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1 Johdanto 
 

Toimiessani sijaisena eräässä koulussa tunnilla oli keliaakikko-oppilas, joka tuli 

kertomaan keliakiastaan ja sanoi, ettei tarvitse valmistaa hänelle erikseen glutee-

nitonta, koska ei se kuitenkaan ikinä onnistu. Muut oppilaat myös naureskelivat 

epäonnistuneille gluteenittomille leivonnaisille eivätkä olisi halunneet valmistaa 

gluteenitonta. Tämä herätti ajatuksia, halusin muuttaa oppilaan käsityksen glu-

teenittoman ruoan valmistuksesta ja luoda onnistuminen kokemuksen. Keliaakik-

konuoren tulee saada kuulua luokkayhteisöön samoin kuin muutkin oppilaat ja 

valmistaa gluteenitonta ruokaa sekä leivonnaisia kotitaloustunnilla. Keliaakikko 

saa rohkeutta, onnistumisen kokemuksia ja eväitä tulevaisuuteen omaan ar-

keensa. Opettajan ja muiden oppilaiden hyväksyntä on tärkeää, jotta oppilas us-

kaltaa tuoda ruokavalionsa esiin kotitaloustunnilla ja arjessa. 

 

Keliakiaa sairastaa yhä useampi ja gluteenittoman ruokavalion noudattaminen 

yleistyy nykyisin myös muidenkin kuin keliaakikoiden keskuudessa (Lohi. Musta-

lahti, Kaukinen, Laurila, Collin, Rissanen, Lohi, Bravi, Gasparin, Reunanen, & 

Mäki, 2007). Reilun kymmenen vuoden aikana gluteenittomien tuotteiden kysyntä 

ja tarjonta ovat kasvaneet valtavasti ja tietoisuus keliakiasta lisääntyy yhteiskun-

nassa. Gluteenittomien tuotteiden markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti. Glu-

teeniton ruokavalio on nykyään myös trendi, jota noudattaa moni, vaikkei olisi-

kaan keliaakikko. (Kekkonen, 2014.) Keliakia on siis hyvin ajankohtainen tutki-

musaihe.  

 

Keliakian sairastaminen vaikuttaa elämään kokonaisvaltaisesti. Keliakia tulee 

esiin nuoren arjessa vahvasti koulussa eri tilanteissa. Ruoka on yhä suurem-

massa osassa elämäämme, uusia ruokailutilanteita tulee jatkuvasti vastaan, 

joissa keliakia korostuu. Ruoka on tärkeä osa niin omaa kuin myös kansallista 

identiteettiä (Kekkonen, 2014). Keliaakikko tarvitsee monenlaista tukea selviyty-

äkseen arjen tilanteista pitkäaikaissairauden kanssa. Erilaisuus korostuu ja tulee 

esiin herkästi juurikin kotitaloustunnilla erilaisten ruokavalioiden kautta. Keliaaki-

kolle sairauden ainoa hoito on gluteeniton ruokavalio, joka tulee ottaa huomioon 

koulussa niin kouluruokailussa, kuin kotitaloustunneilla. (Keliakialiitto, 2016.) 
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Tutkimuksessani tarkastelen, miten keliakia ja gluteenittoman ruokavalion toteut-

taminen näkyy kotitaloustunnilla. Tarkoituksena on tutkia kotitalousopettajien nä-

kökulmasta millaisia haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia keliakia kotitaloustun-

nilla aiheuttaa. Mitkä asiat vaativat erityishuomiota ja suunnittelua opettajalta ke-

liakiaan liittyen ja millaisia ratkaisuja opettajat ovat löytäneet mahdollisiin haas-

teisiin. Olen rajannut tutkimusjoukoksi kotitalousopettajat, sillä he kohtaavat keli-

aakikko-oppilaiden ruokavaliot konkreettisemmin kuin muut aineenopettajat. 

 

Tutkimuksen aiheen valitsin oman mielenkiinnon ja ajankohtaisuuden mukaan. 

Olen itse sairastanut keliakiaa 7-vuotiaasta lähtien, joten keliakia on osana päi-

vittäistä arkeani. Kotitalousopettajan työssä on tärkeää ymmärtää erikoisruoka-

valioita ja sairauksia, jotka liittyvät vahvasti ruokailutilanteisiin ja vaikuttavat koti-

taloustuntiin. Keliaakikko-oppilaalle on erityisen tärkeää saada kotitaloustunneilta 

apua ja neuvoa omaan arkeen keliakian kanssa ja hänellä tulee olla samanlaiset 

mahdollisuudet saada monipuolista opetusta sairaudesta huolimatta.   
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2 Keliakia nuoren arjessa 
 

2.1 Keliakia ja arki 

 
Keliakia on sairaus, joka näkyy osana elämää jatkuvasti, sillä ruoka ja ruokailuti-

lanteet ovat osa arkeamme päivittäin. Kun keliakiaa tarkastelee eri näkökulmista, 

huomaa sen vaikuttavan yllättävän moneen tilanteeseen elämässä. Keliakia tulee 

esiin arjessa esimerkiksi ruokailutilanteissa ja sosiaalisissa suhteissa, joten se 

näkyy vahvasti myös koulussa, jossa nuoret viettävät suuren osan ajastaan. Kun 

nuorella on keliakia, vaikuttaa se koko perheen arkeen (Arnala, Herno & Halve, 

2013, s. 3). Keliakian on todettu rajoittavan lapsen ja nuoren sosiaalisia toimin-

toja, koulunkäyntiä ja perheen erilaisia aktiviteetteja (Rashid, Cranney., Zarka-

das, Grahan, Switzer, Case, Molloy, Warren, Burrows & Butzner, 2005, s. 758).  

 

Nuorten arki koostuu usein suurilta osin koulusta ja opiskelusta, joten kouluym-

päristö vaikuttaa vahvasti hyvinvointiin ja elämään. Arki on asia, jota on vaikea 

määritellä, sillä sitä tuntuu olevan joka paikassa, arki siis koetaan olevan kaikki-

alla, mutta kaikki ei kuitenkaan ole arkea. Arki on vain olemassa, mutta sitä on 

vaikeaa yksiselitteisesti määrittää. Jokinen (2005) määrittelee arkea inhimillisen 

toiminnan ja olemassaolon muotona. Arki voi olla kevyttä ja pinnallista, mutta 

myös painavaa sekä tärkeää, arki voi usein puuduttaa, eikä se aina tunnu suju-

valta. Rutiinit ja tottumukset usein helpottavat arkea, mutta ne voivat myös uu-

vuttaa ja kyllästyttää. (Jokinen, 2005, ss. 8–11.)  

 

Uusien asioiden tuleminen osaksi arkea, kuten esimerkiksi pitkäaikaissairauteen 

sairastuminen voi usein aluksi uuvuttaa, ennen kuin asioihin tottuu ja niistä muo-

dostuu rutiineja. Toisaalta muuttumaton, jatkuvasti samanlainen arki voi turruttaa 

ihmisen, ja hän kaipaa arkeensa jotain uutta. (Jokinen, 2005, s.11.) Arki voidaan 

määrittää siten, mitä ihmiset tekevät päivittäin, viikoittain tai vuosittain, arki on 

läsnä jatkuvasti (Tuomi-Gröhn, 2009, s. 150). Keliaakikko nuoren arjessa keliakia 

on jatkuvasti läsnä, joten on tärkeää, että siitä tulee sujuvasti luonnollinen osa 

arkea. Nuoren elämän ei pitäisi muuttua keliakian vuoksi yhtään enempää kuin 

on välttämätöntä, eikä keliakian tulisi määrittää nuoren identiteettiä ja arkea. (Ar-

nala, Herno & Halve, 2013, s. 3.) Keliakiaa sairastavat, jo lapsena diagnosoidut 
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nuoret tuntevat elämänlaatunsa hyväksi. He kuitenkin kokevat jäävänsä osittain 

erilaisten sosiaalisten tapahtumien ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa arkea. (Rashid 

ym., 2005, s. 758.)  

 

2.2 Nuoren keliakia 

 

Keliakia on elinikäinen autoimmuunisairaus, jossa elimistö muodostaa vasta-ai-

neita omia kudoksia vastaan. Usein keliakia saatetaan virheellisesti sekoittaa al-

lergiaan. (Kekkonen & Kosunen, 2013, s. 13).  Keliakia on elinikäinen sairaus, 

jossa vehnän, ohran ja rukiin sisältämä valkuaisaine gluteeni vaurioittaa ohut-

suolen limakalvoa. Ohutsuolen nukkalisäkkeet surkastuvat ja suolen limakalvolle 

syntyy tulehdus. Tämän seurauksena imeytymispinta-ala pienentyy ja ravintoai-

neiden imeytyminen häiriintyy. (Haglund, Huupponen, Ventola & Hakala-Lahti-

nen, 2011, s. 256.)  

 

Keliakiaan liittyy monenlaisia oireita ja oireet ovat hyvin yksilöllisiä. Yleisimpiä oi-

reita ovat suolistovaivat, esimerkiksi vatsakipu, ripuli, vatsan turvotus, suoliston 

kouristukset ja ilmavaivat. Oireina voi olla myös esimerkiksi pahoinvointi, oksen-

telu, ruokahaluttomuus, anemia ja väsymys tai lapsella pituuskasvun hidastumi-

nen. (Kekkonen & Kosunen, 2013, s. 12.) Keliakia voi ilmetä myös ihokeliakiana, 

jossa on pienirakkulaista ja voimakkaasti kutisevaa ihottumaa esimerkiksi kyy-

närpäissä, polvissa, hiuspohjassa ja pakaroissa (Reunala, 2006, ss. 50–51). Ke-

liakia voi olla myös todella vähäoireinen tai kokonaan oireeton, lapsista on todettu 

jopa kolmasosan olevan oireettomia (Pynnönen & Verkasalo, 2005).  Keliakia 

voidaan löytää myös suoliston ulkopuolisten oireiden kautta, esimerkiksi anemia, 

vitamiinipuutokset, muutokset suun limakalvolla, hampaiden kiillevauriot, osteo-

poroosi sekä erilaiset keskushermosto- ja niveloireet voivat olla keliakian oireita. 

