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HyvŠ kotitalousopettaja, 

 

 

TŠmŠ materiaalipaketti kokoaa yhteen12 kotitaloustunnin pedagogiset ideat ja opetusmateriaalit. 

Opetuskertoja koskevat ideat on kehitelty Erasmus+ KA201 projektissa Learning and 

digitalisation in home economics education (2018-2021), joka toteutettiin Pohjoismais-

Balttilaisena yhteistyšhankkeena.  

 

Materiaalipaketti tuo esille erilaisia mahdollisuuksia digitaalisten vŠlineiden kŠyttŠmiseen 

pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla kotitaloustunneilla Ð alkaen opetuskertojen 

suunnittelusta, jossa otetaan huomioon oppiaineen ajankohtaiset kehittŠmishaasteet, oppilaiden 

oppimisen tukemiseen tuntitilanteissa. Kaikkiin eri opetuskertoja koskeviin ideoihin on liitetty 

didaktiset perustelut, jotka auttavat opettajaa hahmottamaan, mihin opetuskerralla pyritŠŠn ja 

miten ideoita voi soveltaa omaan opetukseen. Kaikki 12 opetuskertaa on saatavilla saman 

sisŠltšisinŠ viidellŠ eri kielellŠ: suomeksi, englanniksi, viroksi, norjaksi ja ruotsiksi. 

KŠŠnnšsprosessin aikana olemme muokanneet alkuperŠisiŠ ideoita vastaamaan kunkin maan 

kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita.  

 

Yhteisesti kehitetyissŠ ideoissa tuetaan oppilaiden tiedon rakentamista, oppilaiden oma-aloitteista 

kokeilemista ja eri tiedonalojen integroitumista. Tarkoitus on, ettŠ koulutieto ja arjen kokemukset 

yhdessŠ auttavat opitun asian ymmŠrtŠmistŠ, syventŠvŠt oppilaiden tietorakenteita ja samalla 

oppilaat oivaltavat, miten koulussa opitut asiat ovat merkityksellisiŠ myšs erilaisissa arkielŠmŠn 

tilanteissa. TŠssŠ materiaalipaketissa mainitut digitaaliset vŠlineet ovat erimerkkejŠ ja ne voidaan 

hyvin korvata vastaavilla ohjelmilla tai applikaatioilla, joita opettajan omassa koulussa on 

muutoinkin kŠytšssŠ.  

 

Me toivomme, ettŠ tŠstŠ materiaalipaketista on laajalti hyštyŠ kotitalousopettajille ideapankkina, 

mutta materiaalipaketti toimii myšs muiden aineiden opettajien inspiraationa esimerkiksi 

oppiainerajat ylittŠvŠn yhteistyšn tekemistŠ varten. Rohkaisemme kŠyttŠjiŠ soveltamaan ja 



muokkaamaan oppimateriaaleissa mainittuja luokkasuosituksia, ohjeellista ajankŠyttšŠ ja eri 

oppimistehtŠvien ajallista jŠrjestystŠ, sen mukaan, mikŠ on omien oppilaiden oppimisen kannalta 

tarkoituksenmukaisinta.   

 

 

Inspiroivia kotitaloustunteja toivottavat projektiryhmŠn jŠsenet! 

 

Toukokuu, 2021 
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Taar, J., Koppel, K., Palojoki, P., Rendahl, J., •backa, G. (2021).  Digitaaliset vŠlineet tukevat 

oppimista kotitalousopetuksessa. Erasmus+ KA201 strategisen yhteistyšprojektin Learning and 

Digitalisation in Home Economics Education materiaalipaketti. Helsinki: (n.p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sivu 

 
Opetuskerran nimi 

 
Digitaaliset välineet 

 
Luokka 

8 Lihaton maanantai  - kestŠvŠn 
kehityksen mukaisia ruokavalintoja 

Tietokone, Šlypuhelin tai tabletti; 
Google tunnukset oppilaille, 
Screencastify-ohjelma asennettuna 
laitteille  

9 

12 Oppimista ulkoilmassa - 
ruoanvalmistus avotulella  

Tabletti; Bookcreator-ohjelma 
  

6-9 

16 LeipŠ ja kuidut - leivŠn 
ravitsemuksellinen arvo 

€lypuhelin tai tabletti; Mentimeter-
ohjelma 

5-10 

18 Myslipatukan ravitsemuksellisen 
arvon muunteleminen 

Tietokone, Šlypuhelin tai tabletti; 
Whimsical-ohjelma  

7-9 

23 VehnŠ, ruis, ohra ja kaura Ð 
paikalliset perusviljatuotteet 

Kannettava tai tabletti; Thinglink-
ohjelma 

4-7 

28 Ruokakulttuuri Ð lŠhiruokaa eri 
maissa 

Kannettava tai tabletti; Padlet-
ohjelma; Quizizz-sivusto 

7-9 

34 Kotitalouteen liittyvien kŠsitteiden 
ymmŠrtŠminen 

Kannettava tai tabletti; Padlet-
ohjelma 

6-9 

37 Kuluttajan oikeudet ja kestŠvŠ 
kehitys Ð mitŠ maailma syš 

Kannettava tai tabletti 8-9 

39 Kuluttajan oikeudet ja taloudellinen 
tietoisuus Ð QR-kŠvely 

Tabletti tai Šlypuhelin; QR-koodit 8-9 tai 
erityis-
opetus 

45 Kuluttamiseen liittyvien ongelmien 
ratkaiseminen pelillisyyden ja 
tarinallisuuden avulla 

Kannettava tai tabletti; video 
WhatsApp-keskustelusta 

7-9 

54 KestŠvŠ kehitys ja veden kulutus 
 

Tabletti tai Šlypuhelin; Google 
Classroom  

7-9 

60 KestŠvŠn kehityksen mukainen 
tekstiilien hoito Ð vaatteiden 
elinkaari 

Kannettava tai tabletti; QR-koodit; 
Padlet- ja Kahoot-ohjelmat 

7 (8-9) 

  



Oppitunti 1 

Lihaton maanantai - kestŠvŠn kehityksen mukaisia ruokavalintoja 
 
Suunnitellut Gun •backa ja Hanne Andersen Dversnes, Agderin yliopisto, Norja 
 
 
TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 135 minuuttia (3 x 45 minuuttia) 
LUOKKA-ASTE 9 luokka 
TUNNIN 
TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on:  
!  pohtia, milloin ja miksi palkokasvit ovat hyviŠ proteiinin lŠhteitŠ, 
!  oppia valmistamaan maukasta ja kestŠvŠn kehityksen periaatteiden 

mukaista ruokaa, 
!  oppia pannulla paistamisen menetelmŠ ja arvioimaan paistamisen 

kriittisiŠ kohtia.  
LYHYT  KUVAUS Oppitunnin ydinajatus on perehtyŠ palkokasveihin proteiinin lŠhteinŠ ja 

pohtia, miten erilaisten proteiinien tuottaminen vaikuttaa ympŠristššn. 
LisŠksi oppilaat harjoittelevat, miten palkokasveja kŠytetŠŠn 
ruoanvalmistuksessa.  

Opetuskerralla oppilaat valmistavat kasvisburgereita, joihin eri 
pienryhmŠt valmistavat kasvispihvin kŠyttŠen raaka-aineena erilaisia 
palkokasveja. 

Opettaja kertaa lyhyesti, mitkŠ ovat kriittiset kohdat kasvispihvin 
valmistuksessa ja niiden paistamisessa pannulla. Kaikki oppilaat 
harjoittelevat pannulla paistamista. 

Tunnin lopuksi oppilaat tekevŠt 2 minuutin videon (esim. Screencastify-
ohjelmalla; tablettitietokone tai Šlypuhelin; yksin, ryhmŠssŠ tai 
pareittain), jossa he vastaavat tunnin tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin: 
pannulla paistamisen kriittiset kohdat ja palkokasvien kŠyttŠminen 
proteiinin lŠhteinŠ.  

Tehty video toimii samalla itsearviointina ja tunnin yhteenvetona. 
Oppilaat lŠhettŠvŠt videon opettajalle opetuskerran loppuun mennessŠ.   

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N  
 
 

Opettaja aloittaa opetuskerran haastamalla oppilaita pohtimaan omia 
kŠsityksiŠŠn palkokasveista. Oppilaat tŠydentŠvŠt miellekartan teemat 
(Padlet- tai vastaava ohjelma) omilla ajatuksillaan. Miellekartan 
ydinkysymys on: MitŠ seuraavista sanoista tulee sinulle mieleen? Sanat 
ovat: palkokasvit, kestŠvŠ ruoantuotanto, kestŠvŠn kehityksen mukaiset 
ruoat, palkokasveista valmistettavat ruokalajit.  



 
Kuva 1.1 Esimerkki miellekartasta 

 
Opettaja kŠyttŠŠ miellekarttaa ja sen avainsanoja opetuskeskustelun 
pohjana.  

Digitaalinen miellekartta (esim. Padletin avulla) on anonyymi, mutta 
kaikki oppilaat voivat nŠhdŠ mitŠ toiset kirjoittavat miellekarttaan. 
Opettaja kŠyttŠŠ miellekarttaa opetuskeskustelun pohjana. Tarkoitus on 
pohtia yhdessŠ millaisia proteiinin ja muiden ravintoaineiden lŠhteitŠ 
palkokasvit ovat ja miksi ne ovat kestŠvŠn kehityksen periaatteiden 
mukaisia proteiinin lŠhteitŠ. 

LisŠksi yhdessŠ keskustellaan siitŠ, miten palkokasveja kŠytetŠŠn 
ruoanvalmistuksessa. Keskustelu liitetŠŠn pŠivŠn ruokaan: 
kasvisburgereihin, joita oppilaat valmistavat tunnilla. Erityishuomio 
kiinnitetŠŠn palkokasveista tehdyn kasvispihvin valmistukseen ja 
paistamiseen pannulla.  

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Burgereiden leipomisessa kiinnitetŠŠn huomio siihen, ettŠ myšs leipŠ 
valmistetaan kasvipohjaisista raaka-aineista. Oppilaat leikkaavat 
burgereiden tŠytteeksi tulevat kasvikset ja valmistavat kastikkeen, sekŠ 
tekevŠt kasvispihvin.  

Opettaja kokoaa oppilaat yhteiseen opetustuokioon, jossa nŠytetŠŠn 
pannulla paistamisen kriittiset kohdat ja keskustellaan paistamisesta 
ruoanvalmistustekniikkana. Opettaja nŠyttŠŠ myšs mikŠ idea on pienen 
koepihvin paistamisessa ja lopputuloksen maun tarkistamisessa.  

Oppilaat leipovat burgereiden leivŠt ja jŠttŠvŠt ne nousemaan. SillŠ 
vŠlin oppilaat paistavat kasvispihvit pannulla. Kaikki saavat kokeilla 
pannulla paistamista.  



 
 

Burgereiden leivŠt paistetaan ja oppilaat kokoavat valmiit 
kasvisburgerit. Jos aikaa jŠŠ, oppilaat voivat tŠssŠ vaiheessa alkaa laatia 
kŠsikirjoitusta Screencastify-videon tekemistŠ varten. Videolla oppilaat 
vastaavat seuraaviin kysymyksiin:  
"  MitkŠ ovat pannulla paistamisen kriittiset vaiheet? 
"  Ovatko palkokasvit kestŠvŠn kehityksen mukainen proteiinin 

lŠhde? Miksi ovat? Miksi eivŠt ole?  
"  Anna esimerkkejŠ siitŠ, miten palkokasveista voi valmistaa 

maukasta ruokaa.  

Oppilaat nauttivat burgereista ja ruokailun aikana voidaan keskustella 
lisŠŠ opetuskerran alussa tehdyn miellekartan teemoista.  

Tyšpisteiden siivous ja astioiden pesu.  
REFLEKTIO 
 
 
 
 

Screencastify-videoiden tekeminen. Videot ovat max 2 minuuttia pitkiŠ. 
Valmiit videot lŠhetetŠŠn opettajalle luokassa tavallisesti kŠytettŠvŠn 
digitaalisen oppimisalustan ohjeiden mukaisesti (esim. Google 
Classroom). Videoihin palataan seuraavalla opetuskerralla, jos tŠllŠ 
opetuskerralla niitŠ ei ehditŠ yhteisesti katsoa. 

 
HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

Opetuskerta liittyy opetussuunnitelman monitieteisiin sisŠltšihin: 
kansanterveys, ravitsemus, elŠmŠn taidot (kuinka valmistaa maukasta ja 
oman terveyden kannalta hyvŠŠ ruokaa) sekŠ kestŠvŠ kehitys.  

Tarkoituksena on, ettŠ oppilaat ymmŠrtŠvŠt vastuullisten valintojen 
merkityksen, oppivat toimimaan eettisesti ja ympŠristštietoisesti samalla 
kun he pohtivat palkokasveja proteiininlŠhteinŠ. 

Miellekartan tarkoituksena on aktivoida kaikki oppilaat tunnin alussa ja 
saada heidŠt pohtimaan tunnin aihetta sekŠ syventŠmŠŠn aiempina 
opiskeluvuosina kerŠttyŠ tietoa palkokasveista.  

Tunnin lopussa tehty video auttaa opettajaa arvioimaan, onko 
oppimisessa edetty syvŠoppimisen tasolle.  

HYVI€  
VINKKEJ€ 

!  On hyvŠ, jos oppilaat ovat jo tottuneita kŠyttŠmŠŠn Screencastify- 
ohjelmaa (tai vastaavaa lyhyiden videoiden teko-ohjelmaa).  

!  On myšs hyvŠ, ettŠ kestŠvŠ kehitys on oppilaille tuttu kŠsite 
aiemmista opinnoista tai muiden aineiden oppitunneilta (tŠtŠ 
opetuskertaa voi myšs kŠyttŠŠ muiden aineiden kanssa 
toteutettavan monitieteisen projektin osana).  

 
OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET 

DIGITAALISET V€LINEET: 
"  Tablettitietokone tai Šlypuhelin. 
"  Google-tili (Screencastify-ohjelman kŠyttŠmiseen)  



"  Screencastify (www.screencastify.com) 
" Padlet (www.padlet.com)  

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Miellekartan pohjan valmistelu 
"  Screencastify-ohjelma kannattaa olla etukŠteen asennettuna luokan 

tablettitietokoneille 
L€HDE-
VIITTEIT€ 

"  Kasvisburgereiden ohjeita (englanniksi): 
www.thespruceeats.com/top-most-popular-veggie-burger-recipes-
3378630 

"  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Elintarvikkeiden 
ravintosisŠltštietopankki:  www.fineli.fi  

 

 

 

  



Oppitunti 2 

Oppimista ulkoilmassa - ruoanvalmistus avotulella  
 
Suunnitellut Hanne Andersen Dversnes ja Gun •backa, Agderin yliopisto, Norja  
 
 
TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 135 minuuttia (3 x 45 minuuttia) 
LUOKKA-ASTE 6-9 luokat  
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on: 
!  Oppia leikkaamaan kasviksia eri tavoilla 
!  Valmistaa ruokaa avotulella ulkona, retkiolosuhteissa.  
!  PerehtyŠ kalan ravintoarvoon ja siihen mitŠ kansallisissa 

ravitsemussuosituksissa sanotaan kalan syšmisestŠ.  
!  TehdŠ oppitunnista digitaalinen tarina Bookcreator-ohjelman (tai 

vastaava) avulla.  
LYHYT  KUVAUS Opetuskerralla syvennetŠŠn oppilaiden ymmŠrrystŠ kalan ravintoarvosta. 

Oppilaat saavat kokemuksen siitŠ, miten helppoa on kalan 
valmistaminen ulkona avotulella. 

Jokainen oppilas valmistaa kotitaloustunnin aluksi luokassa oman 
Ômerellisen aarrearkunÕ, jonka he ottavat mukaan retkelle. Mukaan 
pakataan kasviksia, joita he haluavat syšdŠ ja kalaa, jonka he paistavat 
retken aikana. Oppilaat ottavat tŠstŠ valmisteluvaiheesta kuvia 
Šlypuhelimella tai tablettitietokoneella digitaalisen tarinan tallentamista 
varten. 

Oppilaat lŠhtevŠt ulos nuotiopaikalle (kalaa voi kypsentŠŠ myšs 
trangialla) valmistamaan ruokaa ja syšmŠŠn ateria yhdessŠ.  

Oppilaat ottavat kuvia retkestŠ, ruoanvalmistuksesta ja yhdessŠ 
syšmisestŠ. Oppilaat, jotka eivŠt halua kirjoittaa, voivat tehdŠ 
ŠŠnitiedoston, joka liitetŠŠn digitaaliseen tarinaan.  

Digitaaliseen tarinaan liitetŠŠn myšs tietoa kalan syšmisestŠ, kalan 
syšntisuosituksista ja perusteluista, miksi kalaa on hyvŠ syšdŠ nykyistŠ 
enemmŠn. Tietoa kalan sisŠltŠmistŠ ravintoaineista liitetŠŠn myšs 
digitaaliseen tarinaan sekŠ perusteluja siitŠ, miksi nŠmŠ ravintoaineet 
ovat tarpeellisia ruokavaliossa.  

