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1 Johdanto 
 
 

Kotitalousopetus voi olla suunnannäyttäjä, jolla kotitalouksien kautta muutetaan yhteis-

kuntaa, ja vähintäänkin opetuksen tulee olla yhteiskunnallisesti ajankohtaista (Kuusi-

saari, 2014, s. 11). Tästä ajatuksesta lähdimme liikkeelle, kun aloimme suunnitella 

Opeta toisin -opetuskokeilua. Opetuskokeilumme aiheena on vaatteet, markkinointi ja 

Youtube. Ebrand Group Oy:n ja Oulun kaupungin (2019) tekemän kyselyn mukaan 92 

% 13–17 vuotiaista nuorista käyttää Youtubea, ja se on suosituin sosiaalisen median 

kanava. Youtuben sisältöjen katsominen ja tuottaminen on siis iso osa nuorten elämää. 

Halusimme tarttua aiheeseen, sillä nuoriin kohdistuvaa markkinointia tapahtuu run-

saasti sosiaalisessa mediassa erityisesti vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Opetuskokei-

lumme suunnittelun tavoitteena on luoda monitasoinen oppimisprosessi, joka aktivoi 

oppilaita yhteisölliseen työskentelyyn ja ympäröivän maailman ilmiöiden kriittiseen tar-

kasteluun. 

 

Opetuskokeilussamme nuoret tutustuvat vaate -aiheisiin tubettajien julkaisemiin Youtu-

be -videoihin, analysoivat niissä esiintyvää markkinointia ja tuottavat analyysistään re-

aktiovideon, jossa sisältöä kommentoidaan. Sosiaalisen median sisältöjen havainnointi 

ja analysointi kytkeytyy vahvasti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(POPS 2014) laaja-alaiseen osaamistavoitteeseen monilukutaito (L4). Kotitalousope-

tuksen sisältöalueista opetuskokeilumme liittyy talous- ja kuluttajaosaamiseen (S3), 

jonka tehtävä POPS:n mukaan on kannustaa pohtimaan median ja vertaisryhmän vai-

kutusta omaan kuluttamiseen. OECD:n (2008) määrittelemiin tulevaisuuden taitoihin 

kuuluvat mm. luovuus ja kriittinen ajattelu, joita tukevat informaatiolukutaito ja tietotek-

niikan käyttötaidot. Opetuskokeilumme vastaa myös näihin tarpeisiin ajankohtaisella 

tavalla. Opetuskokeilun lähtökohtana hyödynsimme humanistista oppimiskäsitystä ja 

Kolbin (Kolb, 1984, s. 40–59) kokemuksellisen oppimisen mallia.  

 

Tässä raportissa käymme läpi opetuskokeilun suunnittelua ja mahdollista toteuttamista. 

Avaamme opetuskokeilun pedagogisia lähtökohtia ja taustaa opetuskokeilun aihepiiris-

tä, sekä arvioimme kriittisesti niiden soveltamista opetuskokeiluun. Kokeilumme oli tar-

koitus toteuttaa yläkoulussa keväällä 2020, mutta se jäi toteutumatta, sillä koulut siirtyi-

vät etätyöskentelyyn koronavirusepidemian hidastamiseksi. Tästä syystä laajensimme 

työtä pohtimalla opetuskokeilun muokkaamista eri oppiaineita hyödyntäväksi kokonai-

suudeksi. Toteutuksen estyttyä olemme panostaneet raportissa kokeilun käytännön to-
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teuttamisen yksityiskohtaiseen kuvaamiseen. Tavoitteenamme on, että sen voisi ottaa 

käyttöön mahdollisimman helposti tulevaisuudessa.
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2 Nuoret, sosiaalinen media ja mainonta 
 

Tässä luvussa tarkastelemme sosiaalista mediaa, Youtubea, kuluttajuutta nuorten nä-

kökulmasta ja nuoriin kohdistuvaa markkinointiviestintää, joka on muuttunut sosiaalisen 

median myötä yhä kokonaisvaltaisemmaksi ja vaikeammin tunnistettavaksi. 

 

2.1 Sosiaalisen median käyttö 
 
Sosiaalinen media ja Internet ovat erottamaton osa nykypäivän nuorten elämää. Tilas-

tokeskuksen mukaan 16–24-vuotiaista suomalaisista 98 % käyttää Internetiä päivittäin 

tai lähes päivittäin, ja heistä lähes kaikki raportoivat Internetin käytön sisältävän yhtei-

söpalveluiden seuraamista (96 %) ja älypuhelinten pikaviestintäsovellusten käyttöä (97 

%) (Suomen virallinen tilasto, 2017). Ohjelmistoihin, verkkopalveluihin ja sosiaaliseen 

mediaan keskittynyt Ebrand Group Oy on tehnyt vuoden 2019 alussa kyselyn suoma-

laisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä yhteistyössä Oulun 

kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Ebrandin ja Oulun kaupungin (2019) 

kyselytutkimus on tämän raportin tekovaiheessa tuorein sosiaalisen median käytön 

selvitys, jossa otetaan huomioon myös 16 ikävuotta nuoremmat suomalaiset vastaajat, 

kaikkiaan 6247 vastaajasta huomattava osa (n=2244) olivat 13–17-vuotiaita. Kyselyssä 

otettiin selvää muuan muassa nuorten sosiaalisen median ajankäytöstä, suosituimmis-

ta palveluista, käyttötavoista ja sosiaalisen median merkityksellisyydestä. 

 
 
Ebrandin ja Oulun kaupungin kyselyssä (2019) selvisi, että suosituin sosiaalisen medi-

an palvelu 13–17-vuotiaiden vastaajien keskuudessa on Youtube, tämän ikäisistä vas-

taajista 92 prosenttia ilmoitti käyttävänsä videopalvelua. Seuraavaksi suosituimmat 

palvelut 13–17-vuotiaiden keskuudessa ovat pikaviestisovellus Whatsapp, Snapchat ja 

Instagram. Tärkein sosiaalisen median käyttötapa oli kyselyn mukaan erilaisten sisältö-

jen katsominen ja lukeminen. Seuraavaksi suosituimpia sosiaalisen median käyttötapo-

ja olivat musiikin kuuntelu, muiden käyttäjien tuottamasta sisällöstä tykkääminen, tuttu-

jen tekemisten seuraaminen ja reaaliaikaisen keskustelun käyminen (Ebrand, 2019). 

Internetiä käytetään nuorten keskuudessa yleisesti noin 15–20 tuntia viikossa. Interne-

tin suurkuluttajia, eli nuoria, jotka käyttävät Internetiä yli 51 tuntia viikossa oli 13–17-

vuotiaiden ikäryhmässä noin 10 prosenttia. 

  

Nuoret siis kuluttavat huomattavan määrän sosiaalisen median sisältöä, etenkin videoi-

ta. Keskitymme tässä raportissa ja opetuskokeilussa yläkouluikäisten suosikkipalvelu 
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Youtubeen, sillä se vaikutti olevan tärkein media nuorten jokapäiväisessä elämässä. 

Perinteiset mediat, kuten aikakausi- ja sanomalehdet, radio ja televisio, eivät enää kos-

keta nuoria samalla tavalla kuin ennen ja tämän ovat huomanneet kaupallisetkin toimi-

jat.  Nykyään myös osa suomalaisista Youtube -videoiden tekijöistä, eli tubettajista, 

ovat pystyneet luomaan videoiden kuvaamisesta ja jakamisesta ammattinsa. Käytän-

nössä tubettajat saavat tuloja sekä videoihin upotettujen mainosten tuotoista että yritys-

ten kanssa tehdyistä kaupallisista yhteistyövideoista tai muista sosiaalisen median si-

sällöistä, esimerkiksi Instagram -kuvista. 

 

Nuorten ja etenkin yläkouluikäisten suomalaisten nuorten keskuudessa videoidenjako-

palvelu Youtube on siis suosituin sosiaalisen median kanava. Youtube on perustettu 

vuonna 2005 ja on nykyään verkkojätti Googlen tytäryhtiö. Youtuben itse ilmoittamien 

tietojen mukaan sillä on kuukausittain yli kaksi miljardia kirjautunutta käyttäjää ja alus-

talle ladattuja sisältöjä katsotaan päivittäin miljardien näyttökertojen edestä yli miljardi 

tuntia. Suurin osa, eli yli 70 prosenttia Youtuben katseluajasta kertyy mobiilikäyttäjiltä 

(Youtube, 2020). Katseltavan sisällön määrä Youtubessa on valtava. Yhtiön toimitus-

johtaja Susan Wojcicki kertoi vuonna 2015 pidetyssä Vidcon -kongressitapahtumassa, 

että palveluun ladataan 400 tuntia sisältöä joka minuutti (Brouwer, 2015). 

Erilaisia videoita palvelusta löytyy laidasta laitaan. Youtuben alkuperäinen idea on ollut 

toimia helppokäyttöisenä videonjakoalustana, jonne kuka tahansa saa ladattua itse te-

kemiään videoita (Burgess & Green, 2018, s. 14). Palvelu ehdottaa ja suosittelee käyt-

täjälleen videoita katseluhistorian ja hakutoimintojen perusteella. Sosiaalisen median 

keskeisiin toimintatapoihin kuuluu sisällön jakaminen ja kommentointi, joten myös You-

tubessa videoiden kommentti- ja jako-ominaisuudet ovat olennaisia käyttäjien ja vide-

ontekijöiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistamisessa (Multisilta & Niemi, 2014). 

Amatöörien tekemät videot käsittelevät usein harrastuksia ja vapaa-aikaa; niissä neu-

votaan jonkin asian tekemisessä ja annetaan ohjeita, niissä esitellään johonkin harras-

tukseen liittyviä taitoja esimerkiksi soittamalla musiikkia, laulamalla tai näyttelemällä it-

se kirjoitettuja sketsejä. Kaikille kiinnostuksenkohteille todennäköisesti löytyy oma si-

sällöntuottajajoukkonsa Youtuben miljoonien videoiden joukosta. Googlen omistuksen 

myötä Youtubeen on tullut mahdollisuus kaupallistaa videoita niihin upotettavien mai-

nosten myötä. Moni harrastelijana aloittanut sisällöntuottaja on saanut mahdollisuuden 

ansaita rahaa videoillaan ja moni tekeekin videoita nykyään päätoimiseksi työkseen. 

