkreettisesti näkyväksi työtehtävien määrällisen jakaantumisen, mikä tuki op-

pilaiden tasapuolisen työnjaon onnistumista. Kehitimme harjoittelukoulussa A 

ryhmätyöskentelyä eteenpäin antamalla oppilaille mahdollisuuden nimetä ryh-

mänjohtaja, jonka vastuulla aikataulussa pysyminen sekä toteutuneiden aikojen 

kirjaaminen oli. Oppilaat kokivat työnjohtajan sujuvoittavan työskentelyä ja ryh-

mänjohtajat saivat kokemusta johtamisesta. Sosiokontruktivistinen oppimiskäsi-

tys, yhteistoiminnallisuus ja tutkiva oppiminen muodostivat mielekkään pedago-

gisen kehyksen opetukselle.  

  

Toteuttamamme tuntisuunnitelmapohjan harjoitustehtävä painottaa oman toimin-

nan suunnittelun tärkeyttä ja antaa oppilaille kuvan siitä, millainen suunnittelupro-

sessi todellisuudessa on. Vaikka harva ihminen todellisessa arjessa suunnittelee 

päivän kotityöt ja ruoanvalmistuksen aikajanalle (joko digitaalisesti tai fyysisesti) 

yhtä tarkasti kuin toteuttamassamme tehtävässä, ajatusprosessi toimivan arjen 

suunnittelulle on hyvin samanlainen. Harjoittelukouluistamme saatujen kokemuk-

sien mukaan jo yhden oppitunnin aikana oppilaiden itsenäinen suunnittelu ja työ-

tehtävien jako sujuvoitti toimintaa keittiössä ja säästi huomattavasti aikaa. Jos 

aikajana-ajattelua kehitettäisiin esimerkiksi koko vuoden ajan kotitalousopetuk-

sessa, oppilaiden ajattelutapa ja suunnittelutaidot harjaantuisivat varmasti ja opit-

tuja taitoja voisi hyvin hyödyntää koulun ulkopuolisessa elämässä.  

  

Vaikka näemme ajanhallinnan taidot tärkeinä tulevaisuuden taitoina ja ainedidak-

tinen kehittämisprojekti pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

siin (2014) jäimme pohtimaan ajanhallintaa, ajankäyttöä ja tehokkuutta eettisesti. 
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Pohdimme, kasvatamme ja kannustammeko lapsia ja nuoria tehokkuuteen ja 

onko tehokkuus itseisarvo enää tulevaisuudessa. Työelämässä tapahtuu muu-

toksia, jotka näkyvät esimerkiksi liukuvana työaikana, uusien työkenttien raken-

tumisena ja ennen kaikkea itsensä johtamisen vaatimuksina. Nykyisistä perus-

koululaisista vain harva tulee tekemään toistavaa työtä ja yhä useamman työpai-

kat ja työtehtävät vaihtelevat moneen kertaan työuran aikana. Talouselämän 

teettämän tutkimuksen mukaan nuoret (16-26 -vuotiaat) toivovat työelämältä ar-

vostusta, reiluutta, turvallisuutta, iloa ja olisivat valmiita työskentelemään lyhyem-

pää työviikkoa pienemmällä palkalla, mikäli nämä toiveet toteutuisivat (Talous-

elämä 8.4.2019). Onko tehokkuus itseisarvo tulevaisuudessa? Tehokkuudella 

pyritään tässä ajassa maksimoimaan vapaa-aikaa ja turvaamaan tulevaisuutta ja 

vapaa-aikaa käytetään tästä kuormituksesta palautumiseen. Aika on rahaa, aika 

on arvokasta ja aikaa täytyy säästää, mutta mihin? Toisaalta tehokkuus mahdol-

listaisi nuorten toivoman lyhyemmän työviikon.  

  

Ajanhallinta on kompleksinen teema, koska aikaa ja ei voi täysin hallita (Siitonen 

2011, s. 109). Voimme suunnitella ja ennakoida, mutta yksikin odottamaton 

seikka voi pakottaa meidät muuttamaan suunnitelmia. Suunnitelmien muuttami-

nen, kuten opetuskokeilussamme omien työtehtävien suunniteltua aikataulua ri-

peämpi toteuttaminen ohjaa tekemään suunnitelmaan korjauksia. Eteneminen 

vaatii ryhmän kesken tapahtuvaa tilannekatsausta ja neuvottelua, mikä kehittää 

oppilaiden ryhmätyötaitoja. Painotimme oppilaille, että suunnitelma on vain oh-

jaava väline ja suunnitelmaan voi tehdä muutoksia tilanteen niin vaatiessa. Jous-

