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1 Johdanto 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS, 2014) korostuu entistä 

enemmän oppilaan rooli aktiivisena toimijana. Oppiminen nähdään sosiaalisena tiedon 

konstruointiprosessina, jonka rakentumisessa hyödynnetään arjesta tuttuja ilmiöitä 

(POPS, 2014). Kotitalouden oppiaineessa korostetaan taitoa toimia erilaisten ihmisten 

kanssa erilaisissa ympäristöissä kestävästi ja vastuullisesti (mts. 437–439), mihin 

pyrimme ohjaamaan oppilaita laatimamme opetuskokonaisuuden avulla. 

 

Suunnittelimme ainedidaktisen kehittämisprojektin Päivä ruokabloggaajana -aiheen 

ympärille, mikä mahdollistaa aiheeseen tutustumisen ilmiölähtöisesti ja eri näkökulmat 

huomioon ottaen. Oppimiskokonaisuus kehittää oppilaan median- ja 

mainonnanlukutaitoa sekä kannustaa luovuuden ja esteettisyyden toteuttamiseen, jotka 

ovat perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä laaja-alaisen osaamisen (POPS, 

2014, ss. 282–283) että kotitalouden oppiaineen (mts. 438–439) mukaisia tavoitteita.  

 

Kehittämisprojektimme päätavoitteena on auttaa oppilaita tunnistamaan keinoja, joilla 

heidän kuluttamiseensa pyritään vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa. 

Tavoitteenamme on tutustuttaa oppilaat mainontaa koskeviin sääntöihin hyödyntäen 

ikäryhmälle tyypillisiä toimintaympäristöjä. Tavoitteet saavutetaan hyödyntämällä 

sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia lähestymistapoja sekä narratiiveja, 

jotka vahvistavat oppilaan omakohtaisuuden kokemusta. 

 

Haastoimme osaamistamme hyödyntämällä kehittämisprojektissa meille vieraampaa 

narratiivista opetustapaa, mikä soveltuu hyvin opintojakson Opeta toisin -teemaan. 

Narratiivien avulla opetettavat aiheet koetaan usein omakohtaisempina (Yrjänäinen & 

Ropo, 2013, s. 17), mikä mahdollistaa erilaisten näkökulmien huomioimisen sekä 

ilmiöiden tunnistamisen kokonaisuutena. Tietynlaiset narratiivit voivat myös vahvistaa 

oppijan toimintakykyä yhteiskunnan jäsenenä (Yrjänäinen & Ropo, 2013, s. 17) ja 

tavoitteenamme onkin oppia laatimaan sellaisia narratiiveja, jotka tukevat oppilaan 

kehittymistä kohti yhteiskunnallisesti aktiivista toimijuutta. 

 

Opintojakson Opeta toisin -teema näyttäytyy kehittämisprojektissa vallitsevan 

yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi myös toisella tavalla, kun keväällä 2020 koulut 

suljettiin koronavirustaudin (COVID-19) leviämisen hidastamiseksi. Sen sijaan, että 

toteuttaisimme opetuskokonaisuuden koulussa, suunnittelimme samasta 
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kokonaisuudesta myös toisen, etäopetukseen soveltuvan version. Pyrimme 

soveltamaan lähiopetukseen suunnittelemaamme tuntisuunnitelmaa etäopetukseen 

sopivaksi mahdollisimman pienillä muutoksilla. Suunnitelmien tavoitteet ovat yhtenäiset, 

vaikka niiden sisällöt ja toteutustavat poikkeavat osin toisistaan.  
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2 Nuoret ja media 
 
2.1 Mediakasvatus 
 
Kaikissa oppiaineissa tulisi kehittää oppilaiden medialukutaitoa (POPS, 2014, s. 22). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mediakasvatus on osana 

toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa periaatteissa sekä laaja-alaista osaamista 

osioissa monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen. Mediakasvatus kytkeytyy kuitenkin myös moneen 

muuhun peruskoulun kasvatustehtävään, kuten tasa-arvoon, demokratiaan, 

yhdenvertaisuuteen sekä aktiiviseen toimijuuteen ja oppimiseen (Rasi & Kangas, 2018, 

s. 13).  

 

Media ja digitaalisuus ovat vahvasti läsnä oppilaiden arjessa, ja sosiaalinen media on 

nuorten pääasiallinen informaation lähde (Rasi & Kangas, 2018, s. 13; Wilska, 2018, s. 

46). Nuoret kokevat tarvitsevansa opetusta sosiaaliseen mediaan liittyvissä asioissa, 

kuten kriittisessä ajattelussa ja turvallisuudesta huolehtimisessa (Pönkä, 2018, ss. 104–

105). Media voi vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin niin negatiivisesti kuin positiivisestikin. 

Digitaalisen median käyttö voi tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa, joten 

mediakasvatuksella on tärkeää tarjota tähän tukea. Opettajan tulisi ennaltaehkäistä ja 

ratkaista digitaalisen median käyttöön liittyviä ongelmatilanteita. Mediakasvatuksessa 

tulisi huomioida oppijoiden oma elämismaailma, ja opettajan tulisi pohtia, minkälaiset 

monilukutaidot ovat tarpeellisia juuri kyseisille oppilaille. (Rasi & Kangas, 2018, ss. 13–

20.) Yksi mediakasvatuksen tavoitteista on tuottaa oppilaille positiivisia 

oppimiskokemuksia sekä vahvistaa heidän suhdettaan mediaan. Vähitellen kehittyviä 

mediataitoja voidaan vahvistaa elämyksellisyyden kautta kokeilemalla erilaisia 

mediatoimijuuden rooleja leikin tai mediasisältöjen vapaan tuottamisen avulla. 

(Kerhokeskus, 2011, ss. 19–27.) 

 

Kerhokeskus (2011, ss. 19–22) on jaotellut mediataidot neljään toisiinsa 

integroituneeseen osa-alueeseen, joita tulee kehittää mediakasvatuksessa 

samanaikaisesti. Vaikka Kerhokeskuksen julkaisusta on yhdeksän vuotta aikaa, ja 

sosiaalinen media sekä siihen liittyvät mediataidot osittain muuttuneet, uskomme, että 

kyseistä jaottelua voidaan hyödyntää myös 2020-luvulla. Mediataidot ovat jaettu luoviin 

ja esteettisiin taitoihin, joihin keskitymme kolmannessa luvussa sekä 

vuorovaikutustaitoihin, kriittisiin tulkintataitoihin ja turvataitoihin. Vuorovaikutustaidot 
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näkyvät esimerkiksi yhteydenpitona muihin median avulla ja omien mielipiteiden esille 

tuomisessa, ja näitä voidaan harjoitella sijaiskokemusten kautta. Kriittiset tulkintataidot 

sisältävät oppilaan pohdintaa mediasisältöjen luotettavuudesta sekä mainonnan 

vaikutuksista. Median käytön turvataitojen avulla oppilas osaa välttyä ikäviltä 

kokemuksilta ja haitalliselta sisällöltä, arvioida mediasisältöjen laillisuutta ja eettisyyttä, 

ja hän ymmärtää omia oikeuksia ja velvollisuuksiaan. (Kerhokeskus, 2011, ss. 19–22.) 

 

Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää oppimisen tukena esimerkiksi 

projektityöskentelyssä ja yhteisöllisessä oppimisessa (Pönkä, 2018, s. 107), mikä sopii 

hyvin valitsemaamme sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Esteenä sosiaalisen 

median käytölle opetuksessa voi olla laitteiden vähyys kouluissa, mutta tämä voidaan 

ratkaista hyödyntämällä oppilaiden omia laitteita. Sosiaalisen median hyödyntäminen 

opetuksessa voi kehittää oppilaiden taitoja monipuolisesti esimerkiksi tiedonhaussa ja 

viestinnässä sekä kriittisen ajattelun lisäämisessä. Oppilaiden kanssa tulisi keskustella 

siitä, millaisia lakeja, velvollisuuksia sekä oikeuksia sosiaalisen median käyttöön liittyy. 

Kun aletaan harjoitella monilukutaitoa, oppilaat voivat tuottaa sosiaalisen median 

sisältöjä yksin ja yhdessä sekä aluksi koulun suljetuilla sosiaalisen median alustoilla. 

Nuorten on tärkeää oppia arvioimaan sosiaalisessa mediassa esiintyvien tekstien 

tarkoituksia, kuten sitä, onko tekijän tarkoituksena esimerkiksi viihdyttää, kertoa oma 

mielipide tai myydä jotakin. Aloittelevina sosiaalisen median käyttäjinä nuoret tarvitsevat 

paljon harjoitusta esimerkiksi piilomarkkinoinnin tunnistamiseen, ja opettaja voi antaa 

tehtäviä sosiaalisen median sisältöjen tarkasteluun tai hän voi itse näyttää mallia 

sisältöjen arvioinnista. (Pönkä, 2018, ss. 107–117.) Pönkä (2018, ss. 113–114) on 

listannut esimerkkejä sosiaalisessa mediassa tehtävistä monilukutaitoa harjoittavista 

tehtävistä, joista itse sovellamme omassa opetuskokeilussamme ainakin kohtia “Minä 

sosiaalisen median käyttäjänä”, “Blogien kirjoittaminen yksin tai ryhmässä” ja 

“Sosiaalisen median mainosten havainnointi”.  
 

2.2 Vaikuttajamarkkinointi Instagramissa 
 
Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista 

yhteistyötä, jonka tavoitteena on kasvattaa yrityksen myyntiä tai brändin tunnettuutta 

(Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019). Vaikuttajamarkkinoinnin lopputuote voi olla 

esimerkiksi sosiaaliseen mediaan julkaistu video, kuva tai teksti, jonka toteuttamisesta 

vaikuttaja saa palkkion.  
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Vaikuttajamarkkinoinnissa – kuten kaikessa markkinoinnissa – tulee huomioida 

mainoksen kohderyhmän ikä. On huomioitava, että lapsen kyky ymmärtää mainoksen 

merkitys on rajallinen (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019), minkä takia mainontaa 

säädellään ja valvotaan tarkasti. Mikäli vaikuttajan seuraajakunta koostuu lähes 

pelkästään lapsista ja nuorista tai hän tuottaa sisältöä nimenomaan näille ryhmille, 

mainostamisesta tulee yhä säännellympää (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019). Lapsiin 

kohdistetussa mainonnassa ei saa käyttää suoria ostokehotuksia eikä lasta saa kehottaa 

pyytämään vanhempia hankkimaan tuotetta. Mainoksen pääsanomana ei saa käyttää 

voimakkaasti lapsen tunteisiin vetoavaa peliä, sarjakuvahahmoa, kylkiäislelua tai 

kilpailua. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019.) 

 

Kuluttajansuojalaki velvoittaa yrityksiä toteuttamaan tunnistettavaa markkinointia, mikä 

koskee myös vaikuttajamarkkinointia (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019). 

Kuluttajansuojalaki velvoittaa markkinoijan ilmoittamaan, milloin hänen julkaisemansa 

kuva on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä yrityksen kanssa. Yritykset ja 

ammattimaiset vaikuttajat, joille sosiaalinen media on elinkeino, ovat aina vastuussa 

mainoksen tunnistettavuudesta. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019.) 