Mainostamisen mahdollistuminen on saanut yritysmaailman ja kaupalliset mediayhtiöt 

kiinnostumaan Youtubesta ja luomaan sinne omaa sisältöä (Holland, 2016). 

!
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Erityisen suosittuja ovat videoblogeja, eli vlogeja julkaisevat tubettajat tai vloggaajat. 

Suosituimpia suomenkielisiä tubettajia tilaajamäärien perusteella ovat muun muassa 

Roni Bäck, mmiisas (Miisa Rotola-Pukkila), Herbailua (Juuso Karikuusi) ja eeddspeaks 

(Eetu Pesonen). Tilaajia heillä on 300 000–500 000 (Suomitube, 2020). Vlogien aiheet 

ovat yleensä tubettajien omasta arkielämästä ja sen tapahtumista kuvattuja päiväkirja-

maisia videoita tai tiettyjä aihepiirejä syvemmin käsitteleviä teemavideoita, joissa tubet-

taja ottaa kantaa johonkin aiheeseen tai puhuu katsojilleen tarkemmin yhdestä tietystä 

aiheesta. Esimerkiksi tubettaja Maiju Voutilainen tekee kanavalleen päiväkirjamaisia 

vlogeja sekä vaatteiden kestävästä kulutuksesta kertovia videoita Vaatekaappisarjas-

saan (Voutilainen, 2020). 

 
Yritysten näkökulmasta vlogit ovat tehokkaita ja houkuttelevia markkinointikanavia, 

joissa yritysten tuotteita voidaan esitellä positiivisessa valossa tarkoin kohdennetuille 

kuluttajaryhmille. Vlogien tyypillisiä sisältöjä ovat muun muassa ostosten esittely, uu-

tuustuotteiden arvostelu ja seuraajien kysymyksiin vastaavat Q&A –videot. Näiden vi-

deoformaattien todentuntuisuus ja se, että ne pohjautuvat tubettajien omaan elämään 

ja ovat jokseenkin kotikutoisia tekee niistä samaistuttavia laajoille yleisöille. (Lee & 

Watkins, 2016). Yritykset tarjoavat tubettajille usein tuotteita, palveluja, lahjakortteja tai 

rahaa vastineeksi sille, että he tuottavat mielenkiintoista sisältöä tuotteista kanavalleen. 

(Liljander, Gummerus & Söderlund, 2015) Vlogeista on tullut tärkeitä markkinointi- ja 

tuoteviestinnän kanavia ja niillä on merkityksellinen rooli kuluttajien ostopäätöksen te-

koprosessissa. 

 

2.2 Reaktiovideot 
 
Verkkovideoita voidaan käyttää opetuksessa Multisillan ja Niemen (2014) mukaan nel-

jällä eri tavalla: Muiden tuottamia videoita voidaan katsoa passiivisesti, niitä voidaan 

kommentoida, oppilaat voivat tuottaa omia videoita tai videoita voidaan tuottaa ja 

kommentoida yhteisöllisesti. Yleisin tapa käyttää videoita opetuksessa on niiden pas-

siivinen katsominen. Parhaiten video kuitenkin palvelee oppimista, kun oppijat itse tuot-

tavat ja jakavat videosisältöä, sillä hyvän videon tekeminen vaatii huolellista suunnitte-

lua, käsikirjoittamista ja sisältöalueen hallintaa ennen kuvaamista (Multisilta & Niemi, 

2014).  

 

Valitsemamme videoiden toteutustapa pohjautuu Youtubessa esiintyviin suosittuihin 

reaktio- tai kommentointivideoihin, joiden voidaan sanoa edustavan eräänlaista video-

lajia tai -genreä. Tämän tyylin videoita Youtubessa esiintyy monista eri aiheista ja kiin-
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nostuksenkohteista. Vakiintuneita sisältöformaatteja ovat esimerkiksi videot, joissa tu-

bettaja kuvaa itseään pelaamassa videopeliä tai katsomassa uutuuselokuvan traileria.   

Reaktiovideoiden tarkoitus on näyttää miten ihmiset reagoivat näkemäänsä tai kuule-

maansa. Videon kiinnostavuus perustuu tubettajan samaistuttaviin tai viihdyttäviin reak-

tioihin. Reaktiovideoita voisi verrata vaikka televisio-ohjelma Levyraatiin tai Sohvaperu-

noihin. Analyyttisemmissä videoissa tubettajat yleensä katsovat reagoitavan videon 

alusta loppuun ja pysäyttävät sen välillä analysoidakseen videota ja lopussa kokoavat 

oman mielipiteensä videosta. Katsojalle näytetään usein reagoitavan videon lisäksi 

samalla tubettajan kasvoja ja välittömiä reaktioita videon edetessä. Katsoja ja tubettaja 

katsovat ikään kuin yhdessä samaa reagoitavaa videota. Tunnetuin genren edustaja on 

ruotsalainen Felix Kjellberg (pewdiepie), joka on luonut uransa pelaamalla pelejä vi-

deokameran pyöriessä. Tilaajia hänen kanavallaan on yli 100 miljoonaa (Kjellberg, 

2020). 

  

Reaktiovideot yhdistävät useampaa Multisillan ja Niemen (2014) mainitsemaa videoi-

den opetuskäyttötapaa: oppilaiden pitää ensin tarkasti katsoa läpi videot, joihin he te-

kevät omat vastineet, jotta he osaavat kommentoida niitä tarkasti itse tekemillään vide-

oilla. Omien videoiden kuvaaminen ja editointi vaatii oppilailta huolellista suunnittelua ja 

käsiteltävään sisältöalueeseen perehtymistä. Videot opetuskäytössä antavat myös ti-

laisuuden käsitellä oppilaiden kanssa tekijänoikeuteen liittyviä sääntöjä. Youtube-videot 

opetuksessa ovat harmaalla alueella tekijänoikeuslain näkökulmasta. Creative Com-

mons- käyttöluvalla sisällöntuottaja voi antaa luvan muille käyttää teostaan. 

 

2.3 Nuoret kuluttajina 
 

Nuoret samaistuvat sosiaalisessa mediassa esiintyvien vaikuttajien elämäntapoihin ja 

markkinoinnin erottaminen muusta sisällöstä saattaa olla hankalaa. Peruskoulun kotita-

louden tavoitteiden keskeisiin sisältöalueisiin kuuluu kuluttaja- ja talousosaaminen ko-

dissa. Oppilaita ohjataan asioimaan ja tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja 

sopimuksia tekevinä kuluttajina. Kotitalousoppiaineen sisällöt johdattavat median ja 

teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja 

median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen pää-

töksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan. (POPS, 2014, s. 439) 

 

Lasten kulut ensimmäisinä kouluvuosina ovat vielä pääasiassa vanhempien vastuulla, 

mutta yläkouluun mentäessä nuorten kulutustavaroissa, -määrissä ja -tavoissa tapah-
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tuu muutos. Kuluttaminen on itseilmaisun ja identiteetin rakentamisen väline (Autio & 

Paju, 2005). Tietynlaisilla kulutustottumuksilla halutaan kertoa jotain itsestään ja siitä 

sosiaalisesta ryhmästä, johon kuulutaan. Brändeillä on erityinen vaikutus varhaisteini-

iässä siksi, että nuorten ja ympäristön välinen vuorovaikutus lisääntyy ja vaikutuksille 

herkät nuoret rakentavat identiteettiään. Brändien avulla nuoret samaistuvat vertaisiin-

sa ja toisaalta erottuvat yksilöinä. (Aledin, 2005.) Erilaisten brändien merkitykset synty-

vät Aledinin (2005) mukaan ärsykekokonaisuudessa, jonka muodostavat sekä fyysinen 

ja sosiaalinen ympäristö että markkinointiympäristö. Sosiaalinen media sijoittuu tässä 

kokonaisuudessa nuorten sosiaaliseen ympäristöön sekä markkinointiympäristöön. So-

siaalisen median tarkoituksena on luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita, mutta verkko-

palvelujen kaupallisuus ja markkinointisisältö ovat siellä kuitenkin jatkuvasti myös läs-

nä. 

 

Sosiaalisen median sisällöntuottajien ja etenkin tubettajien vaikuttavuus perustuu sisäl-

töjen luojien ja katsojien väliseen kuviteltuihin kasvokkaissuhteisiin, eli parasosiaalisiin 

suhteisiin. Parasosaalisen suhteen ilmiö tarkoittaa katsojalle syntyvää illuusiota siitä, 

että vuorovaikutus median välityksellä kohdattavan henkilön kanssa on aitoa. Mediassa 

toistuvasti nähty, katsojaa suoraan puhutteleva esiintyjä, esimerkiksi uutistenlukija, al-

kaa ajan myötä tuntua tutulta. (Reinikainen, 2019). Ilmiö koskee myös sosiaalisen me-

dian vaikuttajia. Heidän etunaan on kuitenkin perinteiseen mediaan verrattuna aidosti 

vuorovaikutteiset kanavat, yleisön kommentointi-, jako- ja peukutusmahdollisuudet.    

Tubettajaa saatetaan pitää kaverina, jonka suosituksiin ja kokemuksiin luotetaan. Sosi-

aalinen media ikään kuin laajentaa nuorten kaveripiirin tubettajiin ja somevaikuttajiin, 

jolloin kaverin tuotesuosituksen ja mainoksen rajat ovat hyvin häilyvät. 

 
2.4 Vaikuttajamarkkinointi ja mainonnan tunnistettavuus 
 
Kuluttajansuojalain (1978/38, 4 §) mukaan mainoksen on oltava tunnistettavissa mai-

nokseksi tarkemmin tutustumatta esitystavasta riippumatta. Mainonnan tunnistettavuu-

den vaatimus koskee kaikkia kanavia ja muotoja, myös sosiaalista mediaa. Kaupallisia 

viestejä ei saa piilottaa muuhun viestintään ja mainostajan pitää olla tunnistettavissa 

sisällöstä. Mainonnan tunnistettavuus vaarantuu helposti esimerkiksi, jos tubettaja te-

kee mainontaa muuta tekemäänsä sisältöä muistuttavassa muodossa. (Kilpailu- ja ku-

luttajavirasto, 2018.) 

