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KOTITALOUS – VUOSILUOKAT  7-9 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, 
asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. 
Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden 
tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa 
kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. 
Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen 
ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa. 
 

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan 
taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä 
huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja 
yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen. 
 

Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee 
erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen 
oppimista. Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet. Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista 
tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen ja opetus 
ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla. 
 

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa 
opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen. 
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Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa 

seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä 
työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus 
oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia 
ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä 
harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja 
taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. 
 

Kotitalouden oppimisympäristöt pyritään pitämään monipuolisina. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin 
verkko-oppimisympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. 

Työtapojen- ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. Kotitalouden 
työskentelymenetelminä käytetään käytännön työskentelyä ryhmässä, työpiste- ja yhteistoiminnallista opiskelua, vertaisoppimista, tutkivaa oppimista, 
mielle-/käsitekarttoja, esitelmiä, projekteja, aistien ja luovuuden hyödyntämistä, opetusvideoita, tiedon etsimistä ja kriittistä arviointia eri tietolähteistä 
(monilukutaito), vihkotyöskentelyä/oman oppimateriaalin tuottamista, kotitehtäviä, vapaaehtoisia oman oppimisen osoittamia kotitehtäviä, 
monipuolisia oppimisympäristöjä, vierailuja ja vierailijoita. 

 

Ohjaus eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan 
ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja 
tietoperustaiseksi. Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnittelussa. 
Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt. 
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan 
käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja 
oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa 
arjessa. 



3 
 

Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta edellyttävään työelämään. 
 

Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja 
toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota 
kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja 
hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen 
edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy 
kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kotitalous-oppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 
Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko yhteisen kotitalouden opetuksen ajan vahvistuvana ja etenevänä oppimisena. Päättöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 
osalta. 
 

Tunneilla käytävän jatkuvan palautteen lisäksi, oppilaan kanssa käydään kahdenkeskinen kannustava arviointikeskustelu vähintään kerran 7.-9- 

luokan aikana. 

 

Laaja-alainen osaaminen kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Kotitalouden tunneilla oppilaat oppivat kokemuksen, toiminnan ja oivaltamisen kautta. Oppikokonaisuudet rakentuvat loogiseksi jatkumoksi oppilaiden 
oppiessaan ikätasollaan taitoja jo opittujen asioiden lisäksi. Oppilaat oppivat vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa. Oppilaita rohkaistaan ja 
tuetaan kotitalouden käytännön työskentelyyn ja ohjataan toisten oppilaiden huomioon ottamisessa ja oman minäkuvan rakentumisessa. 
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L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilas oppii ymmärtämään suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin olevan osa länsimaista ruokakulttuuria. Oppilas tutustuu kotitalouden työtapojen 
avulla maailman ruokakulttuureihin ja tapohin. Kotitalous on oppiaine, jossa oppilaat oppivat vuorovaikutustaitoja yhdessä. Ilmaisulliset taidot sekä 
tunteiden käsittely ja hyvät tavat kehittyvät yhdessä toimiessa ja työskennellessä. Oppilasta kannustetaan luovaan ja kestävään kotitalouden 
toimintaan. 
 

L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
Oppilas tunnistaa ruuan ja kotitalouden valintojensa  vaikutuksia omaan hyvinvointiinsa ja oppii huolehtimaan kotitalouden työskentelytilastaan ja 
työskentely-ympäristönsä turvallisuudesta. Hän ymmärtää ruuanlaiton merkityksen edistävän terveyttä ja auttavan hallitsemaan arkea. Oppilas 
harjoittelee arjenhallintaa  erilaisten kotitalouden harjoitusten  avulla. Yhteistyössä oppilas kehittää ihmissuhdetaitojaan. Osallistumalla 
ryhmätyöskentelyyn hän oppii ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, mikä vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta ja itsetuntoa.  
 

 
L4: Monilukutaito 
Oppilas oppii lukemaan reseptejä ja kotitalouden symboleja ja merkintätapoja.  Oppilas tutustuu kotitalouden eri välineisiin ja työtapoihin ja soveltaa 
oppimaansa sekä kehittää monilukutaitoaan. Kotitalouden monilukutaito kehittyy aktiivisesti tekemällä, kokemalla ja kuuntelemalla sekä ohjatulla 
kasvatuksella ja kotitalouden opetuksella. 
 

L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 
Oppilas oppii hyödyntämään, vertaamaan, soveltamaan ja käyttämään tietotekniikan mahdollisuuksia kotitalouden eri osa-alueilla. Tietotekniikkaa 
voidaan hyödyntää esim. tiedonhaussa tai tekemällä verkossa yhteistyötä toisten kanssa.  
 
L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaalle esitellään kotitalous ammatillisesta näkökulmasta, jonka kautta kannustetaan oppilasta kotitaloudelliseen tekemiseen ammattina.  
Ammattilaisten vierailut ja yhteistyömenetelmät oppilaiden kanssa edesauttavat luovan työn arvostamista. Samalla ohjataan oppilaita hyödyntämään 
kotitaloutta työelämätaitona. Rohkaistaan oppilaita oma-aloitteisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja ajankäytön suunnitteluun harjoitustilanteissa sekä 
sietämään epäonnistumisia ja jännitystä kotitaloudellisessa  tekemisessä. 
 

L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Oppilas tutustuu kotitalouden merkitykseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä, ja samalla huomioidaan kotitalous ja ruokakulttuuri osana 
yhteiskunnallista kulttuuri - ja terveyspolitiikkaa. Omassa kouluyhteisössään oppilaita rohkaistaan kehittämään yhteistä toimintakulttuuria 
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osallistumalla tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyihin. Kotitalouden työskentelyssä opetellaan lisäksi ryhmän osana toimimista sekä työskentelyssä 
ilmenevien ristiriitojen ja tunteiden käsittelemistä. Kestävää kehitystä tuetaan käytännön työskentelyssä ja siihen oppilasta ohjataan. 
 

Kotitalouden tavoitteet ja sisällöt vuosiluokilla 7-9 

Kotitalouden opetuksen teesit: 

Kotitalouden opetuksessa lähtökohtana on aina kokemuksellinen oppiminen, käsillä tekeminen ja yhdessä työskenteleminen. Oppilas oppii kokemalla 

ja tekemällä. Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilasta. 

 

Tiedollinen aines opitaan käytännön kokemuksen yhteydessä ja sen kautta. Tieto on alisteista tekemiselle: sämpylöiden leipomista opitaan leipomalla 

sämpylöitä. 

 

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa. Kotitalouden opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja ja harjoitellaan ryhmässä 

toimimista. Kotitalouden oppiminen on tavoitteellista toimintaa, jossa tavoitetta tärkeämpää on itse toiminta. 

 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri 
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen 
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa 
 

Käytännön toimintataidot 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
Tiedonhallintataidot 

 

 

v
l 

Tavoitteen 
täsmennys 
T1-T5 

Sisällöt 
S1, S2, S3 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 
 

Laaja
-
alain
en 
oppi
mine
n 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamise
n kuvaus 
arvosanall
e 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9 
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7 T1 Ohjata ja 
rohkaista 
oppilasta 
suunnittelem
aan ja 
arvioimaan 
työtä ja 
toimintaa. 

Oppilas harjoittelee ohjeen 
lukemista, tulkitsemista ja 
noudattamista. 
Oppilasta ohjataan 
suunnittelemaan ja  
arvioimaan omaa työtään 
ja toimintaansa. 

● peruselintarvikkeide
n ja raaka-aineiden 
valinta ja 
käyttäminen 
taloudellisesti ja 
hygieenisesti 

● työn etenemisen 
suunnittelu ja 
arviointi  

Oppilas oppii 
suunnittelema
an työn 
tekemisen, 
tekemään 
työtehtävän ja 
tarkastelemaa
n omaa 
työtään ja 
toimintaansa 

L3 Työn 
suunnittelu ja 
toteuttamine
n sekä oman 
toiminnan 
tarkastelu 

Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää joitakin 
työprosessiin 
kuuluvia 
työtehtäviä. 
Oppilas tarvitsee 
paljon ohjausta 
ja apua työn 
suunnittelemises
sa ja 
toteuttamisessa. 

Oppilas 
suunnittele
e, 
organisoi ja 
kuvailee 
omaa 
työtänsä ja 
toimintaans
a 
työvaiheitta
in 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas 
suunnittelee ja 
työskentelee 
työvaiheittain 
annettuja 
ohjeita 
soveltaen sekä 
kuvailee omaa 
osaamistaan 
oman 
työskentelyn 
tarkastelun 
avulla. 

Oppilas 

suunnittelee ja 

työskentelee 

itsenäisesti sekä 

perustelee omaa 

työskentelyään ja 

toimintaansa. 

T2 Ohjata 
oppilasta 
harjoittelema
an 
kädentaitoja 
sekä 
kannustaa 
luovuuteen ja 
esteettisyyden 
huomioimisee
n. 

Oppilasta ohjataan 
toteuttamaan omaa työtään 
ja toimintaansa. 
Oppilas harjoittelee 
kotitalouden 
peruskädentaitoja  ja 
työskentelymenetelmiä 
toimien hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti. 

● kuoriminen, 
pilkkominen, 
peseminen, 
alustaminen, 
leikkaaminen 

● käytännön 
kotitehtävät 

Oppilas oppii 
kotitalouden 
kädentaitoja ja 
kokeilee 
erilaisia 
työtapoja. Hän 
oppii ottamaan 
huomioon 
toiminnassaan 
luovuuden ja 
estetiikan. 

 
 

L2, 
L3 

Kädentaidot 
kotitalouden 
perustehtävi
en 
toteuttamise
ssa, luovuus 
ja estetiikka 

Oppilas 
suoriutuu 
ohjatusti 
kädentaitoja 
edellyttävistä 
yksittäisistä 
työtehtävistä. 

Oppilas 
suoriutuu 
annetuista 
kädentaitoj
a 
edellyttävis
tä 
työtehtävist
ä. Oppilas 
tietää, että 
työtehtäviä 
voi 
toteuttaa 
luovasti 
monella 
tavalla ja 
että 
estetiikalla 

Oppilas 
suoriutuu 
itsenäisesti ja 
soveltaa 
tavallisimpia 
työtapoja 
kädentaitoja 
edellyttävissä 
kotitalouden 
tehtävissä. 
Oppilas ottaa 
huomioon 
yksittäisiä 
esteettisiä 
näkökulmia. 

Oppilas osaa 
käyttää luovasti ja 
perustellen 
erilaisia 
kädentaitoja ja 
työtapoja 
kotitalouden 
tehtävissä. 
Oppilas 
perustelee 
luovuuden ja 
estetiikan 
merkitystä ja 
ottaa nämä 
huomioon osana 
kokonaisuutta. 
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● onnistumisen 
kokemukset 
työskentelyssä ja 
innostus 
kotitaloustöiden 
harrastamiseen, 
harrastuneisuusteht
ävät 

● Oppilasta ohjataan 
ja kannustetaan 
harjoittelemaan 
luovuutta 
soveltamalla ja 
korvaamalla raaka-
aineita. 