Oppilaat palaavat ulkoa kotitalousluokkaan ja viimeistelevŠt digitaalisen 
tarinan. Jos aikaa on, oppilaat esittelevŠt kirjan muille ja antavat 
toisilleen palautetta. Jos aikaa ei ole, tŠmŠn vaiheen voi tehdŠ seuraavan 
opetuskerran aluksi.  

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 



JOHDATTELU 
TEHT€V€€N 
 

Opettaja johdattelee opetuskerran ajankŠyttššn ja puhuu lyhyesti siitŠ, 
miksi kalan syšnti on tŠrkeŠŠ ravitsemussuositusten kannalta. YhdessŠ 
keskustellaan siitŠ, miten kasvisten ja kalojen leikkaamisen paksuus 
vaikuttaa niiden kypsymiseen retken aikana.  

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruoanvalmistuksen esivalmistelu. Oppilaat tyšskentelevŠt yksin ja 
valmistavat oman Ômerellisen aarrearkkunsaÕ (esim. pakasterasia). He 
voivat valita erilaisista kasviksista ja kahdesta erilaisesta kalasta 
(rasvainen kala, esim. kirjolohi; vŠhŠrasvainen kala, esim. silakka). 
Aarrearkun valmistus dokumentoidaan valokuvin.  

Oppilaille on edellisellŠ kerralla annettu kotitehtŠvŠksi miettiŠ, mitŠ 
kukin haluaa aarrearkkuunsa mukaan. Samalla edellisellŠ tunnilla on 
orientoitu oppilaat siihen, ettŠ tehdŠŠn yhteinen retki, jossa ruoka 
valmistetaan ulkona.  

Retki. Opettaja ja oppilaat siirtyvŠt ulos alueelle, jossa he voivat tehdŠ 
avonuotion, grillata tai valmistaa ruoan trangialla. Valmistautuminen 
ruoanvalmistukseen ja itse ruoanvalmistus dokumentoidaan valokuvin.  

Digitaalisen kirjan työstäminen. Kun odotellaan, ettŠ nuotio/grilli on 
sopivan lŠmmin ruoanvalmistusta varten, oppilaat voivat tyšstŠŠ 
digitaalista kirjaa ulkona. He liittŠvŠt mukaan kuvia, tekstiŠ, ŠŠni/video-
tiedostoja ruoanvalmistuksesta ja siitŠ, mitŠ pitŠŠ ottaa huomioon kun 
mietitŠŠn kalan ravintoarvoa.  

Ruokailu. YhdessŠ syšmisestŠ otetaan kuvia. Ruokailun aikana voidaan 
keskustella yhdessŠ siitŠ, mitŠ pitŠŠ ottaa huomioon kun ruokaa 
valmistetaan retkiolosuhteissa.  

Paluu koululle. Palataan kotitalousluokkaan ja viimeistellŠŠn 
digitaalinen tarina.  

Digitaalisen tarinan esittäminen. Jokainen oppilaspari (tai pienryhmŠ) 
esittŠŠ oman kirjansa muille. Annetaan rakentavaa palautetta muiden 
esityksistŠ.  

REFLEKTIO 
 
 

Palaute ja vertaisarviointi: Oppilaat antavat palautetta muille kŠyttŠen 
ÔKaksi tŠhteŠ ja yksi toiveÕ -menetelmŠŠ. Saatua palautetta voi kŠyttŠŠ 
digitaalisen tarinan syventŠmisessŠ.  

Jos digitaalinen tarina (kirja) tehdŠŠn yhteistyšssŠ jonkun toisen 
oppiaineen kanssa (esim. biologia tai maantieto), oppilaat voivat 
laajentaa tai syventŠŠ kirjan sisŠltšŠ tŠmŠn oppiaineen tavoitteiden 
suunnassa.  

Tunnin lopetus: Oppilaat keskustelevat siitŠ, mitŠ ovat oppineet tŠllŠ 
opetuskerralla ja mitŠ ja miksi opetuskerralla olisi voinut tehdŠ toisin.  

 



HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

Opetuskerta hyšdyntŠŠ oppilaslŠhtšistŠ opiskelutapaa. 

Digitaalinen kirja, johon liitetŠŠn kuvia ja tekstiŠ, sekŠ video ja/tai 
ŠŠnitiedostoja mahdollistaa koko prosessin reflektoimisen ja palaamisen 
kriittisiin kohtiin (esim. kalan kŠsittely, ruoan valmistaminen 
retkiolosuhteissa). 

Kalan ravintoarvon ja merkityksen ymmŠrtŠminen ruokavaliossa on 
tŠrkeŠ tavoite.  

Oppilaat voivat tyšskennellŠ joko pareittain tai pienryhmissŠ, jolloin 
saadaan enemmŠn keskustelua aikaan. 

HYVI€  

VINKKEJ€ 
!  Mukaan retkelle otettavat tablettitietokoneet pitŠŠ olla ladattuja, 

ulkona ei ole vŠlttŠmŠttŠ latausmahdollisuutta.  
!  Oppilaita on hyvŠ edellisellŠ opetuskerralla johdattaa kalan 

ravintoarvojen kertaamiseen ja siihen, ettŠ seuraavalla 
opetuskerralla tehdŠŠn retki ulos (tarkoituksenmukainen 
pukeutuminen).  

!  Opetuskerta on suunniteltu 6. luokalle. SitŠ voidaan soveltaa 
vanhemmille luokka-asteille, jolloin painopistettŠ syvennetŠŠn 
kalan ja kasvisten ravintoarvon tarkasteluun.  

!  Vanhempien vuosiluokkien oppilaat voivat valmistaa retkioloissa 
myšs ylimŠŠrŠisen ruoan (esim. bananasplit).  

!  Saman tyyppinen opetuskerta voidaan pitŠŠ myšs luokassa, jolloin 
ruoanvalmistus luonnossa jŠŠ pois.  

 
OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  
MATERIAALIT  

JA V€LINEET 

"  Raaka-aineet ja Ômerellisen aarrearkunÕ rasiat suunnitellaan 
etukŠteen valmiiksi.  

 
DIGITAALISET V€LINEET: 
"  Tablettitietokoneet ladattuina.  
"  KŠytšssŠ on Bookcreator-ohjelma (www.bookcreator.com) tai 

vastaava. Varmistetaan, ettŠ oppilaat osaavat kŠyttŠŠ ohjelmaa. 
ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

"  EdellisellŠ opetuskerralla valmistellaan oppilaat siihen, ettŠ 
seuraavalla kerralla lŠhdetŠŠn retkelle ja ettŠ ruoka valmistetaan 
ulkona.  

"  Varmistus siitŠ, ettŠ tablettitietokoneissa on Bookcreator-ohjelma.  
"  EtsitŠŠn valmiiksi oppilaiden kŠyttššn internetin tietolŠhteitŠ kalan 

ravintoarvosta ja kalan kŠytšstŠ osana ruokavaliota (esim. 
ravitsemussuositukset).   

L€HDE-
VIITTEIT€ 

"  MHFA, 2020. Digitalt fortalte historier i mat og helse: 
https://mhfa.no/historier-i-mat-og-helse 



"  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Elintarvikkeiden 
ravintosisŠltštietopankki: www.fineli.fi  

 
  



Oppitunti 3 

LeipŠ ja kuidut - leivŠn ravitsemuksellinen arvo 

 
Suunnitellut Gun •backa ja Hanne Andersen Dversnes, Agderin yliopisto, Norja 
 
 
TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 135 minuuttia (3 x 45 minuuttia) 
LUOKKA-ASTE 6-10 luokat  
TUNNIN 
TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on ymmŠrtŠŠ: 
!  miten erilaisten jauhojen, leseiden ja muiden viljatuotteiden kŠyttš 

vaikuttaa leivŠn ja muiden leipomotuotteiden karkeuteen ja 
kuitupitoisuuteen (myšs vitamiineihin ja kivennŠisaineisiin), 

!  millaisia raaka-aineita lisŠŠmŠllŠ voidaan vaikuttaa leivŠn 
rakenteeseen ja karkeuteen. 

LYHYT  KUVAUS Oppitunti aloitetaan arvuuttelemalla erilaisten valmisleipien 
kuitupitoisuuksia (apuna esimerkiksi kaupoissa yleisesti saatavilla 
olevien leipien kuvia). TŠhŠn voidaan kŠyttŠŠ myšs Mentimeter-
ohjelmaa (arvioi kuvassa olevan leivŠn kuitupitoisuutta: vŠhŠn, paljon, 
erittŠin paljon).  

Oppilasparit leipovat itse leipŠŠ/sŠmpylšitŠ, joihin kŠytetŠŠn erilaisia 
jauhoja ja kuitupitoisuutta lisŠŠviŠ muita raaka-aineita.  

SillŠ vŠlin kun sŠmpylŠt nousevat, oppilaat laskevat leivŠn 
kuitupitoisuuden kŠyttŠmŠllŠ tŠhŠn Fineli-tietokantaa. 

Kun kaikkien sŠmpylŠt on paistettu, jokainen pari tuo yhden sŠmpylŠn 
yhteiselle tarjottimelle ja kirjoittaa kuvauksen sŠmpylŠn raaka-aineista 
yhteistŠ keskustelua ja vertailua varten.  

Oppilaat arvuuttelevat Mentimeter-ohjelman avulla, miten 
karkeita/kuitupitoisia eri sŠmpylŠt ovat (1. hyvin vŠhŠn kuitupitoinen, 2. 
melko kuitupitoinen, 3. kuitupitoinen, 4. erityisen kuitupitoinen). 

Oppilaat syventŠvŠt osaamistaan erilaisista viljatuotteista ja niiden 
kuitupitoisuuksista sekŠ siitŠ, miten eri viljatuotteet vaikuttavat 
sŠmpylŠn/leivŠn ravintoarvoihin. 

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N 
 

Oppilaat tyšskentelevŠt pareittain. Oppilaat arpovat yhden ohjeen, jonka 
mukaan tyšskennellŠŠn. Ohjeet sisŠltŠvŠt eri mŠŠrŠn kuitupitoisia raaka-
aineita (liite 1). Kaikilla oppilaspareilla on erilainen seos viljatuotteita.  

OPPIMIS-
TEHT€V€T 

Oppilaat leipovat sŠmpylŠt pareittain. Kun sŠmpylŠt nousevat, oppilaat 
laskevat sen kuitupitoisuuden kŠyttŠmŠllŠ tŠhŠn Fineli-tietokantaa. 



REFLEKTIO 
 
 

Kun nŠytesŠmpylŠt on koottu yhteiselle tarjottimelle, sŠmpylŠ 
halkaistaan, jotta sen sisŠrakenteen voi nŠhdŠ. UlkonŠkšŠ ja rakennetta 
vertaillaan kuitupitoisuuslaskelmiin.  

Oppilaat ja opettaja keskustelevat yhdessŠ siitŠ, miten eri raaka-aineet 
vaikuttavat sŠmpylŠn rakenteeseen, makuun ja ravintoarvoon.  

 
HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

Opetuskerta on oppilaskeskeinen ja ongelmalŠhtšiseseti rakennettu 
kokonaisuus, jossa ongelmaa (kuitupitoisuuden yhteys ravintoarvoihin) 
lŠhestytŠŠn ensin tunnin alussa arvioimalla tavanomaisten valmisleipien 
kuitupitoisuuksia.  

YmmŠrrystŠ kuitupitoisuudesta syvennetŠŠn kŠyttŠmŠllŠ opittua tietoa 
itseleivottujen sŠmpylšiden kuitupitoisuuden arviointiin (lopputunnin 
vertailusessio). 

HYVI€  

VINKKEJ€ 
!  Opettaja valitsee etukŠteen 4-5 sŠmpylŠohjetta, joissa kŠytetŠŠn 

erityyppisiŠ viljatuotteita (vŠhŠn kuituja sisŠltŠvŠ -> erittŠin paljon 
kuituja sisŠltŠvŠ lopputulos). 

 
OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET 

" Tunnin aluksi kaupoissa yleisesti saatavilla olevien leipien kuvia 
(esimerkiksi valmistajien sivuilta) 

"  Raaka-aineet ja vŠlineet sŠmpylšiden leipomiseen 

DIGITAALISET V€LINEET: 
"  tablettitietokoneet tai Šlypuhelimet 
"  Mentimeter (www.mentimeter.com)  
"  Fineli-tietokanta 

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Varmista, ettŠ oppilailla on kŠytšssŠŠn Mentimeter-ohjelma. 

L€HDE-
VIITTEIT€ 

" Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Elintarvikkeiden 
ravintosisŠltštietopankki: www.fineli.fi  

 

  



Oppitunti 4 

Myslipatukan ravitsemuksellisen arvon muunteleminen 
 
Suunnitellut Jaana Taar ja Kristi Koppel, Tallinnan yliopisto, Viro 
 
 

TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 90 minuuttia (2 x 45minuuttia) 
LUOKKA-ASTE 7Ð9 luokat 
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on:  
!  syventŠŠ ymmŠrrystŠ ruoan ravintoarvoista 
!  kŠsitekartan avulla hahmotetaan, millaisia raaka-aineita ja 

ravintoaineita on myslipatukassa.   
LYHYT  KUVAUS Tunti alkaa kŠytŠnnšn tekemisellŠ: jokainen oppilas valmistaa 

myslipatukan. HŠn valitsee raaka-aineet tarjolla olevista eri 
vaihtoehdoista.  

Oppilaat ottavat valokuvan puhelimella tai tabletilla tekemŠstŠŠn 
myslipatukasta. Kuva liitetŠŠn kŠsitekarttaan.  

SillŠ vŠlin kun myslipatukka jŠhmettyy jŠŠkaapissa, oppilaat saavat 
teoriapainotteisen tehtŠvŠn laatia kŠsitekartta, johon he kokoavat 
valmistamansa patukan keskeisimmŠt ravintoaineet. KŠsitekartta auttaa 
visualisoimaan teoreettista tietoa ravintoaineista.  

TehtŠvŠ on haastava sillŠ oppilaiden on tarkoitus kŠyttŠŠ aiemmin 
opittua tietoa ravintoaineista ja etsiŠ kŠsitekarttaan myšs uutta tietoa, 
joka liittyy erityisesti valmistetun myslipatukan raaka-aineisiin.  

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N  
                        

Opettaja kuvaa oppitunnin pŠŠpiirteet ja kertoo tunnin tavoitteet. 
Oppilaat valmistautuvat tyšskentelemŠŠn opetuskeittišssŠ.  

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruoanvalmistus. Oppilaat valmistavat myslipatukan itsenŠisesti 
annetun ohjeen mukaan (liite 4.1). He saavat ohjepaperin, jossa on 
taulukko raaka-aineiden valitsemista varten. Oppilas valitsee omat 
suosikkinsa taulukon raaka-aineista: yksi raaka-aine jokaiselta taulukon 
riviltŠ.   
 
Ryhmätyö. SillŠ vŠlin kun myslipatukka jŠhmettyy jŠŠkaapissa, oppilaat 
tyšskentelevŠt 3-5 oppilaan ryhmissŠ. Jokainen tekee oman kŠsitekartan, 
mutta yhteinen keskustelu aktivoi aiemmin opittua tietoa, joka liittyy 
raaka-aineina kŠytettyjen tuotteiden ravintoarvoihin. InternetistŠ voi 
etsiŠ lisŠtietoa joko luokan tietokoneella, tabletilla tai omalla 
puhelimella. RyhmŠkeskustelussa vertaillaan eri patukoita ja 
keskustellaan siitŠ, mitŠ ravintoaineita on eniten eri patukoissa.   



 
 

 
Yksilötehtävä. Jokaisella oppilaalla on tietokone, jonne kŠsitekartta 
rakennetaan (ohjelma liittessŠ 4.2). TŠssŠ voi kŠyttŠŠ esimerkiksi 
visuaalista piirrosohjelmaa Whimsical. 
TehtŠvŠn lopuksi oppilaat arvioivat kŠsitekarttaa kokonaisuutena ja 
lisŠŠvŠt karttaan vapaamuotoisen yhteenvedon patukan ravintoarvoista 
ja siitŠ, miltŠ patukka aistinvaraisesti nŠytti ja maistui. KŠsitekartta 
voidaan personoida lisŠŠmŠllŠ aiemmin tunnilla otettu valokuva tehtyyn 
kŠsitekarttaan.    
 

 
Kuva 4.1 Esimerkki kŠsitekartasta 

 
Jokainen oppilas esittŠŠ oman kŠsitekarttansa muille pienryhmŠn 
jŠsenille. TŠmŠ mahdollistaa vertailun ja keskustelun siitŠ, miten 
erilaiset raaka-ainevalinnat vaikuttavat myslipatukan ravintoarvoon.  

REFLEKTIO 
 

Yhteiskeskustelu koko luokan kanssa. Yhteiskeskustelussa kootaan 
yhteinen ymmŠrrys siitŠ, miten eri raaka-aineet vaikuttavat myslipatukan 
makuun, ulkonŠkššn ja ravintoarvoihin, sekŠ siihen miksi ja mihin 
ihminen tarvitsee nŠitŠ erilaisia ravintoaineita.  
Tunnin pŠŠtšs: jokainen tuo esille yhden uuden tŠnŠŠn opitun asian (voi 
olla myšs kirjallinen esitys, kuten post-it lappu, joka tuodaan taululle). 

