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1 Johdanto 
 
 
Opettaja työnsä tutkijana -opintojakson ainedidaktisessa kehittämisprojektissa halu-

simme nostaa tarkasteltavaksi teemaksi nuorten kuluttajakasvatuksen. Projektin tavoit-

teena on opetuskokeilun kautta selvittää, mitä nuorille tulisi rahasta ja taloudesta opettaa. 

Rahantajun pedagogiselle kehittämiselle kotitaloustieteessä on tarvetta, sillä vaatimukset 

talouden lukutaidon opettamiselle ovat yhteiskunnassa kasvaneet (Autio, 2019, s. 47). 

Myös nuoret kokevat tarvitsevansa vahvistamista talousosaamisessaan, vaikka suoma-

laisten talouden lukutaito nähdään yleisesti olevan hyvällä tasolla (Kortesalmi & Autio, 

2019, s. 597). Opettajiltakin vaaditaan tänä päivänä yhä enemmän tietoa ja osaamista ku-

luttamiseen liittyvistä ongelmista sekä pääsyä tehokkaiden opetusmetodien ja välineiden 

äärelle (OECD, 2009, s. 3–5). Peura-Kapasen (2012, s. 10) mukaan tarvitaan uudentyyp-

pisiä opetusmenetelmiä, jotta koulujen talousopetusta voitaisiin kehittää. Opetuksen tulee 

olla nuoren tasoista, eli sen tulee olla linkitettävissä nuorten arkielämään. 

 

Yksi keskeinen näkökulma projektissamme on vastuullisuus. Kestävä, kohtuullinen ja 

säästäväinen elämäntapa on kirjattu opetussuunnitelman tavoitteisiin (POPS, 2014, s. 22). 

Maapallon rajallisuuden tunnistaminen on jatkuvasti voimistuva ajattelutapa, joka mul-

listaa niin yksittäisten kuluttajien, kuin myös kotitalouksien maailmankuvaa (Jarva, 2009, 

s. 9). Kyky huolehtia oma-aloitteisesti omista asioista vastuullisesti voidaankin ajatella 

olevan elämässä tarvittava perustaito (Wennonen & Palojoki, 2015, s. 11). Vastuu oman 

talouden hallinnasta linkittyy kulutustottumuksiin ja sitä kautta laajemmin ympäristön 

hyvinvointiin. 

 

Ainedidaktinen kehittämisprojekti oli tarkoitus toteuttaa osana syventävää harjoittelu-

amme. Harjoittelun yhtenä tavoitteena oli päästä mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan 

oppiaineiden välistä yhteistyötä muiden oppiaineiden harjoittelijoiden kanssa. Tähän 

meille harjoittelijoille ei olisi kuitenkaan löytynyt mahdollisuutta tiukkojen aikataulujen 

ja strukturoitujen harjoittelurakenteiden vuoksi. Opetusharjoittelussa oppiaineiden väli-

seen yhteistyöhön pitäisi varata erikseen aikaa, jolloin opiskelijat pääsisivät yhdessä 

suunnittelemaan oppitunteja. Oppiaineiden välistä yhteistyötä tulisi toteuttaa entistä 
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enemmän kouluissa, joten halusimme pohtia tässä raportissa myös laaja-alaisuuden mah-

dollisuuksia kotitalousopetuksessa. 

 

Ainedidaktisen kehittämisprojektimme aikana olosuhteet yhteiskunnassa muuttuivat 

poikkeuksellisiksi koronapandemian (Covid-19 virus) takia ja tämä esti opetuskokeilun 

toteuttamisen. Opetuskokeilun reflektoinnin sijaan pohdimme kotitalousopetuksen ja 

opetuskokeilumme soveltuvuutta alakoulun ja lukion kontekstissa. Tässä yhteiskunnan 

poikkeustilanteessa ihmisten talousosaaminen ja kyky tehdä harkittuja päätöksiä ovat 

nousseet ensisijaisen tärkeiksi keskustelun aiheiksi.  
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2 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja käänteinen opetta-
minen oppimisen taustalla 
 
2.1 Sosiokonstruktivistinen oppimisteoria 

 
Tässä opetuskokeilussa sovellamme sosiokonstruktivistista oppimisen teoriaa, jossa ko-

rostuu tiedon rakentaminen vuorovaikutuksessa. (Kauppila, 2007, s. 37). Oppimiskäsi-

tyksen mukaan oppilaan rooli nähdään oppimistilanteessa aktiivisena toimijana, jossa op-

pilas itse toimii tiedon tuottajana sen sijaan, että tieto tulee ulkopuolelta valmiiksi annet-

tuna. Käsityksen mukaan oppiminen tapahtuu samaan aikaan sosiaalisesti ja kognitiivi-

sesti – tietoa yhdessä prosessoiden ja jakaen. Tällaisessa oppimisen tavassa oppilaiden on 

mahdollista oppia toisiltaan ja luoda yhdessä uutta tietoa. Vuorovaikutuksen lisäksi oppi-

misen keskiössä on myös yhdessä tapahtuva mielekäs toiminta, jossa uutta tietoa raken-

netaan vanhoihin tietorakenteisiin pohjaten. Mielekkääseen toimintaan Kauppila (2007, 

s. 47) liittää positiivisen oppimisympäristön merkityksen, jossa oppilaalle syntyy koke-

mus asioiden ymmärtämisestä.  Myös ryhmän ja opiskelutovereiden merkitys oppimiselle 

korostuu, sillä jakamalla mielipiteensä toisten kanssa opiskelija todentaa oman oppimi-

sensa ja saa siihen toisilta aina vahvistavan näkemyksen. (mt, s. 131–132.) 

  

Tässä lähestymistavassa opettajan rooli oppimistilanteissa on olla ohjaajana ja tukena 

vuorovaikutuksen rakentumisessa sekä ongelmaratkaisussa. (mt, s. 127–129.) Tämä haas-

taa kehittämään perinteistä opettajajohtoista opetusta vuorovaikutteisempaan suuntaan.  

Ryhmätyöt, tekemällä oppiminen ja yhteisöllinen projektioppiminen vuorovaikutukselli-

sina työtapoina soveltuvat yhteiseen tiedon rakentamiseen (mt, s. 131). Opetuskokeilus-

samme tarkoituksena on toteuttaa yhteisöllistä oppimista luokkahuoneessa tapahtuvan 

pistetyöskentelyn kautta. Oppilaat työskentelevät ryhmissä rahaan liittyvien teemojen 

mukaisesti suunnitelluilla työpisteillä ja ratkovat työpisteillä annettuja tehtäviä. Opettajan 

roolissa tarkastelemme opetuskokeilua tutkimustehtävän tavoin ja rakennamme samalla 

omaa tietopohjaamme opetuksen sisällön kehittämisestä yhdessä oppilaiden kanssa.  

 

2.2 Käänteinen luokkahuone ja käänteinen opettaminen 

 
Käänteisen opettamisen peruslähtökohta on, että suoraa ohjaamista, toisin sanoen esimer-

kiksi luennointia, ei anneta suurille oppilasjoukoille. Käänteisessä opettamisessa suoraa 

ohjausta tehdään yksilöllisesti, esimerkiksi opettajan laatimien opetusvideoiden kautta. 
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Tällä tavoin aikaa vapautuu kasvokkain kohtaamiselle ja todennäköisesti oppilaiden mer-

kityksellisemmille oppimiskokemuksille. Käänteiseen opettamiseen kuuluu erilaisia me-

todeja, variaatioita ja oppilaslähtöisen oppimisen tyyppejä. Tällaisia tyyppejä voivat olla 

eriytetty ohjaus, ongelma- ja projektipohjainen työskentely ja esimerkiksi tutkimukselli-

set oppimistavat. Olennaista käänteisessä opetuksessa on myös, että sen osatekijät ovat 

muunneltavissa erilaisten tilanteiden mukaan. Käänteisen oppimisen elementtejä ovat yh-

teistyö, oppilaskeskeinen lähestymistapa, optimaalisen oppimistilat, riittävä aika toteu-

tuksille, hallinnollinen ja tietotekninen tuki ja hyvä reflektio. (Bergmann & Sams 2014, 

s. 6–11.) 

 

Toivola, Humaloja ja Peura (2017) kuvaavat käänteistä opettamista soveltavan luokka-

huoneen toimintaa kaaokseksi tai hallituksi kaaokseksi positiivisessa mielessä. Positiivi-

nen kaaos syntyy, kun oppilaat eivät tee samoja asioita, samoilla työtavoilla tai samaan 

aikaan. Tämä johtuu siitä, että heillä on enemmän päätäntävaltaa siitä, mitä he haluavat 

oppia ja mitä työvälineitä käyttää. Toivola, Humaloja ja Peura näkevät, että tulevaisuu-

dessa opettajan roolina on vahvan kasvatusvastuun lisäksi luoda oppimisympäristö, joka 

on tuottavasti kaoottinen mieluummin kuin järjestelmällinen. Tosin on huomioitava, että 

suurimmalle osalle oppilaista epämuodollinen oppimisympäristö sopii hyvin, mutta joil-

lekin se ei ole paras mahdollinen.  