● Oppilasta ohjataan 
ottamaan huomioon 
esteettisyys ruoan 
esillepanossa ja 
kattamisessa. 

on 
merkitystä. 

T3 Ohjata ja 
rohkaista 
oppilasta 
valitsemaan ja 
käyttämään 
hyvinvointiae
distävästi ja 
turvallisesti 
sekä 
kestävän 
kulutuksen 
mukaisesti 
materiaaleja, 
työvälineitä, 

Oppilas harjoittelee 
kotitalouden kädentaitoja ja 
perusruuanvalmistustaitoja 
ja menetelmiä 
hygieenisesti, turvallisesti 
ja kestävästi.  
Oppilasta ohjataan 
käyttämään kotitalouden 
käsikäyttöisiä 
perustyövälineitä, 
perussähkölaitteita ja 
perusruuanvalmistus- ja 
leivontavälineitä.  

Oppilas oppii 
valitsemaan ja 
käyttämään 
raaka-aineita, 
materiaaleja, 
työvälineitä ja 
teknologiaa 
kestävää 
elämäntapaa 
edistävästi. 

L3, 
L4, 
L5, 
L7 

Kuluttajataid
ot sekä 
terveyden 
edistäminen 
ja 
teknologian 
käyttö 
 

Oppilas 
harjoittelee 
valitsemaan ja 
käyttämään 
annettuja 
materiaaleja tai 
työvälineitä 
yksilöllisesti 
ohjattuna. 

Oppilas 
valitsee ja 
käyttää 
raaka-
aineita, 
materiaalej
a, 
työvälineitä 
tai 
teknologiaa 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas 
soveltaa 
kestävän 
elämäntavan 
tietoja ja taitoja 
käyttäessään 
raaka-aineita, 
materiaaleja, 
työvälineitä tai 
teknologiaa. 

Oppilas valitsee, 
käyttää ja 
perustelee 
kestävää 
elämäntapaa 
tukevia raaka-
aineita, 
työvälineitä, 
materiaaleja tai 
teknologiaa. 
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laitteita ja 
teknologiaa. 

Oman asun ja kodin 
perustekstiilien 
huoltaminen 
Oppilasta kannustetaan ja 
rohkaistaan käyttämään 
kodinteknologiaa. 

● kuva/kuvasarja 
kotitehtävästä ja 
sen työvaiheista 

● onnistumisen 
kokemukset 
työskentelyssä ja 
innostus 
kotitaloustöiden 
harrastamiseen, 
harrastuneisuusteht
ävät 

 

T4 Ohjata 
oppilasta 
suunnittelma
an 
ajankäyttöää
n ja työn 
etenemistä 
sekä 
ylläpitämään 
järjestystä. 

Oppilasta ohjataan 
suunnittelemaan  ja  
arvioimaan omaa työtään 
ja toimintaansa. 
Oppilasta ohjataan 
harjoittelemaan 
ajankäyttöään ja 
ylläpitämään järjestystä. 

● järjestyksen 
ylläpitäminen 
työskentelyn aikana 

● keittiön ja kodin 
yleisen siisteyden ja 
hygienian 
ylläpitäminen 

Oppilas oppii 
toimimaan 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti 
vaiheittain ja 
järjestystä 
ylläpitäen sekä 
suunnittelema
an 
ajankäyttöään 
sen 
mukaisesti. 
 

L1, 
L3, 
L6 

Ajanhallinta 
ja 
järjestyksen 
ylläpitäminen 

Oppilas toimii 
aikataulussa ja 
ylläpitää 
tehtävien sekä 
työympäristön 
järjestystä 
ohjattuna. 

Oppilas 
ylläpitää 
työtehtävie
n 
järjestystä 
annettujen 
ohjeiden ja 
aikataulun 
mukaan 
erillisissä 
työvaiheiss
a. Oppilas 
tarvitsee 
ohjausta 
työympärist
ön 

Oppilas etenee 
ohjeiden 
mukaisesti 
vaiheittain ja 
ylläpitää 
työtehtävien ja 
työympäristön 
järjestystä. 
Oppilas 
suunnittelee ja 
ennakoi 
ajankäyttöään. 

Oppilas 
työskentelee 
itsenäisesti ja 
vastuullisesti sekä 
osaa perustella 
ajankäyttöään, 
työtehtävien ja 
työympäristön 
järjestyksen 
merkitystä ja 
toimintojen 
etenemistä osana 
oppimisympäristö
ä. 
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● ajankäytön ja työn 
etenemisen 
suunnittelu ja 
arviointi 

järjestykse
n 
ylläpitämis
essä. 

 T5 
Ohjata ja 
motivoida 
oppilasta 
toimimaan 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 
sekä ohjata 
kiinnittämään 
oppilaan 
huomiota 
käytettävissä 
oleviin 
voimavaroihi
n 

Oppilasta ohjataan ja 
motivoidaan toimimaan 
peruselintarvikkeiden ja 
raaka-aineiden valinnassa 
ja käyttämisessä 
taloudellisesti ja 
hygieenisesti. Oppilas 
harjoittelee turvallista, 
ergonomista ja 
voimavaralähtöistä 
työskentelyä. 

● lähiruoka-ajattelu 
● kauppavierailu 
● jätteiden lajittelu ja 

kierrättäminen 
● omien valintojen 

ympäristövaikutuste
n huomioiminen 
kuluttajanäkökulma
sta 

● itsetehty ruoka vs. 
teollinen ruoka 

● onnistumisen 
kokemukset 
työskentelyssä ja 
innostus 
kotitaloustöiden 
harrastamiseen, 
harrastuneisuusteht
ävät 

Oppilas oppii 
toimimaan 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 
kotitalouden 
toimintaympäri
stöissä ottaen 
huomioon 
käytettävissä 
olevat 
aineelliset 
voimavarat 

L3, 
L5, 
L7 

Turvallisuus 
ja 
voimavaroje
n kannalta 
kestävä 
toiminta 

Oppilas toimii 
hygieenisesti ja 
turvallisesti 
ohjattuna. 

Oppilas 
työskentele
e 
hygieenise
sti ja 
turvallisesti 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas 
työskentelee 
ohjeiden 
mukaisesti 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 
tai 
kustannusten 
ja 
energiankäytön 
kannalta 
tarkoituksenmu
kaisesti. 

Oppilas 
perustelee 
toimintaansa 
turvallisuuden, 
hygieenisyyden, 
ergonomian tai 
kustannusten ja 
energiankäytön 
näkökulmasta. 
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7 Tavoitteen 
täsmennys 
T6-T9 

Sisällöt 
S1, S2, S3 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 
 

Laaja
-
alain
en 
oppi
mine
n 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamise
n kuvaus 
arvosanall
e 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9 

 T6 Ohjata 
oppilasta 
harjoittelema
an kuuntelua 
sekä 
rakentavaa 
keskustelua, 
neuvottelutai
toja. 
 

Oppilasta ohjataan 
harjoittelemaan kuuntelua 
ja rohkaistaan 
neuvottelemaan ryhmässä.  

● opetuskeskustelu 
● työtehtävien 

tekemisestä 
sopiminen ja 
työtehtävien 
tasapuolinen 
jakaminen 

● oppilas harjoittelee 
toimimista yksin ja 
ryhmässä 
 

Oppilas oppii 
kohtaamaan, 
kuuntelemaan, 
keskustelemaa
n, 
neuvottelemaa
n ja sopimaan 
vertaisryhmäs
sä. 

L1, 
L2, 
L6, 
L7 

Kuuntelu, 
keskustelu ja 
argumentoint
i yhteisessä 
suunnitteluss
a 

 
 

Oppilas 
osallistuu 
satunnaisesti tai 
kysymysten 
tukemana 
keskusteluun 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

Oppilas 
osallistuu 
keskustelu
un, pyrkii 
kuuntelem
aan ja tuo 
esille omia 
näkökulmia 
yhteisissä 
suunnittelu
- ja 
työtilanteis
sa. 

Oppilas 
kuuntelee eri 
näkökulmia ja 
ilmaisee 
rakentavasti 
omia 
näkemyksiään 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

Oppilas on 
aktiivinen 
keskusteluissa ja 
ottaa eri 
näkökulmat 
huomioon sekä 
perustelee omat 
näkemyksensä 
rakentavasti. 
Oppilas 
kannustaa toisia 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 
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 T7 Aktivoida 
oppilasta 
tunnistamaan 
arjen rytmiä 
sekä 
kulttuurisesti 
erilaisia 
toimintaympäri
stöjä sekä 
kotitalouksie
n perinteitä. 

Oppilasta aktivoidaan ja 
ohjataan 
ongelmanratkaisuun 
erilaisissa kotitalouden 
arjen tilanteissa ja 
ympäristöissä.  

● oppilas harjoittelee 
kuuntelua ja 
rakentavaa 
keskustelua 
oppimistehtävien 
suunnittelussa ja 
toteuttamisessa 

● vuorovaikutuksellise
t oppimistilanteet 
erilaisissa 
oppimisympäristöis
sä  

● neuvotteleminen 
vuorovaikutustilante
essa 

● toisen ihmisen ja 
erilaisten kulttuurien 
huomioiminen 

● suvaitsevaisuus ja 
toisen kunnioitus 

Oppilasta ohjataan 
kestävään elämäntapaan 
kiinnittämällä huomiota 
ympäristötietoisuuteen ja 
kotitalouksien perinteisiin 
osana arjen valintoja. 

Oppilas oppii 
tunnistamaan, 
miten arki 
erilaisissa 
kotitalouksissa 
rakentuu ja 
ajallisesti 
järjestäytyy. 
Hän oppii 
kohtaamaan 
hyväksyvästi 
kotien 
kulttuurista 
monimuotoisu
utta. 

L2,L3 Arjen 
rakentumise
n ja 
kotitalouksie
n 
erilaisuuden 
hahmottamin
en 

Oppilas nimeää 
arkirutiineja sekä 
tunnistaa 
erilaisia 
kotikulttuureita. 

Oppilas 
kuvailee 
arkirutiineja
, arjen 
rakentumis
ta, 
kotitalouksi
en 
perinteitä 
ja erilaisia 
kotikulttuur
eita. 

Oppilas 
määrittelee 
arjen 
rakentumista ja 
kotitalouksien 
arkirutiineja 
erilaisissa 
kotikulttuureiss
a. 