tavuus ja kyky uudelleen organisoida toimintaa ovat ajanhallinnan taitoja, jotka 

auttavat ratkaisemaan ongelmatilanteita. Oppilaat neuvottelivat ongelmatilan-

teissa, kuten aikataulusta jäämisen yhteydessä, työtehtävistä ja etenemisestä 

ryhmästä riippuen itsenäisestä tai opettajan tukemana. Havaitsimme, että useim-

mat ryhmät neuvottelivat työtehtävistä ja etenemisestä itsenäisesti jo ennen ai-

nedidaktista kehittämisprojektia, mutta harjoituskokeilumme aikana yksikään op-

pilas ei onnistunut välttelemään työtehtäviä, mikä voi johtua sosiaalisen vastuun 

ja paineen lisäksi myös siitä, että jokainen oppilas tiesi mitä häneltä odotettiin ja 

mihin aikaan, sekä mitä muiden ryhmäläisten tuli tehdä. Pohdimme voisiko sel-

keällä struktuurilla ja vastuualueilla olla niin suuri merkitys, että oppilaat, jotka 
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osallistuivat aiemmin vähemmän ryhmänsä toimintaan, suoriutuivat harjoitustun-

nilla omista työtehtävistään hyvin ja heillä oli tekemistä koko oppitunnin ajaksi. 

Aikataulusuunnitelma ja sen noudattaminen voisi toimia pedagogisena välineenä 

vähentämään oppituntia häiritsevää käytöstä ja sitouttaa oppilaita vahvemmin 

itse opetukseen. 

  

Vaikka päädyimmekin käyttämään kummassakin harjoittelukoulussa paperiver-

siota aikajanasta, koemme että Micosoft Excel:issä tuottamamme sähköinen ver-

sio on toimiva, mutta hieman enemmän perehdytystä vaativa vaihtoehto. Jatko-

jalostamalla tuottamaamme Gantt-kaaviota se voisi toimia esimerkiksi tableteilla, 

jolloin suunnitelma voisi kulkea mukana keittiössä. Kaavion etu paperiversioon 

on sen tuottama havainnollistava kuva suunnitelman toteutumisesta. Lisäksi ryh-

mät voisivat suunnitellessaan hyödyntää aikaisempia suunnitelmia, joka johtaisi 

täsmällisempiin suunnitelmiin kouluvuoden edetessä.  Yksilöiden ollessa yhä 

enemmän vastuussa oman arjen ja työn suunnittelusta, ja työn ja arjen rajan hä-

märtyessä teknologian mahdollistaman ympärivuorokautisen yhteiskunnan takia, 

koemme että ajankäytön suunnittelu on taito, jota peruskoulussa tulisi harjoitella 

entistä enemmän. Kotitalous on yksi aine, jossa tämä on mahdollista, mutta ajat-

telutapaa voisi harjoitella myös muissa aineissa, jotta se muuttuu luontaiseksi 

osaksi oppilaiden arkea.  

 

Yhteenvetona voimme todeta, että olemme tyytyväisiä projektin lopputulokseen. 

Toivomme että oppituntimme runkoa voitaisiin hyödyntää jatkossa, joko itsemme 

toimesta tai muiden kotitalousopettajien toteuttamana. Koemme, että projek-

timme aihepiiri on tärkeä, ja sen käsittely saattaa joskus jäädä liian pintapuo-

liseksi. 
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6. Summary 
 

As part of the course Opettaja työnsä tutkijana (Teachers as researchers of their 

own work), our group designed a subject didactical lesson plan with time man-

agement as a central theme, which we call Minuutti minuutilta (Minute by Minute). 

The goal of the lesson plan is to guide students to better plan, organize and eval-

uate their work, as well as help them understand the importance of following a 

schedule and tracking their progress. At the same time, the lesson should support 

the student’s abilities to work in a team, and delegate activities within it. These 

goals are in line with the Finnish national core curriculum. 

 

Different structures of time exist everywhere in our lives; we keep track of years, 

months, weekends and holidays, but also working hours, bedtimes, opening 

hours and cooking times. Time is a tool for creating and maintaining order, and 

by scheduling that time we attempt to enable the future we desire. Our goal is to 

give students a chance to practice using these tools, since it seems like society, 

and especially working life, are changing in a way that requires the individual to 

be more in charge of their time than ever before. While we do not wish to educate 

students simply to make them more efficient in the future jobs market, we do 

recognize that home economics is the only school subject in the Finnish curricu-

lum where time management is an explicit goal.  