  

Alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, ovat kuluttajansuojalaissa erityisasemassa. Alaikäisiin 

kohdistuvaa markkinointia arvioidaan tiukemmin, koska alaikäiset ovat alttiimpia mark-
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kinoinnin vaikutuksille. Markkinointia, joka yleisesti tavoittaa alaikäisen, voidaan arvioi-

da samoin kuin alaikäisille suoraan suunnattua markkinointia. Lapsille ei esimerkiksi 

saa esittää suoria ostokehotuksia. Lapset ja nuoret ovat usein myös vaikuttajamarkki-

noinnin keskeistä kohderyhmää. Markkinoinnin pitäisi selkeästi erottua muusta lapsille 

tarkoitetusta ja lapset tavoittavasta viihteestä. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2018.) 

 
Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteis-

työtä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnet-

tavuuden kasvattaminen. Vaikuttaja eli esimerkiksi tubettaja voi saada mainostamises-

ta rahaa tai rahanarvoisia etuja. Vaikka saatu vastike ei olisikaan rahaa, vaan esimer-

kiksi vaate, kyse on silti markkinoinnista. Aina yhteistyöstä ei ole sovittu etukäteen, 

vaan yritykset lähettävät pyytämättä vaikuttajille tuotteitaan. Tällöinkin vaikuttajan on 

kerrottava selkeästi, että tuote on saatu.  Sekä yrityksen että vaikuttajan velvollisuutena 

on varmistaa, että vaikuttajamarkkinoinnin kaupallinen tarkoitus käy ilmi. Mainonnan 

tunnistettavuus edellyttää yhteistyön selkeää merkitsemistä. Myös harrastajavaikuttaji-

en, eli heidän, jotka eivät tee sisällöntuottamista elinkeinonaan, pitää merkitä mainonta 

eli esimerkiksi saadut ilmaistuotteet. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019.) 
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3 Opetuskokeilun pedagogiset lähtökohdat 
 
 
Tässä luvussa tuomme esiin opetuskokeilun pedagogiset lähtökohdat. Ensin tarkaste-

lemme valitsemaamme humanistista oppimiskäsitystä, jonka jälkeen siirrymme perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteista löytyviin työtämme tukeviin osa-alueisiin. 

Lopuksi avaamme hieman opetusteknologiaa ja tulevaisuuden taitoja, jotka kytkeytyvät 

vahvasti valitsemamme opetuskokeilun sisältöihin. 

 
3.1 Humanistinen oppimiskäsitys 
  
Oppimiskäsityksillä tarkoitetaan tieteellisiä teorioita siitä, minkälainen prosessi oppimi-

nen on luonteeltaan, ja mitä tässä prosessissa tapahtuu (Siljander, 2014, s. 62). Nämä 

käsitykset ovat vaihdelleet eri aikoina. Oppimiskäsitysten moninaista kirjoa voidaan jä-

sentää sen perusteella, ajatellaanko niissä oppimisen olevan omaehtoista vai ulkopuo-

lelta säädeltyä. Joissain teorioissa siis korostetaan oppimisen itseohjautuvuutta, kun 

taas toisissa nähdään ulkopuolelta tulevat vaikutukset merkityksellisinä oppimiselle. 

Tällaiset näkemyserot vaikuttavat esimerkiksi siihen, millaisena opettajan rooli oppi-

misprosessissa nähdään. (Siljander, 2014, s. 62.)  

 

Valitsimme opetuskokeilumme tueksi humanistisen oppimiskäsityksen. Humanistisen 

oppimiskäsityksen keskiössä ovat oppimiskokemuksen reflektointi ja itseohjautuvuu-

teen kasvaminen (Rauste-von Wright ym., 2003, s. 198). Aluksi päätimme kokeilla so-

siokonstruktivistisen oppimiskäsityksen hyödyntämistä opetuskokeilun pohjana, mutta 

vaihdoimme pian humanistiseen oppimiskäsitykseen. Tämä johtui siitä, että halusimme 

painottaa opetuskokeilussa oppilaiden omaa kokemusmaailmaa ja kiinnostuksen koh-

teita. Humanistisen oppimiskäsityksen juuret ovat humanistisessa psykologiassa, jonka 

valtakausi oli 1950- ja 1960-luvuilla. Siinä ihminen nähdään vastuullisena olentona, 

jonka päämäärä on toteuttaa itseään (Pruuki, 2008, s. 13). Humanistisessa oppimiskä-

sityksessä oleellista ovat opiskelijan ja opettajan roolit. Opiskelija nähdään aktiivisena 

toimijana, joka on itse vastuussa oppimisestaan. Oppiminen myös perustuu opiskelijan 

omaan kokemusmaailmaan. Opettaja nähdään oppimisen fasilitaattorina, jonka tehtävä 

on luoda oppimiselle suotuisa ilmapiiri. (Rauste-von Wright ym., 2003, s. 198–200.) 

 

Tunnetuin humanistiseen oppimiskäsitykseen perustuva sovellus on Kolbin kokemuk-

sellisen oppimisen mallin, jota hyödynnämme opetuskokeilussamme. Malli perustuu 

opiskelijan kokemusten ja elämysten hyödyntämiseen. Mallin mukaan oppiminen on 

neljästä syklistä muodostuva prosessi. Oppiminen lähtee liikkeelle opiskelijan omista 
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kokemuksista ja jatkuu niiden reflektiivisenä havainnointina. Tämän jälkeen kokemuk-

set käsitteellistetään. Viimeisessä syklissä opittua kokeillaan käytännössä eli luodaan 

uusi kokemus. Uutta kokemusta taas havainnoidaan reflektoiden.  (Pruuki, 2008, s. 13–

14.)  

 

Pruukin (2008, s. 14) mukaan Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli on käyttökelpoi-

nen opetuksessa tietyin ehdoin. Oppilaiden omien kokemuksien hyödyntäminen oppi-

misen lähtökohtana edellyttää sitä, että heillä todella on kokemuksia, joista ammentaa 

ja että he osaavat arvioida omaa toimintaansa ja ovat motivoituneita opiskeltavaan ai-

heeseen. Kokemuksellisen oppimisen mallin hyödyntäminen opetuskokeilussamme on 

perusteltua erityisesti siksi, että aiheena Youtube -sisällöt, on sellainen, joka todella on 

kytköksissä nuorten elämään. Tämän osoittavat aiemmin mainitut tilastot nuorten sosi-

aalisen median käytöstä. Uskomme, että oppilaiden kiinnostus aihepiiriä kohtaan ja sitä 

kautta myös motivaatio on korkealla. 

 

Humanistisessa oppimiskäsityksessä oleellista on pohtia ennemminkin oppimisproses-

sia kuin opetusprosessia. Kolb (1984, s. 49–50) kuvaa näitä prosesseja oppimisen 

orientaatioina. Kokemuksellisen oppimisen mallin mukaan syklimäisen oppimisproses-

sin ensimmäisessä vaiheessa, kokemuksessa, oppimisen orientaationa on konkreetti-

nen kokeminen. Kokemuksena voidaan hyödyntää joko oppilaiden omia olemassa ole-

via kokemuksia tai kokemus voidaan tuottaa, jolloin se on uusi. Kokemus voidaan 

myös toteuttaa niin, että oppilaat eläytyvät toisen ihmisen tilanteeseen roolileikin avulla, 

tai tuomalla esiin toisten ihmisten kokemuksia kertomuksen avulla. (Pruuki 2008, s. 14–

15.) Opetuskokeilussamme hyödynnämme opiskelijoiden omia kokemuksia, sillä to-

dennäköisesti niitä löytyy jokaiselta. 

 

Kolbin mallin toinen sykli, kokemusten reflektoiva havainnointi, keskittyy kokemusten ja 

tilanteiden monipuoliseen reflektointiin, jolloin oppimisorientaationa on reflektiivinen ha-

vainnointi. Kolmas sykli Kolbin mallissa on kokemusten käsitteellistäminen. Sen orien-

taationa taas on ongelmanratkaisu ja systemaattinen ajattelu. Kokemuksellisen oppimi-

sen malli huipentuu opitun kokeilemiseen käytännössä. Kolbin mukaan tässä syklin 

vaiheessa oppimisen orientaationa on aktiivinen kokeilu, joka perustuu käytännön toi-

mintaan ja siinä voidaan pyrkiä vaikuttamaan sekä ihmisiin että tilanteisiin. Koska Kol-

bin mallin keskiössä on oppilaan itseohjautuvuus, on sitä hyödynnettäessä kiinnitettävä 

huomiota erityisesti siihen, miten oppilaita siihen tuetaan. (Rauste-von Wright ym., 

2003, s. 198.)  
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3.2 Monilukutaito L4 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS, 2014) on kirjattu laaja-

alaisen osaamisen alueet (yhteensä seitsemän), joilla tarkoitetaan taitojen, arvojen, tie-

tojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Maailman muutokset lisäävät 

tarvetta laaja-alaiselle osaamiselle, ja oppilaiden omat arvot ja asenteet vaikuttavat sii-

hen, kuinka he käyttävät tietojaan ja taitojaan. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enem-

män tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista, niin opiskelussa, työelä-

mässä kuin ihmisenä kasvamisessa. (POPS, 2014, s. 20.)  

  
Tähän opetuskokeiluun haluamme nostaa keskiöön laaja-alaisen osaamisen kohdan 

L4 monilukutaito, koska koemme, että se on erityisen tärkeä osa-alue tulevaisuudessa, 

ja siihen voimme yhdistää uuden tavan opettaa kotitalouden sisältöjä. Opetussuunni-

telman perusteet (POPS, 2014) kuvaavat monilukutaitoa erilaisten tekstien (sanalliset, 

kuvalliset, auditiiviset, numeeriset, kinesteettinen symbolijärjestelmä sekä näiden yh-

distelmät) tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitona, joka auttaa oppilaita 

oman identiteetin rakentamisessa ymmärtäen monimuotoisia kulttuurisia viestinnän 

muotoja. Tekstejä tulkitaan ja tuotetaan monissa eri muodoissa. Näitä taitoja tarvitaan 

ympäröivän maailman tulkitsemiseen ja monimuotoisuuden hahmottamiseen. Monilu-

kutaito on myös taitoja yhdistää, muokata, esittää, arvioida ja hankkia tietoa eri muo-

doissa. Nämä taidot tukevat kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Taito-

ja pitäisi harjoitella perinteisessä oppimisympäristössä, mutta myös monimediaisissa, 

teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä ympäristöissä. Taitoja kehittäessä tullaan tarkas-

telleeksi ja pohtineeksi myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. (POPS, 2014, s. 22.) 