Keliakia saatetaan löytää myös liitäntäsairauksien tutkimuksien yhteydessä. (Ke-

liakialiiton verkkosivut, 2016.)  

 

Keliakia todetaan mahatähystyksen eli gastroskopian yhteydestä ohutsuolesta 

otettavasta koepalasta (Haglund ym., 2011, s. 256). Ihokeliakiassa koepala taas 

otetaan terveeltä iholta (Keliakialiiton verkkosivut, 2016). Keliakiaa voidaan myös 
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selvittää verestä mitattavien vasta-aineiden kautta, negatiivinen tulos ei kuiten-

kaan sulje pois keliakian mahdollisuutta, sillä tulos ei aina ole varma ja tarkka. 

(Kaukinen, 2006, s. 56). Suomessa on kehitetty myös apteekeista saatava pika-

testi, jonka perusteella voi hakeutua lääkärin vastaanotolle, jotta diagnoosi voi-

daan varmistaa. (Keliakialiiton verkkosivut, 2016).  

 

Keliaakikoista Suomessa vain noin yksikolmasosa on arviolta diagnosoitu, moni 

sairastaa siis keliakiaa tietämättään. Keliaakikoita on arvioitu Suomessa olevan 

noin 2 prosenttia väestöstä. (Keliakialiiton verkkosivut, 2016.) Keliakiaa sairastaa 

yhä useampi ja se yleistyy koko ajan. Keliakiaa sairastaa alle 16-vuotiaista reilut 

2000, joten keliakia ei ole niin yleinen lapsilla ja nuorilla, kuin aikuisilla (Arnala, 

2013, s. 4).  Suomessa keliakiaa on todettu melko paljon, mutta länsimaissa ke-

liakia on paljon harvinaisempi. Keliakian esiintyvyydessä on siis selviä maiden 

välisiä eroja. (Collin, 2006, s. 76.) Suolen keliakiaa sairastavista kaksi kolmas-

osaa on naisia, ihokeliakiaa taas on yhtä paljon sekä miehillä että naisilla (Mus-

tajoki, 2015, s. 1). Keliakia on perinnöllinen sairaus ja keliaakikon lähisukulaisen 

riski sairastua keliakiaan on noin kymmenen prosenttia (Haglund ym., 2011, s. 

256).  

 

2.3 Gluteeniton ruokavalio ja kouluruokailu 

 

Keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio (Kekkonen & Kosu-

nen, 2013, s. 15). Gluteenittomassa ruokavaliossa vehnä, ohra ja ruis, sekä niitä 

sisältävät tuotteet ja elintarvikkeet poistetaan ruokavaliosta kokonaan ja korva-

taan gluteenittomilla viljoilla. Gluteenittomia viljoja on esimerkiksi riisi, maissi, tat-

tari ja hirssi. Moni keliaakikoista voi myös käyttää puhdasta kauraa ruokavalios-

saan. Gluteenittomissa tuotteissa käytetään ainesosana myös vehnätärkkelystä, 

jossa gluteeni on poistettu teollisesti. Osa keliaakikoista on todella herkkiä, jolloin 

he noudattavat luontaisesti gluteenitonta ruokavaliota, jossa ei käytetä esimer-

kiksi vehnätärkkelyspohjaisia tuotteita eikä puhdasta kauraa, vaan ainoastaan 

luontaisesti gluteenittomia viljoja. (Arffman & Kekkonen, 2006, ss. 82–83.)  
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Gluteenittomaan ruokavalioon siirtyminen voi olla aluksi suuri muutos, sillä suo-

malaisessa ruokavaliossa ja ruokakulttuurissa viljavalmisteilla on keskeinen 

osuus ja niitä käytetään paljon (Arffman & Kekkonen, 2006, s. 82). Sverkerin ym. 

tutkimuksessa tulee myös esiin, kuinka keliaakikot usein kokevat gluteenittomaan 

ruokavalion sopeutumisen haastavaksi, kun ruokakulttuuriin liittyy gluteeni lähes 

jokaisella aterialla jollain tapaa. Gluteenia on jatkuvasti joka puolella, joten sitä 

täytyy miettiä jatkuvasti osana arkea. (Sverker, Hensing, & Hallert, ss. 177–178, 

2005.) Kotitalousopetuksessa viljavalmisteiden käytöllä on myös suuri rooli ja 

opetuksessa korostuu vahvasti esimerkiksi leivonta. 

 

Gluteenittomien tuotteiden valikoima ja saatavuus on parantunut huomattavasti 

viime aikoina (Kokko, 2012, s. 24). Suurin osa esimerkiksi gluteenittomista lei-

vistä on pakasteina ja suojakaasuun pakattuina, mutta nykyään on myös enem-

män saatavilla gluteenittomia tuoretuotteita. Gluteenittoman ruokavalion noudat-

tamisesta on muodostunut nykyään trendi, yhä useampi noudattaa gluteenitonta 

ruokavaliota omien valintojensa takia. Gluteenittomasta ruokavaliosta koetaan 

olevan hyötyä esimerkiksi laihduttajille ja vatsavaivoista kärsiville. Gluteenitto-

mien tuotteiden kysyntä siis kasvaa jatkuvasti. (Vanhatalo, 2013.) 

 

Keliaakikon on huomioitava gluteenittoman ruokavalion monipuolisuus ja koko-

naisterveellisyys, sillä ruokavaliota noudatetaan hoitomuotona koko elämän ajan. 

Erityisesti kasvavien keliaakikko nuorten on kiinnitettävä huomiota ruokavalioon, 

jotta he saavat kaikki tarvittavat ravintoaineet. Keliaakikon on syytä kiinnittää huo-

miota erityisesti riittävään kuitujen sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden saantiin. 

Kuitujen riittävä saanti on haasteena keliakiaruokavaliossa, sillä usein keliaakik-

kona viljatuotteiden käyttö vähentyy ja gluteenittomien tuotteiden kuitupitoisuus 

on yleensä vähäinen. (Arffman, 2006, s. 87.)  

 

Gluteenittomassa ruokavaliossa tarkkuus ja puhtaus ovat erityisen tärkeitä. Glu-

teenikontaminaation riski eli gluteenin joutuminen gluteenittoman ruoan joukkoon 

on estettävä varmasti. Pienikin gluteenikontaminaatio on riski keliaakikon tervey-

delle, joten gluteeniton leivonta ja ruoanlaitto edellyttävät erityistä tarkkuutta ja 

huolellista suunnittelua. (Kekkonen, 2006, s. 143.) Sverkerin ym. mukaan keliaa-
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kikot usein pelkäävät kontaminaation riskiä, mikä vaikeuttaa ruokailutilanteita var-

sinkin kodin ulkopuolella. Esimerkiksi ravintoloissa keliaakikot joutuvat aina var-

mistamaan ruoan gluteenittomuuden, eivätkä ruoka-alan ammattilaiset välttä-

mättä ymmärrä gluteenittoman ruokavalion tarkkuutta. Keliaakikot saattavat jou-

tua useaan kertaan varmistelemaan gluteenittomuutta, mikä voi aiheuttaa kon-

flikteja ulkona syödessä. Keliaakikot kokevat epäluuloja myös perheenjäsenten 

ja ystävien valmistamaa ruokaa kohtaan, eivätkä aina uskalla syödä kontaminaa-

tion pelon vuoksi. Usein keliaakikot kantavat mukanaan omia eväitään, joiden 

tietävät olevan varmasti gluteenittomia. (Sverker ym., s. 175, 2005.)  

 

Terveydellisistä syistä erityisruokavaliota noudattavalle oppilaalle kuten Keliaaki-

kolle tarjotaan koulussa sopivaa ja turvallista ruokaa. Erityisruokavalioiden tarve 

selvitetään usein jo neuvolassa ennen esikoulun aloittamista, erityisruokavalion 

tarpeen selvittäminen ja ohjaus ovat osa laajaa terveystarkastusta. Keliaakikon 

tulee saada hoitosuositusten mukaisesti turvallista ja mahdollisimman monipuo-

lista, eri raaka-aineita sisältävää ruokaa. Mahdollisten vakavien oireiden varalle 

tulee sopia selkeät toimintatavat. Keliaakikon kohdalla on suunniteltava tarkasti 

niin valmistus, säilytys kuin tarjoilu kontaminaation välttämiseksi. Lapselle voi-

daan myös valmiiksi varata keittiöön omalla nimellä varustettu tarjotin erehdysten 

välttämiseksi. Keliaakikolla ja hänen vanhemmillaan on oikeus saada tietää kaikki 

ruokaan käytetyt raaka-aineet, keittiöhenkilökunnalla tulisi olla aina tarkka tieto 

näistä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2017, s. 23.) 

 

Koulussa niin kouluruokailussa kuin kotitaloustunnilla näkyy paljon erilaisia poik-

keavia ruokavalioita. Tavoitteena on, että perusruokavalio sopisi sellaisenaan 

pienin muutoksin mahdollisimman monelle. Perusruokavaliosta poikkeavien ruo-

kavalioiden syyt voivat olla niin terveydelliset, eettiset kuin uskonnolliset syyt.  

Aterioiden tulee olla perusopetuslain mukaisesti tarkoituksenmukaisesti järjestet-

tyjä, ohjattuja, täysipainoisia ja maksuttomia. Aterioiden tulee täyttää yleiset ra-

vitsemussuositukset, mikäli ruokavalio ei edellytä poikkeamista suosituksista. Eri-

tyisruokavaliolle asetetut tavoitteet on saavutettava ja erityisruokavaliot toteute-

taan siinä muodossa kuin kouluun toimitetussa ruokavaliosuunnitelmassa tai lää-

kärintodistuksessa on määritelty. Aterioiden tulisi muistuttaa mahdollisimman pal-

jon tavanomaista ruokaa. Jos oppilaalle sopivat ruoka-aineet ovat hyvin vähäisiä, 
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on kiinnitettävä erityisesti huomiota annoksen koostamiseen, ruoan lämpötilaan, 

sopivaan rakenteeseen sekä tarjolle asettamiseen. Sopivia ruoka-aineita tulisi 

vaihdella mahdollisimman paljon ja käyttää samoja ruoka-aineita monin eri ta-

voin. (Partanen, 2007, s. 103.)  