 

Kokeilussamme pyrimme siihen, että annamme oppilaille etukäteen tehtäviä, jotta oppi-

lailla olisi ennen oppituntia jonkinlainen käsitys opiskeltavasta aiheesta. Tosin tulee huo-

mioida, että osa oppilaista on 7.luokkalaisia ja osa 9.luokkalaisia ja heidän lähtötiedon 

tasonsa ovat erilaiset. On myös tärkeää, että etukäteistehtäviin motivoidaan riittävästi ja 

varmistetaan, että oppilailla on valmiuksia tehdä tehtävä etukäteen. Suunnittelemamme 

tehtävät vaativat ajattelun taitoa, jonkin verran luovuutta ja yhteistyötaitoja. Bergmann ja 

Sams (2014, s. 6) määrittelevät käänteisen luokkahuoneen ajatuksen siten, että opiskelijat 

katsovat etukäteen ohjevideoita ja tekevät kotona erilaisia tehtäviä, kuten ongelmanrat-

kaisua. Oppitunnilla luokkahuoneessa annettavan ohjauksen sijasta siirrytään yksilöllisen 

oppimisen ympäristöihin. Bergmann ja Sams kehittivät ”Flipped Class 101”-version 

käänteisestä luokkahuoneesta, ja toteavat, että ensimmäisessä kirjassaan ”Flip Your 

Classroom” he kehittivät ajatusta edelleen, ohjaten oppilaita vielä parempiin suorituksiin.  
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Kotitalouden oppituntien oppimisympäristö on epämuodollisempi kuin muissa oppiai-

neissa ja oppitunnit ovat jo sinänsä vuorovaikutteisia, joten käänteisen opettamisen hyö-

dyt ovatkin juuri oppilaiden etukäteisvalmistautumisessa opiskeltavaan aiheeseen. Poh-

dimme etukäteistehtävän osalta myös, voisimmeko tehdä esimerkiksi itse opetusvideon 

kuluttajuusaiheesta. Toisaalta kuluttajuuteen liittyen on paljon valmistakin videomateri-

aalia, jota voi hyödyntää opetuksessa. Kokeilua varten kehittämämme työpisteet ovat 

vuorovaikutuksellisia ja oppimisympäristö mahdollistaa oppilaan liikkumisen luokkati-

lassa ja myös vapaamuotoisen, oppimista tukevan keskustelun oppilaiden kesken.  
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3 Laaja-alaisuus ja vastuullisuus kuluttajakasvatuksen mah-
dollisuutena 
 
3.1 Laaja-alaisuus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

 
Laaja-alaisille osaamisalueille ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille on määritelty ta-

voitteet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Laaja-alaisen osaamisen tavoit-

teena on yhdistää tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa kokonaisuudeksi, jonka ym-

märtämistä ihmiset tarvitsevat jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. (POPS, 2014, s. 20.) 

Laaja-alaista osaamista tulee tukea kaikissa oppiaineissa ja monialaiset oppimiskokonai-

suudet tulisi suunnitella ja toteuttaa yhdessä oppilaiden kanssa, jolla tavoitellaan laaja-

alaisen osaamisen kehittämistä ja syventämistä (POPS, 2014, s. 281). Laaja-alaisen osaa-

misen tavoitteet ovat L1 ajattelu ja oppimaan oppiminen, L2 kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu, L3 itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, L4 monilukutaito, L5 

tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, L6 työelämätaidot ja yrittäjyys, L7 osallistu-

minen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (POPS, 2014, s. 281–285). 

 

Perusopetuksessa tulisi toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia vähintään yksi vuo-

dessa, joissa ilmentyy koulun arvot ja oppimiskäsitys (POPS, 2014, s. 31–32). Keskeistä 

monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa on se, että eri oppiaineiden sisällöistä muodostuu 

yhtenäisiä kokonaisuuksia ja laaja-alaista näkemystä tarkasteltavaan ilmiöön tai teemaan 

(Cantell, 2015, s. 13). 

  

Monialaiset oppimiskokemukset tarkoittavat käytännössä eri oppiaineiden välillä tapah-

tuvaa yhteistyötä. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi ilmiö-

lähtöisesti tai tiedonalalähtöisesti (Lonka, Hietajärvi, Hohti, Nuorteva, Rainio, Sand-

ström, Vaara & Westling, 2015; Juuti, Kairavuori & Tani, 2015). Ilmiölähtöisessä oppi-

misessa tarkastelun kohteeksi valitaan jokin ilmiö, jonka hahmottamiseen tarvitaan eri-

laisia näkökulmia ja lähestymistä eri oppiaineissa. Ilmiölähtöisyys kehittää muun muassa 

oppilaan ongelmanratkaisukykyä, epävarmuuden sietämistä, lähdekriittisyyttä, tiedonha-

kutaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. (Lonka ym., 2015, s. 49–50.)  

  

Tiedonalalähtöisessä oppimisessa lähestytään tutkittavaa ilmiötä siihen liittyvän käsitteis-

tön avulla, joiden monimerkityksellisyyttä pyritään ymmärtämään ja ottamaan haltuun. 
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Tällaisessa tutkimuksellisessa opetuksessa korostuu opiskelijoiden oma aktiivinen ajat-

telu sekä vastuu omasta opiskelusta ja oppimisesta. (Juuti ym., 2015, s. 82–83.) 

  

Kotitalousopettajat tekevät Venäläisen (2015, s. 78–79) mukaan suurimmaksi osaksi yh-

teistyötä terveystiedon opettajien kanssa, seuraavaksi eniten vieraiden kielten opettajien 

kanssa ja sitten biologian ja kemian opettajien kanssa. Kotitalousopettajat tekevät yhteis-

työtä myös erityisopettajien sekä ruokapalveluhenkilökunnan kanssa. Kuitenkin eniten 

kotitalousopettajat ovat yhteistyössä keskenään oman oppiaineen sisällä kurssien suun-

nittelun, oppimateriaalin laadinnan ja arvioinnin suunnittelussa. 

  

Tutkimuksissa on ilmennyt, että oppilaat eivät välttämättä osaa yhdistää saman asian kä-

sittelyä eri oppitunneilla. Opettajan vaihtuessa, mutta käsiteltävän asian säilyessä samana, 

oppilaat kokevat olevansa uuden asian äärellä. Ratkaisuna tähän on pohdittu yhteisopet-

tajuutta, jolloin opiskeltava asia linkittyisi helpommin käytännön elämään ja syventäisi 

oppimista. Taito- ja taideaineissa oppilailla on haasteita teoreettisten käsitteiden käyttä-

misessä, jolloin yhteisopettajuus ja ilmiöoppiminen laajentaisi oppilaiden näkemyksiä kä-

siteltävästä asiasta. (Pöntinen, 2019, s. 107–109.)  

 

Kotitalousopettajat kokevat kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta -sisältöaiheen (nykyään 

kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa S3) kaikista haastavimmaksi opettaa (Venäläinen, 

2015, s. 83). Kuluttajuus ja talousaiheilla on kuitenkin yhteys moneen muuhunkin oppi-

aineeseen kuten yhteiskuntaoppiin tai matematiikkaan, joten yhteistyö näiden aineiden 

opettajien kanssa antaisi varmasti paljon varmuutta ja uusia näkökulmia aiheen opettami-

seen myös kotitaloudessa. 

  

Opettajat kokevat oppiainerajat ylittävän yhteistyön omaa työtä ja osaamista avartavana 

kokemuksena, jossa saatetaan parhaimmillaan kokea yhteisöllisyyden tunnetta muiden 

opettajien kanssa. Oppiaineyhteistyö nähdään myös oppilaita sekä opettajia motivoivana 

tekijänä. (Pöntinen, 2019, s. 108.) Opettajien väliselle yhteistyölle tulisi kuitenkin varata 

riittävästi yhteistä suunnitteluaikaa sekä aikaa kohdata kollegoiden kanssa. Rehtorin rooli 

työskentelyparien muodostamisessa ja yhteistyölle järjestettävän ajan organisoinnissa, 

nähdään merkittäväksi. Toisaalta Pöntisen (2019) tutkimuksessa korostetaan sitä, että 
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opettajien omat asenteet, arvot, motivaatio ja persoonallisuus vaikuttavat paljon yhteis-

työn onnistumiseen sekä siihen, arvostetaanko toisen oppiainetta ja toisen tapaa työsken-

nellä. (Pöntinen, 2019, s. 100–106.) 

  

Venäläisen (2015, s. 79) tutkimuksen mukaan kotitalousopettajien oppiaineyhteistyö-

kumppaneiksi valikoitui oppiaineet, joiden sisällöistä löytyy samankaltaisuutta kuin ko-

titalousoppiaineessa. Tällaisia oppiaineita olivat muun muassa terveystieto, biologia, ke-

mia, matematiikka, liikunta, yhteiskuntaoppi, uskonto, äidinkieli ja saksa. Myös opetta-

jien välillä vallitsevat hyvät henkilökemiat vaikuttivat yhteistyön aloittamiseen. Oppiai-

neyhteistyön päämääränä on edistää opiskelijoiden oppimista ja luoda uusia käytäntöjä 

koulun kulttuuriin (Pöntinen, 2019, s. 16).  

 
3.2 Vastuullisuus ja kuluttajakasvatus 

 
Vastuullisuutta, sekä vastuullisuuskasvatusta pidetään hyvin laajoina käsitteinä. Vastuul-

lisuudesta puhuttaessa sen teemat linkittyvät vahvasti kestävän kehityksen käsitteeseen. 

Kuluttajakasvatuksen parissa kestävän kehityksen arvoista taloudellisen vastuun edistä-

minen korostuu. (Wennonen & Palojoki, 2015, s. 6–8.) Kuluttajakasvatuksen strategian 

(Pohjoismaiden ministerineuvosto, 2010, s. 20–21) mukaan kestävän kehityksen voidaan 

ajatella perustuvan sellaiseen elämäntyyliin, jossa vastuu, sekä myönteinen suhtautumi-

nen tulevaisuuteen ohjaavat päätöstentekoa. Kuluttajakasvatuksessa painotuksen tulisi 

olla tulevaisuuden ajattelussa sekä ennakoinnissa. Kestävän kehityksen kaikkien ulottu-

vuuksien tulisi sisältyä kuluttajakasvatuksen osa-alueisiin. Myös perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (POPS, 2014, s. 31) korostetaan kestävän kehityksen ajattelu-

mallia osana ympäristöstään vastuullisesti huolehtivaan kansalaisuuteen kasvua.  

 

Kuluttajakasvatus on perinteisesti kohdistunut tulojen ja menojen tasapainoon. Suoma-

laisissa kouluissa rahakasvatus on alkanut säästäväisyyskasvatuksesta, jota toteutettiin 

yhteistyössä pankkien kanssa. (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 590.) Tämän päivän kulut-

tajakasvatus kattaa laajemmin eri osa-alueiden osaamista, kuin aiemmin. Kuluttajan vas-

tuut ja velvollisuudet, henkilökohtaisen talouden hallinta, sekä digitaalisuus ja media-

osaaminen ovat keskeisiä aiheita, joita nykykoulujen opetuksessa painotetaan. Koulut tar-

joavat nuorille loistavan mahdollisuuden kehittää kriittisen ajattelun taitoja. (OECD, 
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2009, s. 3–5.) Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s. 22) oppilaita ohja-

taan kohti kestävää, kohtuullista, säästäväistä elämää. Kotitalousopetuksen sisältöalue 

(S3) painottaa oppilaiden tietoisuuden lisäämistä omista kuluttajavalinnoistaan, sekä me-

dian vaikutuksista päätöksentekoon. 

