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1 Johdanto 
 
 
Tämä ainedidaktinen kehittämisprojekti suunnattiin kotitalousopetukseen ja sen 

aiheena oli itsenäistyminen ja omaan kotiin muuttaminen. Projektissa kiinnitettiin 

erityistä huomiota digitaalisten työvälineiden käyttöön ja yhteistoiminnalliseen op-

pimiseen. Opetuskokeilu toteutettiin työpistetyöskentelynä kahden 75 minuuttia 

kestävän oppitunnin aikana. Oppimiskokonaisuuden aiheen valinnan takana on 

sekä henkilökohtainen kiinnostus aihetta kohtaan että oma kokemuksemme siitä, 

että koulussa ei anneta oppilaille riittävästi eväitä tulevaan itsenäistymisen ja 

muuttamisen prosessiin. 

 
Kehittämisprojektimme päätavoitteena oli herätellä oppilaiden ajatuksia itsenäis-

tymisestä sekä niistä tiedoista ja taidoista, joita omaan kotiin muuttamiseen tar-

vitaan. Pyrimme projektimme kautta hahmottamaan oppilaille laaja-alaisesti eri-

laisia näkökulmia aiheeseen liittyen. Valitsemamme näkökulmat liittyvät muun 

muassa tavaroiden hankkimiseen, asunnon etsintään, hintatietouteen, puhdis-

tusaineiden ja -välineiden valintaan, häiriötilanteissa toimimiseen sekä omatoimi-

seen varautumiseen. Projektimme tarkoituksena oli ohjata oppilaita vastuulliseen 

ja argumentoivaan kulutuskäyttäytymiseen, omien toimien ja valintojen seuraus-

ten pohtimiseen, ongelmanratkaisuun, kriittiseen ajatteluun ja luovaan toimin-

taan. Koko projektimme kantavana ajatuksena oli yhteistoiminnallinen työsken-

tely ja tiedon rakentaminen niin itsenäisesti kuin vuorovaikutustilanteissa. Moni-

puolisten työskentelytapojen avulla pyrimme myös tukemaan erilaisia oppijatyyp-

pejä. 

 
Suunnittelun pohjalla vaikutti projektimme motto “opeta toisin”. Olemme pyrkineet 

luomaan erilaisen, laajan ja digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti hyödyn-

tävän opetuskokonaisuuden, jonka toteutusta, onnistumista ja kehittämisideoita 

pohdimme tässä raportissa. Raportin alussa esittelemme projektin taustalla vai-

kuttavat teoreettiset lähtökohdat, jonka jälkeen avaamme opetuskokeilumme yk-

sityiskohtaisesti. Loppupohdinnassa kerromme opetuskokeilun onnistumisesta, 

itsearvioinnin tuloksista ja kehitysideoista. 
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2  Opetuksen monet keinot 
 
 
Tässä luvussa esitelemme projektimme taustalla vaikuttavia teorioita (2.1), toi-

mintatapoja (2.2) sekä perustelemme digitaalisten työvälineiden käyttöä opetuk-

sessa (2.3). 

 
2.1 Taustalla sosiokonstruktivistinen oppimisteoria 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) kerrotaan kotitalouden opetuksen 

antavan valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalouden oppi-

aineella on myös tärkeä tehtävä oppilaan yhdessä toimimisen valmiuksien vah-

vistamiseen sekä toiminnallisuuden kasvattamiseen. (POPS, 2014, s. 437.) Tä-

män vuoksi ainedidaktisen kehittämisprojektimme teoreettinen tausta pohjautuu 

sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Se juontaa juurensa humanisti-

sesta ihmiskäsityksestä ja sisältää myös konstruktivismin piirteitä. Sana kon-

struktivismi juontaa juurensa sanasta konstruoida, siis rakentaa. Konstruktivismin 

mukaan ihmisen todellisuus ja hänen ympärillään oleva elämä koetaan sellaisena 

kuin sen on itse kognitiivisesti rakentanut. (Kauppila, 2007, s. 36.) Konstruktivis-

missa uskotaan erityisesti siihen, että tieto ei vain siirry yksilöön, vaan sitä raken-

netaan aktiivisesti itse tai yhdessä muiden kanssa. Oppijan ajatellaan olevan ak-

tiivinen tiedonkerääjä ja -rakentaja.  Tietoa voidaan rakentaa vanhan tiedon 

päälle tai liittää aikaisempaan näkemykseen (Kauppila, 2007). Opiskelija tarvit-

see monipuolisen ja kiinnostavan sekä kehittävän oppimisympäristön oppimi-

sensa tueksi. Motivoiva ja virikkeitä antava oppimisympäristö auttaa konstrukti-

vistisen oppimiskäsityksen mukaan tiedon luomisessa. (Kauppila, 2007, s. 37.) 

Sosiokonstruktivismi tarkoittaa tiedon sosiaalista rakentamista ja se painottaa op-

pimisen sosiaalisia, yhteistoiminnallisia sekä vuorovaikutuksellisia toimintoja. 

(Tynjälä, 1999.) Sosiokonstruktiivisuus terminä sitookin molempien käsitteiden, 

sosiaalisen ja konstruktivismin, piirteet yhteen. 
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2.2 Yhteistoiminnallinen oppiminen 
 

Ryhmätöiden on todettu parantavan sekä motivaatiota että oppimistuloksia kou-

lussa (Johnson & Johnson, 2000, Slavin, 1983, 1995, Saloviitan, 2016, s. 171 

mukaan). Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS, 2014) painotetaan 

paitsi yhteistoiminnallista oppimista myös yhteistyötaitojen merkitystä, joka onkin 

merkittävä tulevaisuuden työelämätaito. Yhteistyötaitojen kehittäminen on myös 

eräs kotitalouden opetuksen tavoite. Yhteistoiminnallinen oppiminen kehittää 

paitsi kognitiivisia oppimistuloksia, myös itsetuntoa, sosiaalisia vuorovaikutustai-

toja ja oppimisstrategioiden hallintaa (Hellström, Johnson, Leppilampi & Sahl-

berg, 2015, s. 16).  

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei tarkoita vain ryhmässä työskentelyä, vaan sen 

tavoitteena on, että oppilaat työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän saavut-

tamiseksi. Vuorovaikutuksen, keskinäinen riippuvuus ja yksilöllinen vastuu koros-

tuvat. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa keskeistä on muun muassa yhteiset 

tavoitteet, itse oppimisprosessin merkitys, jaettu asiantuntijuus, tiedon rakenta-

minen ja oppilaiden osallistaminen. (Saloviita, 2006.) Erona perinteiseen ryhmä-

työhön voisi tuoda esiin korostuneen ryhmän jäsenten keskinäisen vuorovaiku-

tuksen ja yhteisten opiskelutavoitteiden merkityksen (Hellström ym., 2015, s. 16).  

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen mahdollistaa kaikkien oppilaiden osallistumisen 

ja tukee oppilaiden välistä vuorovaikutusta. Hyötynä voidaan nähdä luokan yhtei-

söllisyyden ja luokan ilmapiirin parantuminen. Yhteistoiminnallinen oppiminen 

mahdollistaa myös vertaispalautteen kautta oppimisen tai esimerkiksi työn kehit-

tämisen. Ryhmätyön onnistuminen vaatii kuitenkin opettajilta ja oppilailta harjoit-

telua, sillä huonosti suunniteltu ryhmätyöskentely voi tuottaa myös ei-toivotun 

lopputuloksen. Pienin askelin yhteistoiminnallisten työtapojen harjoitteleminen ja 

kehittäminen tuovat varmuutta niiden käyttöön ja jo vähäisissäkin määrin yhteis-

toiminnalliset työtavat voivat tuottaa hyviä tuloksia. (Saloviita, 2006, ss. 16–17, 

23–24, 171, 173.) 
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Opettajan rooli yhteistoiminnallisessa oppimisessa on ohjaaja. Opettaja seuraa 

ryhmien työskentelyä ja puuttuu siihen tarvittaessa ohjaten ja kannustaen. Opet-

taja rohkaisee oppilaita ottamaan vastuuta omasta ja toisten edistymisestä ja ke-

hittämään sosiaalisia taitoja. Näin myös hitaammat opiskelijat hyötyvät muiden 

opiskelijoiden tuesta. (Hellström ym., 2015, ss. 17, 108.) Tutkimusten mukaan 

taitava ohjaava opettaja tuo yhteistoiminnallisen oppimisen hyödyt saataville 

sekä oppilaille että opettajalle (Hellström ym., 2015, s. 17). 
 
2.3 Digitaaliset työtavat ja -välineet opetuksessa 
 
Digitaalisten työvälineiden käyttö opetuksessa on nykypäivää. Digitaalisten väli-

neiden käyttö opetuksessa tukee uutta opetussuunnitelmaa (POPS, 2014) ja an-

taa mahdollisuuksia esimerkiksi verkostoitumiseen, uusiin opetusmateriaaleihin 

sekä työtapoihin ja etätyöskentelyyn. Digitaalisuus mahdollistaa uudella tavalla 

esimerkiksi tiedon tallentamisen, palautteen antamisen ja opetuksen yksilöllistä-

misen (Sankila, 2015, ss. 26–27). Niiden avulla voidaan esimerkiksi tutkia, etsiä 

tietoa, arvioida, kerrata, harjoitella ja motivoida. Tietotekniset taidot ja ymmärrys 

sen käytön laajoista mahdollisuuksista ovat myös merkittäviä tulevaisuuden työ-

elämätaitoja (Vähähyyppä, 2011, s. 19), joiden opetuksessa koululla on tärkeä 

rooli. Digitaaliset työtavat ja välineet tukevat lisäksi monipuolisia oppimisympä-

ristöjä, kuten vuorovaikutusti-lanteita, yhteisöjä ja itsessään sähköisiä ympäris-

töjä (POPS, 2014, s. 401). Digitaaliset ympäristöt mainitaan myös erikseen koti-

talouden opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s. 439).  Digitaalisten työvälinei-

den käyttö tulisi kuitenkin aina palvella tarkoitustaan, eikä olla vain lisämaustetta 

tunnille tai pelkkää viihdettä. 

 

Teknologialla opetuksessa ei ole arvoa itsessään. Sen tulisi edistää oppimista, 

olla kytketty pedagogiikkaan ja tukea tavoitteiden saavuttamista. Perinteisen ope-

tuksen hyvistä puolista tulisi siis pitää kiinni, mutta ottaa uusi teknologia käyttöön 

silloin kun sen voidaan todeta edistävän oppimista entistä paremmin tai mielek-

käämmin (Vähähyyppä, 2011, s. 18). Opetussuunnitelman (POPS, 2014) laaja-

alaisen osaamisen kokonaisuus tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

näkyy suoraan yläkoulun kotitalouden tavoitteissa (T3 ja T5). Digitaalisia työta-

poja ja -välineitä voidaan luontevasti hyödyntää myös kaikkien sisältöalueiden 
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yhteydessä ja tuoda esille konkreettisesti tieto- ja viestintäteknologian hyödyntä-

mistä kotitalouden toiminnassa (POPS, 2014, ss. 437–438). 