 

Perusruokavaliosta poikkeavien ruokavalioiden suunnittelu ja toteutus täsmälli-

sesti ja turvallisesti edellyttää tietoja oppilaasta ja tarvittavan ruokavalion toteut-

tamisesta. Terveydellisistä syistä, kuten keliakiasta johtuvien ruokavalioiden to-

teuttamiseen kouluruokailussa tarvitaan lääkärin, ravitsemusterapeutin tai ter-

veydenhoitajan antama lausunto, joka tehdään usein koulussa käytössä olevalla 

lomakkeella jokaisen lukuvuoden alussa. (Partanen, 2007, s.103.) Keliakian koh-

dalla yksi todistus kuitenkin riittää, eikä sitä tarvitse uusia vuosittain, sillä keliakia 

on pysyvä sairaus (Keliakialiitto, 2016). 

 

Keliaakikot saattavat kokea kouluruokailun haasteelliseksi. Olssonin ym. tutki-

muksessa keliaakikkonuoret kertoivat, että he ovat kokeneet huolimattomuutta 

keliakian suhteen kouluruokailussa, eikä ruoan gluteenittomuuden voi luottaa au-

tomaattisesti. Keittiöhenkilökunta ei aina muista keliaakikkoa ja henkilökunta 

myös vaihtuu usein, jolloin pitää aina uudestaan kertoa omasta keliakiastaan. 

Keliaakikko saatetaan myös sekoittaa muiden oppilaiden ja erityisruokavalioiden 

kanssa, jonka takia ruoan gluteenittomuus on aina varmistettava. Toisinaan glu-

teeniton ruoka on myös unohdettu valmistaa kokonaan ja keliaakikko on jäänyt 

ilman ruokaa. Keliaakikot kertovat myös olevan työlästä ja aikaa vievää varmistaa 

joka päivä ruoan gluteenittomuus keittiöstä asti, sillä muu henkilökunta ei osaa 

yleensä sanoa ruoan ainesosista, vaan ainoastaan ruoan valmistanut henkilö. 

Ruokalistojen merkintöihin ei voi myöskään aina luottaa. (Olsson, Lyon, Hörnell, 

Ivarsson & Sydner, 2009, s. 980.) 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa keliaakikkonuoret kertovat usein ottavansa omat 

eväät koulun tapahtumiin ja juhliin. Yksi nuori esimerkiksi kertoo koulussa olevan 

säännöllisesti aamukahvit, johon muille hankitaan tarjottavat, mutta koska hän on 

keliaakikko, oletetaan hänen tuovan omat eväät. Keliakian huomioimista pide-
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tään vaikeana, keliaakikkonuori ihmettelee miksei hänelle voida vain ostaa esi-

merkiksi gluteenitonta leipää. Hän kertoo vievänsä omat eväät, koska ei halua 

aiheuttaa hämminkiä. (Olsson ym., 2009, ss. 979-980.) 

 

2.4 Keliakiaan sopeutuminen 

 
Pitkäaikaissairauteen sopeutuminen on jokaiselle yksilöllinen monivaiheinen pro-

sessi. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan sopeutumisprosessin vaiheissa ja 

erilaiset tunteet kuuluvat asiaan. Osalle sairastuminen saattaa olla kriisi, johon 

kestää tottua ja osalle diagnoosi taas voi tulla helpotuksena, kun oireiluun löytyy 

syy ja tietää miten tulee toimia. Tavoitteena on, että keliakiasta tulisi luonnollisesti 

pysyvä osa elämää ja sen oppii hyväksymään ja hoitamaan sairautta sekä hallit-

semaan siitä keskeisimmät asiat. (Kekkonen & Kosunen, 2013, s. 5.) Sairauteen 

sopeutumiseen tarvitaan aikaa, sillä sopeutuminen vaatii sairauteen tutustumista 

ja hyväksymistä, sekä tiedon löytämistä (Kekkonen & Kosunen, 2013, s. 6).  

 

Kirjavainen (2008) kertoo tutkimuksessaan, että lähes puolet tutkimukseen osal-

listuvista keliaakikoista tuntee keliakian diagnosoimisen helpotukseksi. Keliakian 

diagnosoiminen tarkoittaa monelle oireiden syyn selviämistä ja oireiden helpo-

tusta. Kokemukset keliakian toteamisesta vaihtelevat kuitenkin jonkin verran, osa 

vastaajista kokee keliakiaan sairastumisen järkyttävänä ja hankalana. (Kirjavai-

nen, 2008, ss. 37–38.) Keliakialiiton Hehkuvaprojektissa (2013) korostuu myös 

keliakian kokeminen yksilöllisesti. Keliakian diagnosoiminen herätti hehkuva hy-

vinvointikyselyn vastaajissa erilaisia, jopa vastakkaisia reaktioita. (Herno, 2013, 

ss. 8–9.)  

 

Keliakia voi ilmetä myös psyykkisinä oireina. Tutkimuksissa on todettu, että hoi-

tamatonta keliakiaa sairastavat lapset voivat saada psyykkisiä oireita kuten mie-

lialahäiriöitä, väsymystä ja keskittymisvaikeuksia. Yhtenä oireena voi olla myös 

ärtyneisyys ja äkkipikaisuus. Gluteenittoman dieetin aloittaminen onnistuneesti 

vaikuttaa usein korjaavasti lasten ja nuorten psyykkiseen oireiluun. Psyykkisenä 

oireilu ja huono hoitotasapaino voi näkyä koulussa oppilaan käytöksessä. Ke-

liakiaa sairastavien lasten ja nuorten psyykkistä oireilua on kuitenkin tutkittu vielä 

melko vähän. (Pynnönen & Verkasalo, 2005.)  
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Nuoruus on monella tapaa haastavaa aikaa ja gluteenittoman ruokavalion nou-

dattaminen voi tuoda lisää haastetta nuoruuteen. Useimmiten jos keliakia on 

diagnosoitu jo lapsena, on ruokavaliosta tullut luonnollinen osa elämää. Nuoren 

kaverit ja lähipiiri yleensä suhtautuvat ruokavalioon ymmärtävästi ja kannusta-

vasti ja ovat jo tietoisia siitä yläkouluun siirryttäessä. Jos keliakia on diagnosoitu 

vasta nuoruuden kynnyksellä, saattaa nuoruuden kapina kohdistua ruokavalioon. 

Nuori saattaa jopa tahallaan lipsua ja laiminlyödä ruokavaliota kokeilunhalun, ka-

pinan, kaveripiiriin kuulumisen, samanlaisuuden tuntemisen tai itsetunto ongel-

mien takia. Nuori saattaa etsiä itselle sopivaa suhdetta keliakiaan, mikä edellyttää 

myös kielteisten asioiden läpikäymistä. (Herno, 2013, s. 24.) Keliaakikot eivät ha-

lua liikaa huomiota ja sääliä keliakiansa takia. Moni keliaakikkonuori kertoi ruot-

salaisessa tutkimuksessa ihmisten usein liioittelevan keliakiaa ja tuovan sen vah-

vasti julkisesti esille eri tilanteissa, vaikka itse olisi hyvin sopeutunut asiaan, eikä 

haluaisi korostaa sitä ruokailutilanteissa. (Olsson ym., 2009, s. 979.) 

 

Keliaakikko nuoren itsetunnolla ja tunne-elämällä on tärkeä merkitys sairauteen 

sopeutumisessa. Keliaakikon olisi tärkeää suhtautua itseensä myötätuntoisesti ja 

pidettävä huolta omasta jaksamisestaan, sillä gluteenittoman ruokavalion nou-

dattaminen vaatii ylimääräisiä järjestelyjä jatkuvasti. Hyvän itsetunnon avulla ke-

liaakikko selviytyy vaikeistakin asioista ja tilanteista. Oma myönteinen suhtautu-

minen sairauteen on tärkeää ja auttaa pitämään yllä hyvää hoitotasapainoa. Myö-

tätunto ja ymmärrys muita kohtaan helpottavat arjen pulmia ratkaistaessa esi-

merkiksi tietämättömyyteen, vääriin asenteisiin tai pettymyksiin liittyen. Juurikin 

vaikeuksien ja hankaluuksien kohtaaminen ja selvittäminen arjessa usein kasvat-

tavat keliaakikon itsetuntoa, optimismia ja motivaatiota. (Polso, 2006, s. 114.)  

 

Sverkerin ym. tutkimuksessa on havaittu keliaakikoilla, joilla keliakia on diagno-

soitu jo lapsena olevan enemmän ongelmia ja haasteita keliakiaan liittyvissä ti-

lanteissa kuin keliaakikoilla, joilla keliakia on diagnosoitu vasta aikuisena. Lap-

sena diagnosoiduilla keliaakikoilla on ollut eniten haasteita nuoruudessa ja näihin 

tilanteisiin liittyy usein pitkäänkin voimakkaita muistoja ja tunteita. Moni tutkimuk-

sessa haastatelluista keliaakikoista kertovat usein saaneensa väärää ruokaa 

koulussa, vaikka ruoan on sanottu sopivan keliaakikolle. Keliaakikot kertovat 
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myös joutuneensa jatkuvasti varmistelemaan ruoan sopivuutta koulussa. (Sver-

ker ym., s.177, 2005.) Keliakialiiton hyvinvointikyselyssä havaittiin oman hyvän 

asennoitumisen jälkeen myönteisessä jaksamisessa olevan tärkeää lähipiirin tuki 

ja vertaistuki. Mitä suurempi keliaakikon lähipiiri oli, sitä suuremmaksi koettiin elä-

mänhallinnan tunne. Sosiaaliset suhteet ja perheen lisäksi muun lähipiirin, kuten 

koulussa ystävien tuki on todella merkittävää keliaakikolle.  (Herno, 2013, s. 22.)  

