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1 JOHDANTO 
 

Tässä raportissa esittelemme Opettaja työnsä tutkijana -opintojaksolla toteutta-

mamme kotitaloustieteen pedagogisiin opintoihin liittyvän opetuskokeilun. Tavoit-

teenamme on syventää ryhmän jäseninä pedagogista ajatteluamme sekä toteut-

taa kotitalouden opetuskerta yläkoulussa tutkivan työotteen menetelmin. Opinto-

jakson aikana perehdymme monipuolisesti ilmiöpohjaisten oppimismenetelmien 

teoriaan sekä tieteelliseen ilmaisuun. Tämä toimii pohjana opeta toisin -ajatuk-

selle, jonka tavoitteena on haastaa meidät opettajaopiskelijat havaitsemaan sekä 

tunnistamaan vaihtoehtoisia menetelmiä käytännön opetukseen kotitalousope-

tuksessa. Tutkiva työote ja opeta toisin -teema nojaavat vahvasti Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2014) sekä siinä nimettyi-

hin kotitalouden opetuksen tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöalueisiin.  

Opetuskokeilumme aiheena on kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, ja se toteu-

tetaan kotitalouden opetuskerralla yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014, s. 439) todetaan, 

että Kuluttaja- ja talousosaamisen (S3) opetuksen sisältöjen tulee harjaannuttaa 

oppilasta vastuullisena kuluttajana toimimiseen sekä tukea oppilaan taitojen ke-

hittymistä ajankohtaisen tiedon hankinnassa rahankäytön prosesseissa.  

Vastuullisuuden merkityksellisyydestä kotitalousopetuksessa kirjoittavat Wenno-

nen ja Palojoki (2015) julkaisusarjassa Vastuullinen kotitalousopetus. Kotitalous-

opetuksen päätavoitteena on edistää oppilaan valmiuksia selviytyä yksilönä ja 

yhteiskunnan jäsenenä elämässään. Opetuskertojen suunnittelussa ja toteutuk-

sessa tulisikin luoda opetusta siten, että oppilaat pääsevät harjoittelemaan vas-

tuullisuutta erilaisten valinta- ja ongelmanratkaisutehtävien parissa. Tavoittelemi-

sen arvoista on löytää menetelmiä, jotka kohdentuvat nuoren sen hetkiseen elä-

mäntilanteeseen. Keskeisten kotitalousopetuksen teorioiden kytkeminen oppi-

laan elämään edistää todennäköisemmin sitä, että oppilas toimii myöhemminkin 

elämässään opitun mukaisesti. Vastuullisuuskasvatuksella on myös keskeinen 

yhtymäkohta globaalikasvatukseen ja kestävän kehityksen edistämiseen (Wen-
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nonen & Palojoki, 2015, s. 20–21.) Kotitalousopetus tarjoaa erinomaiset mahdol-

lisuudet hyödyntää oppiainesisältöjen tavoitteiden saavuttamista mielenkiintoi-

silla ja oppilaita innostavilla uusilla pedagogisilla menetelmillä. 

Suoritamme Opettaja työnsä tutkijana -opintojakson samanaikaisesti Soveltava 

harjoittelu -opintojakson kanssa, mikä mahdollistaa opetuskokeilun toteutuksen 

soveltavaan harjoitteluun kuuluvan opetuskerran yhteydessä. Tässä työssä ra-

portoimme helsinkiläisessä peruskoulussa toteutetun opetuskokeilun. 

 

Opetuskokeilumme teoria sekä oppimiskäsitys kuuluvat sosiokonstruktiiviseen 

näkemykseen. Perusteluna valinnallemme on se, että sen soveltuvuus kotitalous-

opetukseen on kiistaton. Tiedonmuodostus ja oppiminen tapahtuvat vuorovaiku-

tuksessa opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Tiedot ja taidot rakentuvat 

konstruktiivisina prosesseina. Tavoitteenamme on uusina opetusmenetelminä 

kokeilla tarinallisuutta sekä pelillisyyttä opetuksessamme. Tämä vastaa opinto-

jakson haasteeseen – opeta toisin. Kahden ryhmämme opetusharjoittelijan ha-

vainnot opetusryhmästämme tukevat päätöstämme keskittyä opetuksessa yh-

teistoiminnallisuuteen, joka on yksi sosiokonstruktivismin toteuttamisen muoto. 

Yhteistoiminnallisuuden periaatteisiin kuuluu, että siinä työskennellään tiimeinä, 

tavoitellaan tuloksia ja arvioidaan niitä yhdessä (Kauppila, 2007, s. 115–116). 

Oppiminen tapahtuu sosiaalisen toiminnan tuloksena pelillisin menetelmin.  
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2 OPETUSKOKEILUN PEDAGOGINEN TAUSTA 
 

 

 
 
2.1 Elämys- ja seikkailupedagogiikka  
 

Elämys- ja seikkailupedagogiikassa painotetaan elämyksiä, kokemuksia, toimin-

nallisuutta, vuorovaikutusta ja emotionaalisuutta. Tarkoitus on synnyttää toimin-

taa, joka jännittävän tapahtumasarjan tai toimintaympäristön avulla synnyttää 

osallistujassa voimakkaasti vaikuttavia elämyksiä, jotka auttavat pedagogisten 

tavoitteiden saavuttamisessa. Ihminen pakottautuu löytämään ja oppimaan itses-

tään uusia puolia, voimavaroja ja vahvuuksia joutuessaan oman mukavuus- ja 

turvallisuusalueen ulkopuolelle.  (Karppinen & Latomaa, 2015, s. 46–48.) 

 

Seikkailullisten elementtien avulla pyritään saamaan oppijassa aikaan positiivisia 

muutoksia. Nämä ovat mahdollisia, kun pedagogiset vaatimukset ovat mitoitettu 

oppijan kannalta sopivan haasteellisiksi ja motivoiviksi, mutta ei liian vaikeiksi. 

Kokemisessa tulee muistaa kokonaisvaltaisuus eli kognitiiviset, emotionaaliset ja 

toiminnallisuuden kokemukselliset tasot. Elämys- ja seikkailupedagogiikka ei tar-

koita vain seikkailua ulkoilmassa, vaan myös sisällä tapahtuvaa liikuntaa, ilmai-

sua, draamaa, kuvataidetta, musiikkia ja sosiaalista toimintaa. (Karppinen & La-

tomaa, 2015, s. 47–48.) 

 

Elämys- ja seikkailupedagogiikassa tärkeää on toiminen vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa. Ryhmässä työskennellessä jaetaan elämysten merkityksiä ja sa-

malla on mahdollista rakentaa laajempi tulkinta todellisuudesta. Silti kasvatetta-

van kasvu, oppiminen ja sosiaalistuminen riippuu siitä, miten hän omaehtoisesti 

siirtää elämys- ja seikkailupedagogisesta tapahtumasta omaksutut tiedot ja taidot 

todelliseen elämään. Oppimisen kannalta tärkeää on itsereflektio, jotta toimin-

nassa saadut kokemukset saa purettua ja siirrettyä arkipäivään. Reflektiossa 

oleellista on se, että jokainen oppija saa itse, ilman ulkoista kontrollia, tunnistaa 

kokemuksen tuottamia tunteita ja uudelleen arvioida tapahtumat ja teot. (Karppi-

nen & Latomaa, 2015, s. 46–50.) 



 

4 
 

 

 

 

 

2.2 Osallistava pelipedagogiikka  
 

Nykyinen opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppi-

las on aktiivinen toimija. Opetussuunnitelmassa korostetaan sitä, että oppilas op-

pii ratkaiseman ongelmia, asettamaan tavoitteita ja toimimaan itsenäisesti sekä 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luo-

van ja kriittisen ajattelun sekä ongelman ratkaisun taitoja ja kykyä ymmärtää eri-

laisia näkökulmia. (Opetushallitus, 2014, s. 17.)  

 

Oppimispelit ovat osallistavia, ne rohkaisevat aktiiviseen tiedon tuottamiseen ja 

yhteisölliseen oppimiseen sekä tiedonrakentamiseen. Oppimispelien avulla voi-

daan saavuttaa luokkahuoneiden rajat rikkovia oppimisympäristöjä. Ne sisältävät 

usein elementtejä sekä virtuaalisesta että fyysisestä maailmasta ja johtavat par-

haillaan oppimisen kokonaisvaltaisuuteen kehon, ajattelun ja tunteiden näkökul-

masta. (Krokfors, Kangas & Hyvärinen, 2014, s. 67–71.) Pelillistäminen tarkoittaa 

asiatiedon ja oppisisältöjen houkuttelevammaksi ja ymmärrettävämmäksi teke-

mistä (Ängeslevä, 2014, s. 119).  

 

Jokainen aloittaa oppimisen lapsuudessa leikkien ja pelien kautta, mutta koulu-

opetuksessa pelien käyttö ei ole vielä yleistynyt. Pelit ja oppiminen saatetaan 

nähdä jopa toisilleen vastakkaisina ilmiöinä, sillä kulttuuriimme on juurtunut sy-

välle ajatus siitä, että työ tai opiskelu ei saa olla liian hauskaa. Leikittelevä ja 

pelejä hyödyntävä lähestymistapa oppimiseen voi näyttää uhkaavan perinteistä 

lähestymistapaa eli sellaista, jossa oppilailla on passiivinen vastaanottajarooli. 

