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ONNI JA 
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Oppimiskäsitys

Kotitalous on moniulotteinen ja -tieteinen oppiaine, jossa opitaan arkielämän tietoja, 
taitoja ja toimintavalmiuksia. Kotitalouden opiskelun tavoitteena on innostaa, kannustaa 
ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, ihmissuhteistaan, ruoka-
valinnoistaan ja kodin hoitamisesta. Kotitalousopetuksen matkassa kerätään monipuolista 
tieto- ja taitovarantoa kestävistä valinnoista niin talouden kuin ympäristönkin näkökulmas-
ta. Kotitalousopetuksessa luodaan perustaa oppilaan kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä 
merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä erilaisia kotitalouden tehtäviä toteuttaen. Koti-
talous tarjoaa puitteet monipuoliseen tietojen ja kädentaitojen kehittämiseen, valintojen 
tekemiseen, onnistumisen elämyksiin sekä vastuullisuuteen kasvamiseen.

Onnissa oppiminen nähdään aktiivisena ja kehittävänä toimintana, jossa on olennaista 
oppilaan oma toteutus. Oppimisprosessi etenee tavoitteiden asettamisesta suunnittelun ja 
työskentelyn kautta arviointiin. Hyvä suunnittelu saa kotitaloustyöt rullaamaan.

Onni on yläkoulun oppikirja kaikille yhteiseen kotitalouteen. Kotitalous, sen sisältö- 
alueet toiminnallisine ja tutkivine tehtävineen ja ilmiöineen tulevat tutuiksi sekä teorian että 
käytännön harjoitusten avulla. Onnin teksteissä ja tehtävissä pureudutaan kotitaloudellisiin 
asioihin niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolla. Lisäksi tehtävissä hyödynnetään 
monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, ja erilaisia oppimisympäristöjä.

Laaja-alainen osaaminen

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa osaaminen nähdään laaja-alaisena kokonaisuu-
tena. Osaamisessa ei ole ratkaisevaa pelkästään tiedot ja taidot, vaan myös arvot ja 
asenteet sekä tahto toimia.

Kaikkien taitojen perustana ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1). Onni ohjaa ja 
innostaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan kotitalouteen ja kodin arkeen liittyviä 
asioita. Samalla oppilas oppii ymmärtämään kotitalouden ilmiöitä, niihin liittyviä tekijöitä, 
niiden syitä ja seurauksia. Oppilas oppii myös käyttämään monipuolisesti kotitalouden 
työvälineitä erilaisia käytännön töitä tehden sekä etsimään ja arvioimaan kriittisestikin 
kotitaloudellista tietoa. Lisäksi oppilas harjaannuttaa tavoitteiden asettamista, toiminnan 
suunnittelua ja työskentelyä tavoitteiden suuntaisesti. Osaamista opitaan tunnistamaan ja 
arvioimaan erilaisin vertais- ja itsearvioinnein.
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Laaja-alaiseen osaamiseen liittyvät olennaisesti myös kulttuurinen osaaminen, vuorovai-
kutus ja ilmaisu (L2), joista muodostuu taito toimia kulttuurisesti monimuotoisessa maail-
massa. Kotitalous on monitieteinen oppiaine, jossa tutustutaan erilaisiin ruokakulttuureihin. 
Näin opitaan hahmottamaan omaa kulttuuria sekä perinteitä niin paikallisesti, kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on oppilaan kulttuurisen maailmankatsomuksen ja ym-
märryksen avartaminen. Kotitaloustunneilla on tärkeää yhdessä tekeminen, joten yhteistyö- 
ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua korostetaan myös Onnissa. Olennaista on välittämisen 
ilmapiiri. Ryhmissä toimimalla kehitetään sosiaalisia taitoja, toisten huomioimista ja erilaisuu-
den hyväksymistä.

Onnissa itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ovat keskeisiä. Onni tarjoaa kattavat 
puitteet monipuoliseen tietojen ja arjen taitojen kehittämiseen. Tietotaidon karttuminen lisää 
itsestä ja muista huolehtimisen mahdollisuuksia. Askel askeleelta vahvistuvat selviytymistaidot 
jokapäiväisen elämän tuomiin arjen haasteisiin. Kotitalous oppiaineena ja Onni kotitalou-
den oppikirjana tarjoavat työtehtäviä ja -tapoja, joilla vahvistetaan oppilaan vastuullista 
toimintaa niin omasta, muiden kuin ympäristön hyvinvoinnista. 