 

Kuluttaja-asiamiehen vuonna 2019 tekemässä linjauksessa ohjeistetaan kaupallisen 

yhteistyön asianmukaiseen merkitsemiseen (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019). 

Linjauksen mukaan mainoksesta tulee ilmoittaa Instagram-kuvassa aina kahdella 

tavalla. Ensisijaisesti mainoksesta tulee ilmoittaa palvelun oman merkintätyökalun 

avulla, mikäli sen käyttö on mahdollista. Sen lisäksi tekstikentän alkuun tulee asettaa 

maininta ‘’Mainos/kaupallisessa yhteistyössä [yrityksen] kanssa’’, ja teksti tulee kirjoittaa 

sillä kielellä, millä mainoksena toimiva Instagram-kuva, video tai Instagram-Story on 

toteutettu. Julkaisuissa tulee ilmoittaa myös ilmaiseksi saaduista tuotteista, vaikka niiden 

mainostamisesta ei saisikaan rahallista vastinetta. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2019.) 
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3 Pedagogiset lähtökohdat 
 

3.1 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 
 
Konstruktivismi on Tynjälän (2002, ss. 162–163) mukaan tietoteoreettinen näkemys 

tiedon olemuksesta ja sen hankkimisen tavoista. Siinä tieto nähdään joko yksilön tai 

sosiaalisen yhteisön rakentamana ja oppiminen aktiivisena, kognitiivisena sekä 

sosiaalisena toimintana, jossa uusi tieto rakennetaan vanha tieto huomioiden ja 

metakognitiivisia taitoja kehittäen. Oppijan rooli on siis aktiivinen ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen merkitys suuri. (Mts. 162–163.) Oppiminen on oppijan aktiivista 

kognitiivista toimintaa, jossa oppija rakentaa uutta tietoa aiempien kokemustensa sekä 

tietonsa pohjalta. Oppija on aktiivinen tiedon rakentaja ja merkityksien etsijä. (Kauppila, 

2007, ss. 113–114.) Tiedon rakentumista vahvistetaan hahmottamalla asioiden välisiä 

syy-seuraussuhteita, mikä mahdollistuu erityisesti projekti- ja ongelmanratkaisutehtävien 

avulla (Peda.net, 2020). Oppiminen ei ole vain tiedon siirtämistä opettajalta oppijalle, 

vaan oppimisessa korostuvat oppimistoiminnot. Opettajan rooli voidaan nähdä 

esimerkiksi ohjaajana, asiantuntijana ja organisoijana.  (Kauppila, 2007, ss. 42–43.)  

 

Konstruktivismi itsessään ei ole yhtenäinen teoria, vaan se käsittelee yleisesti tiedon 

olemusta itsenäisenä paradigmanaan. Konstruktivistisella oppimiskäsityksellä on eri 

suuntauksia, mutta niitä yhdistää näkemys siitä, että tieto on aina yhteisöjen sekä 

yksilöiden itsensä rakentamaa. (Hacking, 2009, s. 81.) Konstruktivismin eri suuntausten 

painottaminen vaikuttaa opettajan rooliin sekä hänen tekemiinsä pedagogisiin 

ratkaisuihin opetuksessa. Konstruktivismi jakautuu moniin eri suuntauksiin, kuten 

sosiokonstruktivismiin, joka on 2000-luvulla korostunut oppimisessa. (Kauppila, 2007, 

ss. 42–43.) 

 

Sosiokonstruktivismi korostaa tiedonmuodostuksen diskursiivista sekä 

vuorovaikutuksellista ja sosiaalista luonnetta (Kauppila, 2007, s. 48; Yrjänäinen & Ropo, 

2013 s. 22). Siihen kuuluu näkemys yhteistoiminnallisuudesta, joka on sosiaalista 

toimintaa, jossa hyödynnetään synergiaa (Kauppila, 2007, s. 116). Sosiokonstruktivismi 

katsoo oppimista hyvin yhteisöllisestä näkökulmasta, jossa merkitykset syntyvät 

yhteisöllisistä prosesseista ja jatkumoista (Yrjänäinen & Ropo, 2013, s. 22). Oppiminen 

on laaja-alainen prosessi, johon kuuluvat esimerkiksi oppijan identiteetin kehittyminen, 

yhteistyö, itseohjautuvuus, reflektiivisyys sekä oppijan sisäisen motivaation kehittyminen 

(Kauppila, 2007, ss. 48–50). Edellä mainittujen taitojen kehittäminen edellyttää oppilaalta 

oman työskentelyn arviointia, jota harjoitellaan omien tavoitteiden pohjalta. Myös pari- ja 
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pienryhmätyöskentelyn avulla oppilasta autetaan arvioimaan omaa suhdetta toisiin. 

(Peda.net, 2020.) Opettajalta odotetaan oppijan ohjaamista itseohjautuvaksi ja 

osallistuvaksi (Kauppila, 2007, ss. 48–50; Peda.net, 2020). 

 

Rakensimme opetuskokeilun sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaiseksi, sillä 

halusimme huomioida sekä opetussuunnitelman sosiokonstruktivistisen painotuksen, 

että omat oppimisteoreettiset näkemyksemme. Koemme tiedon rakentamisen ja 

yhdessä oivaltamisen toimivan oppimisessa avaintekijöinä, mikä vaikutti 

oppimiskäsityksen valintaan. 

 
3.2 Luovat ja esteettiset taidot  
 
Luovuudella tarkoitetaan jonkin uuden luomista. Toimintaa voidaan Uusikylän (2012, s. 

57) mukaan pitää luovana silloin, kun toiminnassa päästään ratkaisuun, joka sisältää 

tekijälle uusia elementtejä. Luovuutta voi esiintyä minkä tahansa älykkyyden osa-

alueella, kuten kielellisessä, kehollis-kinesteettisessä tai musiikillisessa älykkyydessä 

(Mts. 75–76). 

 

Luovuus on olennainen osa kotitalousopetusta, sillä oppiaine kuuluu taito- ja 

taideaineisiin, joissa annetaan aikaa luovuudelle ja taiteelle (Janhonen-Abruquah, 

Heino, Pöntinen & Haveri, 2015, s. 33). Kotitalousopetuksessa luovuus näyttäytyy 

esimerkiksi kodin estetiikkana, kattamisena ja somistamisena (mts. 35). Luovuuden 

edistäminen ja siihen kannustaminen onkin yksi kotitalousopetuksen tavoitteista (POPS, 

2014, s. 437). Luovuuden mahdollistaminen on myös osa useamman laaja-alaisen 

osaamisen sisältöjä, kuten Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Luovuuden nähdään myös edistävän 

yhdessä tekemisen ja keskittymisen ohella ajattelun ja oppimaan oppimisen 

kehittymistä. (Mts. 20; 282–284.)  

 
Estetiikan käsitettä voidaan Vuorisen (1993, s. 13) mukaan käyttää useissa eri 

yhteyksissä. Se voi ilmaista jonkin teosjoukon yhteistä luonnetta, ihmisten ihailun 

kohdetta tai filosofian haaraa, johon kuuluvat taiteen ja kauneuden filosofia. Esteettinen 

arvo voidaan nähdä ihanteiden lisäksi siinä, miltä jokin näyttää tai kuulostaa. (Mts. 13–

18.) Perustarpeensa saavutettuaan, ihminen pyrkii luonnostaan täyttämään 

esteettisyyden tarpeitaan (Palojoki, 2000, s. 101). Nykyään esteettisyyttä pidetään 

Naukkarisen (2011) mukaan aiempaa tärkeämpänä ja se huomioidaan yhä useammissa 

yhteyksissä. Tähän ovat syynä esimerkiksi elintason nousu, vapaa-ajan määrän 
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lisääntyminen ja valintojen määrän kasvu. Esteettisyys on osa arkea, jolloin myös 

tekomme ovat väistämättä esteettisiä. (Mts. 19–39.)  

 

Syömisen ja ruokailun yksi merkittävistä osa-alueista on estetiikka. Ruoan ulkonäöllä on 

olennainen merkitys sille, mitä siitä ajattelemme ja miten ruoan maistamme. Ruoan 

houkutteleva asettelu lautaselle ja annoksen esteettisyys saa ihmiset pitämään ruoasta 

enemmän. Tämä käy ilmi muun muassa Zellnerin, Lossin, Zearfossin ja Remolinan 

(2014) tutkimuksesta, jossa koehenkilöille tarjottiin sama ateria kahdella eri tavalla 

lautaselle aseteltuna. Koehenkilöt pitivät esteettisemmin asetellusta annoksesta selvästi 

enemmän. Myös Zampollo, Wansink, Kniffin, Shimizu ja Omori (2012) ovat 

tutkimuksessaan selvittäneet ruoan esteettisyyden kokemista. Heidän mukaansa ruoan 

esteettisyyden arvioinnissa merkitystä on muun muassa värien määrällä ja yhdistelmällä, 

eri komponenttien määrällä ja asettelulla, pääraaka-aineen sijainnilla lautasella sekä 

sillä, kuinka täynnä lautanen on. Tutkimuksessa eri maiden kansalaiset suosivat tietyiltä 

osin erilaisia asioita ruoka-annoksen esteettisyydessä. Esteettisyyden kokeminen onkin 

nimenomaan kulttuurisidonnaista ja kokemuksena se muodostuu useista eri asioista 

kokonaisvaltaiseksi elämykseksi (Kinnunen, 2000, s. 241). Seuraavaksi tarkastelemme 

estetiikkaa ruoan ja kotitalousopetuksen konteksteissa. 

 

Esteettisyys on olennainen osa myös peruskoulun opetusta, sillä perusopetuksen 

opetussuunnitelman (POPS, 2014, ss. 15–16) arvoperustassa esteettisyys mainitaan 

eettisyyden ohella näkökulmana, joka ohjaa pohtimaan elämän arvoja. Laaja-alaisen 

osaamisen osalta esteettisyys huomioidaan kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen 

ja ilmaisun (L2) alueella oppilaiden kannustamisena esteettisyyden edistämiseen ja sen 

ilmenemismuodoista nauttimiseen. Myös kotitalousopetuksessa esteettisyys ilmenee 

osana käytännön toimintataitojen tavoitteita estetiikan huomioimiseen kannustamisena. 

(Mts. 282, 438.) Tässä opetuskokeilussa kannustamme oppilaita huomioimaan 

esteettisyyden kontaktiopetuksen keksikakkujen, sekä etäopetuksen ruokien tai 

leivonnaisten suunnittelussa, toteutuksessa, tarjoilussa ja kuvien ottamisessa. 