Epäilyksiä voi herättää myös pelien teho oppimisen kannalta sekä monien kau-

pallisista lähtökohdista kehitettyjen pelien tuottama mielikuva vääristyneestä ar-

vomaailmasta ja väkivaltaisuudesta. (Mäyrä, 2014, s. 10–11) Skeptisyys voi osit-

tain johtua siitä, että oppimispeleille ei ole vielä niin paljoa tutkimustiedon kautta 

tullutta pedagogista pohjaa kuin monille muille opetusmenetelmille. Pedagogiikka 
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luo pohjan sille, miksi, miten ja millaisia oppimispelejä koulun arkeen integroidaan 

(Koskinen, Kangas & Krokfors, 2014, s. 34).  

 

Ängeslevän (2014) mukaan kiinnostava peli sisältää kunnon säännöt ja esittelee 

käytäntöjä, jotka avaavat pelaajalle uusia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ilmaista 

itseään, oivaltaa asioita ja kokea elämyksiä pelin edetessä. Elämykset voivat syn-

tyä esimerkiksi arkiympäristöjen valjastamisesta pelilliseksi oppimisympäristöksi. 

(Ängeslevä, 2014, s. 121–122.) Linnanen (2014) pohtii, että lähtökohtana oppi-

mispelin suunnittelussa olisi hyvä pitää myös Bloomin kehittämää taksonomiaa, 

joka tarkastelee oppimista tasoina. Tasot ovat 1) muistaa, 2) ymmärtää, 3) sovel-

taa, 4) analysoida, 5) syntetisoida ja 6) arvioida. Tällöin vältyttäisiin siltä, että op-

pimispeli jäisi vain asioiden toistamisen ja ulkoa muistamisen tasolle. (Linnanen, 

2014, s. 278–281.) Soanjärvi ja Harviainen (2019) korostavat, että oppimispeliä 

suunnitellessa on hyvä pohtia pelin suhteuttamista muuhun opetukseen ja sitä, 

miten pelikokemusta puretaan jälkikäteen tai pelikertojen välissä. Oppilaiden ar-

kea lähellä olevat teemat ovat avain asemassa oppimispelin suunnittelulle. 

(Soanjärvi & Harviainen, 2019, s. 143) 

 

 

2.3 Tarinallisuus osana pelikokemusta 
 

Tarinan luomisessa on pelkistetysti kolme vaihetta: alku, keskikohta ja loppu. 

Olennaista on pohtia miten kukin tapahtuma kuljettaa toiminnasta toiseen. En-

simmäisenä on alkusysäys, jonka tarkoituksena on herättää mielenkiinto. (Me-

diataide kasvattaa!, 2012). Anna Kaijan (2019) teoksen Pelikasvattajan käsikirja 

2 mukaan tarinankerronnalliset elementit ovat tärkeä osa pelikokemusta. Pelissä 

tarinoita voidaan kertoa yhdistämällä esimerkiksi kirjoitettua tekstiä, kuvaa, vi-

deota tai ääntä. Pelissä tarinaa ei välttämättä kerrota heti vaan pelaajan on itse 

pääteltävä se pelin tarjoamien vihjeiden perusteella. (Kaija, 2019, s. 77.) Tässä 

opetuskokeilussa rakensimme pelin juonen Whatsapp-keskustelusta kuvatun vi-

deon pohjalta, joka toimi alkusysäyksenä ja motivaattorina suoritettaville tehtä-

ville. Videossa esiintyvälle päähenkilölle muodostui ongelmia, joihin pyysimme 

oppilaita löytämään ratkaisut. Kaija (2019) korostaakin, että tarinallisuutta voi-

daan käyttää pelissä syyn antajana suoritettavalle tehtävälle. Tällöin tarinallisuus 
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ei ole pelin keskeisin elementti vaan osa pelin kuljettamista. Pelin edetessä suo-

ritettavat tehtävät avaavat juonta pikkuhiljaa. Pelejä on mahdollista pelata hyvin 

vähäisellä juonen huomioimisella, sillä erilaiset kuvat, esineet tai pelitilanteesta 

löytyvät tekstit voivat toimia tarinan kuljettajina. (Kaija, 2019, s. 77–78.)  

 

Alkusysäyksen jälkeen esitellään toimintaympäristö ja keskeiset henkilöt. Tarinan 

edetessä henkilöiden maailmoja voidaan tarkastella vielä syvemmin ja tarinan 

kuljettamisessa eteen päin on hyvä pohtia mahdollisia ristiriitoja, jotka toimivat 

juonen toiminnan kannalta käännekohtina. (Mediataide kasvattaa!, 2012). Sivu-

juonet voivat esimerkiksi paljastaa pelin henkilöhahmosta tai pelimaailmasta asi-

oita, joita pelkkää pääjuonta seuraamalla ei saisi selville.  Sivujuonien pelaami-

sella on tarkoitus monipuolistaa tarinaa ja tämän vuoksi osa pelaajista pyrkii suo-

rittamaan peleissä kaiken mahdollisen sisällön. (Kaija, 2019, s. 78.)   

 

Pelin läpipääsyn kannalta sivujuonet eivät ole välttämättömiä, mutta ne voivat 

tehdä pelaajalle henkilöhahmoista tai maailmasta entistä mielenkiintoisempia ja 

itse pelikokemuksesta syvemmän. Tarinan lopetus toimii tilanteen loppuratkai-

suna, mutta pelissä pääjuonen loppuminen ei välttämättä aina merkitse pelin 

päättymistä. Pelaaja voi esimerkiksi itse päättää haluaako suorittaa sivutehtäviä 

pääjuonen rinnalla vai vasta sen läpäisyn jälkeen. On myös mahdollista, että joi-

hinkin peleihin saattaa avautua lisää tekemistä palkinnoksi pääjuonen läpäisystä. 

(Kaija, 2019, s. 77.) Sivutehtävillä on mahdollista ottaa huomioon oppilaiden eriyt-

täminen, jota tässä opetuskokeilussa hyödynsimme AVAIN 2 -työpisteellä. 

AVAIN 2 -työpisteen sivutehtävät muodostettiin aikaisemmin opiskeltavien asioi-

den perusteella, jolloin kyseiset tehtävät toimivat kertaavina elementteinä sellai-

sille oppilaille, jotka etenivät pääjuonen tehtävien osalta ripeään tahtiin. Peleissä 

sivujuonet voivat myös olla kokonaan irrallisia pääjuonesta, jolloin niiden tarkoitus 

on tarjota pelaajille lisää tekemistä (Kaija, 2019, s. 77). 
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3 OPETUSKOKEILU 
 
Toteutimme opetuskokeilun helsinkiläisessä peruskoulussa maaliskuussa 2020. 

Opetuskerran pituus oli 120 minuuttia. Kohderyhmä koostuu kolmestatoista 9.-

luokkalaisesta oppilaasta, joista kahdella oppilaalla on erityisen tuen tarve ja kol-

mella oppilaalla on tehostetun tuen tarve. Noin puolet ryhmän oppilaista ovat 

maahanmuuttajia. Olimme päässeet havainnoimaan ryhmän toimintaa jo etukä-

teen, ja olimme huomanneet, että ryhmään kuuluvien oppilaiden keskittymisen ja 

työhön ryhtymisen tukemiseksi opettajan on hyvä antaa oppilaille selkeät tehtä-

vänannot, avata käsitteiden merkitykset sekä estää älypuhelimien vapaa käyttä-

minen. Kolmen opettajaopiskelijan lisäksi opetuskokeilua oli ohjaamassa yksi eri-

tyisopettaja. Tarkoituksenamme on antaa realistinen kuva opetuskokeilusta, ja 

kerromme raportissa kaikista työvaiheista siihen liittyen, suunnitteluvaiheesta 

opetuskerran reflektointiin. 
 
 

3.1 Suunnittelu 
 
Krokfors, Kangas ja Kopisto (2014) kuvaavat onnistuneen oppimispelin 

avaimeksi sen, että opettaja rakentaa pelin opetuskäytöstä pedagogisesti perus-

tellun kokonaisuuden. He tarjoavat pelillisen opetustapahtuman toteuttamisen tu-

eksi osallistavan pedagogiikan mallin, joka koostuu suunnittelusta (preinteraktio), 

opetustapahtumasta (interaktio) ja arvioinnista (postinteraktio) (Krokfors, Kangas 

& Kopisto, 2014, s. 210). Hyödynsimme pintapuolisesti projektissa tätä pedago-

gista mallia ja kysyimme projektin edetessä itseltämme myös mallissa esitettyjä 

kysymyksiä (kuva 1).  

 



 

8 
 

 
Kuva 1. Osallistavan pelipedagogiikan malli (Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014, s. 214). 
 
 

Opetuskokeilun suunnittelussa hyödynsimme Koirasen (2019, s. 134) esittele-

mää pakopelin suunnitteluprosessimallia. Määrittelimme ensimmäisenä sen, ke-

nelle peli on tarkoitettu, kuinka kauan se kestää ja mitä sisältöjä pelissä on. Suun-

nittelemamme Mysteeriboksin arvoitus -peli on suunnattu opetusryhmällemme, 

jossa on 13 yhdeksäsluokkalaista oppilasta. Opetuskerran pituus on yhteensä 2 

tuntia, josta itse peliin käytimme aikaa noin 1,5 tuntia. Yhdessä pakopelin tehtä-

vässä on hyvä olla Koirasen (2019) mukaan vain yksi aihekokonaisuus ja tarvit-

taessa kaikki tehtävät voivat käsitellä myös samaa asiaa. (Koiranen, 2019, s. 