 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

Oppitunti osallistaa oppilaita ja on oppilaskeskeinen lŠhestymistapa 
tavallisen vŠlipalatuotteen ravintoarvoihin. Oppilailla on mahdollisuus 
keskustella, vertailla ja jakaa tietoa toisten oppilaiden kanssa liittyen 
myslipatukan ravintoarvoihin. TŠmŠ tukee oppimisen siirtovaikutusta: 
aiempaa tietoa kŠytetŠŠn hyvŠksi uudessa tilanteessa ja samalla 
harjoitellaan kokonaisuuksien hallintaa ja yleistŠmistŠ. Myslipatukan 
ravintoainesisŠllšn visualisointi tukee oppilaan loogisen ajattelun 
kehittymistŠ ja auttaa ravintoaineisiin liittyvŠn tiedon syventŠmisessŠ.  



HYVI€  

VINKKEJ€ 
!  Jos ravintoainetietojen etsiminen internetistŠ on aikaa vievŠŠ tai 

vaikeaa oppilaille, opettaja voi valmistaa pienet eri raaka-aineiden 
ravintosisŠltšŠ kuvaavat infokortit jokaisen raaka-aineen kohdalle.  

!  Samaa tehtŠvŠŠ voidaan muunnella valitsemalla joku muu 
ruoanvalmistustehtŠvŠ, joka valmistuu nopeasti. Esimerkiksi 
smoothie tai salaatti.  

!  TehtŠvŠŠ voi vaikeuttaa lisŠŠmŠllŠ kŠsitekarttaan uuden 
ulottuvuuden: oman myslipatukan sisŠltšŠ voi vertailla jonkun 
tavanomaisen suklaapatukan kanssa ja arvioida, mitŠ eroa ja mitŠ 
yhtŠlŠistŠ ravintosisŠllšissŠ on (oppilaat valitsevat usein 
suklaapatukan nopeaksi vŠlipalaksi). 

 

OPPITUNNIN VALMISTELU  
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET  

"  Ruoanvalmistuksessa tarvittavat vŠlineet ja raaka-aineet  
 

DIGITAALISET V€LINEET: 
"  oppilaiden omat puhelimet  
"  oppilaiden kŠytšssŠ olevat tabletti- tai kannettavat tietokoneet  
"  Whimsical (www.whimsical.com) tai muu vastaava ohjelma 

kŠsitekarttojen tekoon 
ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

"  Jos kŠytetŠŠn Whimsical-sivustoa, pitŠŠ varmistaa, ettŠ oppilailla 
on kŠytšssŠŠn google-tili. KŠyttŠjŠ voi tehdŠ sivustolle 4 ilmaista 
kŠsitekarttaa. 

"  Mieti koulusi IT-ympŠristššn sopiva tapa jakaa oppilaiden 
kŠsitekarttoja (linkki, kopiointi, tulostus). Tulostamisen avulla 
voidaan myšs tehdŠ tuotokset posterin muotoon, jolloin niihin on 
helppo palata myšhemmin.  

L€HDE-
VIITTEIT€ 

"  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Elintarvikkeiden 
ravintosisŠltštietopankki: www.fineli.fi  (Viro: tka.nutridata.ee/et ) 

 
 
  



LIITE 4.1 Myslipatukan ohje  
 

 
 

MYSLIPATUKAN RAAKA-AINEIDEN  

YHDISTELEMINEN  

 

 

Valitse yksi raaka-aine taulukon jokaiselta riviltŠ. Merkitse valitsemasi raaka-aine taulukkoon 

rastilla.  

 

15g Voi MaapŠhkinŠvoi Kookosšljy 

1-2 tl Suklaarouhe Hunaja Kondensoitu maito 

2 rkl Kaurahiutale 

2 tl Mantelirouhe Kookoshiutale Cashew pŠhkinŠ  

2 tl Kurpitsansiemen Auringonkukansiemen  Pellavansiemen 

2 tl Kuivattu aprikoosi Kuivattu karpalo Rusina 

 

1.  Mittaa tarvittava rasva kulhoon, sulata tarvittaessa mikroaaltouunissa.  

2.  LisŠŠ sitova aine (rivi 2). 

3.  LisŠŠ muut raaka-aineet ja sekoita. PŠhkinŠt ja marjat voi leikata pienemmiksi paloiksi, 

jos haluaa. 

4.  LisŠŠ ! maustemittaa suolaa (patukan voi tehdŠ myšs tŠysin ilman suolaa). 

5.  Sekoita kaikki aineet ja muotoile tuorekelmun vŠlissŠ halutun muotoisiksi.  

6.  Anna myslipatukan kovettua jŠŠkaapissa.  

 

 

  



LIITE 4.2 Ohje käsitekartan tekemiseen  
 
 
 

KŠsitekartta 

ÒMyslipatukan sisŠltšÓ 

 

Luo kŠsitekartta, jonka avulla hahmotat yleiskuvan siitŠ, mitkŠ ovat valmistamasi myslipatukan 

pŠŠasialliset ravintoaineet. TŠtŠ varten: 

1. Avaa kŠsitekartan teko-ohjelma, esimerkiksi whimsical.com ja kirjaudu sisŠŠn. 

2. Anna kŠsitekartallesi otsikko.  

3. Luo kŠsitekarttaan niin monta tekstiruutua, kuin myslipatukassa on raaka-aineita. 

Huomaa, ettŠ ohjelmassa on mahdollista muokata alkuperŠistŠ jŠrjestystŠ myšhemmin. 

4. LisŠŠ jokaisen raaka-aineen kohdalle 1-2 arvokasta ravintoainetta, joita ihminen saa juuri 

tŠstŠ raaka-aineesta. KŠytŠ tarvittaessa internetin ravintoainetietoja apunasi. (esimerkiksi: 

Viro tka.nutridata.ee/et; Suomi fineli.fi)  

5. Muotoile kŠsitekartan ulkoasu valitsemalla ohjelman muotoiluasetuksista esimerkiksi 

vŠri ja tekstityyppi. LisŠŠ kŠsitekarttaan valokuva omasta myslipatukastasi.  

6. LisŠŠ kŠsitekarttaan myslipatukan ruokaohje ja lyhyt kuvaus, miksi valitsit juuri nŠmŠ 

raaka-aineet.  

7. Jaa valmis kŠsitekartta muille opettajasi kanssa sovitulla tavalla.  

 

  



Oppitunti 5 

VehnŠ, ruis, ohra ja kaura Ð paikalliset perusviljatuotteet 
 
Suunnitellut kotitalousopettajaopiskelija Marit N›mmik, Tallinnan yliopisto, Viro 
 
 
 

TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 90 minuuttia (2 x 45minuuttia) 
LUOKKA-ASTE 4Ð6 luokat 
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on:  
!  oppia uusia asioita viljoista ja viljatuotteista etsimŠllŠ niihin 

liittyvŠŠ tietoa, 
!  vahvistaa osaamista laatimalla asiasta digitaalinen posteri, 
!  oppia kŠyttŠmŠŠn eri aisteja (nŠkš-, maku- ja hajuaisti) eri 

viljatuotteiden tunnistamiseen. 
LYHYT  KUVAUS Opetuskerralla tutustutaan neljŠŠn viljaan, joita kŠytetŠŠn kotimaassa. 

Apuna kŠytetŠŠn digitaalista posteria, jossa oppilaat syventyvŠt yhteen 
valitsemaansa viljalajiin. TehtŠvŠ toteutetaan kolmen tai neljŠn oppilaan 
ryhmissŠ. 

TehtŠvŠ kannustaa tiedon etsimiseen, olennaisen tiedon valitsemiseen ja 
myšs viljoja ja viljatuotteita esittŠvien kuvien etsimiseen ja valintaan 
internetistŠ. Kuvat ja teksti yhdistetŠŠn visuaaliseksi posteriksi (liite 
5.1). 

Oppilaat kŠyttŠvŠt kannettavia tietokoneita tiedon etsintŠŠn, kuvien 
etsintŠŠn ja viljatuotteista kertovien videoiden katsomiseen. 

LisŠtehtŠvŠnŠ on kŠytŠnnšn tehtŠvŠ, jossa oppilaiden pitŠŠ 
aistinvaraisesti arvioida ja tunnistaa viljatuote (liite 5.2). 

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N  
                        

Tunnin aluksi opettaja ja oppilaat koostavat taululle yhteisen 
kŠsitekartan viljoista ja viljatuotteista. 

Oppilaat jakautuvat 3-4 oppilaan ryhmiin. Jokainen ryhmŠ valitsee 
yhden viljan opettajan nŠytteistŠ. 

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
    
 
 
 
 

Kun ryhmŠn vilja on valittu, opettaja ohjeistaa etsimŠŠn lisŠtietoa 
esitteistŠ, kirjoista ja nettisivuilta. 

Oppilaat saavat avukseen myšs kirjalliset ohjeet. 

Digitaalinen posteri tehdŠŠn Thinglink-ympŠristšssŠ (tai vastaavassa, 
johon voi yhdistŠŠ kuvia, videoita ja laatia kŠsitekartan). Digitaalisen 
posterin tekemisessŠ huomioidaan seuraava: 



 
 
 
 
 
 

¥ InternetistŠ etsitŠŠn vŠhintŠŠn yksi kuva valitusta viljasta, 
¥ Viljan pŠŠominaisuudet kuvataan, 
¥ Perustellaan, miksi juuri tŠtŠ viljaa ja viljatuotteita on hyšdyllistŠ 

syšdŠ, 
¥ MitŠ kyseisestŠ viljasta valmistetaan: nimetŠŠn ruokia ja ruokalajeja, 

ja etsitŠŠn yksi esimerkkiruokalaji, 
¥ EtsitŠŠn lyhyt video (esim. Viljan puintia tai viljatuotteen prosessointia 

kuvaava sisŠltš). 
 

 
Kuva 5.1 Esimerkki Thinglink nŠkymŠstŠ 

 
SillŠ aikaa kun oppilaat tyšskentelevŠt posteritehtŠvŠn parissa, opettaja 
valmistelee kŠytŠnnšn tehtŠvŠŠ. TŠssŠ tehtŠvŠssŠ oppilaat kŠyttŠvŠt 
aistejaan viljatuotteen tunnistamiseen. Apuna on tehtŠvŠpaperi. TehtŠvŠ 
tehdŠŠn, kun pŠŠtehtŠvŠssŠ (digitaalinen posteri) on sopiva hetki sille. 
 

 
Kuva 5.2 Materiaalit viljatuotteiden tunnistamiseen 

 



REFLEKTIO 
 

Jokainen ryhmŠ esittŠŠ muille vŠhintŠŠn yhden pŠŠhavainnon 
tutkimastaan viljasta. Muut voivat tŠydentŠŠ yhteistŠ ymmŠrrystŠ 
esittŠmŠllŠ kysymyksiŠ yhteisen keskustelun aikana. 

 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

Oppitunti toimii johdatuksena myšhemmille opetuskerroille, joissa 
syvennetŠŠn Viljat ja viljatuotteet -teemaa. Seuraavalla opetuskerralla 
varataan aikaa digitaalisten postereiden tarkemmalle esittelylle ja 
valmistetaan ruokia, jossa nŠitŠ viljatuotteita kŠytetŠŠn. 

Kun oppilaat esittelevŠt ryhmŠnsŠ tuotoksia, oppilaiden on hyvŠ tehdŠ 
muistiinpanoja. NŠihin voidaan palata seuraavalla kerralla. 

Olennaista on, ettŠ viljoihin ja viljatuotteisiin liittyvŠ osaaminen syvenee 
opetuskertojen aikana. Huomio kiinnitetŠŠn viljojen samalaisuuksiin ja 
erilaisuuksiin ja siihen, miten nŠitŠ tuotteita kŠytetŠŠn arkiruoissa. 

Oppitunnilla on tarkoitus syventŠŠ oppilaiden digitaalista osaamista, 
kŠyttŠmŠllŠ tietokoneita tai tabletteja tiedonhankintaan ja digiposterin 
tekemiseen. 

HYVI€  

VINKKEJ€ 
!  KŠytŠnnšllisen lisŠtehtŠvŠn (aistinvarainen tunnistus) tarkoituksena 

on aktivoida oppilaita ja saada heidŠt hetkeksi keskittymŠŠn 
muuhun kuin tietokoneen kŠyttššn. 

 

OPPITUNNIN VALMISTELU  
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET  

"  Vilja- ja viljatuotenŠytteet 
"  TehtŠvŠpaperi ja nŠytteet: tŠysjyvŠjauho, lese, jauho, hiutale, jyvŠ 

 
DIGITAALISET V€LINEET: 
"  Tietokoneet, joissa Thinglink-ohjelma (tai vastaava) toimii hyvin 
"  Thinglink (www.thinglink.com) - tarvittaessa opettaja avaa tilin 

kyseiseen ohjelmaan. 
ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

"  LisŠtehtŠvŠn valmistelu 
"  Tyšohjeiden tulostaminen 

L€HDE-
VIITTEIT€ 

"  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Elintarvikkeiden 
ravintosisŠltštietopankki: www.fineli.fi  

 
 
 
 
 
 
 
  



LIITE 5.1 Ohjeet posterin tekemistä varten 
 

 
Ohjeet Ð VehnŠ / Ruis / Ohra / Kaura 

 
1. Valitse digitaalinen ohjelma, jossa teet posterin (esim. www.thinglink.com)  

2. Etsi internetistŠ yksi selkeŠ kuva, jossa nŠkyy ryhmŠnne tutkima vilja. Tallenna kuva 

tietokoneelle.  Varmista, ettŠ kyseisen kuvan saa ladata maksutta.  

 

 

 

3. Avaa sivusto: thinglink.com 

4. Rekisteršidy kŠyttŠjŠksi. 

5. Lataa valitsemasi viljan kuva posterin taustakuvaksi.  

6. LisŠŠ tietoa posteriin (add tag) 

LisŠtietoa viljoista lšytyy esimerkiksi: ruokatieto.fi tai fineli.fi (Suomi)  

 

Posterissa on hyvŠ olla ainakin seuraavat asiat: 

"  VŠhintŠŠn yksi vapaasti ladattava kuva kyseisestŠ viljasta. 

"  Viljan ominaisuuksien kuvailu. 

"  Miksi tŠtŠ viljaa on hyšdyllistŠ syšdŠ?  

"  MitŠ tuotteita kyseisestŠ viljasta valmistetaan? Mainitse ruokia ja ruokalajeja sekŠ etsi 

vŠhintŠŠn yksi ruokaohje.  

"  Video, jossa kuvataan esimerkiksi viljan puintia tai sen prosessointia esim. hiutaleeksi.   

 
 
  



LIITE 5.2 Lisätehtävän ohjeet 
 

RyhmŠn jŠsenet: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 

 

Yhdistä näytteet seuraaviin tuotteisiin. Merkitse näytteen numero oikealle riville. ’ 

 

VehnŠjauho 
 
 

  

Ruisjauho 
 
 

  

VehnŠn lese 
 
 

  

Rukiin tŠhkŠ 
 
 

  

Kaurahiutale 
 
 

  

Ohrasuurimo 
 
 

  

Kauranlese 
 
 

  

Ohrajauho  
 
 

  

  
  



Oppitunti 6 

Ruokakulttuuri Ð lŠhiruokaa eri maissa 
 
Suunnitellut Edda Rei, edelleen kehittŠneet Kristi Koppel ja Jaana Taar Tallinnan yliopisto, Viro 
 
 

TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 90 minuuttia (2 x 45minuuttia) 
LUOKKA-ASTE 7Ð9 luokat 
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on:  
!  tutustua paikallisiin ja kansainvŠlisiin ruokiin,  
!  oppia etsimŠŠn kansallinen tai paikallinen ruokaohje, joka 

toteutetaan seuraavalla opetuskerralla,  
!  oppia kŠyttŠmŠŠn Padlet-ohjelmaa omien tuotosten jakamiseen 

muille oppilaille,  
!  oppia muotoilemaan kysymyksiŠ valitun ruokalajien sisŠltŠmistŠ 

raaka-aineista tai tarkastelun kohteeksi valitusta ruokakulttuurista. 
LYHYT  KUVAUS Oppitunnin ydinajatuksena on oppia hahmottamaan, mikŠ on paikallista 

ja mikŠ kansainvŠlistŠ ruokaa ja mitŠ ruokia voidaan pitŠŠ eri maiden 
kansallisruokina.  

Oppilaat tyšskentelevŠt itsenŠisesti, pareina tai pienryhmissŠ. He 
harjoittelevat tiedonhankintaa kotimaisista ja kansainvŠlisistŠ ruoista ja 
ruokakulttuureista ja postaavat tulokset yhteiselle Padlet-seinŠlle. 

Oppilaat jakavat tulokset ryhmŠn kesken ja pŠŠttŠvŠt yhdessŠ ryhmŠn 
kanssa, minkŠ/mitkŠ ruokalaji/t he haluavat toteuttaa tunnilla.  