 

Henkilökohtaisen talouden hoitoon liittyvä opetus saa Kalmin (2018, s. 423–424) mukaan 

parhaimmillaan oppilaan ymmärtämään sen yhteydet omaan elämäänsä ja samalla se ke-

hittää oppijan kykyä reflektoida omaa toimintaansa. Arkielämä on oppilaille tuttu viite-

kehys. Kuluttajakasvatuksen opetusmenetelmien tulisi perustua nuorten omaan kokemus-

pohjaan, jotta samaistuminen olisi mahdollisimman mutkatonta. (Kuluttajakasvatuksen 

strategia, 2010, s. 25.) Talouskasvatus nähdään kuluttajakasvatuksen lähikäsitteenä, joka 

on peruja kotitaloustieteen historiasta (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 589).  

 

Nuoret ovat kasvamassa kohti monimutkaisen yhteiskunnan jäseneksi, jossa taloudellis-

ten asioiden hoitamisen taito on tärkeää. Sillä tarkoitetaan pelkistetysti järkevää ja varo-

vaista rahankäyttöä. Nuorten on tärkeää oppia kuluttamisesta, sillä nuorten katsotaan kuu-

luvan ikänsä puolesta jo merkittävään kuluttajaryhmään. Heillä on kuluttamiseen liittyviä 

tarpeita ja toiveita. Nuorten rahankäyttöön liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia. 

Haasteena on nuorten kohdalla se, että he eivät ole vielä kovin kokeneita rahankäyttäjiä. 

(Peura- Kapanen, 2012, s. 1−2.) 

 

Nuorten elämässä suuri merkkipaalu on täysi-ikäisyyden saavuttaminen, joka merkitsee 

myös vastuuta esimerkiksi lainsäädännöllisissä asioissa. Tämän takia nuoren on jo hyvä 

oppia ennen täysi-ikäistymistä siitä, mistä hänen odotetaan suoriutuvan. Tällaisia lainsää-

dännöllisiä asioita ovat muun muassa erilaisten sopimusten teko ja omista veloista vas-

taaminen. Myös teknologian kehittymisen myötä muuttuu myös rahankäyttö, sillä rahasta 

tulee entistä abstraktisempi ja maksutavat monipuolistuvat ja uusiutuvat. Tämä voi tuoda 

haasteita siihen, että nuori ei välttämättä ymmärrä kuinka paljon hän rahaa käyttää.  Li-

säksi ystäväpiiri saattaa luoda painetta nuorelle, sillä nuoret haluavat kokea yhteenkuulu-

vuutta ikäistensä kanssa ja tämä näkyy myös kulutustottumuksissa. Heillä saattaa olla 

halu hankkia herkästi esimerkiksi uusia tuotteita ja palveluita. Näiden kaikkien lisäksi 

nuorten rahankäytöstä puhuttaessa on säästäminen jo siellä mukana, eikä se tarkoita pel-

kästään jonkin mukavan toiveen toteutumista vaan eliniän odotuksen nosto on saanut sen 

aikaan, että jo täysi-ikäisyyden kynnyksellä esimerkiksi eläkesäästämisen merkityksen 
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ymmärtäminen on noussut. Nuorten on otettava enemmän vastuuta taloudestaan jo var-

hain ja tämä näkyy pitkän aikavälin suunnittelun taitona. Puutteet rahankäytön taidossa 

voivat johtaa stressiin ja tästä jopa vielä suurempiin psyykkisiin ongelmiin. Jotta nuori 

saisi kasvaa mahdollisimman hyvinvoivana, on hyvä talouden hoitaminen siinä yksi osa-

alue. (Peura- Kapanen, 2012, s. 1−2.) 

 

Kotitalousopetuksessa opettajan tulee itse toimia mahdollisimman hyvänä esimerkkinä, 

eli toimia vastuullisesti, jotta oppilaiden arvostus opettajaa kohtaan pääsee muodostu-

maan. Arvostuksen kautta oppilaat ottavat opettajan tavoin vastuullisuuden toimintaansa 

ohjaavaksi tekijäksi. Kotitalousopettajan johdonmukainen vastuullinen toiminta, niin 

teoissaan kuin puheissaan on tärkeää, kun oppilaiden kriittisyys herää ja he alkavat tark-

kailla ympäristöään uusin silmin. (Wennonen & Palojoki, 2015, s. 12.) Vastuullisuuskas-

vatuksessa keskeistä on ymmärtää, että omat päätökset eivät vaikuta pelkästään yksilön 

omaan elämään, vaan myös ympärillä eläviin muihin ihmisiin, yhteisöihin ja ympäris-

töön. Vastuulliseen kuluttajuuteen oppiessa mielihyvän kokemisen viivästyttämisen opet-

telu on oleellinen opeteltava taito (mt, s. 14), sillä osalle nuorista nopeat harkitsemattomat 

kulutuspäätökset ovat tyypillisiä (Majamaa & Rantala, 2016, s. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4 Ainedidaktinen kehittämisprojekti 
 
4.1 Opetuskokeilun lähtökohdat 

 
Nuorten kyky hallita omaa talouttaan, eli omia raha-asioitaan, sekä tehdä niitä koskevia 

päätöksiä on enenemissä määrin tärkeää. Nuoret joutuvat ottamaan yhä enemmän vas-

tuuta omasta taloudestaan, sekä heiltä myös odotetaan kykyä pitkän aikavälin suunnitte-

luun. (Peura-Kapanen, 2012, s. 2.) Mäntylän (2010) kyselytutkimuksessa tutkittiin arjen 

sujuvuuteen liittyviä taitoja ja nuoret aikuiset vastasivat pitävänsä kuluttajataitoja tär-

keinä taitoina. Erityisen tärkeinä taitoina he näkivät kyvyn tehdä hankintoja. Jotta nuoret 

aikuiset olisivat kyvykkäitä tekemään vastuullisia pitkäaikaisia suunnitelmia omassa ta-

loudessaan, tulee heille luoda tarpeeksi vankka pohja vaadittaville tiedoilla ja taidoille. 

Tästä syystä valitsimme opetuskokeilun kantavaksi teemaksi kuluttajakasvatuksen.  

 

Majamaan ja Rantalan (2016, s. 5–9) mukaan kotoa poismuuttavilla nuorilla taloudellisen 

velkaantumisen riskit ovat merkittävät. Halutun kulutustason ylläpitämiseksi yhä use-

ampi nuori turvautuu lainarahaan ja äkkinäisiin kulutuspäätöksiin, joiden seurauksia ei 

aina ymmärretä. Nuorten aikuisten velkaantuminen on ongelma, joka voi johtaa myös 

mielenterveydellisiin ongelmiin (mt, s. 51). Näistä syistä koemme erityisen tärkeäksi koh-

distaa oman talouden ymmärtämisen taitoja peruskouluikäisiin nuoriin, joille kotitalous-

opetus on pääasiassa suunnattu. Jos voimme osaltamme kantaa yhteiskunnallista vastuuta 

kotitalousopettajina nuorten velkaantumisen ehkäisemiseksi, teemme sen mielellämme.  

 

Kuten aiemmin mainittu, tarvitaan Peura-Kapasen (2012, s. 10) mukaan uudentyyppisiä 

opetusmenetelmiä, jotta oppilaiden talousosaamista voitaisiin kehittää. Opetuksen tulee 

olla nuoren tasoista, eli sen tulee olla linkitettävissä nuorten arkielämään. Talousteemoja 

sisältävät projektit Peura-Kapanen nimeää kiinnostaviksi. Omalla opeta toisin -kokeilulla 

pyrimme kuluttajuus taitojen kehittämiseen ongelmanratkaisun, sekä nuoren oman arjen 

pohtimisen avulla. Uskomme voivamme vaikuttaa oppilaiden mielenkiinnon heräämi-

seen koskien omaa kulutuskäyttäytymistä ja oman tulevaisuuden suunnittelua, eli kasvat-

taa heidän taloudellista kyvykkyyttään. Autio ja Kortesalmi (2019, s. 589) linjaavat ta-

loudellisen kyvykkyyden tarkoittavan oman talouden ja siihen liittyvien päätösten, sekä 

oman taloudellisen käyttäytymisen ymmärtämistä.  
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Olemme suunnitelleet oppimiskokonaisuuden projekti -tyyppiseksi pistetyöskentelyksi, 

jossa korostuvat opetussuunnitelman (POPS, 2014, s. 438) tavoite (T6), eli ohjaamme 

oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppi-

mistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämän tavoitteen saavuttaminen korostuu 

pistetyöskentelyn pisteillä, joissa oppilaat työskentelevät pienryhmissä keskustellen ja 

neuvotellen. Myös tavoite (T10) korostuu oppitunnilla, eli kannustamme oppilasta hank-

kimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa, sekä ohjaamme käyttämään luotetta-

vaa tietoa valintojen perustana. Tämän tavoitteen toteutumista voimme parhaiten seurata 

kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia käsittelevässä työpisteessä, jossa ohjaamme oppi-

laita luotettavan tiedon äärelle tehtävää suorittaessa.  

 
 
4.2 Opetuskokeilun toteutuksen suunnitelma 

 
Opetuskokeilu on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa eri koulussa kahdelle eri ikäiselle 

ryhmälle, 7 -luokkalaisille (liite 1), sekä 9 -luokkalaisille (liite 2). Oppitunnit ovat mo-

lemmille ryhmille pituudeltaan 75 minuuttia. Oppituntien kulku poikkeaa toisistaan vain 

muutamin osin opettavien sisältöjen ollen samanlaiset tavoitteiltaan kummassakin kou-

lussa. Poikkeavuudet johtuvat luokassa käytetyn tekniikan osalta ja tunti on suunniteltu 

huomioiden oppilaiden puhelimien käyttöön liittyvät rajoitukset.  

 

Suunnittelemamme oppitunti nuorten kulutus- ja talousosaamisen vahvistamiseksi alkaa 

ennalta annetun kotitehtävän läpikäynnillä. Kotitehtävä ilmentää käänteisen opettamisen 

periaatteita, sillä kotitehtävä vaatii tiedonhakua, joka luo pohjatietoa tunnilla käsiteltäviin 

ongelmiin. Tavoitteena on orientoida ja motivoida oppilaita ennen oppituntia tulevaan 

aiheeseen. Oppitunnin alussa keskustellaan kotitehtävien kysymyksistä: Mitä maksuta-

paa/tapoja olet käyttänyt kuluneen viikon aikana, tai mitä maksutapoja perheessäsi on 

käytetty? Mitä ostit? Mitkä tekijät vaikuttivat päätöksentekoosi? Tässä kohden on tarkoi-

tus käyttää Flingaa läksyn purkuun, mikäli se on mahdollista ja sallittua opetettavalle 

ryhmälle. Oppilaat saavat anonyymisti lisätä ajatuksiaan sovellukseen, ja ne heijastetaan 

luokan valkotaululla. Opettaja johtaa syntyneistä ajatuksista keskustelua kannustaen op-

pilaat avaamaan ajatuksiaan lisää.  
 