 

Digitaaliset sovellukset ja välineet ovat oppilaiden jokapäiväistä arkea, ja koulun 

tulisi antaa tukea digitalisaation tuomille haasteille. Tiedon määrän räjähtäminen, 

tiedon hallitsemattomuus sekä informaation saatavuus mistä, keneltä ja mihin ai-

kaan tahansa tuovat väistämättä muutoksia myös oppimistapoihin. Vähähyypän 

(2011, s. 18) mukaan niin sanotun nettisukupolven oppimisessa ja opiskelussa 

korostuu tiedon aktiivinen etsiminen, käsitteleminen ja tuottaminen, tiedon analy-

sointi, yhdisteleminen ja kriittisyys, jotka on otettu huomioon myös kotitalouden 

opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, ss. 438–439). 

 

Koska nykyisen nuoren sukupolven tavat oppia ja opiskella ovat erilaiset kuin ai-

kaisemmilla sukupolvilla, on koulun tärkeää vastata näihin muuttuviin tarpeisiin 

(ks. Vähähyyppä, 2011, s. 18). Digitaaliset työvälineet ja -tavat voivat tukea op-

piaineen tuomista lähelle oppilaan arkea, joka auttaa motivoinnissa ja oppiaine 

koetaan näin merkitykselliseksi. Oppilaille tulee tunne, että koulu ja opettaja ovat 

tietoisia ja kiinnostuneita juuri heidän elämästään.  Yläkoulussa opettajan tulisi 

huomioida myös se, että oppilaat opettelevat monien digitaalisten välineiden ja 

sovellusten käyttöä jo ala-asteella, joten myös sen vuoksi yläkoulussa opettajan 

ja koulun tulisi pitää itsensä ajan tasalla syventää näitä aiemmin opittuja taitoja. 

Ongelmana saattaa kuitenkin koulujen resurssit panostaa laitteisiin, verkkoyh-

teyksiin ja ohjelmiin (Sankila, 2015, s. 27). Norrenan, Kankaanrannan ja Niemi-

sen (2011, ss. 91, 96) mukaan innovatiiviset opetuskäytänteet (oppijalähtöinen 

pedagogiikka, oppimisen laajentaminen luokkahuoneen ulkopuolelle sekä tieto-

tekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa), jotka edistävät 2000-lu-

vun taitojen (ongelmanratkaisu, yhteistoiminta, tiedonrakentelu, kommunikointi, 

itsesäätely, tietotekniikan käyttö) oppimista, ovat vähäisessä käytössä kouluissa 

ja ne rajautuvat yksittäisiin opettajiin tai opettajaryhmiin. Tutkimuksen mukaan 

tietotekniikan pedagoginen käyttö on yhteydessä vahvasti innovatiivisiin opetus-

käytänteisiin (Norrena ym., 2011, s. 96), joten pedagogisesti laadukkaiden digi-

taalisten työtapojen ja -välineiden käyttö on opetuksessa tärkeää niin sanotun 

peruskäytön ohella.  
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Suomen peruskouluille ja lukioille teetetyssä kyselyssä eräs merkittävin verkko-

opetusta rajoittava tekijä on opettajien kokema taitojen puute (Nummenmaa, 

2012, Kosken, 2015, s. 156 mukaan). Tässä kohden koululla on suuri merkitys 

tuen ja koulutuksen antamisessa. Uusille, toimiville ja pedagogisesti laadukkaille 

digitaalisille välineille ja työtavoille onkin todettu olevan suuri tarve.  
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3 Itsenäistyminen ja kotitalousopetus 
 
 
Tässä luvussa perustelemme projektimme aihevalintaamme erilaisista näkökul-

mista. Luvussa 3.1 pohdimme itsenäistymistä ja omaan kotiin muuttamista sekä 

tässä prosessissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotitalousopetus on merkittävässä 

asemassa näiden tietojen ja taitojen rakentamisessa ja harjoittamisessa. Lu-

vussa 3.2 tuomme esiin tätä kotitalouden näkökulmaa ja Perusopetuksen ope-

tussuunnitelmassa (POPS, 2014) näkyviä perusteluja aiheen merkittävyydelle. 
 
 
3.1 Itsenäistymisessä ja omaan kotiin muuttamisessa tarvitta-

vat tiedot ja taidot 
 

Suomalaiset nuoret muuttavat ruotsalaisten ja tanskalaisten kanssa Euroopan 

nuorimpina omiin koteihinsa ja yhä useampi heistä muuttaa yksin (Tilastokeskus, 

2013). Suomen varhaista lapsuudenkodista muuttamista selittää individualistinen 

perhemalli ja ajatus vastuusta omasta asunnosta olennaisena osana aikuistumis-

prosessia. Suurimpana syynä omaan asuntoon muuttamiselle on nuoren halu it-

senäistyä, seuraavaksi suurin syy on muutto toiselle paikkakunnalle. (Kupari, 

2011, ss. 17–18.) Toiselle paikkakunnalle ja yksin muutettaessa itsenäistymisen 

merkitys korostunee entisestään. 

 

Omaan kotiin muutettaessa on erittäin paljon huomioitavia asioita. Asunto tulee 

luonnollisesti ensin etsiä, minkä jälkeen alkaa itse muutto. Esimerkiksi Nuori-

soasuntoliitto tarjoaa oppaita, vinkkejä ja apua itsenäistymiseen ja oman kodin 

hankintaan, mutta myös vuokra-asuntoja nuorille. Nuorisoasuntoliiton mukaan 

ennen muuttoa tulee miettiä, onko siihen valmis ja pystyykö esimerkiksi hoita-

maan talousasioita, laittamaan ruokaa, siivoamaan ja pärjäämään omassa asun-

nossa. (Nuorisoasuntoliitto, 2019a) Pakkaamisen ja muuton lisäksi muuton yh-

teydessä asuntoon tulee hankkia paljon erilaista tavaraa ja huonekaluja. Lapsuu-

denkodista ei mahdollisesti tule mukaan kuin oma sänky, jos edes sitäkään. Nuo-

rilla onkin itsenäistyessä ja omaan kotiin muuttaessa usein taloudellisia vaikeuk-

sia, tulojen ollessa huomattavan pieniä. 23 vuotiaista tai nuoremmista vanhem-
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pien luota muuttaneista yli 30% elää alle 1000 euron kuukausituloilla, 18-19 vuo-

tiaista tällä summalla elää jopa 56%. Suuren osan nuorten pienituloisuudesta se-

littää ikäluokassa yleinen opiskelu, iän ja valmistumisen myötä tulot kasvavatkin.  

Moni joutuu esimerkiksi tinkimään muusta elämästä tai turvautumaan sukulaisten 

apuun selviytyäkseen asumismenoistaan. Kotiin tarvittavia normaaliin asumiseen 

kuuluvia huonekaluja ja muita tavaroita rahoitetaan myös erilaisilla luotoilla, mikä 

voi johtaa taloudellisiin ongelmiin. (Kupari, 2011, ss. 12, 34, 70–71.) Itsenäiseen 

elämään kuuluu myös paljon erilaisten sopimusten, kuten vuokra-, sähkö, inter-

net- ja matkapuhelinsopimus, tekemistä. Näistä aiheutuu myös laskuja, jotka tu-

lee maksaa ajallaan. 

 

Itsenäiseen asumiseen liittyy myös välttämättömiä käytännön toimia, joita ei ehkä 

ole joutunut aiemmin tekemään. Normaalin siivouksen lisäksi vuokralaisen tulee 

yleensä huolehtia useista huoltotöistä, esimerkiksi lattiakaivon puhdistuksesta. 

Toisaalta pitää myös tietää, mitä töitä ei saa tehdä itse, vaan ne tulee jättää am-

mattilaisille. (Nuorisoasuntoliitto, 2019b.) Omassa kodissa asumiseen ja itsenäis-

tymiseen liittyy myös mahdollisiin häiriötilaisiin varautuminen. Pelastusalan kes-

kusjärjestö suosittaa, että kotitalouksissa varauduttaisiin selviytymään omin 

avuin 72 tunnin ajan. Tämä helpottaisi omaa pärjäämistä ja yhteiskunnan autta-

mispainetta. Varautumisessa olisi otettava huomioon mahdollisuus sähkön, ruo-

kahuollon, lämmöntuoton, ja vesihuollon häiriöt, sekä toiminta onnettomuuksien 

ja suojautumistarpeen aikana. 72 tunnin ajaksi suositeltu kotivara auttaa myös 

arkisemmissa ongelmissa, kuten tilapäisessä rahanpuutteessa, joka erityisesti it-

senäistyvällä nuorella voi olla ajankohtaista. Näitä taitoja testaamaan ja opetta-

maan on myös tehty 72 tuntia –peli. (SPEK, 2019.) 

 

3.2 Itsenäistyminen kotitalousopetuksessa 
 
Yläkouluikäisillä omaan asuntoon muutto on harvoin ajankohtainen, vaikka eten-

kin pienemmiltä paikkakunnilta saatetaan muuttaa suurempiin kaupunkeihin esi-

merkiksi lukioon mentäessä (Kupari, 2011, ss. 16–17). Tulevaisuuteen tähdäten 

itsenäistymistä ja siihen tarvittavia taitoja on kuitenkin tärkeä opettaa ja myös pe-
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rusopetuksen opetussuunnitelman (2014, ss. 283, 437–439) laaja-alaista osaa-

mista koskevissa tavoitteissa mainitaan itsenäistyminen ja vastuun ottaminen it-

sestä ja arjen sujumisesta.   

 

Kotitalous oppiaineena pystynee sisältöjensä osalta vastaamaan parhaiten tä-

män tavoitteen toteuttamisesta. Oppiaineen tehtäväksi mainitaan kodin arjen hal-

linnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan taitojen kehittymi-

nen. Oppiaine kasvattaa muun muassa vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen. Ko-

titalouden kaikki sisällöt (S1–S3), ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja 

yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa, antavat valmiuk-

sia nuoren itsenäistymiseen ja omaan kotiin muuttamiseen. Kotitalouden tavoit-

teissa näkyvät muun muassa ympäristö- ja kustannustietoisuus, turvallisuus, ar-

jen rakentuminen sekä itsenäinen ja vastuullinen toiminta. (POPS, 2014, ss. 437–

441.) 
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4 Käytännön toteutus 
 

Toteutimme ainedidaktisen kehittämisprojektimme opetuskokeilun eräässä pää-

kaupunkiseudun peruskoulussa maaliskuussa 2019. Tuntikokonaisuudet olivat 

pituudeltaan 150 minuuttia ja välissä ei pidetty välituntia. Oppitunnit toteutettiin 

peräkkäisinä päivinä. Opetuksesta oli vastuussa kaksi pääopettajaa ja sen lisäksi 

projektin suunnittelussa ja tunnin toteutuksessa oli lisäksi vielä yksi opettaja.  

 

4.1 Oppituntikokonaisuuden tavoitteet 
 

Opetuskokeilun aiheena oli itsenäistyminen ja omaan kotiin muuttaminen. Tunnin 

punaisena lankana ja päätavoitteena oli herätellä oppilaiden ajatuksia aiheeseen 

ja siihen mitä erilaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa itsenäistymisen prosessiin 

tarvitaan. Opetus toteutettiin kahdelle eri kotitaloudenryhmälle, joista ensimmäi-

nen oli seitsemäs luokka ja toinen kahdeksas luokka. Seitsemännen luokan 

ryhmä koostui 11:sta oppilaasta ja kahdeksannen luokan ryhmässä sen sijaan oli 

15 oppilasta. Ryhmät olivat yleisesti aktiivisia ja hyvin toimivia. Etukäteen oli tie-

dossa, että kyseisille ryhmille voidaan toteuttaa hyvin monipuolisia, uusia opetus-

kokonaisuuksia.  

