Kotitalouksien toiminta vaikuttaa 		
koko maailman hyvinvointiin
Elämme yhteiskunnassa, jossa yhä enemmän hyvinvointiimme vaikuttaa se, mitä muualla maailmassa
tehdään. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämän vuoksi kotitaloustunneilla opiskellaan kotona tarvittavia taitoja siten, että toimintamme
kuluttaisi ympäristöä mahdollisimman vähän. Väitetään, että teollisuusmaassa asuva ihminen kuluttaa 300
kauppakassillista luonnonvaroja viikossa. Esineet eivät
kuitenkaan häviä maailmasta, vaikka ne häviävätkin
kotoa. Ne jäävät täyttämään maapalloa kaatopaikoille ja merenpohjaan moniksi vuosikymmeniksi, jopa
sadoiksi vuosiksi.
Kotiin, sähköpostiin ja puhelimeen tulee mainoksia
ja tarjouksia, joiden avulla kuluttajia yritetään saada ostamaan tarpeellisia ja tarpeettomia tavaroita. Jokainen
keksii monia syitä ostaa tai olla ostamatta. Osa ostopäätöksistä voi perustua käytettävissä olevan rahan riittävyyteen. Jotkut päätökset voivat liittyä tavaran laatuun
eli siihen, että ostettu tavara kestäisi mahdollisimman
pitkään. Toisinaan ympäristötekijät voivat vaikuttaa
ostamiseen. Maailman tulisi säilyä mahdollisimman
hyvänä paikkana elää. Myös eettiset syyt vaikuttavat
ostopäätökseen. Tuote ei saisi aiheuttaa kärsimystä tai
epäoikeudenmukaisuutta elinkaarensa aikana. Seuraa,
mitä ostat sekä missä ja miten tuotteet on valmistettu.
Pienetkin päätökset ovat tärkeitä.

Työolosuhteet vaihtelevat eri maissa paljon.

16  

OSA 1

Ostopäätöksiin liittyviä ajatuksia

Tarvitsen, koska vanha
on rikki. Tarvitsen, koska
edellinen on pieni.

Haluan, koska muillakin on.
Haluan vaihtelua. Ostan, koska
tekee mieli, vaikka en
todellisuudessa tarvitsekaan.

Oi, miten hyvän
näköinen tuossa
mainoksessa. 
Minunkin on saatava.

Ostan, jos joku
lainaa rahaa.

Kotitalous-oppiaineen tavoitteena on lisätä hyvinvointia
joka puolella maapalloa.

En osta, koska
minulla ei ole nyt
rahaa tuohon.

En osta, koska
se ei työllistä
suomalaisia.

En osta,
koska en tarvitse.

En osta,
koska sen laatu
on huono.

7 Mikä on sinun pieni päivittäinen
tekosi, jolla otat vastuuta kestävästä
kehityksestä?

Elinkaari
Elämäntavat ympäristö
ystävällisiksi.

Kertakäyttöastiat ovat käytössä vain muutamia minuutteja.

Posliiniastioita voidaan käyttää
vuosikymmeniä.

Oletko koskaan ajatellut, että tuotteen vaiheet eli
sen elinkaari on pitkä prosessi. Siihen kuuluvat
raaka-aineen kasvatus tai valmistus, tuotteen valmistaminen, myynti, ostaminen, käyttö, jatkokäyttö,
uusiokäyttö ja hävittäminen.

En halua ostaa, koska
sen valmistamisessa on
käytetty lapsityövoimaa.

En halua ostaa,
etten kuormita
ympäristöä.

8 Muistele, mitä olet ostanut viime aikoina.
Ovatko ostoksesi olleet turhakkeita vai
hyödykkeitä?
Käytä apuna yllä olevia mielipiteitä.

Hyödykkeiden eli tarpeellisten ja turhakkeiden eli hyödyttömien tuotteiden elinkaaret ovat yhä pidempiä ja elinkaarensa
aikana tuotteet saattavat matkustaa pitkiäkin matkoja m
 antereelta toiselle.
T E R V E T U LOA OPI S K E L E MA A N KOT I TA LOU T TA
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