Huomioimme myös sen, että esteettisesti miellyttävä voi tarkoittaa eri oppilaille eri 

asioita. Näin ollen kannustamme heitä käyttämään luovuuttaan ja harjoittelemaan 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan kaikkia ryhmän jäseniä miellyttävän lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Uskomme, että erityisesti tuotosten esittely sosiaalisessa mediassa 

(koulun oma Instagram-tili) motivoi ja kannustaa oppilaita pyrkimään kohti esteettistä 

lopputulosta. 
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Ruoka on suosittu aihe valokuvauksessa, jolla voidaan ilmentää taiteellisuutta ja 

esteettisyyttä monipuolisesti (Ruokatieto, 2006).  Nykyään kuvaaminen ja omien kuvien 

julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on arkipäivää monille nuorille. Tässä projektissa 

halusimme tuoda tämän ajankohtaisen ilmiön osaksi kotitalousopetusta ja innostaa näin 

nuoria kotitaloudellisten taitojen kehittämiseen sekä luovuuden ja esteettisyyden 

harjoitteluun. Manninen ja Palojoki (2012, s. 80) kertovat Harperiin (2002) viitaten, että 

kuvaärsykkeeseen reagoiminen poikkeaa ihmisellä verbaaliseen ärsykkeeseen 

reagoimisesta, sillä kuvien herättämä tietoisuus on syvempi kuin sanojen. Kuvaan 

voidaan tallentaa hetki, muisto ja tapahtumat, jolloin sen avulla voidaan tavoittaa 

kuvassa näkymättömiäkin asioita, kuten tunnelma kuvan ottamishetkellä. (Mts. 80.) On 

siis luontevaa, että nuoretkin nauttivat hetkien taltioimisesta kuviin. Myös kuvien 

julkaisemisella on oma merkityksensä, sillä näin oman kokemuksen voi jakaa muiden 

kanssa. Uskomme, että oppilaiden itse omista tuotoksista ottamien kuvien jakaminen 

sosiaalisessa mediassa (koulun Instagram-tilillä, mikäli oppilas antaa tähän luvan) on 

yksi oppilaita erityisesti motivoiva keino huolelliseen työskentelyyn, luovuuteen ja 

esteettisyyteen kannustamisessa. Oppilaiden mediataitoja voidaan kehittää tuottamalla 

erilaisia mediasisältöjä, hyödyntäen oppilaiden luovuutta ja esteettisiä taitoja 

(Kerhokeskus, 2011, s. 19). 

 

Opetuskokeilussa tarkoituksenamme on rohkaista oppilaita käyttämään vapaasti 

luovuuttaan. Tähän pyrimme tarinallisella tehtävänannolla, joka kannustaa luovuuden 

käyttöön tuotoksen suunnittelussa, toteutuksessa ja lopputuloksen kuvaamisessa sekä 

kuvatekstin kirjoittamisessa. Oppilaille annetaan siis ”vapaat kädet” toteuttaa leivoksista 

tai ruoista haluamansa näköiset ja tarjoamme muun muassa erilaisia 

koristeluvaihtoehtoja. Kontaktiopetuksessa näytämme kuvia valmiista leivoksista 

inspiraation lähteeksi, ja etätehtävissä kannustamme inspiraation etsimiseen 

internetistä. Lähiopetuksessa emme kuitenkaan sallineet leivosohjeen soveltamista 

muilla tavoilla taloudellisten ja ajankäytöllisten resurssien rajallisuuden vuoksi. 
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3.3 Narratiivisuus 
  
Yrjänäinen ja Ropo (2013, s. 17) tarkastelevat artikkelissaan koulussa tapahtuvaa 

oppimisen ja opetuksen problematiikkaa. Heidän artikkelinsa keskittyy erityisesti 

narratiivisten prosessien merkitykseen opetuksessa. Narratiivisella oppimisella 

tarkoitetaan, että merkitykset sekä niistä muodostuvat narratiivit luovat opetuksessa 

esillä olevista ilmiöistä sekä asiakokonaisuuksista jotain omakohtaisempaa. Opiskelu 

käsitetään narratiivisena prosessina, jossa opiskelijan sekä opettajan kertomukset, 

kokemukset sekä niitä koskevat merkitykset kohtaavat. Narratiiveja voi olla sekä 

yksilöllisiä että jaettuja. (Yrjänäinen & Ropo, 2013, s. 17.) Tietynlaiset narratiivit voivat 

vahvistaa oppijan toimintakykyä yhteiskunnan jäsenenä. Koulun yleisenä tehtävänä on 

tukea oppilaiden kasvua eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä 

ihmisyyteen (POPS, 2014, s. 18).  

  

Yrjänäisen ja Ropon mukaan (2013, s. 25) narratiivi ja tarina eivät ole synonyymejä 

keskenään. Tarina sisältää kertomuksen eli narratiivin, mutta narratiivi ei sisällä 

kertomusta. Narratiiveihin liittyy vahvasti identiteetin käsite. Identiteetin syntyminen 

katsotaan narratiivisen prosessin sivutuotteeksi ja se muotoutuu jatkuvasti elämämme 

aikana. Identiteetti ei ole vain yksilön muodostama konstruktio, vaan ympäristö, 

esimerkiksi koulumaailma osallistuu tähän prosessiin. Koulu tarjoaa jatkuvasti erilaisia 

roolimalleja sekä rooleja opiskelijalle. (Yrjänäinen & Ropo, 2013, ss. 29–30.)  

  

Opetuksen tulisi ylläpitää oppilaan narratiiveja sekä tietoa konstruoivia prosesseja. 

Nämä opetuksen tuottamat kertomukset jäsentyvät ja juonellistuvat, mikä tuottaa oppijan 

toimintakyvyn vahvistumista. Jos halutaan oppia narratiivisesti, edellyttää se myös 

opettajan omaan identiteettiin sitoutuvaa toiminnallista osaamista, jonka tavoitteena on 

vahvistaa sekä kehittää oppijan toimintakykyä narratiivien avulla. Koulun tavoitteena on 

muokata oppilaan itse muodostamia narratiiveja kohti universaalimpia, yleisesti 

hyväksyttäviä merkityksiä. Opettaja haluaa opetuksessa kehittää oppilaan toimintakykyä 

eikä vain kartuttaa oppilaan tietoja ja taitoja. Näin opettaja ja oppilas ovat toimijoita, 

tarinan toimeenpanijoita sekä tutkijoita. (Yrjänäinen & Ropo, 2013, ss. 31, 42.) 

Yrjänäinen ja Ropo (2013, s. 42) tiivistävät lopuksi oppimisen narratiivista luonnetta ja 

nostavat esiin sen, että oppimisen ytimenä ovat eri tasoiset narratiivit, joista oppilas 

muodostaa merkityksiä itselleen. Tiivistettynä narratiivisen oppimisen prosessi koostuu 

kertomusten rakentumisesta sekä merkitysten luomisesta.  
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Yrjänäinen ja Ropo (2013, s. 19) pohtivat artikkelissaan myös oppimisen puutteiden ja 

vaikeuksien syitä. He toteavat, että osa oppimisen puutteista voi johtua siitä, että 

opetettuja asioita ei koeta itselle tutuiksi ja ne voivat olla irrallisia sekä etäisiä omaan 

elämänpiiriin suhteutettuna. Tarvitaan siis jotain, mikä tekee opittavista asioista 

merkityksellisiä, jotta opittavat asiat voidaan sisäistää. Merkitysten luomiseen on 

olemassa erilaisia teorioita. Narratiivin merkitykset voidaan mieltää yhteen liittäväksi 

konstruktioksi. Narratiivissa kielennetään erilaiset merkitykset ja lopulta kaikki liittyy 

yhteen kielennetyssä kertomuksessa. Narratiivit korostuvat kognitiivis-narratiivisessa 

prosessiajattelussa, jossa korostetaan ihmisen pyrkimystä mieltää kokemukset ja 

maailma yhteisenä kokonaisuutena. Muodostamme jatkuvasti elämäkerrallisia 

narratiiveja ja niitä hyödynnetään opetuksessa erilaisissa asiayhteyksissä. (Yrjänäinen 

& Ropo, 2013, ss. 23–24.) 
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4 Päivä ruokabloggaajana 
 
4.1 Opetuskokeilun suunnitteluprosessi 
 
Aloitimme opetuskokeilun suunnittelun ideoimalla opetettavaa aihetta ja Opeta toisin    -

teemaan soveltuvia opetusmenetelmiä. Pian tämän jälkeen aiheeksi hahmottui 

kuluttaminen, jota halusimme lähestyä oppilaan oman arkielämän kautta. Tutkimusten 

mukaan media, internet ja mobiiliteknologia ovat nuorille tyypillisiä arjen 

toimintaympäristöjä, joissa kuluttamista esiintyy laajalti (Rahja, 2013, s. 19), minkä 

vuoksi valitsimme lähestymistavaksemme sosiaalisessa mediassa tapahtuvan 

vaikuttajamarkkinoinnin. 

 

Suunnittelimme opetuskokonaisuuden aluksi seitsemäsluokkalaisten kotitalouden 

oppiaineen lähiopetukseen. Tarkka tuntisuunnitelma on liitteenä (Liite 1). Meidän oli 

tarkoitus toteuttaa opetuskokeilu helsinkiläisessä yhteiskoulussa, mutta koronatilanteen 

takia suunnittelimme opetuskokeilun toteutettavaksi myös etäopetuksena alkuperäistä 

tuntisuunnitelmaa muokaten. 

 

Olisimme mielellämme toteuttaneet etäopetuskokeilun käytännössä, mutta 

harjoittelukoulumme oli koronatilanteen takia karsinut taide- ja taitoaineiden opetusta, 

joten opetuskokeiluamme ei ollut mahdollista toteuttaa edes etäopetuksena. Olemme 

kuitenkin kehitelleet etäopetuskokonaisuuden, jossa yhdistyvät esteettisyys, luovuus 

sekä kriittinen medialukutaito. Esittelemme seuraavaksi ”Päivä ruokabloggaajana” -

opetuskokeilun etätoteutusversion.  

 

”Päivä ruokabloggaajana” -otsikko valikoitui opetuskokeilumme johtotähdeksi, koska 

halusimme toteuttaa kotitalousopetuksen teemoja narratiivisen eli kerronnallisen 

lähestymistavan kautta. Toiveenamme olisi, että jokainen oppilas pääsisi hetkeksi 

ruokabloggaajan asemaan ja näkisi maailman kyseisen ammatinharjoittajan silmin. 

Koulun yleinen tehtävä (POPS, 2014, s. 18) on tukea oppilaiden kasvua eettisesti 

vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen, ja tästä syystä valitsimme kriittisen 

medialukutaidon yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi etäopetuskokeiluumme. Nuoret 

kuluttavat paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, mutta kiinnittävätkö he huomiota 

kaupallisiin yhteistöihin, mainonnan eettisiin periaatteisiin ja sisällön tuottamiseen?  

 

Opetuskokeilumme laaja-alaisiksi tavoitteiksi valitsimme Perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2014, s. 283) mukaisten L3:n eli Itsestä huolehtimisen ja arjen 
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taitojen sekä L4:n eli Monilukutaidon kehittämisen. L3:n osalta opetuskokeilumme 

painottuu erityisesti oppilaiden ohjaamiseen kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina 

toimimiseen, jossa painopisteenä on vaikuttajamarkkinoinnin ymmärtäminen ja omien 

vastuiden ja velvollisuuksien hahmottaminen. Tarkoituksena on myös, että oppilaat 

harjoittelevat ymmärtämään teknologian merkitystä oman elämän ja yhteiskunnan 

kannalta sekä käyttämään teknologiaa vastuullisesti huomioiden eettiset näkökulmat. 