Moninaisia viestejä tuottava tietoyhteiskunta vaatii oppilaalta taitoa lukea ja tulkita eri 
tietolähteistä ja -kanavista välittyvää tietoa. Onni harjaannuttaa monilukutaitoa (L4) 
sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista (L5) ohjaamalla tulkitsemaan, tuottamaan 
ja arvioimaan erilaisia tekstejä. Monilukutaito tulee esille esimerkiksi ympäristö- ja hoito-
ohjemerkkien sekä ruoka-ohjeiden ja tuoteselosteiden tulkitsemisessa. Onnin materiaaleissa 
harjoitellaan myös kuvanlukutaitoa. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista harjaannute-
taan perehtymällä turvallisen nettiostamisen periaatteisiin. Lisäksi Onnin tehtävissä kan-
nustetaan käyttämään TVT-taitoja esimerkiksi tiedonhankinnassa ja oman oppimateriaalin 
laatimisessa. Olennaista on myös tiedon etsiminen eri tietolähteistä ja tiedon luotettavuuden 
kriittinen arviointi. 

Onnin avulla luodaan pohjaa oppilaan työelämätaidoille ja yrittäjyydelle (L6).  Erilaisten 
kotitalouteen liittyvien oppimistilanteiden kautta oppilasta kannustetaan yhteistyötaitojen 
kehittämiseen, vastuulliseen toimintaan, yritteliäisyyteen, hyviin tapoihin ja oman työn arvos-
tamiseen. Onni kannustaa innostavan ja työtä tekevän asenteen löytämiseen. Tavoitteena on 
oppia toimimaan joustavasti neuvotellen ja kompromisseja tehden erilaisissa kotitalouden 
oppimistilanteissa. Yhdessä tekemällä löydetään oppimisen ilo ja hauskuus. Se on kannusta-
vaa ja palkitsevaa.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat 
taitoja, joiden kehittymistä Onnilla tuetaan. Opittavilla tiedoilla, taidoilla ja toimintatavoil-
la kannustetaan oppilasta vaikuttamaan ja kehittämään omaa arkea ja hyvinvointia sekä 
kestävää, ympäristöä kunnioittavaa toimintaa. Ympäristöystävällinen arki on kantava teema 
Onnissa.

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9

Onni on rakennettu opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden pohjalta. Kirja antaa oppi-
laalle runsaasti mahdollisuuksia käytännön toimintataitojen (T1–T5) kehittämiseen. Onni 
ohjaa oppilasta tavoitteiden asettamiseen sekä työn ja toiminnan suunnitteluun, organisoin-
tiin ja monipuoliseen arviointiin. Onnissa opastetaan harjoittelemaan erilaisia kotitalouden 
arjessa tarvittavia kädentaitoja. Lisäksi Onni rohkaisee oppilasta luovuuteen ja esteetti-
syyden huomioimiseen. Onnissa otetaan huomioon kattavasti eri sisältöalueilla hyvinvointia 
edistävä ja vastuullinen toiminta sekä teknologian käyttö arjessa. Onni perehdyttää myös 
hygienian, turvallisuuden, ergonomian ja kustannustietoisuuden keskeisiin asioihin.
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Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (T6–T9) karttuvat Onni-kirjan oppien parissa. Erilaisin 
tehtävin harjaannutetaan kuuntelu-, keskustelu- ja perustelutaitoja. Kirjassa tutustutaan 
monipuolisesti kodin arkirutiineihin ja perinteisiin. Yhdessä toimien harjoitellaan töiden ta-
sapuolista jakamista, toisten auttamista ja tukemista sekä vastuun ottamista ryhmän töistä. 
Oppilasta herätellään pohtimaan, miten omalla toiminnalla on mahdollista edistää yhteis-
työn sujumista.

Onni tukee tiedonhallintataitojen (T10–T13) kehittymistä. Erilaisin tehtävin harjoitellaan 
kotitalouden eri sisältöalueisiin liittyvien tietojen etsimistä eri tietolähteistä. Onni harjaan-
nuttaa sekä ruoka- ja pakkausmerkintöjen tulkitsemiseen että ruoka- ja ravintoaineryhmien 
tuntemiseen. Kirja opettaa toimintaohjeiden tulkitsemiseen ja käyttämiseen sekä tyypillis-
ten kotitalouden merkkien ja symboleiden nimeämiseen ja tulkitsemiseen erilaisissa arjen 
tilanteissa ja ilmiöissä. Onnissa harjaannutetaan luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. 
Kotitalouden keskeiset käsitteet, mittaamisen periaatteet sekä kierrättämisen ja jätteiden 
lajittelun ohjeistukset tulevat tutuiksi Onnin myötä.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Onnissa oppimisympäristöillä tarkoitetaan laaja-alaisesti kaikkia niitä tiloja, paikkoja, 
yhteisöjä ja toimintakäytänteitä, jotka tukevat yksilön ja yhteisön kasvua, arjen hallinnan 
oppimista ja vuorovaikutusta. Onnissa ei pysytä neljän seinän sisällä, vaan oppimista ta-
pahtuu muissakin arjen rakentumiselle tärkeissä paikoissa.