  

Monilukutaitoa kehitetään monissa eri oppiaineissa tarkoituksena hallita eri tiedonalo-

jen kieli ja esitystavat. Jotta osaaminen kehittyy, tarvitaan hyvin monipuolista tekstiym-

päristöä, sopivaa pedagogiikkaa sekä oppiaineiden ja muiden toimijoiden välistä yhteis-

työtä. Opetus ja oppimistilanteet tarjoavat paljon mahdollisuuksia erilaisiin teksteihin. 

Tekstejä tulkitaan ja tuotetaan uusia yksin ja yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Ope-

tuksessa tulisi tarkastella oppilaille merkityksellisiä ja autenttisia tekstejä sekä niistä 

nousevia tulkintoja maailmasta. Opiskelussa päästään näin hyödyntämään oppilaiden 

omia vahvuuksia ja itseään kiinnostavia sisältöjä sekä käyttämään niitä osallistumises-

sa ja vaikuttamisessa. (POPS, 2014, s. 22–23.) YouTube -videoita ei ole vielä käytetty 

kovin laajasti kotitalouden opetuksessa ja haluamme tällä opetuskokeilulla nostaa esiin 

mahdollisuuden niiden hyödyntämiseen uusilla tavoilla. 
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Kotitalouden opetuksen tavoitteista löytyy tiedonhallintataidot, joista T10 ”kannustaa 

oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa, sekä ohjata 

käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana” ja T11 ”harjaannuttaa oppilasta lu-

kemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka 

käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä” (POPS, 2014, s. 438.) Nämä ovat yhteenso-

pivia laaja-alaisen osaamisen, monilukutaito L4, kanssa sekä istuvat parhaiten meidän 

opetuskokeiluumme. Opetuskokeilun tehtävänanto, jossa tarkastellaan Youtube –

videoita ja valmistaudutaan laatimaan niihin omat vastineet, aktivoi oppilaita juuri tie-

donhallinnan (T10) osalta “hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa”. Op-

pilaat saattavat huomata, että tietävätkin jostain aihealueesta enemmän kuin katsotus-

sa videossa oleva henkilö. Kotitalouden osa-alueisiin kuuluva kuluttajakasvatus pääsee 

tämän tehtävän myötä paremmin esille. Mainonnan nykyinen piiloutuminen on niin 

normaalia, ettei sitä välttämättä tule ajatelleeksi. Oppilaat pääsevät harjoittelemaan ja 

tulkitsemaan erilaisia tekstejä, merkkejä ja symboleita mahdollisesti tuttujen Youtube –

videoiden maailmasta. Tällä kertaa mukaan on otettu kotitalouden sisällöistä uusia nä-

kökulmia.  

 

3.3 Tulevaisuuden taidot 
 
Tulevaisuuden taitoja mietittäessä on muistettava, että teknologia lisääntyy ja tieto 

muuttuu jatkuvasti. On erittäin tärkeää hahmottaa tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, 

joita ei ole ainoastaan kuuntelu ja tiedon vastaanottaminen, jotka saattavat vanhemmil-

le sukupolville olla koulumaailman arkikuva. Tulevaisuuden taitoihin (OECD, 2008) on 

lueteltu mm. luovuus ja innovaatio, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksente-

ko. Oppimaan oppimista ja metakognitiivisia taitoja korostetaan ja näitä taitoja tukee 

hyvin informaatiolukutaito ja tietotekniikan käyttötaidot (OECD, 2008). Ilman näitä taito-

ja on vaikea kuvitella pärjäävänsä edes tänä päivänä, joten ne todennäköisesti tulevat 

olemaan tärkeitä taitoja myös tulevaisuudessa. Agenda2030 (2015) tuo esiin Kestävän 

kehityksen toimintaohjelmassaan 30:n tavoitteen kautta kohdassa neljä seuraavia taito-

ja: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimis-

mahdollisuudet ja että kaikki saavat päätökseen ilmaisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan 

perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistulok-

siin. Nämä ovat mielestämme erittäin tärkeitä asioita ja haastaviakin toteuttaa koulun 

arjessa.  

  

Kyky oppia, tehdä yhteistyötä ja ratkaista ongelmia digitaalisessa tietoympäristössä on 

tärkeässä asemassa. Abstraktit tehtävät ovat lisääntyneet, kun taas rutiininomaiset ja 
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manuaaliset tehtävät ovat vähentyneet. (Griff, Care & McGaw, 2012, s. 3.) Koulutusjär-

jestelmien ja opetussuunnitelmien muuttaminen tieto- ja osaamistalouden tarpeiden 

tyydyttämiseen ei riitä. Työntekijät oppivat ja kouluttautuvat myös työssä, vaikka tietyn 

työsuhteen edellyttämä koulutustaso tai taidot olisivat olemassa. Oppimisesta tulee yhä 

enemmän ja näkyvämmin osa elinikäistä oppimista. Tämä vaikuttaa oppimisen, ajatte-

lutavan ja työskentelytavan muutokseen. Yhä lisääntyvä tekniikka kodeissa ja työpai-

koilla lisää uusien taitojen tarvetta. (Griff, Care & McGaw, 2012, s. 4.) Nähdäksemme 

oppimista tapahtuu myös koulun ulkopuolella, ns. informaalia oppimista, ja ennen työ-

elämään siirtymistä monia taitoja opitaan tavallisen arjen myötä jopa huomaamatta. 

Näin ollen esim. Youtube -videoiden ollessa merkittävä osa monen nuoren elämää, on 

sieltä hyvä poimia uusia oppimisen ja opettamisen välineitä myös koulun kontekstiin 

hyödynnettäväksi. 

 

3.4 Opetusteknologia 
 

Vähähyyppä (2011, s. 18–19) kirjoittaa tieto- ja viestintätekniikasta koulussa. Tieto on 

muuttunut viime vuosina, ja etenkin sen määrä ja luonne, yhä enemmän siihen suun-

taan, että tarvitsemme entistä vähemmän muistikapasiteettiamme. Esimerkiksi puhe-

linnumerot, vuosiluvut tai osoitteet ovat tällaista detaljitietoa, joka voidaan tarkistaa no-

peasti verkosta tai puhelimen muistista. Tietotekniikka on myös muokannut nuorten ta-

paa oppia, ja pelkän tiedon vastaanottamisen sijaan nuoret etsivät, muokkaavat ja tuot-

tavat itse tietoa. Tärkeäksi nousee jo edellä mainitut tulevaisuuden taidot kuten; kriitti-

nen ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko. Kouluilla on tärkeä rooli olla opetta-

massa näitä taitoja. Vähähyyppä (2011, s. 19) jatkaa, että tieto on yhä useammin saa-

tavilla visuaalisessa muodossa ja monelle nuorelle se on luontevampi tapa vastaanot-

taa tietoa. On hyvä pitää mielessä, että monet nuoret tulevat työskentelemään tulevai-

suudessa ammateissa, joita ei vielä edes ole. Tässä korostuu luovuus ja joustavuus, 

kykyä ajatella uudella tavalla yhä uudelleen ja uudelleen, jos edellinen ajattelutapa ei 

tuota tulosta.  

 

Tarvitaan aina vain enemmän innovatiivisia oppimismenetelmiä ja -käytänteitä, jotta 

mahdollisimman moni nuori saisi mahdollisuuden oppia tulevaisuuden taidot jo koulus-

sa (Vähähyyppä, 2011, s. 20). Myös Hölttä (2014, s. 67) kirjoittaa tieto- ja viestintätek-

niikasta perinteisten opetusvälineiden haastajana. Monet sähköiset oppimateriaalit ovat 

jo tulleet osaksi opetusta ja mitä korkeammalla koulutusasteella ollaan, sitä enemmän 

niitä ja verkko-opetusta jo hyödynnetään. Kirjat ovat saaneet seurakseen esimerkiksi e-
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kirjat, ja musiikkia (sekä TV-ohjelmia, elokuvia, sarjoja, jne.) kulutetaan suoraan Inter-

nettiin yhteydessä olevan laitteen tai sovelluksen kautta. Näitä kutsutaan digitaalisiksi 

me-dioiksi, joilla tarkoitetaan juuri tällaisia sähköisiin muotoihin siirtyneitä perinteisiä in-

formaation muotoja.  

 

Hölttä (2014, s. 68) jatkaa erityisesti taidon opetuksesta, jota ei voi opettaa pelkästään 

tieto- ja viestintätekniikan avulla. Taidon oppiminen vaatii tietopohjaa, ajattelun taitoja 

ja opitun soveltamista sekä toteuttamista. Digitaalinen media ei pese pyykkiä tai siivoa, 

mutta tarjoaa oivallisen apuvälineen tiedonhankintaan tai pedagogisen apuvälineen 

opettajalle. Tarkastelemalla kriittisesti mediassa esiintyviä tietolähteitä, oppivat oppilaat 

samalla arvioimaan lukemaansa ja kokemaansa. Opettajalla on tärkeä rooli oppimis-

prosessin ohjaajana. (Hölttä, 2014, s. 72.) 

 

Mitkään välineet eivät kuitenkaan poista kasvokkaisen kohtaamisen tarvetta. Jatkossa-

kin tarvitaan monitieteistä tutkimusta, jonka avulla saadaan tietoa koulun arjesta ja op-

pimisesta. Mihinkään lopputulokseen ei päästä ilman monipuolista yhteistyötä niin 

opettajien ja oppilaiden kuin myös vanhempien, hallintoviranomaisten ja yritysten välil-

lä. (Vähähyyppä, 2011, s. 20.) 
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4 Opetuskokeilun toteutus 
 
 
Tässä luvussa kuvaamme opetuskokeilun toteutusta kokemuksellisen oppimisen mallin 

kautta. Käymme läpi toteutuksen eri vaiheet painottaen niiden tavoitteita. Opetuskerto-

jen tarkat tuntisuunnitelmat aikatauluineen löytyvät liitteinä (ks. liite 1 ja liite 2). 