138.) Pelimme aiheena ovat kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet.  
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Seuraavaksi teimme alustavan pelirungon, joka on koko pelin ensimmäinen luon-

nos. Pelirunko konkretisoi sen, miten peli kulkee eteenpäin. Pelirunko voi sisältää 

pelin teeman ja siitä hahmotellun tarinan (Koiranen, 2019, s. 138). Loimme ai-

heen (kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet) ympärille tarinan. 

 

Pelirunkoa suunnitellessa päätimme, että peliä pelataan 3-4 hengen ryhmissä. 

Opetusryhmässämme on kaksi erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta ja kolme te-

hostettua tukea tarvitsevaa oppilasta, ja olimme havainneet, että heidän työsken-

telynsä onnistuu parhaiten pienissä ryhmissä. Suunnittelimme, että pakopeliin si-

sältyy neljä tehtävää (liitteet 2–5). Kun hioimme pelirunkoa yksityiskohtaisem-

maksi, otimme käsittelyyn yhden tehtävän kerrallaan. Tässä vaiheessa määritte-

limme, mitä materiaaleja tehtävään täytyy valmistaa ja hankkia. 

 

Kun pakohuonepelin runko oli valmis, ryhdyimme hankkimaan materiaaleja peliä 

varten. Tarvitsimme tehtävämonisteita työpisteille, tietokoneita työpisteille, kyniä, 

oppikirjoja, lukon, pahvilaatikon, laatikon sisälle yllätyksen, joka oli tässä tapauk-

sessa raaka-aineet ruuanvalmistustehtävään. 

 

Pakopelien tehtävät ovat Koirasen (2019) mukaan järkevää pitää lyhyinä ja na-

pakoina, esimerkiksi 15 minuuttia on jo melko pitkä aika yhden tehtävän parissa. 

Käytimme tätä ohjeistusta apunamme, ja päätimme, että yhdellä työpisteellä on 

10 minuuttia aikaa suoriutua tehtävästä ja hoksata vihje. Pakopeleissä voi käyt-

tää tuttujakin tehtävätyyppejä, kuten monivalintatehtäviä ja pelillistää ne. Moniva-

lintatehtävät ovat opettajalle nopeita toteuttaa. Joitain tehtävätyyppejä voi olla 

vaikea lukollistaa, mutta tällöin opettaja voi toimia lukkona ja päästää oppilaat 

eteenpäin, kun tehtävä on valmis (Koiranen, 2019, s. 139–140). Suunnittelimme 

neljännen työpisteen niin, että opettaja toimii tässä lukkona. 

 

Tehtävien ei tule olla liian helppoja vaan mieluummin sellaisia, että vastausta jou-

tuu todella miettimään. Oppilaat voivat pyytää tarvittaessa opettajalta vinkkejä. 

Opettajan onkin hyvä pohtia ennakkoon, millaisia kompastuskiviä tehtävissä 

saattaa olla, jotta hän osaa miettiä myös vinkkejä valmiiksi. Pelin ensimmäinen 
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tehtävä tulisi kuitenkin olla helppo, jotta pelaajat saavat heti onnistumisen koke-

muksen. (Koiranen, 2019, s. 146–147). 

 

Pelialueen ei tarvitse olla lukittu, vaan tarinan kautta voidaan luoda tunne siitä, 

että tilasta ei pääse pois ennen tehtävän selvittämistä. Siirtyminen pelialueelta 

toiselle lisää pelin kiinnostavuutta, ja tämä voi tapahtua esimerkiksi sermien 

avulla. Tilaa kannattaa hyödyntää lavasteena eikä muokata siitä täysin toista tilaa 

kuin mitä se todellisuudessa on. Pelitilassa kannattaa hyödyntää niitä varusteita, 

mitä sieltä jo löytyy. (Koiranen, 2019, s. 148–151.) Suunnittelemamme pelin ym-

päristönä toimi kotitalousluokka (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Kotitalousluokka pelin toteutuspaikkana. 

 
 
3.2 Toteutus 
 
Krokforsin, Kankaan ja Kopiston (2014) pedagogisen mallin mukaan toteutus eli 

osallistava opetustapahtuma koostuu orientaatiovaiheesta ja pelaamisen vai-

heesta. Viimeinen vaihe, elaboraatio, eli opitun ja koetun reflektointi toteutetaan 

opetuskerran jälkeen. Se koostuu arvioinnista ja ideoiden jatkotyöstämisestä. 

(Krokfors, Kangas & Kopisto, 2014, s. 208–217.) Toteutimme opetuskokeilun 
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käyttäen apunamme tuntisuunnitelmaa (liite 1). Opetuskokeilu oli samalla Sovel-

tavan harjoittelun opetuskerta, joka oli osa yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kai-

kille yhteistä (ts. pakollista) kurssia “Eväitä omaan ja yhteiselämään”. 

 

Opetuskerta alkoi sillä, että oppilaat toivotettiin tervetulleiksi luokkaan. Diaesityk-

sen ensimmäisellä dialla oli kuva mystisestä metsästä ja teksti “Hyvää iltapäivää” 

sekä jokaisen ryhmään kuuluvan oppilaan nimi. Kyseisen dian tarkoituksena oli 

huomioida jokainen oppilas. Esittelimme oppilaille kaikki aikuiset, jotka olivat luo-

kassa: Soveltavan harjoittelun harjoittelupari (vastuussa opetuskerrasta), opetus-

harjoittelija (apuopettajana), erityisopettaja (apuopettajana), ohjaava opettaja 

(seuraamassa opetuskertaa) sekä yliopiston lehtori (seuraamassa opetusker-

taa). 

 

Motivointina käytimme videota, jonka olimme kuvanneet AZ screen recorder –

sovelluksella. Tämän sovelluksen avulla saimme kuvattua WhatsApp-pikavies-

tinpalvelussa käydyn mielikuvituskeskustelun, josta opetuskertaan sisältyvä ta-

rina alkaa. Päähenkilönä keskustelussa oli Helmi, jolla oli ongelmia rikkinäisen 

paidan ja erääntyneen puhelinlaskun kanssa (kuvat 3–5). Helmin kaveri Iines ei 

osaa auttaa Helmiä, joten oppilaiden tehtävänä oli selvittää vastauksia Helmin 

ongelmiin neljällä työpisteellä eli AVAIMELLA. Motivointi toimi erinomaisesti, sillä 

oppilaat seurasivat mielenkiinnolla keskustelun kulkua, kommentoivat keskuste-

luun liittyviä asioita, keskittyivät katsomaan ja nauroivat. 
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Kuvat 3–5. Kuvakaappaukset WhatsApp-videosta. 

 

Ennen AVAIMILLE siirtymistä kerroimme oppilaille päivän kysymykset: Miten toi-

mia, kun puhelinlasku on jäänyt maksamatta? Miksi eri maksutapoja on? Mikä on 

reklamaatio? (kuva 6), arviointikriteerit (kuva 7) sekä tärkeät käsitteet käyttäen 

dioja puheen tukena. Arviointiin liittyen kehotimme oppilaita etsimään tietoa ne-

tistä ja kertomaan kokemuksiaan. Päivän aiheeseen (kuluttajan oikeudet ja vel-

vollisuudet) liittyviä tärkeitä käsitteitä ovat mielestämme: kuluttaja, reklamaatio, 

vaihto- ja palautusoikeus, takuu, etämyynti, kuluttajansuojalaki, hyvitys ja mak-

sutavat.  

 

 
Kuvat 6 ja 7. Esimerkkejä käyttämistämme dioista. 

 

Ennen pelin aloittamista Koirasen (2019, s. 145) mukaan on tärkeää käydä läpi 

yhdessä pelin säännöt sekä korostaa yhdessä toimimisen tärkeyttä. Ohjeistimme 

oppilaat AVAIN-työpisteille kertoen, missä ne sijaitsevat (kahdessa eri luokassa, 
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neljässä eri kohdassa), ketkä opettajat ovat apuna milläkin pisteellä (yhdellä 

AVAIMELLA oli erityisopettaja ja muilla AVAIMILLA oli kullakin yksi opetushar-

joittelija) sekä miten kauan aikaa AVAIMEN suorittamiseen on (10 minuuttia per 

AVAIN). Kehotimme oppilaita myös “olemaan silmä tarkkana”, sillä jokaiselta 

AVAIMELTA tulisi hoksata koodi (numero tai sana), joka auttaa mysteeriboksin 

sijainnin löytämisessä ja sen avaamisessa. 

 

Oppilaat työskentelivät AVAIMILLA pienryhmissä, joissa oli 3–4 oppilasta. AVAI-

MEN 1 aiheena oli kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, ja oppilaiden tehtävänä 

oli lukea meidän tekemästä monisteesta (liite 2) väittämiä. Jokaisen väittämän 

perään tuli merkitä, onko väittämä oikein vai väärin. Oppilaat tekivät yhteistyötä 

keskustellen ja jakaen kokemuksiaan. Osa ryhmistä hyödynsi myös oppikirjoja 

(Taituri 7–9) apunaan. Kaikki ryhmät ehtivät juuri ja juuri täyttää sekä tarkastaa 

monisteen 10 minuutissa, ja kaikki ryhmät hoksasivat monisteesta koodin (nu-

mero 2), joka oli lihavoituna tehtävämonisteessa.  

