
 

 

S3 kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa 

-sisältöalueen aihepiirejä 

Yhtymäkohtia 

perusopetuksen 

oppiaineisiin ja laaja-

alaiseen osaamiseen 

Ideoita ja oppimateriaalia 

opetukseen Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston verkkosivuilla 

Kestävä kulutus 

- Eettisyys, tehokkuus, taloudellisuus ja 

ekologia 

- Tulevaisuustietoisuus 

- Kulttuuri, yhteisö ja arvot 

- Kiertotalous 

Oppiaineet: 

- Kaikki  

Kotitalouteen soveltuvien 

tavoitteiden sisällöt seuraavista 

laaja-alaisen osaamisen 

kokonaisuuksista 

- Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

(L7)  

- Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

- Muotia ja trendejä  
- Tuotteen uusi elämä kuvina  
- Potretista selfieen  
- Nuoruusmuistoja  
- Turhaa ja tarpeellista  
- Harrastukset ja 

yhteiskuntavastuu  
- Roolipeli Neuvokkaat  

Media- ja teknologialukutaito 

- Kuluttajan teknologia ja 

mediaympäristö 

- Teknologian ja median valinta ja 

käyttö sekä osallistuminen 

- Turvallisuus ja suojautuminen 

- Jakamistalous 

 

Oppiaineet: 

- Äidinkieli: 

mainonnanlukutaito 

- Fysiikka: kodin teknologia 

Kotitalouteen soveltuvien 

tavoitteiden sisällöt seuraavista 

laaja-alaisen osaamisen 

kokonaisuuksista 

- Tieto - ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- Monilukutaito (L4) 

- Puhelimen käytön muistisäännöt  
- Puhelin ja kuluttajataidot  
- Median ja mainonnanlukutaito  
- Tiedonhaun harjoittelua  
 

Kotitaloudenhallinta ja osallisuus 

- kotitalouden/kuluttajan 

päätöksentekotilanteet 

- kestävä kulutus ja kiertotalous (linkki) 

- arjenhallinta 

- big data/oikeus omiin tietoihin 

- ostopäätösten merkitys omalle 

taloudelle ja ympäristölle 

- valintojen eettiset vaikutukset 

- kulutus ja globalisaatio 

Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri  

- elintarvikkeiden merkinnät 

- elintarvikkeiden käsittely ja 

säilyttäminen 

- eettiset kysymykset 

- ruoka ja sosiaalinen media, mainonta 

Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus 

- riskien tunnistaminen ja huomioon 

ottaminen 

- käyttöohjeiden merkitys ja lukutaito 

- tuotemerkintöjen merkitys ja lukutaito 

- tietosuoja ja tietoturva 

Oppiaineet: 

- uskonto, etiikka, 

elämänkatsomustieto: 

elämäntapa, yksilön 

vastuullisuus, 

oikeudenmukaisuus 

- fysiikka: kodin fysiikka 

- kemia: arjen kemia  

- terveystieto: hyvinvointi 

- käsityö: korjaaminen, 

kustannustietoisuus 

- vieraat kielet: ruokakulttuuri, 

asiointi, ostaminen, käyttö-

ohjeet 

Kotitalouteen soveltuvien 

tavoitteiden sisällöt seuraavista 

laaja-alaisen osaamisen 

kokonaisuuksista 

- Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot(L3) 

- Tieto ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- #Lovemilla, elokuva  
- Super-size me, elokuva  
- Väärät juuret, elokuva  
- Kulutusliikuntaa  
- Neuvokkaita kuluttajia  
- Väitteitä kuluttamisesta  
- Retki kauppaan  
- Kuluttajaelämäkerta  
- Kulutuskulttuuri  
- Kulutuspohdintaa  

 
- Videot  

 

Henkilökohtainen talous 

- kotitalouksien talouden rakenne: tulot, 

verot, menot (hankinnat, käyttömenot) 

- rahoitus: säästäminen, lainaaminen 

(kertaluotto, tililuotto, rahan hinta) 

- oman talouden suunnittelu ja hoito 

- taloudellisuus 

- maksutavat 

Oppiaineet: 

- matematiikka: 

talousmatematiikkaa 

- yhteiskuntaoppi: taloustieto 

- terveystieto: hyvinvointi 

Kotitalouteen soveltuvien 

tavoitteiden sisällöt seuraavista 

laaja-alaisen osaamisen 

kokonaisuuksista 

- Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- #Lovemilla, elokuva  
- Kuluttajaelämäkerta  
- Neuvokkaita kuluttajia  
- Väitteitä kuluttamisesta  
- Maksutapoja  
- Miian raha-asioita 