Oppilas 
perustelee 
kotitalouksien 
arjen 
rakentumista ja 
erilaisten 
kotikulttuurien 
ajankäyttöä. 
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● kotiseudun  
tyypilliset 
perinneruuat 

● suomalaisen 
ruokaperinteen 
vaaliminen ja 
kunnioittaminen 

● tapakulttuuri ja 
paikallisuuden 
kunnioittaminen, 
esimerkiksi muikut, 
karjalanpiirakat 
 

 T8 Ohjata 
oppilasta 
työskentelem
ään yksin ja 
ryhmässä 
sekä 
sopimaan 
työtehtävien 
jakamisesta ja 
ajankäytöstä. 

Oppilasta ohjataan ja 
kannustetaan 
harjoittelemaan kuuntelua, 
ohjeen tulkitsemista ja 
rohkaistaan 
neuvottelemaan ja 
toimimaan ryhmässä.  

● vuorovaikutuksellise
t oppimistilanteet 

● työtehtävien 
tekemisestä 
sopiminen ja 
työtehtävien 
tasapuolinen 
jakaminen 

● hyvät tavat ja oman 
käytöksen merkitys 
ryhmän jäsenenä 

Oppilas oppii 
työskentelemä
än itsenäisesti 
sekä osana 
ryhmää ja 
yhteistä 
työtehtävää. 
Hän oppii 
sopimaan 
työtehtävien 
jakamista. 

L3, 
L6, 
L7 

Voimavaroje
n 
käyttäminen 
ja yhteisten 
sopimusten 
tekemisen 
oppiminen 

Oppilas 
harjoittelee 
yksilöllisesti 
ohjattuna 
itsenäistä 
työskentelyä ja 
osallistuu 
ryhmän 
toimintaan 
satunnaisesti. 

Oppilas 
harjoittelee 
itsenäistä 
työskentely
ä ja 
vastuunott
oa omasta 
työstään ja 
osallistuu 
ryhmän 
toimintaan 
yhdessä 
sovitulla 
tavalla. 

Oppilas 
työskentelee 
yksin ja 
ryhmässä sekä 
pyrkii 
toimimaan 
rakentavasti ja 
työtehtävistä 
neuvotellen. 
Oppilas tietää, 
mitä tarkoittaa 
tasapuolinen 
työnjako sekä 
pääsee 
sopimukseen 
työtehtävien 
jakamisesta 
osallistumalla 

Oppilas toimii 
itsenäisesti ja 
tasapuolisesti 
sekä toimii 
ryhmässä 
yhteistyökykyisest
i ja vastuullisesti. 
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● vastuu omasta ja 
ryhmän toiminnasta 

päätöksenteko
on. 

 T9 
Kannustaa 
oppilasta 
toimimaan 
hyvien 
tapojen 
mukaisesti 
vuorovaikutust
ilanteissa 
sekä 
pohtimaan 
oman 
käytöksen 
merkitystä 
ryhmän 
toiminnassa. 

Oppilasta ohjataan hyviin 
tapoihin, toista ihmistä 
kunnioittavaan käytökseen 
ja huomioon ottamiseen 
sekä vuorovaikutukseen. 

● keskustelu ja 
neuvottelu  

● tasapuolinen 
työnjako ja vastuun 
ottaminen kodeissa 

● yhteinen 
ruokailutilanne 

● vastuun ottaminen  
omasta 
käytöksestä, 
tekemisestä ja 
omista valinnoista 

● vastuun ottaminen 
ryhmän toiminnasta 

● sosiaalinen vastuu 
ja välittäminen 

Oppilas oppii 
tunnistamaan 
asioita, jotka 
liittyvät 
huomaavaisee
n kohteluun, 
tapakulttuuriin 
ja 
vuorovaikutusti
lanteissa 
toimimiseen. 

L1, 
L4 

Toisten 
oppilaiden 
huomaavain
en kohtelu ja 
tapakulttuurii
n mukainen 
käytännön 
toiminta 
oppitunnin 
vuorovaikutu
stilanteissa 

Oppilas tietää, 
että tapakulttuuri 
vaikuttaa 
vuorovaikutustila
nteisiin. 

Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää 
tapakulttuu
riin ja 
toisten 
huomaavai
seen 
kohteluun 
liittyviä 
asioita. 

Oppilas osaa 
toimia 
tapakulttuuria 
noudattaen. 

Oppilas osaa 
perustella 
tapakulttuuria ja 
toisten ihmisten 
huomaavaista 
kohtelua sekä 
niihin liittyviä 
käytännön 
toimintatapoja. 

7 Tavoitteen 
täsmennys 
T10-T13 

Sisällöt 
S1, S2, S3 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 
 

Laaja
-
alain
en 
oppi
mine
n 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamise
n kuvaus 
arvosanall
e 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9 
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T10 
Kannustaa 
oppilasta 
arvioimaan ja 
hankkimaan 
kotitalouteen 
liittyvää tietoa 
ja ohjata 
käyttämään 
luotettavaa 
tietoa 
valintojen 
perustana. 

Oppilasta kannustetaan  
arvioimaan kotitalouteen 
liittyvää tietoa ja ohjataan 
oppilasta käyttämään 
luotettavaa tietoa 
valintojensa perustana. 

● pakkausmerkinnät 
● hinta ja mistä se 

muodostuu 
● lähiruoka ja 

kotimaisuus 
● lajittelu ja 

kierrättäminen, 
yritysvierailu 

● ympäristötietoisuus 
osana arjen 
valintoja 

● ravitsemussuosituk
set 

● tekstiilihuolto 
● tvt opetuksessa 

Oppilas oppii 
hakemaan ja 
vertailemaan 
tietoa sekä 
tunnistamaan 
kotitalouteen 
liittyviä 
luotettavia 
tietolähteitä 
valintojensa 
perustana. 

L1,L4 Tietojen 
hankinta ja 
käyttö 

Oppilas hakee 
kotitalouteen 
liittyvää tietoa 
annetuista 
lähteistä 
yksilöllisesti 
ohjattuna. 
Tietojen 
hyödyntäminen 
ja tulkitseminen 
on vähäistä. 

Oppilas 
hakee 
kotitaloutee
n liittyvää 
tietoa 
itselleen 
tutuista ja 
annetuista 
lähteistä ja 
käyttää 
niitä 
toiminnass
aan. 

Oppilas tietää, 
mistä ja miten 
kotitalouteen 
liittyviä tietoja 
voidaan hakea. 
Oppilas arvioi 
tietojen 
käytettävyyttä 
ja lähteiden 
luotettavuutta. 

Oppilas hakee 
kotitalouteen 
liittyviä tietoja eri 
tietolähteistä. 
Oppilas arvioi 
tiedon ja 
lähteiden 
luotettavuutta ja 
käytettävyyttä ja 
valitsee tehtävään 
sopivat lähteet. 
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 T11 
Harjaannutta
a oppilasta 
lukemaan, 
tulkitsemaan 
ja arvioimaan 
toimintaohjei
ta, merkkejä 
ja symboleja, 
jotka 
käsittelevät 
kotitaloutta ja 
lähiympäristöä
. 

Oppilasta ohjataan 
ongelmanratkaisuun 
erilaisissa kotitalouden 
arjen tilanteissa ja 
ympäristöissä.  

● pakkausmerkinnät, 
hoito-ohjemerkit, 
symbolit 

● energian 
säästäminen 

● lähiruoka, luomu, 
reilukauppa, 
kotimaisuus, 
puolivalmisteet 

● kodinkoneiden ja 
laitteiden valinta ja 
käyttäminen 

Oppilasta ohjataan 
kestävään elämäntapaan 
kiinnittämällä huomiota 
ympäristötietoisuuteen ja 
kotitalouksien perinteisiin ja 
hyvinvointiin osana arjen 
valintoja. 

● kotiseudun  
tyypilliset 
perinneruuat 
 

Oppilas oppii 
tulkitsemaan ja 
käyttämään 
kotitalouden 
toimintaohjeita 
ja oppii 
nimeämään 
tyypillisiä 
kotitalouden 
merkkejä ja 
symboleja 
sekä 
tulkitsemaannii
tä arjen 
ilmiöiden 
yhteydessä. 
 

 
 

L4 Toimintaohje
iden, 
merkkien ja 
symbolien 
käyttäminen 

Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää 
yksittäisiä 
toimintaohjeita ja 
merkkejä. 

Oppilas 
tunnistaa, 
nimeää, 
luokittelee 
ja käyttää 
kotitaloude
n 
toimintaohj
eita ja 
merkkejä 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas 
soveltaa 
toiminnassaan 
kotitalouden 
toimintaohjeita, 
merkkejä ja 
symboleita. 

Oppilas 
perustelee 
kotitalouden 
toimintaohjeiden, 
merkkien ja 
symboleiden 
käyttöä eri 
toiminnoissa. 

 T12 Ohjata 
oppilasta 
ongelmanrat
kaisuun ja 
luovuuteen 
erilaisissa 

Oppilasta ohjataan ja 
kannustetaan 
harjoittelemaan luovuutta ja 
rohkaista 
ongelmanratkaisuun kodin 
erilaisissa tilanteissa. 

Oppilas oppii 
soveltamaan 
tietoja ja 
taitoja, 
tunnistamaan 
palveluita sekä 

L1 Käsitteiden 
käyttäminen, 
tietojen ja 
taitojen 
soveltaminen 
sekä luovat 

Oppilas nimeää 
joitakin 
kotitalouden 
käsitteitä, tietoja 
ja taitoja sekä 

Oppilas 
käyttää 
kotitaloude
n käsitteitä, 
tietojaan ja 
taitojaan 

Oppilas käyttää 
erilaisissa 
tilanteissa 
kotitalouden 
käsitteitä, 
tietojaan ja 

Oppilas käyttää 
erilaisissa 
tilanteissa 
perustellen ja 
luovasti 
kotitalouden 
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tilanteissa ja 
ympäristöiss
ä  

● soveltamalla ja 
korvaamalla raaka-
aineita 

● tvt:n hyödyntäminen 
arjen tilanteiss 

● erilaisten 
palveluiden 
hyödyntäminen 
arjen tilanteissa 
kotitalouden 
resurssit ja 
voimavarat 
huomioiden 

● monilukutaito 

osoittamaan 
luovuutta 
erilaisissa 
tilanteissa ja 
ympäristöissä 

ratkaisut 
tilanteissa, 
kotitalouden 
palveluiden 
tunteminen 

yksittäisiä 
palveluita. 

sekä 
kuvailee 
yksittäisiä 
kotitaloude
n 
palveluita. 

taitojaan. 
Oppilas 
kuvailee 
erilaisia 
kotitalouden 
palveluita ja 
niiden käyttöä 
arkielämässä. 

käsitteitä, 
tietojaan ja 
taitojaan. Oppilas 
arvioi erilaisia 
kotitalouden 
palveluita ja 
perustelee niiden 
merkitystä ja 
mahdollisuuksia 
arkielämässä. 