 

AVAIMEN 2 aiheena oli “Miten toimin, jos ostamani tuote on viallinen?” ja oppilaat 

täyttivät ryhmässä tekemämme ristikon (liite 3) kyseiseen aiheeseen liittyen. Op-

pilaat käyttivät apunaan oppikirjaa (Onni 7–9, s. 139) sekä osa oppilaista haki 

tietoa myös älypuhelimella netistä. AVAIMELLA 2 apuna ollut opettaja antoi op-

pilaille myös vihjeitä. Reklamaatio-sana oli oppilaille ristikon sanoista selvästi 

haastavin, mutta kaikki ryhmät saivat ristikon 10 minuutissa täytettyä. Kaikki ryh-

mät hoksasivat koodin (numero 7), joka muodostui ristikon sanojen kirjaimista 

(=seiska). 

 

AVAIMEN 3 aiheena oli erääntynyt puhelinlasku. Ennen tehtävän tekemistä op-

pilaat katsoivat videon maksuhäiriömerkinnästä. Tämän jälkeen oppilaat kirjau-

tuivat tietokoneilla omaan eOppikirjaansa (Nauti arjesta), tekivät Erääntynyt pu-

helinlasku -tehtävän ja palauttivat sen joko yksilötyönä tai ryhmätyönä. 10 minuu-

tin aika tuntui lyhyeltä AVAIMEN 3 suorittamiseen, mikä johtui osittain oppilaiden 

tietokoneelle kirjautumiseen kuluneesta ajasta. AVAIMEN 3 ohjemonisteessa 

(liite 4) oli alleviivattu sana yksi, josta oppilaat hoksasivat koodiksi numeron 1. 
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AVAIMEN 4 aiheena oli erilaiset maksutavat, ja oppilaiden tehtävänä oli täyden-

tää taulukko (liite 5). Taulukon avulla oppilaat pohtivat erilaisten maksutapojen 

hyötyjä ja haittoja. Aihe herätti oppilaiden välillä aktiivista keskustelua, ja 

AVAIMELLA 4 apuna ollut opetusharjoittelija havainnoi, että oppilailla oli paljon 

kokemuksia aiheeseen liittyen. Olimme suunnitelleet, että AVAIMELLA 4 katso-

taan myös erilaisiin maksutapoihin liittyvä video, mutta sen katsoi vain yksi 

ryhmä. 10 minuutin aikaraja tuntui tälläkin AVAIMELLA lyhyeltä, minkä vuoksi 

videota ei katsottu kaikkien ryhmien kanssa. Tämä ei kuitenkaan haitannut, sillä 

keskustelua syntyi ilman videotakin. Kun oppilaat saivat taulukon täydennettyä, 

AVAIMELLA 4 apuna ollut opetusharjoittelija antoi jokaiselle ryhmälle eri koodin 

(joita olivat sanat: jää, ope, avaa, kaappi). 

 

Jännitys ja innostuneisuus oli aistittavissa, kun oppilaat kokoontuivat takaisin 

omille paikoilleen pöytien ääreen, ja kertoivat meille löytämänsä koodit. Kaikki 

ryhmät olivat löytäneet numerokoodit (271) ja ryhmät yhdistivät löytämänsä sa-

nat, jotka viittasivat siihen, että mysteeriboksi sijaitsee jääkaapissa, jonka vain 

opettaja saa avata. 

 

Pahvinen mysteeriboksi oli kiinni lukolla, ja oppilaat keksivät heti, että lukko au-

keaa numerokoodin avulla. Sanoimme eräälle oppilaalle, että hän voi halutes-

saan tulla avaamaan lukon, ja näin tapahtui (kuva 7). Muut oppilaat seurasivat 

mielenkiinnolla lukon avautumista ja mysteeriboksin sisällön paljastumista. 

 

 
Kuva 7. Oppilas laittamassa numerokoodia lukkoon ja avaamassa mysteeriboksia. 
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Mysteeriboksista paljastui raaka-aineet vegaanisten wrappien valmistukseen. 

Oppilaat olivat toivoneet ruoanvalmistustehtäviä Eväitä omaan ja yhteiselämään 

-kurssille, sillä kurssilla oli valmistettu ruokaa vain todella harvoin. Yllätys oli siis 

monille oppilaille mieluinen. Ennen ruoanvalmistuksen aloittamista kerroimme 

Helmin tarinan loppuun (”Helmi oli tilannut ruokaboksi.fi:stä härkäpapurouhetta ja 

kaura-fraichea, mutta boksin sisällä olikin näiden tuotteiden lisäksi salaattiainek-

sia, salsaa ja tortilloja. Helmi otti yhteyttä ruokaboksi.fi:n asiakaspalveluun, ja ker-

toi tapahtuneesta. Hänelle vastattiin, että yrityksellä on käynyt virhe, ja he antoi-

vat Helmille luvan käyttää kaikki raaka-aineet ilman lisäveloitusta”). 

 

Tutkimme raaka-aineiden pakkauksia, ja huomasimme, että niissä on ympäristö-

merkkejä, joita olimme käsitelleet aiemmin kyseisellä kurssilla. Valmistimme 

wrapit meidän tekemällä ohjeella (kuva 8). Totesimme myös, että ruokaohjeen 

ollessa vegaaninen, se on myös ympäristöystävällinen. Ympäristöystävällisyys 

liittyi kurssin aiheisiin ja kokonaisuuteen. 

 

 
Kuva 8. Opetuskerralla käytössä ollut ruokaohje vegaanisiin wrappeihin. 

 

Kaksituntinen opetuskertamme oli lähenemässä loppuaan, kun pyysimme oppi-

lailta palautetta opetuskerrasta. Palautteesta kerromme lisää seuraavassa alalu-

vussa. Lopuksi kiitimme oppilaita osallistumisesta ja toivotimme heille mukavaa 

päivänjatkoa. 
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3.3 Opetuskerran reflektointi 
 
Tunnin aloitus ja oppilaiden motivointi 
 
Pakopelin onnistumiseksi aikataulutus on tärkeää. Olimme varautuneet tämän 

ryhmän kanssa siihen, että opetuskerta ei välttämättä ala ajallaan. Monet oppilaat 

saapuivatkin myöhässä, joten oli hyvä, että olimme varanneet aloitukseen 15 mi-

nuuttia aikaa. Saapuessaan luokkaan monet oppilaat olivat levottomia ja keho-

timme useaa oppilasta hiljentymään moneen kertaan. 

 

Video motivointikeinona oli toimiva. Ohjaavan opettajan mukaan oppilaat olivat 

videon aikana erityisen keskittyneitä. Videon kohtaus, jossa Helmi etsii sopivaa 

emoji:a, sai oppilaat tarkkaavaisiksi. Lisäksi keskustelun loppuvaihe Helmin ja 

Iineksen välillä sai oppilaat ihmettelemään tarinan lopetusta, sillä loppuratkaisu 

jäi avoimeksi.  “Aika reilu kaveri toi Iines” oli erään oppilaan kommentti. Oppilaille 

selvennettiin, että vastaaviin tilanteisiin voi törmätä myös omassa arjessaan. 

Tästä aasinsiltana opetuskerta eteni mielestämme luontevasti päivän kysymyk-

siin.  

 

Pelillisen elämyksen lisäämiseksi ja oppilaita motivoidaksemme olisimme voineet 

laittaa taustalle soimaan jotain musiikkia sekä laittaa luokkaan hieman hämäräm-

män valaistuksen. Äänimaisema ja muut efektit ja koristelut vaikuttavat tunnel-

maan positiivisesti (Koiranen, 2019, s. 151). 

 

Päivän aiheet ja oppilaiden arviointi 
 

Opetuskerran aiheet rajautuivat käsittelemään puhelinlaskun maksamista, rekla-

maatiota sekä erilaisia maksutapoja ja niiden ominaisuuksia. Päivän kysymykset 

muodostettiin AVAINTEN ja niissä opiskeltavien asioiden pohjalta. Palautteen 

perusteella olimme rajanneet päivän kysymykset hyvin ja huomioineet oppilas-

lähtöisyyden kysymysten asettelussa. 

 

Päivän kysymysten jälkeen opetuskerta eteni keskeisten käsitteiden tarkaste-

luun.  Opetusryhmässä oli paljon oppilaita, joiden äidinkieli ei ole suomi, minkä 
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vuoksi jokaisen Soveltavaan harjoitteluun liittyvän opetuskerran alussa tarkastel-

tiin opetuskerran aiheisiin liittyviä käsitteitä. Palautekeskustelun kommenttien pe-

rusteella käsitteet (reklamaatio, vaihto- ja palautusoikeus, maksutavat, hyvitys ja 

kuluttajasuojalaki) olisivat sopineet käsiteltäväksi tunnin lopussa, jolloin varsinai-

seen tekemiseen olisi päästy nopeammin. Tällöin käsitteiden tarkastelu opetus-

kerran lopussa olisi voinut toimia opetuskerran loppukoontina ja päivän kysymys-

ten kertauksena. Lisäksi se olisi keventänyt opetuskerran alun behavioristista 

otetta ja tuonut erilaista rytmitystä opetuskerran kulkuun.  