Luokan yhteisenŠ toimintana jokainen oppilas valmistelee omasta 
aiheestaan yhden kysymyksen ja siihen liittyvŠn oikean vastauksen, joka 
lŠhetetŠŠn opettajalle (esim sŠhkšpostiin). Opettaja kerŠŠ kysymykset ja 
niiden perusteella pidetŠŠn tietokilpailu, jonka avulla kerrataan opittua. 

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N  
                        

Opettaja kertoo tunnin tavoitteet ja tehtŠvŠt: 
"  keskustelua siitŠ, mistŠ tunnistaa eri maiden kansallisia ja/tai 

paikallisia ruokia ja ruokalajeja; 
"  maan ja/tai paikallisruoan valitseminen. Oppilas (pari tai 

pienryhmŠ) saa valita maan vapaasti tai opettajalla on etukŠteen 
valmisteltu lista maista, joista valitaan. Maat voidaan myšs arpoa. 
Paikallisruoan pitŠŠ olla sellainen, ettŠ se voidaan valmistaa tunnilla 
kŠytettŠvissŠ olevien resurssien avulla (aika, raha ja vŠlineet); 

"  oman paikallisruoan postaaminen Padlet-seinŠlle.  
"  omaan paikallisruokaan liittyvŠn kysymyksen muotoilu ja 

lŠhettŠminen opettajalle (esim. sŠhkšpostilla), 



"  ruokaohjeen valitseminen ja siinŠ tarvittavien raaka-aineiden 
listaaminen (toimitetaan opettajalle). 

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaat valitsevat maan (valinta vapaa tai annetulta listalta, 
tarvittaessa arpomalla). Opettaja varmistaa, ettŠ kaikilla on kŠytšssŠŠn 
digitaalinen laite (Šlypuhelin, tabletti tai tietokone), jonka avulla oppilas 
hakee tietoa valitsemastaan maasta.  

Valintakriteerit voi kirjoittaa taululle: 1. Toteutettavissa 
kotitaloustunnilla, 2. Huomioi: aika, raha ja vŠlineet.  

Oppilaiden pitŠŠ miettiŠ eri ohjeiden toteuttamiskelpoisuutta ja valita 
yksi, joka tŠyttŠŠ annetut kriteerit. 

Opettaja varmistaa, ettŠ kaikilla on Padlet-linkki, jonne oppilaat 
postaavat omat valintansa, kyseisen maan kohdalle. Sivusto voi nŠyttŠŠ 
esim. tŠllaiselta:  

 
Kuva 6.1 Esimerkki Padlet-seinŠstŠ 

 
Kun valittu maa on postattu Padlet-seinŠlle, oppilaat valmistelevat 
tietokilpailukysymyksen ja oikean vastauksen, joka liittyy tŠmŠn maan 
ruokaan. Kysymys ja vastaus lŠhetetŠŠn esim. opettajan sŠhkšpostiin. 
Kysymys voi olla muodoltaan monivalintakysymys tai oikein/vŠŠrin 
vŠittŠmŠ tai nopeasti vastattava avokysymys.  

Opettaja kokoaa oppilaiden laatimista kysymyksistŠ tietokilpailun: esim 
kŠyttŠmŠllŠ sivustoa Quizizz (https://quizizz.com/). Tietokilpailun voi 
tehdŠ myšs Google Forms-sivustolla, jolloin oppilaat voivat vastata 
tietokilpailuun myšhemmin, vaikka kotitehtŠvŠnŠ tai seuraavalla 
kerralla.  

Opetuskerran lopussa oppilaat esittelevŠt toisilleen oman ryhmŠnsŠ 
valitseman ruokalajin. He tekevŠt myšs listan tarvittavista raaka-aineista 



ja varmistavat, ettŠ valittu ruokalaji ja sen raaka-aineet ovat annettujen 
kriteerien mukaiset. Opettaja ohjaa valintoja koulussa kŠytettŠvissŠ 
olevien resurssien puitteissa.  

REFLEKTIO 
 

Yhteinen keskustelu: 
"  Rakennetaan yhteistŠ ymmŠrrystŠ siitŠ, mikŠ on paikallista ja mikŠ 

on globaalia ruokaa eri maissa. 
"  EtsitŠŠn keskustelemalla valittujen ruokalajien yhteisiŠ ja erilaisia 

piirteitŠ.  
"  Pohditaan yhdessŠ, miksi joissain maissa tiettyjŠ ruokia syšdŠŠn 

enemmŠn kuin muualla: miten asiaan vaikuttavat esimerkiksi 
paikallisuus, tuotanto-olosuhteet tai maantiede.  

"  PidetŠŠn yhteinen tietokilpailu oppilaiden tekemillŠ kysymyksillŠ 
(jos aika ei riitŠ, sen voi antaa myšs kotitehtŠvŠksi/Google Forms 
tai vastata siihen seuraavalla kerralla). 

"  On tŠrkeŠŠ, ettŠ kaikkien ryhmien kysymykset tulevat esille ja 
niistŠ keskustellaan. Samalla varmistetaan, ettŠ oppilaat ovat 
hahmottaneet opittavan asian keskeisen sisŠllšn.  

 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

TŠmŠ opetuskerta johdattaa oppilaita pohtimaan, miten ja mitŠ ihmiset 
syšvŠt eri maissa. MistŠ voi tunnistaa mikŠ on paikallista ja mikŠ on 
kansainvŠlistŠ ruokaa?  

Opettaja voi laajentaa opetuskerran monikulttuurista taustaa tekemŠllŠ 
yhteistyštŠ koulun muiden aineenopettajien kanssa (esimerkiksi 
maantieto, biologia tai uskonto). 

Opetuskerran tarkoitus on ohjata oppilasta tyšskentelemŠŠn itsenŠisesti 
ja aktiivisesti valitsemansa maan ruokakulttuurin parissa.  

Ruokalajin valinta ohjaa oppilasta ajattelemaan paitsi oman 
kiinnostuksensa ja makumieltymystensŠ kohdetta, myšs ruokalajin 
toteuttamiskelpoisuutta luokassa.  

TehtŠvŠ tukee aiempien kokemusten ja tietojen sitomista uuden tiedon 
etsintŠŠn (esim. omat ulkomaanmatkat) sekŠ tietojen jakamista muille 
yhteisen keskustelun aikana.  

HYVI€  
VINKKEJ€ 

!  Tunti voidaan toteuttaa myšs niin, ettŠ oppilaat tyšskentelevŠt joko 
pienryhmŠnŠ, pareina tai yksin. TŠhŠn vaikuttaa esimerkiksi 
oppilasryhmŠn koko, kŠytettŠvissŠ olevien digitaalisten laitteiden 
mŠŠrŠ, sekŠ se montako ruokaohjetta halutaan siirtŠŠ seuraavalla 
kerralla valmistettavaksi.  

!  Huomaa, ettŠ Padlet-ohjelman postauksia voi lisŠtŠ/muokata vain 
samalla laitteella, jolla alkuperŠinen postaus on tehty (oppilas ei voi 
esimerkiksi kotoa kŠsin enŠŠ tŠydentŠŠ tunnilla tekemŠŠnsŠ 
postausta).  



!  Kahoot (https://kahoot.com/) ohjelma ei vŠlttŠmŠttŠ ole hyvŠ idea, 
sillŠ on vaarana, ettŠ ohjelma ohjaa nopeiden vastausten 
antamiseen, jolloin niistŠ ei ehditŠ riittŠvŠsti keskustella yhdessŠ ja 
tietokilpailuun tulee liikaa keskinŠistŠ kilpailua. 

!  Jos tietokilpailua ei ehdi pitŠŠ tŠmŠn tunnin aikana, se voidaan pitŠŠ 
seuraavalla. TŠllšin opettajalla on enemmŠn aikaa kyselyn 
muotoilemiseen ja se toimii samalla edellisellŠ opetuskerralla 
opitun kertauksena. 

!  Digitaalisen vŠlineen hyšty on siinŠ, ettŠ opettaja ja oppilaat voivat 
myšhemminkin palata Padlet-seinŠlle ja joko etsiŠ tai lisŠtŠ sinne 
tietoa tai valokuvia, kuten valokuva tunnilla valmistetusta 
ruokalajista.  

 

OPPITUNNIN VALMISTELU  
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET  

"  (Valko)taulu, jonne kirjoitetaan kriteerit ruokaohjeen 
valitsemiseksi. 

"  Oppilaan ohjeet (ks. liite 6.1)  
 
DIGITAALISET V€LINEET: 
"  Tablettitietokoneet tai kannettavat tietokoneet jokaiselle oppilaalle 

(jos on mahdollista). Parityšskentely, jos laitteita ei ole riittŠvŠsti.  
"  Padlet-ohjelma (www.padlet.com): opettajan pitŠŠ luoda tili 

padlet.com ja tutustua ohjelman tarjoamaan ympŠristššn. Opettaja 
luo Padlet ympŠristššn uuden sivun, voi kŠyttŠŠ karttapohjaa sivun 
taustakuvana. Sivusto kannattaa nimetŠ esim. Paikalliset/kansalliset 
ruoat 2021, jos tehtŠvŠ tehdŠŠn eri vuosina.  

"  Quizizz-sivusto (https://quizizz.com/) tai Google Forms 
ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

"  Opettaja voi kŠyttŠŠ ohjelman ŠŠnestys-toimintoa tilanteessa, jossa 
ruokaohjeita on enemmŠn kuin mitŠ seuraavalla tunnilla voidaan 
tehdŠ.  

"  Opettaja voi jakaa Padlet sivun oppilaille suoran linkin tai QR-
koodin avulla.  

"  Opettaja valitsee sopivan ohjelman tietokilpailua varten 
esimerkiksi: Quizizz-sivusto  

L€HDE-
VIITTEIT€ 

 

 
 
 
  



LIITE 6.1 Oppilaan ohjeet 
 

 
1. Valitse maa, jonka ruokiin haluat tutustua (valitse maa vapaasti, listalta tai arpomalla). 
2. Etsi tŠssŠ maassa tyypillisiŠ ruokia internetistŠ. Helpoin keino on kŠyttŠŠ Googlea: maan 

nimi + kansallisruoat. Voit hakea myšs englanninkielisiltŠ sivuilta.   
3. Arvioi lšytŠmiŠsi ruokalajeja seuraavien kriteerien avulla.  

Ruokalaji voidaan valmistaa kotitaloustunnin aikana: aika, raha ja vŠlineet.  
 
 

Ruokalaji 1 Ruokalaji 2 

Aika (valmistelu + ruoan kypsyminen) 
  

Erityiset ruoka-aineet 
 

  

Erityiset vŠlineet 
 

  

 
4. Valitse yksi ruokalaji, joka kiinnostaa sinua, joka tŠyttŠŠ kriteerit.  

5. Mene Padlet-ohjelmaan: (www.padlet.com/É.) ja postaa tulokset kartalle. Paina punaista 
+merkkiŠ lisŠtŠksesi uuden postauksen.  

 

 
 

6. Valitse paikka: kirjoita maan nimi ja lisŠŠ ruokaohjeesi joko lisŠŠmŠlle se linkkkinŠ tai 
kopioimalla tekstikenttŠŠn.  

Huomaa, ettŠ voit editoida 
postaustasi vain samalla laitteella, 
jolla teit alkuperŠisen 
postauksen.  

 



 
7. Valmistele yksi kysymys, joka liittyy valitsemaasi ruokalajiin. Kysymys voi liittyŠ 

esimerkiksi kŠytettyihin raaka-aineisiin, kulttuurisiin tai maantieteellisiin tekijšihin. LŠhetŠ 
kysymys opettajalle oikean vastauksen kera. Kysymys voi olla monivalintakysymys, 
oikein-vŠŠrin kysymys tai muutoin nopeasti vastattavissa.  
 

8. Ryhmätyö: jaa tietosi valitsemastasi ruokalajista muiden ryhmŠsi oppilaiden kanssa ja 
keskustele heidŠn lšytŠmistŠŠn ruokaohjeista. PŠŠttŠkŠŠ yhdessŠ, minkŠ/mitkŠ ruokalajit 
haluatte valmistaa seuraavalla kerralla. Varmistakaa, ettŠ valittu ruokalaji tŠyttŠŠ annetut 
kriteerit (taulukko).  

 
 

Ruokalaji 

Aika (valmistelu + ruoan 
kypsyminen) 

 

Erityiset ruoka-aineet 
 
 
 

 

Erityiset vŠlineet 
 
 
 

 

 

 

  



Oppitunti 7 

Kotitalouteen liittyvien kŠsitteiden ymmŠrtŠminen 
 
Suunnitellut kotitalousopettajat Sara McGarvie, Ann Parinder ja Jenny Rendahl, Gšteborgin 
yliopisto, Ruotsi 
 

 
TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 15Ð30 minuuttia 
LUOKKA-ASTE 6-9 luokat 
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

TŠtŠ tehtŠvŠŠ voi kŠyttŠŠ eri opetuskerroilla eri sisŠltšalueisiin liittyvien 
kŠsitteiden ymmŠrtŠmisen ja jŠsentŠmisen harjoittelemiseen. 
Tavoitteena on: 
!  kŠydŠ lŠpi sana tai kŠsite, joka on merkityksellinen 

kotitalousopetuksessa, mutta jonka merkitystŠ usein pidetŠŠn 
itsestŠŠnselvyytenŠ.  

!  ettŠ tehtŠvŠn avulla oppilaiden ymmŠrrys syvenee kotitalouden 
keskeisistŠ kŠsitteistŠ.  

LYHYT  KUVAUS TehtŠvŠn avulla opettaja pystyy hahmottamaan oppilaiden osaamisen ja 
kŠsitteellisen ymmŠrtŠmisen tasoja.  

TehtŠvŠ on suunniteltu niin, ettŠ sitŠ voidaan soveltaa erilaisiin 
kotitalouden sisŠltšalueisiin. 

TehtŠvŠŠ voi kŠyttŠŠ joko sisŠltšalueen alussa (orientaatio) tai lopussa 
(kertaaminen).  

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 
TEHT€V€€N 

Opettaja johdattelee tehtŠvŠŠn ja sen tavoitteisiin. 

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opettaja luo oppimista ohjaavan aloituskysymyksen, joka liittyy 
valittuun kŠsitteeseen. Esimerkiksi: MitŠ tarkoittaa kestŠvŠn kehityksen 
mukainen ateria?  

Opettaja luo Padletille alustan, jossa kysymys esitetŠŠn.  

Oppitunnin aikana, oppilaat luovat digitaalisia post-it lappuja, joilla he 
vastaavat kysymykseen. He voivat antaa esimerkkejŠ, mŠŠritellŠ tai 
selittŠŠ oppimisen kohteena olevaa kŠsitettŠ.  

Post-it laput voivat sisŠltŠŠ tekstiŠ, kuvia, ŠŠntŠ tai linkkejŠ. Oppilaat 
tyšskentelevŠt pareittain tai pienryhmissŠ. TŠmŠ tehtŠvŠ tukee myšs 
oppilaiden osallistumista aktiivisesti keskusteluun ja omien nŠkemysten 
perusteluun.  



Opettaja ja oppilaat luokittelevat ja mŠŠrittelevŠt saapuneita ja kaikkien 
nŠhtŠvillŠ olevia vastauksia eri ryhmiin. TŠssŠ kohtaa ei vielŠ ole 
Ôoikeita tai vŠŠriŠÕ vastauksia.  

KestŠvŠŠ kehitystŠ tyšstetŠŠn myšhemmillŠ opetuskerroilla uusien 
tehtŠvien avulla. Samalla tŠllŠ opetuskerralla luotuun Padlet-sivustoon 
voidaan palata tarvittaessa.  
 

 
Kuva 7.1 Esimerkki Padlet-sivustosta 

 
REFLEKTIO 
 

Kun opetus on edennyt opitun arviointivaiheeseen, luotuun Padlet-
sivustoon voidaan palata oppilaiden kanssa uudelleen. Pareittain tai 
pienryhmissŠ oppilaat keskustelevat ja arvioivat ensimmŠisellŠ kerralla 
luotua sivustoa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: 
"  MitŠ haluaisit lisŠtŠ? 
"  MitŠ haluaisit poistaa? 
"  MitŠ haluaisit ryhmitellŠ kuviossa uudelleen?  

Opettaja ja oppilaat pŠivittŠvŠt digitaalisen sivuston uudelleen 
pohjautuen oppilaiden kanssa kŠytŠvŠŠn keskusteluun. Sivuston 
muokkautuminen tekee nŠkyvŠksi oppilaiden oppimisprosessin.  

 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

KŠsitteiden jŠsentŠminen ja ymmŠrtŠminen auttaa syventŠmŠŠn 
oppimista. 

JŠsentŠminen tukee aiemmin opitun siirtymistŠ uusiin opittaviin 
asioihin. 