 

Sosiokonstruktiivinen näkökulma nostaa esille mielekkyyden merkityksen oppi-

misprosessissa. Olemmekin rakentaneet oppitunteja varten mahdollisimman mo-

nipuolisen, mielenkiintoisen ja visuaalisen opetuskokonaisuuden, jossa toteu-

tamme yhteistoiminnallisuuden ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaat-

teita. Tehtävämme työpisteissä ovat luovia, ajatuksia herättäviä ja motivoivia, joi-

den pohjalta oppilaat rakentavat tietoa sekä itsenäisesti että yhdessä vuorovai-

kutuksessa ryhmänsä kanssa. Kysymme miksi-kysymyksiä ja rohkaisemme op-

pilaita perustelemaan omia valintojaan tai mielipiteitään. Opiskelijan on tärkeää 

aktivoitua havainnoimaan, pohtimaan ja vertailemaan, jotta hänen oppimisensa 

ja käsityksensä asioista kehittyy (Kauppila, 2007, s. 40). Opettajina emme siis 

anna valmiita vastauksia, vaan toimimme oppimisprosessissa ohjaajana ja tu-

kena oppilaille. 
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Oppitunnin alussa korostimme päätavoitettamme, eli ajatuksien herättelyä it-

senäistymisen prosessiin ja omaan kotiin muuttamiseen. Tämän lisäksi asetimme 

pienempiä tavoitteita tunnin aiheen käsittelyyn. Kävimme läpi nämä tavoitteet op-

pilaiden kanssa ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista.  

 

Osaamistavoitteet 
 

x Tutustua asuntojen ja kodin tavaroiden tarjontaan ja hintoihin.  
x Arvioida ja vertailla erilaisten tavaroiden hintoja ja tarpeellisuutta.  
x Pohtia omien ostopäätösten merkitystä ympäristöön ja omaan talouteen.  
x Tunnistaa tärkeimmät välineet ja puhdistusaineet kodin puhtaanapitoon.  
x Harjoitella varautumista erilaisissa häiriötilanteissa (esim. sähkö- tai vesi-

katko) 
 
 
Opetuskerran tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen (OPS) 
 

x T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskuste-
lua ja argumentointia oppimistilanteissa. 

x T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilan-
teissa ja ympäristöissä. 

x L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Oppimisessa hyödynnetään aikai-
sempia kokemuksia. Ohjataan ja tuetaan oppilasta omien päätelmien ja 
mielipiteiden luomiseen sekä oman toiminnan reflektointiin. Harjoitellaan 
toimimista ryhmässä ja suunnittelemaan käytännön toimintataitoja sekä 
toimimaan järjestyksen mukaisesti.  

x L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Oppilaita kannustetaan huo-
lehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kan-
nalta tärkeitä taitoja. Opiskellaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikutta-
via tekijöitä ja niiden vaikutuksia omaan elämään. Harjoitellaan kantamaan 
vastuuta. 

 
 

4.2 Oppimisympäristöt ja -välineet 
 

Opetustilamme olivat kotitalousopetustilat, jossa oli ison opetuskeittiötilan lisäksi 

pienemmät huoneet erilliskeittiölle ja vaatehuollolle. Erilliskeittiöön sijoitimme 

kannettavan tietokoneen, jolla oli auki 72 tuntia –varautumispeli. Isossa opetus-

keittiössä oli työpisteet kodin tavaroiden valitsemiseen ja asunnon etsimiseen, 
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vaatehuoltotilassa tutustuttiin kodin siivousvälineisiin.  Opetuksessa käytettävät 

välineet olivat monipuolisia: tulostetut kuvat, taulukot, konkreettiset pesuainepur-

kit ja -välineet sekä tietokoneet. Nämä välineet tukivat erilaisia oppijoita ja toimin-

tatapoja. Esimerkiksi visuaaliset kuvat olivat havainnollistavia ja motivoivia. Ope-

tusvälineet tukivat lisäksi sekä toiminnallista että yhteistoiminnallista työskente-

lyä. Oppilaat toimivat työpisteillä niin sanotusti yhteisen pöydän ääressä. 

 

 
Kuva 1. Qr-koodi Padlet-alustalle ja työpisteen ohjeistus. 

 

Opetuksessa hyödynnettävät digitaaliset välineet ja työkalut olivat tärkeä osa tun-

tityöskentelyä. Digitaalisia työvälineitä hyödynnettiin ryhmien jaossa, tiedon 

haussa, tallentamisessa, tiedon jakamisessa ja tuloksien läpikäymisessä sekä it-

searvioinnissa. Ryhmien jakamiseen hyödynnettiin selainpohjaista FlipQuiz –so-

vellusta (https://flipquiz.me/grouper) ja tiedon tallentamiseen sekä jakamiseen 

yhteistä Padlet-taulua (https://fi.padlet.com/). Sähköinen itsearviointilomake teh-

tiin oppilaille käyttämällä Google Formsia 

(https://www.google.com/forms/about/). Linkit Padletiin ja itsearviointiin jaettiin 

oppilaille QR-koodien avulla, joita oli tulostettu eri puolille luokkaa (kuva 1). It-

searviointilomakkeeseen pääsi myös suoraan Padlet-sivulla olevan linkin kautta. 

Oppilailla oli koulussa käytössään omat tietokoneet ja älypuhelimet, joita hyödyn-

nettiin tunnin aikana kuvien ottamiseen, tiedonhakuun, Padletin käyttöön sekä 

QR-koodien lukemiseen. 
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4.3 Opetusmenetelmänä työpistetyöskentely 
 
Tunti aloitettiin keskustelemalla oppilaiden kanssa siitä, mitä ajatuksia heillä he-

räsi muuttamisesta prosessina sekä omaan kotiin muuttamiseen vaadittavista tie-

doista ja taidoista. Oppilaat nostivat esiin muun muassa laskujen maksamisen, 

iän ja henkisen kypsyyden vaikutuksen sekä työpaikan. Keskustelu suuntasi op-

pilaiden ajatuksia kohti tunnin aihetta ja herätteli heidän ajatuksiaan siitä, mitä 

mahdollisesti tulisi itse vielä oppia, jotta olisi valmis muuttamaan omaan kotiin 

tulevaisuudessa. Lisäksi tunnin alussa käytiin oppilaiden kanssa läpi oppitunnin 

tavoitteet, aikataulu sekä kerrottiin tunnin lopussa tehtävästä itsearvioinnista, 

jossa tarkoituksena on arvioida omaa oppimista sekä antaa palautetta tunnista. 

Työpisteet käytiin yhteisesti suurpiirteisesti läpi niin, että ohjeistus kerrottiin aina 

kunkin pisteen luona. Näin osoitettiin myös työpisteiden sijainti oppilaille. Tarkem-

mat ohjeistukset olivat tulostettuina jokaisen pisteen luona ja ne tuli lukea uudes-

taan aina työpisteelle siirryttyä. (ks. Liite 1). Myös Padletin käyttö käytiin yhteisesti 

läpi opettajan tietokoneelta, joka oli heijastettu taululle. Juuri ennen työpistetyös-

kentelyä oppilaat jaettiin digitaalista sovellusta hyödyntäen arpomalla uusiin ryh-

miin. Ryhmäkoot vaihtelivat kullakin luokalla kahdesta neljään oppilasta. Työpis-

teillä työskenneltiin noin 12 minuuttia ja kellon soidessa vaihdettiin seuraavalle 

työpisteelle, kunnes kaikki työpisteet oli käyty läpi.  
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Työpiste 1: Varaudu häiriötilanteisiin! 
 
Työpisteellä pelattavan pelin tavoitteena oli havainnollistaa oppilaille omatoimi-

sen varautumisen merkitystä erilaisissa häiriötilanteissa, kuten laajan sähkökat-

kon, vesikatkon tai myrskyn aikana. Työpisteellä oli erillinen tietokone, jolla oppi-

laat pelasivat omatoimisesti Suomen pelastusalan keskusjärjestön ja Huoltovar-

muusorganisaation 72h-peliä (kuva 2).  

 

 
Kuva 2. Oppilas pelaamassa varautumispeliä.  

 

Tämä työpiste ei vaatinut opettajan läsnäoloa. Pelissä esitettiin todellisen tuntuis-

ten videoiden avulla erilaisia häiriötilanteita, jonka jälkeen oppilaiden tuli vastata 

tilanteeseen liittyviin kysymyksiin. Pelissä pääsi eteenpäin, vaikka vastaukset oli-

sivat olleet väärin. Se, oliko vastaus oikein vai väärin, tuli oppilaille näkyviin, mutta 

peli ei näyttänyt kokoavasti oikeita vastauksia. Vastausten jälkeen pelissä kuiten-

kin esitettiin sanalliset perustelut oikeille vastauksille. Oikein vastaamiseen moti-

voi pelissä näkyvä pistekertymä ja kuluva aika. Peli oli jaettu viiteen osioon, ja 

oppilaita ohjeistettiin pelaamaan vähintään kolme ensimmäistä. Lähes kaikki ryh-

mät ehtivät kuitenkin pelata pelin kokonaan työpisteen aikana. Tältä työpisteeltä 

ei lisätty yhteiselle Padlet-alustalle ryhmän tuotosta. 
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Työpiste 2: Aika hankkia tavaroita kotiin! 
 
Työpisteen tavoitteena oli pohtia omia kulutusvalintoja kuvitteellisen ensiasunnon 

huonekalujen ja muiden hankittavien tavaroiden tarpeellisuuden, omien halujen 

ja toiveiden sekä ympäristön kuormittamisen näkökulmista. Työpisteellä oli kuvia 

huonekaluista ja tavaroista sekä taulukko, johon oli kirjoitettu otsikot: “Ostan uu-

tena”, “Ostan/ hankin käytettynä” ja “En tarvitse lainkaan”. Oppilaiden tehtävänä 

oli pohtia yhdessä ryhmänsä kanssa, minkä otsikon alle he sijoittaisivat mitkäkin 

tavarat ja miksi. Välillä oppilaita kannustettiin pistellä keskustelemaan päätök-

sistä koko ryhmän kesken ja kyseenalaistettiin heidän valintojaan, jotta he miet-

tisivät perusteluja kulutuskäyttäytymiselleen. Kun oppilaat olivat sijoittaneet kaikki 

kuvat taulukkoon (kuva 3) ja kaikki ryhmäläiset olivat tyytyväisiä päätöksiin, tuli 

heidän selvittää tarvittava budjetti tavaroiden hankkimiseen. Niiden tavaroiden 

hinnat, jotka oli sijoitettu “Ostan uutena”- otsikon alle, tuli etsiä internetistä uutena 

valitsemansa kaupan sivuilta. “Ostan/hankin käytettynä”- otsikon alle sijoitetut ta-

varat sen sijaan etsittiin verkkokirpputoreilta tai käytettyjen tavaroiden myyntisi-

vuilta. “En tarvitse lainkaan”- otsikon alla olevat tavarat jätettiin huomiotta.  

 

 
Kuva 3. Tavarat hintoineen jaoteltuna taulukkoon. 