 

Ennen AVAIMILLE siirtymistä oppilaille kerrottiin arvioinnin kannalta keskeiset 

asiat. Arvioinnin keskiössä tällä tunnilla olivat tiedonhallintataidot. Sana tiedon-

hallintataito saattoi olla oppilaille haastava ymmärtää, joten pohdimme palaute-

keskustelussa, että olisimme voineet selittää sen auki. Tulimme siihen tulokseen, 

että sana tiedonhaku saattaa olla oppilaille helpommin lähestyttävä käsite kuin 

tiedonhallintataito. 

 

Työskentely AVAIN-työpisteillä  

 

Alustuksen jälkeen siirryimme ohjeistamaan AVAIN-työpistetyöskentelyä. Sanal-

lisen ohjeistuksen tukena olivat diat (kuva 9.), jossa luokkatilan jako sekä AVAIN-

työpisteiden nimet olivat havainnollistettuna. Kehotimme oppilaita aloittamaan 

työskentely mahdollisimman ripeästi, sillä kullakin työpisteellä oli kymmenen mi-

nuuttia aikaa koodin selvittämiseen. Ryhmien muodostamiseen ei kulunut aikaa, 

sillä oppilaat toimivat jo valmiiksi valituissa pöytäryhmissä. 
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Kuva 9. Dia havainnollistamassa työpisteitä. 

 

Olisimme voineet suunnitella AVAIN 2 -työpisteelle lisätehtäviä, sillä oppilaat rat-

kaisivat työpisteen tehtävät oletettua nopeammin. Koirasen (2019) mukaan pa-

kopelin tehtäviä on järkevää suunnitella enemmän kuin niitä tullaan toteuttamaan, 

sillä jos peli tuntuu jäävän liian lyhyeksi, tehtäviä on helppo lisätä. Pakopeliä olisi 

myös hyvä testata kerran ennen virallista opetuskertaa, jotta voitaisiin vakuuttua 

siitä, että tehtävien haasteellisuus ja niihin käytettävä aika ovat tasapainossa. 

(Koiranen, 2019, s. 139.) Tällä kertaa meillä ei ollut mahdollisuutta testata peliä, 

sillä Soveltava harjoittelu antoi projektin etenemiselle tiukat ajankäytölliset raamit. 

Onnistuimme kuitenkin kolmen muun työpisteen ajankäytännöllisessä suunnitte-

lussa, sillä oppilaat saivat ratkaistua ne juuri ja juuri sallitussa ajassa. 
 

Arvoituksen ratkeaminen  
 
Koodien selvittämisen jälkeen kokoonnuimme yhdessä kaikkien oppilaiden 

kanssa selvittämään koodien tarkoitusperää. Kirjoitimme sekä numerot että sanat 

kaikkien nähtäville taululle. Pian tämän jälkeen oppilaat hoksasivat, että heidän 

keräämänsä koodit johtavat jääkaapille. Opetuskerran mieleenpainuvin hetki oli 

se, kun oppilaat löysivät jääkaapille ja yksi oppilaista pääsi avaamaan mysteeri-

boksin lukon.  

 

Sisällön paljastuttua palasimme vielä opetuskerran taustalla olevaan tarinaan ja 

selvitimme ratkaisuja Helmin tilanteeseen. Tutkimme mysteeriboksista löytyneitä 
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raaka-aineita yhdessä sekä jaoimme jokaiselle ryhmälle ruoanvalmistusohjeen. 

Saimme linkitettyä raaka-aineisiin ympäristömerkkien tutkimista, jonka toteu-

timme opettajajohtoisesti. Koirasen (2019, s. 137) mukaan hyvässä pakopelissä 

on kunnon lopetus, yllättävä ja oivaltava sulkeuma. Onnistuimme mielestämme 

luomaan nyt yllättävän ja oivaltavan lopetuksen, jossa tarina sai opetuskerran 

aiheisiin liittyvän päätöksen.  

 

Olisimme voineet toteuttaa ympäristömerkkien tutkimisen niin, että kukin ryhmä 

olisi saanut eri raaka-aineen tutkittavakseen. Näin olisimme saaneet osallistettua 

oppilaita entistä enemmän. Aikataulutuksen vuoksi päädyimme behavioristiseen 

ratkaisuun, jotta pääsimme aloittamaan ruoanvalmistuksen ripeästi.  
 

Ruoanvalmistukseen jäi aikaa noin puoli tuntia. Oppilaat tarttuivat toimeen nope-

asti, mutta ryhmien keittiötyöskentelyssä oli eroavaisuuksia. Ruokaohjeiden pe-

rusteellisempi tarkastelu olisi ollut hyvä, vaikka se olisi vienyt enemmän aikaa. 

Tällöin oppilaat olisivat mahdollisesti toimineet keittiössä oma-aloitteisemmin, 

mikä olisi lopulta nopeuttanut työskentelyä. Pääosin oppilaat olivat innostuneita 

ruoanlaitosta, mutta ryhmissä oli myös oppilaita, joilla oli vaikeuksia motivoitua 

keittiötyöskentelyyn. 

 

Palaute opetuskerran kulusta 
 

Olimme tyytyväisiä siihen, että ehdimme lopettaa opetuskerran ajallaan ja kerätä 

opetuskerrasta palautetta oppilailta. Oppilaiden antama palaute (kuva 10) oli po-

sitiivista. Ohessa poimintoja oppilaiden kirjoittamista palautteista: “everything 

went good”, “oli kiva tunti”, “nastaa safkaa”, “oli kiva tunti, koska tehtiin ruokaa”, 

“oli kiva tunti (erilainen) ja oli kiva yllätys”, “oli kiva tunti, legit paras tunti tältä 

kurssilta”, “tunti meni melko hyvin, kiitos” ja “oli kiva”.  
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Kuva 10. Oppilailta saatua palautetta opetuskerrasta. 

 

Oppilaat jaksoivat keskittyä opetukseen koko opetuskerran ajan, mikä oli positii-

vinen asia. Ruoanvalmistusvaiheessa osa oppilaista oli väsyneitä eikä keskitty-

minen enää siinä vaiheessa ollut huipussaan. Muutama oppilas haastoi opettajia 

kännykän käytön suhteen. Erityisopettajan kommentti ruoanvalmistusvaiheessa 

oli: “Tähän kaoottiseen ilmapiiriin on hyvä tottua, tämä on ihan normaalia kotita-

lousluokan tunnelmaa”. 

 

Kokonaisuudessaan saimme opetuskerrasta hyvää palautetta sekä oppilailta että 

ohjaavilta opettajilta. Olimme pystyneet luomaan kokonaisuuden, jossa tarinan 

kautta saimme oppilaita motivoitua tekemiseen. Erityistä kiitosta saimme vide-

osta sekä Mysteeriboksin arvoitus -pelin linkittämisestä tarinaan, jonka avulla 

loimme punaista lankaa oppitunnin sisälle. Tarinallisuus sekä video olivat keskei-

sessä roolissa oppilaiden kiinnostuksen heräämisen kannalta.  
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3.4 Opetuskokeilun soveltaminen 
 

Tavallisesti kotitalousopettaja pitää tuntinsa yksin ilman apukäsiä. Tätä opetus-

kokeilua johti kaksi opetusharjoittelijaa ja lisäksi tunnilla oli apuopettajina erityis-

opettaja ja opetusharjoittelija. Uskomme, että opettajan on mahdollista toteuttaa 

opetuskokeilu myös yksin, mutta tällöin opetuskerran suunnittelu vaatii enemmän 

etukäteisvalmisteluja ja ohjemateriaaleja. Opettaja toimisi tällöin pelimestarina, 

jolta oppilaat voisivat tulla pyytämään vihjeitä. Opettajan tulisi miettiä konkreetti-

sia vihjeitä jokaisella työpisteelle, jotta oppilaiden ohjaamiseen ei kuluisi ylimää-

räistä aikaa. Tällaisessa tilanteessa opettaja ei voisi toimia lukkona, vaan jokai-

sella työpisteellä tulisi olla sellainen lukko, jonka oppilaat avaavat itsenäisesti teh-

tävän ratkaistuaan.  

 

Ympäristön laajentaminen on myös mahdollista työpistetyöskentelyn toteuttami-

sessa. Opetuskokeilu toteutettiin kotitalousluokassa, mutta toteutuksessa on 

mahdollista käyttää mielikuvitusta. Työpisteiden paikat voivat sijoittua monipuoli-

sesti koulun eri tiloihin, kuten eri luokkiin, ruokalaan, ulkorakennuksiin tai koulun 

pihalle. Työpisteet voivat mahdollisuuksien mukaan olla muuallakin kuin koulun 

tiloissa, esimerkiksi kaupassa, metsässä tai puistossa. 

 

Opetuskokeilumme pelillistä runkoa voi hyödyntää muidenkin aiheiden opetuk-

sessa ja se on myös muokattavissa erilaisille ryhmille, kuten esimerkiksi alakou-

lulaisille. Kuluttajan oikeuden ja velvollisuudet -aihe voi kuitenkin olla sisällöltään 

haastava, joten työpisteiden tehtävät tulisi muokata sopimaan sisällöltään luok-

katasolle sopivaksi. Opetusta on mahdollista eriyttää sekä ylös- että alaspäin luo-

malla sivujuonia työpisteille sekä muokkaamalla tehtäviä haluttuun suuntaan. 

