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1 Johdanto 
 

Omilleen muuttaminen ja itsenäiseen talouteen siirtyminen ovat isoja askelia, jotka 

otetaan yleensä nuoruudessa aikuisiän kynnyksellä. Odotukset ja ajatukset 

itsenäistymisestä alkavat muodostua jo vuosia ennen muuttoa. On kuitenkin asia erikseen, 

miten nämä odotukset todellisuudessa toteutuvat. Nuorten taloustaidoissa on suuria 

henkilökohtaisia eroja, sillä usein koulussa saatu opetus jää vähäiseksi. Kun nuorilta 

kysyttiin hyviä tietolähteitä koulun kontekstissa, maininnan saivat yhteiskuntaopin tunnit, 

ryhmänohjaajat sekä opinto-ohjaajat. Koulun koettiin opettavan enemmän yhteiskunnan, 

kuin yksilön talouden toiminnasta. (Uusitalo & Luukkanen, 2012, s. 22–23.) Nuoret saavat 

kuitenkin paljon vaikutteita kuluttajuuteensa esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja 

lähipiiristään, mikä voi usein olla täysin tiedostamatonta. Usein nämä vaikutteet eivät 

varsinaisesti ole nuoren edun mukaisia.  

 

Nuoret aikuiset saattavat myös kokea ongelmia omassa taloudessaan etenkin 

elämänvaiheiden muutosten yhteydessä tai yllättävien elämäntilanteiden kohdatessa, 

esimerkiksi parisuhteen loppuessa tai työttömäksi jäädessä. Ilman säästöjä tai läheisiltä 

saatua apua nuoret ajautuvat helposti talousvaikeuksiin, sillä jo ennestään niukasta 

elämäntavasta voi olla vaikea karsia enempää. Maksuvaikeuksilla on myös havaittu 

yhteys mielenterveyteen, ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi uniongelmia. (Majamaa & 

Rantala, 2016, s. 50–51.) Kotitalousopetus on mielestämme mainio paikka opettaa 

taloustaitoja nuorille, ja kotitalousopettajaopiskelijoina koemme olevamme 

avainasemassa luomaan nuorille hyvää pohjaa ja perustaitoja talousasioiden hoitoon.  

 

Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa on yksi kotitalousopetuksen kolmesta 

sisältöalueesta, ja muutkin arjen taidot liittyvät vahvasti oman talouden ylläpitämiseen 

(POPS, 2014, s. 439). Haluaisimme, että niin nuoret kuin koulun henkilöstökin 

ymmärtäisivät kotitaloustieteen ja kotitalousopetuksen moninaisuuden ja tärkeyden. 

Uskomme tämän opetuskokeilun vastaavan myös toiveeseen käytännönläheisestä ja 

havainnollistavasta opetuksesta, joka esitettiin Uusitalon ja Luukkaisen (2012, s. 23) 

tutkimuksessa. Tällä opetuskokeilulla tarkoituksenamme on antaa nuorille kosketus 

itsenäisen talouden hallitsemiseen ja päivittäisistä asioista sekä suuremmista 

elämänmuutoksista selviytymiseen. Itsenäisen talouden simulaatio on pedagoginen 



 

4 
 

sovellus, jolla voidaan havainnollistaa nuorille, kuinka paljon huomioitavia asioita 

omilleen muuttamiseen ja itsenäisen talouden ylläpitämiseen liittyy. Vaikka omilleen 

muuttaminen ei ole suurimmalle osalle 9. luokkalaisista ajankohtaista vielä moneen 

vuoteen, siihen liittyvien realististen ajatusten muodostaminen ja metatyön tekeminen 

auttaa myöhemmin tulevaisuudessa. Uusimman PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset 

nuoret ovat taitavia talousosaajia (Liiten, 2020). Kehittämämme opetuskokonaisuus tukee 

tätä positiivista tulosta ja havainnollisuutensa ansioista se voisi olla apuna myös 

heikommin pärjääville oppilaille. 

 

Alkuperäinen tarkoituksemme oli osana Opettaja työnsä tutkijana -kurssia myös toteuttaa 

tämä opetuskokeilu peruskoulussa, mutta kevään koronaviruspandemian (COVID-19) ja 

lähiopetuksen sulkemisen takia tämä ei ollut mahdollista. Kyseinen pandemia aiheutti niin 

Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin suurta huolta ja monelle taloudellista ahdinkoa, 

jolloin soveltavien taloustaitojen osaamisen merkitys korostui entisestään (esim. Aikkila, 

2020). Tarve opetuskokeilumme kaltaiselle taloustaitojen opetukselle ja harjoittelulle on 

siis ajankohtaisempaa kuin koskaan. Vaikka opetuskokeilu jäi tältä erää toteuttamatta, 

toivomme, että se pääsisi käytäntöön vielä tulevaisuudessa.  
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2 Nuorten talousosaamisen tukeminen  
 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmasta (ks. POPS, 2014, s. 17) voidaan 

tunnistaa konstruktivistisen suuntauksen mukaisia linjauksia. Suunnittelemamme 

opetuskokonaisuus noudattaa sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, jota avaamme 

tässä luvussa. Kerromme myös pelillisyyden ja leikillisyyden hyödyntämisestä 

opetuksessa, ja lopuksi avaamme kuluttajuutta ja taloutta nuorten näkökulmasta. 

 

2.1 Sosiokonstruktivistinen oppimisteoria 
 

Konstruktivistiset oppimiskäsitykset voidaan jakaa yksilökonstruktivistisiin ja 

sosiokonstruktivistisiin suuntauksiin, joista sosiokonstruktivistisessa suuntauksessa 

tiedonmuodostus ja oppiminen nähdään sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvina 

prosesseina (Siljander, 2014, s. 169). Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä 

ajatellaan tiedon kumuloituvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja näin tapahtuvan 

oppimista. Sosiokonstruktivismi painottaa sosiaalista ja kulttuurista yhdessä oppimista, 

mutta oppimisprosessit ja tiedon rakentuminen ovat silti aina yksilöllisiä toimintoja. 

(Kauppila, 2007, s. 121.) 

 

Oppiminen ja tiedonhankinta ovat sosiaalisesti rakentuvia prosesseja, ja tiedon 

sisäistämisessä on kyse kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuvien merkitystodellisuuksien 

ymmärtämisestä, eikä suoranaisesti faktojen omaksumisesta. Oppiminen ja 

tiedonhankinta ovat siis riippuvaisia siitä kulttuurisesta todellisuudesta, jossa elämme, ja 

vaihtelee sen mukaan. (Siljander, 2014, s. 180.) Oppimisen ajatellaan olevan sisäisesti 

säädeltyä ja sisäisesti motivoitunutta, eli tieto ei vain siirry ulkoisesta informaatiosta 

sisäiseksi informaatioksi, vaan mieli muokkaa ja luo sitä aikaisemmin opitun perusteella 

(Siljander, 2014, s. 174).  

 

Siljanderin (2014, s. 169) mukaan konstruktivismi kasvatustieteessä perustuu 

psykologiassa kehitettyihin oppimisteorioihin, joissa oppija nähdään toimijana, joka luo 

ja muokkaa tietoa. Tämän ajatuksen pohjalta on sitten kehitetty pedagogisia sovelluksia. 

Opettajan tai ohjaajan tulisi ottaa huomioon oppilaiden ja ohjattavien aikaisemmat tiedot 

ja taidot. Lähtökohtana ja tavoitteena on oppimaan oppiminen ja asioiden ymmärtäminen, 
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ei ulkoa muistaminen. Myös tilannesidonnaisuus ja opeteltavan aiheen pohtiminen eri 

konteksteissa on oleellinen osa sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä. (Siljander, 2014, 

s. 181.)  

 

Sosiokonstruktivismi sopii hyvin peruskoulussa toteutettavaan opetukseen, ja 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa on paljon siihen sopivaa ajattelua. Oppilaiden tulisi 

olla aktiivisia, yksin ja yhdessä toimivia yksilöitä, jotka osaavat reflektoida oppimaansa 

aikaisempaan osaamiseensa ja kokemuksiinsa. Oppimistilanteissa painottuu 

vuorovaikutus ja monipuolinen oppimistilanteen arviointi ja pohtiminen. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa korostetaan oppimaan oppimista ja tiedon rakentumista 

aikaisemmin opitun perustalle sekä nähdään, että oppilaan omat arvostukset, kokemukset 

ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat oppimista. (POPS, 2014, s. 17.) Suunnittelemassamme 

opetuskokeilussa sosiokonstruktivismi toteutuu yhdessä käytävien keskustelujen ja 

pohdintojen kautta. Vaikka opettaja ohjaa ja pitää huolen tunnin sujuvasta etenemisestä, 

on oppiminen ja vuorovaikutus oppilaiden välillä. Yhdessä tekeminen ja kokeileminen 

ovat kotitalousopetuksessa muutenkin hyvin yleisiä lähestymistapoja. 