Keskustelun jälkeen katsotaan Talous ja nuoret TAT-järjestön ’Mun rahat, mun elämä’ 

video. Videolla esiintyvät nuoret kertovat ajatuksiaan rahasta. Nuoret kertovat mihin ovat 
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säästäneet, miten omassa perheessä on puhuttu rahasta ja miten raha liittyy heidän ar-

keensa. Säästäminen, sijoittaminen ja rahan hankkiminen tulevat videolla esiin nuorten 

esimerkkien kautta. Video toimii motivoinnin keinona, eli tarkoitus on herätellä ajatuksia 

ja kiinnittää nuoren mielenkiinto päivän aiheeseen. Videon katselun voi vaihtoehtoisesti 

antaa oppilaille kotitehtäväksi ennen oppituntia, käänteisen luokkahuoneen hengen mu-

kaisesti. Videon mahdollisesti laukaiseman keskustelun jälkeen opettaja ohjeistaa oppi-

laat tulevaan pistetyöskentelyyn. Pistetyöskentelyn tarkoituksena on kehittää oppilaiden 

vuorovaikutuksellisia taitoja, sekä korostaa oppimisen yhteisöllisyyttä.  

 

Ensimmäisellä pisteellä (liite 3) oppilaat pohtivat ryhmässä, miten he voisivat ansaita 

kesällä rahaa. Tehtävä eriytyy seitsemäsluokkalaisten ja yhdeksäsluokkalaisten välillä si-

ten, että seitsemäsluokkalaisten tehtävänä on ansaita 100 euroa rahaa ja yhdeksäsluokka-

laisten tehtävänä on ansaita 200 euroa rahaa. Tässä on lähdetty siitä, että yhdeksäsluok-

kalaisilla on enemmän mahdollisuuksia kesätöihin ikänsä puolesta. Pisteen tehtävä joh-

dattelee oppilaita kuvittelemaan kesäloman aikana tilannetta, jolloin heillä olisi aikaa ja 

tilaisuus ansaita rahaa. Tehtävänä on keksiä ryhmässä mahdollisimman konkreettinen 

pieni liikeidea tai tehtävä, josta voisi saada palkkion. Idea kirjoitetaan paperille ja palau-

tetaan purkkiin opettajalle. Tunnin lopuksi purkkiin tulleista ideoista tehdään jana latti-

alle, ja oppilaat voivat äänestää mielestään toimivinta ideaa asettumalla sopivaan kohtaa 

janaa. Opettaja on laatinut etukäteen purkkiin kolme ansaintamahdollisuutta lapuille, jotta 

vastauksiin tulisi hieman hajontaa ja saadaan tarvittaessa nostatettua keskustelua.   

 
Opettajan valmiiksi miettimiä ideoita purkissa janatehtävää varten: 

- Isovanhemman auttaminen esimerkiksi kesän aikana kotityössä, puutarhanhoidossa, tai vaikka 

kauppa-asioinnissa.  

- Kesäkahvila naapureille (esim. kahvi- ja leivonnaisten myynti, vaikkapa töihin lähteville naapu-

reille kahvia mukaan pahvimukeissa tms.) 

- Kesätyön hankkiminen (on olemassa erilaisia TE-toimiston hankkeita esim. ”tutustu ja tienaa”)  

Toisella pisteellä (liite 4) oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin maksutapoihin. Teh-

tävä sisältää väittämiä erilaisista maksamisen tavoista. Päätimme ottaa tarkasteltaviksi 

visa debitin, visa electronin, mobiilimaksamisen, luottokorttimaksamisen (credit) ja kä-

teisen. Oppilaat työskentelevät pöydän äärellä, johon on asetettu iso paperi, jossa on ku-

vin ja tekstein omassa kohdassaan kukin maksutapa. Väittämät on kirjoitettu pieniin lap-
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puihin, ja oppilaat yhdessä valitsemat, mihin maksutapaan väittämä sopii. Mikäli luo-

kassa on käytettävissä tietokoneet, voidaan tämä tehtävä halutessaan toteuttaa myös nii-

den avulla. Esimerkiksi Seppo- alustaa hyödyntäen voi tehdä tästä työpisteestä digitaali-

sen version. Digitaalisessa versiossa opettaja antaa tunnuksen, jolla oppilaat pääsevät kir-

jautumaan peliin. Teimme tätä tehtävää varten digitaalisessa versiosta monivalintapelin, 

jossa maksutapavaihtoehdon alla on väittämiä ja oppilaiden pitää valita kyseiseen mak-

sutapaan sopivat väittämät. Tämän voisi muokata myös toisinpäin eli olisi väittämä ja 

siihen pitäisi valita oikea maksutapa. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa yksittäinen tehtävä 

olisi kevyempi. Pelin päättyessä sovellus laskee pisteet yhteen.   

 

Kolmannella pisteellä (liite 5) tehtävänä on pohdintatehtävä. Oppilaat saavat paperille 

leikattuja väittämiä, jotka heidän tulisi laittaa tärkeysjärjestykseen oman ajattelun mukai-

sesti. Väittämiä on viisi, jotka liittyvät arvoihin ja kulutukseen (liite 5). Toisena osiona 

työpisteellä on järjestää arvoja kuvaavat sanat kuten menestys ja terveys vastaavalla ta-

valla tärkeysjärjestykseen kuten väittämätkin. Arvoja kuvaavat sanat on leikattu pöydälle 

ja oppilaat jäsentävät sanoja laittamalla niitä järjestykseen haluamallaan tavalla. Tehtä-

vässä ideana on, että arvojen tärkeysjärjestykseen laittaminen on ongelmallista, sillä ar-

vostukset ovat jokaisella henkilökohtaiset. Tämä vaatii neuvottelua, koska tehtävä teh-

dään ryhmässä. Tehtävässä on tarkoitus saada pohtimaan rahan arvoa suhteessa tärkeisiin 

asioihin elämässä. Tehtävän lopuksi oppilaat pohtivat myös hintaa tärkeimpinä pitämil-

leen arvoille.  
 
Neljännellä pisteellä (liite 6) on tarkoitus tutustuttaa oppilaat kuluttajan oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin. Pisteelle on tulostettu monisteita, joissa jokaisessa on lyhyt tarina, sekä 

tehtävänanto. Tarinat ovat lyhyitä kertomuksia erilaisista ongelmatilanteista, joihin nuo-

ret voivat törmätä toimiessaan kuluttajina arjessaan. Tarinat on pyritty luomaan sellai-

siksi, että nuorten olisi mahdollisimman helppo samaistua niissä esiintyviin tilanteisiin. 

Oppilaiden tulee valita ryhmän kesken yksi ongelma, johon lähtevät selvittämään vas-

tausta. Tiedonhaussa oppilaat voivat käyttää apunaan tietokonetta. Opettajan olisi hyvä 

olla tämän pisteen lähettyvillä saatavilla, sillä oppilaat saattavat tarvita apua luotettavan 

tiedon löytämisessä. Tarkoitus olisi ohjata oppilaita esimerkiksi Kkv:n sivuille, sekä 

Marttojen sivuille, samalla tutustuttaen oppilaita näihin toimijoihin.  
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Mikäli jokin ryhmä suoriutuu pisteeltä ennen opettajan antamaa merkkiä pisteen vaihta-

misesta, on oppilaiden pöytäryhmien päälle asetettu lisätehtävämoniste (liite 7), jonka 

oppilaat voivat odotellessa tehdä. Lisätehtävä ei ole pakollinen rasti, mutta sen pariin on 

tarkoitus ohjata lempeästi, mikäli aikaa jää jollain rastilla merkittävästi yli.  

 

Oppitunnin lopuksi käydään yhdessä läpi työskentelypisteiden tuloksia. Ensimmäisen 

työskentelypisteen tuloksista oppilaat muodostavat janan ja opettaja nostaa purkista ra-

han tienaamisideoita ja lukee ne oppilaille ääneen. Janan vasemmalle puolelle saavat 

mennä ne oppilaat, joiden mielestä opettajan lukema tienaamisidea ei kuulosta oppi-

laalle itselleen sopivalta. Keskelle janaa sijoittuvat oppilaat, jotka eivät osaa sanoa onko 

rahan tienaamisidea kannattava ja oikealle puolelle janaa sijoittuvat oppilaat, joiden 

mielestä idea kuulostaa hyvältä ja hyödylliseltä. 

 

Toinen piste käydään läpi yhteisesti. Opettaja pyytää vapaaehtoisen ryhmän jakamaan 

vastauksensa kaikille. Jos vapaaehtoista ryhmää ei löydy, silloin opettaja kyselee jokai-

selta ryhmältä yhden osa-alueen työpisteen erilaisista maksutavoista.  

 

Työpiste kolme käydään läpi yhdessä keskustellen. Ryhmät kertovat muille kolme tär-

keimmäksi nostamaansa arvoa ja perustellen ajatteluaan. Neljäs eli reklamaatiopiste 

käydään läpi niin, että pyydämme muutaman ryhmän lukemaan ‘keissin’ ääneen ja mi-

ten tilanne tulisi heidän mielestään ratkaista. 

 

Tunnin lopuksi opettaja pyytää oppilaita vastaamaan post-it lapuille päivän tavoitteena 

olleeseen kysymykseen: ”Mikä on mielestäsi tärkein taito, joka nuoren tulisi hallita ku-

luttamiseen liittyen?” Oppilaat saavat kiinnittää laput luokan oveen pois lähtiessään. 

Post-it lappujen tarkoituksena on, että me opiskelijat saisimme aineistoa siitä minkä 

nuoret itse kokevat tärkeäksi asiaksi kuluttamiseen liittyen. Tämä tieto lisäisi meidän 

ymmärrystämme nuorten arjesta sekä antaisi meille valmiuksia tulevaisuuden opettajan 

työssämme kiinnittää huomiota siihen, mitä tietoja ja taitoja nuorille tulisi opettaa kulut-

taja- ja talousosaamisesta. 