HYVI€  

VINKKEJ€ 
!  Oppilaat tarvitsevat kŠyttššnsŠ tablettitietokoneen, Šlypuhelimen 

tai tietokoneen.  
!  Jos oppilaita on ryhmŠssŠ paljon, voi olla tarkoituksenmukaista 

luoda kaksi Padlet-sivustoa.  
!  Post-it tietojen luomiseen ja Padlettiin viemiseen kŠytettŠvŠŠ aikaa 

voi olla hyvŠ rajata (esim. 10Ð15 min). Samoin voi rajata 
mŠŠrŠŠ, montako post-it tietoa yksi ryhmŠ voi tallentaa.  



!  Luokka voidaan myšs jakaa pienempiin osiin, joissa kukin 
keskittyy vain yhteen opiskeltavana olevan kŠsitteen osa-
alueeseen.  

 
OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET 

DIGITAALISET V€LINEET:  
"  tablettitietokone, Šlypuhelin tai tietokone. 
"  Padlet-sivusto (https://fi.padlet.com) 

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Valitse opiskeltava sana/kŠsite.  
"  Luo Padlettiin sivusto sanan kŠsittelyŠ varten. 
"  Sivusto Padlet-ohjelmaan  

L€HDE-
VIITTEIT€ 

 

 
 

  



Oppitunti 8 
 
Kuluttajan oikeudet ja kestŠvŠ kehitys Ð mitŠ maailma syš 
 
Suunnitellut kotitalousopettajaopiskelija Johan Johansson, Gšteborgin yliopisto, Ruotsi 
 
 

TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… Minimi 120 minuuttia (tarvittaessa posteritehtŠvŠ ja 

ruoanvalmistustehtŠvŠ voidaan jakaa kahdelle opetuskerralle) 
LUOKKA-ASTE 8Ð9 luokat 
TUNNIN 
TAVOITTEET 
 

Tunnin tavoitteena on oppia:   
!  ruoankulutuksesta eri puolilla maailmaa ja siitŠ, miten ruoka ja ruoan 

kulutus on yhteydessŠ kestŠvŠŠn kehitykseen.  
LYHYT  KUVAUS Oppilaat valitsevat tai opettaja valitsee heille yhden kuvan, joka kertoo 

yhden perheen ruoan kulutuksesta eri maissa. LŠhteenŠ on Time-lehden 
artikkeli. 

Oppilaat tyšskentelevŠt pareittain tai pienissŠ ryhmissŠ. He analysoivat 
kuvaa opettajan antamien kysymysten avulla.  

Oppilaat tekevŠt analyysistŠŠn digitaalisen posterin. Se voidaan tehdŠ 
esimerkiksi seuraavilla ohjelmilla: Powerpoint, Word tai Popplet. 

Opetuskerran ruoanvalmistus kytketŠŠn samaan teemaan ja 
ruokakulttuuriin kuin mitŠ valitussa kuvassa on. On myšs mahdollista 
jakaa aiheen kŠsittely kahdelle opetuskerralle, jolloin posteri tehdŠŠn 
ensimmŠisellŠ kerralla ja teemaan liittyvŠ ruoka toisella opetuskerralla. 
TŠllšin digitaalista posteria tŠydennetŠŠn seuraavalla kerralla liittŠmŠllŠ 
siihen kuvat valmistetuista ruoista. 

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N 
  

Opettaja johdattelee tunnin tehtŠvŠŠn ja kertoo tehtŠvŠn tavoitteet 
oppilaille.  

OPPIMIS-
TEHT€V€T 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaat valitsevat/heille osoitetaan analysoitava kuva. KŠytetŠŠn 
esimerkiksi seuraavia apukysymyksiŠ: 
"  Millainen ensivaikutelma kuvasta syntyy? 
"  MitŠ ruokia kuvassa nŠkyy? 
"  Paljonko tŠmŠn perheen ruoat maksavat? 
"  Montako ja millaisia ruokapakkauksia kuvassa nŠkyy? 
"  MillŠ tavalla perheen ruoka vaikuttaa ympŠristššn?  

Oppilaat suunnittelevat opetuskerralla valmistettavan ruoan valitsemalla 
jonkin raaka-aineen/raaka-aineita, joita nŠkyy kuvassa. Oppilaat ottavat 
valokuvia sekŠ ruoanvalmistusprosessin aikana, ettŠ valmiista ateriasta.  



 
 

Oppilaat tekevŠt digitaalisen posterin, jossa he esittŠvŠt analyysinsŠ 
tuloksen, sekŠ kuvat itse valmistamastaan ateriasta ja sen 
valmistusprosessista. Posteriin liitetŠŠn myšs kuva Time-lehden 
artikkelista. Oppilaat esittelevŠt posterinsa koko luokalle.   

REFLEKTIO 
 

Kun kaikki ovat esittŠneet oman digitaalisen posterinsa, kŠydŠŠn 
loppukeskustelu.  

Loppukeskustelussa pohditaan yhteisesti, miten ja miksi ruoanvalinta 
eroaa eri perheissŠ. Esimerkiksi mitŠ eroa on ruoan laadussa, tai 
hinnassa? Miten ruoan pakkaaminen eroaa? MitŠ yhteinen analyysi 
kertoo kestŠvŠstŠ ruokatalouden hoidosta perheissŠ? MikŠ eri perheiden 
ruoan kulutuksessa on paikallista ja mikŠ on globaalia?  

 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  
TEOREETTINEN 

TAUSTA 

Oppilailla pitŠŠ olla kŠytšssŠŠn tablettitietokone, Šlypuhelin tai 
tietokone 

Opettajalla pitŠŠ olla linkki lehtiartikkeliin.  

HYVI€ 
VINKKEJ€ 

!  Opettaja voi etukŠteen valita tietyt kuvat, jotka eniten kuvaavat 
maailman perheiden ruoankulutuksen eroja.  

!  TŠmŠ tehtŠvŠ voidaan tehdŠ myšs kahden opetuskerran aikana, 
ensin digitaalinen posteri, sitten ruoanvalmistaminen ja 
loppukeskustelu.  

 

OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET 

DIGITAALISET V€LINEET:  
"  tablettitietokone, Šlypuhelin tai tietokone 
" Popplet (www.popplet.com) tai muu vastaava ohjelma 

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Valitse perheet, joiden kuviin Time-lehden artikkelissa haluat 
erityisesti paneutua oppilaiden kanssa tai anna oppilaiden valita itse. 

L€HDE-
VIITTEIT€ 

" Hungry Planet: What the world eats. (2013). Time: 
https://time.com/8515/what-the-world-eats-hungry-planet 

 
 
 

  



Oppitunti 9 
 
Kuluttajan oikeudet ja taloudellinen tietoisuus Ð QR-kŠvely 
 
Suunnitellut kotitalousopettajat •sa Henry ja Sara McGarvie, Gšteborgin yliopisto, Ruotsi 
 
 

TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 40Ð120 minuuttia 

LUOKKA-ASTE 7Ð9 luokat, erityisopetus  

TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Opetuskerran tavoitteena on:   
!  oppia keskustelemaan kŠsitteistŠ, jotka liittyvŠt taloudelliseen 

tietoisuuteen ja kuluttamiseen,  
!  kerrata ja koota tietoa, joka liittyy kuluttamiseen, talouteen ja 

taloudelliseen tietoisuuteen. 
 
Oppilas syventŠŠ tietŠmystŠ seuraavista asioista:  
!  MistŠ saa apua ja neuvoja talouteen ja kuluttamiseen liittyvistŠ 

asioista?  
!  Oman talouden hoito, kuten rahan lainaaminen ostaminen luotolla, 

vuokraaminen tai tilaaminen internetistŠ.  
!  Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet.  
!  Asioista, joita pitŠŠ harkita, kun valitsee tavaroita ja palveluita 

(esim. vaatteet, ruoka, matkat) taloudellisen, sosiaalisen ja 
ympŠristšn kannalta kestŠvŠn kehityksen nŠkškulmasta.  

LYHYT  KUVAUS Ennen tŠtŠ opetuskertaa oppilaat ovat jo oppineet avainsanoja ja 
peruskŠsitteitŠ, jotka liittyvŠt tŠhŠn sisŠltšalueeseen. 

Oppilaat ovat jo tyšskennelleet talouden suunnittelun ja budjetoinnin 
kanssa. He ovat myšs perehtyneet alustavasti kuluttamiseen liittyviin 
dilemmaattisiin valintoihin (valintoihin, joihin ei ole yhtŠ absoluuttisen 
oikeaa vastausta).  

Oppilaat tyšskentelevŠt pienryhmissŠ ja vastaavat kysymyksiin, jotka 
avautuvat OR-koodien avulla.  

QR-koodit sijoitetaan rasteiksi koulun alueelle tai koulun sisŠlle. 
Oppilaat lukevat koodit tablettitietokoneella tai Šlypuhelimella. Koodin 
avulla oppilaat pŠŠsevŠt digitaaliseen kyselylomakkeeseen, jonka 
kysymyksiin heidŠn pitŠŠ vastata ryhmŠnŠ. 

Vastaaminen edellyttŠŠ keskustelua ja ryhmŠn yhteisten vastausten 
etsimistŠ kuluttamisesta ja taloudellisesta tietoisuudesta.  

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 



JOHDATTELU 
TEHT€V€€N 
 
 
 

Opettaja johdattelee lyhyesti opetuskerran teemaan, sopii yhteisen 
tyšskentelytavan (pareittain tai esim. 3 oppilaan ryhmissŠ) ja 
kŠytettŠvissŠ olevan ajan. 

Oppilaat ovat ennalta perehtyneet teemaan (eli heillŠ on aiempaa 
osaamista peruskŠsitteistŠ).  

KŠvely tapahtuu koulun alueella, ja oppilaiden pitŠŠ ottaa mukaan 
koulun tablettitietokone tai oma Šlypuhelin.  

Oppilaat saavat mukaansa kartan, tai kuvauksen siitŠ, mistŠ QR-koodit 
lšytyvŠt koulun alueelta.  

Opettaja muistuttaa, ettŠ tarkoitus on tehdŠ yhteistyštŠ ryhmŠnŠ ja oppia 
myšs toisilta oppilailta.   

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johdattelun jŠlkeen pienryhmŠt aloittavat QR-kŠvelyn yhtŠ aikaa.  

Vinkki: eri ryhmŠt voivat aloittaa eri kohdista QR-koodirataa, jotta ei 
tule ruuhkia. Esimerkkiradassa on 8 koodia ja kysymystŠ. 

RastipisteellŠ oppilaat skannaavat koodin ja vastaavat kysymyksiin. 
Jotkut kysymykset ovat monivalintakysymyksiŠ, joissakin tarvitaan 
lyhyt kirjoitettu vastaus perusteluineen.   

Forms-sovellusta (Microsoft Office 365) voi kŠyttŠŠ kysymysten 
tekoon. 

Oppilaat tekevŠt valmiiksi niin monta rastipistettŠ kuin mahdollista, 
kaikkia ei tarvitse tehdŠ, eikŠ tehdŠ niitŠ tietyssŠ jŠrjestyksessŠ.  

KŠvelyn jŠlkeen opettaja voi nŠhdŠ oppilaiden 
vastaukset kyselylomakkeesta. 

Esimerkkikysymykset lšytyvŠt liitteestŠ 9.1 (huomaa, ettŠ Liitteen QR-
koodi ei toimi suomeksi).  

REFLEKTIO 
 
 

Tunnin pŠŠtteeksi voitte keskustella seuraavista teemoista:  
"  Tuntuiko tehtŠvŠ helpolta/vaikealta?  
"  MistŠ asioista keskustelitte ryhmŠn kesken? 
" MistŠ asioista olitte erimielisiŠ?  
"  Opettaja keskittyy lŠhinnŠ ryhmŠn yhteissuoritukseen, ei niinkŠŠn 

yksittŠisen oppilaan suoritukseen  
 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN 
TEOREETTINEN 
TAUSTA 

QR-koodien takana olevien kysymysten vaikeusastetta on helppo sŠŠtŠŠ: 
tehtŠvŠ sopii perusopetuksesta lukioon, jos kysymykset ovat riittŠvŠn 
haastavia. 



 RyhmŠssŠ kŠveleminen ja yhdessŠ vastaaminen on toiminnallista, ja 
sopii myšs oppilaille, joilla on oppimiseen liittyviŠ vaikeuksia.  

HYVI€  

VINKKEJ€ 
!  Valitse QR-koodiohjelma, joka on ilmainen ja ilman mainoksia. 

Joissakin Šlypuhelimissa tŠmŠ ohjelma on valmiiksi asennettuna.  
!  TŠssŠ esimerkissŠ on kŠytetty ohjelmaa FORMS (Microsoft Office 

365) kyselylomakkeen tekemiseen. Myšs esim. Google Forms-
ohjelmaa voi kŠyttŠŠ.  

!  Varmista ettŠ kŠvely koulun alueella onnistuu niin, ettŠ oppilailla 
sŠilyy yhteys koulun internet-verkkoon.  

 

OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET 

DIGITAALISET V€LINEET:  
"  Tablettitietokone tai Šlypuhelin 
"  QR-koodien skannaamiseen mahdollistava ohjelma 
" Ohjelma kyselylomakkeen tekemistŠ varten   

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Valmistele lomakkeen kysymykset. 
"  Eri ohjelmissa tŠmŠ tapahtuu hieman eri tavoin. Alla oleva esimerkki 

on Microsoft Office 365 Forms ja Mentimeter-ohjelmista 
https://www.mentimeter.com/ 

"  Tee yksi kysymys per kyselylomake, jotta saat yhden QR-koodin 
vastaamaan yhtŠ kysymystŠ.  

 
Esimerkki:  
 

 
Kuva 9.1 Esimerkki Forms-sivuston nŠkymŠstŠ 

 
1. Google Forms-ohjelmaa voi myšs kŠyttŠŠ, mutta QR-koodien tekoon 

tarvitaan erillinen ohjelma https://www.google.com/forms/about/ 
2. Tulosta QR-koodit ja laminoi ne.  
3. Ripusta sopiviin paikkoihin kouluun tai koulun alueelle.  
4. Varmista ettŠ QR-koodin lukija toimii kŠytettŠvissŠ laitteissa.  
5. Valmista tarvittaessa kartta eri QR-koodipisteiden lšytŠmistŠ varten. 



L€HDE-
VIITTEIT€ 

" Tietoa kuluttamisesta. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto: 
https://www.kkv.fi 

 
 
 

  



LIITE 9.1 Esimerkkikysymykset 
 

1  

 

Monivalintakysymys 
 
MitŠ tapahtuu, jos et maksa laskua ajoissa?  
"  Ei mitŠŠn. 
"  MyyjŠ myy tavarasi, kuten auton tai tietokoneen.  
"  Saat poliisilta sakon.  
"  Ensin saat muistutuksen ja sitten sinun tŠytyy maksaa 

korotettu laskun summa.  
2  

 

Avovastaus 
 
Anna esimerkki siitŠ, mistŠ kotitalous saa tuloja? 

3  

 

Avovastaus 
 
MikŠ on hyvŠ tapa sŠŠstŠŠ rahaa?  
 

4  

 

Monivalintakysymys 
 
Olet ostanut netistŠ kuulokkeet. Et pidŠkŠŠn niistŠ, mitŠ voi 
tehdŠ?  
 
1. Sinun pitŠŠ pitŠŠ ne. Et voi palauttaa niitŠ.  
2. Voit yrittŠŠ lŠhettŠŠ ne takaisin. Jos olet onnekas, 

nettikauppasi voi olla ystŠvŠllinen ja palauttaa rahasi.  
3. Voit palauttaa kuulokkeet 30 pŠivŠŠn kuluessa, jos 

nettikauppa on Euroopan alueella.  



5  

 

Avovastaus 
 
Rahan lainaaminen voi olla houkuttelevaa, mutta mitŠ 
negatiivisia seurauksia lainaamisesta voi olla?   
 

6  

 

Monivalintakysymys 
  
Kenelle on ok antaa tiedoksi pankkisi/luottokorttisi PIN-
koodi?   
"  isoŠiti 
"  paras kaveri 
"  jos pankistasi soitetaan 
"  ei kenellekŠŠn 
"  nettikauppa 

7  

 

Monivalintakysymys 
 
Milloin voi olla tarpeellista lainata rahaa? Valitse yksi tai 
useampia vaihtoehtoja.  
"  Lomaa varten 
"  Uusia huonekaluja varten 
"  Opintoja varten  
"  Asunnon ostamiseen  
"  Uuden puhelimen ostamiseen 

8  

 

Monivalintakysymys 
 
MistŠ voit saada apua, jos tarvitset tukea oman rahatalouden 
hoitamiseen? (Valitse yksi tai useampia vaihtoehtoja) 
"  kaupasta  
"  patenttien avulla 
"  pankista 
"  kilpailu- ja kuluttajavirastosta) 
"  paikalliselta kuluttajaneuvojalta  

 
 
 
 

  



Oppitunti 10 
 
Kuluttamiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen pelillisyyden ja 
tarinallisuuden avulla 
 
Suunnitellut kotitalousopettajaopiskelijat Reetta Kaarnakorpi, Henna Korkala, Irene Rydberg & 
Lilli Suhonen, Helsingin yliopisto, Suomi 
 
 
TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 120 minuuttia 
LUOKKA-ASTE 7Ð9 luokat  
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Tunnin tavoitteena on: 
!  syventŠŠ oppilaiden kuluttajaosaamista tarinallisuuden ja 

pelillisyyden avulla 
LYHYT  KUVAUS Oppimista tukevat pelit ovat osallistavia ja ne houkuttelevat 

oppilaita ymmŠrtŠmŠŠn opittavan asian sisŠltšjŠ. 
TŠhŠn pelillisyyttŠ soveltavaan opetuskertaan on liitetty 
tarinankerrontaa. Juoni perustuu kahden nuoren keskenŠŠn kŠymŠŠn 
WhatsApp-keskusteluun. tŠmŠ tarina johdattelee ja motivoi tunnilla 
tehtŠviin oppimistehtŠviin.  