 

2.2 Pelillisyys ja leikillisyys taloustaitojen opetuksessa 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan pelillisyys useaan kertaan. Pelillisyys ja 

leikillisyys ovat osana oppimisen iloa ja oppimaan oppimista sekä kannustavat luovaan 

ajatteluun (POPS, 2014, s. 101). Pelillisyydessä on vahvassa asemassa myös 

vuorovaikutuksellisuus, joten se sopii hyvin yhteen sosiokonstruktivistisia periaatteita 

noudattavan oppimisen kanssa. Pelillisyydessä vahvistuvat vuorovaikutustaidot sekä 

muiden huomioon ottaminen ja yhteisten sääntöjen noudattaminen. Pelillisyys tarjoaa 

keinoja tuoda opetettava asia lähemmäs oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Leikillisessä 

toiminnassa epäonnistuminen on turvallista, sillä uudelleen yrittäminen johtaa 

oppimiseen. (Kangas, 2014, s. 85–86.) Tässä opetuskokeilussa oppilaat pääsevät 

kokeilemaan itsenäisen talouden perustamista ja ylläpitämistä ja perehtymään 

kotitalouden tuloihin ja menoihin ilman pelkoa todellisista seurauksista. Oikeassa 

elämässä talousasioissa epäonnistuminen voi johtaa vaikeasti selvitettäviin ja 

pitkäkestoisiin vaikeuksiin, mutta tämän opetuskokeilun puitteissa virhearvioiden teko ei 

ole vahingollista. Niiden tekeminen on jopa suotavaa yritys-erehdys-oppimisen nimissä.  
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Pelillisyys ja leikillisyys ovat toisiinsa kytkeytyviä termejä. Englannin kielessä 

playfulness kattaa molemmat. Kangas (2014, s. 74–75) esittää, että leikillisyyden ja 

pelillisyyden voi käsittää eri tavoin, synonyymeina tai erillisinä käsitteinä. Kun 

leikillisyyteen ja pelillisyyteen lisätään pedagogiikkaa, syntyy leikillistä oppimista. 

Leikillinen oppiminen toimii myös siltana formaalin ja informaalin oppimisen välillä. 

Leikilliseen oppimiseen liittyy useita näkökulmia, joiden painottuminen vaihtelee 

tilanteen mukaan. Näkökulmat ovat leikillisyys, luovuus, tarinallisuus, yhteisöllisyys, 

kehollisuus, mediarikkaus ja oppimisen ilo. (Kangas, 2014, s. 83–86.)  

 

Koskinen, Kangas ja Krokfors (2014, s. 33) nostavat tärkeäksi näkökulmaksi 

oppimispelejä tarkastellessaan opettajan keskeisen roolin myös pelillisessä oppimisessa. 

Opettajan tehtävä on liittää oppimispeli osaksi opetusta ja esittää oppimistavoitteet 

oppilaille ymmärrettävällä tavalla. Ilman opettajan selkeää ohjeistusta oppimispelin 

tarkoitus ja tavoitteet voivat jäädä oppilaille epäselväksi, ja oppiminen pirstaloituu. 

Kangas ym. (2017) havaitsivat tutkimuksessaan yhteyden opettajan sitoutumisen sekä 

pedagogisten ratkaisujen ja oppilaiden tyytyväisyyden välillä. Pelillisyys siis korostaa 

oppilaiden omaa toimijuutta, mutta vaatii paljon työtä opettajalta. 

 

2.3 Itsenäinen ja kestävä talous 

 

Kotitalouksien tavoite on tuottaa jäsenilleen hyvinvointia. Hyvinvoinnin saavuttamiseksi 

kotitaloudet käyttävät voimavaroja, joista keskeisimmät ovat aika ja raha.  Kotitalouden 

käytettävissä olevat tulot koostuvat esimerkiksi palkkatuloista, pääomatuloista ja 

tulonsiirroista. Tärkein tekijä on palkkatulo. (Raijas, 2005, s. 69, 75.) 

Kotitalousopetuksessa tärkeä näkökulma kotitalouden voimavaroihin on myös henkisten 

voimavarojen huomioiminen. Henkiset voimavarat ovat yksilön tietoja ja taitoja, jotka 

eivät kulu, vaan vahvistuvat käytössä (Raijas, 2005, s. 82). Tiedoilla ja taidoilla voidaan 

osittain korvata muiden voimavarojen, kuten rahan ja ajan, puutetta. Kuitenkin myös 

talouden hallinta vaatii tietoa ja taitoja. 

 

Talousosaamista on tutkittu ja pyritty määrittelemään muun muassa käyttäytymisen 

taloustieteen näkökulmasta, rationaalisen toimijan tekoina sekä toimintakykyteorian 
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näkökulmasta (Raijas, Uusitalo & Luukkanen, 2012, s. 13–14). Kortesalmi ja Autio (2019, 

s. 592–593) erittelevät yksilön taloudellisen kyvykkyyden koostuvan talouden 

lukutaidosta ja talouden hallinnasta. Taloudellinen kyvykkyys johtaa taloudellista 

hyvinvointia edistävään toimintaan. 

 

Mikäli kotitalouden voimavarat eivät riitä, vaarantuvat sekä hyvinvointi että toiminnan 

kestävyys. Lehtinen ja Peura-Kapanen (2005, s. 108–111) tutkivat taloudellisissa 

vaikeuksissa olleita nuoria, joista osa oli joutunut maksuvaikeuksiin ja osa ei. Ne nuoret, 

jotka eivät olleet joutuneet maksuvaikeuksiin, kertoivat selvinneensä rahan 

riittämättömyydestä tinkimällä tarvittaessa hetkellisesti elämänlaadustaan, kuten vapaa-

ajan toiminnoista ja ravinnon monipuolisuudesta. Maksuvaikeuksiin ajautuneet nuoret 

taas olivat paikanneet rahan puutetta erilaisilla luotoilla ja osamaksusopimuksilla. 

Ongelmiin ajautuneet nuoret selittivät velkaantumistaan elämäntyylin ylläpitämisellä ja 

impulsiivisuudella.  

 

Perinteisesti taloustieteissä on ajateltu, että kuluttaja on rationaalinen toimija, joka 

valintoja tehdessään huomio kaiken saatavilla olevan informaation (Heinonen & Raijas, 

2005, s. 9–10). Kuluttajat kuitenkin toimivat erilaisissa tilanteissa eri tavoin. Gabriel ja 

Lang (2015) ovat hahmotelleet kuluttajalle erilaisia kasvonpiirteitä esimerkiksi 

identiteetin rakentajana, hedonistina, uhrina, aktivistina ja kulutustyöläisenä. Erilaisten 

kuluttajakuvien avulla pystytään hahmottamaan kuluttajan roolin monimuotoisuutta ja 

myös muuttuvuutta. 

 

Vaikka kuluttaminen on arkipäiväinen asia, voi omaa kuluttajuuttaan ja siihen vaikuttavia 

tekijöitä olla ilmiön monitahoisuuden vuoksi vaikea hahmottaa. Kuluttajuuden ja siihen 

vaikuttavien tekijöiden moniulotteisuuden ymmärtäminen helpottaa oman 

kulutuskäyttäytymisen realistista tarkastelua. Realistinen tarkastelu on edellytys 

korjaustoimenpiteiden onnistumiselle talouden ongelmatilanteissa. 
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2.4 Nuorten käsityksiä talousosaamisesta 
 

Luukkanen ja Raijas (2012) ovat tutkineet 15–20-vuotiaiden nuorten talousosaamista 

nuorten omasta näkökulmasta. Talousosaaminen on erittäin tärkeä elämänhallinnan osa-

alue nyky-yhteiskunnassa, ja artikkelin julkaisuhetkellä aiheesta ei ole ollut paljon 

Suomessa tehtyä tutkimusta, etenkään nuorten osalta (Luukkanen & Raijas, 2012, s. 23). 