 T13 Ohjata 
oppilasta 
kestävään 
elämäntapaa
n 
kiinnittämällä 
huomiota 
ympäristö- ja 
kustannustieto
isuuteen 
osana arjen 
valintoja. 

Oppilasta ohjataan 
hoitamaan ja huoltamaan 
kotitalouden 
käsikäyttöisiä 
perustyövälineitä, 
perussähkölaitteita ja 
perusruuanvalmistus- ja 
leivontavälineitä. 

● peruselintarvikkeide
n ja raaka-aineiden 
valinta ja 
käyttäminen 
taloudellisesti ja 
kestävästi 

● keittiön ja kodin 
yleisen siisteyden, 
hygienian ja 
järjestyksen 
ylläpitäminen 

Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
kiertotalouteen 
liittyviä asioita 
ja toimintoja 
sekä 
ympäristöä ja 
taloutta 
kuormittavia 
kotitalouden 
toimintoja. 

L1, 
L7 

Ympäristö- ja 
talousteot 
toiminnassa 
ja 
päätöksente
ossa 

Oppilas luettelee 
joitakin 
ympäristöön ja 
rahankäyttöön 
liittyviä 
kotitalouden 
toimintoja. 

Oppilas 
tietää, 
miten 
ympäristök
uormaa 
voidaan 
vähentää 
sekä 
millaisia 
ympäristö- 
ja 
taloustekoj
a voidaan 
tehdä 
kotitalouksi
ssa. 

Oppilas tekee 
yksittäisiä arjen 
ympäristö- ja 
taloustekoja 
erilaisissa 
tehtävissä ja 
tilanteissa. 

Oppilas tekee 
ympäristö- ja 
taloustekoja 
erilaisissa 
tehtävissä ja 
tilanteissa 
johdonmukaisesti 
sekä perustellen 
niiden merkitystä 
kestävän ja 
vastuullisen 
elämäntavan ja 
kuluttamisen 
kannalta. 
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● ajankäytön ja työn 
etenemisen 
suunnittelu ja 
arviointi 

● pakkauksen 
kierrätettävyys, 
jätteiden lajittelu ja 
kierrättäminen 

 
 

 
 

 

V
l 
9 

Tavoitteen 
täsmennys 
T1-T5 

Sisällöt 
S1, S2, S3 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 
 

Laaja
-
alain
en 
oppi
mine
n 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamise
n kuvaus 
arvosanall
e 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9 

T1 Ohjata ja 
rohkaista 
oppilasta 
suunnittelema
an ja 
arvioimaan 
työtä ja 
toimintaa. 

Oppilas harjoittelee ja 
ylläpitää taitoaan ohjeen 
lukemisessa, 
tulkitsemisessa, 
noudattamisessa, 
soveltamisessa ja 
arvioinnissa. 
Oppilasta ohjataan 
suunnittelemaan, 
organisoimaan ja 
arvioimaan omaa työtä ja 
toimintaansa. 

Oppilas oppii 
suunnittelema
an työn 
tekemisen, 
tekemään 
työtehtävän ja 
tarkastelemaa
n omaa 
työtään ja 
toimintaansa 
itsearvioinnin, 
opettajan 
antaman 

L3 Työn 
suunnittelu ja 
toteuttamine
n sekä oman 
toiminnan 
tarkastelu 

Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää joitakin 
työprosessiin 
kuuluvia 
työtehtäviä. 
Oppilas tarvitsee 
paljon ohjausta 
ja apua työn 
suunnittelemises
sa ja 
toteuttamisessa. 

Oppilas 
suunnittele
e, 
organisoi ja 
kuvailee 
omaa 
työtänsä ja 
toimintaans
a 
työvaiheitta
in 
annettujen 

Oppilas 
suunnittelee ja 
työskentelee 
työvaiheittain 
annettuja 
ohjeita 
soveltaen sekä 
kuvailee omaa 
osaamistaan 
oman 
työskentelyn 
tarkastelun 
avulla. 

Oppilas 

suunnittelee ja 

työskentelee 

itsenäisesti sekä 

perustelee omaa 

työskentelyään 

ja toimintaansa. 
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omien aterioiden 
suunnittelu, valmistaminen 
ja kustannusten 
arvioiminen 
aterioiden arvioiminen ja 
valmistaminen 
ravitsemussuositusten 
pohjalta  
työn etenemisen 
suunnittelu ja arviointi 

palautteen ja 
vertaispalautte
en perusteella. 

ohjeiden 
mukaisesti. 

T2  
Oppilas oppii 
kotitalouden 
kädentaitoja ja 
kokeilee 
erilaisia 
työtapoja. Hän 
oppii 
ottamaan 
huomioon 
toiminnassaan 
luovuuden ja 
estetiikan 

Oppilas harjoittelee 
kotitalouden 
peruskädentaitoja ja 
työskentelymenetelmiä 
toimien hygienisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti. 
Oppilasta ohjataan 
syventämään kotitalouden 
perustaitojaan. 
Oppilasta ohjataan 
kiinnittämään huomiota 
ruoan turvallisuuteen. 
Oppilasta ohjataan ja 
kannustetaan toteuttamaan 
luovuutta soveltamalla ja 
korvaamalla raaka-aineita. 
Oppilasta ohjataan 
ottamaan huomioon 
estettiisyys ruoan 
esillepanossa ja 
kattamisessa. 

● onnistumisen 
kokemukset 

Oppilas oppii 
kotitalouden 
kädentaitoja ja 
kokeilee 
erilaisia 
työtapoja. Hän 
oppii ottamaan 
huomioon 
toiminnassaan 
luovuuden ja 
estetiikan. 

L2, 
L3 

Kädentaidot 
kotitalouden 
perustehtävi
en 
toteuttamise
ssa, luovuus 
ja estetiikka  

Oppilas 
suoriutuu 
ohjatusti 
kädentaitoja 
edellyttävistä 
yksittäisistä 
työtehtävistä. 

Oppilas 
suoriutuu 
annetuista 
kädentaitoj
a 
edellyttävis
tä 
työtehtävist
ä. Oppilas 
tietää, että 
työtehtäviä 
voi 
toteuttaa 
luovasti 
monella 
tavalla ja 
että 
estetiikalla 
on 
merkitystä. 

Oppilas 
suoriutuu 
itsenäisesti ja 
soveltaa 
tavallisimpia 
työtapoja 
kädentaitoja 
edellyttävissä 
kotitalouden 
tehtävissä. 
Oppilas ottaa 
huomioon 
yksittäisiä 
esteettisiä 
näkökulmia. 

Oppilas osaa 
käyttää luovasti ja 
perustellen 
erilaisia 
kädentaitoja ja 
työtapoja 
kotitalouden 
tehtävissä. 
Oppilas 
perustelee 
luovuuden ja 
estetiikan 
merkitystä ja 
ottaa nämä 
huomioon osana 
kokonaisuutta. 
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työskentelyssä ja 
innostus 
kotitaloustöiden 
harrastamiseen, 
harrastuneisuusteht
ävät 
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 T3 Ohjata ja 
rohkaista 
oppilasta 
valitsemaan ja 
käyttämään 
hyvinvointia 
edistävästi, 
turvallisesti ja 
kestävän 
kulutuksen 
mukaisesti 
materiaaleja, 
työvälineitä, 
laitteita sekä 
tieto- ja 
viestintäteknol
ogiaa. 

Oppilas harjoittelee ja 
vahvistaa kotitalouden 
kädentaitoja ja 
perusruuanvalmistustaitoja 
hygieenisesti, turvallisesti 
ja kestävästi.  
Oppilasta ohjataan 
käyttämään kotitalouden 
käsikäyttöisiä 
perustyövälineitä, 
perussähkölaitteita ja 
perusruuanvalmistus- ja 
leivontavälineitä.  
oman kodin ylläpito- ja 
perussiivous, kodin 
siivoustyöt 
Oppilasta kannustetaan ja 
rohkaistaan käyttämään 
kodinteknologiaa. 

● onnistumisen 
kokemukset 
työskentelyssä ja 
innostus 
kotitaloustöiden 
harrastamiseen, 
harrastuneisuusteht
ävät 

 
 

Oppilas oppii 
valitsemaan ja 
käyttämään 
raaka-aineita, 
materiaaleja, 
työvälineitä ja 
teknologiaa 
kestävää 
elämäntapaa 
edistävästi. 

L3, 
L4, 
L5, 
L7 

Kuluttajataid
ot sekä 
terveyden 
edistäminen 
ja 
teknologian 
käyttö. 
Valintojen 
tekeminen ja 
niiden 
perustelut 
toiminnassa. 

Oppilas 
harjoittelee 
valitsemaan ja 
käyttämään 
annettuja 
materiaaleja tai 
työvälineitä 
yksilöllisesti 
ohjattuna. 

Oppilas 
valitsee ja 
käyttää 
raaka-
aineita, 
materiaalej
a, 
työvälineitä 
tai 
teknologiaa 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas 
soveltaa 
kestävän 
elämäntavan 
tietoja ja taitoja 
käyttäessään 
raaka-aineita, 
materiaaleja, 
työvälineitä tai 
teknologiaa. 

Oppilas valitsee, 
käyttää ja 
perustelee 
kestävää 
elämäntapaa 
tukevia raaka-
aineita, 
työvälineitä, 
materiaaleja tai 
teknologiaa. 

 T4 Ohjata 
oppilasta 
suunnittelmaa
n 

Oppilasta ohjataan 
suunnittelemaan  ja  
arvioimaan omaa työtään 
ja toimintaansa. 

Oppilas oppii 
suunnittelema
an omaa 
toimintaansa 

L1, 
L3, 
L6 

Ajanhallinta 
ja 
järjestyksen 
ylläpitäminen 

Oppilas toimii 
aikataulussa ja 
ylläpitää 
tehtävien sekä 

Oppilas 
ylläpitää 
työtehtävie
n 

Oppilas etenee 
ohjeiden 
mukaisesti 
vaiheittain ja 

Oppilas 
työskentelee 
itsenäisesti ja 
vastuullisesti sekä 
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ajankäyttöään 
ja työn 
etenemistä 
sekä 
ylläpitämään 
järjestystä. 

Oppilas harjoittelee  
ajankäyttöään ja 
ylläpitämään järjestystä. 

● järjestyksen 
ylläpitäminen 
työskentelyn aikana 

● keittiön ja kodin 
yleisen siisteyden ja 
hygienian 
ylläpitäminen 

            ajankäytön ja työn 
etenemisen  
            suunnittelu ja 
arviointi 

suhteessa 
käytettävissä 
olevaan 
aikaan ja 
annettuun 
tehtävään. 
Hän oppii 
huolehtimaan 
työtehtävien ja 
työympäristön 
järjestyksestä 
oppimisympäri
stössään. 

työympäristön 
järjestystä 
ohjattuna. 

järjestystä 
annettujen 
ohjeiden ja 
aikataulun 
mukaan 
erillisissä 
työvaiheiss
a. Oppilas 
tarvitsee 
ohjausta 
työympärist
ön 
järjestykse
n 
ylläpitämis
essä. 

ylläpitää 
työtehtävien ja 
työympäristön 
järjestystä. 
Oppilas 
suunnittelee ja 
ennakoi 
ajankäyttöään. 

osaa perustella 
ajankäyttöään, 
työtehtävien ja 
työympäristön 
järjestyksen 
merkitystä ja 
toimintojen 
etenemistä osana  
oppimisympäristö
ä. 