  
- Videot  

 

http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/muotia-ja-trendeja/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/tuotteen-uusi-elama/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/vaatteiden-elinkaari/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/nuoruusmuistoja/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/turhaa-ja-tarpeellista/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/harrastukset-ja-yhteiskuntavastuu/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/harrastukset-ja-yhteiskuntavastuu/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kestava-kulutus/oppimateriaalit/roolipeli-neuvokkaat/
http://www.kkv.fi/opettajalle/media--ja-teknologialukutaito/oppimateriaalit/kannykan-kayton-muistisaannot/
http://www.kkv.fi/opettajalle/media--ja-teknologialukutaito/oppimateriaalit/kannykka-ja-kuluttajataidot/
http://www.kkv.fi/opettajalle/media--ja-teknologialukutaito/oppimateriaalit/mainonta-ja-media/
http://www.kkv.fi/opettajalle/media--ja-teknologialukutaito/oppimateriaalit/tiedonhaun-harjoittelua/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/lovemilla-elokuva/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/elokuva-super-size-me/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/elokuva-vaarat-juuret/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/kulutusliikuntaa/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/neuvokkaita-kuluttajia/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/vaitteita-kuluttamisesta/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/retki-kauppaan/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/kuluttajaelamakerta/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/valinnat/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/oppimateriaalit/kulutuspohdintaa/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kotitalouden-hallinta-ja-osallisuus/opetusvideot/
http://www.kkv.fi/opettajalle/yksityistalous/oppimateriaalit/lovemilla-elokuva/
http://www.kkv.fi/opettajalle/yksityistalous/oppimateriaalit/kuluttajaelamakerta/
http://www.kkv.fi/opettajalle/yksityistalous/oppimateriaalit/neuvokkaita-kuluttajia/
http://www.kkv.fi/opettajalle/yksityistalous/oppimateriaalit/vaitteita-kuluttamisesta/
http://www.kkv.fi/opettajalle/yksityistalous/oppimateriaalit/maksutapoja/
http://www.kkv.fi/opettajalle/yksityistalous/oppimateriaalit/miian-raha-asioita/
http://www.kkv.fi/opettajalle/yksityistalous/opetusvideot/


- Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

Kuluttajan oikeudet ja vastuut 

- sopimusten merkitys ja laatiminen 

- kuluttajan oikeudet ja hyvitystavat, jos 

tuotteessa on virhe 

- takuun ja virhevastuun ero 

- reklamaation tekeminen 

- ulkomailta ostaminen 

- verkkokauppa 

- kuluttajansuojajärjestelmän 

tunteminen 

Oppiaineet: 

- yhteiskuntaoppi: kuluttajuus 

ja kansalaisuus 

- TVT: tietoliikenne, verkot, 

liittymät, sopimukset 

- vieraat kielet, asiointi ja 

ostaminen 

Kotitalouteen soveltuvien 

tavoitteiden sisällöt seuraavista 

laaja-alaisen osaamisen 

kokonaisuuksista 

- Itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot (L3) 

- Tieto - ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- Työelämätaidot ja yrittäjyys 

(L6) 

- Me Rosvolat, elokuva  
- Mistä ja miten valitetaan?  
- Asiakkaana verkkokaupassa  
- Kulutuspohdintaa  
- Valinnat  
- Retki kauppaan  
- Kulutusliikuntaa  
- Kertomuksia 

kuluttajakokemuksista  
- Minä kuluttajana 

  
- Videot 
 

Mainonta ja kaupallinen media 

- oma rooli mainonnan vastaanottajana, 

jakajana ja tiedon kerääjänä 

- tarpeiden syntyminen 

- mainonnan analysointi 

- mainonnan tunnistettavuus 

- mainonnan keinot 

- kuluttajan 

oikeudet/markkinointisäännökset 

Oppiaineet: 

- äidinkieli: mainonnan 

lukutaito 

- kuvataide: mainonnan 

lukutaito 

- musiikki: mainonnan 

lukutaito, musiikin 

hankkiminen 

- vieraat kielet: asiointi ja 

ostaminen 

- yhteiskuntaoppi: mainonta ja 

talous 

- uskonto, 

elämänkatsomustieto: 

mainonta ja etiikka 

- terveystieto: mainonta ja 

identiteetti 

- Käsityö: muoti ja mainonta 

Kotitalouteen soveltuvien 

tavoitteiden sisällöt seuraavista 

laaja-alaisen osaamisen 

kokonaisuuksista 

- Tieto- ja 

viestintäteknologinen 

osaaminen (L5) 

- Monilukutaito (L4) 

- Työelämätaidot ja yrittäjyys 

(L6) 

- Median ja mainonnanlukutaito  
- Blogit ja mainokset  
- Julkisuudesta kiitolliset  
- Kuka uskoo mainoksiin?  
- Teemapäivä mainonnasta  
- Mainonnan analysointia  
- Elämäntapa, mainonta ja 

ruokakulttuuri 
 

 
 

 

 

http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/me-rosvolat-elokuva/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/mista-ja-miten-valitetaan/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/asiakkaana-verkkokaupassa/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/kulutuspohdintaa/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/valinnat/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/retki-kauppaan/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/kulutusliikuntaa/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/kertomukset/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/kertomukset/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/oppimateriaalit/mina-kuluttajana/
http://www.kkv.fi/opettajalle/kuluttajakauppa/opetusvideot/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/mainonta-ja-media/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/blogit/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/tehtavat/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/mainontaa-tutkimassa/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/teemapaiva-mainonnasta/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/mainonnan-analysointia/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/elamantapa-mainonta-ja-ruokakulttuuri/
http://www.kkv.fi/opettajalle/markkinointi-ja-kaupallinen-media/oppimateriaalit/elamantapa-mainonta-ja-ruokakulttuuri/