Talousosaamisen merkitys korostuu varsinkin epävarmoina aikoina, kun oma toiminta 

pitää mukauttaa yllättäviin muutoksiin (Raijas, Uusitalo & Luukkanen, 2012, s. 9). 

Taloudellisen osaamisen määrittely on ollut hyvin moninaista sisältäen taitoja, tunteita, 

toimintaa ja tietoja (Luukkanen & Raijas, 2012, s. 26). Atkinson ym. (2006) ovat 

kehittäneet talousosaamisen jaottelun, joka sisältää neljä osa-aluetta: raha-asioiden 

hallinta, oman talouden suunnittelu, finanssituotteiden valitseminen ja ajan tasalla 

pysyminen (Luukkanen & Raijas, 2012, s. 24). 

 

Luukkasen ja Raijaksen (2012, s. 32–33) mukaan nuoret käsittävät talousosaamisen 

konkreettisina taitoina ja tietämyksenä, jotka kiinnittyvät vahvasti nykyhetkeen. Nuorten 

puheista löytyy kaikki neljä aikaisemmin mainittua osa-aluetta, joskin finanssituotteiden 

tunteminen ja tietolähteet eivät juuri nousseet oma-aloitteisesti esiin nuorten puheissa 

(Luukkanen & Raijas, 2012, s. 32). Tämän uskotaan johtuvan siitä, että nämä osa-alueet 

eivät vielä ole nuorille ajankohtaisia. Säästäminen ja sijoittaminen kiinnostivat nuoria ja 

he kaipasivat näistä lisää informaatiota. Näiden taitojen hallitseminen kuvastaa nuorten 

silmissä taloudellista osaamista, mutta ne vaativat finanssituotteiden ja tietolähteiden 

tuntemusta. (Luukkanen & Raijas, 2012, s. 33.) On myös esitetty huolia siitä, että 

viranomaisten ja järjestöjen taloudenhallintaan kehitetyt materiaalit ja oppaat eivät 

saavuta nuoria toivotulla tavalla (Luukkanen & Raijas, s. 25–26, 35). 

 

Päivittäistalouden hallinta sekä tulevaisuuteen varautuminen painottuivat nuorten 

puheessa eniten. Nuoret kokivat hyviksi tietolähteiksi koulun, kodit, median sekä pankin. 

Jotta järjestöjen ja viranomaisten luomat materiaalit saataisiin nuorten käyttöön, tulisi 

heidät ensin tutustuttaa kyseisiin tahoihin ja niiden toimintaan. Tämä herättäisi 

luottamusta myös materiaaleja ja oppaita kohtaan, jolloin ne olisivat helpommin 

lähestyttäviä. (Luukkanen & Raijas, 2012, s. 35.) 
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3 Opetuskokeilun toteutus 
 

Opetuskokeilu on suunniteltu toteutettavaksi peruskoulun yhdeksännen luokan 

valinnaisessa kotitalousopetuksessa. Opetuksessa hyödynnetään pedagogisena 

sovelluksena Itsenäisen talouden simulaatiota. Tässä luvussa esitellään opetuksen 

tavoitteet, oppimisympäristö, opetusvälineet sekä opetusmenetelmät. 

 

3.1 Opetuksen tavoitteet 
 

Vaikka omilleen muuttaminen ja itsenäisen talouden hallinta eivät ole vielä useimmille 

yhdeksäsluokkalaisille ajankohtaisia asioita, kaikilla on silti siihen liittyen ajatuksia, 

oletuksia ja toiveita. Ne eivät välttämättä aina ole realistisia. On yleistä, että kotitalouden 

kulut arvioidaan todellisuutta pienemmiksi, ja tulot vastaavasti suuremmiksi. Näistä 

luuloista johtuva pitkään jatkuva yli varojen eläminen voi johtaa vaikeaan 

velkaantumiseen, mikä ei ole kestävää arjen toimintaa (esim. Parviala, 2019). Tulojen ja 

menojen suhteuttaminen voi kuitenkin olla haasteellista, mikäli siitä ei ole käytännön 

kokemusta.  

 

Tämä opetuskokeilu vastaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 

kotitalousopetuksen sisältöalueita S2 Asuminen ja yhdessä eläminen ja S3 Kuluttaja- ja 

talousosaaminen kodissa. Etenkin kustannustietoisuuden kehittyminen, kotitalouksien 

rahankäytön tilanteet sekä sopimusten tekeminen painottuvat kokeilussamme. (POPS, 

2014, s. 439). Opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteista keskitytään 

kohtaan L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Nimensä mukaan Itsenäisen talouden 

simulaatio pyrkii tuomaan oppilaalle konkreettisen kokemuksen itsenäistymisestä ja 

taloudellisen vastuun ottamisesta. Opetuskokeilu vastaa suoraan oman talouden 

suunnittelun ja siitä huolehtimisen tavoitteeseen. (POPS, 2014, s. 283.) Kotitalouden 

oppiaineen tavoitteista keskitytään kohtaan T13 Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan 

kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen 

valintoja (POPS, 2014, s. 438). Tavoite näyttäytyy simulaatiossa erilaisina vaihtoehtoina, 

joista oppilaiden tulee valita. 

 

Opetuskerran tavoitteena on antaa konkreettinen ja havainnollistava kokemus siitä, 

millaisia taloudellisia näkökulmia täytyy ottaa huomioon omilleen muuttaessa ja 
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itsenäisen talouden hallinnassa sekä kulutuskäyttäytymisessä. Itsenäistyminen ja omilleen 

muuttaminen edellyttävät vastuullista ajattelua ja taloudellisesti kestäviä valintoja. Tällä 

opetuskerralla oppilaiden tavoitteena ei ole kuitenkaan onnistua taitavana ja osaavana 

kuluttajana sekä itsenäisen talouden hallitsijana, vaan saada ajatuksia ja asenteita 

orientoiva kokemus aiheeseen liittyen. Oppimista tavoitellaan yrityksen, erehdyksen ja 

pohdinnan kautta. 

 

Opetuskokeilun tavoitteena on orientoida oppilaita itsenäisen talouden hallinnan 

haasteisiin. Tavoitteena on herättää ajatuksia, ja siksi tavoitteiden toteutumisen 

mittaaminen on haasteellista. Koska erehtyminen on tunnilla yksi tapa oppia, oppilaiden 

arvioiminen tällä tunnilla numeerisesti kannattaa kyseenalaistaa. Kuten aina oppilaan 

arvioinnissa, opettajan tulee tunnistaa oppilaan osaaminen ja havaita sen kehittyminen. 

Arviointi perustuu aina opetukselle etukäteen annettuihin tavoitteisiin (ks. POPS, 2014, s. 

47–51). Opettaja voi jatkuvalla palautteella ohjata oppilaita simulaatiossa oikeaan 

suuntaan. Opettajan kannattaa keskittyä kehumaan oppilaita omien ajatusten 

kyseenalaistamisesta ja hyvistä pohdinnoista. Myös yhteinen purku on hyvä tilanne 

korjata keskusteluissa nousseita virheellisiä käsityksiä ja kannustaa omiin mielipiteisiin.  

 

3.2 Tarvittavat tilat ja opetusvälineet 
 

Oppitunnit on suunniteltu toteutettavaksi normaalissa luokkahuoneessa, eli perinteistä 

keittiöillä varustettua kotitalousluokkaa ei tarvita. Opetuskerta on suunniteltu sopimaan 

osaksi kotitalouden kurssikokonaisuutta, joka on mahdollista toteuttaa täysin ilman 

varsinaista kotitalousluokkaa.  

 

Opetuksen ja ohjeistuksen tueksi käytetään diaesitystä, esimerkiksi PowerPoint, ja siihen 

vaadittavat välineet kuten tietokone ja projektori. Lisäksi osaan rasteista voidaan 

sisällyttää tiedonhakutehtävä, jolloin tarvitaan siihen vaadittavat laitteet, kuten tabletti 

internet-yhteydellä. Opetuskerralla tarvitaan myös laskimia ja jokaiselle oppilaalle 

muistiinpanovälineet. 

 

Rastien nopeuttamiseksi ja oppilaiden taso huomioiden, rasteille voi etsiä valmiiksi 

erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Näin tiedonhakuun kuluvaa aikaa voidaan vähentää, ja 
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oppilaat saavat keskittyä enemmän valintojen pohtimiseen ja omien tarpeidensa 

tutkimiseen. Yksittäiset menoerät -rastille voi esimerkiksi etsiä valmiiksi erilaisia 

tapahtumia seuraavan vuoden ajalle, kuten konsertteja, festivaaleja, uusia vaatemallistoja 

ja niin edelleen. 