 T5 Ohjata ja 
motivoida 
oppilasta 
toimimaan 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 
sekä ohjata 
kiinnittämään 
oppilaan 
huomiota 
käytettävissä 
oleviin 
voimavaroihin 

● Oppilasta ohjataan 
ja motivoidaan 
toimimaan 
peruselintarvikkeide
n ja raaka-aineiden 
valinnassa ja 
käyttämisessä 
taloudellisesti ja 
hygieenisesti. 
Oppilas harjoittelee 
turvallista, 
ergonomista ja 
voimavaralähtöistä 
työskentelyä. 

● työturvallisuus 
● ruoan turvallisuus 
● itsetehty ruoka vs 

teollinen ruoka 

Oppilas oppii 
toimimaan 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 
kotitalouden 
toimintaympäri
stöissä ottaen 
huomioon 
käytettävissä 
olevat 
voimavarat. 

L3, 
L5, 
L7 

Turvallisuus 
ja 
voimavaroje
n kannalta 
kestävä 
toiminta 
 

Oppilas toimii 
hygieenisesti ja 
turvallisesti 
ohjattuna. 

Oppilas 
työskentele
e 
hygieenise
sti ja 
turvallisesti 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas 
työskentelee 
ohjeiden 
mukaisesti 
hygieenisesti, 
turvallisesti ja 
ergonomisesti 
tai 
kustannusten 
ja 
energiankäytön 
kannalta 
tarkoituksenmu
kaisesti. 

Oppilas 
perustelee 
toimintaansa 
turvallisuuden, 
hygieenisyyden, 
ergonomian tai 
kustannusten ja 
energiankäytön 
näkökulmasta. 
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● onnistumisen 
kokemukset 
työskentelyssä ja 
innostus 
kotitaloustöiden 
harrastamiseen, 
harrastuneisuusteht
ävät 

9 Tavoitteen 
täsmennys 
T6-T9 

● Sisällöt 
● S1, S2, S3 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 
 

Laaja
-
alain
en 
oppi
mine
n 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamise
n kuvaus 
arvosanall
e 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9 

 T6 Ohjata 
oppilasta 
harjoittelemaa
n kuuntelua 
sekä 
rakentavaa 
keskustelua, 
neuvottelutaito
ja. 

Oppilasta ohjataan 
harjoittelemaan kuuntelua, 
neuvottelemaan ryhmässä.  

● opetuskeskustelu 
● työtehtävien 

tekemisestä 
sopiminen ja 
työtehtävien 
tasapuolinen 
jakaminen 

● oppilas harjoittelee 
toimimista yksin ja 
ryhmässä 

Oppilas oppii 
kohtaamaan, 
kuuntelemaan, 
keskustelemaa
n ja 
neuvottelemaa
n 
vertaisryhmäs
sä. 

L1, 
L2, 
L6, 
L7 

Kuuntelu, 
keskustelu ja 
neuvottelu 
yhteisessä 
suunnitteluss
a 

Oppilas 
osallistuu 
satunnaisesti tai 
kysymysten 
tukemana 
keskusteluun 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

Oppilas 
osallistuu 
keskustelu
un, pyrkii 
kuuntelem
aan ja tuo 
esille omia 
näkökulmia 
yhteisissä 
suunnittelu
- ja 
työtilanteis
sa. 

Oppilas 
kuuntelee eri 
näkökulmia ja 
ilmaisee 
rakentavasti 
omia 
näkemyksiään 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

Oppilas on 
aktiivinen 
keskusteluissa ja 
ottaa eri 
näkökulmat 
huomioon sekä 
perustelee omat 
näkemyksensä 
rakentavasti. 
Oppilas 
kannustaa toisia 
yhteisissä 
suunnittelu- ja 
työtilanteissa. 

 T7 Aktivoida 
oppilasta 
tunnistamaan 
arjen rytmiä 

oppilasta aktivoidaan  ja 
ohjataan 
ongelmanratkaisuun 
erilaisissa kotitalouden 

Oppilas oppii 
tunnistamaan, 
miten arki 
erilaisissa 

L2,L3 Arjen 
rakentumise
n sekä 
kotitalouksie

Oppilas nimeää 
arkirutiineja sekä 
tunnistaa 

Oppilas 
kuvailee 
arkirutiineja
, arjen 

Oppilas 
määrittelee 
arjen 
rakentumista ja 

Oppilas 
perustelee 
kotitalouksien 
arjen 
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sekä 
kulttuurisesti 
monimuotoisia 
toimintaympäri
stöjä sekä 
kotitalouksien 
perinteitä. 

arjen tilanteissa ja 
ympäristöissä.  

● oppilas harjoittelee 
kuuntelua sekä 
rakentavaa 
keskustelua ja 
neuvottelua 
oppimistehtävien 
suunnittelussa ja 
toteuttamisessa 

● vuorovaikutuksellise
t oppimistilanteet 
erilaisissa 
oppimisympäristöis
sä  

● neuvotteleminen 
vuorovaikutustilante
essa 

● toisen ihmisen ja 
moninaisten 
kulttuurien 
huomioiminen 

● suvaitsevaisuus ja 
toisen kunnioitus 

Oppilasta ohjataan 
kestävään elämäntapaan 
kiinnittämällä huomiota 
ympäristötietoisuuteen ja 
kotitalouksien perinteisiin 
osana arjen valintoja. 

● kotiseudun 
tyypilliset 
perinneruuat 

kotitalouksissa 
rakentuu ja 
ajallisesti 
järjestäytyy. 
Hän oppii 
kohtaamaan 
hyväksyvästi 
kotien 
kulttuurista 
monimuotoisu
utta. 

n 
monimuotois
uuden 
hahmottamin
en 

erilaisia 
kotikulttuureita. 

rakentumis
ta, 
kotitalouksi
en 
perinteitä 
ja erilaisia 
kotikulttuur
eita. 

kotitalouksien 
arkirutiineja 
erilaisissa 
kotikulttuureiss
a. 

rakentumista ja 
erilaisten 
kotikulttuurien 
ajankäyttöä. 
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● suomalaisen 
ruokaperinteen 
vaaliminen ja 
kunnioittaminen 

● tapakulttuuri ja 
paikallisuuden 
kunnioittaminen 

 T8 Ohjata 
oppilasta 
työskentelemä
än yksin ja 
ryhmässä 
sekä 
sopimaan 
työtehtävien 
jakamisesta ja 
ajankäytöstä. 

Oppilasta ohjataan ja 
kannustetaan 
harjoittelemaan kuuntelua, 
ohjeen tulkitsemista ja 
rohkaistaan 
neuvottelemaan ja 
toimimaan ryhmässä.  

● vuorovaikutuksellise
t oppimistilanteet 

● työtehtävien 
tekemisestä 
sopiminen ja 
työtehtävien 
tasapuolinen 
jakaminen 

● hyvät tavat ja oman 
käytöksen merkitys 
ryhmän jäsenenä 

            vastuu omasta ja 
ryhmän   
            toiminnasta 

Oppilas oppii 
työskentelemä
än itsenäisesti 
sekä osana 
ryhmää ja 
yhteistä 
työtehtävää. 
Hän oppii 
sopimaan 
työtehtävien 
jakamista. 

L3, 
L6, 
L7 

Voimavaroje
n 
käyttäminen 
ja yhteisten 
sopimusten 
tekemisen 
oppiminen 

Oppilas 
harjoittelee 
yksilöllisesti 
ohjattuna 
itsenäistä 
työskentelyä ja 
osallistuu 
ryhmän 
toimintaan 
satunnaisesti. 

Oppilas 
harjoittelee 
itsenäistä 
työskentely
ä ja 
vastuunott
oa omasta 
työstään ja 
osallistuu 
ryhmän 
toimintaan 
yhdessä 
sovitulla 
tavalla. 

Oppilas 
työskentelee 
yksin ja 
ryhmässä sekä 
pyrkii 
toimimaan 
rakentavasti ja 
työtehtävistä 
neuvotellen. 
Oppilas tietää, 
mitä tarkoittaa 
tasapuolinen 
työnjako sekä 
pääsee 
sopimukseen 
työtehtävien 
jakamisesta 
osallistumalla 
päätöksenteko
on. 

Oppilas toimii 
itsenäisesti ja 
tasapuolisesti 
sekä toimii 
ryhmässä 
yhteistyökykyisest
i ja vastuullisesti. 

 T9 Kannustaa 
oppilasta 
toimimaan 
hyvien tapojen 
mukaisesti 
vuorovaikutust

Oppilasta ohjataan  hyviin 
tapoihin, toista ihmistä 
kunnioittavaan käytökseen 
ja huomioon ottamiseen 
sekä vuorovaikutukseen. 

Oppilas oppii 
tunnistamaan 
asioita, jotka 
liittyvät 
huomaavaisee
n kohteluun, 

L1, 
L4 

Toisten 
oppilaiden 
huomaavain
en kohtelu ja 
tapakulttuurii
n mukainen 

Oppilas tietää, 
että tapakulttuuri 
vaikuttaa 
vuorovaikutustila
nteisiin. 

Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää 
tapakulttuu
riin ja 
toisten 

Oppilas osaa 
toimia 
tapakulttuuria 
noudattaen. 

Oppilas osaa 
perustella 
tapakulttuuria ja 
toisten ihmisten 
huomaavaista 
kohtelua sekä 
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ilanteissa 
sekä 
pohtimaan 
oman 
käytöksen 
merkitystä 
ryhmän 
toiminnassa. 

● keskustelu ja 
neuvottelu  

● tasapuolinen 
työnjako ja vastuun 
ottaminen kodeissa 

● yhteinen 
ruokailutilanne 

● vastuun ottaminen  
omasta 
käytöksestä, 
tekemisestä ja 
omista valinnoista 

● vastuun ottaminen 
ryhmän 
toiminnasta, 
sosiaalinen vastuu 
ja välittäminen 

tapakulttuuriin 
ja 
vuorovaikutusti
lanteissa 
toimimiseen. 

käytännön 
toiminta 
oppitunnin 
vuorovaikutu
stilanteissa. 

huomaavai
seen 
kohteluun 
liittyviä 
asioita. 

niihin liittyviä 
käytännön 
toimintatapoja. 