Oppilaat etenevŠt pelissŠ pienissŠ ryhmissŠ (3-4 oppilasta) ja kŠyvŠt 
lŠpi kaikki tehtŠvŠpisteet, jossa he ratkovat annettuja tehtŠviŠ ja 
ottavat selville tehtŠviin piilotettuja koodeja.  

Jokaiseen tehtŠvŠŠn on varattu noin 10 min tyšskentelyaika. 
Opettaja auttaa tarvittaessa. 

Kun oppilaat ovat saaneet selville kaikki koodit, he voivat niiden 
avulla pŠŠtellŠ lopullisen koodin, jolla mysteerilaatikon lukko 
avataan.  

Mysteerilaatikko sisŠltŠŠ opetuskerralla valmistettavan ruoan raaka-
aineet.  

Kun mysteerilaatikon arvoitus on ratkaistu, kerrataan yhteisesti 
opittavan asian pŠŠkohdat tarinan avulla.  

Lopuksi oppilaat valmistavat ruoan ja syšvŠt sen yhdessŠ. Jos on 
tarpeen, ruoanvalmistus ja tarinan avulla opittujen kuluttaja-asioiden 
kertaaminen voidaan siirtŠŠ seuraavalle opetuskerralle. 

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N 
Katsotaan yhdessŠ ruutukaappausvideo, joka perustuu 
kuvitteelliseen WhatsApp-keskusteluun Helmin (on ostanut t-



 
 

paidan, joka on viallinen ja hŠnellŠ on maksamaton puhelinlasku) ja 
Iineksen vŠlillŠ (ystŠvŠ, joka haluaa auttaa, muttei tiedŠ asiaan 
liittyviŠ faktoja). 

Oppilaiden tehtŠvŠ on elŠytyŠ tŠhŠn tarinaan: auttaa HelmiŠ ja 
IinestŠ etsimŠŠn tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista ja 
ratkaista Helmin ongelmat.  
 

 
Kuva 10.1 Ruutukaappaukset Helmin ja Iineksen WhatsApp-

keskustelusta. 
 
Video on ŠŠnitetty kŠyttŠen AZ screen recorder -applikaatiota 
Android-puhelimille. Iphone-kŠyttŠjŠt voivat tehdŠ saman 
ŠŠnittŠmŠllŠ toimintoja ruudulla  (Go to Control Center-> tap the 
video recording button, record the video)  

RyhmŠtyšn organisointi: neljŠ tehtŠvŠpistettŠ, oppilaat 
tyšskentelevŠt 3-4 oppilaan ryhmissŠ. Jokaiselta tehtŠvŠpisteeltŠ saa 
koodin, joka auttaa mysteeriboksin avaamisessa.  

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaat tyšskentelevŠt tehtŠvŠpisteillŠ samanaikaisesti ja vaihtavat 
noin 10 min vŠlein (varaa 1-2 minuuttia tehtŠvŠpisteiltŠ toiselle 
siirtymiseen). TehtŠvŠpisteet ovat:  
 
1. Tehtäväpiste (Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet)  
TehtŠvŠnŠ on vastata oikein-vŠŠrin -kysymyksiin ja antaa oikea 
vastaus, jos vŠite on vŠŠrŠ (liite 10.1). TehtŠvŠ antaa koodina 
numeron 2, joka on korostettuna vŠittŠmŠlomakkeessa.  
 
2. Tehtäväpiste  (Ristisanan tŠyttŠminen: miten toimia, jos ostettu 
tuote on viallinen) 
Opettaja voi tarvittaessa auttaa antamalla vihjeitŠ. Tietoa etsitŠŠn 
oppikirjasta ja internetistŠ, tablettitietokoneen tai matkapuhelimen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avulla (liite 10.2). TehtŠvŠn ratkaisu antaa numeron 7, joka on 
ristisanan pystyssŠ oleva sana (kuva 10.2). 
HUOM: Opettajan pitŠŠ valmistaa ristisanatehtŠvŠ etukŠteen ja 
valita mielekkŠŠt kysymykset, jotka vastaavat maassa voimassa 
olevia kuluttajansuojalakeja ja kŠytŠntšjŠ.  

 
Kuva 10.2 Kuusi kysymystŠ antaa vaakasuorat sanat. Violetti 

pystyssŠ oleva sana antaa numeron, jota tarvitaan mysteeriboksin 
lukon avaamisessa. 

  
3.Tehtäväpiste  (Case: maksuhŠirišt) 
Ohje tehtŠvŠn ratkaisemiseen: MitŠ Helmin pitŠŠ tehdŠ, jos 
puhelinlasku ei ole maksettu ajallaan (liite 10.3).  
Katsokaa yhdessŠ video maksuhŠirišistŠ tai etsikŠŠ tietoa 
oppikirjasta tai internetistŠ. TehkŠŠ tehtŠvŠ pareittain tai 
pienryhmittŠin. Moniste auttaa tehtŠvŠn ratkaisussa. Numero 1 on 
alleviivattuna tehtŠvŠssŠ ja tŠstŠ pitŠŠ pŠŠtellŠ, ettŠ sitŠ tarvitaan 
koodina mysteeriboksin lukon avaamiseen.  
  
4. Tehtäväpiste (Internet-maksamisen erilaiset tavat) 
TehtŠvŠpisteillŠ tarvitaan tablettitietokoneita, oppimistehtŠvŠpaperi 
ja kyniŠ. Oppilaat katsovat lyhyen videon siitŠ, miten internetissŠ 
voi maksaa eri tavalla (tarvittaessa he voivat myšs etsiŠ tietoa 
oppikirjasta tai internetistŠ). Oppilaat tekevŠt oppimistehtŠvŠn (liite 
10.4), jossa arvioidaan neljŠn erilaisen tavan hyštyjŠ ja haittoja 
(kŠteismaksu, luottokorttimaksu, debit-maksu, mobiilimaksu). 
TŠmŠn tehtŠvŠn lopuksi opettaja antaa yhden avainsanan per 
ryhmŠ. NŠmŠ sanat ovat: opettaja, avaa, kylmŠ, jŠŠkaappi. 

  

 
Kuva 10.3 Oppilas on saanut koodin ja pystyy sillŠ avaamaan 

mysteeriboksin lukon. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mysteerin ratkaiseminen: 
"  Kaikki pienryhmŠt kokoontuvat yhteen ratkaisemaan, mikŠ on 

lukkoon tarvittava numerokoodi. He yhdistŠvŠt eri ryhmille 
annetut avainsanat ja pŠŠttelevŠt, ettŠ mysteerilaatikko on 
jŠŠkaapissa.  

"  Oppilaat avaavat mysteerilaatikon yhdessŠ ja tutkivat mitŠ 
siellŠ on. Laatikon sisŠltš liittyy opetuskerran tarinaan: tŠmŠ 
on samanlainen laatikko, kuin mitŠ Helmi on tilannut 
internetistŠ. Mutta mitŠ tehdŠ, kun laatikossa on enemmŠn 
tavaroita kuin mitŠ laatikossa olevassa lŠhetyslistassa lukee? 
MitŠ nyt pitŠŠ tehdŠ? 

"  RyhmŠ keskustelee, miten tŠmŠ uusi ongelma ratkotaan. He 
ÔsoittavatÕ kauppaan, josta raaka-aineet on tilattu. ÔKauppias (= 
opettaja)Õ kiittŠŠ soitosta ja vastaa, ettŠ he saavat pitŠŠ kaiken, 
mitŠ laatikossa on.  

 
Ruoanvalmistus: 
"  Laatikosta lšytyy ruokaohje ja raaka-aineet vegaanisten 

wrappien valmistamiseen.  
 
 

Kuva 10.4 Esimerkki suomalaisesta ohjeesta. Opettaja voi valita 
minkŠ vaan ohjeen (oppikirjasta) tai antaa oppilaiden etsiŠ ohjeen 

internetistŠ. 
 

"  Ruokaohjeen lukeminen yhdessŠ, mahdollisten 
erityisruokavalioiden huomioiminen. Keskustellaan 
vegaanisista raaka-aineista ja niiden hinnasta. Verrataan itse 
tehdyn ja ostetun vegaanisen wrapin hintoja.  

"  Ruoanvalmistus. 
"  Astioiden peseminen ja tyšskentelytilojen siistiminen.  
"  Nautitaan valmistetuista wrapeista. 



REFLEKTIO 
 

Keskustelu opituista ydinkohdista: 
"  Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia HelmillŠ on?  
"  Miksi ohjeet kannattaa maksaa ajoissa?  
"  Miten pitŠŠ toimia, jos hankituissa tuotteissa on virheitŠ? 
"  MistŠ lŠhteistŠ saa luotettavaa tietoa nŠistŠ asioista? 

 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

TehtŠvŠssŠ paneudutaan uudella tavalla kuluttajataitojen 
opiskeluun.  

TehtŠvŠŠ ratkoessaan oppilaat harjaantuvat ongelmien 
ratkomistaidoissa ja he tekevŠt yhteistyštŠ muiden kanssa. 

Yhteinen ongelmanratkaisu edistŠŠ oppilaiden luovaa ja kriittistŠ 
ajattelua, sekŠ auttaa heitŠ ymmŠrtŠmŠŠn kuluttamiseen liittyviŠ 
erilaisia nŠkškulmia. 

HYVI€  VINKKEJ€  !  On mahdollista jakaa tehtŠvŠt kahdelle opetuskerralle, jolloin 
ruoka valmistetaan jŠlkimmŠisellŠ kerralla 

 

OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  JA 

V€LINEET 

" Iso pahvilaatikko raaka-aineille ja siihen sopiva numerolukko. 
Tarkista, ettŠ laatikko mahtuu jŠŠkaappiin.  

"  Ristikon laatiminen.  
"  Tarkista oikein-vŠŠrin -vŠittŠmŠt, siten ettŠ ne vastaavat oman 

maasi kuluttajasŠŠdšksiŠ.  
"  Tarkista mitŠ informaatiota ja videoita kansallisella 

kuluttajaviranomaisella on tarjolla internetissŠ.  
 

DIGITAALISET V€LINEET: 
"  Tablettitietokoneita/matkapuhelimia tiedonhankintaan ja 

muistiinpanojen tekemiseen. Jokaisella oppilaalla on oma tai 
laitteita on yksi ryhmŠŠ kohden. 

"  WhatsApp-applikaatio ja digitaalinen mahdollisuus sillŠ kŠydyn 
viestintŠketjun tallentamiseen (Helmi ja Iines) 

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Luodaan WhatsApp-keskustelu ja ŠŠnitetŠŠn se (opettaja voi 
tehdŠ tŠmŠn esimerkiksi toisen opettajan kanssa). Keskustelu 
muodostaan tunnin ytimenŠ olevan tarinan.. 

L€HDEVIITTEIT€  " FAO (1992). Sustainable development and the environment: 
FAO Policies and Actions -Stockholm 1972-RIO 1992. Rome: 
FAO.  

"  Video maksuhŠirišmerkinnšistŠ on ladattavissa youtubesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=O2lR3FX5d6I 

 
  



LIITE 10.1 Työpiste 1  
 
 

OIKEIN-V€€RIN V€ITT€M€T 
 
 
Alla nŠet vŠittŠmiŠ liittyen kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Merkitse vŠittŠmŠn perŠŠn, 

onko se oikein (O) vai vŠŠrin (V). Jos vastaus on vŠŠrin, korjaa se oikeaksi.  

 

Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet:  

1. Ostajan ja myyjŠn oikeuksista ja velvollisuuksista sŠŠdetŠŠn verohallinnossa.  

2. Osamaksussa tuotteen hinta maksetaan heti kerralla.  

3. Nettikaupassa maksut suoritetaan yleensŠ luottokortilla, verkkopankissa tai laskulla.  

4. NetissŠ tehtyjen ostosten todisteet, kuten tuotekuvaus, tilausvahvistus ja toimitusehdot 

kannattaa tallentaa heti ostotilanteessa.  

 

Maksamattomat laskut tulevat kalliiksi:  

5. Laskut tulee maksaa erŠpŠivŠŠn mennessŠ.  

6. MyšhŠstyneet maksut alkavat kerryttŠŠ viivŠstyskorkoa. 

 

Vastuullinen kuluttaminen:  

7. KestŠvŠssŠ kuluttamisessa on otettu huomioon tyšntekijšiden oikeudet ja tyšolot.  

 

Ostopäätökset:  

8. OstopŠŠtšksiŠ tehdessŠ kannattaa miettiŠ tuotteen mahdollisia lisŠkustannuksia, kuten 

lisŠvarusteita, vakuutuksia, veroja ja huoltoa.  

 

Oppilaille: Montako vŠittŠmŠŠ oli vŠŠrin? LukumŠŠrŠ antaa numeron, jonka tarvitse vainkoodia 

varten. 

 

 

(Opettajalle: vŠitteet 1 ja 2 ovat vŠŠrin, loput ovat oikein)   



LIITE 10.2 Työpiste 2  
 
 

RISTIKKOTEHT€V€ 

 

Miten toimin, jos ostamani tuote on viallinen? TehtŠvŠnŠ on tŠyttŠŠ ristikkoon puuttuvat sanat. 

KŠyttŠkŠŠ apuna alla olevia vihjeitŠ:  

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

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 siinŠ onÉ 

5. MikŠli sopu ei synny kaupan kanssa, on hyvŠ tehdŠ valitus paikkaan nimeltŠ: 

kuluttajariitaÉ.. 

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

 

 
 
 
(Ristikon sanat olivat: hyvitys, kuluttajaneuvoja, reklamaatio, valmistusvika, lautakunta, 
palautus. NŠistŠ muodostuu pystyyn sana seiska, josta oppilaat pŠŠttelevŠt ettŠ koodissa 
tarvitaan luku 7)  
  



LIITE 10.3 Työpiste 3 
 

 

TAPAUS:  

ER€€NTYNYT PUHELINLASKU  

 

MitŠ Helmin pitŠŠ tehdŠ, koska puhelinlasku ei ole maksettu ajoissa? 

 

 

1. (YKSI). Katso video maksuhŠirišmerkinnšistŠ ja/tai etsi tietoa oppikirjasta tai 

internetistŠ. Tee tehtŠvŠ parin kanssa tai ryhmŠssŠ. 

 

2. Vastaa kysymyksiin: 

a. MitŠ tapahtuu nopeasti, jos et maksa laskua ajoissa? 

b. MitŠ tapahtuu, jos jŠtŠt huomioimatta muistutuksen? 

c. MitŠ tapahtuu, jos toistuvasti jŠtŠt laskut maksamatta? 

 

 

 

 

 

 

(Opettajalle: Numero yksi on alleviivattu, josta pitŠŠ pŠŠtellŠ, ettŠ 1 on koodissa tarvittava 

numero. Vastaukset: a) saat maksumuistutuksen tai kirjeen b) voit saada muistutuksen 

perintŠtoimistosta, c) voit saada merkinnŠn maksuhŠirišrekisteriin.) 

  
 
  



LIITE 10.4 Työpiste 4 
 
 

ERILAISTEN MAKSUTAPOJEN VERTAILU 
 
 
Katsokaa video maksutapoihin liittyen (etsikŠŠ tietoa oppikirjasta) ja tŠydentŠkŠŠ sen avulla 
taulukko.  
 

 1. KŠteinen 
(setelit, kolikot)  

2. Debit-kortti 3. Luotto (credit)- 
kortti 

4. Mobiilimaksu 
(esim. MobilePay)  

 
1. MitŠ hyvŠŠ tŠssŠ 
maksutavassa on? 
 
  

    

 
2. MitŠ huonoa tŠssŠ 
maksutavassa on? 
 
 

    

 
3. Muita huomioita? 
 
 

    

 
Kun tehtŠvŠ on tehty, saat opettajalta vihjeen.  
 
 
 
 
 
 
(Opettaja antaa jokaiselle ryhmŠlle lapun, jossa on yksi sana: ope, avaa, kylmŠ ja jŠŠkaappi. 
NŠistŠ sanoista oppilaat pŠŠttelevŠt, ettŠ mysteeriboksi sijaitsee sellaisessa jŠŠkaapissa, jonka 
opettaja saa avata.)  
 