 

3.3 Itsenäisen talouden simulaatio 
 

Opetuskerran pääasiallinen pedagoginen sovellus on Itsenäisen talouden simulaatio (ks. 

liite 1), jolla pyritään pelillisin keinoin havainnollistamaan rahan käyttöä ja itsenäisen 

talouden perustamista sekä ylläpitoa omilleen muutettaessa ja omillaan asuttaessa. 

Simulaatio toteutetaan erilaisilla luokassa olevilla rasteilla, joissa kuvataan jokin 

realistinen muuttamiseen tai asumiseen liittyvä tilanne. Oppilaiden tehtävänä on tehdä 

kyseiseen tilanteeseen liittyvä ratkaisu, ja merkitä itselleen ratkaisusta koituneet menot 

ylös (ks. liite 2). Rastit a‒c käydään ensin läpi yhteisesti paikoillaan, minkä jälkeen rastit 

d‒g suoritetaan kiertävänä ympäri luokkaa sijoitetuilla pisteillä. Oppilaat kiertävät rasteja 

pienryhmissä ja keskustelevat valinnoista, mutta jokainen tekee omat ratkaisunsa. Näin 

mahdollistetaan talousasioista keskustelu, mutta konkretisoidaan jokaisen oma vastuu 

valinnoistaan. 

 

Rastit ovat seuraavat: a) Asunnon valinta (liite 3). Oppilaille näytetään PowerPointilta 

3‒4 erilaista vuokrailmoitusta, joiden asunnot ovat kooltaan, kunnoltaan, hinnaltaan ja 

sijainniltaan erilaisia. Jokainen tekee oman valintansa. Lomakkeisiin merkitään jatkuvaksi 

kuluksi vuokra ja kertamenoihin takuuvuokra. 

 

b) Välttämättömät sopimukset (liite 4). Rastilla perehdytään välttämättömiin asumiseen 

liittyviin sopimuksiin kuten sähkösopimus, puhelin- ja internet-liittymä sekä vakuutukset. 

Kysytään ensiksi oppilailta mitä sopimuksia kotiin tarvitaan. Kerrotaan kaikki tarvittavat 

sopimukset, ja annetaan vaihtoehtoja, joista valita. Esimerkiksi internet-liittymä voi olla 

joko taloyhtiön maksuton tai haluttaessa nopeampi sopimus lisämaksusta. Oppilaat voivat 

käyttää myös omia sopimuksiaan, esim. puhelinliittymäsopimusta, mikäli tietävät niiden 

kustannukset. 

 

c) Liikkuminen (liite 5). Rastilla valitaan itselle sopiva liikkumismuoto huomioiden 

asunnon sijainti ja muut liikkumistarpeet. Vaihtoehdot ovat moottoriajoneuvo, esim. 
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henkilöauto tai skootteri, HSL-matkakortti eri vyöhykkeille ja polkupyörä. Henkilöauto 

on mukana vaihtoehdoissa, sillä useimmat tulevat olemaan jo täysi-ikäisiä muuttaessaan 

omilleen. 

 

d) Sisäänmuutto. Rastilla mietitään ja kirjataan ylös kaikki mahdolliset kulut, joita 

uuteen asuntoon muuttamisesta syntyy. Näitä ovat esimerkiksi muuttoapu, sisustus ja 

muut hankinnat kuten huonekalut ja keittiövälineet. Oppilaita ohjataan myös 

huomioimaan, mitä tavaroita voisi ottaa tai saada mukaan kotoa. Huonekaluista ja muista 

tarvikkeista on muodostettu valmiita paketteja, joille asetetaan hinta uutena ja käytettynä. 

Oppilaiden tulee siis myös miettiä, mitkä tavarat voisi hankkia käytettynä, ja mitkä 

haluaisi uutena. 

 

e) Viihdekäytön ja vapaa-ajan sopimukset. Tällä rastilla kirjataan ylös kaikki 

harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvät kulut, kuten suoratoistopalveluiden 

kuukausimaksut, kuntosalijäsenyys tai lehtitilaukset. Valmiiksi tarjolla on nuorten 

keskuudessa suosittuja palveluja, kuten Netflix, Spotify ja BookBeat. Lisäksi oppilaat 

merkitsevät ylös oman harrastuksensa maksut, mikäli ajattelevat sen jatkuvan vielä omaan 

kotiin muuttaessa. Pisteellä on oppilaiden käytössä älylaite, jolla voi etsiä tietoa kuluista. 

 

f) Yksittäiset menoerät. Tällä rastilla arvioidaan satunnaisia ja toistuvia yksittäisiä 

menoeriä kuten elokuvissa käynti, konsertit, festivaalit, pukeutuminen ja shoppailu tai 

uusi puhelin. Oppilaat arvioivat omaa kulutustaan viimeisen vuoden aikana ja laskevat, 

paljonko yksittäisiin menoeriin on suunnilleen mennyt. Myös tulevat suunnitelmat 

voidaan huomioida, mikäli oppilaat arvelevat käytöksensä muuttuvan. Virikkeeksi voi 

rastille laittaa esille mainoksia tulevista konserteista, elokuvista, puhelinmalleista ja 

vaatemallistoista. 

 

g) Elintarvikkeet ja päivittäistavarat. Tällä rastilla arvioidaan jaksottaisia 

elintarvikkeisiin ja päivittäistavaroihin meneviä kuluja. Ruokabudjetin vähimmäishinta 

on määritelty kohtuullisen minimin viitebudjetin (Lehtinen & Aalto, 2018, s. 30) mukaan. 

Lisäksi esillä on eri kokoisia budjetteja, joihin sisältyy monipuolisempaa arkiruokaa ja 

ravintolakäyntejä. 
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Kun rastit on kuljettu läpi, oppilaat laskevat kaikki menot yhteen kuukauden, kolmen 

kuukauden, vuoden ja kolmen vuoden jaksoille. Tämän jälkeen oppilaat tarkastelevat 

käytettävissä olevia tuloja suhteessa saatuihin menoihin seuraavien elämäntilanteiden 

perusteella: 

1. opiskelija, joka saa normaalisti opinto- ja asumistukea: 666,28€ (Kela, 2020ab) 

2. opiskelija, joka nostaa lisäksi täyttä opintolainaa: 1316,28€ (Kela, 2019) 

3. osa-aikatyöntekijä, esim. 15h/viikossa: 1084,4€ (PAM, 2020; Kela 2020c)  

4. kokopäivätyöläinen, noin ~40h/viikossa 1936,92€ (PAM, 2020; Kela 2020d) 

 

Lopuksi käydään koko luokan kesken yhteinen keskustelu simulaation tuloksista. 

Keskustellaan lopputuleman herättämistä tunteista, yllätyksistä ja vähemmän yllättävistä 

tekijöistä. Pohditaan, olivatko simulaation aikaiset valinnat ja kulutuskäyttäytyminen 

kestävää, vai pitäisikö joitakin valintoja tehdä toisin. Voidaan myös laskea, monellako 

viikkotyötunnilla voitaisiin vastata kunkin menoihin, mikäli tulot jäivät vajaaksi. Jos tulot 

ylittivät menot, voidaan laskea mahdollisia säästösummia. 
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4 Pohdinta 
 

Opetuskokeilu ja siihen liittyvä tuntisuunnitelma laadittiin toteutettavaksi peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaisille. Käytännön osuus peruskoulussa kuitenkin estyi kevään 2020 

koronavirusepidemian vuoksi. Tässä luvussa reflektoimme tuntisuunnitelman 

toteutettavuutta ja pohdimme Itsenäisen talouden simulaation soveltuvuutta 

hyödynnettäväksi kotitalousopetuksessa muille ikäryhmille. Lopuksi reflektoimme 

opetuskokeilun antia meille ja opettajaidentiteettiemme kehittymistä kurssin aikana. 