 

The lesson plan we designed is based on social constructivist theory, with focus 

on exploratory learning. In social constructivist learning, the goal is not to teach 

a specific piece of information or fact, but to teach learning as a process, and 

especially learning in interaction with others. Learning itself should be a mean-

ingful task, where the student can feel a sense of accomplishment. Our goal was 

for the students to have an active part in learning where each student could adapt 

the different tasks according to their needs and experiences, but also bear a brunt 

of the responsibility for learning. This way the students could decided play to their 

strengths, or focus on developing their weaknesses. 
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The lesson was executed in more or less the same fashion in two different 

schools in Helsinki. As time management was the central theme of the lesson,we 

started with a small motivational task that was meant to guide the students to 

think about time. They were to close their eyes and raise their hand when they 

thought 60 seconds had passed. When all students had raised their hands, we 

discussed the results together. The aim was both to give the students an idea of 

how difficult it can be to estimate time accurately, but also how the feeling of time 

is relative; sitting still and counting seconds in silence feels longer than working 

for minutes in the kitchen.  

 

During the main part of the lesson, the students were to prepare a meal, consist-

ing of an omelet and a smoothie in one school, and of cheese pastries and cake 

in the other school. This includes any related tasks such as making the table, 

doing the dishes and wiping the floors. They worked in groups of three to four 

students. The students had 20 – 30 minutes to familiarize themselves with the 

recipes, divide the cooking and cleaning process into separate tasks, estimate 

how long each task will take to complete and when to do them, and finally dele-

gate the tasks within the group. Originally, the plan was to input all this into a 

modified timetable in Microsoft Excel, but we ended up using a paper timetable 

in both schools. The use of IT would have supported the students learning and 

would have made it easier to follow up on any changes in their plans, but it would 

also have required significantly more time than we had. The use of IT equipment 

in the kitchen would have caused some additional issues as well, which we had 

not prepared for earlier. 

 

Once the students had made their plans (with the teachers working in a support-

ing role throughout), they got to execute their plans accordingly. Throughout this 

process, they were to time the different tasks and write the results down, to see 

how well their plans matched the reality. Once they finished their plans, each 

group sat down for a shared meal, where we discussed their results and experi-

ences together. The goal was not to turn the lesson into a competition of which 

group worked the fastest or whose plan was the most accurate, but to simply help 

the students realize the importance of proper planning. Even if many of the plans 
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had to be greatly reworked on the fly, most students found the act of planning 

itself to be of great help. 

 

In both schools, we found the lesson to be a great success. We didn’t experience 

any difficulties in executing the lesson and found the students to be thoroughly 

engaged and interested during the lesson. We also found that with enough prep-

aration, the lesson left a lot more time for the teacher to work in a supportive role, 

rather than in a traditional teaching role. Additionally, the time the students spent 

planning their work was gained in more efficient working in the kitchen, so exe-

cuting the lesson in a typical time slot was not difficult. 

 

The students found the lesson to be engaging, and generally put their minds to 

it. Because the students were primarily responsible to themselves and their team, 

we found that they took more pride in their work than during a typical lesson, 

where the students answer mainly to the teacher. The students also spent less 

time arguing about who should do which task (especially related to cleaning), 

because all the work had already been agreed upon during the planning. This 

way, it seemed to us that the students really enjoyed themselves throughout the 

lesson, which of course assists their learning. 

 

All in all, we are very pleased with how our project came out and have gotten very 

positive feedback as well. We hope to be able to utilize it in some form in the 

future, whether in our own teaching or in external use. We believe our project to 

be an easy and engaging way of teaching an often overlooked but absolutely vital 

subject. 
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LIITE 8 

Ajankäyttö  

MILLOIN  

MITÄ  

Ajankäyttöharjoi-
tus  

  

MITEN JA MIKSI  

Opetustapahtuman 
organisointi: Oppi-

mistehtävät, opetus-
menetelmät ja kriitti-
set kohdat tavoittei-
den saavuttamiseksi  

 MOTIVOINTI  

PEDAGOGINEN TYÖ-
VÄLINE (ruoka, asu-

minen ja kuluttajuus)  

MISSÄ  

Materiaalit ja 
välineet ja oppi-
misympäristö  

  

PALAUTE  

Tehtävän ta-
voitteen saavut-

tamisen arvi-
ointi  

  

10:05  Oppilaiden saapumi-
nen tunnille  

Olemme vastaanotta-
massa oppilaita ja terveh-
din heitä. Tervehdimme ja 

esittelemme itsemme.  

  

10.10  
Aloitus ja pieni orien-

tointi tulevaan  

  

Aktivointitehtävä, Oppi-
laat yrittävät arvioida 

kuinka pitkä minuutti on. 
Silmät kiinni käsi ylhäällä 
niin pitkään kun minuutti 

on ohi. (motivoi, johdatte-
lee aiheeseen, vielä oppi-
laan kokemusmaailmaan)  

 

Oppilaat istuvat 
ruokapöydissä teh-
tävän ajan. Ohjeis-
tamme aktivointi-
tehtävän ja toteu-

tamme sen.  