 

 Osa oppilaista kertoi, että saa jotkut tavaroista käytettynä omilta vanhemmiltaan. 

Niitä tavaroita ei tarvinnut etsiä internetistä, vaan hinnaksi ohjeistettiin laittamaan 
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nolla euroa. Kun uudet ja käytetyt tavarat oli etsitty internetistä, kaikkien tavaroi-

den hinnat laskettiin yhteen. Näin saatiin kuvitteellisen ensiasunnon huonekalu-

jen ja tärkeimpien tavaroiden budjetti selville. Budjetti kirjoitettiin erilliselle lapulle 

ja lopuksi sekä taulukosta, että budjetin summasta otettiin kuva ja se liitettiin luo-

kan yhteiselle Padlet-alustalle.  

 

Työpiste 3: Asuntomarkkinat  
 
Asuntomarkkinoihin tutustumisen tavoitteena oli tunnistaa potentiaalisten ensi-

asuntojen hintataso, ikä ja tarjonta eri kaupungeissa. Tämä tehtiin tutustumalla 

oikotie.fi -sivuston ilmoituksiin. Oppilaat saivat etsiä ja vertailla Etelä-Helsingin ja 

toisen kaupungin pieniä vuokrayksiöitä. Ensimmäisellä tunnilla kaikki ryhmät ha-

kivat vertailuasunnot Lahdesta, toisella Lahden lisäksi ryhmät saivat valita Kou-

volan, Jyväskylän, Rovaniemen, Mikkelin tai Kemin (kuvat 4 ja 5). Sijainnin lisäksi 

hakukriteerinä oli koko, 20–30m2, ja asunnon oleminen kokonaan vuokralaisen 

hallinnassa, eli erilaiset solu- ja yhteisasunnot eivät olleet mukana vertailussa. 

Ryhmät täyttivät lomakkeet, joissa kysyttiin Etelä-Helsingin ja vertailtavan kau-

pungin halvinta ja kalleinta asuntoa, valmistumisvuosia, vuokrattavana olevia ta-

lotyyppejä ja kriteerit täyttävien vuokra-asuntojen määrää. Lomakkeista otettiin 

lopuksi kuva Padlet –alustalle. 
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Kuva 4. Asuntomarkkinoihin tutustuessa oppilaat täyttivät oheisen taulukon.  

  
Kuva 5. Päivitetty taulukko. Oppilaat tutkivat Etelä-Helsingin ja Rovaniemen asuntotar-

jontaa.  

 

 Mahdollisena lisätehtävänä, jota suurin osa ryhmistä ei ehtinyt tekemään, oli et-

siä oma unelma-asunto ilman mitään kriteereitä. Ensimmäisellä seitsemännen 

luokan opetuskerralla pisteellä oli käytössä yksi kannettava tietokone, jota harva 

ryhmä halusi käyttää. Kännykällä käytettäessä oikotie.fi sivuston toiminta osoit-

tautui yllättävän huonoksi, joten tehtävään meni paljon aikaa ja osalle tuli kiire. 

Seuraavalle tunnille toimme pisteelle kaksi kannettavaa tietokonetta ja näytimme 

sivuston käytön lyhyesti ennen työpisteille siirtymistä. Myös lomakkeesta tehtiin 

yksiselitteisempi versio, koska oppilaiden havaittiin tulkitsevan ensimmäisen tun-

nin lomaketta monella eri tapaa. Nämä toimenpiteet selkeästi paransivat pisteen 

toimintaa ja kaikki ryhmät saivat tehtävän tehtyä hyvin ajallaan, osa ehti myös 

lisätehtävään. 
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Työpiste 4: Nyt siivotaan! 
 
Työpisteen aluksi oppilaita ohjeistettiin pohtimaan tärkeimpiä puhdistusaineita ja 

-välineitä, joita kodissa tarvitaan. Useimmat ryhmät tarvitsivat opettajalta kannus-

tusta pohdintaan, ja moni oppilas toi lopulta ilmi opettajan ohjauksesta kaksi tai 

kolme omasta mielestä tärkeintä. Pohdintaa pystyttiin ryhmissä kuitenkin hyödyn-

tämään seuraavassa vaiheessa, jossa oppilaiden tehtävänä oli koota pöydällä 

olevista puhdistusaineista ja -välineistä “Starttipakkaus”, jolla he itse pääsisivät 

alkuun omassa kodissaan. Pohdinnan aikana konkreettiset pesuainepakkaukset 

ja siivousvälineet olivat lakanan alla oppilailta piilossa, jotta oppilaiden oman poh-

dinta tehostuisi. Ohjeistuksessa korostettiin pohtimaan puhdistusaineiden ja -vä-

lineiden välttämättömyyttä ja valintojen perusteluja muun muassa taloudellisuu-

den, ympäristön ja terveyden näkökulmista. Seuraavaksi puhdistusvälineet ja -

aineet paljastettiin liinan alta ja oppilaat saivat tutkia sieltä löytyviä tavaroita (kuva 

6).  

 

 
Kuva 6. Alkutilanne ja tutkittavat siivousaineet ja -välineet. 

 

Oppilaat kokosivat “Starttipakkauksen” sivupöydälle, kuvasivat sen ja jakoivat ku-

van yhteiselle Padlet-alustalle (kuva 7). Opettaja toimi pisteellä kyseenalaistajana 

ja esitti työskentelyn aikana oppilaille kysymyksiä valintojen perusteluista ja he-

rätteli ajatuksia muun muassa ympäristövaikutuksista, rahankäytöstä sekä puh-

distusaineiden vaikutuksista omaan terveyteen. 
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Kuva 7. Esimerkkejä starttipakkauksista. 

 

Työpisteen kolmannessa vaiheessa oppilaat hyödynsivät kokoamaansa “Startti-

pakkausta” valitsemaansa tahranpoistotehtävään: mustikkatahran poistamiseen 

valkoisesta puuvillapaidasta tai huulipunan poistamiseen peilistä. Ohjeistuksen 

tarinallisuus motivoi oppilaita ja moni ryhmä innostui käytännön tehtävästä, kun 

esimerkiksi paita saatiin oikeasti kastaa veteen ja kokeilla erilaisia menetelmiä 

tahran poistamiseksi. Tahranpoistotehtävässä oppilaille hahmottui konkreetti-

sesti erilaisten välineiden ja puhdistusaineiden merkitys. Esimerkiksi eräs ryhmä 

ei ollut valinnut pyykinpesuainetta, mutta onnistui poistamaan tahraa hyvin asti-

anpesuaineella. Tehtävän kautta oppilaat näkivät, että monikäyttöiset puhdistus-

aineet ja -välineet ovat perusteltuja valintoja, joiden avulla voidaan säästää niin 

rahaa, luontoa kuin kaappitilaakin, mutta samalla ymmärsivät myös kohdenne-

tuimpien välineiden ja aineiden tarpeellisuuden (esimerkiksi WC-harja).  

 
Ruoanvalmistus oppitunnilla 
 

Edellisten työpisteiden jälkeen oppilaat saivat 

tehtäväksi kuvitella tilanteen, jossa jääkaappipa-

kastin oli mennyt rikki ja niissä olevista nopeasti 

pilaantuvista ruoista pitäisi valmistaa vapaavalin-

tainen välipala. Myös kaikki luokasta löytyvät 

kuiva-aineet olivat käytettävissä (kuva 8).  
        Kuva 8. Ruoka-aineet 



 

20 
 

Oppilaat olivat aiemmin työpistetyöskentelyn varautumispelissä joutuneet saman 

tyyppisen ongelman eteen, joten nyt oli aika muistella heidän aiemmin oppi-

maansa ja hyödyntää niitä tietoja omassa työskentelyssä. Kävimme yhdessä op-

pilailta kysellen läpi, mitä annetuista ruoka-aineista tulisi käyttää ensisijaisesti ja 

miksi. Tämän jälkeen oppilailla oli vapaat kädet tehdä annetuista ruoka-aineista 

omalle pöytäryhmälleen välipalaa. Ruokaohjeiden ideointi ja ruoanvalmistus to-

teutettiin Kokkisota-ohjelman hengessä, kun ideointiin oli aikaa vain 5 minuuttia 

ja itse välipalan valmistamiseen 20 minuuttia. Ruokaohjeita haettiin kännyköillä, 

kirjoista sekä sovellettiin itse. Oppilaat innostuivat tehtävänannosta ja suunnitte-

livat sekä valmistivat välipalat annettuun aikaan mennessä. Oppilaat ideoivat hie-

nosti erilaisia välipaloja, kuten pannukakkuja, smoothieita, maustettua kaurapuu-

roa ja mukikakkuja (kuva 9). He osasivat lyhyen ajan puutteissa toimia tehok-

kaasti ja tehtävä oli kaiken kaikkiaan onnistunut.  

 
 

Kuva 9. 

Ruoan-

valmis-

tusta ja 

valmiita 

annok-

sia.  

 
 
Tehtäväpisteiden läpikäynti ja oppilaiden itsearviointi oppitunnin lopussa 
 
Ruoanvalmistuksen jälkeen kävimme yhdessä läpi jokaisen työpisteen ja ryhmien 

tuotokset Padlet-sivun avulla (kuva 10). Ensimmäisen työpisteen varautumispeli 

oli oppilaiden mieleen ja he kertoivat oppineensa siitä paljon uutta. Keskustelua 

heräsi muun muassa omista kokemuksista erilaisissa häiriötilanteissa ja niissä 

toimimisesta. Sekä oppilaat, että opettajat kertoivat omia kokemuksiaan. Työpis-

teen aiheen liittäminen oppilaiden arkeen oli paitsi luontevaa myös tehokasta. 

Toisen työpisteen läpikäynnissä oppilaat toivat esille muun muassa tiettyjen tuot-

teiden yllättävän korkeat hinnat, kokonaisbudjetin sopivan määrän ja perustelivat 
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viisaasti kulutusvalintojaan. Moni toi esille myös sen, että he saavat monia tava-

roita vanhemmiltaan, joten budjetti pysyy kohtuullisena. Uutena ostetut tavarat 

olivat pääasiassa lakanoita, pyyhkeitä, vuodevaatteita tai siivousvälineitä ja oppi-

laat perustelivat valintojaan hygienian näkökulmasta. Useat pitivät myös televi-

siota turhana, kun nykyään monet ohjelmat katsotaan suoratoistopalveluista tie-

tokoneelta. Keskustelu työpisteen aiheista oli kaiken kaikkiaan antoisaa ja oppi-

laiden perustelut mietittyjä. 

 

 
Kuva 10. Padlet-seinälle liitettiin jokaisen ryhmän tuotokset.  

 

Kolmannen työpisteen käsittelyssä keskustelimme asuntomarkkinoista ja vertai-

limme oppilaiden valitsemien kaupunkien asuntoja. Oppilaat saivat miettiä, miksi 

jossain kaupungissa on hyvin vähän tarjontaa, miten asuntojen hinta muodostuu 

ja miksi asuntojen iät vaihtelevat. Aihe herätti hyvää keskustelua molemmissa 

ryhmissä ja etenkin pohdinta asunnon sijainnin merkityksestä oli mielenkiintoista. 