 

4.1 Kokemusten reflektiivinen havainnointi ja  
käsitteellistäminen 

 

Kokeilun oppimistehtävä on ryhmissä havainnoida tubettajien julkaisemia Youtube -

videoita, joissa aiheena on vaatteet. Opetuskokeilua suunnitellessamme halusimme 

valita sisältöalueen, joka istuisi hyvin alun perin kohderyhmänämme olleen oppilasryh-

män kevään opetusaikatauluun. Kohdekoulumme seitsemäsluokkalaisilla oli ollut ke-

vään aiheena vaatehuoltoa ja alun perin opetuskokeilumme toteutus olisi tapahtunut 

vaatehuollon kokeen jälkeen. Mielestämme järkevä jatko vaatehuollon sisällöstä olisi 

ollut vaatteisiin liittyvän kulutusnäkökulman käsittely. Tältä pohjalta valitsimme opetus-

kokeilumme aiheeksi vaatteet ja markkinoinnin. Valitsemamme näkökulma vastaa mie-

lestämme hyvin opetussuunnitelman perusteissa koottuihin keskeiseen sisältöaluee-

seen S3 kuluttaja- ja talousosaaminen. Vaatteet ovat usein myös ensimmäisiä asioita, 

joiden kuluttamisesta nuoret ottavat itsenäistä vastuuta. 

 

Videoita analysoidaan oppitunnin alussa käytyjen opettajajohtoisten keskustelu- ja 

pohdintatehtävien pohjalta.  Videoiden havainnoimisen jälkeen oppilaat tekevät ryhmis-

sä oman reaktiovideon, jossa valittua videota kommentoidaan oppitunnin alussa käyty-

jen pohdintojen perusteella. Kokeilu on suunniteltu niin, että se sen voi toteuttaa noin 

kuuden oppitunnin (45 min) puitteissa. Jos olisimme toteuttaneet kokeilun itse käytän-

nössä, olisi se jakautunut kahdelle opetuskerralle (yksi opetuskerta 3x45 min).  

 

Opetuskokeilu alkaa orientoitumalla aiheeseen “minä vaatteiden kuluttajana”. Oppilaat 

muistelevat omia kokemuksiaan vaatteiden kuluttamisesta ja pohtivat mm. sitä, kuka 

vaatteet ostaa, mistä niitä ostetaan, mikä vaikuttaa valintaan ja minne vaatteet pääty-

vät, kun niitä ei enää käytetä. Luultavasti suurin osa 7. -luokkalaisista valitsee vaat-

teensa itse, tai ainakin vaikuttaa valintoihin jonkin verran, vaikka vanhemmat usein ne 

maksavatkin.  Nämä pohdinnat toteutetaan pienissä ryhmissä tai pareittain. Opettaja 

toimii tässä keskustelun käynnistäjänä ja tukena on Powerpoint-esitys (ks. liite 3), jo-

hon pohdittavat kysymykset on kirjattu. Seuraavaksi pohditaan vaatteiden markkinoin-
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tia. Oppilaat keskustelevat kokemuksistaan siitä, missä ovat nähneet vaatteita markki-

noitavan ja minkälaisia mainokset ovat sosiaalisessa mediassa ja erityisesti Youtubes-

sa. Kokemuksellisen oppimisen mallissa oppimisprosessi käynnistyy oppilaan koke-

muksista (Pruuki, 2008, s. 14). Se on jo siis alkanut ennen opetuskokeilua. Kokemus-

ten läpikäymisen tarkoituksena on toimia kokemuksellisen oppimisen mallin toisena 

vaiheena, kokemusten reflektoivana havainnointina.  

 

Kokemusten läpikäymisen jälkeen siirrytään kokemusten käsitteellistämiseen. Tämä 

tapahtuu niin, että opettajalähtöisesti käydään läpi tubettamista ilmiönä sekä keskeisiä 

käsitteitä liittyen vaatteiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa.  Tukena on edel-

leen Powerpoint-esitys, jossa on avattuna mm. käsitteet tuotesijoittelu, vaikuttajamark-

kinointi ja piilomainonta. Tarkoituksena on siis käsitteellistää eli antaa nimi niille ilmiöil-

le, joita oppilaat ovat omista kokemuksistaan reflektoivan havainnoinnin avulla löytä-

neet. 

 

4.2 Opitun kokeileminen käytännössä - omat reaktiovideot 
 

Seuraavaksi opittua kokeillaan käytännössä, eli kokemuksellisen oppimisen mallin vii-

meinen vaihe pyörähtää käyntiin. Oppilaat tuottavat oman Youtube -videon, jossa 

kommentoidaan valittua tubettajan videota (ks. liite 4). Oppilaat saavat joko etsiä vide-

on itse tai valita opettajan ennalta suosittelemista mieleisensä. Päädyimme tähän siksi, 

että Youtubessa on valtavasti sisältöä, jolloin oppimistehtävään soveltuvan videon et-

simiseen saattaisi kulua kohtuuttoman paljon aikaa. Oppilaat tutustuvat huolellisesti va-

litsemaansa videoon, jonka jälkeen he pohtivat aiemmin käsitteellistettyjen ilmiöiden 

esiintymistä niissä, kuten sitä, onko videossa piilomainontaa, tuotesijoittelua tai kuuluu-

ko se vaikuttajamarkkinoinnin piiriin. Jos video sisältää esimerkiksi tuotesijoittelua, op-

pilaat pohtivat osapuolten motiiveja sille.  

 

Ennen oman reaktiovideon tekemistä oppilaat tekevät videolle käsikirjoituksen. Ohje 

reaktiovideon käsikirjoittamiseen ja toteuttamiseen annetaan kullekin ryhmälle sekä 

suullisena että kirjallisena. Oletettavasti reaktiovideo on konseptina oppilaille tuttu, sillä 

ne ovat suosittuja Youtubessa. Reaktiovideon periaatteet selvennetään oppilaille näyt-

tämälle heille esimerkkivideo. Kun valitut kommentoitavat videot on pienryhmissä kat-

sottu, analysoitu ja oma reaktiovideo käsikirjoitettu, alkaa ryhmien omien videoiden ku-

vaaminen. Videoiden tekemiseen voidaan käyttää mitä tahansa yksinkertaista editoin-

tiohjelmaa. Mikäli ohjelman käyttö ei ole oppilaille tuttua, käydään se yhdessä läpi. 
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Tehtävän onnistumiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla oppilailla on asianmu-

kaiset tietotekniset välineet käytössään.   

 

Oppimistehtävä huipentuu videoiden julkaisutilaisuuteen, jossa katsotaan yhdessä jo-

kaisen ryhmän kommenttivideot. Mikäli aikataulu sen sallii, julkaisutilaisuuteen voidaan 

valmistaa pientä syötävää tilaisuuden juhlavuutta lisäämään. Videontekoprosessi eli 

käytännön kokeilu opitun pohjalta tuottaa oppilaille uuden kokemuksen. Julkaisutilai-

suudessa, jossa videot katsotaan yhdessä keskustellen ja kommentoiden, oppilaat 

pääsevät jälleen havainnoimaan kokemustaan reflektoiden. Näin kokemuksellisen op-

pimisen malli on pyörähtänyt ympäri.  

 

Oppimistehtävän onnistunut toteuttaminen vaatii opettajalta oppilaiden vahvaa ohjaus-

ta, etenkin jos videoiden tuottaminen käsikirjoituksesta editoimiseen ei ole oppilaille en-

tuudestaan tuttua. Tämän vuoksi kokeilu on helpointa toteuttaa melko pienessä opetus-

ryhmässä. Kokeilumme muotoutuikin sellaiseksi kuin se on juuri siksi, että opetusryh-

mä, jossa se oli tarkoitus toteuttaa, oli tarpeeksi pieni. Kokeilun onnistumisen arvioimi-

seksi ja sen mahdolliseksi muokkaamiseksi toimivampaan suuntaan olemme tehneet 

palautekyselyn oppilaille (ks. liite 5). Palautekysely koostuu neljästä kysymyksestä, 

joissa pyydetään arvioimaan opetuskokeilua hymiöiden avulla, sekä yhdestä avoimesta 

kysymyksestä, jossa saa antaa palautetta vapaasti.  
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5 Johtopäätökset 
 
 
Tässä raportissa kuvailtu opetuskokonaisuus on siis suunniteltu osaksi peruskoulun 

seitsemännen luokan kotitalousopetuksen vaatehuollon ja kulutuksen aihealueita ja 

valmis käytettäväksi sellaisenaan. Olemme kuitenkin suunnitteluprosessin aikana poh-

tineet opetuskokonaisuuden muokkaamisen ja laajentamisen mahdollisuuksia muille 

luokka-asteille ja muiden oppiaineiden kanssa yhdessä toteutettavaksi. Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 31) kehotetaan opetuksen järjestäjiä 

huolehtimaan siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppi-

miskokonaisuus vuodessa. Monialaisella oppimiskokonaisuudella tarkoitetaan pedago-

gista työtapaa, jossa oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai 

teemoja kokonaisuuksina. Tällä opetuksen eheyttämisellä on tavoitteena ohjata oppilai-

ta soveltamaan oppimaansa tietoa ja hahmottamaan opiskeltavien asioiden merkitystä 

oman elämän ja yhteiskunnan kannalta (POPS 2014, s. 31). Monialaisten oppimisko-

konaisuuksien tarkoituksena on muun muassa vahvistaa oppilaiden osallisuutta, nos-

taa esiin oppilaiden merkitykselliseksi kokemia asioita, lisätä mahdollisuuksia työsken-

nellä erilaisissa ryhmissä ja tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen op-

piminen koulutyöhön. (POPS, 2014, s. 32) Mielestämme suunnittelemamme opetusko-

konaisuus vastaa näihin tavoitteisiin erinomaisen hyvin. 

 

Käytännössä opetuskokeilumme muokkaaminen ja jatkaminen monialaisuuden tavoit-

teita vastaavaksi tapahtuisi tekemällä yhteistyötä toisten oppiaineiden kanssa. Poh-

dimme, että opetuskokonaisuutta voitaisiin toteuttaa yhteistyössä ainakin käsityön, äi-

dinkielen ja kuvataiteen kanssa. Vaatteiden kestävä kuluttaminen ja korjaaminen voisi-

vat olla opetuskokonaisuuden aihepiirejä, joita käsitellään käsityötunneilla tarkemmin. 