9 Tavoitteen 
täsmennys 
T10-T13 

Sisällöt 
S1, S2, S3 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 
 

Laaja
-
alain
en 
oppi
mine
n 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineess
a 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamise
n kuvaus 
arvosanall
e 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9 

 T10 
Kannustaa 
oppilasta 
arvioimaan ja 
hankkimaan 
kotitalouteen 
liittyvää tietoa 
ja ohjata 
käyttämään 

Oppilasta kannustetaan 
hankkimaan ja arvioimaan 
kotitalouteen liittyvää 
tietoa. Oppilasta ohjataan 
käyttämään luotettavaa 
tietoa valintojensa 
perustana. Tvt:tä käytetään 
opetuksessa ja oppimisen 
tukena. 

Oppilas oppii 
hakemaan ja 
vertailemaan 
tietoa sekä 
tunnistamaan 
kotitalouteen 
liittyviä 
luotettavia 
tietolähteitä 

L1,L4 Tietojen 
hankinta ja 
käyttö 

Oppilas hakee 
kotitalouteen 
liittyvää tietoa 
annetuista 
lähteistä 
yksilöllisesti 
ohjattuna. 
Tietojen 
hyödyntäminen 

Oppilas 
hakee 
kotitaloutee
n liittyvää 
tietoa 
itselleen 
tutuista ja 
annetuista 
lähteistä ja 

Oppilas tietää, 
mistä ja miten 
kotitalouteen 
liittyviä tietoja 
voidaan hakea. 
Oppilas arvioi 
tietojen 
käytettävyyttä 

Oppilas hakee 
kotitalouteen 
liittyviä tietoja eri 
tietolähteistä. 
Oppilas arvioi 
tiedon ja 
lähteiden 
luotettavuutta ja 
käytettävyyttä ja 



26 
 

luotettavaa 
tietoa 
valintojen 
perustana. 

● pakkausmerkinnät 
● terveellinen ateria 
● aterian hinta 
● kuluttajan vastuut, 

oikeudet ja 
velvollisuudet 

● asuminen ja 
muuttaminen 
omaan kotiin 

valintojensa 
perustana 

ja tulkitseminen 
on vähäistä. 

käyttää 
niitä 
toiminnass
aan. 

ja lähteiden 
luotettavuutta. 

valitsee tehtävään 
sopivat lähteet. 

 T11 
Harjaannuttaa 
oppilasta 
lukemaan, 
tulkitsemaan 
ja arvioimaan 
toimintaohjeita
, merkkejä ja 
symboleja, 
jotka 
käsittelevät 
kotitaloutta ja 
lähiympäristöä
. 

Oppilasta ohjataan 
kehittämään 
ongelmanratkaisutaitojaan 
erilaisissa kotitalouden 
arjen tilanteissa ja 
ympäristöissä. 

● pakkausmerkinnät 
● symbolit 
● ympäristötietoisuus 

ja kierrättäminen 
osana arkea 

● kestävän 
kehityksen 
huomioiminen arjen 
valinnoissa  

● tuotteen elinkaari 
● monilukutaito 

Oppilas oppii 
lukemaan ja 
tulkitsemaan 
kotitalouteen 
ja 
lähiympäristöö
n liittyviä 
ohjeita, 
merkkejä ja 
symboleja 
sekä 
toimimaan 
niiden 
mukaisesti. 

L4 Toimintaohje
iden, 
merkkien ja 
symbolien 
käyttäminen 

Oppilas 
tunnistaa ja 
nimeää 
yksittäisiä 
toimintaohjeita ja 
merkkejä. 

Oppilas 
tunnistaa, 
nimeää, 
luokittelee 
ja käyttää 
kotitaloude
n 
toimintaohj
eita ja 
merkkejä 
annettujen 
ohjeiden 
mukaisesti. 

Oppilas 
soveltaa 
toiminnassaan 
kotitalouden 
toimintaohjeita, 
merkkejä ja 
symboleita. 

Oppilas 
perustelee 
kotitalouden 
toimintaohjeiden, 
merkkien ja 
symboleiden 
käyttöä eri 
toiminnoissa. 

 T12 Ohjata 
oppilasta 
ongelmanratk
aisuun ja 
luovuuteen 
erilaisissa 
tilanteissa ja 
ympäristöissä 

Oppilasta ohjataan ja 
kannustetaan 
harjoittelemaan luovuutta ja 
rohkaistaan 
ongelmanratkaisuun kodin 
erilaisissa tilanteissa. 
Oppilas harjaantuu 

Oppilas oppii 
soveltamaan 
tietoja ja 
taitoja, 
tunnistamaan 
palveluita sekä 
osoittamaan 
luovuutta 

L1 Käsitteiden 
käyttäminen, 
tietojen ja 
taitojen 
soveltaminen 
sekä luovat 
ratkaisut 
tilanteissa, 

Oppilas nimeää 
joitakin 
kotitalouden 
käsitteitä, tietoja 
ja taitoja sekä 
yksittäisiä 
palveluita. 

Oppilas 
käyttää 
kotitaloude
n käsitteitä, 
tietojaan ja 
taitojaan 
sekä 
kuvailee 

Oppilas käyttää 
erilaisissa 
tilanteissa 
kotitalouden 
käsitteitä, 
tietojaan ja 
taitojaan. 
Oppilas 

Oppilas käyttää 
erilaisissa 
tilanteissa 
perustellen ja 
luovasti 
kotitalouden 
käsitteitä, 
tietojaan ja 
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kriittiseen tiedonhankintaan 
ja monilukutaitoon. 

● siivousaineen nimi- 
ominaisuus- ph 

● raaka-aineiden 
korvattavuus 
ruoanlaitossa ja 
leivonnassa 

● kotitalouden 
palvelut ja niiden 
merkitys ja 
mahdollisuudet 
arkielämässä 

erilaisissa 
tilanteissa ja 
ympäristöissä. 

kotitalouden 
palveluiden 
tunteminen 

yksittäisiä 
kotitaloude
n 
palveluita. 

kuvailee 
erilaisia 
kotitalouden 
palveluita ja 
niiden käyttöä 
arkielämäs 

taitojaan. Oppilas 
arvioi erilaisia 
kotitalouden 
palveluita ja 
perustelee niiden 
merkitystä ja 
mahdollisuuksia 
arkielämässä. 

 T13 Ohjata 
oppilasta 
kestävään 
elämäntapaan 
kiinnittämällä 
huomiota 
ympäristö- ja 
kustannustieto
isuuteen 
osana arjen 
valintoja. 

Oppilasta ohjataan 
hoitamaan, huoltamaan ja 
hankkimaan kodin 
perustyövälineitä 
huomioiden ympäristö ja 
kustannustietoisuus. 

● tuotteen hinta ja 
mistä se muodostuu 

● erilaiset maksutavat 
● erilaisten 

kotitalouksien tulot 
ja menot 

● pakkauksen 
kierrätettävyys, 
jätteiden lajittelu ja 
kierrättäminen 

 

Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
kiertotalouteen 
liittyviä asioita 
ja toimintoja 
sekä 
ympäristöä ja 
taloutta 
kuormittavia 
kotitalouden 
toimintoja. 

L1, 
L7 

Ympäristö- ja 
talousteot 
toiminnassa 
ja 
päätöksente
ossa 

Oppilas luettelee 
joitakin 
ympäristöön ja 
rahankäyttöön 
liittyviä 
kotitalouden 
toimintoja. 

Oppilas 
tietää, 
miten 
ympäristök
uormaa 
voidaan 
vähentää 
sekä 
millaisia 
ympäristö- 
ja 
taloustekoj
a voidaan 
tehdä 
kotitalouksi
ssa. 

Oppilas tekee 
yksittäisiä arjen 
ympäristö- ja 
taloustekoja 
erilaisissa 
tehtävissä ja 
tilanteissa. 

Oppilas tekee 
ympäristö- ja 
taloustekoja 
erilaisissa 
tehtävissä ja 
tilanteissa 
johdonmukaisesti 
sekä perustellen 
niiden merkitystä 
kestävän ja 
vastuullisen 
elämäntavan ja 
kuluttamisen 
kannalta. 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 
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Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, 
asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. 
Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden 
tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa 
kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. 
Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen 
ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa. 
Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan 
taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä 
huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja 
yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen. 
Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa oppimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee 
erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöiden keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen 
oppimista. Kotitalouden opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet. Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista 
tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen ja opetus 
ohjaa ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä 
kotitehtävien avulla. 
Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa 
opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen. 
 

 

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa 
seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä 
työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus 
oppia myös epäonnistumisista ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin digitaalisia 
ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä 
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harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja 
taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. 
Kotitalouden oppimisympäristöt pyritään pitämään monipuolisina. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin 
verkko-oppimisympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. 

Työtapojen- ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön. Kotitalouden 
työskentelymenetelminä käytetään käytännön työskentelyä ryhmässä, työpiste- ja yhteistoiminnallista opiskelua, vertaisoppimista, tutkivaa oppimista, 
mielle-/käsitekarttoja, esitelmiä, projekteja, aistien ja luovuuden hyödyntämistä, opetusvideoita, tiedon etsimistä ja kriittistä arviointia eri tietolähteistä 
(monilukutaito), vihkotyöskentelyä/oman oppimateriaalin tuottamista, kotitehtäviä, vapaaehtoisia oman oppimisen osoittamia kotitehtäviä, 
monipuolisia oppimisympäristöjä,vierailuja ja vierailijoita. 

Ohjaus eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan 
ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Lisäksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja 
tietoperustaiseksi. Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen suunnittelussa. 
Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumiseen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt. 
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppimistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaalisten tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan 
käyttämällä yksinkertaisia ja selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhallinnassa ja 
oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa 
arjessa. 
Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä 
luodaan valmiuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista 
asiantuntijuutta edellyttävään työelämään. 
 

Oppilaan oppimisen arvionti kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat 
palautetta taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa 
hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös kotitalouden käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. 
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Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin 
kriteereistä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten 
oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotitalouden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen 
taso kotitalous-oppiaineen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko yhteisen kotitalouden opetuksen ajan 
vahvistuvana ja etenevänä oppimisena. Yhden vuosiviikkotunnin (1vvh) oppimäärän sanallisesti arvioitu valinnainen kotitalous voidaan katsoa 
kotitalouden syventäviksi opinnoiksi ja hyväksytysti suoritettu kurssi voi korottaa yhteisen kotitalouden päättöarvosanaa. Päättöarvosanan 
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. 
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 
osalta. 
Tunneilla käytävän jatkuvan palautteen lisäksi, oppilaan kanssa käydään kannustava arviointikeskustelu vähintään kerran 7.-9- luokan aikana. 