Kahdeksannen luokan kanssa havaittiin myös asuntomarkkinoilla toisinaan esiin-

tyvää harhaanjohtamista kuvien ja mielikuvien avulla, mikä tuki oppilaiden kriitti-

sen ajattelun kehittymistä. Neljännellä, ja viimeisellä työpisteellä kävimme ryh-

mien kokoamat “Starttipakkausten” kuvat läpi ja pohdimme muun muassa pesu-

aineiden monikäyttöisyyttä, terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä taloudellista 

näkökulmaa. Tärkeää keskustelussa oli myös korostaa erilaisia siisteyskäsityksiä 

ja siivoustapoja. Tehtävän tarkoituksena ei ollut hakea oikeita tai vääriä vastauk-

sia, vaan saada oppilaat pohtimaan omien valintojen perusteluja. Oppilaat toivat 
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esille keskustelussa muun muassa lapsuudenkotien vaikutuksen totuttuihin sii-

voustapoihin.  

 

Ruoanvalmistuksesta annettiin loppukeskustelussa palautetta ja kysyttiin oppi-

lailta mielipiteitä tehtävänannosta, ruokien onnistumisesta ja yhteistyöstä. Kes-

kustelussa liitettiin välipalojen ja nopeasti valmistuvien ruokien sekä omatoimisen 

ruoanvalmistuksen merkitys omaan kotiin muutettaessa. Keskustelujen jälkeen 

oppilaat täyttivät arviointilomakkeen, jonka linkin olimme jakaneet Padlet-sei-

nällä. Arviointilomakkeessa kysyttiin oppilaiden omasta oppimisesta, tunnin par-

haasta annista ja puutteista, tunnilla käytyjen asioiden hyödyllisyydestä ja vielä 

jatkossa tarvittavasta tiedosta, jota voisi kotitaloudessa opettaa. Kysymykset ja 

vastaukset liitteenä (Liite 2). Oppilaille parhaiten mieleen jäivät varautumistilan-

teessa toimiminen, asunnonhaku ja tavaroiden tarpeellisuus ja ostopäätösten pe-

rustelut. Oppilaiden mielestä oppitunnin parasta antia oli työpistetyöskentely, va-

rautumispelin pelaaminen ja ruoanvalmistus. Kaiken kaikkiaan tunnin aiheet ko-

ettiin joko hyödyllisiksi (90,5%), tai niiden hyödyllisyydestä ei osattu sanoa 

(9,5%). Kukaan ei ajatellut opittujen asioiden olevan turhia. Oppilaat haluaisivat 

vastausten perusteella käsitellä kotitaloustunneilla vielä jatkossa etenkin talou-

dellisia asioita, kuten rahankäyttöä, työnhakua ja laskujen maksamista, jotta ko-

kisivat olevansa valmiimpia ja varmempia itsenäistymisen prosessiin ja kotoa 

pois muuttamiseen.  

 

Kun kaikki olivat palauttaneet oman lomakkeensa, kiitimme oppilaita heidän ja-

kamistaan mielenkiintoisista näkökulmista ja ajatuksista sekä aktiivisesta osallis-

tumisesta oppitunteihin. Suunniteltu aikataulumme toteutui molemmissa opetus-

kerroissa hyvin ja tunnit loppuivat juuri oikeaan aikaan.  
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5 Pohdinta 
 

Ainedidaktinen kehitysprojektimme toteutus vastasi tavoitteisiimme ja oppilaiden 

työskentelystä välittyi tekemisen ilo. Aiheenvalinnan tarpeellisuus ja kokemuk-

semme siitä, että tätä aihetta ei käsitellä tarpeeksi peruskoulussa, osoittautui 

osuvaksi. Valitun aiheen tarpeellisuutta tukivat oppilailta saamamme itsearvioin-

nin vastaukset. Itsearviointilomakkeista selvisi, että oppilaat kaipaavat enemmän 

tietoa ja opetusta itsenäistymiseen, rahankäyttöön ja muuttamiseen liittyviin asi-

oihin, sekä myös arjenhallintaan liittyviin aiheisiin, kuten kodin puhtaanapitoon, 

ruoanvalmistukseen tai kodinkoneiden käsittelyyn.  

 

Opetuskokonaisuudessamme yhdistyivät monipuolisesti opetusmenetelmät, 

jotka tukivat erilaisia oppijatyyppejä. Visuaalis-verbaalisia oppijoita tuki muun mu-

assa työpiste 3, jossa oppilaat täyttivät taulukkoa asuntomarkkinoista, visuaalis-

nonverbaaliset oppijat hyötyivät erityisesti työpisteestä 2, jossa kuvat olivat työs-

kentelyn keskiössä. Työpisteissä 1 ja 4, jotka perustuivat kokemuksellisuuteen ja 

konkreettisten tavaroiden tutkimiseen, tukivat puolestaan kinesteettis-taktiilisia 

oppijoita. Loppukeskustelusta hyötyivät erityisesti auditiivis-verbaaliset oppijat. 

(Rönkkö, 2006.) Olemme tyytyväisiä, että pystyimme toteuttamaan vain 150 mi-

nuutin oppituntiin monia oppijatyyppejä huomioivan opintokokonaisuuden.  

 

Myös oppimisteoreettisen tavoitteiden toteutuminen onnistui opetuskokeilus-

samme hyvin. Pyrimme luomaan oppimistilanteita, joissa oppilaat voivat ideoida, 

rakentaa omia tietojaan sekä käyttämään luovuuttaan. Ryhmätyöskentely loi otol-

lisen tilanteen vuorovaikutukselle ja vuorovaikutustilanteessa. Ryhmät toimivat 

yhtä lukuun ottamatta todella hyvin. Oppilaat pohtivat yhdessä annettuja tehtäviä, 

jakoivat mielipiteitä, tekivät kompromisseja ja rakensivat yhteistyöllä valmiit tuo-

tokset. Kehotimme oppilaita työnjakoon ryhmässä niin, että yksi ryhmästä oli vas-

tuussa kuvien otosta ja niiden lataamisesta Padletiin, ja tarvittaessa jonkun voisi 

värvätä kirjurin rooliin. Oppilaat saivat kuitenkin itse päättää ja suunnitella työn-

jaot ja roolituksen. Arviointi tapahtui itsearvioinnin kautta ja saamiemme itsearvi-

ointien perusteella oppilaille heräsi ajatuksia siitä, mitä vielä tulisi oppia, jotta olisi 

valmis muuttamaan omaan kotiin.  
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Projektimme taustalla vaikuttanut tavoite “Opeta toisin” näkyi onnistuneesti oppi-

laille uusien digitaalisten välineiden (muun muassa QR-koodit ja Padlet) käytön 

ja työpistetyöskentelyn myötä. Digitaaliset välineet antoivat hyvän lisän oppilai-

den töiden tallennukseen, jakamiseen ja tulosten yhteiseen läpikäyntiin. Vaikka 

työpistetyöskentely oli oppilaille tuttua oman opettajan kautta, ei laajuudeltaan 

tämän kaltainen opetuskokonaisuus ollut yleistä. Laaja opetuskokonaisuus saa-

tiin työpistetyöskentelyn ansiosta toteutettu suhteellisen lyhyessä ajassa. Tavoi-

tetta “opeta toisin” tuki myös ja laaja konkreettisien ja visuaalisten välineiden 

käyttö oppitunnin aikana.  

 

Opettamamme oppilasryhmät olivat opetustilanteissa pääosin aktiivisia ja osallis-

tuivat työskentelyyn ja keskusteluun hyvin. Eräässä arvotussa pienryhmässä yh-

teistyö oli hieman heikkoa, sillä vuorovaikutusta ei syntynyt lainkaan, vaan oppi-

laat tekivät tehtävää kukin yksin kommunikoimatta ryhmän kanssa. Ryhmä sai 

kuitenkin tehtävät tehtyä, mutta se vaati opettajalta melko paljon ohjausta ja kan-

nustusta. Suunniteltu aikataulumme toimi hyvin ja työskentely eteni luontevasti 

työpistetyöskentelystä ruoanvalmistukseen ja siitä loppukeskusteluun. Oppilaat 

pitivät työpistetyöskentelystä oppimiskeinona ja olivat innostuneita ja motivoitu-

neita tehtävien teossa ja yhteisessä keskustelussa. Saimme toteutettua kaikki 

suunnitellut tehtävät ja oppituntimme päättyivät ajallaan.  
 
Eettiset periaatteet opetuskokeiluissa huomioimme niin, että emme keskustelleet 

kenenkään henkilökohtaisista raha-asioista, nykyisistä asuntotyypeistä tai omista 

siivous- tai hygieniakäsityksistä. Käsittelimme kaikkia aiheita yleisellä, neutraalilla 

tasolla. Korostimme esimerkiksi neljännellä siivousaiheisella työpisteellä sitä, että 

jokaisella on omat siivouskäsityksensä eikä ole niin sanottuja oikeita tai vääriä 

vastauksia. Jotkut pärjäävät pienemmillä määrillä puhdistusvälineitä tai -aineita, 

kun osa taas saattaa panostaa suurempiin määriin ja vaihtoehtoihin. Pyrimme 

kuitenkin ohjaamaan oppilaita perustelemaan valintansa ja tutkimaan niiden va-

lintojen vaikutuksia ekologisuuden, terveyden ja taloudellisuuden näkökulmista.  
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Huomasimme, että digitaalisten välineiden kanssa työskentelyssä tulee aina olla 

jonkin varasuunnitelma. Esimerkiksi 72h-pelin pelaaminen koulun omalla kannet-

tavalla tietokoneella oli todella hidasta, ja jopa opettajalta katosi motivaatio pelata 

sitä testausvaiheessa hitauden takia. Myös itsearvioinnin kautta tuli palautetta 

siitä, että kaikilla ei ollut QR-koodien lukijaa puhelimessa ja osa joutui lataamaan 

sovelluksia puhelimilleen. Osalla oli myös vaikeuksia Padletin käytössä puheli-

mella, joten lisänä oli hyvä olla kannettavat tietokoneet. Oppilailta ei periaat-

teessa voi vaatia ohjelmien lataamista omille laitteilleen ja opetuksen tulisi onnis-

tua jo olemassa olevilla ohjelmilla tai koululta löytyvillä laitteilla. Digitaalisten työ-

välineiden lisäksi olisi hyvä olla siis varalla jokin varasuunnitelma, kuten vaihto-

ehtoinen linkki tai paperiversiot.  

 

Oppituntikokonaisuutemme oli suunniteltu kahden pääopettajan ja yhden avus-

tavan opettajan resursseille. Suunnitelmamme ei toimisi tässä muodossa vain 

yhdelle opettajalle, mutta uskomme, että kotitaloudenopettajat voivat saada pro-

jektistamme ideoita omille pidettäville oppitunneilleen.  Muokkaamalla suunnitel-

maa tai työpisteitä, projektin voisi toteuttaa myös yhden opettajan kanssa niin, 

että esimerkiksi luokka jaettaisiin isompiin ryhmiin tai työpisteitä olisi vähemmän. 