Monilukutaidon tavoitteet linkittyvät edelliseen siten, että oppilaat saavat 

opetuskokeilussamme harjoittaa vaikuttajamarkkinoinnin tunnistamista ja sen eri puolien 

pohtimista käytännön kautta. Samalla kehitetään oppilaiden kykyä tulkita eri viestinnän 

muotoja ja tarkastella kriittisesti mainontaa erityisesti sosiaalisen median alustoilla. 

Oppilaat saavat myös mahdollisuuden tuottaa itse mediasisältöä, mikä entisestään 

syventää oppilaan medialukutaitoja. (POPS, 2014, s. 283.) 

 

Kotitalouden sisältöalueiden mukaisiksi tavoitteiksi valitsimme Perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2014, s. 438) mukaiset T2:n ”ohjata oppilasta harjoittelemaan 

kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan 

huomioimiseen” sekä T10:n ”kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan 

kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen 

perustana”. T2:n osalta opetuskokeilumme tavoitteena on erityisesti luovuuteen ja 

estetiikan huomioimiseen kannustaminen. Myös kädentaitojen harjoittelu nousee esiin 

ruoanvalmistuksen ja leipomisen myötä, mutta T2:n mukaiset tavoitteet toteutuvat 

ainoastaan etäopetuskokeilumme ensimmäisessä toteutusvaihtoehdossa (ks. luku 6.2). 

Sen sijaan T10:n toteutuu erityisesti etäopetuksen toisen toteutusvaihtoehdon kohdalla, 

mutta myös ensimmäisessä toteutusvaihtoehdossa. Tavoitteena siis on, että oppilaat 

hankkivat luotettavaa tietoa vaikuttajamarkkinoinnista, jotta pystyvät joko itse 

toteuttamaan tai arvioimaan sosiaalisen median kaupallisen yhteistyön sisältöjä. 

Tavoitteena on, että oppilaat näin harjaantuvat tarkastelemaan kriittisesti sosiaalisen 

median mainontaa ja sisältöjä sekä oppivat tunnistamaan aihetta käsittelevän 

luotettavan lähteen ja etsimään sieltä tietoa. 

 
4.2 Etäopetuskokeilun sisältö 
 
Käsitämme oppimisen opetuskokeilussamme narratiivisena prosessina, jossa 

ulkopuolisen ammatinharjoittajan, oppilaiden sekä opettajien kertomukset, merkitykset 

ja kokemukset kohtaisivat (Yrjänäinen & Ropo, 2013, s. 17). Tästä syystä 

etäopetuskokeilumme lähtee liikkeelle molemmissa toteutustavoissa siitä, että oppilasta 

pyydetään kuvittelemaan olevansa jokin muu kuin hän itse on. Kehitimme 
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etätoteutukseen kaksi toteutustapaa siksi, että toisessa toteutustavassa oppilas pääsee 

konkreettisesti toteuttamaan ruokabloggaajan työtä. Ensimmäinen toteutustapa sisältää 

leivontaa tai ruoanvalmistusta, toisin kuin toinen toteutustapa. Toisessa toteutustavassa 

oppilaan tulee tutustua kaupallisiin yhteistöihin ja tutkia vaikuttajamarkkinointia 

Instagramissa. (ks. Liite 6.) 

 

Seuraavaksi esittelemme ensimmäisen etätoteutustavan (Liite 6, TEHTÄVÄPAKETTI 
1), joka mukailee vahvasti lähiopetuksen tuntisuunnitelmaamme. Tehtävien ohjeistukset 

lähetetään oppilaille sähköiselle alustalle, esimerkiksi Microsoft Officeen tai Teamsiin. 

Tehtäväpaketti 1 alkaa sillä, että oppilasta kehotetaan tutustumaan Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston verkkosivujen informaatioon koskien kaupallista yhteistyötä. Erityisesti 

sivustolta löytyvään esimerkkikuvaan Instagramin vaikuttajamarkkinoinnista. Tämän 

jälkeen oppilasta kehotetaan lukemaan yritykseltä saatu yhteydenottoviesti, jossa 

ohjeistetaan kaupallisen yhteistyön toteuttamiseen. Oppilas kuvittelee itsensä 

ruokabloggaajan asemaan ja aloittaa kaupallisen yhteistyön suunnittelun yhdessä 

kuvitteellisen elintarvikealan yrityksen kanssa. 

 

Yhteistyöpyynnössä ehdotetaan, että oppilas laatisi leivonnaisen tai ruoka-annoksen, 

josta hän tekisi Instagram-postauksen kaupallisessa yhteistyössä yrityksen kanssa. 

Yhteistyöpyyntö antaa oppilaalle mahdollisuuden valita valmistaako hän keksejä, 

keksikakun vai vapaavalintaisen ruoka-annoksen. Oppilaan tehtävänä on ottaa valokuva 

valmiista ruoka-annoksesta tai leivonnaisesta ja kirjoittaa siihen sopiva, kaupallisen 

yhteistyön kannalta oikeaoppinen kuvateksti. Lopullinen kuva ja kuvateksti lähetetään 

opettajan arvioitaviksi. Valmiit kuvat voidaan julkaista myös koulun omalla Instagram-

tilillä, mikäli oppilas antaa siihen suostumuksensa. 

 

Tehtävän ohjeistus sisältää yhden keksiohjeen sekä ohjeen keksikakun täytettä varten, 

minkä lisäksi oppilaalle annetaan mahdollisuus etsiä myös muita ohjeita. Lisäsimme 

keksiohjeeseen (ks. Liite 3 ja Liite 6) myös sovellusehdotuksen gluteenittoman ja 

kananmunattoman leivonnaisen valmistukseen, sillä ryhmässä, jolle olisimme alun perin 

oppitunnin pitäneet, oli tarve näille ruoka-ainerajoituksille. Halusimme antaa oppilaille 

vapaat kädet toteuttaa ruoanvalmistus tai leivonta, sillä sosiokonstruktivistisessa 

oppimiskäsityksessä oppilas on aktiivinen toimija ja osallisuutta lisätään sillä, että oppilas 

saa itse vaikuttaa opittavien asioiden sisältöön ja niiden lopulliseen muotoutumiseen 

(Tynjälä, 2002, ss. 162–163). 
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Osallisuuden kulttuurin katsotaan määrittävän mediakasvatuksen perinteistä tavoitetta, 

eli medialukutaitoa uudella tavalla. Uudet, erityisesti sosiaalisen median tuomat palvelut 

ovat nostaneet yhteistoiminnallisia, osallistavia sekä luovia taidon sekä sosiaalisuuden 

muotoja pinnalle. (Kupiainen & Sintonen, 2009, s. 14.) Koemme, että Instagramin 

monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntämällä on mahdollista lisätä oppilaiden osallisuutta 

ja päästä kotitalousoppiaineen kautta entistä lähemmäksi oppilaiden arkielämää. 

Olemme liittäneet medialukutaitoon kriittisen ulottuvuuden siitä syystä, että digitaaliset 

alustat mahdollistavat vapaampaa tiedon rakentamista ja uudenlaisia kasvatuksen 

konteksteja (Kupiainen & Sintonen, 2009, s. 14). Näissä uusissa konteksteissa kriittisyys 

on entistä tärkeämmässä roolissa.  

 

Halusimme tehdä opetuskokeilulle toisen toteutusvaihtoehdon (Liite 6, 

TEHTÄVÄPAKETTI 2), jos jollakin oppilaalla ei ole mahdollista ostaa kotiin 

ruoanvalmistukseen tarvittavia aineita. Vaihtoehtoinen toteutustapa kokoaa 

opetusmateriaalinsa Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivujen, kuvitteellisen 

yhteistyöpyynnön sekä narratiivisuuden kautta. Tehtävässä pyydetään oppilaiden 

kuvitella itsensä sosiaalisen median vaikuttajaksi, joka saa yritykseltä kuvitteellisen 

yhteistyöpyynnön. Oppilaan on tekstin kautta pohdittava sitä, onko yhteistyöpyynnössä 

jotain arveluttavaa. Apuna tehtävässä voi käyttää esimerkiksi Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston verkkosivuja. Olimme suunnitelleet vastaavanlaisen tehtävän myös 

osaksi lähiopetuksena järjestettävää oppituntia. 

 

Tehtäväpaketti 2:en viimeisessä vaiheessa oppilaan tulee etsiä Instagramista 4 

julkaisua, jotka eri vaikuttajat ovat toteuttaneet kaupallisessa yhteistyössä yrityksen 

kanssa. Tehtävään tulee valita kaksi Instagram-kuvaa ja kaksi Instagramin Story-

ominaisuudella toteutettua mainosta sekä vastata julkaisuja koskeviin kysymyksiin. 

Oppilaiden tehtävänä on tuoda esiin merkkejä, jotka paljastavat julkaisun olevan mainos. 

Lisäksi oppilaita pyydetään pohtimaan, näkyykö yhteistyömerkintä julkaisussa riittävän 

selvästi, käykö Storysta ilmi, mitkä osiot ovat kaupallisia yhteistöitä ja ovatko kuvien ja 

Storyjen mainosmerkinnät kovin erilaisia toisiinsa verrattuna.  

 

Tuotimme oppilaille narratiivista materiaalia tehtävien pohjalle siksi, että oppilaat 

pääsevät helpommin irrottautumaan omasta kuluttajan roolistaan, mikä voi auttaa heitä 

katsomaan mainontaa yhä laajemmin. Uusien roolikokeilujen myötä myös oppilaiden 

identiteetti pääsee muokkautumaan. Identiteetin käsite liittyy vahvasti kertomuksiin, sillä 

identiteetin syntyminen käsitetään usein narratiivisen prosessin sivutuotteeksi 

(Yrjänäinen & Ropo, 2013. s. 25). Koulumaailma onkin suuressa osassa oppilaiden 
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identiteetinmuodostusprosessissa ja siksi opettajien tulee tarkkaan harkita, valita ja 

rakentaa opetusmateriaalien sisältöjä. Haasteena tässä etätehtävässä voi olla se, että 

opettaja ei pääse tarkkailemaan oppilaan valitsemia sisältöjä ja tehtävän vastaukset 

nähdään vasta sosiaalisessa mediassa vierailun jälkeen. Jos kehittelemämme 

opetuskokonaisuus toteutettaisiin tavallisessa kotitalousluokassa tai muussa 

luokkahuoneessa, pääsisi opettaja helpommin tarkkailemaan sitä, että oppilaat liikkuvat 

turvallisilla ja heidän ikätasolleen suositelluilla sivustoilla.  
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5 Pohdinta 
 
Tavoitteenamme oli keksiä uudenlaisia tapoja kotitalouden opetukseen.  Harmillisesti 

emme päässeet toteuttamaan Päivä ruokabloggaajana -oppituntia niin lähi- kuin 

etäopetuksenakaan. Tämän vuoksi meidän on vaikea arvioida suunnitelmien 

onnistumista ja soveltuvuutta jatkokäyttöön. Emme myöskään olleet ehtineet seurata 

oppilasryhmiä, joille olimme alun perin suunnitelleet kontaktiopetuksen, joten emme 

pysty arvioimaan tuntisuunnitelmamme soveltuvuutta kyseisille oppilaille. 