Haastetta voi luoda esimerkiksi keksimällä hämäykseksi sellaisia vihjeitä, jotka 

eivät liity loppuratkaisuun. 
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4 POHDINTA 
 

 

Tämän ainedidaktisen kehittämisprojektin tavoitteena oli tutustua sellaiseen pe-

dagogiseen malliin, joka ei ollut meille entuudestaan tuttu ja josta halusimme op-

pia lisää. Pedagogisen mallin pohjalta oli tarkoitus rakentaa sosiokonstruktivisti-

sen oppimiskäsityksen mukainen opetuskokeilu. 

 

Olimme suunnitelleet toteuttavamme opetuskokeilun sosiokonstruktivistisen op-

pimiskäsityksen pohjalta. Käytännön toteutus sisälsi kuitenkin jonkin verran myös 

behavioristista otetta. Monet oppilaat olivat passiivisia ja osalla oli vaikeuksia 

työskentelyn aloittamisessa, minkä vuoksi behavioristinen ote oli mielestämme 

perusteltua. Lisäksi ajankäytölliset haasteet pakottivat meidät vetämään mutkia 

suoriksi ja etenemään opettajalähtöisesti.  

 

Olimme suunnitelleet opetuskokeilun aiheeksi kuluttajan oikeudet ja velvollisuu-

det, joka liittyy kotitalouden opetussuunnitelman Kuluttaja- ja talousosaaminen 

kodissa -sisältöalueeseen (S3) 7.-9.- luokilla.  Opetuskerran tehtävät ruoanval-

mistuksineen liittyivät loppujen lopuksi mielestämme myös kahteen muuhun ko-

titalousopetuksen sisältöalueeseen eli Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri (S1) 

sekä Asuminen ja yhdessä eläminen (S2). (Opetushallitus, 2014, s. 439.) Oppi-

laat pääsivät ratkaisemaan AVAIN-tehtäviä pienryhmätyöskentelynä, jonka teo-

reettisena viitekehyksenä toimi sosiokonstruktivistinen näkemys ja siihen sisäl-

tyvä yhteistoiminnallisuus.  

 

Tavoitteenamme oli aktivoida oppilasryhmät työskentelemään itsenäisinä toimi-

joina, joiden tiedon etsimistä motivoimme tarinallisuuden avulla. Opetuskerran 

tavoitteena oli saada oppilaat tuntemaan kuluttamiseen liittyviä oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan. Lisäksi tehtävien suorittaminen edellytti sitä, että oppilaat hyö-

dynsivät teknologialaitteiden käyttöä tiedon etsimisessä. Pelillisyys toimi mieles-

tämme erinomaisena keinona opettaa oppilaille kotitalouksien rahankäyttöön liit-

tyviä tilanteita ja ongelmia.  
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Opetuskokeilun arviointi kohdistui oppilaiden tiedonhallintataitojen kehittymiseen.  

Opetuskokeilua ohjaavat opettajat tekivät arviointia jokaisella tehtävärastilla ja 

oppilaat saivat palautetta jokaisen rastin ohjaajalta onnistumisistaan. Koodien 

hoksaaminen ja mysteeriboksin lukon avaaminen toimivat myös palautteena ko-

konaistehtävän onnistumisesta ja yllätyspalkinto innosti oppilaita valmistamaan 

ruokasovelluksen. Tässä yhteydessä oppilaat olivat myös motivoituneita kertaa-

maan opetuskerroilla aiemmin oppimiaan asioita, muun muassa tunnistamaan 

pakkausten ympäristömerkkejä ja pohtimaan raaka-aineiden ekologisuutta.  

 

Olemme reflektoineet ryhmänä tunnin kulkua ja todenneet, että ruoanvalmistuk-

seen jäänyt aika ei ollut riittävä. Vaikka pelillisyys ja tarina kulkivat hienosti läpi 

oppitunnin, lopun kiire verotti yhteiseen arviointiin käytössä ollutta aikaa. Oppi-

lailta lapuilla kerätty arviointi opetuskerrasta oli positiivista luettavaa, mutta tie-

donhallintaitojen arvioimiseksi olisi ollut hyödyllistä toteuttaa esimerkiksi kotiteh-

tävänä testi tai kysely. 

 

Mielestämme opetuskokeilun onnistumista lisäsi se, että osa opettajaopiskeli-

joista oli jo tutustunut ryhmään opetusharjoittelun myötä. Opetuskerran suunnit-

teluvaiheessa oli jo tunnistettu sekä huomioitu erityisoppilaiden tarpeita, ja ohjaa-

via opettajia osallistui riittävästi ohjaamaan opetuskertaa. Myös tehtävien selko-

kielisyys oli onnistunut. Opeta toisin -kokeiluna toimiva punainen lanka oli tuotu 

riittävän lähelle oppilaiden elämää ja arjen toimintaa, mikä oli suurin syy motivoin-

nin onnistumiseen opetuskerran alussa. Itsellemme asetetut tavoitteet täyttyivät 

hyvin, sillä saimme onnistumisen kokemuksen aivan uudenlaisesta opetusker-

rasta. Tämä opetuskokeilu toimii meille jatkossakin rohkaisevana esimerkkinä, ja 

näin kannustaa meitä kasvamaan itseään haastaviksi opettajiksi sekä kokeile-

maan ennakkoluulottomasti uusia pedagogisia menetelmiä. 
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5 SUMMARY 
 

THE RIDDLE OF A MYSTERY BOX 

Gamification and fictionality in Home economics lesson 

 

The theoretical framework of our lesson is based upon experiential education and 

social constructivism. Our goal was to develop our pedagogical thinking and to 

create new ways to teach everyday life. In our opinion consumer skills and eco-

nomic skills might be difficult themes to understand for upper level students. We 

wanted to create a way to teach this topic in a fun and motivating way.  

 

The current curriculum is based on the concept of learning that the student is an 

active actor. The curriculum emphasizes that the student learns to solve prob-

lems, set goals, and act independently as well as interact with others. Learning 

together promotes students' creative and critical thinking and problem-solving 

skills and their ability to understand different perspectives. 

 

Experiential pedagogy emphasizes experience, functionality and interaction. The 

aim is to create an activity that generates highly influential experiences in the 

participant and helps to achieve pedagogical goals. Learning games are partici-

patory, they encourage active knowledge production and community learning, as 

well as knowledge building. Gamification means making information and learning 

content more attractive and understandable. Storytelling elements are an im-

portant part of the gaming experience. In this teaching experiment, we built the 

plot of the game based on a video from the WhatsApp discussion that served as 

an initial impetus and motivator for the tasks to be performed. 

 

The teaching experiment was part of a study course at the University of Helsinki. 

The purpose of the course was to develop a research approach as part of the 

examination of pedagogical phenomena. In designing the teaching experiment, 

we took into account the different learners and the fact that there were students 

in the teaching group who needed both special and enhanced support. 
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The teaching experiment was conducted for ninth-graders, in March 2020 at a 

primary school in Helsinki. The total duration of the teaching experiment was 120 

minutes, and the group consisted of 13 students. In the beginning, we motivate 

students on the topic through a story, in the form of a video. Students toured with 

small groups through the workstations we designed, the “keys”, where they did 

tasks and solved codes. Each key had 10 minutes time to work, and all work-

stations had a teacher involved, who could help the students. Once the students 

had solved all the codes, they found out where the mystery box is and how it 

opens. The mystery box contained ingredients for the food application. After solv-

ing the mystery box riddle, we recapitulated the topics of the teaching experiment 

in the form of a story. Lastly, the students prepared a food and dined with their 

own groups. 

 

Teachers gave feedback that the video was great and it was good how we com-

bined storytelling with teaching. Students liked surprise, functional tasks, discus-

sions and cooking. In our report, we consider how the teaching experiment we 

designed is applicable to different grade levels and environments. It is also good 

to note that all groups are different and often the teacher teaches alone. The 

game frame of our teaching experiment can also be used to teach other topics. 

Only the creativity and imagination of the teacher is the limit! 
 

The goals we set for the teaching experiment were “to teach otherwise” and also 

have gain experience of how gamification and fictionality are suitable for home 

economics education. We were very pleased to note that the methods we used 

were ideal for teaching economic skills. One of our most important findings was 

that the story should be directed at the students' own life phase. And the teaching 

methods should be part of their daily lives. These things motivate to study. The 

students, teachers and we university students agreed on this. 

 

The theoretical framework for this teaching experiment was collaboration which 

is a form of social constructivism. To keep to the schedule, we also had to use 

the features of behavioral teaching on the course of the lesson. When starting 

teaching exercises and preparing food, the teaching was leaded by teachers. 

Otherwise, some of the students behaved passively. 
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We managed to carry out an educational experiment in which we tried new ways 

of teaching. We were open-minded, brave, and we believed in our own skills. 