Onni edistää monella tavalla oppilaan luovuutta ja vastuullisuutta sekä kotona että kou-
lussa. Lisäksi Onni kehittää oppilaan kykyä arvioida kehittymistään. Oppilas on aktiivinen 
käytännön toimija, jota kannustetaan tekemään töitä omin käsin ja työn päätteeksi loppu-
tuloksesta nauttien. Käytännön toiminta erilaisissa vuorovaikutuksellisissa oppimistilanteissa 
ja -ympäristöissä mahdollistaa monipuolisten arjen hallinnan taitojen kehittämisen.

Onnin tehtävissä ja opettajanaineistossa tuodaan esille erilaisia työtapoja ja -menetelmiä. 
Oppimateriaalissa on tehtäviä kaikilta ajattelun tasoilta. Onnissa muistutetaan kokeilun ja 
soveltamisen rohkeudesta sekä erehdyksistä oppimisesta. Opettajanaineistossa on esimerk-
kejä eheyttävän opetuksen mahdollisuuksista, joilla pystytään asioiden laaja-alaisempaan 
ja kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Onnissa siirrytään tietoja syventäen ja taitoja kasvattaen tutustuvalta portaalta harjoit-
telun kautta soveltavalle portaalle. Mitä, miksi ja miten -askelmat tukevat oppimisessa 
ja auttavat oivaltamaan syy-yhteyksiä. Tämän oppimisprosessin aikana oppilaan vastuu, 
itsenäisyys ja luovuus lisääntyvät. Ohjauksen merkitys korostuu etenkin opintojen alkuvai-
heessa. Tavoitteena on kehittää oppilas itseohjautuvaksi ja oma-aloitteiseksi toimijaksi.

Opiskeltavat asiat voidaan eriyttää Onnissa laajuuden ja syvyyden suhteen. Ingressit ja 
Oivalla!-tiivistelmät ovat niitä, jotka jokaisen oppilaan olisi hyvä tietää. Lukujen ensim-
mäiset tehtävät ovat helpoimpia. Lisätietolaatikoilla eriytetään ylöspäin. Osa tehtävistä 
haastaa arvioimaan, soveltamaan ja perustelemaan. Tällöin harjaannutetaan haastavam-
pia ajattelun taitoja.
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Arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7–9

Onni tarjoaa vinkkejä monimuotoiseen, ohjaavaan ja kannustavaan arviointiin. Onni vah-
vistaa oppilaan taitoja suunnitella, tarkkailla ja arvioida omaa toimintaansa itse ase-
tettujen tavoitteiden pohjalta. Onnista saa monipuoliset välineet oppilaan itsearviointiin 
sekä oppilaan tiedollisen ja taidollisen edistymisen seurantaan. Onnin arviointityökalu on 
rakennettu opetussuunnitelman arviointikriteereitä sekä jatkuvan ja dokumentoivan arvioin-
nin periaatteita noudattaen.

Onnin aihealueet ja rakenne
Tervetuloa oppimaan kotitaloutta

• Onnistumisia Onni-kirjan opeilla
• Mitä, miksi ja miten arvioidaan?

Työskentely keittiössä
• Turvallista työskentelyä
• Ruoka-aineiden säilyttäminen
• Keittiövälineet tutuiksi
• Reseptit hallintaan
• Keittiö siistiksi
• Ympäristöystävällisesti keittiössä

Hyvinsyömisen taito
• Terveet elämäntavat liittyvät toisiinsa
• Ruoan laatu ja määrä tasapainoon
• Suomalaiset ravitsemussuositukset
• Sama ruoka ei sovi aina kaikille

Ruoka-aineet tutuksi ruokakolmion avulla
• Kasvikset, marjat ja hedelmät
• Peruna ja vilja
• Maito, rasvat, pähkinät ja siemenet
• Kala ja siipikarja
• Kananmuna, punainen liha ja lihavalmisteet
• Sattumia satunnaisesti

Ruokapöydän ääreen
• Ruoka- ja tapakulttuuri Suomessa
• Ateriasuunnittelu – säästöä ja sujuvuutta
• Pöytä on katettu – olkaa hyvä!
• Juhlat – ilon ripauksia ja mukavia muistoja

Kuluttaja- ja taloustaidot puntarissa
• Vastuullista kuluttamista
• Ostoksilla
• Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
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Puhtaat pyykit ja siisti koti
• Vaatehuollon vaiheet
• Jalkineiden hoito
• Säännöllisyyttä siivoukseen
• Onnistunut siivous

Keittiössä
• Ruoanvalmistusmenetelmät
• Maustaminen on makuasia
• Leivonnan luovuutta
• Monenlaisia taikinoita

Ruoka- ja leivontaohjeet