 

Mielestämme onnistuimme kuitenkin suunnittelemaan uudenlaisen tavan niin kriittiseen 

mediakasvatukseen kuin myös luovuuden ja estetiikan lisäämiseen 

kotitalousopetuksessa. Alkuperäinen tuntisuunnitelma oli luontevasti muokattavissa 

etäopetukseksi, ja etäopetuksen tuntisuunnitelman myötä pääsimme vielä pidemmälle 

Opeta toisin -ajattelussa. Lähiopetuksena järjestettävä oppitunti sekä 

etäopetusmateriaalit ovat ensisijaisesti suunniteltu seitsemäsluokkalaisille, mutta 

tarvittaessa ne soveltuvat hyvin myös kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Nyt 

suunnittelemamme kontaktiopetus on suunniteltu toteutettavaksi yhteisopettajuutena, 

mutta oppitunti toimii myös yksin opetettavana, jolloin opettaja voi tarvittaessa supistaa 

oppitunnin sisältöä. Lähiopetuksena järjestettävän oppitunnin voi myös toteuttaa ilman 

ruoanvalmistusta, jolloin oppituntiin voitaisiin sisällyttää esimerkiksi etäopetukseen 

suunnittelemamme tehtävän. Halusimme kehittää etäopetukseen myös toteutustavan 

ilman ruonvalmistusta tai leivontaa, koska emme voi velvoittaa koteja hankkimaan 

tarvittavia raaka-aineita. Halusimme antaa myös mahdollisuuden valmistaa mitä tahansa 

leivonnaista tai ruokaa oppilaiden omien tilanteiden ja toiveiden mukaisesti. Koemme, 

että oppilaiden moninaisten elämäntilanteiden ja kotiympäristöjen huomioiminen lisää 

myös koulutuksen tasa-arvoisuutta. Myös opetussuunnitelmassa korostetaan sitä, että 

jokaisen oppilaan osallistumismahdollisuudet tulee turvata yhdenvertaisen kohtelun 

toteutumiseksi (POPS, 2014, s. 28). Ainakin näiltä osin olemme siis onnistuneesti 

huomioineet oppilaiden erilaiset tilanteet kodeissa sekä oppilaan vapaan luovuuden 

käytön.  

 

Vaikka emme ole saaneet palautetta ja kokemuksia tuntisuunnitelman ja 

etäopetuspaketin toimivuudesta käytännössä, pohdimme niiden toimivuutta sekä 

jatkokehittämistä. Valitsemamme sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ei mielestämme 

toteudu riittävästi etäopetuspaketin tehtävissä, joten jatkossa etäopetuksen tehtäviä 

voisi kehittää enemmän yhteistoiminnallisiksi. Pohdimme myös, olemmeko huomioineet 

riittävästi erilaiset oppijat ja olemmeko huomioineet riittävästi, kuinka saamme motivoitua 
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myös sellaiset oppilaat, jotka eivät ole esimerkiksi kiinnostuneita estetiikasta? Tai jos 

oppilas ei käytä sosiaalista mediaa, olemmeko onnistuneet linkittämään oppituntien 

aiheet osaksi oppilaan omaa arkea ja kokemusmaailmaa? Oppilaiden motivoimiseksi 

oppituntiin voisi yhdistää esimerkiksi ammattiruokabloggaajan vierailun joko fyysisesti 

luokkahuoneessa tai etäyhteydellä internetin välityksellä. Pohdimme sosiaalisen median 

kehittymistä sekä sitä, käyttävätkö nuoret Instagramia enää esimerkiksi muutaman 

vuoden kuluttua. Instagramin sijaan oppitunnilla voisi hyödyntää myös jotakin muuta 

sosiaalisen median alustaa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston laatimassa linjauksessa (2019) 

esitetään Suomen lakiin perustuva tapa toteuttaa vaikuttajamarkkinointia niin 

Instagramissa, Youtubessa kuin blogialustoillakin. Linjaus kuvituksineen kuvaa tarkasti 

ja havainnollistavasti ne keinot, joilla vaikuttajamarkkinointia saa toteuttaa, minkä vuoksi 

sitä voidaan hyödyntää opetuksessa sellaisenaan. Pohdimme myös sitä, onko kaikilla 

oppilailla mahdollisuus käyttää digitaalisia laitteita, jotka mahdollistavat toimivan 

etäopetuksen. Jos ei ole, onko esimerkiksi tietokoneiden lainaaminen kouluista aina 

mahdollista, ja ovatko oppilaat epätasa-arvoisessa asemassa?  

 
Olemme tehneet mahdollisimman tarkan tuntisuunnitelman oppitunnistamme, jotta 

voimme halutessamme hyödyntää sitä vuoden päästä suoritettavassa syventävässä 

opetusharjoittelussa. Koemme, että etäopetusmateriaaleja olisi hyvä kehittää 

enemmänkin, ja niitä voisi jakaa opettajien kesken jollakin uudella digitaalisella alustalla. 

Valitsimme vaihtoehtoiseksi toteutustavaksemme etäopetuksen, sillä meitä kiehtoi 

etäopetuksen, sekä digitaalisten laitteiden hyödyntämisen testaaminen 

kotitalousopetuksessa. Vuoden 2020 kevään poikkeuksellinen tilanne osoitti 

ehdottomasti sen, että kaikkien opettajien tulisi miettiä myös uudenlaisia vaihtoehtoisia 

tapoja opetukseen. Opettaja työnsä tutkijana -opintojakson Opeta toisin -ajattelun ei siis 

tulisi koskea vain tämän kurssin opetuskokeiluja, vaan tämä ajattelu tulisi olla osana 

jokaisen opettajan ammatillista kehittymistä. 
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6 Summary 
 
A Day as a Food Blogger – Narratives as a Tool for Interpreting Advertising  

 

Nowadays adolescents spend quite a lot of time with social media. They might confront 

various kinds of marketing attempts, which sometimes can be difficult to notice. We 

planned A day as a food blogger -teaching unit, which aims to help students to recognize 

the ways social media tends to influence their behavior as consumers. For example, in 

Instagram the influence comes mainly by sharing aesthetic material and creative work. 

Pictures and captions shared will engrave on our retinas and in a twinkling of an eye we 

are victims of advertising. In our developmental teaching project we want to concretize 

to students the different phases of advertising, and show how varied the job of a food 

bloggers is. The distance teaching packet we designed, focuses on food bloggers job, 

aesthetic, creativity and critical media literacy. It also puts together the important and 

contemporary topics as a compact teaching package, in which different students can 

show his/her talents and make progress. 

 

Our teaching project is based on the socioconstructivist conception of learning. 

According to that conception, student’s role is active and social interaction is significant 

part of the teaching and learning process. Finding meaning to school-learned topics is 

also essential, hence we wanted to include narrative in our teaching project. By using 

narratives the subject to be teached can be founded more personally, and certain kind 

of narratives can also strenghten student’s learning in home economics, and their active 

role of the society. Our aim is to develop narratives that are suitable also for distance 

teaching, and that can support student’s development towards active agency in the 

society. 

 

Social media, and activities with social media, play a great and significant role at the 

current media-centered culture and society. Therefore, our project’s primary aim is to 

help students to recognize different means in which their daily consumption is tried to be 

influenced by the social media. Along with collaboration and brainwork in teams we 

elaborated A day as a food blogger -teaching unit that can be used in home economics 

lessons in the lower secondary school. Due to the current coronavirus situation in Finland 

(spring 2020) we adapted our teaching unit to be suitable for distance teaching. In our 

teaching unit the students can play a food blogger’s role, and in this way, they can create 

new meanings on new and even demanding situations. Additionally, the narratives help 

to advance critical media literacy of students. In the teaching unit the students can also 
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use and advance their creative, aesthetic and craft work skills along with practical 

assignment. Those skills play important role of the home economics curriculum in 

general. 

 

We designed our teaching and learning materials to be suitable for both face-to-face 

education and distance teaching. With distance teaching we outlined two possible 

realization alternatives so that all students, with whatever background, could put the 

lesson into action at home. In the first realization alternative students can try the job of a 

food blogger in practice. Alternatively, student can choose the second realization 

alternative in which student can take a closer look at trade cooperation in social media 

and critically examine the influencer marketing in Instagram. The most considerable 

difference between the two realization alternatives is the purchase of raw materials – 

unlike the second realization alternative the first realization alternative contains baking 

or cooking. The teaching and learning materials of both realization alternatives begin 

with fictitious story. The students are requested to picture themselves to be a food 

blogger who gets a trade cooperation request from made-up company. In this request 

the students are given instructions to execute a trade cooperation in Instagram.  

 

In the first realization alternative, student can bake a pastry or cook a dish, take a picture 

of it and write caption that is suitable for social media and trade cooperation. In the 

second realization alternative students also get a trade cooperation request from made-

up company but this time the request is intentionally formulated to be incorrect. Student’s 

assignment is to find the defects of the request with the help of source materials. The 

source materials consist of the web site of Finnish Competition and Consumer Authority 

where can be found information of influencer marketing and its statutes. The purpose of 

the task is to advance student’s critical media literacy. 

 

The brainwork with the new, experimental and different kind of teaching unit, which the 

project accomplished, was highly rewarding process to us. A day as a food blogger –unit 

can advance student’s critical media literacy and encourage students to use their 

creative and aesthetic skills. Even though we did not get to carry out our A day as a food 

blogger -teaching unit in practice, by face-to-face education or distance teaching, we find 

that the immersion in distance teaching materials, narratives and socioconstructivistic 

conception of learning have given us, as upcoming teachers, a great deal of know-how 

to plan and implement more versatile and innovative teaching. Now we know better how 

to involve students, but still the challenge is to motivate all students, as we know by 

experience, they have various motivation levels to engage themselves into learning 
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activities in home economics lessons. That is an issue that we have been considering 

from different viewpoints during this project. We hope that our teaching materials will 

enforce classroom practices in the future. This could enrich the home economics 

teaching and bring out new ways to express know-how and improve skills that all kinds 

of students need in the future. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 
 

TUNTISUUNNITELMA, LÄHIOPETUS 
 
7. luokan kotitalous 
Opetusaika: 3 x 45 min 
 
Opetuskerran aihe: Päivä ruokabloggaajana, esteettisyys ja luovuus, mediakasvatus, 
kaupallinen yhteistyö ja sen ymmärtäminen mediassa, sisällöntuottaminen, ruokaohjeen 
soveltaminen. 
 