 

Laaja-alainen osaaminen kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9 

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
Kotitalouden tunneilla oppilaat oppivat kokemuksen, toiminnan ja oivaltamisen kautta. Oppikokonaisuudet rakentuvat loogiseksi jatkumoksi oppilaiden 
oppiessaan ikätasollaan taitoja jo opittujen asioiden lisäksi. Oppilaat oppivat vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa. Oppilaita rohkaistaan ja 
tuetaan kotitalouden käytännön työskentelyyn ja ohjataan toisten oppilaiden huomioon ottamisessa ja oman minäkuvan rakentumisessa. 
L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
Oppilas oppii ymmärtämään suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin olevan osa länsimaista ruokakulttuuria. Oppilas tutustuu kotitalouden työtapojen 
avulla maailman ruokakulttuureihin ja tapohin. Kotitalous on oppiaine, jossa oppilaat oppivat vuorovaikutustaitoja yhdessä. Ilmaisulliset taidot sekä 
tunteiden käsittely ja hyvät tavat kehittyvät yhdessä toimiessa ja työskennellessä. Oppilasta kannustetaan luovaan ja kestävään kotitalouden 
toimintaan. 
L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
Oppilas tunnistaa ruuan ja kotitalouden valintojensa  vaikutuksia omaan hyvinvointiinsa ja oppii huolehtimaan kotitalouden työskentelytilastaan ja 
työskentelympäristönsä turvallisuudesta. Hän ymmärtää ruuanlaiton merkityksen edistävän terveyttä ja auttavan hallitsemaan arkea. Oppilas 
harjoittelee arjenhallintaa  erilaisten kotitalouden harjoitusten  avulla. Yhteistyössä oppilas  kehittää ihmissuhdetaitojaan. Osallistumalla 
ryhmätyöskentelyyn hän oppii ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, mikä vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta ja itsetuntoa.  
L4: Monilukutaito 
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Oppilas oppii lukemaan reseptejä ja kotitalouden symboleja ja merkintätapoja.  Oppilas tutustuu kotitalouden eri välineisiin ja työtapoihin ja soveltaa 
oppimaansa sekä kehittää monilukutaitoaan. Kotitalouden monilukutaito kehittyy aktiivisesti tekemällä, kokemalla ja kuuntelemalla sekä ohjatulla 
kasvatuksella ja kotitalouden opetuksella. 
L5: Tieto -ja viestintäteknologinen osaaminen 
Oppilas oppii hyödyntämään, vertaamaan, soveltamaan ja käyttämään tietotekniikan mahdollisuuksia kotitalouden eri osa-alueilla. Tietotekniikkaa 
voidaan hyödyntää esim. tiedonhaussa tai tekemällä verkossa yhteistyötä toisten kanssa.  
L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys 
Oppilaalle esitellään kotitalous ammatillisesta näkökulmasta, jonka kautta kannustetaan oppilasta kotitaloudelliseen tekemiseen ammattina.  
Ammattilaisten vierailut ja yhteistyömenetelmät oppilaiden kanssa edesauttavat luovan työn arvostamista. Samalla ohjataan oppilaita hyödyntämään 
kotitaloutta työelämätaitona. Rohkaistaan oppilaita oma-aloitteisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja ajankäytön suunnitteluun harjoitustilanteissa sekä 
sietämään epäonnistumisia ja jännitystä kotitaloudellisessa  tekemisessä. 
L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
Oppilas tutustuu kotitalouden merkitykseen yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä, ja samalla huomioidaan kotitalous ja ruokakulttuuri osana 
yhteiskunnallista kulttuuri - ja terveyspolitiikkaa. Omassa kouluyhteisössään oppilaita rohkaistaan kehittämään yhteistä toimintakulttuuria 
osallistumalla tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyihin. Kotitalouden työskentelyssä opetellaan lisäksi ryhmän osana toimimista sekä työskentelyssä 
ilmenevien ristiriitojen ja tunteiden käsittelemistä. Kestävää kehitystä tuetaan käytännön työskentelyssä ja siihen oppilasta ohjataan. 
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Kotitalouden arviointitaulukko arvioinnin tueksi.  
  

 5-6 7 8 9 10 

käytän-

nön 

toimint

ataidot 

 

-omien tavoitteiden 

asettaminen hyvin 

haasteellista 

-tarvitsee erillistä 

ohjausta tavallisimpien 

työskentelymenetelmie

n ja kodin teknologian 

käyttämisessä 

- tarvitsee ohjausta 

järjestyksen 

ylläpitämiseen sekä 

oikeanlaiseen 

hygieenieen, 

turvalliseen, 

terveelliseen, 

ergonomiseen ja 

ekologiseen 

toimintaan. 

- osaa asettaa tavoitteita 

ohjatusti 

- harjoittelee 

tavallisimpia 

työskentelymenetelmi 

- osaa ohjatusti valita ja 

käyttää kodin 

teknologiaa 

- osaa noudattaa ohjeita 

ja pyrkii ylläpitämään 

järjestystä 

- harjoittelee toimimaan 

hygieenisesti, 

turvallisesti, 

terveellisesti, 

ergonomisesti ja 

ekologisesti 

-osaa asettaa tavoitteita 

-osaa tavallisimmat 

työskentelymenetelmät 

- osaa valita ja käyttää 

tarkoituksenmukaisesti 

kodin teknologiaa 

- osaa noudattaa ohjeita, 

ylläpitää järjestystä ja 

suunnitella ajankäyttöä 

- osaa toimia hygieenisesti, 

turvallisesti, terveellisesti, 

ergonomisesti ja 

ekologisesti. 

 

-osaa asettaa realistisesti 

tavoitteita 

-osaa tavallisimmat 

työskentelymenetelmät 

- osaa valita, käyttää ja 

soveltaa 

tarkoituksenmukaisesti 

kodin teknologiaa 

- osaa noudattaa ohjeita, 

ylläpitää järjestystä ja 

suunnitella ajankäyttöä 

- osaa toimia hygienisesti, 

turvallisesti, terveellisesti, 

ergonomisest ja ekologisesti 

- on innostunut 

kotitaloustöiden harrastaja 

- osaa asettaa realistisesti 

tavoitteita ja arvioida niiden 

saavuttamista 

- osaa tavallisimmat ja 

soveltavat 

työskentelymenetelmät 

- osaa valita, käyttää ja 

soveltaa 

tarkoituksenmukaisesti 

kodin teknologiaa 

- osaa noudattaa ohjeita, 

ylläpitää järjestystä ja 

suunnitella ajankäyttöä 

- osaa toimia hygienisesti, 

turvallisesti, terveellisesti, 

ergonomisesti ja 

ekologisesti 

- on osaava ja innostunut 

kotitaloustöiden harrastaja 

ja tuo osaamistaan esille 



34 
 

jatkuvasti omassa 

toiminnassaan 

tiedonh

allintat

aidot 

 

- eri tietolähteiden 

käyttäminen 

haasteellista 

- osaa käyttää eri 

tietolähteitä ohjatusti 

-osaa käyttää eri 

tietolähteitä 

 

-osaa käyttää eri 

tietolähteitä kriittisesti 

-osaa käyttää eri 

tietolähteitä kriittisesti ja 

soveltaa niitä 

yhteist

yö- ja 

vuorov

aikutus

taidot 

 

- harjoittelee oman 

mielipiteen ilmaisua 

- harjoittelee toimimista 

yksin 

- harjoittelee ryhmässä 

toimimista 

- osaa ilmaista omia 

mielipiteitään 

- osaa toimia yksin ja 

ryhmässä 

-osaa ilmaista omia 

mielipiteitä rakentavasti 

- osaa toimia yksin ja 

ryhmässä rakentavasti 

- osaa ilmaista omia 

mielipiteitään rakentavasti ja 

toisia kunnioittaen 

- osaa toimia yksin ja 

ryhmässä rakentavasti ja 

muut huomioiden 

- osaa ilmaista omia 

mielipiteitään rakentavasti 

ja toisia kunnioittaen 

- osaa toimia yksin ja 

ryhmässä rakentavasti ja 

osaa ajatella koko 

opetusryhmän hyvää 

työske

ntelytai

dot 

 

- oppilas ei pyri 

oppimaan uutta 

- jaksaa harvoin 

keskittyä opeteltavaan 

asiaan 

- on vaikeuksia 

työskennellä 

häiritsemättä itseään ja 

muita 

- oppimisen välineet 

puuttuvat 

 

- oppilas pyrkii 

enimmäkseen hyvään 

työskentelyyn 

- ei aina jaksa keskittyä 

opetteltavaan asiaan ja 

toimii tunnilla muita 

häiriten 

- oppimisen välineet 

puuttuvat usein 

- pyrkii työskentelemään eri 

tilanteissa vastuullisesti. 

- haluaa tehdä parhaansa 

- haluaa suorittaa 

kaikenlaiset tehtävät 

vastuullisesti alusta 

loppuun saakka 

- oppimisen välineet on 

mukana 

-  on hyvin innostunut 

kaikessa toiminnassaan ja 

osoittaa sen oma-

aloitteisuudella, 

aktiivisuudellaan ja muut 

huomioivalla käytöksellään 

 

- on erittäin innostunut 

toimija 

- halu oppimiseen ja oman 

tietotason laajentamiseen 

näkyy kaikessa hänen 

toiminnassaan 
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kotiteht

ävät 

 

- ei huolehdi 

kotitehtävistään 

- tekee kotitehtävät, 

mutta ei aina ajallaan 

- tekee kotitehtävät 

vastuullisesti aina ajallaan 

- tekee kotitehtävät 

vastuullisesti aina ajallaan 

- osoittaa kotitehtävillään 

halua kehittyä 

oppimisessaan ja 

tiedonhankintataidoissaan 

- tekee kotitehtävät 

vastuullisesti aina ajallaan 

- osoittaa kotitehtävillään ja 

vapaaehtoisilla 

kotitehtävillään halua 

kehittyä oppimisessaan ja 

tiedonhankintataidoissaan 

koe/ku

ulustel

u 

 

- ei hallitse 

kokeen/kuulustelun 

asioita 

- puutteita 

tietämyksessään 

kokeen/kuulustelun 

asioissa 

- osaa kokeen/kuulustelun 

asiat pääpiirteittäin 

- osaa kokeen/kuulustelun 

asiat 

-osaa kokeen/kuulustelun 

asiat ja osoittaa siinä omaa 

laajaa tietämystään ja 

perehtyneisyyttään 

aihepiirin asioihin 

tuntiakt

iivisuus 

 

-  on usein 

ajatuksissaan 

yhteisessä 

opetustuokioissa 

- ei ole koskaan oma-

aloitteinen ja vaatii 

muiden jatkuvaa 

ohjaamista 

työskentelyssään, 

oman toiminnan ohjaus 

puuttuu 

- kuuntelee, mutta ei 

juurikaaan osallistu 

yhteisiin opetustuokioihin 

- on harvoin oma-

aloitteinen ja  vaatii 

muiden ohjaamista 

työskentelyssään 

 

-  osallistuu yhteisiin 

opetustuokiohin  myös 

viitaten 

-osoittaa aktiivisuutta 

toiminnassaan oma-

aloitteisella toiminnalla ja 

vastuuta ottamalla 

ryhmätyöskentelyssä 

-  on aktiivinen toimija 

tunnilla 

- osallistuu yhteisiin 

opetustuokioihin, viittaa 

usein ja tuo esille omia 

ajatuksiaan rakentavasti 

 

- on aktiivinen toimija 

tunnilla 

- osallistuu yhteisiin 

opetustuokioihin, viittaa 

usein ja tuo esille omia 

ajatuksiaan rakentavasti 

-  kykenee näkemään myös 

muiden oppilaiden tarpeet 

ja auttaa tarvittaessa 

kaveria 
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Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

 

Opetuksen tavoite Sisält

öalue

et 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvosanan kahdeksan osaaminen 

  

Käytännön 

toimintataidot 

      

T1 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan, 

organisoimaan ja 

arvioimaan työtä ja 

toimintaa 

S1, 

S2, S3 

Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus, ja oppimaan 

oppimisen taidot 

Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja 

työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas 

arvioi itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa 

työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa 

osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman 

palautteen ja vertaispalautteen perusteella. 