  



Oppitunti 11 

 
KestŠvŠ kehitys ja veden kulutus 
 
Suunnitellut kotitalousopettajaopiskelijat Liisa Lavonen, Silja Hakala ja Anna Paatero, Helsingin 
yliopisto, Suomi 
 

 
TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 135 minuuttia (3 x 45 minuuttia) 
LUOKKA-ASTE 7Ð9 luokat 
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on:  
!  tarkastella vedenkŠyttšŠ arjessa ja 
!  integroida tunnin aihetta muiden oppiaineiden kanssa 

(matematiikka, biologia, kemia ja yhteiskuntaoppi)  
LYHYT  KUVAUS Tunti perustuu neljŠŠn tyšasemaan, joilla oppilaat tyšskentelevŠt kahden 

tai neljŠn oppilaan ryhmissŠ. Kaikki tyšasemat liittyvŠt veden kŠyttššn 
arjessa ja tuovat ilmiššn erilaisen nŠkškulman. Kaikissa tyšasemissa on 
sekŠ kŠytŠnnšllisiŠ ettŠ teoreettisia oppimistehtŠviŠ.  

TehtŠvŠt haastavat oppilaita pohtimaan aiemmin opittua, sekŠ etsimŠŠn 
uutta tietoa ja liittŠmŠŠn ne vanhaan.  

Tablettitietokoneita kŠytetŠŠn muistiinpanojen tekemiseen ja kuvien 
ottamiseen tyšpisteistŠ, sekŠ tiedon etsimiseen ja aiheeseen liittyvien 
videoiden katsomiseen.  

Oppilailla on kŠytettŠvissŠŠn noin 20 minuuttia aikaa tyšasemaa 
kohden.  

Tunnilla valmistettavan smoothien ohje pitŠŠ valita niin, ettŠ se liittyy 
vesiteemaan ja ettŠ aiheesta keskustellaan oppilaiden kanssa.  

OPETUSKERRAN RAKENNE  JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N 
 

ÔMaailman vedetÕ on tunnin alussa tehtŠvŠ motivointitehtŠvŠ. Se 
keskittyy maailman vesivarantoihin, ja siinŠ yhdistetŠŠn mittaamista, 
pohtimista, havaintoja ja ryhmŠkeskustelua.   
 



 
Kuva 11.1 Vesivarantojen havainnollistaminen 

 
RyhmŠtyš: neljŠn oppilaan ryhmissŠ. YhdistŠ oikea mŠŠrŠ maapallon 
vettŠ (annettu prosentteina) annettuihin vesikategorioihin (1,75% 
jŠŠ/lumi; 0,73% pohjavesi; 0,03% jŠrvet/joet/suot; 0,0% elŠvŠt olennot; 
97,5% valtameret). Tavoitteena on saada kokonaiskuva missŠ suhteessa 
maailman vesivarannot esiintyvŠt maapallolla. 

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaat tyšskentelevŠt neljŠllŠ tyšasemalla ja he vaihtavat tyšasemaa 
noin 20 minuutin kuluttua (katso myšs ohjeita liite 11.1):  

1. Vesi ja ruoka (smoothien valmistus) 
TŠmŠ tyšasema tarkastelee ruokaa veden kulutuksen nŠkškulmasta. 
PerehdytŠŠn kŠsitteeseen ruoan vesijalanjŠlki (virtuaalinen vesi). 
Oppilaat etsivŠt tietoa ja keskustelevat ekologisista ja vettŠ 
sŠŠstŠvistŠ ruoan valinnan vaihtoehdoista. He valmistavat erilaisia 
smoothieita ja arvioivat, paljonko vettŠ kuluu sen valmistuksen 
aikana (= kŠsien pesu, raaka-aineiden huuhtelu, nesteen lisŠŠminen 
smoothieen jne).   
 

 
Kuva 11.2 EsimerkkejŠ eri ruokien vesijalanjŠljestŠ: pala suklaata/2400 

litraa, yksi manteli/4 litraa, kuppi kahvia / 140 litres 
 
2. Vesi kotona  

Tavoitteena on arvioida veden kulutusta arkisissa toiminnoissa, 
erityisesti astioiden pesussa. Oppilaat syventyvŠt vesijalanjŠlki-
kŠsitteeseen ja keskustelevat ekologista vaihtoehdoista astianpesussa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaat mittaavat, paljonko vettŠ he kŠyttŠvŠt kun he pesevŠt astiat, 
joita kŠytettiin smoothien valmistukseen.  
 

 
Kuva 11.3 Astioiden kŠsinpesu 

 
3. Jätevesi 

TŠmŠ tyšasema keskittyy veden kiertoon yhteiskunnassa: erityisesti 
veden puhdistamiseen ja jŠteveteen. Jokainen ryhmŠ tekee oman 
luonnostelman kŠyttŠen esimerkkinŠ kotitalouden veden kiertoa. 
Tyšasema auttaa ymmŠrtŠmŠŠn, miten vettŠ puhdistetaan ensin 
juomavedeksi ja miten jŠtevettŠ kŠsitellŠŠn.  

 
4. Vesi ja vaatteet  

Tyšasemalla tarkastellaan erilaisia tapoja lajitella ja pestŠ pyykkiŠ. 
Oppilaat perehtyvŠt pesumerkintšihin sekŠ siihen, miten pyykkiŠ voi 
pestŠ ekologisesti ja vettŠ sŠŠstŠvŠllŠ tavalla.  

 
Kuva 11.4 Pyykin lajittelua luokan lattialle teipattujen ruutujen avulla. 

 
Loppukeskustelu. Oppilaat keskustelevat paljonko keskimŠŠrin heiltŠ 
kului vettŠ smoothien valmistamiseen (1. tyšasema) samalla kun he 
nauttivat smoothiesta. Keskustelu jatkuu kunkin tyšaseman herŠttŠmistŠ 
ajatuksista.  



REFLEKTIO Jokainen ryhmŠ esittŠŠ vŠhintŠŠn yhden johtopŠŠtšksen, jonka he ovat 
tehneet eri tyšasemilla. Muut ryhmŠt voivat tŠydentŠŠ.  

 

HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMIS-
TEHT€VIEN  

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

OppimistehtŠvŠt ovat oppilaskeskeisiŠ ja oppilailla on aktiivinen rooli 
niiden ratkaisemisessa. 

Oppitunti on kokeellinen, visuaalinen, aktiivinen ja tunnin tavoitteet 
liittyvŠt kestŠvŠn kehityksen edistŠmiseen sen kautta, ettŠ ymmŠrretŠŠn, 
miten suuri merkitys vedellŠ on elŠmŠlle maapallolla ja ettŠ miten 
tŠrkeŠŠ on sŠŠstŠŠ maapallon vesivarantoja.  

HYVI€  

VINKKEJ€ 

 

 
OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  
JA V€LINEET 

" MotivaatiotehtŠvŠŠ varten: tarvikkeet ja laskelmat eri vesivarannoista 
maapallolla.  

"  TyšvŠlineet ja raaka-aineet smoothien valmistusta varten.  
"  Erilaisia vaatekappaleita lajittelua varten. 
 
DIGITAALISET V€LINEET: 
"  Tablettitietokoneita tai Šlypuhelimia ja muistiinpanojen teko-ohjelma 

(tai luokassa muutoin kŠytetty digitaalinen oppimisalusta). Yksi laite 
oppilasta tai ryhmŠŠ kohden.  

"  Video, jolla kerrotaan mitŠ viemŠriin saa laittaa ja mitŠ ei saa laittaa, 
esim https://www.youtube.com/watch?v=En2JuYhYHe8 

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Noin 3x2 metrin kokoisen ruudukon teippaaminen luokan lattiaan, 
vaatteiden lajittelua varten (pyykinpesutehtŠvŠ)  

L€HDE-
VIITTEIT€ 

" FAO (1992). Sustainable development and the environment: FAO 
Policies and Actions -Stockholm 1972-RIO 1992. Rome: FAO.  

 
 
 
  



LIITE 11.1 Työasemien ohjeet  
 
TY…PISTE 1. 

Vesi ja ruoka 

TŠssŠ tyšpisteessŠ teidŠn tulee tutustua ruokaan vedenkulutuksen nŠkškulmasta. 

1. Valmistakaa vŠlipalasmoothie. Ohje lšytyy astiakaapin ovesta. ViekŠŠ valmis 

vŠlipalasmoothie jŠŠkaappiin odottamaan. 

2. PšydŠllŠ on elintarvikkeita eri muodoissa.Tunnistakaa elintarvikkeet. 

3. NŠiden elintarvikkeiden tuotanto kuluttaa paljon vettŠ. YhdistŠkŠŠ oikea raaka-aine ja 

tuotantoon tarvittava vesimŠŠrŠ (piilovesi). Ottakaa kuva asetelmasta ja liittŠkŠŠ tehtŠvŠ 

tablettitietokoneella ryhmŠsi alustalle. Kirjoittakaa alustalle, miten voi vaikuttaa 

vedenkulutukseen ruokavalintojen kautta. Pohtikaa, mitkŠ ruoat vievŠt eniten vettŠ. 

4. Tutustukaa ElovenaÐpaketin H20Ðmerkkiin ja selitŠ omin sanoin alustalle, mitŠ merkki 

tarkoittaa. 

 

TY…PISTE 2. 

Vesi ja koti 

TŠssŠ tyšpisteessŠ tutustutaan vedenkulutukseen arjen toiminnoissa. 

1. EtsikŠŠ tietoa siitŠ, mitŠ tarkoitetaan kŠsitteellŠ vesijalanjŠlki. Kirjoittakaa 

tablettitietokoneella kaksi tŠrkeintŠ kohtaa omalle alustalle. 

2. Asettakaa vati astianpesualtaaseen ja peskŠŠ vŠlipalastanne syntyneet valmistusastiat 

juoksevan veden alla. Mitatkaa tiskistŠ syntynyt vesimŠŠrŠ litramitalla. LiittŠkŠŠ tarkka 

mŠŠrŠ ryhmŠn alustalle. 

3. EtsikŠŠ tietoa ja kirjatkaa alustalle kolme keskeisintŠ vinkkiŠ vettŠ sŠŠstŠvŠŠn astioiden 

pesuun. 

 

TY…PISTE 3. 

Jätevesi 

TŠssŠ tyšpisteessŠ keskitytŠŠn kotitalouksien jŠteveden kiertokulkuun. 

1. Pohtikaa ja piirtŠkŠŠ kuva kotitalouden jŠteveden kiertokulusta. 

2. Tutustukaa annettuun aineistoon ja katsokaa videot. TŠydentŠkŠŠ niiden perusteella 

piirtŠmŠŠnne kuvaa kotitalousveden kiertokulusta. LiittŠkŠŠ kuvaan ne 4 kŠsitettŠ, jotka 



selittŠvŠt kuvaa, esimerkiksi jŠtevedenpuhdistamo. LiittŠkŠŠ kuva tablettitietokoneella 

ryhmŠnne alustalle. 

3. Katsokaa video ÓSiisti viemŠriÓ https://www.youtube.com/watch?v=En2JuYhYHe8  

4. Pohtikaa, mihin laittaisitte vappumunkkien paistorasvan. 

 

TY…PISTE 4.  

Vesi ja vaatteet 

TŠssŠ tyšpisteessŠ keskitytŠŠn vettŠ sŠŠstŠvŠŠn pyykinpesemiseen sekŠ pyykin tunnistamiseen ja 

lajitteluun luokittelutehtŠvŠn kautta. 

1. EdessŠnne on kasa vaatteita. Lattialla on ruudukko (6 ruutua). Ruudut esittŠvŠt pyykkikoreja. 

2. TehtŠvŠnne on luokitella pyykkiŠ mahdollisimman monella tavalla (vŠri, materiaali, 

lŠmpštila, likaisuus, pesumenetelmŠ). Voitte myšs keksiŠ muita luokittelutapoja ja 

perustella ne. Ottakaa kuva luokittelusta, mikŠ olisi teidŠn mielestŠ jŠrkevin tapa pestŠ 

kyseiset pyykit. Perustelkaa valintanne. 

3. Tutustu eri vaatteiden hoito-ohjemerkkeihin. MistŠ merkinnŠt lšytyvŠt? MitŠ symbolit 

tarkoittavat? Voit kŠyttŠŠ apuna Kotitaloustaito-kirjan vinkkejŠ kestŠvŠstŠ vaatehuollosta s. 

260-265. 

4. Kirjoittakaa tablettitietokoneella omalle alustalle lista, miten pestŠ pyykkiŠ vettŠ sŠŠstŠen ja 

ympŠristšystŠvŠllisesti. SeinŠllŠ roikkuvat farkut. Kirjoittakaa ryhmŠnne arvio kuinka paljon 

vettŠ kuluu farkkujen valmistukseen. 

  



Oppitunti 12 
 
KestŠvŠn kehityksen mukainen tekstiilien hoito Ð vaatteiden elinkaari 
 
Suunnitellut kotitalousopettajaopiskelijat Annukka Rytky, Rosa-Maria Laitinen, Sanna MŠenpŠŠ, 
Helsingin yliopisto, Suomi 
 

 
TOTEUTUS LUOKASSA 
AJANK€YTT… 135 minuuttia. Toteutus on suunniteltu kahdelle opetuskerralle, jotka 

molemmat ovat 3 x 45 minuuttia.  
LUOKKA-ASTE 7 (sovellettavissa myšs 8- tai 9-luokille)   
TUNNIN 

TAVOITTEET 
 

Oppitunnin tavoitteena on: 
!  kehittŠŠ Amazing Race-tyyppinen seikkailupeli yhdessŠ oppilaiden 

kanssa (1. opetuskerta)  
!  oppia tekstiileistŠ ja kestŠvŠstŠ tekstiilien kŠytšstŠ (1. ja 2. 

opetuskerta) 
LYHYT  KUVAUS EnsimmŠisellŠ opetuskerralla oppilaat tyšskentelevŠt 3-4 oppilaan 

ryhmissŠ ja he laativat yhdessŠ tehtŠviŠ, joita ratkotaan seikkailupelin 
aikana. Seikkailupeli pelataan toisella opetuskerralla.  

Oppilaat valitsevat vaatteiden elinkaaresta vaiheen, jonka he kokevat 
kiinnostavaksi. TŠstŠ teemasta he laativat tehtŠvŠt. Vaatteiden 
elinkaaren vaiheet ovat a) pellolta kuiduksi, b) kuidusta vaatteeksi, c) 
tehtaalta kauppoihin, d) kaupoista kuluttajalle ja e) kuluttajalta 
kierrŠtykseen. 

Kun oppilaat laativat itse tehtŠvŠt, he motivoituvat syventŠmŠŠn 
osaamistaan molempien opetuskertojen oppimistavoitteiden suunnassa.  

1. OPETUSKERRAN RAKENNE JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N 
 
 

TehtŠvŠŠn johdatteluksi katsotaan yhdessŠ video (englanninkielinen) t-
paidan elinkaaresta. 

Keskustellaan yhdessŠ videon keskeisitŠ kohdista ja siitŠ, mitŠ videolla 
esitetyt asiat tarkoittavat tekstiilien ja vaatteiden kestŠvŠn kuluttamisen 
kannalta.  

OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaat aloittavat seikkailupelin tehtŠvien laatimisen.  

Oppilaita rohkaistaan suunnittelemaan tehtŠvŠt vapaasti (liite 12.1 ja 
12.2), inspiraationa voi kŠyttŠŠ pelejŠ, joita he jo ennalta tuntevat (esim. 
Trivial Pursuit, Alias, Draw tai Guess). 

Oppilaita rohkaistaan kŠyttŠmŠŠn QR-koodeja tehtŠvissŠ, esimerkiksi 
antamaan tehtŠvŠŠn liittyvien lisŠtietojen linkkejŠ.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TehtŠvŠ voi olla myšs kŠytŠnnšn tehtŠvŠ (esim. tekstiilien lajittelu, 
hoito-ohjemerkintšjen tulkitseminen, erilaisiin tekstiilienhoito- ja 
pesuaineisiin tutustuminen). 

 
Kuva 12.1 Oppilaat tekevŠt tehtŠviŠ seikkailupeliŠ varten. 

 
Luovan tehtŠvien suunnittelun aikana opettaja seuraa ja tarkkailee, ettŠ 
tehtŠvien asiasisŠllšissŠ ei ole vŠŠrinkŠsityksiŠ ja auttaa oppilaita 
tarvittaessa. 

Jos jŠŠ ylimŠŠrŠistŠ aikaa, kaikki voivat katsoa yhdessŠ osan 
dokumentista, jossa kuvataan tekstiilien lyhytikŠisyyttŠ 
kuluttajamarkkinoilla. 

REFLEKTIO 
 

EnsimmŠisellŠ opetuskerralla ei valmisteta ruokaa, elleivŠt opettaja ja 
oppilaat yhdessŠ niin pŠŠtŠ.  

Teema kootaan yhteen vastaamalla Kahoot-kyselyyn yhteisesti. Opettaja 
on valinnut kyselyn teemat, joiden avulla keskeiset asiat kootaan yhteen 
(kestŠvŠ kehitys ja tekstiilit).  

Johdatellaan seuraavaan opetuskertaan ja pelin pelaamiseen.  
EnsimmŠisen opetuskerran lopetus.  

2. OPETUSKERRAN RAKENNE JA OPPIMISTEHT€V€T 
JOHDATTELU 

TEHT€V€€N 
 

Kerrataan opetuskerran tavoitteet. Kootaan yhteisesti, miksi tŠnŠŠn 
pelataan seikkailupeliŠ (pelillisyys tukee oppimista).  