9.55 – 10.05 (10 min) 

x Itsemme esittely 
x Oppitunnin tavoitteen kertominen oppilaille 

o Oppitunnin tärkein tavoite on mediakriittisyyden lisääminen. 
x Aiheeseen orientoiva lämmittelytehtävä 

o Kysymykset: Seuraatko sosiaalisen median vaikuttajia? Oletko laittanut 
omia kuviasi/videoitasi sosiaaliseen mediaan? Seuraatko sosiaalisessa 
mediassa ruoka-aiheisia tilejä? Oletko nähnyt sosiaalisessa mediassa 
kaupallisia yhteistöitä? 

o Oppilaiden tulee asettua vastaustensa mukaisesti luokassa janalle sen 
perusteella vastaavatko kyllä vai ei. 

 
10.05-10.20 (15 min) 

x Tunnin aiheen esittely ja tarinan kertominen  
o Pyydämme oppilaita kuvittelemaan, että he ovat ruokabloggaajia, jotka 

saavat yritykseltä yhteistyöpyynnön toteuttaa Instagram-kuva ja 
kuvateksti käyttämällä yhteistyöpyynnön lähettäneen yrityksen tuotteita. 
Tämän jälkeen luetaan ääneen yrityksen lähettämä viesti. Viesti löytyy 
diaesityksestä ja se jaetaan jokaiselle ryhmälle myös monisteena. (Liite 
2) 

x Avaamme tehtävänantoa tarkemmin 
o Oppilaat valmistavat ryhmissä keksikakun murotaikinasta ja ottavat siitä 

kuvat sekä kirjoittavat kuvatekstin Instagram-julkaisua varten. Tämän 
jälkeen kuvat ja kuvatekstit lähetetään luokan käyttämälle yhteiselle 
verkkoalustalle, kuten Google driveen, Moodleen tai muuhun vastaavaan. 
Tämä vastaa siis vaihetta, jossa sosiaalisen median vaikuttaja lähettäisi 
kuvan ja kuvatekstin yhteistyökumppanille tarkitstettavaksi ennen 
julkaisua. Halukkaiden kuvat voidaan myöhemmin julkaista koulun 
Instagram-tilillä. Kyseessä EI siis ole oikea yritys eikä yhteistyö. Sekä 
kuvaus että kuvatekstin kirjoittaminen tehdään oppilaiden omilla 
puhelimlla.  

o Kerromme, että viestin on lähettänyt Keksi-Kimurantti niminen itse 
keksitty kuvitteellinen konditoriayritys ja he valmistavat leivonnaisiin 
käytettäviä koristeita, jotka yritys on etukäteen kuvitteellisesti heille 
lähettänyt, ja joita he käyttävät oppitunnilla keksikakkujen koristelussa. 

 
10.20-10.25 (5 min) 

x Oppitunnin aikataulun läpikäyminen  
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o 1. 45 minuutin tunnilla: ohjeiden läpikäynti, työnjaon tekeminen ja 
esivalmisteluiden aloittaminen. 

o 2. ja 3. 45 minuutin tunnilla, jotka pidetään yhteen ilman välituntia: keksien 
leipominen ja täytteen valmistaminen, keksikakkujen kokoaminen, 
koristelu, stailaus ja kuvaus, ruokailu, pohdintatehtävä kaupallisista 
yhteistöist 

 
10.25-10.40 (15 min) 
x Ohjeiden läpikäynti 

o Käymme yhteisesti läpi murotaikinan ja keksikakun täytteen 
valmistuksen. Jaamme oppilaille ohjeet monisteilla (Liite 3). 
Ohjeistamme oppilaita jäähdyttämään keksit ennen niiden täyttämistä. 

o Tunnilla työskennellään noin 4 henkilön ryhmissä. Kerromme oppilaille, 
että he saavat itse päättää minkälaisen keksikakun he haluavat tehdä. 
Oppilaat saavat vapaasti valita keksikakun maun ja muodon. Taikinaan 
tai täytteeseen voi halutessaan lisätä esimerkiksi kaakaojauhetta tai 
sitruunankuorta, hieman riippuen mitä luokassa on saatavilla. Kaikki 
valmistavat keksikakut kuitenkin saman perusohjeen mukaan selvyyden 
vuoksi. Tarvittaessa ohjetta voidaan myös muokata esimerkiksi 
vaihtamalla vehnäjauhot gluteenittomiin jauhoihin, korvaamalla 
kananmuna puolikkaalla soseutetulla banaanilla, ½ dl soijajogurtilla tai 
Orgran No egg –jauheella. Täytteen maitotuotteet voidaan myös 
tarvittaessa vaihtaa kasvipohjaisiin valmisteisiin. 

o Keksikakku voi koostua esimerkiksi päällekkäin asetetetuista 
jättikekseistä tai monista pienemmistä (dioissa esimerkkikuvia). 
Jättikeksiä varten oppilaat voivat halutessaan leikata leivinpaperista 
sabluunan. Pieniin kekseihin voidaan käyttää esimerkiksi 
piparkakkumuotteja. Varaamme luokkaan erilaisia koristeita, joita oppilaat 
voivat vapaasti hyödyntää.  

o Ohjeistamme, että jokainen ryhmä ottaa yhteiset kuvat omilla 
puhelimillaan ja kirjoittaa yhdessä kuvatekstin. Kerromme, että 
kuvatekstin kirjoittamista käydään paremmin läpi välitunnin jälkeen 
seuraavalla tunnilla.  

o Kysymme, ovatko oppilaat käyttäneet pursotinpusseja sekä tyllia. Jos 
eivät, opastamme heitä ja autamme pursotuksessa.  

x Työnjaon suunnittelu, ohjeen soveltaminen 
o Ryhmä jakaa työtehtävät itsenäisesti, mutta autamme tarvittaessa. 

Esimerkiksi keksikakkujen muoto, maku ja koristelu suunnitellaan 
yhdessää, 2 oppilasta valmistaa keksit ja 2 täytteen. 

x Esivalmistelut, jos jää aikaa 
 
Ruokailu (10.40-11.20) 
 
11.20-11.50 (30 min) 

x Keksien leipominen ja täytteen valmistaminen 
o Ryhmät valmistavat keksit ja täytteet aiemmin tekemänsä työnjaon 

mukaisesti. Kun keksit ovat uunissa ja täyte jääkaapissa, aloitetaan 
jälkien siivoaminen, kuvauspisteen suunnittelu ja pöytien kattaminen. 

 
11.50-12.05 (15 min) 

x Kuvatekstien kirjoittamisen ja kaupallisen yhteistyön läpikäynti 
o Oppilaat istuvat omille paikoilleen. 
o Sillä välin keksit ovat joko uunissa tai jo jäähtymässä uunista pois 

ottamisen jälkeen. Ohjeistamme heitä itse huolehtimaan keksit ajoissa 
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pois uunista. Tarvittaessa myös opettaja voi tarkkailla keksien 
paistumista. 

o Käydään opettajan johdolla läpi vaikuttajamarkkinointi ja kaupallisen 
yhteistyön säännöt KKV:n kuvan avulla (dia). Mainoksesta tulee ilmoittaa: 

� Mainos: heti kuvan alussa 
� Kuvatekstissä ilmoitettava ilmaiseksi saadusta tuotteesta 
� Käytettävä Instagramin omaa merkintätyökalua ‘’Maksettu 

kumppanuus käyttäjän XXX kanssa’’ 
o Katsotaan uudestaan Päivä ruokabloggaajana tarinaa (dia ja moniste). 

Tällä kertaa dian tarinasta on lihavoitu ne kohdat, joihin oppilaiden tulee 
erityisesti kiinnittää huomiota kuvatekstiä kirjoittaessa (Liite 4). Oppilaat 
voivat alle- tai yliviivata lihavoidut kohdat omaan monisteeseensa, jonka 
olemme heille jakaneet aiemmin. 

o Käydään lihavoitujen kohtien avulla yhdessä läpi, mitä kuvatekstissä pitää 
ehdottomasti kertoa. Kuvatekstissä pitää tuoda ilmi, että julkaisu on 
mainos ja toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Keksi-Kimurantti nimisen 
yrityksen kanssa, jolta oppilaat ovat saaneet ilmaiseksi kakkuihin 
koristeita. Lisäksi Instagram-julkaisussa tulisi käyttää Instagramin omaa 
merkintätyökalua, kuten KKV:n kuvan avulla kerroimme, mutta tässä 
harjoitustehtävässä oppilaat eivät itse julkaise kuvia Instagramissa. Tämä 
käydään kuitenkin läpi, jotta oppilaat osaavat helpommin tunnistaa 
kaupalliset yhteistyöt käyttäessään sosiaalista mediaa. Kerromme 
oppilaille, että näiden pakollisten tietojen lisäksi he saavat itse päättää, 
mitä he haluavat kirjoittaa kuvatekstiin. Jos kuvatekstin kirjoittaminen 
tuntuu haastavalta, Instagramista voidaan yhteisesti etsiä 
esimerkkijulkaisuja. 

o Jokainen ryhmä ottaa yhteisen kuvan ja kirjoittaa yhteisen kuvatekstin. 
Jos jollain ryhmällä kuitenkin jää aikaa, voimme eriyttää opetusta siten, 
että jokainen ryhmän jäsen voi ottaa oman kuvan ja kirjoittaa oman 
kuvatekstin. 

o Oppilaat saavat itse sopia työnjaon kuvatekstin kirjoittamisen ja kuvan 
ottamisen kanssa. Halutessaan he voivat kirjoittaa kuvatekstin yhdessä 
ja siirtyä sen jälkeen kokoamaan kakkua ja ottamaan siitä kuvia. Tai 
vaihtoehtoisesti he voivat jakaa jokaiselle oman vastuualueen. 

o Kuvat ja kuvatekstit laitetaan Google driveen tai johonkin muuhun 
sähköiseen alustaan, joka on yhdessä sovittu. Ohjeistamme oppilaita 
kirjoittamaan kuvan yhteyteen, saako sen julkaista. Opettaja voi 
jälkikäteen julkaista halukkaiden kuvat koulun yhteisellä Instagram-tilillä. 
Kerromme oppilaille, että heidän kirjoittamiaan kuvatekstejä ei kuitenkaan 
käytetä julkaisussa, koska kyseinen kaupallinen yhteistyö on 
kuvitteellinen tilanne. 

o Jos tunnilla ei ole aikaa käydä läpi oppilaiden kirjoittamia kuvatekstejä, 
voimme jälkikäteen lisätä Google driveen kommentteja oppilaiden 
kuvateksteistä ja siitä, onko kaupallinen yhteistyö ilmoitettu 
asianmukaisesti 

 
12.05-12.35 (30 min) 
12.05-12.15 Halukkaat voivat käydä välitunnilla, jos ehtivät. 

x Kakkujen kokoaminen ja koristelu 
o Oppilaiden tulee kiinnittää huomiota, että keksit ovat jäähtyneet ennen 

kakun kokoamista. 
o Voimme tarvittaessa näyttää uudelleen diaa, jossa on kuvia valmiista 

keksikakuista. 
o Olemme varanneet luokkaan valmiiksi erilaisia koristeita kakkuja varten, 

jotka ovat kuviteellisesti Keksi-Kimurantin lähettämiä. 
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x Keksikakkujen kuvaaminen 
o Teemme kuvauspisteen luokkaan valmiiksi esimerkiksi oppilaiden 

välitunnin aikana, jota varten otamme mukaan valkoisen lakanan ja 
teippiä, jotta saamme rakennettua kuvaustaustan. Kuvausrekvisiittana 
voidaan käyttää esimerkiksi luokasta löytyviä astioita, mutta tarvittaessa 
voimme tuoda rekvisiittaa myös mukanamme. Tämän lisäksi kuvia 
voidaan stailata esimerkiksi kukilla, tuoreilla marjoilla, yrteillä ja 
marengilla. 

o Kuvan saa ottaa omalla puhelimella (tai lainakameralla). 
o Tarvittaessa voimme auttaa kuvien ottamisessa sekä etsiä yhdessä 

oppilaiden kanssa inspiraatiokuvia esimerkiksi Instagramista. 
x Pöytien kattaminen ja jälkien siivoaminen 
 

12.35-12.50 (15 min) 
x Ruokailu ja loppusiivous 

o Nämä voidaan aloittaa jo aiemmin, jos on aikaa. 
 