Omien lempivaatteiden huolto ja korjaus käsityötunnilla toisi koulussa käsiteltävän ai-

heen lähelle oppilaiden omaa kokemusmaailmaa, ja opittuja tietotaitoa voitaisiin myös 

kommentoida oppilaiden tekemillä reaktiovideoilla, esimerkiksi ottamalla kantaa siihen 

onko uuden ostaminen tubettajille välttämätöntä vai olisiko jo omistetun korjaus kestä-

vämpi vaihtoehto. 

  

Äidinkielenopetus voitaisiin luontevasti ottaa opetuskokonaisuuteen mukaan siten, että 

tubettajien videoita analysoitaisiin retoriikan, kielellisen vaikuttavuuden ja mainospu-

heen näkökulmasta. Toisaalta myös oman tekstin tuottaminen ja tarinankerronta video-

käsikirjoitusmuodossa ovat keskeisiä äidinkielen opetussisältöjä, joita voidaan soveltaa 

tässä opetuskokeilussa. Lisäksi puheviestinnän ja jopa draaman menetelmät voitaisiin 
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liittää opetuskokeiluun, sillä videolla puhuminen harjaannuttaa oppilaiden esiintymisen 

taitoja. Kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteisiin (POPS 2014, s. 426–427) kuuluu 

visuaalisen kulttuurin tulkintaa ja omaa kuvallista tuottamista. Video kuvallisena materi-

aalina toimii opetuskokeilussamme sekä tulkittavana kohteena että itse tuotettuna ma-

teriaalina. Erilaisten kuvakulmien ja -suhteiden löytäminen ja soveltaminen videokuva-

ustyössä tukee oppilaiden visuaalista käytännön työtä videon teossa. 

 

Ajankohta, jona suunnittelimme tätä opetuskokeilua, sai ryhmämme pohtimaan etäope-

tuksen mahdollisuuksia. Kevään 2020 koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi Val-

tioneuvosto linjasi poikkeuslain nojalla koulujen tilojen sulkemisesta ja opetuksen siir-

tämistä etätyöskentelyyn. Näkemyksemme mukaan opetuskokonaisuuden toteuttami-

nen etätyöskentelynä olisi mahdollista, mutta siinä onnistuakseen on huomioitava mon-

ta seikkaa. Pohdimme, miten yksityisyydensuojan huomioiminen ja tarkoituksenmukai-

nen työskentely onnistuisi oppilailta, kun heillä ei ole ohjaajan tukea muuten kuin virtu-

aalisesti. Videoiden katselu ja niiden omatoiminen kuvaaminen voivat herkästi aiheut-

taa keskittymisen harhailua ja aiheesta eksymistä jo kontrolloidussa luokkatilanteessa, 

joten jäimme epäilemään työskentelyn tehokkuutta oppilaiden kotioloissa, jossa aikui-

sen ohjausta on mahdollisesti vielä vähemmän saatavilla. Myös tehtävän ohjeistuksen 

toteutus etäopetukseen mietitytti ryhmäämme, sillä kyse on melko haastavasta ja mo-

niulotteisesta tehtävästä, johon oppilaat tarvitsevat selkeitä ohjeita ja pohjatietoa. 

 

 

 
 
 
 
 

  



 20 

6 Pohdinta 
 

Aloitimme opetuskokeilumme kehitystyön yhdestä kantavasta ideasta, eli Youtubessa 

esiintyvien reaktiovideoiden ilmiöstä. Totesimme reaktiovideoformaatin olevan ajankoh-

tainen, innostava ja tarkoituksenmukainen työtapa, jota voisimme soveltaa peruskoulun 

kotitalousopetukseen. Onnistuimme mielestämme kehittämään opetuskokonaisuuden, 

joka kannustaa oppilaiden omaa osallisuutta, toimijuutta ja luovuutta. Yleisin tapa käyt-

tää videoita opetuksessa on niiden passiivinen katsominen. Parhaiten video kuitenkin 

palvelee oppimista, kun oppijat itse tuottavat ja jakavat videosisältöä, sillä hyvän videon 

tekeminen vaatii huolellista suunnittelua, käsikirjoittamista ja sisältöalueen hallintaa en-

nen kuvaamista (Multisilta & Niemi, 2014). 

 

Suunnittelutyön aikana pohdimme jatkuvasti myös opetuskokeilun mahdollisia haastei-

ta ja ongelmia. Youtube ja siellä julkaistut videot eivät olleet kaikille ryhmämme jäsenil-

le entuudestaan tuttuja, joten voimme olettaa, etteivät kaikki opetustyössä toimivat pe-

ruskoulun opettajatkaan ole perehtyneitä aiheeseen. Oppimiskokonaisuuden toteutta-

minen käytännössä vaatii opettajalta henkilökohtaisen motivaation lisäksi monipuolista 

tietoteknistä osaamista ja sosiaalisen median tuntemusta. Lisäksi kokeilu vaatii sen, et-

tä käytössä on tarpeeksi teknologisia välineitä ja niissä on oppimistehtävään vaaditta-

vat ohjelmat, kuten videoeditointiohjelma. Suunnittelutyön aikana opettelimme video-

editointiohjelmiston käyttöä, tutkimme Youtubeen liittyviä tekijänoikeuskäytäntöjä ja sy-

vennyimme sinne ladattuihin sisältöihin. Sopivien videoiden löytäminen opetuksen ma-

teriaaliksi on jo itsessään vaativaa työtä, sillä materiaalia Youtubessa on runsaasti. 

Opettajalta siis vaaditaan runsasta panostusta opetuskokonaisuuden toteuttamiseen. 

 

Opetuskokeilumme nojaa vahvasti tiedon luonteen muuttumiseen ja sen saatavuuteen 

useiden eri kanavien ja välineiden kautta. Tänä päivänä asiantuntija ja asian tuntija on 

vaikea erottaa toisistaan ja nuorilta puuttuu vielä kykyä eritellä tätä tiedon esittäjää ja 

hänen positiotaan tai tarkoitusperiään. Opetuskokeilussamme juuri tätä päästään har-

joittelemaan, kun oppilaat analysoivat viestejä ja niiden välittäjien tarkoitusperiä. Kotita-

louden opetuksen tavoitteista löytyy tiedonhallintataidot, joista T10 ”kannustaa oppilas-

ta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa, sekä ohjata käyttämään luo-

tettavaa tietoa valintojen perustana” ja T11 ”harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkit-

semaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä̈ ja symboleja, jotka käsittelevät 

kotitaloutta ja lähiympäristöä” (POPS, 2014, s. 438.) Opettajat eivät voi jättää huomiot-

ta uusia väyliä oppimiseen, kuten meidän esille tuomamme Youtube -kanava. Myön-

nämme, että tämä nopea tiedon uudistuminen ja tiedon jakamisen tavat vaativat myös 
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opettajilta paljon uuden omaksumista ja vanhojen tapojen kriittistä pohdintaa sekä pal-

jon puhuttua luovaa ja uutta ajattelua.  

 

Ryhmämme oli valmistautunut hyvin koululle menoon ja opetuskokeilun toteuttami-

seen, mutta viime hetkillä vallitseva tilanne muutti opintojakson toteutustapaa. Tämä 

muutti ryhmämme toimintaa niin, että hioimme tuntisuunnitelmat ja tarvittavat materiaa-

lit vielä hieman tarkemmiksi, jotta kenen tahansa raporttia lukevan olisi mahdollista to-

teuttaa suunnitelmamme. Jouduimme myös haastamaan itseämme pohtien, kuinka 

opetuskokeilu olisi ollut muutettavissa muille luokka-asteille tai yhteistyössä muiden 

oppiaineiden kanssa. Koska kokeilumme oli tarkoitus tehdä varsin uudella tavalla, meil-

le oli hankalaa kuvitella sen toteutumista tai miettiä, kuinka se olisi voinut mennä. Osin 

tästä syystä emme myöskään vieneet pidemmälle ajatusta toteuttaa tämä opetuskokei-

lu etäopetuksena. Samasta syystä meiltä jäi pohtimatta se, miten opetuskokeiluun olisi 

voinut integroida arvioinnin. 

 

Ryhmämme on oppinut puolin ja toisin uutta omassa työskentelyssämme ja ideoinnin 

eri vaiheissa. Lisäksi opintojakso kokonaisuudessaan on tarjonnut uusia ideoita ja mui-

den ryhmien loistavia suunnitelmia on ollut ilo seurata, myös sillä silmällä, että niistä 

saa vinkkejä tulevaisuuteen. 
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7 Summary 
 

Encouraging multiliteracy and consumer competence through the medium of reaction 

videos 

With the rise in social media use especially amongst young people, it is clear that digi-

tal platforms and services play an increasingly meaningful part in our everyday lives. 

According to a study by Ebrand Group and the city of Oulu (2019), 92 per cent of 13 to 

17-year-olds use Youtube, a video-streaming platform, making it the most popular so-

cial media service for that age group. Inherently, Youtube is a commercial platform with 

advertisements and more covert marketing content, i.e. influencer marketing and spon-

sored posts. The marketing climate where young people navigate every day is ubiqui-

tous and constant, therefore home economics education has the opportunity to guide 

adolescents into recognizing the marketing targeted at them and encourage them to 

make mindful choices as consumers.  

The target of this paper is to create a teaching experiment that can be implemented in 

7th grade home economics.  The experiment utilizes the so called reaction videos as a 

medium of analyzing and commenting on videos uploaded to Youtube. Reaction videos 

are a type of video genre popular on the video sharing platform. They consist of a video 

creator reacting to, commenting on and reviewing another creator’s video. The focus of 

the teaching experiment described in this paper is marketing and clothes, thus pupils 

will be choosing and reacting to videos with clothing and shopping as the subject mat-

ter. Clothing care, sustainability as well as consumer and ICT competence are relevant 

learning targets stated in the national core curriculum. 

The pedagogical framework for this teaching experiment incorporates the humanistic 

theory of learning and Kolb’s model of experiential learning. The core curriculum de-

scribes multiliteracy as one of the seven transversal competence areas. Multiliteracy 

aims to encourage pupils to produce and interpret texts varying ways. These skills are 

needed to decipher the world and its diversity. The proficiency to combine, modify, 

evaluate and gather information is also included in the sentiment of multiliteracy. Con-

sequently, the aforementioned skills contribute to the development of critical thinking 

and learning-to-learn. The ability to learn, collaborate and solve problems in a digital 

space is of utmost importance, considering the increase of abstract assignments and 

decrease of routine and manual tasks. 
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Our teaching experiment consists of two home economics lessons. The task given to 

the pupils is to observe and analyze clothing themed Youtube videos with the aid of a 

teacher-led conversation exercise and consequently create their own reaction videos. 