 

Itsenäistyminen on vahvasti osana nuoruutta ja nuoruudessa erityisesti sosiaali-

set suhteet ja tilanteet korostuvat. Yläkouluiässä nuori ottaa usein jo paljon vas-

tuuta itse keliakian hoidosta ja on tärkeää, että nuori oppii hallitsemaan gluteenit-

toman ruokavalion itsenäiseen noudattamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja rutiinit. 

(Kekkonen & Polso, 2006, s. 119.) Kotitaloustunnilla opitut ja käydyt asiat voivat 

olla apuna tässä, samalla tavalla kuin ei keliaakikko nuoren itsenäistymisen ja 

oman elämänhallinnan oppimisen apuna. Keliaakikon on tärkeää saada samalla 

tavalla tietoa ja toteuttaa käytännössä gluteenittomia ruokia ja leivonnaisia kuin 

muiden oppilaiden.  
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3 Keliakia kotitaloustunnilla 
 

3.1 Keliakia opetussuunnitelmassa 2014 

 
Kotitalousopetuksessa ja koulussa on monia asioita, jotka tulee huomioida keli-

aakikko oppilaan näkökulmasta. Gluteenittomassa ruokavaliossa ehdottoman 

tärkeää on puhtaus, joten esimerkiksi työskentelytilojen ja välineiden puhtaus pi-

tää suunnitella etukäteen. Keliaakikko oppilaan osallistuminen kotitaloustunnille 

vaatii kotitalousopettajalta enemmän suunnittelua ja huomiointia ja esimerkiksi 

yhteistyötä muiden kanssa. Muiden oppilaiden on myös tärkeää olla tietoisia ke-

liakiasta, jotta ruokavalio toteutuu onnistuneesti kotitaloustunneilla. (Keliakialiitto, 

2016.) Kotitalous tavoittaa oppiaineena koko ikäluokan yhden vuoden ajan ja li-

säksi kahden vuoden aikana osan valinnaiskursseilla, joten se on hyvä mahdolli-

suus saada nuoret tutustumaan ja kasvattamaan arvostustaan ruokaa ja erityis-

ruokavalioita kohtaan (Kekkonen, 2014).  

 

Perusopetuslaki edellyttää, että kaikille lapsille tulee tarjota täysipainoinen mak-

suton ateria. Kaikilla oppilailla tulee myös olla samanlainen mahdollisuus toimia 

oppiaineissa. (Keliakialiitto, 2016.) Opetussuunnitelman perusteissa nousee vah-

vasti esiin kaikkien samanarvoinen mahdollisuus oppia ja ymmärtää asioita 

omasta näkökulmasta. Keliaakikolla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet toimia 

kotitaloustunneilla kuin muilla oppilailla. Lain mukaan erityisruokavalio tulee huo-

mioida niin, ettei oppilaan erityisruokavalio turhaan rajoita koulunkäyntiä tai ruo-

kailua. Ruokavalion toteuttamiseen tarvittavat mahdolliset erityisjärjestelyt on hoi-

dettava hienotunteisesti aina oppilaan etua ja parasta ajatellen. Koulun tulee aut-

taa oppilasta hyväksymään erityisruokavalionsa ja tukea sen oikeaoppista nou-

dattamista. Nuorta täytyy tukea suhtautumaan asiallisesti ja luontevasti ravitse-

mushoitoonsa. (Partanen, 2007, s. 103.) 

 

Opetussuunnitelman perusteissa korostuu kotitalouden kohdalla vuorovaikutuk-

sen ja yhdessä tekemisen merkitys, joten ryhmässä työskentely on tärkeä osa 

kotitalouden tunteja. Oppiaineessa tärkeänä korostuu jokaisen oppilaan yhden-

vertainen ja tasapuolinen osallistuminen oppimistilanteissa. (Perusopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 437.) Keliaakikko oppilasta tulee huomi-

oida yhdenvertaisesti ja hänellä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet oppia käy-

tännössä, mutta toisaalta on kiinnitettävä huomiota myös siihen, ettei hän saa 

jatkuvasti enemmän huomiota kuin muut oppilaat sairautensa takia. Ryhmätyös-

kentely ja yhdessä muiden kanssa tekeminen on tärkeää myös keliaakikolle, jo-

ten on tärkeää, että keliaakikko saa toimia kotitaloustunnilla ryhmissä, eikä esi-

merkiksi valmista yksin gluteenittomia ruokia.  

 

Kotitalouden opetuksessa tiedot ja taidot syventyvät vähitellen ja oppilailla on jat-

kuvasti enemmän itsenäisyyttä ja vastuuta. Tarkoituksena on vähitellen pystyä 

yhdistelemään tietoa laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Keliaakikko oppilaan koh-

dalla on tärkeää lisätä kokemusta ja tietoa keliakiasta, jotta hän pystyy itsenäi-

sesti huolehtimaan sairaudesta myös tulevaisuudessa ja ymmärtämään asioita 

laaja-alaisemmin. Opetussuunnitelman perusteissa korostuu erityisesti kotitalous 

oppiaineen kohdalla tiedon soveltaminen ja syventäminen omaan elämään ja ar-

keen (POPS, 2014, s. 438.) Keliaakikko oppilaan kohdalla kotitaloustunneilla opi-

tuista asioista voi olla erityisen paljon hyötyä omaa arkea ja tulevaisuutta ajatel-

len. Kotitaloustunnilla oppilas voi saada keliakiaan liittyviä onnistumisen koke-

muksia, tukea sekä kannustusta. Tärkeää on oppia soveltamaan asioita, sekä 

saada lisää tietoa asioista ja käytännön kokemusta keliaakikolle sopivien ruokien 

ja leivonnaisten oikeanlaisesta valmistuksesta. (Kekkonen, 2014.)  

 

Erityisruokavaliot ovat tärkeä osa kotitalouden sisältöjä ja ne ovat osana opetusta 

jatkuvasti työskentelyssä (POPS, 2014, s. 439). Kun luokassa on keliaakikko-

oppilas myös muut oppilaat oppivat keliakiasta samalla käytännön työskentelyn 

ja esimerkin kautta. Opetettavasta asiasta tulee mielenkiintoisempaa ja se jää 

paremmin mieleen, eikä jää irralliseksi asiaksi, kun oppilaat näkevät jatkuvasti 

käytännössä gluteenitonta ruoanvalmistusta. Kotitalousopetuksen toiminnallisen 

luonteen vuoksi, haasteena on tiedon ja taidon sekä teorian ja käytännön yhdis-

täminen sopivassa suhteessa. Tiedot ja taidot on todettu opittavan parhaiten to-

sielämän pulmia ratkaistaessa ja käytäntöön soveltamalla. (Haverinen, 2009, ss. 

8-9.) Erityisruokavaliot on aihe, johon liittyen voi tehdä yhteistyötä muiden oppi-

aineiden kanssa. Esimerkiksi terveystiedon ja kotitaloustunnin yhdistäminen on 

hyvä mahdollisuus lisätä tietämystä keliakiasta. (Keliakialiitto, 2016.)  
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3.2 Kotitalousluokka ympäristönä keliaakikon näkökulmasta 

 
Keliakiaruokavalion tarkkuus ja puhtaus on todella tärkeää, tämän merkitys ja 

haastavuus korostuvat erityisesti kotitaloustunneilla. Keliaakikon ruokaan ei saa 

joutua muruakaan gluteenipitoisia tuotteita, keliaakikon on huolehdittava ruoan 

puhtaudesta jatkuvasti. Ruokavaliosta ei voi lipsua yhtään, eikä sitä voi noudattaa 

esimerkiksi vain osa-aikaisesti. Keliakiaruokavalion onnistunut toteutuminen on 

varmistettava huolellisella suunnittelulla ja oikeanlaisella ruokien valmistuksella, 

säilytyksellä sekä työskentelyllä. (Kekkonen, 2006, s.143.)  Gluteeniton ruoka ei 

saa siis joutua kotitaloustunnilla millään tapaa kosketuksiin gluteenia sisältävän 

ruoan kanssa (Kirjavainen, 2008, s. 16). 

 

Kotitaloustunnilla keliaakikolla tulisi olla oma työskentelytaso tai tila ja erilliset vä-

lineet. Koko ryhmän olisi hyvä valmistaa gluteenitonta, jotta keliaakikko pääsee 

toimimaan ryhmässä muiden kanssa, gluteenittoman ruokavalion toteutuessa sa-

malla onnistuneesti. (Kekkonen, 2014.) Kotitalousopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa edellytetään, että kotitalouden perusopetuksen tulee perustua 

käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen. Keliaakikolla tulee olla saman-

laiset mahdollisuudet toimia kotitalousopetuksessa ja saada monipuolista käy-

tännön opetusta kuin muut. (Opetushallitus, 2005, s. 5.) 

 

Keliaakikko-oppilaan tulisi saada tehdä samankaltaista ruokaa kuin muiden oppi-

laiden ja saada onnistumisen kokemuksia kotitaloustunneilta (Kekkonen, 2014). 

Keliaakikot kokevat usein sairautensa unohtamista ja laiminlyöntiä kodin ulko-

puolella. Esimerkiksi ystävien luona kylässä tai juhlissa, gluteenitonta ruokava-

liota ei ole välttämättä muistettu tai haluttu huomioida. (Sverker ym. s. 176, 2005.) 

Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että keliaakikko saa kotitaloustunnilla positii-

visia kokemuksia sairautensa huomioimisesta. Keliaakikko-oppilaan tulisi hyötyä 

opetuksesta yhtä paljon kuin muidenkin oppilaiden. Kotitalousopetus on erityisen 

tärkeää erikoisruokavaliota noudattavalle nuorelle, koska hän saattaa usein val-

mistaa muita useammin itselle sopivia ruokia ja leivonnaisia, joita ei välttämättä 

löydy valmiina. (Keliakialiitto, 2016.)  
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Gluteeniton ruoanvalmistus ja leivonta vaativat kotitalousopettajalta tietoa siitä, 

miten gluteenittomat kannattaa valmistaa. Opettajan on tärkeää etsiä tietoa ja 

myös harjoitella gluteenitonta ruoanlaittoa ja leivontaa, jotta oppilas saisi hyödyl-

lisiä vinkkejä omaan arkeensa kotitaloustunneilta. Keliaakikoilla saattaa olla huo-

noja kokemuksia gluteenittomasta leivonnasta ja se voi tuntua haastavalta, jat-

kuvasti epäonnistuvat leivonnaiset saavat oppilaan helposti luovuttamaan tai hä-

peämään sairauttaan. Gluteenittomassa leivonnassa haasteena on, ettei leivon-

naisiin muodostu sitkoa. Leivonnaiset ovat usein hauraampia ja kohoavat vähem-

män. Taikinat saattavat myös jäädä löysemmiksi, sillä jauhoseosten sisältämät 

tärkkelykset turpoavat vasta uunissa ja imevät taikinan nestettä itseensä. Glutee-

nittoman leivonnaisen rakennetta parantaa usein proteiinipitoisuuden lisääminen 

esimerkiksi rahkan, kananmunan tai vaikkapa juustoraasteen avulla. Gluteenitto-

mat hiivataikinat kannattaa usein kohottaa vain kerran, kun ne ovat jo valmiiksi 

leivottuja. Gluteenittomissa leivonnaisissa rapea paistopinta tekee niistä maistu-

vampia, joten tuoreet leivonnaiset ovat usein parempia. Leivonnaiset saattavat 

jäädä myös usein vaaleaksi ja väriä niihin saa esimerkiksi maidolla tai kananmu-

nalla. Leivonnassa on hyvä käyttää apuaineina esimerkiksi psylliumia tai ksan-

taania parantamaan leivonnaisen rakennetta. Ne tekevät taikinoista helpommin 

käsiteltäviä, kuohkeampia, paremmin kohonneita ja vähemmän murenevia. (Arff-

man & Kekkonen, 2006, ss. 84–86.)  

 

Kotitaloustunnilla haasteena voi olla löytää täysin puhtaat työskentelytilat keliaa-

kikolle. Keliaakikkoa varten tarvitaan hyvin suunnitellut opetustilat, joissa opetus 

voidaan toteuttaa turvallisesti ja monipuolisesti, niin ettei kontaminaatiota synny. 

Erikoisruokavaliota noudattaville oppilaille olisi hyvä varata erikseen jo keittiöiden 

suunnitteluvaiheessa omat työskentelytilat ja välineet. (Opetushallitus, 2005, s. 

5.) Jokaisella kotitalouden opetustiloissa työskentelevällä, niin oppilailla kuin 

opettajalla on vastuu huolehtia henkilökohtaisesta puhtaudesta ja tilojen puhtau-

desta ja ymmärtää vastuunsa toisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Kotitalous-

luokan tulee olla riittävän puhdas ja helposti puhdistettava, koska siellä käsitel-

lään elintarvikkeita. Helppohoitoisuus ja puhdistettavuus tulisi ottaa huomioon jo 

valittaessa pintamateriaaleja. (Opetushallitus, 2013, s. 17.) 
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Opettajalla on vastuu oppilaan ohjaamisesta ja valvonnasta (Opetushallitus, 

2005, s. 21). Opettajan on tärkeää ottaa huomioon oppitunnin suunnittelussa ja 

oppitunnilla keliaakikon ruokavalio, jotta se toteutuu onnistuneesti ja ilman kon-

taminaatiota. Vastuu koulussa tapahtuvien ruokailujen onnistumisesta on opetta-

jalla, koulun henkilökunnalla sekä vanhemmilla, oppilaan on kuitenkin myös itse 

pidettävä huolta, ettei hän syö gluteenipitoista ruokaa. Yläkouluikäisen on jo pys-

tyttävä itse ottamaan vastuuta ruokavaliostaan. (Kekkonen & Polso, 2006. s. 

117).  

 

Kuluttajaviraston hintaselvityksen mukaan gluteeniton ruoka maksaa moninker-

taisesti tavanomaista ruokaa enemmän. Tutkimuksen mukaan suurimmat hinta-

erot ovat jauhoissa ja pastoissa, gluteenittomat jauhot ja erilaiset jauhoseokset 

ovat esimerkiksi noin yhdeksän kertaa tavallisia vehnäjauhoja kalliimpia.  (Kil-

pailu- ja kuluttajavirasto, 2011.) Keliakialiitto on laskenut kuluttajaviraston selvi-

tyksen perusteella keliaakikon ylimääräisten kustannusten olevan vuonna 2011 

noin 65 euroa kuukaudessa. Laskennan pohjana on käytetty valtion ravitsemus-

neuvottelukunnan ravitsemussuosituksia sekä leipätiedon viljan syönti suosituk-

sia. (Kokko, 2012, s. 8.) Kotitaloustunnilla on mietittävä mitä voidaan tehdä, niin 

että pysytään asetetussa budjetissa. Gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen 

on kalliimpaa, mutta koulussa keliaakikkoja on kuitenkin niin vähän, ettei tämän 

pitäisi vaikuttaa gluteenittomien ruokien toteuttamiseen (Kekkonen, 2014).  

 

Sverkerin ym. tutkimuksessa moni keliaakikko piti gluteenitonta ruokaa kalliina ja 

tuotevalikoimaa melko pienenä. Samojen gluteenittomien tuotteiden syömistä jat-

kuvasti pidettiin yksitoikkoisena. Keliaakikot kertoivat käyttävän leivontaan ja ruo-

anlaittoon noin puolet enemmän aikaa, koska heidän piti valmistaa usein sekä 

gluteeniton, että tavallinen ateria. Esimerkiksi gluteenitonta leipää valmistettiin 

enemmän itse tuoreuden ja edullisemman hinnan vuoksi.  Keliaakikot kertoivat 

olevan työlästä jatkuvasti lukea sisällysluetteloita eri tuotteista ja varmistaa ettei-

vät ne sisällä gluteenia. (Sverker ym., s. 177, 2005.) Kotitaloustunneilla opetel-

laan lukemaan sisällysluetteloita ja tulkitsemaan erilaisten tuotteiden etikettejä, 

mikä on erityisen tärkeä taito keliaakikolle, sillä hän joutuu aina varmistamaan 

tuotteen gluteenittomuuden.  
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3.3 Keliakia ja kotitaloustunnin sosiaaliset tilanteet 

 
Ruoka on iso osa elämäämme ja se on usein mukana sosiaalisissa tilanteissa. 

Herno (2012, s. 14) toteaa keliakian ruokavaliohoidon tekevän keliakiasta sosi-

aalisesti rakentuvan asian elämässä. Keliakialiiton Hehkuva-projektin (2013) to-

teuttamassa hyvinvointikyselyssä tulee esiin, kuinka keliaakikoiden kokemusten 

mukaan muiden ihmisten suhtautuminen ja keliakian huomioiminen vaikuttaa sel-

västi kokemukseen keliakiasta. Keliaakikon lähipiirin ja lähiympäristön tulee olla 

tietoisia keliakiasta ja keliaakikon tulee korostaa ruokavalion noudattamisen tark-

kuutta ja keliakian huolellista hoitoa (Polso, 2006, s. 108). Keliakia on sairaus 

joka vaikuttaa koko lähipiiriin. Koko perheen rutiinit sekä arki kotona ja koulussa 

muuttuvat kun keliakiasta tulee osa arkea. (Kekkonen & Kosunen, 2013, s. 20.)   

 

Keliakia vaikuttaa vahvasti sosiaalisiin suhteisiin ja erityisesti kotitaloustunnilla 

sosiaaliset suhteet korostuvat yläkouluikäisen elämässä. Kotitalousopetus on op-

piaine, jossa vuorovaikutus korostuu. Sulonen pohtii, että kotitalous on erityinen 

oppiane, sillä kotitaloudenopettaja pääsee lähelle oppilasta. (Sulonen, 2004, s. 

178.) Keliaakikko voi usein kokea itsensä erilaiseksi kuin muut ja etenkin murros-

iässä kaikenlainen erilaisuus voi tuntua vaikealta. Ruokailu on sosiaalinen tapah-

tuma, ja keliakian ainoa hoitomuoto on gluteeniton ruokavalio, joka näkyy jatku-

vasti sosiaalisissa tilanteissa ja tekee sairaudesta julkisen. (Herno, 2013, s. 4.) 

Sverkerin ym. tutkimuksessa keliaakikot kertovat keliakiaan sairastumisen muut-

taneen heidän sosiaalista kanssakäymistä. Aikaisemmin esimerkiksi ulkona syö-

minen ystävien kanssa on ollut iloinen asia, mutta nykyään siihen on liittynyt pet-

tymyksiä, vaikeuksia ja syrjäytymisen tunnetta. (Sverker ym., s.178, 2005.)  

 

Sosiaalinen kanssakäyminen rakentuu yhä useammin ruoan ympärille, yhteinen 

ruoan valmistaminen, nauttiminen ja jakaminen lisäävät sosiaalista hyvinvointia 

ja yhteenkuuluvuutta, mikä on sairaudesta huolimatta tärkeää myös keliaakikolle. 

Syömisen sosiaalinen ulottuvuus voi joutua koetukselle keliaakikolla erilaisissa 

ruokailutilanteissa. Keliaakikon on aina varmistettava ruoan gluteenittomuus ja 

oltava jatkuvasti tarkkana ruokailutilanteissa. (Kekkonen, 2014.) Keliaakikot voi-

vat usein kokea häpeää ruokapaikkaa etsiessä ja valitessa kun gluteenittomuus 
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on otettava huomioon ja he voivat tuntea olevansa taakka, jonka mukaan täytyy 

toimia (Sverker ym., 2005, s.175).  