 

4.1 Saamamme palaute ja tuntisuunnitelman kehittäminen 
 

Saimme kurssitovereiltamme palautetta tunnin aikataulutuksesta ja etenkin siitä, 

riittäisikö varaamamme noin viisi minuuttia rastin suorittamiseen. Olemme suunnitelleet 

rasteille valmiiksi materiaaleja, jotta oppilaiden omaan tiedonhakuun ei kuluisi liikaa 

aikaa. Olisi kuitenkin hedelmällistä, että oppilaat saisivat itse etsiä ja verrata internetistä 

esimerkiksi vakuutuksia, jolloin oppimiskokemus olisi vielä enemmän verrannollinen 

todelliseen tilanteeseen. Haluamme, että opetuskokeilusta jää oppilaille mieleen, että 

oman talouden kuluja voi olla enemmän kuin ennalta osaisi arvioida, ja että kestävän 

talouden ylläpito vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta. Mielestämme nämä kaksi 

pääasiaa tulevat selkeästi havainnollistetuksi opetuskerralla, vaikka oppilaille onkin 

annettu valmiita vaihtoehtoja. 

 

Kehittämäämme simulaatiota olisi mielenkiintoista kokeilla niin, että se toteutettaisiin 

hieman erilaisena kahdelle saman koulun 9. luokan ryhmälle. Ensimmäinen oppilasryhmä 

suorittaisi simulaation ilman erillistä alustusta käytettävissä olevista tuloista, ja 

vastaavasti toisen oppilasryhmän kanssa käytäisiin edellisellä oppitunnilla läpi 

käytettävissä olevat tulot eri elämäntilanteissa (opiskelija, työssäkäyvä) ennen simulaation 

suorittamista. Tämän tarkoituksena olisi tarkastella eroavaisuuksia oppilaiden simulaation 

aikaisessa kulutuskäyttäytymisessä ja rahankäytössä. Oletuksemme on, että tulojen 

rajallisuuteen tutustuminen etukäteen ohjaisi oppilaita rajoittamaan rahankäyttöään 

simulaatiossa. Hyvä puoli olisi, että oppilaat pääsisivät soveltamaan aiemmin oppimaansa 

simulaatiossa arvioimalla, mihin kaikkeen kuukausittaiset tulot riittävät. Toisaalta, jos 

nuori pyrkii etukäteen minimikuluihin, voi hänen olla helppo simulaatiossa pidättäytyä 

kulutuksesta, josta pidättäytyminen tosielämässä ei kuitenkaan ole helppoa tai 
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mahdollista. Suunnittelimme opetuskokeilun kouluun, joka sijaitsee Helsingissä, mutta 

pienin muokkauksin Itsenäisen talouden simulaation saisi toimimaan myös muualla 

Suomessa. Muokkauksissa tulisi huomioida ainakin esimerkkiasunnot, liikkumisen 

vaihtoehdot sekä erilaiset tulot, joissa voi olla paikkakuntakohtaisia eroja. 

 

Kahden erilaisen toteutuksen kokeileminen antaisi mahdollisuuden tunnistaa paremmin 

oppimista tukeva vaihtoehto, jolloin tuntisuunnitelmaa voidaan edelleen kehittää. Vertailu 

edellyttää opettajalta kriittistä pohdintaa. Yksi vertailun keino on kysyä oppilaiden 

tuntemuksia molemmilta eri oppitunneilta, mikä onnistuu nopeasti esimerkiksi 

peukkuäänestysten avulla. Oppilaiden voi kuitenkin olla vaikea arvioida omaa 

oppimistaan, ja heidän palautteensa saattaakin heijastella tunnilla viihtymistä enemmän 

kuin tapahtunutta oppimista. Simulaatiossa oppilaiden kokemukset ovat keskiössä, mutta 

opettajan tulee lisäksi tunnistaa parhaiten oppimista tukevat keinot. 

 

Opetuskokeilumme aihe, itsenäinen talous, on kotitalouden ytimessä. Samalla siinä 

tiivistyy kotitalousoppiaineen luonne kokonaisvaltaisena ja eri taitoja yhdistävänä 

aineena. Itsenäisen talouden simulaatio soveltuukin oivallisesti myös oppiaineiden 

väliseen yhteistyöhön. Tulojen ja menojen sovittaminen on matematiikkaa, palkasta ja 

tuista opitaan myös yhteiskuntaopissa ja esimerkiksi asuntojen erilaiset sijainnit 

koskettavat kaupunkimaantietoa. 

 

4.2 Itsenäisen talouden simulaatio vanhemmille tai nuoremmille 
oppilaille 
 

Itsenäisen talouden simulaatio soveltuu hyvin myös toisen asteen opiskelijoille. 

Lukiolaisilla ja ammattikoululaisilla itsenäistyminen on vielä ajankohtaisempi aihe kuin 

yhdeksäsluokkalaisilla. Monet toisen asteen opiskelijat, etenkin pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella, asuvat jo itsenäisesti. Itsenäisen talouden simulaatiota sovellettaessa toisen 

asteen opiskelijoille tulee siis huomioida, että opiskelijoiden omat käsitykset ja 

kokemukset itsenäisestä asumisesta eroavat toisistaan suuresti ryhmän sisällä. Suurin 

haaste Itsenäisen talouden simulaation soveltamisessa toisen asteen opiskelijoille on 

kuitenkin kotitalousopetuksen heikko asema toisen asteen koulutuksissa. Kotitalous on 

lukiossa valinnainen aine, jonka opetusta ei kaikissa kouluissa järjestetä. 

 



 

17 
 

Itsenäinen talous voi olla vielä yhdeksäsluokkalaisellekin kaukainen ajatus. 

Itsenäistyminen on henkilökohtainen kehityskaari, joten yksilölliset erot ovat suuria. 

Itsenäisen talouden simulaation toteuttaminen nuorempien oppilaiden ryhmälle vaatiikin 

opettajalta vankkaa oppilaantuntemusta. Mikäli opettajan arvio on, että simulaatioon 

samaistuminen olisi oppilaille vaikeaa, voi simulaatiota soveltaa nuoremmille sopivaksi.  

Opetuskerralla voisi esimerkiksi keskittyä pelkästään kotitalouden menoihin ja tuloihin. 

Simulaatio voisi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa oppilaan huoltajat eivät ole viikkoon 

tai kuukauteen kotona, ja hänen tulisi pärjätä itsenäisesti kotona tietyllä rahasummalla. 

Voitaisiin myös miettiä, mistä tämän ikäinen nuori voi saada rahaa ja pohtia esimerkiksi 

unelma-ammatteja tai sopivia kesätyömahdollisuuksia. 

 

4.3 Opettaja työnsä tutkijana 
 

Ryhmämme yhteinen tavoite tämän kurssin alussa oli päästä kehittämään ja kokeilemaan 

kotitalouden oppituntia lukiolaisille. Tunnin oli tarkoitus olla osa opintomatkaryhmämme 

kehittämää kotitalouden lukiokurssia, jonka aiheena on kestävyys. Tammi-toukokuun 

välillä suunnitelmat ovat muuttuneet useaan kertaan, kun ensin lukiolaisryhmän 

löytämisen osoittauduttua mahdottomaksi vaihtui kohderyhmäksi yhdeksännen luokan 

ryhmä, ja pian sen jälkeen opetuskokeilun toteuttaminen peruuntui COVID-19:sta 

johtuvan koulujen sulkemisen vuoksi. Vastoinkäymisistä huolimatta olemme kurssin 

aikana oppineet opettajan työssään tarvitsemia taitoja. 

 

Kurssin aikana erilaista harjoitteluihin nähden on ollut opettajan vapauden korostuminen. 

Opettajan on työssään mahdollista tehdä innovatiivisia kokeiluja. Harjoitteluissakin on 

kannustettu kokeilemaan uutta, mutta usein päähuomion vievät perusasiat. Opettaja 

työnsä tutkijana -kurssin puitteissa pääsimme yhdessä ideoimaan ja työstämään uutta 

kokonaisuutta, ja myös siihen paneutuminen syvällisemmin oli resurssien puolesta 

mahdollista. Projektia työstäessämme ymmärsimme, että opettajan asema suomalaisessa 

peruskoulussa on vahva, ja itseään ja työtään voi kehittää rajattomasti. 