 

 

 

 



 16 

5 Loppupohdinta 
 

Ainedidaktisen kehittämisprojektin tarkoituksena oli päästä toteuttamaan ”fyrkkakierros” 

-opetuskokeilu kahdessa eri koulussa, kahdelle eri yläkoulun vuosiluokalle. Olosuhteiden 

muuttuessa koronapandemian takia emme päässeet sitä toteuttamaan, joten pohdimme 

lopuksi kotitalousopetuksen ja suunnittelemamme opetuskokeilun soveltuvuutta myös 

alakoulussa sekä lukiossa. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014, s. 438) mukaan kotitalous-

opetusta voidaan opettaa myös alakoulussa, jos opetuksen järjestäjät niin haluavat. Jo 

1990-luvun puolivälissä Haverinen (1996, s. 214) esitti huolensa nuorten uusavuttomuu-

desta sekä siitä, että kotitalouden toimintaan liittyvät tiedot ja taidot eivät siirry sukupol-

velta toiselle kuten ennen. Saman huolen kotitalouden taitojen siirtymisestä jakaa myös 

kansanedustaja ja eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtaja Sari Tanus (2018) 

pohtiessaan kotitalousopetuksen tarpeellisuutta lukiossa.  

 

Tämä huolenaihe tulisi ottaa vakavasti ja tarttua siihen jo nykyistä varhaisemmassa vai-

heessa. Kotitalousopetusta tulisi tarjota jo alakoulussa, jolloin opetus tukisi mahdollisim-

man laajasti kotitalouden tietojen ja taitojen hallintaa lasten ja nuorten arjessa. Kotita-

lousopetuksen toiminnallisuutta voisi hyödyntää ikäkausipedagogisesta näkökulmasta, 

jolloin se tulisi ajoittaa jo 6–12-vuotiaisiin lapsiin. Tämän ikäisten lasten oppimisen kan-

nalta on tärkeää rakentaa opetus toiminnallisesti ja konkreettisesti. 

 

Myös Kortesalmen ja Aution (2019, s. 596) mukaan talousosaamisen opettamisen ajan-

kohdalla ja keinoilla on vaikutusta oppimistuloksiin. Alakouluissa tiedon lisääminen ja 

asenteisiin vaikuttaminen ovat tehokkaita talousosaamisen lisäämisen menetelmiä, ylä-

koulussa opetetun sisällön tulisi liittyä selkeästi oppijan omaan elämäntilanteeseen, jotta 

oppiminen olisi taloudellisen käyttäytymisen kannalta vaikuttavaa. 

 

Kotitalousopetus toimii parhaimmillaan myös yhteiskunnallisena suunnannäyttäjänä, 

sillä kotitaloudet ovat vahvasti vaikuttavia yksiköitä yhteiskunnassa (Kuusisaari, 2014, s. 

11). Opettajien tulisi ymmärtää kotitalousopetuksen yhteiskunnallinen merkitys ja tietää 

mitä perheiden arjessa tapahtuu. Opettajien olisi myös tiedostettava ja huomioitava, että 

kaikilla perheillä ei ole samanlaisia resursseja tarjota lapsilleen arkeen ja kotitalouden 
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toimintaan liittyviä valmiuksia. Tällöin opettajilta vaaditaan herkkyyttä tunnistaa minkä-

laisia tietoja ja taitoja alakoululaiset, yläkoululaiset sekä lukioikäiset nuoret arjessaan tar-

vitsevat. 

 

Alakoulun kotitalousopetuksessa on tärkeintä suunnitella opetus ikätason mukaisesti käy-

tännönläheisesti ja toiminnallisesti. Tällaisen opetuksen avulla oppilas pääsee toteutta-

maan itseään. Alakoulun alimmilla luokilla olevat oppilaat oppivat parhaiten mallinta-

malla opettajan toimintaa ja sen perusteella oppilaat kehittävät omaa toimintaansa. Opet-

tajan on tärkeää tiedostaa tämä asia, jolloin hän voi pyrkiä toimimaan eettisesti kestävällä 

tavalla hyvänä esimerkkinä lasten omalle toiminnalle. Alakouluikäisille tarkoitetut ope-

tusmenetelmät tulisi olla toiminnallisia, konkreettisia ja omaan kokemukseen pohjautu-

via. Tällöin lapselle mahdollistuu heidän kykyihinsä nähden parhaat oppimisen edelly-

tykset. 

 

Opetuskokeilumme sopisi hyvin myös alakouluun toteutettavaksi. Tästä näkökulmasta 

katsottuna toiminnallisuus ja pelillisyys korostuisivat opetuskokeilun toteutuksessa ikä-

taso huomioon ottaen. Kokeilun voisi rakentaa työpisteperiaatteella, kuten yläkoulussa-

kin, jossa oppilaat pelaisivat pisteeltä toiselle ”fyrkkakierrosta” leikkirahaa apuna käyt-

täen. Pelin tavoite voisi olla esimerkiksi se kuinka paljon rahaa oppilaat pystyisivät jättä-

mään säästöön suoriuduttuaan peliradan läpi. Rahan kulutusta pelin aikana ohjaisivat eri-

laiset kuluttamiseen liittyvät valinnat, joita oppilaat voisivat pisteillä yhdessä pohtia. 

 

Pelillisyyden keinoja talousosaamisen vahvistamisessa on hyödynnetty menestyksek-

käästi yrityskylä simulaation avulla jo vuodesta 2010. Yrityskylä on maailman parhaana 

koulutusinnovaationa palkittu suomalainen oppimiskokonaisuus, pienoisyhteiskunta, 

joka on tarkoitettu peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. Sen tavoit-

teena on herättää lasten ja nuorten kiinnostusta talousasioita kohtaan. Yrityskylässä jo-

kainen oppilas tekee työtä jossakin ammatissa ja saa palkkaa työstään, sekä maksaa las-

kuja ja oppii kuluttamaan vastuullisesti. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan Yritys-

kylä paransi oppilaiden taloustietämystä keskimäärin 17 prosenttia. (TAT, 2016.)  

 

Arjen hallinnan taitojen tärkeys ei lopu peruskouluun, vaan lukioikäiset tarvitsevat myös 

tietoja ja taitoja oman elämän rakentamiseen muuttaessaan ensimmäiseen omaan kotiin 

sekä alkaessaan kantaa vastuuta omasta taloudestaan.  
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Vain harva suomalainen lukio tarjoaa kotitalousopetusta opiskelijoilleen. Lukion opetus-

suunnitelmassa ei määritellä kotitalousoppiaineen sisältöjä tai tavoitteita, ja ne pohjautu-

vatkin pääasiassa oppilaitoksen omiin opetussuunnitelmiin sekä opettajakohtaisiin suun-

nitelmiin. Useimmat lukion kotitalousopettajat suunnittelevat kursseja yhdessä opiskeli-

joiden kanssa, jolloin opettajan henkilökohtaiset käsitykset ja opiskelijoiden mielenkiin-

non kohteet sekä tarpeet ohjaavat opetusta. (Pitkänen, 2018, s. 2.) Kotitalousopetuksessa 

seurataan yhteiskunnan muutosta ja se valmistaa työelämään opettamalla ongelmanrat-

kaisua, taloustaitoja sekä kriittistä ajattelua, joilla perustellaan kotitalouden opettamista 

myös lukioissa (Tanus, 2018). 

 

Suunnittelemamme opetuskokeilu olisi muokattavissa myös lukiolaisten käyttöön. Lu-

kioikäisillä nuorilla on varmasti hyvin erilaisia valmiuksia ja taitoja kuluttajuuteen ja ta-

lousasioihin liittyen. Osalla saattaa olla jo vahva tietämys rahastoihin ja sijoittamiseenkin 

liittyen, jolloin ”fyrkkakierroksessa” voisi olla hyvin erilaisia ja eritasoisia tehtäviä, joita 

opiskelijat voisivat oman kiinnostuksen ja taitojen mukaan valita. Työelämään liittyvät 

tehtävät alkavat myös olla lukioikäisen nuoren kiinnostuksen kohteena, jolloin näitä si-

sältöjä voisi miettiä myös enemmän työpistetyöskentelyyn, ja hyödyntää muiden oppiai-

neiden sisältöjä aihepiiristä.  

 

Jos olisimme päässeet toteuttamaan opetuskokeilun harjoittelukouluissamme, tämä opet-

taja työnsä tutkijana -opintojakso olisi antanut meille opiskelijoille mahdollisuuden tutkia 

sitä, miten suunnittelemamme opetuskokonaisuus toimisi eri-ikäisillä nuorilla. Se olisi 

antanut meille myös lisää ymmärrystä siitä, mitkä omaan talouteen liittyvät tiedot ja taidot 

ovat nuorten mielestä tärkeitä. Jatkokehitysideana olisi mielestämme kiinnostavaa laajen-

taa oppitunnin teemaa yhteistyössä yli oppiainerajojen, yhteistyötä voisi esimerkiksi 

tehdä yhteiskuntaopin opetuksen kanssa. 
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6 Summary 
 

The money game- Towards reinforcing adolescents’ consumer knowledge 

 

The topic of our project at the Didactic development project-course was consumer edu-

cation for adolescents. The aim of the project is to find out, what should be taught for 

young people about money and economy. In the current society teachers are required to 

have more and more knowledge about topics of consumerism and problems that consum-

ers may be facing. One essential viewpoint in our project is sustainability. Sustainable, 

reasonable and economical lifestyle has been written also on the objectives of the present 

Finnish National Curriculum for Basic education.  

 

Pedagogical framework of our project consists of socioconstructivistic learning theory 

and the flipped learning method. By the socioconstructivistic learning theory, we refer to 

students’ role as an active agent of the learning episode. In this learning theory, the stu-

dent him- or herself is producing knowledge rather than receiving processed information. 

Flipped learning is an ideological and pedagogical approach, in which teacher instead of 

giving a lesson, motivates students to seek information and solve problems. Teaching and 

discussion are put into action rather in a more informal than in a formal way.  

 

Other theoretical framework in our report cover the broad learning entities (in collabora-

tion with teachers of other subject teachers) and responsibility as part of a adolescents’ 

consumer education. In the field of home economics pedagogy, responsibility education 

is an integral part, and it can be viewed in many different points of view. One might 

consider how it relates to the value base of teaching or how it relates to household phe-

nomena such as everyday management or sustainable development. In consumer educa-

tion, the promotion of financial responsibility is emphasized in the values of sustainable 

development. Consumerism and economy themes are linked to many other subjects, such 

as social studies or mathematics, so collaboration with teachers of these subjects was a 

one aim of this project. 