 

Keliakiaa sairastavat lapset ja nuoret kokevat, etteivät kaverit ja opettajat ym-

märrä heidän sairauttaan, eivätkä sitä kuinka tärkeää gluteenittoman ruokavalion 

noudattaminen on. Keliakian sairastamisella ei ole kuitenkaan todettu olevan sel-

vää vaikutusta ystävyyssuhteisiin, ystäviä tavataan vapaa-ajalla samassa suh-

teessa muiden ikätovereiden kanssa. (Rashid ym., 2005, s. 758.)  

 

Keliakialiiton toteuttamassa Hehkuva-projektissa tulee esiin kuinka ruokailutilan-

teet herättävät erilaisia tunteita keliaakikossa (Herno, 2013, s. 10). Tunteet ovat 

erityisesti suuressa osassa murrosikää, joten keliakia voi aiheuttaa monenlaisia 

vahvoja tunteita keliaakikko nuoressa kotitaloustunnilla. Gluteenittoman ruokava-

lon noudattamiseen voi tuoda lisää haastetta murrosiän kuohut ja halu olla sa-

manlainen kuin muut. (Herno, 2013, s. 24.) Ruokailutilanteet herättivät Hehkuva-

projektin kyselyn vastausten perusteella niin myönteisiä kuin kielteisiä tunteita, 

esimerkiksi epävarmuuden, ärtymyksen ja kiukun tunteita. Moni keliaakikko koki 

ruokailutilanteet haasteellisiksi, suurimpana syynä tähän koettiin olevan epätie-

toisuus keliakiasta ja epävarmuus siitä, onko ruoka varmasti puhtaasti glutee-

nitonta. (Herno, 2013, ss. 11–13.)  

 

Keliakialiiton Hehkuva-projektin hyvinvointikyselyssä näkyy, kuinka ihmisten tie-

tämättömyys keliakiasta ja ruokavalion tarkkuuden vähättely koettiin negatiivisina 

kokemuksina. Myös erottuminen ja erilaisuuden tunne sosiaalisissa tilanteissa 

koettiin negatiivisena. Tutkimuksessa tuli esille, kuinka ruokavaliohoidon pakon 

mukaan toimiminen kyseenalaistaa ruokaan ja yhdessäoloon kytkeytyviä sosiaa-

lisia normeja ja toimintoja. (Herno, 2013, s. 21.) Keliaakikko joutuu pakosti tuo-

maan esiin erilaisuutensa, sillä ruokavalion noudattaminen on ehdotonta (Herno, 

2012, s.13). Keliaakikko lapset ja nuoret kokevat, että he ovat erilaisia sairau-

tensa vuoksi. Keliaakikkonuorten on todettu välttelevän sairautensa vuoksi erilai-

sia sosiaalisia tilanteita, kuten ulkona syömistä ja matkustelemista. (Rashid ym., 

2005, s. 758.)  
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Sverker ym. (s. 175, 2005) havaitsivat tutkimuksessaan keliakian vaikuttavan mo-

nella tapaa tunteisiin. Keliaakikot olivat kokeneet esimerkiksi tunnetta eristämi-

sestä ja ulkopuolelle jättämisestä sekä häpeää. Eristäytymisen tunnetta koettiin, 

koska ei voitu syödä samaa ruokaa kuin muut, esimerkiksi juhlissa ja kahvitau-

oilla, mutta usein myös kotona. Keliaakikot kokivat usein ei keliaakikoilla olevan 

parempia ja tuoreempia vaihtoehtoja, kun itse joutui tyytymään esimerkiksi näk-

kileipään. Keliaakikot kokivat myös häpeää sosiaalisissa tilanteissa, usein muut 

saattoivat pitää gluteenitonta ruokaa pahempana ja kommentoida asiaa ääneen. 

Myös kotitaloustunneilla keliaakikko voi tuntea itsensä eristäytyneeksi, kun ei voi 

aina syödä samaa ruokaa kuin muut.  

 

Murrosiässä korostuvat erilaiset tunteet ja etenkin keliaakikolla ruokailutilan-

teessa tunteet tulevat usein helpommin esiin (Herno, 2013, s. 10). Hyväksytyksi 

tuleminen muiden keskuudessa ja halu olla samankaltainen kuin muut korostuvat 

nuorten elämässä. Nuorella gluteenittoman ruokavalion toteutuminen voi kärsiä 

esimerkiksi ryhmäpaineen takia. Keliaakikko nuori ei välttämättä halua erottua 

joukosta millään tavalla ja saattaa tämän takia laiminlyödä sairautensa hoitoa. 

(Kekkonen & Polso, 2006, s. 119.) 

 

Keliaakikko ei välttämättä halua tuoda sairauttaan esiin, vaan toimii esimerkiksi 

ruokailutilanteissa niin, että syö ainoastaan hänelle sopivia ruokia, kuten esimer-

kiksi lihaa ja perunaa, ilman korvaavia gluteenittomia tuotteita. Ystäville keliaki-

asta kertomatta jättämisen on todettu vaikuttavan negatiivisesti vuorovaikutuk-

seen ja sosiaaliseen tukeen. Nuori keliaakikko saattaa ajatella kuuluvansa jouk-

koon ja olevansa samanlainen kuin muut, jos ei kerro keliakiasta, vaikka todelli-

suudessa kertomatta jättäminen vain lisää tunnetta ulkopuolisuudesta ja erilai-

suudesta. (Sverker ym., ss.175–179, 2005.) Myös Olssonin ym. tutkimuksessa 

havaittiin, että itse gluteenittoman ruokavalion noudattaminen ei ollut keliaakik-

konuorille ongelma, vaan haluttiin olla samanlaisia kuin muut, eikä erottua jou-

kosta. Keliaakikot kokivat sosiaalista poikkeavuutta ja epävarmuutta, ja moni 

koki, että gluteenitonta ruokaa pidettiin huonompana, ja että siitä vitsailtiin jatku-

vasti. (Olsson., 2009, s. 979.)  
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Murrosiälle tyypillinen kapinallisuus ja uhma voivat kohdistua gluteenittoman ruo-

kavalion noudattamista vastaan. Nuori saattaa tahallisesti kapinoiden olla nou-

dattamatta keliakiaruokavaliota ja laiminlyödä sairautensa hoitoa. Kapinallisuu-

den lisäksi tahalliseen ruokavaliosta lipsumiseen voi vaikuttaa nuoruuden kokei-

lun halu ja halu toimia samalla tavalla kuin muut. Nuori, joka on vasta sairastunut 

saattaa varsinkin herkästi reagoida haastavaan tilanteeseen ja tarvitsee tukea 

koko elinympäristöltään, jossa myös koko koulu on tärkeässä osassa. (Kekkonen 

& Kosunen, 2013, s. 10.) 
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4 Koulu keliaakikkonuoren tukena 
 

4.1 Tuen merkitys  

 
Sairastuminen on aina uusi tilanne elämässä ja nuori tarvitsee mahdollisimman 

paljon tukea koko elinympäristöltään. Oppilaiden sairauden vuoksi tarvitsema tuki 

ja hoito koulussa voi olla monenlaista sairaudesta riippuen. Pitkäaikaissairauksia, 

kuten keliakiaa sairastavat lapset ja nuoret ovat jatkuvan tuen ja avun tarpeessa 

koulussa. Tuen tarve on aina yksilöllinen ja on tärkeää, että oppilaalla on aina 

tukea ja apua saatavilla koulussa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014.) So-

siaalinen tuki lähiympäristöltä on todella tärkeää keliaakikolle. Tuen puute voi al-

tistaa voimavarojen vähentymiselle ja tätä kautta ruokavaliosta lipsumiselle. Ke-

liaakikko tarvitsee tukea niin käytännön apuna kuin myös kokonaisvaltaisena hy-

väksytyksi tulemisen tunteena. Läheisillä ihmisisten kiinnostuksella ja ruokava-

lion ehdottomuuden ymmärtämisellä on tärkeä merkitys. (Polso, 2006, s. 113.)  

 

Oppilaan terveyden ja sairauden hoitoon liittyviin tuen tarpeisiin suunnitellaan 

koulussa yksilölliset tukimuodot. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilö-

kohtaisen oppilashuollon järjestäminen, johon kuuluu sairauden vaatiman hoi-

don, erikoisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen koulussa (POPS, 2014, ss. 

81–84). Paikalliseen opetussuunnitelmaan on tärkeää kirjata periaatteet yksittäi-

sen oppilaan terveyden ja sairauden hoitoon tarvittavan tuen ja seurannan järjes-

tämisestä. Tuen tarpeesta on tärkeää sopia yhdessä oppilaan, perheen, koulun 

ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

2014.) Yhteisen tilaisuuden ja suunnittelun lisäksi voi käytännön toteuttamisessa 

olla apuna ravitsemusterapeutin laatima yksilöllinen ohjeistus. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta, 2017, s. 23.)  

 

Koulussa tapahtuvan ruokailun tulisi auttaa oppilasta hyväksymään erikoisruoka-

valionsa ja oppimaan suhtautumaan hyvin ravitsemushoitoonsa, niin että siitä tu-

lee luonnollinen osa elämää. Oppilasta kannustetaan koulussa ottamaan vähitel-

len itse vastuu omasta ruokavaliostaan. Koulun tuki ja oikeanlainen suhtautumi-

nen on tärkeää, jotta oppilas sopeutuu hyvin sairauteensa. (Partanen, 2007, s. 
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103.) Sverkerin ym. tutkimuksessa keliaakikkonuoret kokivat, että koulussa ta-

pahtuvaa ruokailua voisi helpottaa, jos esimerkiksi tietty henkilö olisi ruokalassa 

vastuussa gluteenittomasta ruoasta ja tietäisi tästä enemmän, jolloin ei syntyisi 

niin paljoa vaikeita tilanteita ja epätietoisuutta (Sverker ym., 2005, s. 981).   