Experience strengthened our growth as home economics teachers. We also en-

courage others to try new teaching methods. If successful, they bring good vibes 

and if we fail, we still learn. 
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LIITTEET 
 
Liite 1. Tuntisuunnitelma 
 
Ryhmä: 9. lk 
Opetuskerran pituus: 2 h (120 min) 
Opetuskerran aihe: Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 
“Eväitä omaan ja yhteiselämään -kurssin sisältö: Miten huolehdit itsestäsi ja 
muista? Miksi sinun pitäisi siivota huoneesi, jos sotku ei häiritse sinua? Miten 
paljon kotitöihin kuluu aikaa ja kuka ne tekee? Mihin rahasi kuluvat? Tässä opin-
tokokonaisuudessa harjoittelet kotitaloustöiden organisointia. Perehdyt puhtau-
den ilmiöön ja opettelet hoitamaan tekstiilejä sekä pitämään huolta asunnosta 
entistä taitavammin.” 
Oppimiskäsitys: Avaamme käsitteet ja pyrimme kiinnittämään huomiota siihen, 
miten niistä puhumme. Haluamme antaa tilaa oppilaan omalle ajattelulle. Ope-
tuksemme perustuu oppilaiden aktiiviseen tiedon rakentamiseen ja osallisuuden 
lisäämiseen. Opetus perustuu sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen. Käy-
tämme opetuskerrallamme elämys- ja seikkailupedagogiikkaa sekä tehtävien pe-
lillistämistä. Raportissamme kerromme aiheesta lisää. 
Arvioitavat asiat: Tiedonhallintataidot. Toivomme oppilailta tiedon etsimistä ne-
tistä ja kokemusten jakamista 
Päivän kysymykset: Miten toimia, kun puhelinlasku on jäänyt maksamatta? Mitä 
eri maksutapoja on? Mikä on reklamaatio? 
  
 

Ajankäyttö 

 

MITÄ 

Tehtävä ja sen 
tavoite 

  

MITEN JA 
MIKSI 

Opetustapah-
tuman organi-
sointi: Oppi-
mistehtävät, 
opetusmene-
telmät ja kriit-

tiset kohdat 
tavoitteiden 

saavutta-
miseksi 

 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN 
TYÖVÄLINE 

(ruoka, asumi-
nen ja kulutta-

juus) 

MISSÄ 

Materiaalit ja 
välineet ja op-

pimisympä-
ristö 

  

PALAUTE 

Tehtävän ta-
voitteen saa-

vuttamisen ar-
viointi 
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11:15-11:25 Oppilaat laitta-
vat takkinsa ja 

reppunsa 
kaappeihin.  

 
Oppilaiden 

saapuminen 
luokkaan.  

Olemme vas-
taanottamassa 
oppilaat ja ter-

vehdimme 
heitä. 

Avaimet kaap-
peihin, diat 

Millä fiiliksellä 
oppilaat ovat? 

 

11:25-11:30 
 

Motivointi vi-
deon avulla. 

Oppilaiden 
orientoiminen 
opetuskerran 

aiheisiin. 

Motivoimme 
oppilaita ai-
heeseen vi-
deon avulla. 

(Helmin tarina 
alkaa: videossa 
on WhatsApp-

keskustelu, 
jossa Helmi ja 
Iines keskuste-
levat rikkinäi-
sestä paidasta 

ja eräänty-
neestä puhe-
linlaskusta.)  

Kerromme op-
pilaille päivän 
kysymykset 

sekä sen, mitä 
arvioimme ja 
mitä on lu-

vassa tänään. 
Lähdemme et-
simään vastuk-
sia Helmin ky-
symyksiin seik-
kailun ja pelin 
avulla. Miten 

oppilaat löytä-
vät avainsa-
noja ja koo-

deja. 

 

Video, diat 

(Teimme 
WhatsApp-vi-
deon käyttäen 
AZ screen re-
corder -sovel-

lusta.) 

 

Onko video 
oppilaiden 

mielestä kiin-
nostava? 

Laittavatko op-
pilaat älypuhe-

limensa tas-
kuun? 

 

11:30-12:15 SEIKKAILUAIKA 
 

4 x 10 min työ-
pisteet 

4 työpistettä 
(2 työpistettä 

per luokka) 
4 ryhmää 

Tehtävät ja oh-
jeet työpis-

teille (monis-

Onko kaikilla 
ryhmä? 
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(+ 1-2 min siir-
tymät) 

(1 ryhmä ker-
rallaan per 
työpiste) 

Annoimme op-
pilaille ohjeis-
tuksena sen, 

että jokaiselta 
AVAIMELTA 

löytyy tehtävä, 
jonka ratkaise-
miseen on 10 
minuuttia ai-
kaa. Jokainen 
ryhmä käy jo-

kaisella 
AVAIMELLA, ja 

jokaiselta 
AVAIMELTA 
löytyy myös 

vihje Mysteeri-
boksin sijain-
tiin ja avauk-
seen liittyen. 

teet), tietoko-
neet, oppikir-

jat, kyniä 

11:30-11:40 Työpiste 1 eli 
AVAIN 1 

Väittämäteh-
tävä 

(aiheena: Ku-
luttajan oikeu-
det ja velvolli-
suudet sekä li-
sätehtävänä 

kertausta tiis-
tain opetus-

kerrasta) 

Tehtävänä on 
täyttää ryh-
män kanssa 

tehtävämonis-
teet. 

Monisteessa 
on väittämiä, 

joista jokainen 
täytyy todeta 
oikeaksi tai 

vääräksi. Jou-
kossa on myös 
pari kompaa, 
eli väittämiä, 
joihin ei ole 
selkeää vas-

tausta. 

Tehtävämonis-
teet, ratkaisu-

moniste 
 

Riittääkö aika 
tehtävän suun-

nitteluun? 
 

Hoksaavatko 
oppilaat vih-
jeen, joka on 

numero 2 
(kaikki nume-

rot 2 ovat liha-
voitu tehtävä-

monistee-
seen)? 

11:40-11:50 Työpiste 2 eli 

AVAIN 2 

Ristikko (ai-
heena: Miten 

Oppilaat toimi-
vat ryhmässä, 

ja yrittävät rat-
kaista vihjei-

den avulla 

tehtävämonis-
teet, ratkaisu-
moniste, ky-

niä, oppikirjoja 

Keksivätkö op-
pilaat kaikki 

ristikon sanat? 

Olisiko tällä 
työpisteellä 
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toimin, jos os-
tamani tuote 
on viallinen?) 

puuttuvat sa-
nat. 

Opettaja antaa 
vihjeitä, oppi-
kirjoista löytyy 
tietoa, tiedon-
hakua myös 
padeilla, tieto-
koneilla tai äly-
puhelimilla. 

tarvetta lisä-
tehtäviin? 

Hoksaavatko 
oppilaat vih-

jeen? (Ristikon 
ratkaistuaan 
muodostuu 

sana “seiska”) 

11:50-12:00 Työpiste 3 eli  
CASE: katso-

taan eOppikir-
jasta lyhyt vi-

deo maksuhäi-
riömerkinnästä 

ja tehdään 
eOppikirjaan 
liittyen puhe-
linlaskun mak-

samiseen 

Erääntyvä pu-
helinlasku 

1 ohjemoniste, 
tehtävä teh-

dään eOppikir-
jaan padeille 

(4 padia) 

Onko kirjautu-
misessa ongel-

mia? 
 

Hoksaavatko 
oppilaat vih-
jeen? (Ohje-
monisteessa 

on alleviivattu 
sana yksi) 

12:00-12:10 
 

(+ yht. 
5 min siirty-

miä) 
 

Työpiste 4 eli 
erilaiset mak-
sutavat ver-
kossa, katso-

taan video 
maksutapoihin 
liittyen ja täy-

tetään tau-
lukko 

 

Oppilaat täy-
dentävät ryh-
mätyönä tau-

lukkoon erilais-
ten maksuta-
pojen hyötyjä 

ja haittoja. 

Padit, 4 tehtä-
vämonistetta, 
kyniä, vihjesa-

nat lapuilla 

Kun oppilaat 
saavat taulu-
kon valmiiksi, 

Opettaja antaa 
vihjeenä yh-

den sanan jo-
kaiselle ryh-
mälle (sanat 
ovat: ope, 
avaa, jää, 
kaappi) 

 
12:15-12:20 Oppilaat ovat 

löytäneet työ-
pisteiltä koo-

deja, joilla löy-
detään Helmin 
Mysteeriboksi.  

 
Mysteeribok-
sin avaus ja 

orientoitumi-
nen ruoanval-

mistukseen 

Mietitään yh-
dessä koko 

luokan kanssa, 
missä mystee-
riboksi on ja 

miten se saa-
daan auki. 

Oppilas tulee 
mukaan avaa-
maan mystee-
riboksin lukon 

ja esittele-

Koodi löytyy 
ryhmien saa-
mista nume-

roista. 
Mysteeriboksi, 
lukko, raaka-
aineet, diat, 
ruokaohjeet 

Keksivätkö op-
pilaat, missä 

mysteeriboksi 
sijaitsee (jää-

kaapissa)? 
 

Keksivätkö op-
pilaat, millä 

koodilla lukko 
aukeaa (271)? 
Vihje-lause on: 
Ope avaa jää-
kaapin oven. 
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mään mystee-
riboksin sisäl-

lön! 
Tarkastellaan 

yhdessä raaka-
aineita (ympä-
ristömerkit).  