The orientation segment at the beginning of the lesson starts with the pupils reflecting 

on consumption-orientated questions such as “Who buys my clothes?” and “What in-

fluences my purchase decisions?” The teacher’s role is to initiate conversation and kin-

dle talking points about for example the types of videos the pupils themselves have 

seen on social media. The aim is to tie the theme of the lessons to the pupils’ personal 

everyday lives. Furthermore, it is important to discuss the concepts related to the les-

sons theme. Key words include influencer marketing, product placement and subliminal 

marketing. After careful analysing, the pupils are instructed to design and record their 

own reaction video in response to the original videos. The task will be completed in 

groups of three to four pupils. 

In order to record their own reaction videos, students will create a manuscript with the 

help of oral and written instructions. An example of an already existing reaction video 

will be shown to the class in order to spark inspiration and give a concrete idea of what 

is expected of them. To record the videos, pupils will be using their own mobile phones, 

tablets or laptop computers, according to the availability of such devices. Basic video 

editing software, for example Windows Video Editor or iMovie, that usually come pre-

installed with laptop computers are sufficient tools for this project. After the pupils’ vid-

eos are shot and edited, they will be shown to the whole class in a festive “publishing 

ceremony”. This segment of the teaching experiment will mark the completion of the 

task and reflective conversation about each other’s videos and the learning process will 

sum up the lessons. 

Due to the corona virus epidemic of 2020, we were unable to implement the teaching 

experiment described in this paper into practice and therefore reflected on how to pos-

sibly extend the experiment for use as a multidisciplinary learning module. The aim of 

multidisciplinary modules is to increase dialogue between subjects and act as tools for 

integration. Our study group concluded that the reaction video format would be an ap-

propriate learning application for collaboration with subjects such as crafts, visual arts, 

as well as mother tongue and literature. Adding to the consumerist viewpoint of home 

economics, collaborating subjects could focus on the repairing and recycling of clothing 

(crafts), analysing rhetoric and verbal communication in the Youtube videos (mother 

tongue and literature), along with visual storytelling (visual arts). 
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In conclusion, our group agrees to have accomplished a teaching experiment that cor-

responds with the modern challenges that adolescents face in their day-to-day media 

environment. Applying the reaction video format into home economics is, in our opin-

ion, a successful way to incorporate ICT skills, promote self-efficacy and inspire crea-

tiveness in pupils. While the passive consumption of Internet videos is common prac-

tice in education, active video scripting, recording and editing requires a lot of back-

ground knowledge and initiative. During the design process, we evaluated our project 

and thought of possible issues related to it. We acknowledge that the lessons we have 

planned in this paper call for a committed and motivated teacher who is proficient in 

ICT tools and has an up-to-date understanding about social media phenomena. 
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m
e*vastaanottam

assa*oppilaita*ja*tervehdim
B

m
e*heitä.**

Luokassa*
*

8.20/11.10*
Aloitus*ja*pieni*orientointi*

tulevaan*
*

Tervehdim
m
e*ja*esittelem

m
e*itsem

m
e*ja*kerrom

B
m
e*m

itä*täällä*teem
m
e.*Taustalla*m

otivointikuva,*
josta*ilm

enee,*että*käsittelem
m
e*vaatteita*ja*m

aiB
nontaa*sekä*YouTube*–videoita.*

*

O
ppilaat*om

illa*paikoillaan*
**
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8.25/11.15*

O
rientoitum

inen*oppitunB
nin*sisältöön:*m

inä*vaatB
teiden*kuluttajana.*

*
Pow

erPoint*apuna*

M
inä*vaatteiden*kuluttajana*

*
O
ppilaat*pohtivat*pöytäryhm

issä*om
aan*vaatteiden*

kuluttam
iseen*liittyviä*asioita:*

*
B*Kuka*ostaa*vaatteeni?*

B*M
istä*vaatteeni*ostetaan?*

B*M
ikä*vaikuttaa*vaatteiden*valitsem

iseen?*
B*Hinta,*m

erkki*jne.?*
B*M

itä*vaatteelle*tapahtuu,*kun*en*enää*sitä*
käytä?*
*

Vihkoihin/tabletille/koneelle/puhelim
een*

(jokainen*tekee*om
at*m

uistiinpanot).*TäB
hän*palataan*ja*tehdään*uudet*m

uistiinB
panot*opetuskokonaisuuden*lopuksi.*

O
nko*vaatteisiin*vaikutB
tavat*tekijät*selvillä?*

8.35/11.25*
Pow

erpoint*apuna*

M
ainokset*

*
B*M

issä*kaikkialla*vaatteita*m
ainostetaan?*

B*O
lenko*törm

ännyt*vaatteiden*m
ainostam

iB
seen*sosiaalisessa*m

ediassa*ja*YouTubessa?**
B*M

inkälaisia*m
ainoksia*YouTubessa*on?*

*

Yleinen*keskustelu/ryhm
ittäin/opettajat*

johdattelevat,*tilanteen*m
ukaan*joustava*

toteutus*

Ym
m
ärtääkö*oppilaat*

m
ainonnan*m

oninaiB
suuden*ja*“piiloutum

iB
sen”?*

*
*Ym

m
ärtävätkö*oppilaat*

täm
än*m

onilukutaidon*
kautta?*

8.45/11.35*
Pow

erPoint*apuna*

Käydään*läpi,*m
itä*tubettam

inen*tarkoittaa*
*

• 
O
nko*ilm

iö*kaikille*tuttu?*
• 

Keitä*tubettajia*seuraan?*
• 

O
nko*heidän*videoissaan*vaatteita?*

• 
Tiesivätkö*nuoret,*että*tubettajat*saavat*
palkkaa*siitä,*että*tekevät*”kaupallista*yhB
teistyötä”*eli*m

ainostavat*yritysten*tuotB
teita?*

Yleinen*keskustelu/ryhm
ittäin/opettajat*

johdattelevat,*tilanteen*m
ukaan*joustava*

toteutus*
**

O
nko*keskustelu*aktiiB
vista*ja*saako*kaikki*

m
ahdollisuuden*osallisB

tua?*
*

Ym
m
ärtävätkö*oppilaat*

tubettam
isen*kaupalliB

suuden*tai*että*se*on*
jonkun*am

m
atti?*
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• 
M
itkä*ovat*tällöin*yrityksen*m

arkkinoinnin*
ja*m

ainonnan*tavoitteet?*
• 

M
iksi*he*valitsevat*juuri*näitä*tubettajia?*

*
Käydään*opettajajohtoisesti*läpi*term

it:*tuotesijoitB
telu,*vaikuttajam

arkkinointi*ja*piilom
ainonta*

!

9.00/12.30*

Esim
erkki*reaktiovideosta.*

*
Ryhm

ätehtävän*ohjeistus:**
ryhm

iin*jakautum
inen*ja*

tehtävänannon*läpikäynti*
yhdessä*

O
ppilaat*jaetaan*ryhm

iin*(2–4*hlö)*
Tehtävänanto*annetaan*oppilaille*kirjallisesti*ja*

suullisesti.*
*

Ryhm
ätehtävä:*Valitaan*som

evaikuttajan*YouTubeB
video,*jossa*keskiössä*on*vaatteet.*Pohditaan*seuB
raavia*asioita:*M

iten*vaatteet*ovat*esillä*videossa?*

Sisältääkö*video*m
ainoksia?*M

inkälaisia*m
ainoksia?*

O
nko*kuvauslaatikossa*linkkejä*ja*m

ihin*ne*vievät?*
N
äkyykö*videoilla*tuotteita,*joita*ei*esitellä?*

Tehdään*resurssien*m
ukaan*joko*kom

m
enttivideo.*

*
Annetaan*oppilaille*vaihtoehtoisia*videoita,*joista*
valita*sekä*katsotaan*esim

erkki*kom
m
enttivideosta.*

*
Lisänä/jos*aikaa...*Youtube*–videoita*“VloggaustuB

toriaali”,*josta*pääsee*katsom
aan*vinkkejä.*

Kirjallinen*ohje,*tulostettu*paperi*apuna.*
Lyhyt*ja*selkeä.*Pow

erilla*esim
erkkejä*viB

deoista,*jos*ei*ole*om
ia*tiedossa.*

*
Videot*kuvataan*puhelim

ella*ja*käytetään*
om

ien*koneiden*W
indow

s*Bjärjestelm
än*

Videoeditori(sovellusta*apuna.*M
uokaB

taan*ja*editoidaan*kykyjen*ja*innostuneiB
suuden*m

ukaan.*
*

M
ahdollista*tehdä*m

yös*puhelim
ella,*jolB

loin*editointi*ei*välttäm
ättä*onnistu,*sekä*

tabletilla,*joissa*m
erkistä*riippuen*on*

om
ia*sovelluksia.*

O
nnistuuko*ryhm

äytyB
m
inen*ja*työnjako?*
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Iltapäivän*
ryhm