 

Vapauteen liittyy myös opettajan suuri vastuu työstään. Opettaja työnsä tutkijana 

tarkoittaakin paitsi rohkeutta ja uusia innovaatiota, myös kriittistä reflektiota ja kykyä 

tunnistaa ja hyväksyä omat epäonnistumisensa osana elinikäisen oppimisen polkua. 
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Ryhmässä ideointi ja työskentely on ollut mielenkiintoista ja inspiroivaa, ja myös työn 

raskaat osuudet on jaettu yhdessä. Myös työelämässä on tärkeää voida tukeutua 

kollegoihin ja innostua yhdessä.  
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5 Summary  
 

Simulation of independent household  

 

Opettaja työnsä tutkijana (Teacher as a researcher) is a course at the University of 

Helsinki. During the course, students in home economics teacher education designed and 

developed in groups novel teaching experiments and put them into practice. In our course 

plan the main theme of this particular course is defined to be: “teach in an alternative 

way”. The main goals are to identify, plan and execute a pedagogical development project 

and to practise the researcher-like mentality in work as a teacher. The starting point of our 

project was to develop a plan to teach consumer skills under the theme of sustainable 

development during home economics lessons. We felt that independent householding 

skills has been a very overlooked subject in home economics teaching, and especially in 

the context of comprehensive school.  

 

The theoretical framework of our project is based on socio-constructivist learning theory 

(see Kauppila, 2007; Siljander, 2014), playfulness in teaching (Kangas, 2014; Koskinen, 

Kangas & Krokfors, 2014, p. 33; POPS, 2014, p. 101) and various insights on consumer 

skills (e.g. Heinonen & Raijas, 2005; Luukkanen & Raijas, 2012; Kortesalmi & Autio, 

2019). Socio-constructivism can be applied into home economics education easily and its 

principles goes well along with the contemporary Finnish comprehensive school 

curriculum (see POPS, 2014, p. 17).  

 

The teaching experiment was designed for students in 9th grade of Finnish comprehensive 

school. 9th grade is the last year of compulsory education and the students are around 15 

years old. Home economics is only compulsory subject in 7th grade of comprehensive 

school so for the 9th graders it is optional. 

 

The pedagogical aims of this project are based on the Finnish National Core Curriculum. 

The biggest focus points are “L3 taking care of oneself and everyday life skills” and “T13 

guiding students toward a sustainable lifestyle as part of everyday choices”. The students 

are given a concrete and illustrative example of the financial aspects of running an 

independent household. Independence requires financial responsibility and sustainable 
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thinking. However, the goal of the lesson is not only to succeed as a skilful consumer but 

to try, possibly fail and gain experience from that process. 

 

The lesson was designed to be held in a traditional classroom. Teaching kitchen for home 

economics is not required. Instruction is supported with a slide show, for example 

PowerPoint, which requires the necessary equipment like a computer, a projector and a 

screen. The students need note taking accessories. 

 

The main pedagogical application of the lesson is Simulation of independent household. 

In Simulation the students playfully explore different situations in checkpoints that come 

across when setting up home. Situations are a) choosing an apartment, b) making essential 

contracts, c) choosing mode of transportation, d) moving in, e) taking up hobbies and 

subscriptions, f) calculating separate expenditures and g) choosing food and groceries.  

 

The lesson starts with a joint discussion about moving in to one´s first rental apartment, 

and about what the students think about financially independent household. After the 

discussion the Simulation starts, where they face the above-mentioned situations in their 

respective checkpoints that have been set up around the classroom. During checkpoint the 

students file all the resulting expenses from their choices. For example, when they choose 

an apartment in situation a), they file the rent into monthly expenses and deposit into bullet 

payments. After all the checkpoints they sum the total expenses in the following partitions: 

bullet payments, monthly payments and yearly payments.  

 

After the total expenses have been summed up, the students will compare the expenses to 

the student’s and worker’s average income. During comparison they try to fit the expenses 

into income by cutting and calculating potential working hours needed. After this phase 

is over, the end of the lesson will continue with the joint discussion again, where they can 

ask questions and make comments about independent householding and moving into first 

rental apartment. 

 

Because of the coronavirus (COVID-19) situation in spring 2020 we were not able to 

experiment the Simulation in practice. This was very unfortunate. Instead we 

contemplated different ways to experiment the Simulation, for example with different age 

groups. In Finland youth move out from their parents’ house relatively young, when they 
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are 18–20 years old. Therefore, we planned to experiment in comprehensive school with 

9th graders (15 years old). In Finland home economics is a compulsory subject for 7th 

graders only but possible to choose for 8th and 9th graders. After that they can continue 

their studies in vocational trade school or in upper secondary school (lukio), which both 

correspond the educational level for upper secondary school. At that level, home 

economics is rarely even an option. Thus, we see that the major part of teaching these 

important consumer and household skills must be done in comprehensive school.  

 

We thought of two different ways to put the lesson into practice so that the teacher could 

compare the results and possibly develop the Simulation further. The first version is like 

the one we described here. In the other version, students would get the information about 

different incomes before the Simulation. It would be interesting to see if this has an impact 

on their choices. For younger students that will not be moving out in many years, however, 

we thought it would be preferable to think about the phase of life where they could earn 

money and maybe compare different professions. One task could also be to imagine living 

at home without parents for a week and to manage all the expenses. 

 

In summary, two of our main points that we want the students to understand and to 

remember in the future are: 

1. Keeping a household includes more expenses than one would first estimate. 

2. To maintain sustainable householding one needs to commit long-term, systematic 

planning. 

 

Based on our experience, home economics is a very versatile and diverse subject. It can 

be combined with other subjects like mathematics or geography for teachers to do 

collaborative teaching. We think that our Simulation is a great example in which you can 

try collaborative teaching. 
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Liitteet 
 
LIITE 1 – Yhden opetuskerran tuntisuunnitelma 

Opetuskerran aihe: Itsenäisen talouden simulaatio 

Mitä sisältöjä opetusaiheesta on opetettu aikaisemmin?  

Yhteiskuntaopin tunnilla talousasioita on käsitelty isommasta mittakaavasta katsottuna, 

esim. valtiotasolla. Myös Kelasta saatavien tukien määrää on luultavasti tutkittu 

yhteiskuntaopissa. Kuluttamiseen liittyviä asioita, kuten kulutustottumuksia on käsitelty 

7.lk kotitaloudessa.  

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi? 

Sosiokonstruktivistinen oppimisteoria. Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä 

ajatellaan tiedon kumuloituvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja näin tapahtuvan 

oppimista. Oppiminen ja tiedon hankita ovat sosiaalisesti rakentuvia prosesseja, ja tiedon 

sisäistämisessä on kyse kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuvien merkitystodellisuuksien 

ymmärtämisestä, eikä suoranaisesti faktojen omaksumisesta. Peruskoulussa oppilaiden 

tulisi olla aktiivisia, yksin ja yhdessä toimivia yksilöitä, jotka osaavat reflektoida 

oppimaansa aikaisempaan osaamiseensa ja kokemuksiinsa. Oppimistilanteissa 

korostetaan vuorovaikutusta ja monipuolista oppimistilanteen arviointia ja pohtimista. 

Opetuskerran tavoitteet. Tavoitteiden kuvaamistapa riippuu siitä, millainen 

oppimiskäsitys taustalla on ohjaamassa. Opetuskerran tavoitteiden kertomistapa 

oppilaille on syytä suunnitella 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 

-Itsenäistyminen ja omilleen muuttaminen edellyttää vastuullista ajattelua ja 

taloudellisesti kestäviä valintoja. Asumisen ja elämän menoihin liittyvä 

kulutuskäyttäytyminen ja talousosaaminen ovat elintärkeitä itsestä huolehtimisen ja 

arjen taitoja.  

T13 Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota 

ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.  

-Tavoitteena alustaa oppilaiden orientoitumista kohti itsenäistymistä, ja ohjata siihen 

liittyviä ajatuksia ja odotuksia realistiseen suuntaan.  



 

 

Opetuskokonaisuuden ydin/päivän kysymykset: 

Mistä itsenäisesti kestävä talous muodostuu?  

Voiko tuhlaamatta velkaantua? 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?    

Näytämme tunnin aluksi Yle Summerin nuorille suunnatun videon omilleen 

muuttamisesta. Video on tehty hieman humoristisella tyylillä, ja siinä tulee esiin 

muutamia tärkeitä ja hyviä pointteja tunnin aiheesta. Videon tarkoituksena orientoida 

oppilaat eläytymään tilanteeseen, jossa omilleen muuttamista ja itsenäisen talouden 

pyörittämistä kokeillaan. Myös tämän opetuskerran pedagoginen sovellus itsessään on 

motivoiva, sillä pelillisen opetuksen voidaan olettaa innostavan oppilaita.  