 

Our teaching experiment was meant to take place in the schools that we were attending 

in our teacher training period. However, the situation changed in the spring 2020 since 

the corona-virus pandemic closed the Finnish schools. We were not able to teach our 



 20 

planned classes in practice. Instead, we prepared the material for our class and in our 

report simulated the possible outcomes of our plan in different grades. 

 

We planned two lessons. One for 7th graders and the other for 9th graders. The duration 

of the class was meant to be 75 minutes. There are some differences in the plan consider-

ing technical matters. Before our class students are given an assignment. This assignment 

is meant to orientate students into the forthcoming class. This kind of assignment is an 

element of flipped learning method.  

 

For the class itself, we planned four kinds of workstations for students. The first work-

station is a creative assignment in order to invent a way to earn money during the summer. 

The amount of money to be earned is 100 euros for 7th graders and 200 euros for 9th 

graders. The aim is to give students a chance to think in a creative way and enhance for 

example small-scale entrepreneurship. 

 

On the second workstation students have the opportunity to familiarize with payment 

methods. Students are asked to work with several claims considering payment methods, 

like credit- and paymentcards, mobile payment and cash. In this assignment students work 

in groups and arrange claims and correct answers, which are written in piece of papers. 

The other way to put this assigment into action is to use ”Seppo”- a digital platform for 

creating learning games.  

 

The third workstation consists of a reasoning assignment. Students receive written claims 

considering values and consuming. Students need to discuss the order of priority for the 

claims. The idea is that everybody has their own values, and they may need to make 

compromises. In the end of the assignment, students figure out a proper price of their 

values.  

 

On the fourth workstation the aim is to teach students the rights and duties of a consumer. 

They will receive different stories about problematic situations in shopping. They choose 

one problematic situation and try to find a way to solve it. They may seek information 

with a help of a computer.  
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In conclusion, it can be stated that there are both challenges and opportunities for young 

people to spend money. Young people belong to the consumer group and they have needs 

and desires. Consumer responsibilities and obligations, personal financial management 

and digital and media literacy are key issues which are taught in the schools. Schools 

provide links to a great opportunity to develop critical thinking skills. Teaching related to 

personal finance management at its best makes the student understand its connections to 

their life and at the same time it develops the learner's ability to reflect on their own 

actions.  
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Liitteet 
 
                       
Liite 1. 
 
7-luokan tuntisuunnitelma 

Yhden tunnin suunnitelmarunko 1x75min  

Opetuskerran aihe: OTT-kurssin opeta toisin -kokeilu, aiheena fyrkkapeli, nuorten ku-
luttajuus- ja talousosaamisen vahvistaminen. 

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  

Opetus perustuu oppilaiden aktiiviseen tiedon rakentamiseen ja osallisuuden lisäämi-
seen. Lähtökohtana on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, eli yhdessä tekeminen ja 
yhdessä/toisilta oppiminen, uuden tiedon rakentuminen vanhan tiedon päälle.  

Opetuskerran tavoitteet.  

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä 
ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana ÅLuotettavien lähteiden 
luokse ohjaaminen, reklamaatiopisteellä esimerkiksi Kkv:n ja Marttojen sivuille ohjaa-
minen. Samalla tutustutetaan oppilaita näihin toimijoihin.  

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumen-
tointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa Å Miten oppilaat työskentele-
vät pisteillä. Miten päättävät työnjaosta. Antoisaa olisi esimerkiksi arvot -pisteellä ha-
vainnoida sitä, miten oppilaat antavat tilaa muiden kokemuksille ja näkemyksille asi-
oista.  

Opetuskokonaisuuden ydin/päivänkysymykset:  

Nuorten rahankäyttö ja kuluttajuus 

1. Mistä voit saada tuloja 

2. Mitkä arvot ohjaavat valintojasi kuluttajana 

3. Miten toimia kuluttamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?    

- Läksyn purussa käytössä flinga – tämä itsessään kiinnostaa oppilaita, kun saavat käyt-
tää puhelintaan ja tehtävä aktivoi heti aluksi oppilaan omaan osallistumiseen.  

- Aloituksen yhteydessä näytetään video – videot tällä ryhmällä hyvä motivoinnin keino 
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- Ensimmäisen rastin purkuun käytetään ”asetu luokkahuoneeseen mielipiteesi mukaan” 
-janaa, tämän uskomme olevan kiinnostava oppilaiden mielestä ja mukava toiminnalli-
nen tunnin lopetus.  

Opetuskerran suunniteltu kulku  

Ajan-
käyttö 
MIL-
LOIN 

MITÄ 
Tehtävä ja 
sen tavoite 

 

MITEN JA MIKSI 
Opetustapahtuman organi-

sointi: Oppimistehtävät, 
opetusmenetelmät ja kriitti-
set kohdat tavoitteiden saa-

vuttamiseksi 
 MOTIVOINTI 

PEDAGOGINEN TYÖVÄ-
LINE (ruoka, asuminen ja 

kuluttajuus) 

MISSÄ 
Materiaalit 
ja välineet 

ja oppi-
misympä-

ristö 
 

PALAUTE 
Tehtävän ta-
voitteen saa-

vuttamisen ar-
viointi 

 

9.45 
Oppilaiden saa-
puminen tun-

nille 

Olemme vastaanottamassa oppi-
laita ja tervehdimme heitä.  

Oppilaat 
eteisessä siir-
tymässä tun-
nille, opetta-
jat vastassa.  

 

Tulevatko kaikki 
ajoissa paikalle. 

9.50-9.55 Aloitus  
 

 
Tervehdimme vielä, esittelemme 
itsemme ja kerromme mistä ko-
keilussa on kysymys.  Tarkis-

tamme läsnäolijat.  
Kerromme päivän tavoitteen/ky-
symyksen ja mitä tänään arvioi-
daan sekä tunnin kulun. Oppilaat 
voivat kirjoittaa kysymykset vih-

koon.   

Oppilaat is-
tuvat ruoka-

pöydissä.  
 
 

 
 

9.55-10.05 Läksyn läpi-
käynti 

 
Edellisellä tunnilla oppilaat saa-

neet läksyn (käänteisen opettami-
sen tapa, tiedon pohtiminen etukä-
teen ja orientointi tulevaan oppi-

tuntiin)  
1. Mitä maksutapaa/tapoja 

olet käyttänyt kuluneen 
viikon aikana, tai mitä 

maksutapoja perheessäsi 
on käytetty? 

2. Mitä ostit? 
3. Mitkä tekijät vaikuttivat 

päätöksentekoosi? 
 

Käytämme 
tähän flin-

gaa, jotta op-
pilaat voivat 
nimettömänä 
heitellä aja-
tuksiaan val-

kotaululle 

Osallistuvatko 
oppilaat, onko 
läksyt tehty, py-
syykö kommentit 
asiallisina.  
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10.05-
10.10 

Video ja lyhyt 
keskustelu ai-

heesta 

 
 
 

Katsomme kun koulu loppuu si-
vuilta videon ”mun elämä mun ra-

hat ” https://www.kunkoululop-
puu.fi/mun-elama-mun-rahat/  

 

Video läppä-
riltä valko-
taululle 

 
Mitä ajatuksia  
herättää, syn-

tyykö keskuste-
lua, jos ei synny 
yhteistä keskus-
telua niin juttele-

vatko oppilaat 
keskenään aihee-

seen liittyen. 
 

-Opettaja voi 
esittää kysymyk-

siä oppilaille 
1. mikä on sinun 

paras sijoitus 
2. Mihin sinä 
säästät rahaa 
tällä hetkellä. 

10.10-
10.15 

Pistetyöskente-
lyn esittely 

Käymme läpi kunkin pisteen oh-
jeistukset.  

Oppilaat 
vielä paikoil-
laan kuunte-

lemassa  

 
Käymme ohjeet  
hyvin läpi, pis-
teillä myös oh-

jeet näkyvillä. eli 
periaatteessa hir-
veästi kysymyk-

siä työskente-
lystä ei pitäisi 
syntyä. Tätä 

voimme havain-
noida, jos kysy-
myksiä syntyy 
paljon, ovatko 

ohjeemme olleet 
epäselvät vai 
onko oppilaat 

jättäneet ohjeet 
kuuntelematta. 

 
Olemme myös 
pisteillä myö-

hemmin varmis-
tamassa, että oh-
jeet ovat selkeät. 

10.15-
max10.50 

Oppilaat aloit-
tavat rastit 

 
Opettaja määrää kunkin rastin 
luokse yhden ryhmän. Opettaja 
kertoo, kun on aika vaihtaa ras-

teja.  
 

Oppilaiden pöytäryhmien luokse 
on laitettu lisätehtävä monisteet, 
joita voi tulla täyttämään, mikäli 
rastilla työskentely on ollut nope-

ampaa.  
 

Käytämme aikaa noin max 8min 
per rasti, opettajat tarkkailevat mi-

ten työskentely ajoittuu.  
 

 
Oppilaat 
kiertävät 

keittiöihin 
luotujen ras-

tien luona  
 

Chromeboo-
kit käytössä 
reklamaa-

tiorastilla ja 
maksutapa 

rastilla, voi-
vat hakea tie-
toa kirjautu-
malla omilla  

 
Miten rasteilla 
työskentely su-
juu, miten oppi-
laiden vuorovai-
kutus toimii ryh-
missä, antavatko 

tilaa toistensa 
mielipiteille 

 
Miten tiedon-
haku onnistuu 

reklamaatio -pis-
teellä, tarvitse-
vatko jotkut tie-
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Ryhmän tuntien heillä ei mene 
8minuuttia, tämän takia lisäteh-

tävä 
 

 
tunnuksilla 

sisäään.  

tyt ryhmät enem-
män ohjausta tie-

donhakuun.  
 

Tarvitaanko 
opettajan tar-

kempaa sanoitta-
mista tehtäville, 
jotkut käsitteet 
voivat olla vie-
raita, joten var-
mistamme, että 
kaikki pääsevät 
osallistumaan.  

10.50-11 Rastien läpi-
käynti 

 
1. rasti käydään läpi ja-

nalla, jossa oppilaat 
asettuvat luokkaan 
sen mukaan, voisi-
vatko toteuttaa opet-
tajan purkista nosta-
man ja lukeman 
idean rahan tienaa-
misesta. Vasemmalle 
luokkaan, jos ei kuu-
losta itselle sopi-
valta, keskelle luok-
kaa, jos ei osaa sa-
noa, ja oikealle jos 
idea kuulostaa ki-
valta.  