Kootaan yhteisesti keskustelemalla, miksi kestŠvŠn kehityksen 
mukainen tekstiilien hankkiminen, kŠsittely ja hoito ovat tŠrkeŠŠ.  



Opettaja voi tehdŠ Powerpoint-kuvan tai kŠsitekartan, joka tukee asian 
hahmottamista.  

Peliin johdattelu: kŠydŠŠn yhdessŠ lŠpi rakennetut tyšpisteet.  
OPPIMIS-
TEHT€V€T 
 

Oppilaat ratkovat tehtŠviŠ ryhmissŠ. Opettaja auttaa 
tarvittaessa. Toiminta jatkuu, kunnes kaikki ovat kŠyneet kaikilla 
tyšpisteillŠ. 

Opetuskerralla ei valmisteta ruokaa, elleivŠt oppilaat ja opettaja yhdessŠ 
niin pŠŠtŠ. 

REFLEKTIO 
 

Yhteinen keskustelu tŠllŠ pelaamiseen kŠytetyllŠ opetuskerralla opituista 
asioista. 

Keskustelua voi tukea Kahoot-kyselyn avulla, jossa keskitytŠŠn peleissŠ 
esiin tulleisiin sisŠltšihin.  

Tarkoituksena on reflektoida omaa oppimista (liite 12.3), yksilšllisesti ja 
ryhmien tasolla.  

 
HYVÄ TIETÄÄ 
OPPIMISTEHT€VIEN 

TEOREETTINEN 

TAUSTA 

Opetuskerrat perustuvat oppilaskeskeiseen lŠhestymistapaa, jossa 
tarkoitus on aktivoida oppilaita opetuskertojen aikana.  

NŠillŠ kahdella opetuskerralla oppilaita voi ohjata yhdistŠmŠŠn opittavia 
asioita muissa oppiaineissa kŠytyyn keskusteluun samoista teemoista. 
Yhteistyšoppiaineiksi sopivat esimerkiksi kŠsityš, maantiede ja 
yhteiskuntaoppi.  

TehtŠvien on tarkoitus olla haastavia siten, ettŠ oppilaiden pitŠŠ etsiŠ 
uutta tietoa ja liittŠŠ se aiemmin opittuun.  

TehtŠvien laatiminen tukee tiedonhankinnan taitojen ja itsenŠisen 
opiskelun taitojen kehittŠmistŠ.  

Jos opetuskerroilla valmistetaan ruokaa, sen pitŠŠ liittyŠ kestŠvŠn 
kehityksen mukaisiin teemoihin ja tŠmŠ yhteys pitŠŠ avata 
keskustelemalla siitŠ oppilaiden kanssa.  

HYVI€ VINKKEJ€  !  Tyšskentelyaikaa on hyvŠ varata noin 20 minuuttia tyšpistettŠ 
kohden.  

 
OPPITUNNIN VALMISTELU 
TARVITTAVAT  

MATERIAALIT  

JA V€LINEET 

" Tarvittavien materiaalien hankinta (kynŠt, paperit, pahvit, eri vŠrejŠ). 
 

DIGITAALISET V€LINEET: 



"  Tablettitietokoneita kŠytetŠŠn tiedon hankintaan, videoiden 
katsomiseen, muistiinpanojen tekemiseen ja kuvien ottamiseen 
tyšpisteiltŠ. 

"  QR-koodien tekemiseen tarvittavien appsien toiminta pitŠŠ varmistaa 
ennen opetuskertoja.  

ETUK€TEIS-
VALMISTELU 

" Opettaja voi etukŠteen laatia sivuston (esim Padlet), josta oppilaat 
lšytŠvŠt erilaisia linkkejŠ tietolŠhteisiin, joita tarvitaan tehtŠvien 
rakentamisessa.  

"  Kahoot-kyselyiden tekeminen ensimmŠisen ja toisen opetuskerran 
loppukoontaa varten.  

"  Powerpoint-sivu (tai kŠsitekartta), jonka avulla kerrataan pŠŠasiat 
toisen opetuskerran alussa.  

L€HDE-
VIITTEIT€ 

" T-paidan elinkaari: 
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY&t=16s 

" YleAreena: Verta, hikeŠ ja t-paitoja, jakso 7. https://areena.yle.fi/1-
50183634 

" Fletcher, K. (2008). Sustainable fashion & textiles. Design Journeys. 
London: Earthscan.  

"  Karell, E. (2013). Planned continuity: Multi-life garments through 
modular structures & supplemental services. Teoksessa K. NiinimŠki 
(toim.), Sustainable fashion: New approaches (s. 110-123). Helsinki: 
Aalto University.  

"  NiinimŠki, K. (2013a). Tenents of sustainable fashion. Teoksessa K. 
NiinimŠki (toim.), Sustainable fashion: New approaches (s. 12-29). 
Helsinki: Aalto University.  

"  NiinimŠki, K. (2013b).Values and green aesthetics. Teoksessa K. 
NiinimŠki (toim.), Sustainable fashion: New approaches (s. 32-37). 
Helsinki: Aalto University.  

 
 
  



LIITE 12.1 Suunnitelmalomake  
 
 
RyhmŠn jŠsenet: ________________________________________________________  

TehtŠvŠn aihe: _________________________________________________________  

TehtŠvŠn oppimistavoite:_________________________________________________  

TehtŠvŠn kuvaus: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 Tarvittavat materiaalit: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Arvio tehtŠvŠn suorittamiseen kuluvasta ajasta:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
 



LIITE 12.2 Amazing race-seikkailun rastit  
 
RASTI 1: Vaatteen hinnan muodostuminen  
Materiaalit: Tulostettuna vaatteen tuottokohteet ja summat  
 
Ohjeistus: Vaatteilla on pitkŠ matka, ennen kuin ne pŠŠtyvŠt kauppaan. Tuotot vaatteesta siis 
jakautuvat usealle taholle. TehtŠvŠn tarkoituksena on yhdistŠŠ vaatteen eri tuottokohteet oikean 
summan kanssa. Ota huomioon, ettŠ vaikka paita maksaisikin enemmŠn eri merkkisenŠ, ei se 
tarkoita, ettŠ puuvillan viljelijŠ tai vaatteen valmistaja saisi siitŠ suurempaa korvausta. Halpojen 
ja kalliiden merkkien vaatteet usein valmistetaan samoissa tehtaissa. Vain merkkilappu on eri - 
merkki vain saa isomman osan tuotoista. 
 
H&M /vastaava pikamuotimerkki T-paita 10!  
JŠlleenmyyjŠ 3,06 ! 
Verot 1,94 ! 
Merkki, hallinto ja markkinointi 2,50 !  
Kuljetus 1,10 ! 
Vaatteen valmistus tehdas 1,20 !  
Vaatteen valmistaja 0,10 !  
Puuvillan viljelijŠ 0,10 ! 
 
Suomalaisen yrityksen neulepaita 189!  
JŠlleenmyyjŠ 77 !  
Verot 36 ! 
Merkki, hallinto ja markkinointi 25 ! 
Vaatteen tuotanto suomalaisessa tehtaassa 50 ! (tehdas, tyšntekijŠ, materiaalit ja kuljetus)   
 
Lisätehtävä: Lue oheinen artikkeli pŠdillŠ tai omalla puhelimella  
https://www.weecos.com/fi/tuotteen-hintarakenne  
 
Lähteet:  
Artikkeli vaatteen hinnanmuodostuksesta: https://www.is.fi/mystyle/art-2000005914520.html  
  
 
RASTI 2: Vaatteen huolto  
 
Materiaalit:  
- Nukkakampa ja vaateharja  
- Sumutepullo  
- Neuleita tai muita villavaatteita  
 
Ohjeistus: Ostaessasi vaatteen sinun on myšs hyvŠ osata huoltaa sitŠ. Villavaatteet helposti 
nyppyyntyy kŠytšssŠ, jonka takia niitŠ on hyvŠ harjata ja kŠsitellŠ nukkakammalla, jotta ne 
sŠilyvŠt hyvŠssŠ kunnossa. PitŠmŠllŠ hyvŠŠ huolta vaatteistasi pidennŠt sen kŠyttšikŠŠ.  
 



1. Nukan poisto nukkakammalla Aloita kampaaminen hellŠsti ja lisŠŠ tarvittaessa painetta, 
kunnes nypyt irtoavat.  
2. Harjaus Harjaa pinta lŠpi vaateharjalla tasaisella alustalla.. Harjaus puhdistaa pšlyn ja 
irronneet kuidut sekŠ tasoittaa pinnan. Voit tarvittaessa sumuttaa vaatteelle vettŠ, jotta pšly ja 
kuidut irtoavat paremmin.  
 
Lähteet:  
Villaneuleiden hoito: https://www.arkiveatelier.com/hienojakoiset-
villaneulokset/?v=f0aa03aaca95  
   
 
RASTI 3: Vaatteiden kierrätys ja uusiokäyttö  
 
Tarvitaan:  
- 4 eri pahvilaatikkoa, erilaisia kierrŠtettŠviŠ vaatteita.  
- kierrŠtettŠvŠt vaatteet esimerkiksi: Housut, joissa rikkinŠinen vetoketju, hyvŠkuntoinen 
villapaita, t-paita, jossa pieni reikŠ, sukkapari, lakana, kŠsipyyhe 
 
Ohjeistus: Oppilaat saavat eteensŠ erilaisia vaatteita. Oppilaiden tehtŠvŠ on tutkia vaatteita ja 
pohtia, miksi ne ovat pŠŠtyneet kiertoon, voisivatko he itse kŠyttŠŠ kyseistŠ vaatetta. TŠmŠn 
jŠlkeen heidŠn tulee lajitella vaatteet kolmeen eri laatikkoon, sen mukaan miten he vaatteet 
kierrŠttŠisivŠt. Laatikot on nimikoitu kirpputori, vaatekerŠykset, poistotekstiilinkerŠys. TŠrkeŠŠ 
on huomata, ettei kaikkien vaatteiden kohdalla vŠlttŠmŠttŠ ole yksiselitteistŠ oikeaa 
kierrŠtystapaa. Siksi oppilaiden olisi tŠrkeŠŠ pystyŠ perustelemaan ratkaisujaan. Kun oppilaat 
ovat lajitelleet vaatteet, pohditaan yhdessŠ mitŠ kaikki eri vaatekerŠykset tekevŠt vaatteillaan.  
 
Kirpputorit: 
 + Vaatteet pŠŠtyvŠt kŠyttššn  
- vaatii jonkin verran vaivaa myyjŠltŠ  
- vaatteiden menekki ei ole taattu  
Kirpputoreilla voi kierrŠttŠŠ ehjiŠ, hyvŠkuntoisia vaatteita. Kun laitat vaatteita myyntiin, mieti 
aina onko myymŠsi vaate vielŠ sellainen, ettŠ joku tahtoisi sen ostaa.  
 
Vaatekeräykset (esim. UFF, Fida, Punainen risti, Pelastusarmeija, kierrätyskeskukset):  
+ helppoja kuluttajalle, vaatteita ei tarvitse lajitella, myydŠ tai kierrŠttŠŠ itse  
-Vaatteiden lopullisesta sijoituskohteesta ei aina ole selvyyttŠ. Osa ketjuista vie huonokuntoisia 
vaatteita eteenpŠin esimerkiksi muualle Eurooppaan ja Afrikkaan. 
VaatekerŠyksiin vietŠvien vaatteiden tulisi olla ehjiŠ ja puhtaita ja kŠyttškuntoisia! Vaatteen 
kierrŠtyksestŠ vastaavilla tahoilla ei ole mahdollisuuksia pestŠ vaatteita ennen 
myyntiŠ.  VaatekerŠyksillŠ on eroja siinŠ minkŠlaista tavaraa ne vastaanottavat ja miten ne 
vastaanotetun tavaran kŠsittelevŠt. Tekstiilien lajittelu vaatii paljon tyšvoimaa, ja kiertoon 
kelpaamattomat vaatteet aiheuttavat jŠrjestšille jŠtteenkŠsittelykuluja. NŠitŠ kuluja vŠlttŠŠkseen 
osa jŠrjestšistŠ (esimerkiksi UFF ja Punainen risti) myyvŠt myyntiin Suomessa kelpaamattomat 
tekstiilit kierrŠtys tukuille Saksaan.  
 
 



Poistotekstiilinkeräys  
+ Ottaa vastaan huonokuntoisia tekstiilejŠ, joita ei enŠŠ pysty myymŠŠn eteenpŠin  
- Esimerkiksi sorttiasemat perivŠt kierrŠtyksestŠ maksun  
PoistotekstiilinkerŠykseen voit viedŠ huonokuntoisia tekstiilejŠ. PoistotekstiilinkerŠykseen ei 
kuitenkaan saa laittaa voimakkaasti haisevia tekstiilejŠ, mattoja, kenkiŠ, laukkuja, všitŠ, 
alusvaatteita, sukkia, sukkahousuja, tyynyjŠ, peittoja, pehmusteita, pehmoelŠimiŠ  
 
Sekajäte  
-SekajŠtteeseen voi laittaa esimerkiksi šljyiset, mŠrŠt tai haisevat tekstiilit, jotka eivŠt kelpaa 
kierrŠtykseen  
-Esimerkiksi Helsingin seudulla sekajŠtteestŠ valmistetaan kaukolŠmpšŠ ja sŠhkš polttamalla.  
 
Lisätehtävä:  
Seuraavaksi oppilaat saavat pohtia, miksi vaatteita laitetaan kiertoon. He voivat pohtia, mitŠ he 
ovat itse tehneet vanhoille vaatteilleen ja esimerkiksi sitŠ ostavatko/ostaisivatko he itse vaatteita 
kirpputoreilta. LisŠksi voidaan pohtia, mihin muualle kŠyttŠmŠttšmŠksi jŠŠneitŠ vaatteita voi 
sijoittaa.  
 
MistŠ syystŠ vaatteita laitetaan kiertoon?  
- VŠŠrŠ koko tai tyyli?  
- Tilaa uusille vaatteille 
 - Vaatteet eivŠt enŠŠ kŠyttškuntoisia  
 
TekstiilejŠ voi aiemmin mainittujen kierrŠtystapojen lisŠksi esimerkiksi  
- Korjata ja tuunata  
- Leikata matonkuteiksi  
- KŠyttŠŠ siivousrŠttinŠ  
- Lahjoittaa elŠinsuojeluyhdistyksille  
 
LŠhteet:  
KierrŠtys ja tekstiilijŠtteet: https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/lajittelu-ja-
kierratys/tekstiilijatteen-kierratys 
 
 
 
RASTI 4: Vaateteollisuuden tulevaisuus  
 
Materiaalit: Tulostettuna/lapuille kirjoitettuna ratkaisut ja lopputulokset  
 
Alustus: Vaateteollisuus tuottaa pŠŠstšjŠ yhtŠ enemmŠn kuin kansainvŠlinen lento-ja 
laivaliikenne yhteensŠ. Vaatteet saastuttavat koko elinkaarensa ajan aina kuiduntuotannosta 
vaatteen hŠvittŠmiseen saakka. Kulutustottumuksemme ovat siis kestŠmŠttšmiŠ. Kuluttajan 
kannalta helpoin tapa vaikuttaa vaatetuotannon pŠŠstšihin, on kŠyttŠŠ vaatetta mahdollisimman 
pitkŠŠn. Teknologia on myšs yksi vastaus ongelmaan: uudenlaisilla laitteilla voidaan tehdŠ 
kuitua kierrŠtetyistŠ tekstiileistŠ tai uusista, ekologisemmista materiaaleista, kuten koivusta. 



Myšs oikeanlaisella hoidolla ja korjaamisella voidaan vaikuttaa. Tarvitaan siis uudenlaisia 
innovaatioita, mutta myšs muutos kulutustottumuksiin.  
 
Ohjeistus: EdessŠnne on lajitelma ratkaisuja vaateteollisuuden ongelmiin. Mukaan on lajiteltu 
myšs nŠiden ratkaisujen lopputulokset. YhdistŠkŠŠ ratkaisut sopiviin lopputuloksiin! EntŠ 
keksittekš muita ratkaisuja vaateteollisuuden tulevaisuuteen?  

 
 
Lisätehtävä: Lue oheinen artikkeli tablettitietokoneella tai omalla puhelimella Halpavaatteen 
todellinen hinta: https://yle.fi/uutiset/3-10309581 
 
 
 
  



LIITE 12.3 Itsereflektiolomake  
 
 

1. MitŠ uutta opit? Kerro esimerkkejŠ.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. MitkŠ asiat ovat sinun mielestŠsi tŠrkeitŠ vaatteita ostaessa?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. MillŠ tavoin voit omalla toiminnallasi pidentŠŠ vaatteen elinkaarta?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Kuvaile omaa onnistumistasi ryhmŠtyšskentelyssŠ. (Kuinka huomioit muita? MillŠ tavoin 

autoit ryhmŠŠsi onnistumaan? Miten voisit parantaa omaa ryhmŠtyšskentelyŠsi?)  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 