Opetuskerran suunniteltu kulku (2x45min + 15min välitunti) 

Ajan-
käyttö 

MIL- 
LOIN 

MITÄ 

Tehtävä ja sen tavoite  

MITEN JA MIKSI 

Opetustapahtuman 
organisointi: 

Oppimistehtävät, 
opetusmenetelmät ja 

kriittiset kohdat 
tavoitteiden 

saavuttamiseksi 
MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN 
TYÖVÄLINE (ruoka, 

asuminen ja 
kuluttajuus) 

MISSÄ 

Materiaalit ja 
välineet ja 

oppimisympäristö 

PALAUTE 

Tehtävän 
tavoitteen 

saavuttamisen 
arviointi 

12:30 Oppilaiden saapuminen 
tunnille 

Vastaanotetaan oppilaat 
ja varataan aikaa 

käytännön säätämiseen 
ja rauhoittumiseen.  

Normaali 
luokkahuone. 

Oppitunti 
suunniteltu 

toteutettavaksi 
ilman varsinaista 

kotitalousluokkaa. 

- 



 

 

12:35 Opetuskerran alustus; 
aihe, kulku ja 

tavoitteet. 
Opetuskerran aiheena 

kuluttajuus ja raha. 
Tutustutaan itsenäiseen 

talouteen pelillisen 
simulaation kautta.  

Aluksi pohditaan 
yhdessä, että koska 

omilleen muuttaminen 
on ajankohtaista, jonka 

jälkeen katsotaan 
aiheeseen liittyvä 5min 
video. Videon jälkeen 
käydään keskustelua 
videon herättämistä 
ajatuksista ja tunnin 

aiheesta. 

Keskustelun jälkeen 
käydään läpi lyhyesti, 

mitä tuloja kotoa 
omilleen muuttavalla 

nuorella on (opiskelija, 
työssäkäyvä). Sen 

jälkeen käydään läpi 
muuttamisen ja 

asumisvaiheen menoja.  

Oppilaat istuvat 
paikallaan. 
Opettajien 
taustalla 

tarvittavat diat. 

Video: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=VQyaUskQgW

M 

Kysymyksiä 
videosta: 

-Mitä hyviä ja 
huonoja puolia 

itsenäisestä 
asumisesta tuli 
videossa ilmi? 
-Yllättikö joku 

videossa esiintyvä 
asia omilleen 

muuttamisesta? 
-Yksiö vai 

kimppakämppä? 
Äänestys! 

- 

 12:55  Itsenäisen talouden 
simulaatio, aloitus 

Ensimmäiset kolme 
rastia käydään läpi 
yhtenäisesti omilla 
paikoillaan, jonka 

jälkeen jaetaan oppilaat 
eri rasteille ympäri 
luokkaa (ks. alta). 
Oppilaat kohtaavat 

rasteilla tilanteen, jossa 
täytyy tehdä asumiseen 
ja kulutukseen liittyviä 

valintoja. Oppilaat 
merkitsevät itselleen 
ylös ratkaisut ja siitä 

koituneet menot. 
Ratkaisut tehdään 
omien harkintojen, 

kulutustottumusten ja 
päätelmien perusteella. 

 *Eri rastit 
luokassa. 
Oppilailla 

muistiinpano-
välineet. 

 
Rasteilla pääsy 

verkkoon; 
tabletteja, 

tietokoneita, 
oppilaiden omat 

puhelimet? 
 

**Jos rasteilta jää 
paljon aikaa 

lisätehtävät alla. 

Pidetään huolta 
aikataulutuksesta 

ja rastien 
sujuvuudesta. 

Varsinaista aikaa 
noin 6 minuuttia 

per rasti. 
Kannustetaan 

oppilaita 
tekemään 
rohkeita 

valintoja. Tässä 
kohtaa voi vielä 

jopa hieman 
hullutella rahan 

kanssa, eikä 
absoluuttinen 

realistisuus ole 
välttämätöntä. 



 

 

 13:45 Kulujen laskeminen 
yhteen ja itsenäinen 

pohdinta.  

 Kun kaikki rastit ovat 
suoritettu, oppilaat 

laskevat yhteen kaikki 
menot jaksoittain; 

kertamenot, 
kuukaudessa, kolmessa 
kuukaudessa, vuodessa 
ja kolmessa vuodessa.   

Tämän jälkeen oppilaat 
vertaavat menojaan 

seuraavien tilanteiden 
tuloihin:  

1) opiskelija, joka saa 
normaalisti opinto- ja 
asumistukea: 666,28€ 

2) opiskelija, joka 
nostaa lisäksi täyttä 

opintolainaa: 1316,28€  
3) osa-aikatyöläinen 

esim. 15h/vk 
sopimuksella: 1084,4€  
4) kokopäivätyöläinen 
n.  ~40h/vk: 1936,92€ 

 

 Oppilaat omilla 
paikoillaan 

muistiinpano- 
välineiden kanssa. 

 
Laskimien 

hyödyntäminen. 

Tulot tarkastettu 
Kelasta (2019, 

2020) ja 
Palvelualojen 
ammattiliiton 

(2020) sivuilta. 
Lähtökohtana on, 
että simulaation 
vuokra-asunto 

sijaitsee 
Helsingissä, ja 
siellä asuu yksi 
täysi-ikäinen.  

 13:55 
 

Yhteispohdintaa ja 
keskustelua  

Lopuksi pohditaan 
yhdessä simulaation 
tuloksia. Pystyttiinkö 

tuloilla kattamaan 
menot vai menikö 

velan puolelle? Mitä 
tunteita simulaatio 

herätti? Tuliko isoja 
yllätyksiä vai oliko 
tämän tyyppinen 

lopputulema 
odotettavissa? 

Pohditaan, että miten 
menoista voidaan 

kunkin kohdalla karsia, 
mikäli tulot eivät riitä. 
Voidaan myös pohtia, 

miten monella 
viikkotyötunnilla 
voidaan vastata 

menoihin. Jos tulot 
ylittivät menot, voidaan 

laskea mahdollisia 
säästösummia. 

 Vaikka 
simulaation 

aikana sai vähän 
hullutella, niin 
nyt puolestaan 
pohdinnassa 

pyritään 
tekemään 
realistisia 

johtopäätöksiä ja 
ajatuksia. 

Arvioidaan 
oppilaiden 
pohdintoja. 

 
 
 

**Jos aikaa jää 
reilusti, alla on 

lisätehtäviä. 



 

 

14:15  Opetuskerran 
päättyminen 

Kiitetään 
opetuskerrasta ja 

toivotetaan oppilaille 
hyvää päivänjatkoa. 

Kaksi pääasiaa: 
1. Kotitalouden 

kuluja 
yllättävän 
paljon, kuinka 
osaa ottaa 
huomioon 
kaikki. 

2. Katse 
tulevaisuuteen, 
kestävä talous 
vaatii tarkkaa 
pitkäkantoista 
suunnittelua. 

  Annetaan 
palautetta 
oppilaiden 

toiminnasta ja 
aktiivisuudesta. 

 

*Rastit 

Paikallaan suoritettavat rastit: 

a) Asunnon valinta. Oppilaille näytetään powerpointilta 3–4 erilaista 

vuokrailmoitusta, joiden asunnot ovat kooltaan, kunnoltaan, hinnaltaan ja 

sijainniltaan erilaisia. Jokainen tekee oman valintansa. Lomakkeisiin merkitään 

jatkuvaan kuluun vuokra ja kertamenoihin takuuvuokra. 

Olet saanut opiskelu/työpaikan uudelta paikkakunnalta. Onneksi olkoon! 

Ensimmäiseksi alat etsiä asuntoa tältä uudelta paikkakunnalta. Vaihtoehtoja on 

monia. Minkä valitset? 

Merkitse jatkuviin kuluihin asuntosi vuokra ja kertamenoihin takuuvuokra. (Takuuvuokra 

on summa, jonka vuokranantaja perii vuokrasopimuksen teon yhteydessä, ja joka 

palautetaan vuokrasopimuksen päättyessä. Mikäli vuokralainen on aiheuttanut asunnolle 

vahinkoa, vuokranantaja käyttää takuuvuokran vahinkojen korjaamiseen. Jos kulut 

ylittävät takuuvuokran, vuokralainen joutuu maksamaan loputkin.) 

 

b) Välttämättömät sopimukset. Rastilla laitetaan kuntoon välttämättömät 

asumiseen liittyvät sopimukset, kuten sähkösopimus, puhelin- ja nettiliittymä sekä 

vakuutukset. Kysytään ensiksi oppilailta mitä sopimuksia kotiin tarvitaan. 