Vaihtoehtoisesti työpisteet voitaisiin käydä koko luokan kanssa läpi yhdessä toi-

mien ja keskustellen. Ensimmäisellä opetuskerralla oppitunnit vaatisivat opetta-

jalta esivalmisteluja, mutta seuraavilla kerroilla oppimismateriaali olisi valmiina ja 

hyväksi todetut toimintatavat harjoiteltuja. Opettajan oma tuntemus luokista ja op-

pilaista on myös tärkeää tehtävien onnistumisen ja projektin toteuttamisen kan-

nalta.  
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6 Summary 
 
 

During the course Opettaja työnsä tutkijana (Teacher as a researcher of his or 

her work) we made a subject didactic project for teaching the skills needed for 

independent living and moving to one’s own home. The project was tested during 

a school training period at a school in Helsinki with one class of seventh graders 

and one class of eight graders. The lessons were implemented with two students 

in teaching training and one assisting student participating in this project. 

 

Finnish curriculum states, that independence, taking responsibility of oneself and 

fluency on everyday life are broad objectives of school. Home economics as a 

school subject answers probably the best to these objectives, as all the contents 

leads to the required skills. Food skills and culture, housing and living together 

and consumer and economic skills are all important parts of independent every-

day life. All these contents are also included in our planned lessons. 

 

The course had a theme “Teach differently”. Part of this was implementing digital 

methods into our teaching. We did this by using a Padlet –working platform, which 

allows pupils to collect all the things they have done during the lesson into a one 

single platform that everyone can see. It also made it easy to go through the 

results collectively. Other digital element used was the 72-hours –preparing 

game, which teaches what to do and how to prepare at home for a case of emer-

gency at home, locally or nationwide. The other “teach differently” – the aspect of 

our project was working in groups simultaneously at four different working sta-

tions. After the work station phase, all groups planned and prepared food in a 

limited timeframe. This task continued the theme of the preparing game. This kind 

of structure of the lesson was something that neither us nor the pupils had expe-

rienced before. 

 

In our teaching we used an sosioconstructive approach. Classes were divided 

into four groups of 2-4 pupils. Each member of a group had the same goal and 

they were collectively responsible for all the tasks given during the lesson. On 

some workstations the groups had to share parts of the tasks and collect the 
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results into one outcome or discuss and share their thoughts and create the out-

come that way. Either way, members of the groups had to communicate and work 

together. 

 

The workstations were: 

I. 72-hours –preparing game. Pupils played this game independently in a 

separate room. The game consists of a video, which tells a story of differ-

ent emergency situations. Between scenes there are questions about the 

situation on hand. 

II. Time to get things for a new home! At this station there was a large (A3) 

paper divided in to three sections called: “I will buy as new”, “I will buy as 

used” and “I don’t need”. Pupils had to arrange a large wariety of pictures 

of objects, for example furniture, kitchenware and electronic devices, into 

these three categories. After arranging the objects, they had to find prices 

online for the objects in the “new” and “used” categories and count them 

together. After counting the prices, pupils took a picture of the paper, con-

sisting of the objects and prices, into the Padlet –platform. 

III. Housing market! In the third workstation pupils investigated the housing 

markets in Helsinki and some other town in Finland. A target was to find 

20–30m² single room rental apartments and compare the prices, the 

cheapest and the most expensive ones, the amount of available apart-

ments, the house types and the ages of houses within southern Helsinki 

and to the other selected town. Pupils filled a form and posted a picture of 

it at the Padlet –platform. 

IV. Let’s clean! At the start of this workstation pupils discussed the most im-

portant cleaning instruments and agents at home. After this, they were 

shown a variety of things from which they were to collect a starterpack for 

a new home. Second part of this station was using this starterpack to clean 

up a stain of blueberry soup from cotton and lipstick from a mirror. Pictures 

of the starterpacks were also posted to the Padlet –platform.  

 

For the food preparing task we told the pupils of a situation, in which the fridge-

freezer was broken, and they had to plan and prepare snacks in 25 minutes out 

of easily perishable ingredients, but also the dry ingredients of the kitchen were 
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available. While the pupils were eating the food they had made, we went collec-

tively through the products they had made to the Padlet –platform. We discussed 

about each workstation, about what the groups had done, found and learned. At 

the end of the lesson the pupils also filled a feedback and self-assessment form. 

They thought that the lesson and the subjects were useful. The most liked activ-

ities during the lesson were the work stations, the preparing game and cooking. 

They also thought that there was a bit too much hurrying during the lesson, and 

the given twelve minutes weren’t enough for some of the work stations. They also 

told that they still needed to learn about economic issues, like applying for a job, 

paying bills and using money, but also about managing everyday life, like keeping 

the household clean, making food and using household appliances, before being 

ready to start an independent life. 

 

We think that this teaching experiment was successful, and the theme of inde-

pendent living is one that should be given more attention in home economics 

teaching, which also the feedback from the pupils implies. With some modifica-

tions the lesson could also be implemented by only one teacher, especially with 

familiar teaching groups and if the digital tools have been introduced in advance.  
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Liitteet 
 

LIITE 1: Työpisteiden ohjeistukset 

 

TYÖPISTE 1: Varaudu häiriötilanteisiin!  
 
* Pelatkaa varautumispeliä! Katsokaa videot ja vastatkaa videon jälkeen tuleviin kysy-
myksiin.  
 
* Pelatkaa ainakin kolme ensimmäistä osiota. Voitte jatkaa pidempään, jos aikaa on jäl-
jellä. 
 
 
 
TYÖPISTE 2: Aika hankkia tavaroita kotiin!  
 

x Pohtikaa yhdessä, mitkä kaikki tavarat ovat mielestänne välttämättömiä, 
kun muutatte omaan kotiin ja mitä ilman selviäisitte.  

 
x Jaotelkaa tavarat oikeisiin sarakkeisiin sen mukaan, ostaisitteko ne uutena, 

käytettynä vai jättäisittekö hankkimatta.  
 

x Etsikää valitsemanne välttämättömät tavarat netistä, aiemman valintanne 
mukaan joko uutena (Esim. Ikea, Verkkokauppa, Jysk, Gigantti) tai käytettynä 
(Tori.fi, huuto.net). Laskekaa sekä uusien että käytettyjen tavaroiden hinnat, 
ja kirjoittakaa yhteissummat annetuille papereille. Lopuksi laskekaa vielä 
kokonaissumma kaikille asuntonne välttämättömille tavaroille (uudet+käy-
tetyt=kokonaisssumma).  

 
x Ladatkaa kuva lopputuloksesta Padletiin!  

 
x Pohtikaa vielä, puuttuiko tavaroista jotain välttämätöntä tai tärkeää.  



 

 
 

TYÖPISTE 3: Asuntomarkkinoille!  
 

x Tutustukaa ryhmässä Etelä-Helsingin 20–30m² vuokrayksiöiden tarjontaan si-
vustolla Oikotie.fi. Vertailkaa löytämiänne tuloksia sen jälkeen samankokoisiin 
vuokra-asuntoihin Lahdessa, Kouvolassa, Jyväskylässä, Rovaniemellä, Mik-
kelissä TAI Kemissä. 

x Täyttäkää taulukkoon, mitä eroja/samankaltaisuuksia huomaatte hinnoissa, ta-
lojen iässä, talotyypeissä ja vuokralla olevien asuntojen määrässä. Ottakaa val-
miista taulukosta kuva ja ladatkaa se Padletiin oman ryhmänumeronne alle. Ot-
takaa paperinen taulukko mukaanne tehtävän lopuksi. 

 
LISÄTEHTÄVÄ, JOS JÄÄ AIKAA: 
 

x Seuraavaksi on aika haaveilla! Etsikää jokainen oma unelma-asunto (vuokra- tai 
omistusasunto) tämänhetkisiltä asuntomarkkinoilta. Kirjatkaa ylös asunnon si-
jainti, koko, hinta sekä millaisia ominaisuuksia unelmakotisi sisältää. Jokainen 
laittaa linkin omasta unelma-asunnostaan yhteiselle Padlet- alustalle oman ryh-
mänumeronsa alle. Linkin otsikkoon kirjoitetaan oma nimi.  
 
 
 

TYÖPISTE 4: Nyt siivotaan!  
 
Pohtikaa ensin yhdessä, mitkä ovat tärkeimpiä siivousvälineitä ja –aineita kodin 
puhtaanapitoon?  
 
Pohdinnan jälkeen tutustukaa liinan alta löytyviin tavaroihin. Kootkaa “Starttipak-
kaus”, joka sisältää aivan välttämättömät puhdistusaineet – ja välineet, joilla ensim-
mäiseen kotiin muuttava nuori pääsee hyvin alkuun uudessa kodissaan.  
 
* Asetelkaa ”Starttipakkauksenne” tavarat pöydälle ja ottakaa siitä kuva. Ladat-
kaa kuva yhteiselle Padlet-seinälle oman ryhmänumeronne alle.  
 
* Hyödyntäkää ”Starttipakkaustanne” toiseen alla olevista tilanteista:  

1) ”Salainen ihailija on jättänyt tupaantuliaisissa huulipunalla viestin peiliin”. Puh-
distakaa peili käyttämällä starttipakkauksenne aineita ja välineitä. 

2) ”Olet nukkunut pommiin. Kiireessä aamupalaa syödessäsi kaadat paidallesi 
mustikkakeittoa. Huomaat, että sinulla ei ole muita vaatteita puhtaana.” Miten 
puhdistaisit tahran, jotta pääsisit lähtemään mahdollisimman puhtaassa pai-
dassa?  

 
* Pohtikaa miten onnistuitte? Puuttuiko pakkauksesta jotain tärkeää? Mitä?  
* Laittakaa lopuksi tavarat takaisin liinan alle! 



 

 
 

LIITE 2: Oppilaiden itsearvioinnit  
 
 

 
 
ITSEARVIOINTI: 
 
Itsearvioinnin mukaan oppilaat oppivat tunnilla muun muassa seuraavia 
asioita: 
Opin tekemään granolaa ja miten esim. sähkö- ja vesikatkoissa kuuluu toimia 
Patteriradio kannattaa omistaa hätätilanteita varten 
Miten toimia yllättävissä tilanteissa esim. sähkökatkos. 
Opin miten toimia, kun on sähkökatkos 
Että patteriradio on hätätilanteessa kätevämpi kuin some ja sekä mitkä puhdistustuotteet ovat 
käteviä taloudessa 
Huomasin, että omaan kotiin muuttaessa voi tarvita aika paljonkin asioita 
Miten pitää toimia hätätilanteessa 
Kotitalouden tärkeyden 
Että huulipuna on rasva pohjaista 



 

 
 

Opin että tosi monia juttuja voi ostaa käytettynä 
Opin hakemaan asuntoa ja toimimaan oikein myrskyn sattuessa. Opin myös, että kännykän ka-
meralla voi lukea qr-koodia. 
Ei osta turhia asioita uuteen kotiin 
 
 
 
Itsearvioinnin mukaan oppilaiden mielestä parasta oli: 
Ruoan teko, hintojen vertailu 
Oman välipalan suunnittelu 
Työpistetekeminen oli kivaa 
Pisteillä olo 
Kun tunti oli niin toiminnallinen 
Ryhmätehtävät 
En ole varma.... 20 min ruuan laitto? Tai se peli siellä netissä oli ihan kiva. 
Oppiminen 
Tavaroiden asettelu tehtävä ja peli 
Työpisteet 
 
 
Itsearvioinnin mukaan 90,5% oppilaista koki, että voi hyödyntää tunnilla 
opittuja asioita omassa elämässään. 9,5% vastasi “en tiedä”. Kukaan oppi-
laista ei vastannut “en usko”. 
 