2. rasti käydään läpi 
yhteisesti, opettaja 
osoittaa jonkin ryh-
mistä kertomaan 
omistaa vastauksis-
taan, ja kannustaa 
puheellaan muita li-
säämään, jos on eriä-
viä ajatuksia 

3. rasti, eli arvo rasti 
käydään läpi niin, 
että jonkun ryhmän 
oppilaita pyydetään 
kertomaan heidän 
top3, tästä opettaja 
heittää ilmoille kysy-
myksen, että oliko 
jollain muulla ryh-
mällä erilainen kol-
monen, ja miksi 
juuri nämä arvot va-
likoituivat. Opettaja 
kertoo, että yksilön 
oma arvomaailma 
vaikuttaa merkittä-
västi kulutusvalintoi-
hin ja käyttäytymi-
seen.  

Oppilaat 
pöytäryhmis-
sään luokan 

keskellä  

Osallistuvatko 
oppilaat tunnin 
purkuun aktiivi-
sesti ja omaeh-
toisesti. Moti-
vointia tarpeen 

mukaan.   
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4. rasti eli reklamaa-
tiorasti käydään niin, 
että pyydämme muu-
tamaa ryhmää luke-
maan oman keissin 
ääneen ja kertomaan 
miten tilanne tulisi 
heidän mielestään 
hoitaa. Erilaisista 
kuluttajan kohtaa-
mista ongelmatilan-
teista on hyvä kes-
kustella tähän väliin. 
Mitä reklamaatio tar-
koittaakaan, missä 
tilanteessa olisi hyvä 
tehdä reklamaatio ja 
miksi.   

11.00- Tunti loppuu 

 
Esillä post-it lappuja, oppilaat voi-

sivat vielä kirjoittaa siihen pa-
lautetta harjoittelijalle, sekä vas-

tata kysymykseen 
”Mikä on mielestäsi tärkein taito, 
joka nuoren tulisi hallita kulutta-

miseen liittyen” 
 

Nämä post-it laput oppilaat saavat 
liimata luokan oveen lähtiessään. 

Opettajat käyvät sieltä keräämässä  

 

Antavatko oppi-
laat palautetta ja 

keksivätkö he 
vaihtelevia vas-
tauksia lopetus-

kysymykseen vai 
ovatko aiheet 

pelkästään tun-
nilla käsiteltyjä 

aiheita.  
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Liite 2.  
 

9- luokan tuntisuunnitelma 

 

 Opetuskerran aihe: OTT-kurssin opeta toisin kokeilu, aiheen fyrkkapeli, nuorten ku-
luttajuus- ja talousosaamisen vahvistaminen 

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, eli yhdessä tekeminen ja yhdessä/toisilta oppi-
minen, uuden tiedon rakentuminen vanhan tiedon päälle.  

Opetuskerran tavoitteet.  

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä 
ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana Luotettavien lähteiden 
luokse ohjaaminen, reklamaatio pisteellä esimerkiksi kkv:n ja marttojen sivuille ohjaa-
minen. Samalla tutustuttaa oppilaita näihin toimijoihin.  

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa keskustelua ja argumen-
tointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa  Miten oppilaat työskentele-
vät pisteillä. Miten päättävät työnjaosta. Antoisaa esimerkiksi arvot -pisteellä havain-
noida sitä, miten oppilaat antavat tilaa muiden kokemuksille ja näkemyksille asioista.  

Opetuskokonaisuuden ydin/päivänkysymykset:  

Nuorten rahankäyttö ja kuluttajuus 

1.Mistä voit saada tuloja? 

2. Mitkä arvot ohjaavat valintojasi kuluttajana? 

3. Miten toimia kuluttamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa? 

Millaista motivointitapaa olet suunnitellut?    

-Aloituksen yhteydessä näytetään video, jolla pyritään herättämään kiinnostusta oppi-
tunnin aiheeseen. 
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Opetuskerran suunniteltu kulku  

Ajan-
käyttö 

 

Tehtävä ja 
sen tavoite 

 

Oppimistehtävät 
 

Materiaa-
lit ja väli-
neet ja op-
pimisym-

päristö 
 

Tehtävän ta-
voitteen saa-

vuttamisen ar-
viointi 

 

9.45 
Oppilaiden saa-
puminen tun-

nille 

Olemme vastaanottamassa oppi-
laita ja tervehdimme heitä.  

Eteisessä 
 

Tulevatko kaikki 
ajoissa paikalle  

9.50-9.55 Aloitus  
 

 
 
Esittelemme itsemme ja kerromme 
mistä kokeilussa on kysymys.  Kat-
somme läsnäolijat.  

 
Kerromme päivän tavoitteen ja 

mitä tänään arvioidaan sekä tunnin 
kulun.  

Päivän tavoitteena on selvittää 
mikä on nuorten mielestä tärkein 
taito, joka heidän tulisi hallita ku-

luttamiseen liittyen. 
 

Oppilaat is-
tuvat ruoka-

pöydissä.  
 
 

 
 

9.55-
10.05 

Läksyn läpi-
käynti 

Oppilaat vastaavat seuraaviin ky-
symyksiin:  
1. Mitä ostit? 

2. Mitä maksutapaa käytit? 
3. Mitkä tekijät vaikuttivat 
päätöksentekoosi? 

Post it la-
puille vas-

tausten  kir-
joittaminen, 
kootaan yh-
teisesti sei-
nälle ”ni-

mettöminä” 

Osallistuvatko op-
pilaat, onko läksyt 
tehty, pysyykö 
kommentit asialli-
sina.  

10.05-
10.10 

Video ja lyhyt 
keskustelu ai-

heesta 

 
 
 

Katsomme kun koulu loppuu si-
vuilta videon ”mun elämä mun ra-

hat ” https://www.kunkoululop-
puu.fi/mun-elama-mun-rahat/  

 

video läppä-
riltä valko-
taululle 

Mitä ajatuksia he-
rättää, syntyykö 

keskustelua, jos ei 
synny yhteistä 

keskustelua niin 
juttelevatko oppi-
laat keskenään ai-
heeseen liittyen  

 
-Opettaja voi esit-

tää kysymyksiä 
oppilaille 

1. mikä on sinun 
paras sijoitus 
2. Mihin sinä 

säästät rahaa tällä 
hetkellä 
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10.10-
10.15 

Pistetyöskente-
lyn esittely 

Käymme läpi kunkin pisteen oh-
jeistukset.  

Oppilaat 
vielä pai-
koillaan 

kuuntele-
massa,  

pistetyös-
kentelyn si-
sällöt liit-

teissä. 

Käymme ohjeet 
hyvin läpi, pis-

teillä myös ohjeet 
näkyvillä. eli pe-
riaatteessa hirve-
ästi kysymyksiä 
työskentelystä ei 

pitäisi syntyä. 
Tätä voimme ha-
vainnoida, jos ky-
symyksiä syntyy 
kauheasta, ovatko 
ohjeemme olleet 

epäselvät vai 
onko oppilaat jät-

täneet ohjeet 
kuuntelematta 

10.15-
10.50 

Oppilaat aloitta-
vat rastit 

Opettaja määrää kunkin rastin 
luokse yhden ryhmän. Opettaja 

kertoo, kun on aika vaihtaa rasteja.  
 

Oppilaiden pöytäryhmien luokse 
on laitettu lisätehtävä monisteet, 
joita voi tulla täyttämään, mikäli 
rastilla työskentely on ollut nope-

ampaa.  
 

Käytämme aikaa noin max 8min 
per rasti, opettajat tarkkailevat mi-

ten työskentely ajoittuu.  
 
 

Oppilaat 
kiertävät 

keittiöihin 
luotujen ras-

tien luona  
 

Cromeboo-
kit käytössä 
reklamaa-

tiorastilla ja 
maksutapa 

rastilla, voi-
vat hakea 
tietoa kir-
jautumalla 
omilla tun-
nuksilla si-

sään.  

Miten rasteilla 
työskentely sujuu, 
miten oppilaiden 

vuorovaikutus 
toimii ryhmissä, 
antavatko tilaa 

toistensa mielipi-
teille 

 
Miten tiedonhaku 

onnistuu rekla-
maatio -pisteellä, 
tarvitsevatko jot-
kut tietyt ryhmät 

enemmän oh-
jausta tiedonha-

kuun.  

10.50-11 
Rastien läpi-

käynti ja tunnin 
lopetus 

 
 
1. piste käydään läpi ja-
nalla, jossa oppilaat aset-
tuvat luokkaan sen mu-
kaan, voisivatko toteuttaa 
opettajan purkista nosta-
man ja lukeman idean ra-
han tienaamisesta. Va-
semmalle luokkaan, jos ei 
kuulosta itselle sopivalta, 
keskelle luokkaa, jos ei 
osaa sanoa, ja oikealle jos 
idea kuulostaa kivalta.  

 
2. piste käydään läpi yh-
teisesti, opettaja osoittaa 
jonkin ryhmistä kerto-
maan omista vastauksis-
taan, ja kannustaa puheel-
laan muita lisäämään, jos 
on eriäviä ajatuksia 
 

 
 

Oppilaat 
pöytäryh-

missään luo-
kan keskellä  

Osallistuvatko 
oppilaat tunnin 
purkuun aktiivi-
sesti ilman patis-

tusta.  
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3. piste, eli arvopiste käy-
dään läpi niin, että jonkun 
ryhmän oppilaita pyyde-
tään kertomaan heidän 
top3, tästä opettaja heittää 
ilmoille kysymyksen, että 
oliko jollain muulla ryh-
mällä erilainen kolmonen, 
ja miksi juuri nämä arvot 
valikoituivat. Opettaja 
kertoo, että yksilön oma 
arvomaailma vaikuttaa 
merkittävästi kulutusva-
lintoihin ja käyttäytymi-
seen.  

 
4. piste, eli reklamaatio-
piste käydään läpi niin, 
että pyydämme muuta-
maa ryhmää lukemaan 
oman keissin ääneen ja 
kertomaan miten tilanne 
tulisi heidän mielestään 
hoitaa. Erilaisista kulutta-
jan kohtaamista ongelma-
tilanteista on hyvä kes-
kustella tähän väliin. Mitä 
reklamaatio tarkoittaa-
kaan, missä tilanteessa 
olisi hyvä tehdä rekla-
maatio ja miksi.   