Lopetetaan ta-
rina Helmi:stä 

niin, että 
“Helmi on ti-

lannut netistä 
ruokaboksin 

(pari raaka-ai-
netta), mutta 
saikin enem-

män. Helmi ky-
syi yritykseltä, 

mitä kuuluu 
tehdä, ja yri-

tykseltä vastat-
tiin, että Helmi 
saa pitää kaikki 

toimitetut 
raaka-aineet.” 

 
Innostuvatko 
oppilaat yllä-

tyksestä? 

12:20-12:25 Luetaan 
wrapit-ruoka-
ohje yhdessä. 

 
Pestään kädet. 

 
Puetaan essut. 

Jaetaan työ-
tehtävät ja jäl-

kityöt tasai-
sesti (yksi on 
täytemestari, 

kaksi oppilasta 
on kasvismes-

tareita 
 
 

Diat Onko oppilailla 
allergioita tai 
ruokavalioita, 
jotka tulisi ot-

taa huomioon? 
(Ohje on ve-

gaaninen) 
 

Ovatko raaka-
aineet tuttuja 

oppilaille? 
 

12:25-12:40 Valmistetaan 
suolaiset 

wrapit 

Kriittiset vai-
heet: veitsen 

käyttö,  
raaka-aineiden 
jakaminen, jäl-
kitöihin ryhty-

minen. 

Ruokaohje 
dialla ja monis-

teilla 

Tarvitsevatko 
oppilaat tukea 
tehtävän aloit-

tamiseen? 
 

Käyttävätkö 
oppilaat oi-

keita välineitä? 
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12:40-12:55 Tehdään jälki-
työt (astioiden 
pesu käsin, ta-
sojen pyyhki-

minen, pöydän 
kattaus, asti-

anpesukoneen 
tyhjennys) 

Harjoitellaan 
toisten autta-
mista, toisten 

ottamista huo-
mioon, yhteis-
työtä ja vuoro-

vaikutusta 

Pöytäpyyhkeet 
(ts. rätit), asti-
anpesuaine, 

lautaset, lasit, 
leivinpaperia 

(wrappien ym-
pärille), serve-

tit 

Osallistuvatko 
kaikki oppilaat 

jälkitöihin? 
 

Tietävätkö op-
pilaat, miten 

astianpe-
sukone täyte-

tään? 
Tarvitsevatko 
jotkut apua? 

12:55-13:10 Ruoka-aika, 
kokoonnutaan 
pöytien ääreen 

syömään 
wrappejä. 

 
 

Nautitaan wra-
peistä! 

wrapit Syövätkö 
kaikki? 

 
Saivatko kaikki 
wrapit valmis-

tettua? 

13:10-13:15 Vastataan päi-
vän kysymyk-
siin, kerrotaan 

arvioinnista 
sekä pyyde-

tään pa-
lautetta ope-
tuskerrasta. 
Annetaan lu-

kuläksy eOppi-
kirjasta. 

 
Kiitetään osal-
listumisesta. 

 

Nautitaan wra-
peistä! 

Pohditaan, 
mitä jäi mie-

leen. 
Mitkä ovat 

Helmin oikeu-
det ja velvolli-

suudet? 
> Kuluttaja 

maksaa laskut 
ajallaan 

> Myyjä toi-
mittaa sovitun-
laisen tuotteen 

sovittuna ai-
kana 

Diat, paperila-
put, kyniä 

Miten oppilaat 
etsivät tietoa?  

 
Mitä mieltä 

oppilaat olivat 
opetusker-

rasta? 
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Liite 2. AVAIN 1 
 

Alla näet väittämiä liittyen kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Merkitse väittämän 
perään, onko se oikein (O) vai väärin (V). Jos vastaus on väärin, korjaa se oikeaksi. 

Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet: 

1. Ostajan ja myyjän oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään verohallinnossa. 
2. Kuluttajan velvollisuutena on maksaa tuote tai palvelu ajallaan. 
3. Tuotteen palautusoikeus on hyvä selvittää ostotilanteessa. Palautusoikeuden voi 

tarkistaa verkkopankista.  
4. Tuotteen takuun päättyminen poistaa myyjän vastuun virheellisestä tuotteesta. 

Tämän takia takuukuitteja on turha säilyttää.  
5. Jos ostaa kaverilta mopon on tärkeä selvittää kaupan sopimusehdot, koska ku-

luttajansuojalaki ei ole voimassa yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä. 

Maksamisen monet tavat: 

6. Mobiilimaksaminen tarkoittaa, että ostokset maksetaan puhelimella.  
7. Osamaksussa tuotteen hinta maksetaan heti kerralla. 
8. Nettikaupassa maksut suoritetaan yleensä luottokortilla, verkkopankissa tai las-

kulla. 
9. Netissä tehtyjen ostosten todisteet, kuten tuotekuvaus, tilausvahvistus ja toimi-

tusehdot kannattaa tallentaa heti ostotilanteessa.  
10. Pikavipeissä on suuret korot, joten rahaa joutuu maksamaan aina takaisin paljon 

enemmän kuin lainaksi on ottanut. 

Maksamattomat laskut tulevat kalliiksi: 

11. Laskut tulee maksaa eräpäivään mennessä. 
12. Myöhästynyt maksu alkaa kerryttää viivästyskorkoa.  
13. Maksamattomista laskuista ei voi saada maksuhäiriömerkintää luottotietoihin. 
14. Maksuhäiriömerkintä säilyy läpi elämän. 

LISÄTEHTÄVIÄ KERTAUKSENA: 

Vastuullinen kuluttaminen: 

15. Kuluttaminen on tuotteiden, palveluiden ja kokemusten hankintaa. 
16. Kestävässä kuluttamisessa on otettu huomioon työntekijöiden oikeudet ja työ-

olot.  
17. Omilla kukutustottumuksilla ei ole vaikutuksia energian, raaka-aineiden ja luon-

nonvarojen käyttämiseen.  
18. Kotitalouksissa kuluu eniten rahaa vaatteisiin ja ruokaan. 
19. Oma talous pysyy hallinnassa, kun ymmärtää miten MobilePay toimii. 

Ostopäätökset: 

20. Ostopäätöksiä tehdessä on huomioitava maksutavat ja sopimukset.  
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21. Ostopäätöksiä tehdessä kannattaa miettiä tuotteen mahdollisia lisäkustannuk-
sia, kuten lisävarusteita, vakuutuksia, veroja ja huoltoa. 

22. Ostajana on samantekevää tutustuuko käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttöön-
ottoa.  

23.  Mainonta vaikuttaa vain harvojen kuluttajien ostopäätöksiin 

(Tässä tehtävämonisteessa oli lihavoitu numerot 2, mistä oppilaat päättelivät, että koo-
din ratkaisemiseen tarvitaan lukua 2.) 
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Liite 3. AVAIN 2 
 
Aihe: “Miten toimin, jos ostamani tuote on viallinen?” 

Tehtävänänne on täyttää ristikkoon puuttuvat sanat. Käyttäkää apunanne alla olevia 
vihjeitä: 

1. Jos ostamani tuote on mennyt rikki, minun on mahdollista saada siitä ... 

2. Kuka voi auttaa, jos tarvitsen apua sovun tekemiseen kaupan kanssa? 

3. valitus, palautteen antaminen = 

4. Tuote katsotaan virheelliseksi, jos se on rikki tai jos siinä on … 

5. Mikäli sopu ei synny kaupan kanssa, on hyvä tehdä valitus paikkaan nimeltä: ku-

luttajariita… 

6. Jos haluan tuotteesta rahani takaisin, on tehtävä ... 

 

 

(Ristikon sanat olivat: hyvitys, kuluttajaneuvoja, reklamaatio, valmistusvika, lautakunta, 
palautus. Näistä muodostui sana “seiska”, josta oppilaat päättelivät, että koodin ratkai-
semiseen tarvitaan luku 7.) 
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Liite 4. AVAIN 3 
 
Aihe: Erääntynyt puhelinlasku 

Etsi tehtävä “Erääntynyt puhelinlasku” ja mieti tilanteeseen ratkaisu.  

Käytä apuna kirjan KULUTTAJA- JA TALOUSTAIDOT osion lukua: Tulot ja menot tasa-pai-
noon. 

Voit tehdä tehtävän yksin tai parin/ryhmän kanssa.  

 

(Tässä monisteessa on alleviivattu sana “yksi”, ja oppilaat päättelivät, että koodin rat-
kaisemiseen tarvitaan lukua 1.) 
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Liite 5. AVAIN 4 
 
Aihe: Erilaiset maksutavat 

Katsokaa  video maksutapoihin liittyen ja täydentäkää sen avulla taulukko. 

 
 

 käteinen raha 
  
(kolikot ja sete-
lit) 
 
 

pankkikortti 
 

luottokortti 
 

mobiilimaksu  
 
(esim. Mobile-
Pay) 

Mitä hyvää 
tässä maksuta-
vassa voi olla? 
 
 

     

Mitä haittaa 
tässä maksuta-
vassa voi olla? 
 
 

    

Muita huomi-
oita? 
 
 
 

    

 

Kun saatte taulukon täydennettyä, opettaja antaa teille vihjeen. 

 

(Jokainen ryhmä sai yhden lapun. Yhdessä lapussa luki yksi sana. Sanat olivat: ope, avaa, 
jää ja kaappi. Näistä sanoista oppilaat päättelivät, että mysteeriboksi sijaitsee sellaisessa 
jääkaapissa, jonka opettaja saa avata.) 

 

 