 
Kehitysehdotuksia oppilailta tuli pääosin koskien aikaa, ja osa koki, että 
pisteillä olisi saanut olla enemmän aikaa. 
Tehtävien tekemisessä olisi voinut olla enemmän aikaa 
Pisteissä olisi voinut olla vähän enemmän aikaa 
Ei olisi tarvinnut olla niin tarkka aikataulu 
 
 
Tärkeä huomio oli myös koskien digitaalisten työvälineiden toimivuutta ja käyttöä: 
Qr koodit on ihan kivoja, mutta kaikilla ei ole lukijaa, niin ihan vain sen varalta voisi olla sen qr koodin 
alla linkki, jonka voisi kopioida tai jotain. 
 
Kotitaloustunneilta haluttaisiin saada tietoja muun muassa seuraavista asi-
oista, jotta uskallettaisiin muuttaa pois kotoa. Rahan käyttö ja laskujen 
maksaminen oli yliedustettuna näissä vastauksissa. 
Miten saada ja hakea töitä 
Rahan käyttöä 
Miten saada vähällä rahalla kotitalouden toimimaan 
Mitä voi tehdä, jos tulee ongelmia rahan kanssa 
Lisää hinnoista 
Miten maksetaan laskuja ja muita juttuja 
Pesemiseen liittyviä asioita 
Miten toimia kodin vaaratilanteissa 
Miten hoitaa työasiat sekä puhdistustekniikat ja kätevyystaitoja vaikka kodinkoneiden käytössä 
Ruoan valmistamista 
Käytännöntaitoja 
Perus arjen käsittelyä 
  



 

 
 

LIITE 3: Tuntisuunnitelma   
 
 
Yhden opetuskerran tuntisuunnitelmarunko 

Opetusaika: 2x 75min 

Opetuskerran aihe: Itsenäistyminen ja omaan kotiin muuttaminen 

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  

Opetuksessa halutaan korostaa sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa oppilaita 
ohjataan tiedon rakentamiseen ja opetus on oppilaita osallistavaa. Luokkaa kannuste-
taan yhteistoiminnalliseen toimintaan sekä yksilölliseen vastuuseen. Opetuksessa an-
netaan tilaa keskustelulle ja miksi-kysymyksille. Oppilaita kannustetaan tiedon etsimi-
seen, soveltamiseen ja luovuuteen.  

Opetuskerran tavoitteet (OPS) 

x L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Oppimisessa hyödynnetään aikaisempia kokemuk-
sia. Ohjataan ja tuetaan oppilasta omien päätelmien ja mielipiteiden luomiseen sekä 
oman toiminnan reflektointiin. Harjoitellaan toimimista ryhmässä ja suunnittelemaan 
käytännön toimintataitoja sekä toimimaan järjestyksen mukaisesti.  
 

x L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja 
toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja. Opiskellaan hy-
vinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia omaan elämään. 
Harjoitellaan kantamaan vastuuta. 
 

x T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumen-
tointia oppimistilanteissa. 

 
x T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympä-

ristöissä 

Opetuskokonaisuuden ydin/päivänkysymykset:  

Omaan kotiin muuttaminen ja siellä itsenäisesti toimiminen. Herätellään oppilaiden 
ajatuksia omaan kotiin muuttamiseen ja siellä tarvittaviin taitoihin ja tietoihin. 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?    

Toiminnallinen tunti on itsessään oppilaita motivoiva. Työpisteillä oppilaita motivoi-
daan visuaalisilla tehtävillä, teknologian hyödyntämisellä ja asioiden omaan elämään 
linkittämisellä. Oppilaat saavat käyttää tehtävissä luovuutta ja vapaata ideointia. 

 

 



 

 
 

C Opetuskerran suunniteltu kulku   

Ajan-
käyttö 
MIL-
LOIN 

MITÄ 
Tehtävä ja 
sen tavoite 

 

MITEN JA MIKSI 
Opetustapahtuman organisointi: Op-
pimistehtävät, opetusmenetelmät ja 
kriittiset kohdat tavoitteiden saavut-

tamiseksi 
 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN TYÖVÄLINE  

MISSÄ 
Materiaa-
lit ja väli-

neet ja op-
pimisym-

päristö 
 

PALAUTE 
Tehtävän tavoitteen saavuttamisen arvi-

ointi 
 

8.15-
8.20 

Oppilaiden 
saapuminen 

tunnille 

Olemme vastaanottamassa oppilaita ja 
tervehdimme heitä. (Opettajat ovat 

tyhjentäneet tiskikoneet tarvittaessa) 
  

8.20-
8.30 Aloitus  

Tervehdimme oppilaita ja esittelemme 
itsemme. 

Kerromme päivän aiheen ja tavoitteet, 
mitä tänään arvioidaan sekä tunnin ai-
kataulun. Mainitaan, että kaikki työpis-
teet tulisi olla tehtynä klo x. Käymme 
läpi työpisteet ja niiden ohjeistuksen 

pääpiirteittäin. Pyydämme oppilaita ot-
tamaan omat koneet ja puhelimet hel-

posti saataville. 
Mainitaan, että jätetään välitunti pitä-

mättä. Jos ollaan nopeita, voidaan 
päästä muutama minuutti aikaisemmin 

 
 

Ryhmä kuljettaa pisteillä (yhtä tietoko-
netta) ja puhelimia. Unelmakodin etsi-
misessä jokainen tarvitsee omaa tieto-
konetta. Kuvien liikuttaminen Padle-

tissa on hieman hankalaa. Yksi opetta-
jista voi tarvittaessa liikutella niitä 

omalta koneelta. 
 

Oppilaat avaavat Padletin valmiiksi 
(QR-koodi). Avataan myös itse Padlet 
ja näytetään se oppilaille.  Kysytään, 
onko Padlet tuttu, nopea ohjeistus. 
Kerrotaan, että tuotokset jaetaan 

oman ryhmänumeron alle. Kerrotaan 
myös että lopuksi jokainen täyttää 

Padlet-seinältä löytyvän itsearviointi- 
ja palautelomakkeen. 

 
 

Ohjeistetaan oppilaita ottamaan työ-
pisteille mukaan myös paperia ja kynä. 

 
 
 

Oppilaat 
istuvat 

ruokapöy-
dissä. 

Taululla 
päivän 

aihe, ta-
voitteet ja 
aikataulu 

 
Taululle 
näkyviin: 

Päivän 
aihe: 

Omaan ko-
tiin muut-
taminen ja 
siellä asu-

minen 
 
 

Tavoit-
teet: 

Tutustu-
taan asun-
tojen ja ko-
din tava-
roiden tar-
jontaan ja 
hintoihin. 
 
Arvioidaan 
ja vertail-
laan eri-
laisten ta-
varoiden 
hintoja ja 
tarpeelli-
suutta. 
 
Pohditaan 
omien os-
topäätös-
ten merki-
tystä ym-
päristöön 
ja omaan 
talouteen. 
 
Tavoit-
teena tun-
nistaa tär-
keimmät 
välineet ja 

Tunnin lopuksi tehdään itsearviointi ja 
ryhmän  

Vertaisarviointi. Pyydetään myös oppi-
lailta palautetta tunnista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajastin, piippaa, kun on aika vaihtaa pis-
tettä 

 



 

 
 

puhdistus-
aineet ko-
din puh-
taanapi-
toon. 
 
Harjoitel-
laan varau-
tumista 
erilaisissa 
häiriötilan-
teissa 
(esim. 
sähkö- tai 
vesikatko) 
 
 
Aikataulu 
 
Jokainen 
piste kes-
tää 12 mi-
nuuttia, lo-
pussa ke-
räänny-
tään yh-
teen ja 
käydään 
läpi ryh-
mien tuo-
toksia. Il-
moitetaan 
ryhmille, 
kun vaihto 
lähenee. 

 

8.30-
8.35 

Jaetaan ryh-
mät uudes-

taan 

Jaetaan ryhmät arpomalla ryhmiin 1-4: 
https://flipquiz.me/grouper 

Kerrataan ryhmille heidän oma ryhmä-
numero, jonka alle Padletissa tuotok-

set työpisteillä laitetaan. 
 

Ohjataan ryhmät työpisteille 
1->1 
2->2 
3->3 
4->4 

 
5. pisteelle (ruoanvalmistus) siirrytään 
yhtä aikaa lopuksi. Tämä piste tehdään 

omissa pöytäryhmissä. 
 
 
 
 

Lisäksi yksi ekstrapiste, johon ryhmät 
ohjataan, mikäli suoriutuvat nopeam-

min ja joutuvat odottamaan. 
LISÄTEHTÄVÄNÄ pussi, johon oppilaat 

kirjottavat rahansäästövinkkejä la-
puilla. 

 
 

 

Lista oppilaiden nimistä valmiina sovelluk-
sessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Pussi rahansäästövinkeille, 
paperilappuja, kyniä 

8.35-
9.30 

Työpistetyös-
kentely 

12min/työ-
piste 

TYÖPISTE 1: Aika hankkia tavaroita ko-
tiin! 
 
Mitä tavaroita tarvitaan uuteen ko-
tiin?  

 
 

Opettajat 
ovat työ-
pisteillä 
apuna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

http://www.nal.fi/wp-con-
tent/uploads/2019/01/Mit%C3%A4-ta-
varoita-tarvitaan-uuteen-ko-
tiin.pdf  (soveltaen) 
  

x Kolme laatikkoa (A3-pa-
peri), johon oppilaat kiinnit-
tävät sinitarralla lapuissa 
olevia tavaroita): ”Ostan uu-
tena”, ”Ostan käytettynä” 
”En tarvitse” 
 
OHJEISTUS OPPILAILLE: 

x 1) Pohtikaa yhdessä, mitkä 
kaikki tavarat ovat teidän 
mielestänne välttämättö-
miä, kun muutatte omaan 
kotiin ja mitä ilman sel-
viäisitte. Pohtikaa, mitkä 
välttämättömistä tavaroista 
voisitte ostaa käytettynä ja 
mitkä haluaisitte ostaa uu-
tena. Lajitelkaa tavarat oi-
keisiin ruutuihin. 

 
x 2) Etsikää valitsemanne 

välttämättömät tavarat ne-
tistä, aiemman valintanne 
mukaan joko uutena tai 
käytettynä. Laskekaa uusien 
sekä käytettyjen tavaroiden 
hinnat, ja kirjoittakaa yh-
teissummat annetuille pa-
pereille. Lopuksi laskekaa 
vielä kokonaissumma kai-
kille asuntonne välttämät-
tömille tavaroille (uu-
det+käytetyt=kokonaiss-
summa).  
 

x 3) Ottakaa lopputuloksesta 
kännykällä tai tietokoneella 
kuva ja jakakaa se yhteiselle 
Padlet-seinälle oman ryh-
mänumeron alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYÖPISTE 2: Nyt siivotaan! 
 

OHJEISTUS OPPILAILLE: 
 
 

1) 
x Pohtikaa yhdessä, mitkä 

ovat tärkeimpiä siivousväli-
neitä ja –aineita kodin puh-
taanapitoon?  

x Kurkatkaa liinan alle ja tu-
tustukaa sieltä löytyviin ta-
varoihin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opettaja 
mukana 
pisteellä.  