 

 

4.2 Yhteistyö kodin, koulun ja asiantuntijoiden välillä 

 

Gluteenittoman ruokavalion toteuttamisesta koulussa tulee aina neuvotella etu-

käteen monien eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä on tärkeää toteuttaa niin opet-

tajan ja vanhempien välillä sekä esimerkiksi koulun keittiöhenkilökunnan ja ter-

veydenhoitajan kanssa. Yhteistyötä tehdessä ja sovittaessa yhteisesti asioista 

voidaan ottaa huomioon keliaakikko oppilaan yksilölliset tarpeet ja lisätä luotta-

musta gluteenittoman ruokavalion toteutumisesta onnistuneesti. (Kekkonen, 

2006, ss.144–145.) Kun oppilas tarvitsee tukea, korostuu erityisesti kodin ja kou-

lun yhteistyön merkitys (POPS, 2014, s. 62).  

Koulussa tulee yhteistyössä sopia ja tiedottaa huoltajille, oppilaille ja opettajille 

käytännöistä erityisruokavalioiden ilmoittamisesta koulun keittiöön ja kotitalous-

opettajalle. Keliakia on sairaus, joka edellyttää gluteenittoman ruokavalion nou-

dattamista, joten siitä tulee toimittaa kirjallinen lausunto kouluun. On tärkeää, että 

yläkoulussa luokanvalvoja, muut opettajat ja muut koulun aikuiset ovat tietoisia 

oppilaan sairauksista. Erityisesti keliakiasta on tärkeää tietää, sillä se on sairaus, 

jossa gluteenille altistuminen aiheuttaa välittömiä oireita ja on vaaraksi elimistölle, 

sekä saattaa vaatia ensiapua. Keliakiasta on tärkeää ilmoittaa kouluun jo ennen 

koulun alkamista ja erilaisia muutoksia tulee ennakoida mahdollisimman hyvin. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014.) Koulun ja kodin yhteistyöhön tulisi pa-

nostaa, sillä hyvät keskinäiset välit helpottavat asioiden hoitoa ja asioista sopi-

mista ja keskustelua (Partanen, 2007, s. 105).  

Keliaakikko-oppilaan vanhemmat ovat useimmiten etukäteen yhteydessä kotita-

lousopettajaan yläkouluun siirryttäessä. Vanhempien tarkoitus ei ole olla hanka-

lia tai kyseenalaistaa opettajan toimintatapoja, vaan he ovat huolissaan lap-
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sensa terveydestä. Vanhemmat ovat myös useimmiten gluteenittoman ruokava-

lion asiantuntijoita ja kotitalousopettaja voi saada heiltä hyviä vinkkejä yhteis-

työtä tekemällä. (Keliakialiitto, 2016.) Yhteistyö lisää opettajan oppilaantunte-

musta ja tukee koulunkäyntiä. Yhteistyö kasvattaa molemminpuolista luotta-

musta. Keliaakikko-oppilaalle kotitalousopettaja saattaa olla luotettava aikuinen, 

jonka puoleen voi kääntyä, sillä kotitalous on oppiaineena lähes ainoa, jossa ke-

liakia tulee esiin. Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön on tärkeää ottaa mu-

kaan myös oppilas itse. Yhteistyöhön tarvitaan kaikkia, eikä se tapahdu itses-

tään, vaan vaatii aktiivista suunnittelua ja toteutusta. (Opetushallitus, 2007, s. 

14.)  

Keliakiaan liittyen saattaa tulla koulussa haasteellisia tilanteita ja ristiriitoja, jos 

oppilas saa vahingossa esimerkiksi gluteenipitoista ruokaa ruokalassa tai kotita-

loudessa. Tällaisia tilanteita varten tulisi etukäteen miettiä toimintatavat. Tilan-

teen selvittämisessä hyvä yhteistyö on hyödyksi ja tilanteeseen oikealla tavalla 

suhtautuminen ja puuttuminen. (Opetushallitus, 2007, s. 27.) Tärkeää olisi sel-

vittää asia niin, että oppilaalle jää luottavainen olo ja hän uskaltaa syödä nor-

maaliin tapaan koulussa, ilman pelkoa gluteenille altistumisesta.  

Keliakiayhdistykseen kuulumisen on todettu parantavan hoitomyönteisyyttä ja ta-

kaavan parhaat ja ajankohtaiset tiedot keliakiasta ja sen hoidosta. Hyvällä tiedon-

saannilla on selkeä yhteys sairauteen sopeutumiseen ja sen kanssa elämiseen 

arjessa onnistuneesti. (Rashid ym., 2005, s. 757.) Keliakialiitto on valtakunnalli-

nen potilasjärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa keliakiaa sairastavien henki-

löiden ja heidän lähipiirin elämänlaatua toimimalla neuvonta ja palvelujärjestönä. 

Keliakialiitto tukee myös perheen lisäksi opettajia ja etenkin kotitalousopettajia 

järjestämällä heille koulutuksia, päivittämällä tietoa ja neuvomalla erilaisissa ti-

lanteissa. Kotitalousopettaja voi hakea apua ja tietoa keliakialiitosta, keliakiaan 

liittyvissä haasteissa tai kysellä muutenkin vinkkejä, kun tunnilla on keliaakikko 

oppilas. Keliakialiitosta saa myös ajankohtaista tietoa ja esimerkiksi esitteitä ke-

liakiaan liittyen. (Keliakialiitto, 2016.) 
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4.3 Opettajan suhtautuminen keliakiaan 

 
 
Opettajan suhtautuminen erikoisruokavalioihin välittyy oppilaille helposti ja he 

aistivat opettajan asenteen. Keliakiaa sairastavalle nuorelle on tärkeää, että opet-

taja huomioi hyvin gluteenittoman ruokavalion ja suhtautuu siihen positiivisesti, 

eikä opettaja koe gluteenittoman ruokavalion toteuttamista vaikeaksi ja työlääksi. 

Opettajan kiinnostus toteuttaa yhtälailla gluteenittomia leivonnaisia ja ruokia ko-

titaloustunneilla on keliaakikko-oppilaalle tärkeää ja saa hänet tuntemaan itsensä 

yhtä hyväksytyksi, kuin muut oppilaat. (Kekkonen, 2014.)  

 

Kotitalousopetuksessa oppilaantuntemus on todella tärkeää. Opettajan täytyy 

yrittää nähdä asioita oppilaan näkökulmasta. Keliaakikko-oppilaan kohdalla op-

pilaantuntemus on erityisen tärkeää. Jos keliaakikko-oppilas ei esimerkiksi halu-

aisi kertoa sairaudestaan muille tai hän kaipaa tukea, olisi opettajan hyvä tiedos-

taa ja huomata tämä. Opettajan on tärkeää tuntea myös oppilaan lähtötasoa ja 

kokemusta, jotta hän osaa aloittaa sopivan tasoisista sisällöistä ja harjoituksista. 

(Haverinen, 2004, ss. 12–13.)  

 

Olssonin ym. tutkimuksessa tulee esiin keliakianuorten ryhmähaastattelussa, 

kuinka keliakian tarkkuutta ei aina ymmärretä ja ajatellaan, ettei pieni määrä glu-

teenia haittaa. Epätietoisuutta keliakiasta koetaan olevan niin ruoka-alan ammat-

tilaisilla, ystävillä ja opettajilla koulussa. Keliaakikkonuoret kokevat syrjintää mui-

den huolimattomuuden takia. Keliaakikkonuoret kertovat, että opettaja ei aina 

muista kotitaloustunnilla heidän keliakiaansa. Osa nuorista kokee, että heidän 

työnsä laatuun käytännön toiminnassa kotitaloudessa oli vaikuttanut opettajan 

epätietoisuus ja keliakian tuntemattomuus, koska opettajalla ei ollut välttämättä 

osaamista gluteenittomassa leivonnassa. Myöskään ulkonäöltä gluteenittomat 

leivonnaiset eivät olleet usein onnistuneet, kun opettajalla ei ollut välttämättä 

osaamista eikä myöskään halua kouluttaa itseään.  (Olsson., 2009, s. 980.) 
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Kotitaloustunneilla saattaa olla montaa eri erityisruokavaliota noudattavaa oppi-

lasta, mikä tuo haastetta opettajalle muistaa ja pitää huolta kaikkien eri ruokava-

lioiden toteutumisesta. Erilaisiin ruokavalioihin voivat olla terveydelliset, eettiset 

tai uskonnolliset syyt (Partanen, 2007, s. 103). Nykyään myös erilaiset trendi ruo-

kavaliot ovat yleistyneet. Kotitalousopettajalta on siis löydyttävä tietoa ja osaa-

mista monenlaisista erilaisista ruokavalioista. Opettajan resurssien pitäisi riittää 

kaikkien eri erityisruokavalioiden huomioimiseen ja muistamiseen, mikä voi olla 

haastavaa. Tuen tarve on siis merkittävä ja esimerkiksi avustaja sekä yhteistyö-

kotitalousopetuksessa voi auttaa tuntien onnistuneessa toteutumisessa. (Ope-

tushallitus, 2007, s. 14.) 

 

Opettajan omat kokemukset voivat vaikuttaa suhtautumiseen. Jos itsellä tai jolla-

kin lähipiirissä on keliakia tai jokin muu erityisruokavalio, lisää tämä usein ym-

märrystä ja tietoa sairaudesta. Opettajalla on suuri vaikutus, kuinka paljon hän 

haluaa panostaa gluteenittomien ruokien ja leivonanisten toteuttamiseen, etsiä 

ohjeita ja kokeilla uutta, eikä vain miettiä helpointa korvaavaa ratkaisua. Opetta-

jan luonteva ja myönteinen suhtautuminen erityisruokavalioihin on tärkeää. (Ke-

liakialiitto, 2016.) 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Koulun tarjoama tuki keliaakikolle on erityisen tärkeää. Sosiaalisen tuen puute 

voi vaikuttaa selvästi keliaakikon jaksamiseen. (Polso, 2006, s. 113.) Keliaakikko-

oppilas voi tuntea, ettei hän saa tasavertaista kohtelua kuin muut ja jatkuva var-

mistelu voi väsyttää, joten asia on pedagogisesti erityisen tärkeä (Olsson ym., 

2009, s. 980). 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selvittää kotitalousopettajien ko-

kemuksia keliakiasta kotitalousopetuksessa. Tarkoituksena on selvittää millaisia 

haasteita ja mahdollisuuksia keliaakikko oppilaan osallistuminen kotitaloustun-

nille luo ja miten eri tavoin keliakia näkyy ja tulee huomioida kotitalousopetuk-

sessa. Tarkastelen kotitalousopettajan näkökulmasta, millaista suunnittelua ja 

erityishuomiota keliakian huomioiminen tunneilla vaatii opettajalta. Tarkoituksena 

on myös selvittää millaisia ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja haastei-

siin on löydetty. Tutkimukseni tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

1. Miten keliaakikon työskentely toteutetaan kotitaloustunneilla? 

2. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia gluteenittoman ruokavalion toteuttami-

nen kotitaloustunneilla aiheuttaa? 