12.50-13.00 (10 min) 

x Pohdintatehtävä kaupallisesta yhteistyöstä 
o Tehtävä diaesityksessä, jonka lisäksi se jaetaan monisteena tai oppilaat 

saavat tehtävän sähköisenä versiona (Liite 5). 
o Jos tunnin loppuun jää ylimääräistä aikaa, tehtävä tehdään tunnin 

lopussa. Muuten tehtävä annetaan läksyksi ja annamme tunnin lopussa 
ohjeet, kuinka tehtävä tehdään. Vaihtoehtoisesti tehtävän voi antaa jo 
edellisen oppitunnin lopussa läksyksi, jolloin oppilaat tutustuvat 
oppitunnin aiheeseen jo etukäteen. Siinä tapauksessa tehtävä voidaan 
käydä läpi joko tämän oppitunnin alussa tai ennen kuvatekstien 
kirjoittamista. 

x Oppilaat antavat palautetta tunnista  
o Toteutetaan Flingassa, jotta oppilaat voivat vastata nimettömästi. 
o Apukysymykset: Mitä uutta opit? Mitä olisit halunnut oppia? Mistä pidit/et 

pitänyt? 
x Kiitos tunnista ja hyvää kevättä! 
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LIITE 2 

 
Kutsu kaupalliseen yhteistyöhön  
 
 Hei somevaikuttaja!  
 
Törmäsimme Instagram-sivuihisi ja ihastuimme kuvaustyyliisi. Olemme leivonta-alan 
yritys ja olisimme kiinnostuneita yhteistyöstä kanssasi. Yhteistyö tarkoittaisi yhden 
Instagram-kuvan ja kuvatekstin tekemistä hyödyntämällä kakunkoristeita, jotka olemme 
sinulle lähettäneet. Postauksessa tulisi näkyä yrityksemme nimi joko kuvassa tai 
kuvatekstissä. Saat itse valita, miten haluat tuotteitamme mainostaa. Tarjoamme 
yhteistyöstä palkaksi 300 euroa. 
 
Ehdotamme, että leipoisit keksikakun ja ottaisit siitä herkullisen näköiset kuvat. Lähetä 
kuva sekä kuvatekstit meille, kun olet saanut työsi valmiiksi. Käymme tämän jälkeen 
materiaalin läpi ja lähetämme sinulle hyväksymisviestin, jonka jälkeen saat julkaista 
kuvan Instagram-tililläsi.  
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Keksi-Kimurantti 
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LIITE 3 
  
Murotaikina  
1 ¼ dl sokeria  
2 tl vaniljasokeria 
4 dl vehnäjauhoja  
1 tl leivinjauhetta  
200 g voita tai margariinia 
1 kananmuna  
  
Valmistus:  

1. Sekoita kulhossa sokeri, vaniljasokeri, vehnäjauho ja leivinjauhe. 
2. Leikkaa jääkaappikylmä margariini tai voi kuutioiksi. 
3. Lisää kylmä rasva muiden ainesten joukkoon ja nypi seos sormin tasaiseksi. 
4. Lisää joukkoon kananmuna ja sekoita. 
5. Ripottele jauhoja leivinpöydälle ja kaulitse taikina ohueksi. 
6. Jos haluat valmistaa jättikeksejä, leikkaa leivinpaperista haluamasi mallinen 

sabluuna, jonka avulla voit leikata taikinasta keksejä. Saat eri mallisia pieniä 
keksejä myös muotilla. Siirrä keksit varovasti leivinpaperin päälle pellille. 

7. Paista uunin ylätasolla 175 asteessa, kunnes keksit saavat väriä ja sisus kypsyy. 
Ohuet ja pienet kypsyvät nopeammin, jopa 5-7 minuutissa, mutta isot ja paksut 
voivat vaatia 15-20 minuuttia. Anna jäähtyä ennen keksikakun täyttämistä. 

 
HUOM! 
-Saat taikinasta gluteenittoman vaihtamalla vehnäjauhot gluteenittomiin jauhoihin 
-Saat taikinasta kananmunattoman esimerkiksi vaihtamalla kananmunan 

o ½ soseutettuun banaaniin, 
o ½ dl soijajogurttia tai  
o 1 tl Orgran No egg –jauhetta sekoitettuna 1 rkl veteen 

  
 
Vaniljakerma:  
2 dl vispikermaa  
50 g mascarponea  
2-3 rkl tomusokeria  
1 tl vaniljasokeria  
  

1. Vatkaa kerma vaahdoksi.  
2. Lisää mascarpone ja sokerit kerman joukkoon ja vatkaa kaikki ainekset sekaisin. 
3. Laita kerma pursotinpussiin, jossa on haluamasi kokoinen ja mallinen tylla.  
4. Pursota kermaa jokaisen keksin päälle siten, että kermaa on tasaisesti koko 

kerroksessa. Kerman tulee olla tasaisesti pursotettua, jotta keksikakku pysyy 
pystyssä.  

5. Päällimmäisen kerroksen voit koristella haluamallasi tavalla. Voit asetella 
kermapursotuksen päälle esimerkiksi hedelmiä, marjoja, nonparelleja, suklaata, 
keksejä (murennettuja/puolitettuja) tai tuoreita yrttejä. Lisää koristeluideoita 
löydät esimerkkikuvista dioista. 
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LIITE 4 

 

Kutsu kaupalliseen yhteistyöhön (Tarinasta on lihavoitu ne kohdat, joihin 
oppilaiden tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuvatekstiä kirjoittaessa) 
 
Hei somevaikuttaja!  
 
Törmäsimme Instagram-sivuihisi ja ihastuimme kuvaustyyliisi. Olemme leivonta-alan 
yritys ja olisimme kiinnostuneita yhteistyöstä kanssasi. Yhteistyö tarkoittaisi yhden 
Instagram-kuvan ja kuvatekstin tekemistä hyödyntämällä kakunkoristeita, jotka 
olemme sinulle lähettäneet. Postauksessa tulisi näkyä yrityksemme nimi joko 
kuvassa tai kuvatekstissä. Saat itse valita, miten haluat tuotteitamme mainostaa. 
Tarjoamme yhteistyöstä palkaksi 300 euroa. 
 
Ehdotamme, että leipoisit keksikakun ja ottaisit siitä herkullisen näköiset kuvat. Lähetä 
kuva sekä kuvatekstit meille, kun olet saanut työsi valmiiksi. Käymme tämän jälkeen 
materiaalin läpi ja lähetämme sinulle hyväksymisviestin, jonka jälkeen saat julkaista 
kuvan Instagram-tililläsi.  
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Keksi-Kimurantti 
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LIITE 5 
 

1. Lue huolellisesti läpi Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjaus 

vaikuttajamarkkinoinnista: https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-

julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-

linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/. 

 

2. Kuvittele itsesi sosiaalisen median vaikuttajaksi, joka saa sähköpostiinsa alla 

olevan yhteistyöpyynnön. Pohdi, onko seuraavassa viestissä jotain arveluttavaa 

tai epäreilua. Kirjoita itsellesi muistiin ne kohdat, joissa yhteyttä ottanut taho toimii 

väärin. Perustele. 

  

“Hei somevaikuttaja!   

 

Instagram-sivusi näyttävät upeilta ja haluaisimme tehdä kanssasi yhteistyötä. 

Valmistamme käsintehtyä suklaata ja haluaisimme sinun mainostavan sitä herkullisten 

kuvien avulla. Kuvissa tulisi näkyä yrityksemme nimi ja tuotteen kuva. Ethän mainitse, 

että julkaisu on tehty kaupallisessa yhteistyössä. Saat korvaukseksi mainonnasta 10 kpl 

suklaalevyjä, jotka postitamme sinulle.   

Huomasimme, että sinulla on paljon 10–15-vuotiaita seuraajia. Voisitkin kannustaa heitä 

ostamaan yrityksemme suklaapatukoita. Käytäthän Instagram-julkaisussasi tällaista 

kuvatekstiä: “Maailman parasta suklaata, sinunkin kannattaa ostaa tätä!”  

  

Kiitos sinulle jo etukäteen!” 
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LIITE 6 

 
ETÄOPETUSMATERIAALIT 

 
Valitse alla olevista tehtäväpaketeista toinen ja tee kaikki siihen kuuluvat tehtävät. Ota 

yhteyttä opettajaan, jos tarvitset apua tehtävän toteuttamisessa! 

 

TEHTÄVÄPAKETTI 1 
 

1. Lue vaikuttajamarkkinoinnista 

Lue huolellisesti läpi Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjaus vaikuttajamarkkinoinnista: 

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-

linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/. 

Tutustu erityisesti sivustolta löytyvään esimerkkikuvaan Instagramin 

vaikuttajamarkkinoinnista. 

 

2. Kuvittele itsesi sosiaalisen median vaikuttajaksi 
Kuvittele olevasi sosiaalisen median vaikuttaja, esimerkiksi ruokabloggaaja. Saat 

yhteydenoton kuvitteelliselta yritykseltä, joka haluaa tehdä kanssasi kaupallisen 

yhteistyön, joka sisältää Instagramiin julkaistavan kuvan ja kuvatekstin. Saat itse 

päättää, minkä nimisestä yrityksestä on kyse. Se voi olla olemassa oleva oikea 

ruoanlaittoon tai leivontaan liittyvä yritys tai vaihtoehtoisesti jokin itse keksimäsi. 

Yritys on kuvitteellisesti lähettänyt sinulle tuotteitaan, joita käytät leipoessa tai ruokaa 

valmistaessa. Voit itse keksiä, mitkä käyttämistäsi raaka-aineista voisivat olla tämän 

yrityksen lähettämiä. 