Pohdimme, 
miten kaikki 
käsittää ajan 
kulun eri ta-

voin.  

10:15 Suunnittelutehtävän 
viimeistely. 

 Jaamme viime tunnilla 
aloitetut suunnitteluteh-
tävät. Muistutamme teh-

tävänannosta, tavoit-
teista, sivunumeroista 

jne. Kerromme päivän ta-
voitteen/kysymyksen ja 
mitä tänään arvioidaan 

sekä tunnin kulun. 

Käymme nopeasti ryh-
mien suunnitelmat läpi, ja 

voimme kysymysten 
avulla ohjata parempaan 

suuntaan. 

Tehtäväpaperit, Po-
werPoint (muistu-

tus tehtävänan-
nosta) 

Itsearvio työsuun-
nitelmasta. Opet-
taja seuraa, ja ar-
vioi ryhmän toi-

mintaa. “Onko kai-
kille löytynyt hom-
mia?” “Tiedättekö 
mistä lähteä liik-

keelle?” 
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10:30  

Oppilaat aloittavat 
työskentelyn omien 

suunnitelmien mukai-
sesti.   

(Ruoan valmistus, kat-
taminen, siivoaminen, 
mahdolliset kodinhoi-
totyöt ym. Esim. silitä 

pöytäliina)  

Oppilaat pyrkivät noudat-
tamaan omaa työsuunni-

telmaansa. Oppilaiden 
pyrkimys on noudattaa 
työsuunnitelmaan par-
haalla mahdollisella ta-

valla.  

Oppilaat ottavat aikaa, ja 
kirjaavat aikansa tauluk-

koon, esimerkiksi väritus-
silla, sitä mukaan kun ne 

tehdään. 

Ohjaamme oppilaita 
ja vastaamme he-
räämiin kysymyk-

siin. 

Oppilaat siirtyvät 
keittiöihin, jossa 
raaka-aineet val-
miina. Oppilaat 

käyttävät omien pu-
helimien sekuntikel-

loja, aikataulujen 
mittaamiseen.   

Ryhmä antaa toisil-
leen palautetta ai-
kataulujen noudat-
tamisesta. Kannus-
tavaa keskustelua 

ryhmän sisällä kos-
kien työtä. Opet-
taja arvioi toimin-
taa yleisemmin, 

ohjaa kysymysten 
avulla, ”miksi 

olette valinneet 
tehdä tämän 

nyt?”   

11:15  Ruokatauko        

11:50  
Jatketaan suun-
nittelutehtävän 

toteutusta 

Samat tavoitteet 
edelleen. Samat.  Samat. 

12:30  
Ruokailu, käytös-
tapakeskustelu & 

itsearviointi 

Pyritään saamaan 
aikaan keskustelua 
ruotsiksi käytösta-

voista. Jaetaan yksi 
aihe per pöytä-

ryhmä, josta ryhmä 
voisi keskustella 

ruoan aikana (esim. 
miten ottaa vieraat 
huomioon kotona, 
millaisia tuliaisia 

tuoda). 
Johdatellaan kes-
kustelua myös tun-
nin suunnitelmat to-

teutukseen; mikä 
meni oikein, mikä 

ei. 

Keskustelu 
ruokapöy-

dässä, tarvitta-
essa aihelaput. 

Kuunnellaan 
ja osallistu-
taan pöydän 

keskusteluun. 
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 12:50 
Esitellään excel-tau-

lukko vaihtoehtoisena 
tapana. 

Esitellään kehittämämme 
Gantt-kaavio. (Jos aikaa 

jää, voivat oppilaat ottaa 
omat koneet tätä varten).  

Laaditaan Gantt-kaavio 
kyseisestä oppitunnista 
meidän näkökulmasta, 

jota varten otamme itse-
kin aikaa tunnin mittaan.  

Keskustellan sa-
massa yhteydessä, 
miten ryhmän omat 
suunnitelmat ovat 

pitäneet paik-
kaansa. 

Oppilaat ruokapöy-
dässä. 

 Excel (mahdolli-
sesti oppilaiden 

omat tietokoneet). 

 Ryhmien itsearvi-
ointia; mikä ei yh-

tään vastannut 
suunnitelmaa, mitä 

muutoksia teitte 
lennosta, mitä teki-

sitte toisin. 

13:00  Kotitehävän anto   
Kannustetaan oppilaita 

luomaan soittolista, jonka 
aikana he tekevät kotiteh-

tävää (toimintavihko?)  
    

  

 
 
 
 
 
 
 