ä!**
*

11.45–12.30*
Ruokailu*ja*
välitunti*

*
*

*
*

12.40*
Ryhm

issä*työskentelyä*
Videoiden*valinta,*suunnittelua*ja*käsikirjoituksen*
aloitusta*ennen*välituntia.*Korostetaan*suunnitelB
m
an*tärkeyttä*ja*kom

m
entoinnin*oikeellisuutta.*

M
ahdollisesti*useissa*eri*tiloissa,*äänitys*

vuorotellen*jossain*tietyssä*tilassa.*Esim
.*

luokan*erillinen*ovellinen*tila.*

Suunnitelm
a*tulee*hyB

väksyttää*opettajalla*
ennen*kuvauksen*aloitB

tam
ista.*

Aam
upäivän*

ryhm
ä!*

*
9.45–10.15*

Välitunti*
*

*
*

10.15/*
12.40–13.55*

Työskentely*jatkuu*

Käsikirjoituksen*tekem
istä,*suunnittelua*ja*videon*

kuvaus.*Täm
än*jälkeen*videoiden*editointia.*Videot*

(m
ahdollisesti)*valm

iiksi*täm
än*kerran*aikana,*m

utB
ta*on*aikaa*jatkaa*m

yös*ensi*kerralla.*
*

O
pettajat*kiertävät*auttam

assa.*
*

10.55/13.55*
Tunnin*lopetus*

Kiitos*hei*ja*ensi*kerralla*jatketaan!*�**
Seuraava*kerta:*Videoiden*esittely*ja*opetuskokoB

naisuuden*päättym
inen.**

Kaikki*om
illa*paikoillaan.*

*

***
*



 
5 

LIITE
 2  

Toisen opetuskerran tuntisuunnitelm
a 

*Y
hden opetuskerran tuntisuunnitelm

arunko, toinen opetuskerta 

* Ajankäyttö*
M
ILLO

IN
*

M
ITÄ*

Tehtävä*ja*sen*tavoite*
*

M
ITEN

*JA*M
IKSI*

O
petustapahtum

an*organisointi:*O
ppim

istehtävät,*opeB
tusm

enetelm
ät*ja*kriittiset*kohdat*tavoitteiden*saavutB

tam
iseksi*

*M
O
TIVO

IN
TI*

PEDAG
O
G
IN
EN

*TYÖ
VÄLIN

E*

M
ISSÄ*

M
ateriaalit*ja*väliB

neet*ja*oppim
isym

B
päristö*

*

PALAU
TE*

Tehtävän*tavoitteen*saavutB
tam

isen*arviointi*
*

8.15/11.00*
O
ppilaiden*saapum

inen*tunnille*
O
lem

m
e*vastaanottam

assa*oppilaita*ja*tervehdim
m
e*heitä.**

*
*

*

8.20/11.10*
(siirtym

ä*
edelliseltä*
tunnilta*vie*
aikaa*ipB
ryhm

ällä)*

Aloitus*ja*pieni*orientointi*tuleB
vaan*
*

M
uistellaan,*m

itä*tehtiin*viim
e*kerralla*ja*m

itä*jäi*m
ieleen.**

Tarkistetaan,*että*kaikki*tietävät,*m
istä*jatketaan*työskenteB

lyä.*

O
m
illa*paikoilla,*kaikB
ki*yhdessä*

*
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8.25/11.15*
(30*m

in?)*

Ryhm
ätyön*viim

eistely*(todelliB
sen*ajan*tarpeen*voi*arvioida*
vasta*ensim

m
äisen*tunnin*jälB

keen).*

Työskentely*jatkuu*jokaisella*ryhm
ällä*siitä,*m

ihin*on*viim
eksi*

jäänyt.* 
*

Bvideoiden*editointi*jatkuu*
(Btoivottavasti*kaikki*on*kuvattu)*

Bryhm
än*suunnitelm

a,*m
itä*aikoo*kertoa*m

uille*videoiden*
katsom

isen*yhteydessä*
Bryhm

än*pohdinta,*m
itä*on*oppinut*

*
(M

ahdollisia*lisätehtäviä:*KilpailuB*ja*kuluttajaviraston*testi*tai*
tiedonhakua*liittyen*käsiteltäviin*aiheisiin.*Jos*välipalan*jättää*
pois*tai*jos*on*nopea*ryhm

ä*videoiden*osalta,*m
ahtuu*tälle*

kerralle*m
yös*vaatteen*hinnan*m

uodostum
iseen*liittyvää*asiB

aa*laajem
m
inkin.)*

O
m
at*työpisteet*

O
ppilaiden*om

a*aktiivisuus*ja*
pohdinnat*henkilökohtaisista*
lähtökohdista,*ei*tarvitse*vältB
täm

ättä*jakaa*edes*m
uulle*

ryhm
älle.*

Iltapäivän*
ryhm

ä!*
*

11.45–12.30*

Ruokailu*ja*välitunti*
*

*
*

8.55/12.30*
(30*m

in?)*
Välipalan*valm

istus*

Pienryhm
ittäin*valm

istetaan*välipalaa,*joka*syödään*sam
alla*

kun*katsellaan*kaikkien*valm
iit*reagointivideot.*

O
pettaja*ohjeistaa,*oppilaat*tekevät*itse*työnjaon.**

*
Ehdotus:*Kotitaloustaito*s.*114*fetatäytteisiä*w

rappeja*ja*s.*
120*suklaavaahtoa.*

O
ppilaat*valm

istavat*
välipalan,*opettaja*
ehtii*tarkistaa*ja*siirB
tää*videot*valm

iiksi*
esitystä*varten.*

Kuinka*työnjako*sujuu?*
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9.25/13.00*
10*m

in*
Keittiön*siivous*

Katetaan*ruokapöydät*nätisti*ja*siivotaan*keittiöt.*
*

*

9.35/13.10*
(45*m

in?)*
Reagointivideoiden*katselu*

Katsotaan*kaikkien*reagointivideot*ja*ryhm
äläiset*saavat*kerB

toa*om
asta*videostaan.*Keskustellaan*koko*ryhm

än*kanssa*
ajatuksia*herättävistä*asioista.*Syödään*yhdessä*sam

aan*aiB
kaan.**

*
(Voisi*m

yös*toteuttaa*yhteisenä*noutopöytänä,*jolloin*jokaiB
nen*pienryhm

ä*valm
istaa*tarjolle*erilaisia*välipaloja*tai*m

uita*
pieniä*tarjottavia*koko*ryhm

älle.)*

O
m
illa*paikoilla,*kaikB
ki*yhdessä*

Hum
anistinen*näkökulm

a:*viB
deoiden*arvo*oppilaille*itselB
leen,*ei*niinkään*täydellinen*

tiedonjakam
inen*tai*m

uu*m
itatB

tavissa*oleva*asia.*

Aam
upäivän*

ryhm
ä!*

*
9.45–10.15*

Välitunti*
Katsotaan*1–2*videota*m

ahdollisesti*ennen*välituntia.*
O
m
illa*paikoilla,*kaikB
ki*yhdessä*

*

10.50/13.50*
O
ppilaiden*om

a*reflektio*

!
Toistetaan*ensim

m
äisen*

kerran*aloitustehtävä!*YksiB
lötehtävä.*

*
O
ppilaat*pohtivat*pöytäB

ryhm
issä*om

aan*vaatteiden*
kuluttam

iseen*liittyviä*asioiB
ta:**

!"Kuka"ostaa"vaatteeni?"
!"Mistä"vaatteeni"ostetaan?"

Vihkoihin,*tabletille,*
puhelim

een*(käytänB
nön*m

ukaisesti)*
Palataan*ensim

m
äiB

sen*kerran*m
uistiinB

panoihin*ja*pohdiB
taan,*onko*tapahtuB

nut*m
uutosta.*

M
alttavatko*oppilaat*keskittyä*

ja*löytävätkö*m
ahdollisia*uusia*

asioita?*
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!"Mikä"vaikuttaa"vaatteiden"
valitsem

iseen?"
!"Hinta,"m

erkki"jne.?"
!"Mitä"vaatteelle"tapahtuu,"
kun"en"enää"sitä"käytä?"

*
*

10.55/13.55*
Palaute*

Kerätään*palautetta*oppilailta*m
olem

m
ista*opetuskerroista*

valm
iin*palautelom

akkeen*avulla.**
Kirjallisena,*flinB
ga/paperilom

ake.**

Palaute*tulee*opetustilanteesta*
opettajalle.*Ei*arvostella*toisten*

töitä!*

11.00/14.00*
Tunnin*lopetus*

Kiitos*ja*hei,*oli*hauska*O
peta*toisin*–kokeilu*:)*

*
*

***
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LIITE 3  
Opetuskerran Powerpoint –esitys 
!
!
!
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LIITE 4 
Tehtävänanto- ja kuvakäsikirjoituslomake  
 
  
Ryhmätehtävä YouTube –videoista  
!
Tehtävänne on pareittain (aamun ryhmä) tai kolmen hengen ryhmässä (iltapäi-

vä) valita YouTube –video, jonka aiheena on vaatteet ja pukeutuminen. Videon 

pituus alle 15 min. Katsokaa videota huolellisesti (vaikka useampaan kertaan) ja 

pohtikaa seuraavia kysymyksiä:  !

 !

1. Miten vaatteet ovat esillä videossa?  

2. Sisältääkö video mainoksia? Minkälaisia mainoksia?  

3. Onko kuvauslaatikossa linkkejä ja mihin ne vievät?   

4. Näkyykö videoilla tuotteita, joita ei esitellä?  

5. Miten video voisi vaikuttaa nuoreen katsojaan?  

 !

Tehkää huomioistanne muistiinpanoja.  
!
Seuraavaksi on tarkoitus tehdä oma kommenttivideo liittyen edellä mainittuihin 

kysymyksiin. Kommenttivideon tekeminen alkaa käsikirjoituksen laatimisella. 

Käsikirjoituksen tulee sisältää tarkka suunnitelma omasta kommenttivideosta: 

mitä sanotaan, kuka sanoo, milloin sanotaan, mihin kohtaan alkuperäistä video-

ta asia liittyy ja miten kuvataan. (Paperin kääntöpuolella on tilaa käsikirjoituksel-

le.)   
!
Videoita on tarkoitus kuvata sivutilassa. Aikaa tämän tekemiseen on lopputunti. 

Videot on tarkoitus saada kuvattua tällä kerralla ja mahdollisesti aloittaa editoin-

tia. Videoissa ei tarvitse näkyä henkilöitä, myös pelkkä puheen nauhoittaminen 

sopii hyvin.  
!
Ensi viikolla tehdään videot valmiiksi, katsotaan ja keskustellaan kaikkien vide-

oista yhdessä.!
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LIITE 5  
Palautekyselylomake oppilaille 
 

 

 

Ympyröi(seuraavista(hymiöistä(sopiva:(((
(
 
1.(Oppituntien(aiheet,(vaatteet,(mainonta(ja(Youtube(olivat(minusta(kiinnostavia:((

  �  �  �  (
2.(Videoiden(tekeminen(oli(mielestäni(kivaa:((

  �  �  �  �  
3.(Videoiden(tekeminen(ryhmäni(kanssa(sujui(hyvin:(((

 �  �  �  � (
4.(Opin(uusia(asioita:( 

  
5.(Mitä(terveisiä(haluat(lähettää(opetusharjoittelijoille:( 
(

 