 
Alkupoh-
dintaan 
opettaja 

voi avuksi 
herätellä 

oppilaiden 
ajatuksia 
kodin eri 

huoneista 
ja tava-
roista, 

joita sieltä 
löytyy 
(esim. 

keittiö: al-
taat, tasot, 
koneet, ik-
kunat…). 
Jokainen 
voi esim. 
sanoa 2-3 
tärkeintä 

ai-
netta/väli-

nettä. 
 

Tarvitta-
essa toi-

 
x Ajastin 
x Ohjelaput 
x Tavaralaput 
x A3-ruudukko 
x Summalaput 12kpl 

 
x Ohjelappuihin avuksi tiedon-

hakuun: 
 

- Uusia tuotteita 
saa esim.: Verk-
kokauppa.com, 
Vepsäläinen, Gi-
gantti, Ikea, Jysk, 
Arabia, Power 

- Käytettyjä tuot-
teita saa esim.: 
Tori.fi., Huuto.net, 
Nettikirpputorit 

 
 
 
 

x Ohjelappu 
x Tiskiharja, puhdistusliina, 

kertakäyttöliinoja, talouspa-
peri, moppi, ämpäri, kuivain, 
ikkunanpesin, pöytäpyyhe, 
lattiaharja ja rikkalapio, suo-
jakäsineet, vessaharja, lau-
depesuri, saumaharja, pöly-
huiska, pyykkipoikia, teippi-
harja 

x Yleispuhdistusaine, käsitiski-
aine, konetiskitabletit, pyykin-
pesuaine, huuhteluaine, lattia-
vaha, viemärinavaaja, WC-
puhdistusaine, parketinpesu-
aine, saunanpesuaine…  

 
 
 
 
Peili, huulipuna, valkoisia vaatteita, mus-
tikkakeitto 

 
 
 
 
 
 

x Ohjelappu 
x Ylimääräinen läppäri/opettajan 

tietokone 

 



 

 
 

x Kootkaa “Starttipakkaus”, 
jolla ensimmäiseen kotiin 
muuttava nuori pääsee al-
kuun uudessa kodissaan. 

x Asetelkaa ”Starttipakkauk-
senne” tavarat pöydälle ja 
ottakaa siitä kuva. Ladatkaa 
kuva yhteiselle Padlet-sei-
nälle oman ryhmänume-
ronne alle. 
 
 

2) 
x Hyödyntäkää ”Starttipakkaus-

tanne” seuraaviin tilanteisiin. 
(Tehtävässä saa tarvittaessa 
käyttää internetiä apuna) 

x ”Salainen ihailija on jättänyt 
viestin peiliin (huulipunaa pei-
lissä). Puhdistakaa peili käyttä-
mällä starttipakkauksenne ai-
neita ja välineitä.” 

x ”Olet nukkunut pommiin. Kii-
reessä aamupalaa syödessäsi 
kaadat paidallesi mustikkakeit-
toa. Huomaat, että sinulla ei 
ole muita vaatteita puhtaana. 
Miten puhdistaisit tahran, jotta 
pääsisit lähtemään mahdolli-
simman puhtaassa paidassa?” 

x Lopuksi pohtikaa: Miten onnis-
tuitte? Puuttuiko pakkauksesta 
jotain tärkeää? Mitä? 

 
 
 
TYÖPISTE 3: Varaudu häiriötilanteisiin! 
 
http://hvk.tiedote.fi/index.html 
 
OHJEISTUS OPPILAILLE: 
 

x Pelatkaa varautumispeliä! 
Katsokaa videot ja vastat-
kaa videon jälkeen tuleviin 
kysymyksiin. Pelatkaa aina-
kin kolme ensimmäistä 
osiota. Voitte jatkaa pidem-
pään, jos aikaa on jäljellä. 

 
 

sen puh-
distusteh-
tävän voi 

jättää pois 

….. Työpistetyös-
kentely 

TYÖPISTE 4: Asuntomarkkinat 
 
OHJEISTUS OPPILAILLE: 
 
1) 

x Tutustukaa ryhmässä 
Etelä-Helsingin 20–30m² 
vuokrayksiöiden hintoihin 
ja tarjontaan. Vertailkaa 
löytämiänne tuloksia sen 
jälkeen samankokoisiin 
vuokra-asuntoihin Lah-
dessa, Kouvolassa, Jy-
väskylässä, Rovanie-
mellä, Mikkelissä TAI Ke-
missä. 

x Täyttäkää taulukko 
eroista 
 

 

 
 

x Ohjelappu, jossa lisäksi 
vinkkejä, mistä voi etsiä 

asuntoja:  
Oikotie, Vuokraovi, Etuovi 

x Taulukko johon täyttävät 
erot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2) 
x LISÄTEHTÄVÄ: 
x Seuraavaksi on aika haa-

veilla! Etsikää jokainen oma 
unelma-asunto (vuokra- tai 
omistusasunto) tämänhetki-
siltä asuntomarkkinoilta. 
Kirjatkaa ylös asunnon si-
jainti, koko, hinta sekä mil-
laisia ominaisuuksia unel-
makotisi sisältää.  

x Jokainen laittaa linkin 
omasta unelma-asunnos-
taan yhteiselle Padlet- alus-
talle oman ryhmänume-
ronsa alle. Linkin otsikkoon 
kirjoitetaan oma nimi. 

 
 
 

 
 

(Käydään loppukoonnissa läpi jokaisesta 
ryhmästä yksi unelma-asunto) 

 
 

9.30-
9.40  VÄLITUNTI (ei pakko)   

9.40-
9.50 

Lyhyt pa-
laute työpis-

teistä 1-4, 
ohjeistus 
työpistee-

seen 5 

Annetaan lyhyt palaute työskentelystä 
ja ohjeistetaan viimeinen työpiste, jo-

hon kaikki siirtyvät yhtä aikaa. 
 

”Pääsette hyödyntämään aiemmin op-
pimaanne. Varautumispelissä jouduitte 
sähkökatkon armoille ja jouduitte valit-
semaan, mitkä ruoka-aineet tulisi käyt-
tää ensimmäiseksi säilyvyyden kan-
nalta”  
”Meillä on käynyt nyt niin hassusti, että 
luokan jääkaappi ja pakastin on mennyt 
rikki” ”Mitkäs näistä pöydällä olevista 
tuotteista tulisi käyttää ensimmäiseksi” 
”Mitkä menevät pilalle huoneenläm-
mössä ensimmäiseksi?” 
 
Keskustellaan oppilaiden kanssa ja ja-
otellaan ruoka-aineet ensiksi pilaantu-
viin ja kauemmin huoneenlämmössä 
säilyviin. 

 

 

x Pöydällä: pakastemarjoja, 
rahka, maito, sinappi, kurk-
kusalaatti, hillo, perunoita, 
kananmunia 

 

9.50-
10.20 

Työpistetyös-
kentely 

TYÖPISTE 5:  
 
 
 
OHJEISTUS OPPILAILLE: 
 
Valmista ensiksi pilalle menevistä ai-
neksista (rahka, maito, marjat) itsellesi 
nopeasti valmistuva välipala. Kaikkia 
herkästi pilaantuvia ruoka-aineita on 
käytettävä jonkin verran. Saat käyttää 
luovuutta tai etsiä ruokaohjeet netistä 
tai kirjasta. Saat hyödyntää tarvittaessa 
myös muita luokasta löytyviä aineksia 
(esim. jauhot, kananmunat, pähki-
nät/siemenet, sokeri ja muut mausteet, 
kuten kaneli, kardemumma…) 
 
 
Ideointiin 5min. 
Ruoanvalmistukseen 20min. 
Lopputöihin 5min.  
 
 
Muistutetaan oppilaille ajasta, ”kokki-
sota”-tyylinen tehtävä, jossa on aikaraja 

 
 
 
 

TÄHÄN 
PISTEE-

SEEN TU-
LEE LISÄAI-
KAA TAR-

VITTAESSA 
VÄLITUN-

NISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Ohjelappu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ja rohkaistaan käyttämään luovuutta ja 
soveltamaan.  
 
(Astianpesukoneita saa käyttää) 

Esimerk-
kejä val-
mistetta-
vista väli-
paloista: 
marja-
rahka, 

smoothie, 
pirtelö, 
puuro, 

pannuka-
kut, letut 

10.20-
10.55 

Ruokailu ja 
loppukoonti 

 
Oppilaat syövät samalla (elleivät ehdi 

ennen), kun työpisteiden tuotoksia 
käydään yhdessä läpi. 

 
Työpisteet käydään Padlet-seinältä 

yksitellen läpi. Oppilaiden kanssa kes-
kustellen.  

 
TYÖPISTE 1: Näytetään ryhmien otta-
mat kuvat. Verrataan eri ryhmien bud-
jetteja (miten eroaa, jos jotain ei koe 

välttämättömäksi/ostetaan käytettynä 
paljon/kaikki uutena jne.) 

Kysytään, mitä ajatuksia herätti? Teki-
sittekö muutoksia näiden havaintojen 

perusteella?  
Herätellään ajatuksia vastuullisuudesta 

ja kuluttamisesta, miten voi säästää 
ympäristöä ja rahoja jne. 

 
TYÖPISTE 2: Käydään läpi ryhmien 

”Starttipakkaus”-kuvat. Kommentoi-
daan, vertaillaan ja kyseenalaistetaan…  
Kysytään ryhmittäin, miten puhdistus-
tehtävät onnistuivat, mitä jäi mahdolli-
sesti puuttumaan. Kerrataan vielä lyhy-
esti, miten peili ja mustikkatahra puh-

distetaan. 
 

TYÖPISTE 3: Kysytään mielipiteitä ja 
kommentteja pelistä? Opitteko uutta? 
Oliko vaikea? Onko joku kokenut to-
sielämässä vastaavia häiriötilanteita? 

Mainitaan, että pelin voi pelata uudes-
taan ja loppuun netissä (72h-peli). 

 
TYÖPISTE 4: Kysytään oppilailta, min-
kälaisia eroja huomasitte Helsingin ja 

muiden kaupunkien vuokra-asun-
noissa? (Hinta, tarjonta, laatu, talon 

ikä, talotyyppi) 
Voisitteko kuvitella muuttavanne tule-

vaisuudessa pois pääkaupunkiseu-
dulta? Miksi luulette, että pääkaupun-

kiseudulla on kalliimpaa asua? 
(Käydään läpi yksi haaveasunto per 

ryhmä 
Kysytään kuka haluaisi esitellä oman 
haaveasuntonsa. Jos ei kukaan halua, 
valitaan yksi asunto ryhmästä ja käy-

dään se yleisesti läpi.  
Pohditaan mikä tekee asunnosta juuri 
haaveasunnon, olisiko asunto realisti-
nen, mitä vaatisi, että sellaiseen voisi 

muuttaa ja asua.)  
 
 

  



 

 
 

10.55-
11.00 

Arviointi, pa-
laute ja kii-

tokset 

Oppilaat täyttävät itseaviointi- ja palau-
tekyselyn Google Formsissa. Linkki ky-
selyyn löytyy Padlet-seinältä. 

 
Sanotaan selkeästi, että kun on valmis 
itsearvioinnista, laskevat puhelimet 
pöydälle ja istuvat vielä hetken, sano-
taan yhteisesti näkemiin. 

 
Annetaan oppilaille ja ryhmille lyhyt 

suullinen palaute työskentelystä ja tun-
nista. Kiitetään ja sanotaan heipat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