 Tunti loppuu 

 
Esillä post-it lappuja, oppilaat voi-

sivat vielä kirjoittaa siihen pa-
lautetta harjoittelijalle, sekä vas-

tata kysymykseen 
”Mikä on mielestäsi tärkein taito, 
joka nuoren tulisi hallita kulutta-

miseen liittyen” 
 

Nämä post-it laput oppilaat saavat 
liimata luokan oveen lähtiessään. 

Opettajat käyvät sieltä keräämässä 
  

 

Antavatko oppi-
laat palautetta ja 

keksivätkö he 
vaihtelevia vas-

tauksia lopetusky-
symykseen vai 

onko aiheet pel-
kästään tunnilla 

käsiteltyjä aiheita.  
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Liite 3 
 

                                                                          
  

Työpiste 1. Rahan ansaitseminen kesällä  
 
Kuvitelkaa, että kesäloma on alkanut, ja koulu ja harrastukset jatkuvat elokuussa. Per-
heen ja ystävien kanssa olemisen ja muun vapaa-ajan lisäksi teillä olisi mukavasti aikaa 
ansaita jonkin verran rahaa säästöön.  
 
Tehtävä: Keksikää yhdessä, miten voisitte ansaita ensi kesänä 100 euroa (7lk) ra-
haa/200 euroa rahaa (9 lk)  

 
Pyrkikää pohtimaan ryhmässä mahdollisimman konkreettinen pieni ”liikeidea” tai teh-
tävä, josta voisi saada palkkion.  
Kirjoittakaa idea paperille ja palauttakaa opettajan luona olevaan purkkiin. Lopuksi 
teemme yhdessä ideoista tehtävän.  
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Liite 4.  

Työpiste 2. Erilaiset maksutavat 

 
Työskentely pöytien äärellä (ei digitaalinen sovellus):  
 
x Paperilla on viisi eri maksutapavaihtoehtoa:  
1. Visa Debit,  
2. Visa Electron  
3. Mobiilimaksaminen  
4. Credit 
5. Käteinen 
 
x Oppilaat saavat ryhmässä väittämiä, jotka heidän pitää asettaa oikean maksuta-

van kohdalle. Osa väittämistä käy useaan kohtaan.  
 

 
Digitaalinen sovellusvaihtoehto: 

x Yllä mainitun pisteen voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa 
myös digitaalisena sovelluksena. Digitaalisen sovelluksen yhtenä hyötynä 
on se, että tieto oppilaiden vastauksista tulee opettajalle näkyviin.  

x Tässä tehtävässä peli tehtiin Seppo-alustan avulla monivalintapeliksi.  
x Lyhyesti tehtävän kulusta: Oppilaat avaavat pelin opettajan antamalla tun-

nuksella. Pelissä on eri maksutavoille omat monivalinnat, joista valitsevat 
kyseiseen maksutapaan sopivat väittämät. Peli laskee nämä pisteet ja kertoo 
lopuksi oppilaille, kuinka monta pistettä pelaaja sai.Voidaan toteuttaa, niin 
että jokainen pelaa oman pelin, pareittain ja ryhmässä.  

 
 

 
Kuva 1. Kuvakaappaus digitaalisesta versiosta. 
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Väittämät: 
Visa debit: 

x Kun teet ostoksen tällä maksutavalla, maksu lähtee tililtäsi parin päivän kulu-
essa.  

x Kun teet ostoksen tällä maksutavalla, saattaa tilisi mennä miinukselle jos tilillä 
ei ole riittävästi rahaa. 

x Tämän kortin voi hankkia huoltajien suostumuksella. 
x Tällä maksutavavalla voit nostaa rahaa pankkiautomaateista.  
x Tällä maksutavalla voit maksaa ostoksia kaupassa. 
x Tälle maksutavalle huoltajat voivat asettaa vuorokausikohtaisen käytön.  
x Huoltajat voivat estää verkko-ostosten tekemisen. 
x Lähimaksun yläraja ilman pin-koodin käyttöä on 50 euroa. 

 
Visa electron:  

x Kun teet ostoksen tällä maksutavalla, maksu lähtee tililtäsi samantien. 
x Tämän kortin voi hankkia huoltajien suostumuksella. 
x Tällä maksutavavalla voit nostaa rahaa pankkiautomaateista.  
x Tällä maksutavalla voit maksaa ostoksia kaupassa. 
x Tälle maksutavalle huoltajat voivat asettaa vuorokausikohtaisen käytön.  
x Huoltajat voivat estää verkko-ostosten tekemisen. 
x Tätä maksutapaa pankit suosittelevat yleensä alaikäiselle ensimmäiseksi maksu-

kortiksi. 
x Lähimaksun yläraja ilman pin-koodin käyttöä on 50 euroa. 

 
Mobiilimaksaminen 

x Tarvitset verkkopankkitunnukset maksaaksesi tällä maksutavalla.  
x Tätä maksutapaa voit käyttää älypuhelimella tai älykellolla. 
x Tällä maksutavalla ei ole lähimaksamiseen liittyvää 50 euron ylärajaa.  

Credit:  
x Sinun pitää olla täysi-ikäinen saadaksesi tämän maksutavan käyttöösi. 
x Tämä maksutapa mahdollistaa velaksi ostamisen. 
x On luottokortti. 
x Jos tuotteen on ostanut tätä maksutapaa käyttäen, voi ongelmatilanteissa vaatia 

myyjän lisäksi hyvitystä myös luotonantajalta. 

 
Käteinen 

x Tällä maksutavalla et jää velkaa myyjälle tai kolmansille osapuolille maksuta-
pahtuman yhteydessä. 

x Tämä maksutapa tulee vähenemään entisestään tulevaisuudessa. 
x Tällä maksutavalla näet konkreettisesti rahojen kulumisen. 
x Tätä maksutapaa laitetaan usein “sukan varteen” pahan päivän varalle. 

 
 



 36 

Liite 5.  

TYÖPISTE 3. 

 

LUKEKAA SEURAAVAT VÄITTÄMÄT. 
LAITTAKAA VÄITTÄMÄT JÄRJESTYKSEEN SEN MUKAAN MITKÄ VÄITTÄMÄT 
KUVASTAVAT PARHAITEN AJATTELUANNE. 
  
1. MINUSTA ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ PANKKITILILLÄNI ON RAHAA. HALUAN, ETTÄ 
MINULLA ON VARAA YLELLISYYTEEN.  
 
2. MINUSTA ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ IHMISET OVAT JÄRJESTELMÄLLISIÄ JA SÄÄSTÄ-
VÄISIÄ. 
 
3. MINULLE ON TÄRKEÄÄ ELÄÄ TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ. 
 
4. MINUSTA ON TÄRKEÄÄ OLLA YSTÄVILLE USKOLLINEN.  
 
5. MINUSTA ON TÄRKEÄÄ PITÄÄ HAUSKAA.PIDÄN ITSENI HEMMOTTELEMISESTA. 
  
LUKEKAA SEURAAVAT SANAT. LAITTAKAA SANAT JÄRJESTYKSEEN SEN MU-
KAAN MITÄ ARVOSTATTE ENITEN. PALJONKO NÄMÄ ASIAT OLISIVAT RA-
HASSA? 
  
YSTÄVÄT 
VAPAA-AIKA 
TERVEYS 
LUONTO 
TYÖ 
VARAKKUUS 
MENESTYS 
RAKKAUS 
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Liite 6. 

Työpiste 4. 

Reklamaatiorasti 

 
Tehtävänanto: 
Valitkaa ryhmänne kanssa monisteista yksi 
tapaus. Lukekaa tapaus huolellisesti läpi ja 
miettikää mitä kuluttaja voisi tilanteessa 
tehdä ja kuinka hänen tulisi toimia. Kirjatkaa 
monisteeseen vastauksenne perusteluineen.  
 
Apua voi pyytää opettajilta ja etsiä vink-
kejä esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajavi-
raston sivuilta kkv.fi 
 
 
Tapaukset: 

1. Liisa on ostanut Alepasta paketin donitseja. Paketin avattuaan hän huomaa, että 
muutama donitseista on homeessa ja loputkin näyttävät ja maistuvat Liisan mie-
lestä hassuilta.  

Miten Liisa voisi tilanteessa toimia? Kirjaa kaksi vaihtoehtoista toimintatapaa.  
 

2. Petteri ostaa viikkorahoillaan lauantaina Viikin Prismasta itselleen ison karamel-
lipussin. Karkkeja syödessään hän puraisee jotain kovaa. Petteri huomaa, että 
pussin seassa oli ollut pieni pala muovia. Onneksi hammas ei lohjennut. 

Miten Petterin tulisi tilanteessa toimia? Mieti muutama erilainen tapa toimia. Kirjatkaa 
vastaukset alle.  
 

3. Topias on saanut lahjaksi vanhemmiltaan uusimman pleikkarin. Kahden kuukau-
den kuluttua sen saamisesta Topias huomaa, että pleikkari pitää ajoittain omi-
tuista kovaa ääntä. Topias on jo kyllästynyt pleikkariin ja haluaisi mieluummin 
Xboxin.  

Miten Topiaksen tulisi toimia tilanteessa? Mieti muutama erilainen toimintatapa.  
 

4. Johanna on kaupasta uudet hienot tennarit. Viikon jälkeen hän huomaakin, että 
toisen jalan kenkä on liian pieni ja se hankaa Johannan kantapäähän ikävän verta 
vuotavan rakon.  

Kuinka Johannan tulisi toimia tässä tilanteessa? 
 

5. Nooa on ostanut internetistä Star-Wars keräilyfiguurin. Hän noutaa paketin pos-
tista ja kotona paketin avattuaan huomaa, että figuuri on mennyt rikki. 

Kuinka Nooan tulisi toimia?  
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Liite 7.  

Lisätehtävä 

 

Mieti viimeisintä isompaa ostostasi (esim. vaate tai elektroniikka) ja vastaa kysy-
myksiin. 
 
1. Mikä tuote oli kyseessä? 
2. Minkä takia valitsit kyseisen tuotteen? 
3. Vaikuttiko mainonta ostopäätökseesi? 
4. Numeroi seuraavat tekijät (1-7) siihen järjestykseen, miten ne vaikuttavat 

yleensä sinun ostopäätöksiisi, siten, että 1 on tärkein ja 7 vähiten tärkeä. 
 
Tuttuus 
Laatu 
Hinta 
Ulkonäkö 
Kotimaisuus 
Ympäristöystävällisyys 
Trendikkyys 

 