Kerrotaan kaikki tarvittavat sopimukset, ja annetaan vaihtoehtoja, joista valita. 



 

 

Oppilaat voivat käyttää myös omia sopimuksiaan, esim. puhelinliittymäsopimus. 

Nettiliittymä joko taloyhtiön maksuton tai halutessaan nopeampi netti 

lisämaksusta. 

Vuokrasopimus on nyt tehty! Asuntoon tarvitaan kuitenkin vielä monia asioita, 

ennen kuin siitä tulee muuttovalmis koti. Aloitetaan välttämättömistä sopimuksista. 

Mitä sopimuksia ja keiden palveluntarjoajien palveluja kotiin tarvitaan? 

-Kotivakuutus 
-Sähkösopimus 
-Internetsopimus 
-Puhelinliittymä 
Merkitse sopimusten kuukausimaksut jatkuviin kuluihin. 
 

c) Liikkuminen. Rastilla valitaan itselleen sopiva liikkumismuoto huomioiden 

asunnon sijainti ja muut liikkumistarpeet. Vaihtoehdot ovat moottoriajoneuvo, 

esim. henkilöauto tai skootteri, HSL-matkakortti eri vyöhykkeille ja polkupyörä. 

Kun kotona alkaa olla perusasiat kunnossa, on hyvä suunnitella, miten kuljetaan 

kouluun, töihin ja harrastuksiin. Muista huomioida asuntosi sijainti ja omat tarpeesi 

liikkumiselle.  

-Henkilöauto kertamaksu + kk-maksu (bensat, vakuutukset, vuosihuolto, katsastukset) 

-Skootteri kertamaksu + kk-maksu (bensat, vakuutukset, vuosihuolto, katsastukset) 

-HSL-matkakortti AB/ABC (riippuen mitä asuntoja valittu vaihtoehdoiksi) kk-maksu 

-Polkupyörä kertamaksu + huollot? 

 

Kiertävänä suoritettavat rastit: 

d) Sisäänmuutto. Rastilla mietitään ja kirjataan ylös kaikki mahdolliset kulut, joita 

uuteen asuntoon muuttamisesta syntyy. Näitä ovat esimerkiksi muuttoapu, sisustus 

ja muut hankinnat kuten huonekalut ja keittiövälineet. Huomioidaan se, mitä voi 

ottaa mukaan kotoa. Huonekaluista ja muista tarvikkeista on muodostettu valmiita 

paketteja, joille asetetaan hinta uutena ja käytettynä. Oppilaat valitsevat näistä 

haluamansa/tarvitsemansa. 

Lukukausi/työsuhteesi on alkamassa ja on aika muuttaa uuteen kotiisi! Kotona 

tarvitaan erilaisia huonekaluja ja koneita ja laitteita. On taloudellinen ja ekologinen 

vaihtoehto hankkia kodin irtaimistoa käytettynä. Huonekaluja ja välineitä löytyy 

mm. Kierrätyskeskuksesta, kirpputoreilta ja internetin myyntipalstoilta, kuten 



 

 

Facebookista ja tori.fi:stä. Joitakin tavaroita sinulla on jo valmiiksi, haluatko 

säästää ja viedä niitä uuteen asuntoon? Jotain tahdot ehkä ostaa myös uutena. 

Valitse seuraavista mitä ostat ja merkitse ne kertamenoihin. 

 
-Muuttoapu 
-Sohvakalusto 
-Keittiön ruokapöytä ja tuolit 
-Kirjahylly, työpöytä ja työtuoli 
-Sänky 
-Liinavaatteet 
-Verhot 
-Keittiötekstiilit 
-Tietokone 
-Televisio 
-Pelikonsoli 
-Astiasto 
-Jne. 
 

e) Viihdekäytön ja vapaa-ajan sopimukset. Tällä rastilla kirjataan ylös kaikki 

harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvät kulut, esimerkiksi suoratoistopalveluiden 

kuukausimaksut, kuntosalijäsenyys, lehtitilaukset jne. Valmiina on esim. Netflix, 

Spotify, BookBeat ym. yleisiä suosittuja. Lisäksi oppilaat merkitsevät ylös oman 

harrastuksensa maksut, mikäli ajattelevat sen jatkuvan vielä omaan kotiin 

muuttaessa. Pisteellä on padi/läppäri, jolla voi etsiä tietoa harrastusten ym. 

kuluista. 

Raskaan opiskelu-/työpäivän jälkeen on tärkeää rentoutua, jotta jaksaa arjessa. 

Kirjaa tässä vaiheessa ylös vapaa-ajan toimintoihin liittyvät menot, esimerkiksi 

harrastuksesi kuukausimaksu. 

 
Esimerkkejä: 
-Netflix 
-Spotify 
-BookBeat 
-Kuntosalijäsenyys 
-Lehtitilaus 
 

f) Yksittäiset menoerät. Tällä rastilla arvioidaan satunnaisia ja toistuvia yksittäisiä 

menoeriä, kuten virkistäytyminen, elokuvissa käynti, konsertit, festivaalit, 

pukeutuminen ja shoppailu, uusi puhelin jne. Oppilaat arvioivat omaa kulutustaan 

viimeisen vuoden aikana ja laskevat, paljonko yksittäisiin menoeriin on 

suunnilleen mennyt. Voidaan huomioida myös tulevat suunnitelmat. Virikkeeksi 



 

 

voi rastille laittaa mainoksia tulevista konserteista, elokuvista, puhelinmalleista ja 

vaatemallistoista. 

Esimerkkejä: 
-Kevyen musiikin konsertti 20€ 
-Weekend Festival 2 pv 149€ 
-Blockfest festivaaliliput 2pv 150€ (tai 180€ Vip-paketti) 
-Jäähalli-/stadionkeikka 80€ 
-Esitys Oopperassa (ooppera tai baletti) 80€ 
-Leffalippu 15€ 
-Uudet kengät 80€ 
-Talvitakki 100€ 
-Shoppailu farkut + 2 paitaa 70€ 
-iPhone 11 uutena 750€ 
 

g) Elintarvikkeet. Tällä rastilla arvioidaan jaksottaisia elintarvikkeisiin meneviä 

kuluja, kuten ruokailu ja hygieniatarvikkeet. Ruokabudjetin vähimmäishinta on 

määritelty kulutustutkimuksen kohtuullisen minimin mukaan (Lehtinen & Aalto, 

2018). Lisäksi esillä on myös suurempia budjetteja, niille oppilaille, jotka haluavat 

tasokkaampaa arkiruokaa ja/tai ulkona syömistä. 

Esimerkkejä: 
-280€/kk peruselintarvikkeet minimissään 
-350€/kk peruselintarvikkeet vähän makeammin 
-Pikaruoka n. 8€/kerta 
-Ravintolaruokailu n. 20€/kerta 
 
 
**Lisätehtävät 
Takuusäätiön testi; ostatko fiiliksellä vai tarpeeseen? 
https://www.takuusaatio.fi/itseapu/testaa-ostatko-fiiliksella-vai-tarpeeseen  
 
Marttojen peli; välttämätön, tarpeellinen vai turha 
https://h5p.org/h5p/embed/649225 
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LIITE 2 
 
Pelikuponki 
Merkitse pelin aikana jokaisella pisteellä valintojesi mukaiset kulut taulukkoon. 
Lopuksi lasketaan alimmalle riville, kuinka paljon jatkuvista menoista kertyy kolmessa kuukaudessa, 
vuodessa ja kolmessa vuodessa. 
 

Piste Jatkuvat menot €/kk Kertamenot € 

a) Asunnon valinta 
 
 

  

b) Välttämättömät 
sopimukset 

 

  

c) Liikkuminen 
 
 

  

d) Sisäänmuutto 
 
 

  

e) Viihdekäytön ja 
vapaa-ajan 
sopimukset 

  

f) Yksittäiset menoerät 
 
 

  

g) Elintarvikkeet ja 
päivittäistavarat 

 
 

  

Yhteensä €/kk € 

€/3kk €/vuosi €/3 vuotta 

 
  



 

 

LIITE 3 – Rasti a) Asunnon valinta 
 

 
 
  



 

 

LIITE 4 – Rasti b) Välttämättömät sopimukset 
 

 
 
  



 

 

LIITE 5 – Rasti c) Liikkuminen 
 

 