T2 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan 

kotitalouden 

hallinnassa 

tarvittavia 

kädentaitoja sekä 

S1, S2 Kädentaidot ja estetiikka Oppilas osaa käyttää tavallisimpia 

työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja 

leivonnassa sekä asumiseen liittyvien 

perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa 

huomioon esteettiset näkökulmat 
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kannustaa 

luovuuteen ja 

estetiikan 

huomioimiseen 

T3 ohjata ja 

rohkaista oppilasta 

valitsemaan ja 

käyttämään 

hyvinvointia 

edistävästi ja 

kestävän kulutuksen 

mukaisesti 

materiaaleja, 

työvälineitä, laitteita 

sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

S1, 

S2, S3 

Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian 

käyttö 

Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti 

materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden 

toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden 

ja kestävyyden kannalta. 

T4 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan 

ajankäyttöään ja 

työn etenemistä 

sekä ylläpitämään 

järjestystä 

oppimistehtävien 

aikana 

S1, S2 Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden 

mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen 

sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti. 
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T5 ohjata ja 

motivoida oppilasta 

toimimaan 

hygieenisesti, 

turvallisesti ja 

ergonomisesti sekä 

ohjata kiinnittämään 

oppilaan huomiota 

käytettävissä oleviin 

voimavaroihin 

S1, 

S2, S3 

Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan 

hygieenisen ja turvallisen työskentelyn 

periaatteita noudattaen sekä ajan, 

kustannusten tai energiankäytön kannalta 

tarkoituksenmukaisesti. Oppilas pyrkii 

kiinnittämään huomiota ergonomiaan. 

  

Yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaido

t 

      

T6 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan 

kuuntelua ja 

rakentavaa 

keskustelua ja 

argumentointia 

oppimistehtävien 

suunnittelussa ja 

toteuttamisessa 

S1, 

S2, S3 

Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja 

ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään 

yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa. 

T7 aktivoida 

oppilasta 

S1, 

S2, S3 

Arjen rakentumisen ja kotitalouksien erilaisuuden 

hahmottaminen 

Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineita. 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista 



39 
 

tunnistamaan arjen 

rakentumista ja 

kulttuurisesti 

monimuotoisia 

toimintaympäristöjä 

sekä kotitalouksien 

perinteitä 

perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä 

sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin. 

T8 ohjata oppilasta 

työskentelemään 

yksin ja ryhmässä 

sekä sopimaan 

työtehtävien 

jakamisesta ja 

ajankäytöstä 

S1, S2 Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminen Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii 

toimimaan ryhmässä rakentavasti ja 

työtehtävistä neuvotellen.  Oppilas osaa 

selittää, mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako 

sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja 

työtehtävien jakamisesta osallistumalla 

päätöksentekoon. 

T9 kannustaa 

oppilasta toimimaan 

hyvien tapojen 

mukaisesti 

vuorovaikutustilantei

ssa sekä pohtimaan 

oman käytöksen 

merkitystä ryhmän ja 

yhteisön toiminnassa 

S1, 

S2, S3 

  Ei käytetä oppiaineen arvosanan 

muodostamisen perusteena. Oppilasta 

ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 

  

  



40 
 

Tiedonhallintataido

t 

      

T10 kannustaa 

oppilasta 

hankkimaan ja 

arvioimaan 

kotitalouteen liittyvää 

tietoa sekä ohjata 

käyttämään 

luotettavaa tietoa 

valintojen perustana 

S1, 

S2, S3 

Tietojen hankinta ja käyttö Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin 

liittyviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia 

erilaisen tiedon luotettavuutta sekä osaa tulkita 

pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja 

ravintoaineryhmät ja niiden ominaisuuksia. 

  

T11 harjaannuttaa 

oppilasta lukemaan, 

tulkitsemaan ja 

arvioimaan 

toimintaohjeita sekä 

merkkejä ja 

symboleja, jotka 

käsittelevät 

kotitaloutta ja 

lähiympäristöä 

S1, 

S2, S3 

Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien käyttö ja 

jäsentyminen 

Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden 

toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä 

kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita 

niitä arjen ilmiöiden yhteydessä. 

T12 ohjata oppilasta, 

ongelmanratkaisuun 

ja luovuuteen 

S1, 

S2, S3 

Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen soveltaminen, 

luova ilmaisu sekä palveluiden tunnistaminen 

  

Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden 

käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa 

oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa 
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erilaisissa tilanteissa 

ja ympäristöissä 

  kotitalouden osaamista sovelletaan eri 

ympäristöissä Oppilas osaa kuvailla erilaisia 

kotitalouden palveluita ja pohtia niiden 

merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä. 

T13 ohjata oppilasta 

kestävään 

elämäntapaan 

kiinnittämällä 

oppilaan huomiota 

ympäristö- ja 

kustannustietoisuute

en osana arjen 

valintoja 

S1, 

S2, S3 

Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen 

soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon 

Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden 

peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja 

laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin 

arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja 

ympäristötietoista toimintaa. 

  

 

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6 

 
Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa 
opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen. (15.4.18 KOTITALOUS / Oppiaineen tehtävä 6. kpl) 

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen: Minä ja koti 
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Kotitalouden opetus voidaan aloittaa ensimmäisillä vuosiluokilla opetuksen järjestäjän niin päättäessä. Kotitaloutta voidaan opettaa yhteisenä 
oppiaineena, osana taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta tai sitä voidaan tarjota myös valinnaisaineena. Se voi toteutua myös eheytettynä, eri 
oppiaineisiin tai koulun toimintaan integroituneina kotitaloudellisina osuuksina. 
Kotitalouden näkökulmasta koululaiseksi kasvamiseen liittyy omaan arkeen ja kodin toimintaympäristöön tutustuminen. Vuosiluokkien 1-2 
opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen aikana kehittyneet arjen taidot. Alemmilla vuosiluokilla voidaan 
opettaa kotitaloudellisia osuuksia osana oppiaineita, joiden sisältöihin kodin arjen ilmiöiden tarkastelu luontevasti liittyy. Kotitaloudelliset osuudet ovat 
tyypillisiä myös koulun arjessa, kouluruokailussa, koulun kerhotoiminnassa ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 
Kotitalousopetuksen jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen päättöluokalle asti (Kuvio 1) voidaan nähdä kumuloituvien oppimishaasteiden 
oppimispolkuna, jossa esiopetuksen alueella tutustutaan arjen rutiinien ja leikin keinoin kotitalouden tyypillisiin toimintoihin. Viiteryhmänä tässä 
vaiheessa ovat koti ja vanhemmat, jotka tukevat yhdessä arkeen ja kotiin liittyvää oppimista. Vuosiluokilla 1-2 jatketaan tutustumista omaan arkeen 
ja toimintaympäristöön kodissa ja koulussa. Työtavat rohkaisevat tutustumaan, nimeämään, tunnistamaan, kokeilemaan ja osallistumaan kotitalouden 
toimintoihin. 

Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen: Minä kodissa 

Kotitalouden opetusta voidaan antaa vuosiluokilla 3-6 opetuksen järjestäjän niin päättäessä. Kotitaloutta voidaan opettaa yhteisenä oppiaineena, 
osana taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta tai sitä voidaan tarjota valinnaisaineena. Opetus voi sisältää eri oppiaineisiin, kuten vieraisiin kieliin, 
yhteiskuntaoppiin ja historiaan tai ympäristö- ja luonnontietoon sekä oppilaan itsensä valitsemiin oppiaineisiin integroituneita kotitaloudellisia osuuksia. 
Kotitalouden oppiaineessa oppiminen tukee minuuden vahvistumista ja toimijuutta kodin toimintaympäristössä. Opetuksessa vahvistetaan ja 
laajennetaan alemmilla vuosiluokilla hankittua tietoisuutta ja jatketaan harjaantumista sekä laajennetaan opiskelun aluetta. Oppiaineen opiskelussa 
ja erityisesti monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa lisätään työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa 
oppimisympäristöissä. Kotitaloudelliset osuudet ovat edelleen tyypillisiä koulun arjessa, kouluruokailussa, koulun kerhotoiminnassa ja perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Niillä luodaan mahdollisuuksia oppilaiden omaan ilmaisuun, vuorovaikutukseen sekä yhteisön kannalta 
tarkoituksenmukaiseen toimintaan. 
Kotitalousopetuksen jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen päättöluokalle asti (Kuvio 1) voidaan nähdä kumuloituvien oppimishaasteiden 
oppimispolkuna. Vuosiluokilla 1-2 on tutustuttu lisää omaan elämänpiiriin kodissa ja koulussa. Vuosiluokilla 3-6 on mahdollista harjaannuttaa itsenäistä 
toimintaa erilaisissa kotiin liittyvissä tehtävissä. Oppilaita kannustetaan tasa-arvoisiin valintoihin, toimintaan ja vuorovaikutukseen arjen 
elämismaailmassa. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjauksen ja tuen tarpeisiin, ajanhallintaan sekä turvallisesta työskentelystä ja tottumusten 
muodostumisesta huolehtimiseen. Oma koti on oman itsenäisyyden kasvaessa edelleen tärkeä viiteryhmä, joten kodin ja koulun yhteistyö korostuu. 
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Kuvio 1. Kotitalousopetuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta perusopetuksen päättöluokalle asti. 
(http://www.edu.fi/perusopetus/kotitalous/ops2016_kotitalouden_tukimateriaalit/opetuksen_tavoitteet_1-2.) 
 
 
 

http://www.edu.fi/perusopetus/kotitalous/ops2016_kotitalouden_tukimateriaalit/opetuksen_tavoitteet_1-2
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