 

Lue yrityksen lähettämä sähköpostiviesti: 

’’Hei somevaikuttaja!   
Törmäsimme Instagram-sivuihisi ja ihastuimme kuvaustyyliisi. Olemme kiinnostuneita 

tekemään kanssasi kaupallista yhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaisi yhden Instagram-
kuvan ja kuvatekstin tekemistä hyödyntämällä tuotteita, jotka olemme sinulle 

lähettäneet. Postauksessa tulisi näkyä yrityksemme nimi (jonka saat itse keksiä) 
joko kuvassa tai kuvatekstissä. Saat itse valita, miten haluat tuotteitamme mainostaa. 

Tarjoamme yhteistyöstä palkaksi 300 euroa. 

Ehdotamme, että valmistaisit lähettämistämme raaka-aineista leivonnaisen tai ruoka-

annoksen ja ottaisit siitä herkullisen näköiset kuvat. Lähetä kuva sekä kuvatekstit meille, 
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kun olet saanut työsi valmiiksi. Käymme tämän jälkeen materiaalin läpi ja lähetämme 

sinulle hyväksymisviestin, jonka jälkeen saat julkaista kuvan Instagram-tililläsi.’’ 

 

3. Leivo tai valmista ruokaa 

Tehtävänäsi on joko leipoa tai laittaa ruokaa Instagram-julkaisua varten. Saat itse 

päättää, mitä haluat valmistaa. Leivonta- tai ruokaohjeiden etsimiseen voit käyttää 

internetiä tai omaa kotitalouden oppikirjaasi. Keskustele yhdessä huoltajiesi kanssa 

siitä, mitä olemassa olevia raaka-aineita voit käyttää ja mitä saat ostaa kaupasta. 

Voit halutessasi leipoa keksejä tai keksikakun alempaa löytyvien ohjeiden avulla. Jos 

päätät leipoa keksikakun, voit etsiä internetistä ideoita sen koristeluun. 

 

4. Ota kuva valmiista ruoasta tai leivonnaisesta 

Kun olet valmistanut haluamasi leivonnaisen tai ruoan, ota siitä vähintään yksi kuva. 

Halutessasi voit kiinnittää huomiota ruoan tai leivonnaisen esillepanoon ja 

koristeluun. Lähetä ottamasi valokuva opettajan sähköpostiin tai lisää kuva luokan 

käyttämälle digitaaliselle alustalle. 

 

5. Kirjoita kuvateksti 
Kirjoita ottamaasi kuvaan sopiva kuvateksti Instagram-julkaisua varten. Huomioi, että 

kuvateksti on kaupallisen yhteistyön kannalta oikeaoppinen, joten tarvittaessa voit 

lukea uudelleen kohdan 1. Kirjoita kuvateksti opettajalle lähettämäsi kuvan 

yhteyteen. Jos tarvitset vinkkejä kuvatekstin kirjoittamiseen, voit etsiä Instagramista 

apua esimerkiksi hakusanalla #kaupallinenyhteistyö. 

 

6. Päätä, saako ottamasi kuvan julkaista 

Koska tehtävässä on kyse kuvitteellisesta kaupallisesta yhteistyöstä, kuvia ja 

kuvatekstejä ei lähetetä valitsemallesi yritykselle tarkastettavaksi, vaan opettajalle. 

Opettaja voi kuitenkin julkaista halukkaiden ottamat kuvat koulun yhteisellä 

Instagram-tilillä ilman kirjoittamianne kuvatekstejä. Kirjoita siis kuvan ja kuvatekstin 

yhteyteen, saako kuvasi julkaista. 

 

Halutessasi voit käyttää alla olevaa keksien ohjetta: 

 
Murotaikina 
 

1 ¼ dl sokeria 

2 tl vaniljasokeria 
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4 dl vehnäjauhoja 

1 tl leivinjauhetta 

200 g voita tai margariinia 

1 kananmuna 

 

Valmistus: 
1. Sekoita kulhossa sokeri, vaniljasokeri, vehnäjauho ja leivinjauhe. 

2. Leikkaa jääkaappikylmä margariini tai voi kuutioiksi. 

3. Lisää kylmä rasva muiden ainesten joukkoon ja nypi seos sormin tasaiseksi. 

4. Lisää joukkoon kananmuna ja sekoita. 

5. Ripottele jauhoja leivinpöydälle ja kaulitse taikina ohueksi. 

6. Jos haluat valmistaa jättikeksejä, leikkaa leivinpaperista haluamasi mallinen sabluuna, 

jonka avulla voit leikata taikinasta keksejä. Saat eri mallisia pieniä keksejä myös 

piparkakkumuotilla. Siirrä keksit varovasti leivinpaperin päälle pellille. 

7. Paista uunin ylätasolla 175 asteessa, kunnes keksit saavat hieman väriä ja sisus 

kypsyy. Ohuet ja pienet kypsyvät nopeammin, jopa 5-7 minuutissa, mutta isot ja paksut 

voivat vaatia 15-20 minuuttia. 

8. Jos haluat leipoa keksikakun, anna keksien jäähtyä ennen keksikakun täyttämistä. 

Valmista keksikakun täyte alla olevan ohjeen mukaan. 

 

HUOM! 
-Saat taikinasta gluteenittoman vaihtamalla vehnäjauhot gluteenittomiin jauhoihin 
-Saat taikinasta kananmunattoman esimerkiksi vaihtamalla kananmunan 

o ½ soseutettuun banaaniin, 

o ½ dl soijajogurttia tai 

o 1 tl Orgran No egg –jauhetta sekoitettuna 1 rkl veteen 

 

 

Vaniljakerma: 
2 dl vispikermaa 

50 g mascarponea tai tuorejuustoa 

2-3 rkl tomusokeria 

1 tl vaniljasokeria 

 

1. Vatkaa kerma vaahdoksi. 

2. Lisää mascarpone (tai tuorejuusto) ja sokerit kerman joukkoon ja vatkaa kaikki 

ainekset sekaisin. 



 36 

3. Laita kerma pursotinpussiin, jossa on haluamasi kokoinen ja mallinen tylla. 

4. Pursota kermaa jokaisen keksin päälle siten, että kermaa on tasaisesti koko 

kerroksessa. Kerman tulee olla tasaisesti pursotettua, jotta keksikakku pysyy pystyssä. 

5. Päällimmäisen kerroksen voit koristella haluamallasi tavalla. Voit asetella ker-

mapursotuksen päälle esimerkiksi hedelmiä, marjoja, nonparelleja, suklaata, keksejä 

(murennettuja/puolitettuja) tai tuoreita yrttejä.  

 

 

TEHTÄVÄPAKETTI 2 
 

1. Lue vaikuttajamarkkinoinnista 

Lue huolellisesti läpi Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjaus vaikuttajamarkkinoinnista: 

https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-

linjaukset/aihekohtaiset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/. 

Tutustu erityisesti sivustolta löytyvään esimerkkikuvaan Instagramin 

vaikuttajamarkkinoinnista. 

 

2.  Kuvittele itsesi sosiaalisen median vaikuttajaksi 
Kuvittele itsesi sosiaalisen median vaikuttajaksi, joka saa sähköpostiinsa alla olevan 

yhteistyöpyynnön. Pohdi, onko seuraavassa viestissä jotain arveluttavaa tai epäreilua. 

Kirjoita itsellesi muistiin ne kohdat, joissa yhteyttä ottanut taho toimii väärin. Perustele. 

  

“Hei somevaikuttaja!   

 

Instagram-sivusi näyttävät upeilta ja haluaisimme tehdä kanssasi yhteistyötä. 

Valmistamme käsintehtyä suklaata ja haluaisimme sinun mainostavan sitä herkullisten 

kuvien avulla. Kuvissa tulisi näkyä yrityksemme nimi ja tuotteen kuva. Ethän mainitse, 

että julkaisu on tehty kaupallisessa yhteistyössä. Saat korvaukseksi mainonnasta 10 kpl 

suklaalevyjä, jotka postitamme sinulle.   

 

Huomasimme, että sinulla on paljon 10–15-vuotiaita seuraajia. Voisitkin kannustaa heitä 

ostamaan yrityksemme suklaapatukoita. Käytäthän Instagram-julkaisussasi tällaista 

kuvatekstiä: “Maailman parasta suklaata, sinunkin kannattaa ostaa tätä!”  

  

Kiitos sinulle jo etukäteen!”  
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3. Tutki Instagramin kaupallisia yhteistöitä 
Etsi Instagramista neljä julkaisua, jotka vaikuttaja on toteuttanut kaupallisessa 

yhteistyössä jonkin yrityksen kanssa. Jos tarvitset apua kaupallisten yhteistöiden 

löytämiseen, voit etsiä niitä esimerkiksi hakusanalla #kaupallinenyhteistyö. Valitse 

tehtävään kaksi Instagram-kuvaa ja kaksi Instagramin Story-ominaisuudella toteutettua 

mainosta. Vastaa seuraaviin julkaisuja koskeviin kysymyksiin: 

x Mistä huomaat, että kyseessä on mainos? 

x Näkyykö yhteistyömerkintä mielestäsi riittävän selvästi (tekstin väri ja 

koko, merkinnän sijoittelu)? 

x Käykö Storysta ilmi, mitkä osiot ovat kaupallisia yhteistöitä? 

x Ovatko kuvien mainosmerkinnät keskenään erilaisia? 

x Ovatko Storyjen mainosmerkinnät keskenään erilaisia? 

  

 

 
VASTAUKSET: TEHTÄVÄPAKETTI 2 - TEHTÄVÄ 2: 
 
“Saat korvaukseksi mainonnasta 10 kpl suklaalevyjä, jotka postitamme sinulle.”  

Vastaus: Korvaus on hyväksyttävä, jos molemmat osapuolet sen hyväksyvät. 

Rahallinen korvaus ei ole välttämätöntä vaikuttajamarkkinoinnissa ja usein mainostajat 

saavatkin tuotteita tai palveluja vastalahjaksi. Toiminta on silti kaupallista yhteistyötä, 

vaikka siitä ei saisikaan rahallista palkkiota.   

 

“Ethän mainitse, että julkaisu on tehty kaupallisessa yhteistyössä.”  

Vastaus: Kaupallinen yhteistyö on aina mainittava!  

 

“Huomasimme, että sinulla on paljon 10–15-vuotiaita seuraajia. Voisitkin kannustaa heitä 

ostamaan yrityksemme suklaapatukoita. Käytäthän Instagram-julkaisussasi tällaista 

kuvatekstiä: “Maailman parasta suklaata, sinunkin kannattaa ostaa tätä!”  

Vastaus: Erityistä huomiota vaikuttajan ohjeistamiseen pitää kiinnittää silloin, jos 

vaikuttajamarkkinointi tavoittaa yleisesti alaikäiset ja sen sisältö kiinnostaa heitä. 

Vanhemmilla on lastensa kasvattajina oikeus päättää perheen hankinnoista ilman, että 

markkinoinnissa vedotaan suoraan lapseen ja yritetään saada lapsi vaikuttamaan 

vanhempiensa päätöksiin. Vanhemman kasvatusoikeutta rikotaan, jos mainoksessa 

osoitetaan lapselle suora ostokehotus kuten ”osta", "kokeile", ”hanki”. (KKV, 

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa, 2019)  
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