3. Miten gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen kotitaloustunnilla näkyy 

kotitalousopettajan työssä?  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

6.1 Laadullinen tutkimus 

 
 
Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan pienempää määrää tapauksia, kuten 

tässä tutkimuksessa haastateltavia on seitsemän. Tutkimuksen tuloksia pyritään 

analysoimaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti sekä perusteellisesti. Aineis-

ton tieteellisyyden kriteerinä korostuu siis laatu, harkinnanvarainen otanta eli tark-

kaan hyödyllisen tutkittavan joukon etsiminen ja löytäminen on olennaista. (Es-

kola & Suoranta, 2003, s. 18.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus on koko-

naisvaltainen prosessi, jolloin tutkimuksen vaiheita ei jaeta selkeästi eri osiin, 

vaan eri vaiheet tukevat toisiaan ja muodostavat kokonaisvaltaisen prosessin 

(Eskola & Suoranta, 2003, ss. 15–16). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimus-

suunnitelma elää ja muokkaantuu tutkimushankkeen ja sen toteutumisen mu-

kaan (Eskola & Suoranta, 1999, s. 15).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema on keskeinen osa tutkimusta. Tutki-

jalla on toiminnassaan vapautta, mikä tekee tutkimuksen suunnittelusta ja toteut-

tamisesta joustavampaa (Eskola & Suoranta, 1999, s. 20). Kvalitatiivinen tutki-

mus on ymmärtävää tutkimusta, jossa tutkijan on osattava eläytyä esimerkiksi 

tutkimuskohteisiin liittyvään henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiivei-

hin (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 28). Tutkijan on pyrittävä tunnistamaan omat 

ennakkoluulonsa ja arvostuksensa ja mietittävä, miten suhtautuu tutkimuksen te-

kemiseen ja tutkimukseen osallistuviin (Eskola & Suoranta, 1999, s. 17). Tässä 

tutkimuksessa tutkija on itse sekä keliaakikko, että kotitalousopettaja, joten tutki-

jan on tärkeää tiedostaa omat ennakko-oletukset suhtauduttava nouseviin asioi-

hin neutraalisti. 

 

Laadullisen tutkimuksen lähestymistapa tuottaa parhaiten vastauksia tutkimusky-

symyksiini, sillä tutkimuksessa pyritään saamaan mahdollisimman yksityiskohtai-

sia ja perusteellisia vastauksia. Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ilmiötä, 

eli keliakiaa kotitalousopetuksessa mahdollisimman tarkasti. (Eskola & Suoranta, 

2003, s.18.) Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä narratiivisuus, eli aineistojen 
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tarinallisuus, mikä tulee esiin myös tässä tutkimuksessa. Narratiivisuutta pide-

tään ihmiselle tyypillisenä tapana tehdä selkoa todellisuudesta, ihmisten maailma 

perustuu tarinoiden kertomiseen sekä niiden kuuntelemiseen. (Eskola & Suo-

ranta, 1999, ss. 22–23.)   

 

6.2 Tutkimuksen toteutus teemahaastatteluna 

 
Teemahaastattelu on Suomessa tavanomaisin tapa kerätä laadullista aineistoa. 

Tämä laadullinen tutkimus toteutetaan teemahaastatteluna. Haastattelun idea 

perustuu siihen, että tietoa kysytään suoraan haastateltavalta. Teemahaastatte-

lua voidaan pitää keskusteluna, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja usein tutkijan 

ehdoilla. Haastattelussa pyritään kuitenkin olemaan jatkuvassa vuorovaikutuk-

sessa haastateltavan kanssa, ja saamaan selville tutkittavaa kiinnostavat teemoi-

hin liittyvät asiat. (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 27.) Teemahaastattelu on puo-

listrukturoitu haastattelu, jossa vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, 

vaan haastateltavat vastaavat omin sanoin. Haastattelija voi myös muotoilla ky-

symyksiään eri tavoin ja vaihdella esimerkiksi kysymysten järjestystä tilanteen 

mukaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, ss. 47–48.) Haastattelu on monimutkaisem-

paa kuin usein ajatellaan ja siihen liittyy useita erilaisia näkökulmia, jotka tulisi 

ottaa huomioon. Vaikka haastattelun suunnittelisi ja valmistelisi kuinka hyvin ja 

tarkasti, liittyy haastattelutilanteeseen aina jotain uutta ja ennalta-arvaamatonta. 

(Fontana & Frey, 2005, s. 697.)  

 

Teemahaastattelussa on tietty näkökulma ja se on kohdennettu tiettyyn teemaan, 

mutta se on kuitenkin avointa keskustelua. Teemahaastattelussa kysymyksillä ei 

ole tarkkaa muotoa ja järjestystä, mutta se ei ole kuitenkaan täysin vapaa haas-

tattelu, koska sitä sitovat ennalta määritetyt teemat.  (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 

ss. 47–48.) Haastattelun aihepiirit eli teema-alueet on etukäteen määrätty, haas-

tattelijan on tärkeää varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käy-

dään läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta riippuen. 

(Eskola & Vastamäki, 2015, s. 29.) Teemahaastattelussa teemat varmistavat, 

että haastattelussa puhutaan samoista asioista ja aiheista. Teemojen avulla litte-

roitua aineistoa voidaan myös lähentyä jäsentyneesti eri teemojen kautta. (Es-

kola & Suoranta, 2003, s. 87.)  
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Teemahaastattelu sopi erityisen hyvin aineiston hankinnaksi tähän tutkielmaan, 

sillä teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja ja merkityksiä asioista. 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuk-

sen tarkoituksen mukaisesti. Haastattelun käytön etuna on sen joustavuus. Haas-

tattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys ja esimerkiksi oikaista väärinkäsityk-

siä. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, ss. 75–77.) 

 

Teemat perustuvat usein tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo 

tiedettyyn. Teemahaastattelussa pyritään löytämään vastauksia tutkimuskysy-

myksiin ja tutkimustehtävän mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 75.) Tässä 

tutkimuksessa viisi eri teemaa on johdettu teoriasta ja niillä pyritään peilaamaan 

aikaisempaan tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa viisi eri teemaa olivat keliaa-

kikon käytännön työskentely kotitaloustunnilla, erityisruokavaliot kotitaloustunnin 

aiheena, opettajan kokemus keliakiasta ja tuntien suunnittelu, keliakian sosiaali-

nen näkökulma sekä viimeisenä teemana yhteistyö (liite1). Teemarunko voi si-

sältää kolmitasoisia teemoja, kuten myös tässä tutkimuksessa teemarunko muo-

dostuu kolmesta eri tasosta. Ylimmällä tasolla ovat laajat teemat, eli aihepiirit, 

joista keskustellaan. Toisella tasolla on teemaa tarkentavia apukysymyksiä, joi-

den avulla teeman saa jaoteltua pienempiin osiin ja muotoiltua helpommin vas-

tattaviksi kysymyksiksi. Kolmannella tasolla ovat yksityiskohtaiset lisäkysymyk-

set, joita käytetään, jos teemasta ei muuten herää keskustelua tai haastateltava 

ei ymmärrä kysymyksiä laajemmasta teemasta. (Eskola & Vastamäki, 2015, ss. 

37–38.)  

 

Tämän tutkimuksen teemahaastattelurunko laadittiin teorian ja tutkimuskysymys-

ten avulla (liite 1). Haastattelurunkoon muodostui viisi eri teemaa tutkimuksen 

teoriataustan sekä omien kokemuksien pohjalta. Haastattelurungon teemat liittyi-

vät keliaakikon käytännön työskentelyyn kotitaloustunnilla, keliaakikko oppilaan 

sosiaaliseen näkökulmaan, erityisruokavalioihin aiheena, opettajan näkökulmaan 

sekä yhteistyöhön. Pääteemojen alle muodostuivat haastattelukysymykset ja nii-

den alle tarkentavat lisäkysymykset, joita käytettiin vain tarvittaessa. Teemahaas-

tattelurunko testattiin koehaastattelulla ja todettiin hyvin toimivaksi. 
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Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja on tärkeää testata teemarunko teke-

mällä esihaastattelu. Jos esihaastattelu sujuu hyvin ja haastattelurunko on toi-

miva, voi myös esihaastattelua käyttää analyysissa. (Eskola & Vastamäki, 2015, 

s. 40.) Tässä tutkimuksessa toteutettiin yksi esihaastattelu ennen varsinaisia tut-

kimushaastatteluja. Haastattelu onnistui hyvin ja haastattelurunko oli toimiva ja 

teemat olivat ymmärrettäviä. Samalla esihaastattelussa tulee testata myös nau-

hurin toimivuus, nauhoitus sujui hyvin ja kuuluvuus oli hyvä.  

 

Haastattelua tehdessä, ei kannata heti ensimmäiseksi mennä suoraan aihee-

seen, vaan haastattelun alussa on hyvä olla lyhyt esipuhe. Esipuheen tarkoituk-

sena on luoda miellyttävä ja vapautunut ilmapiiri keskustelijoiden välille ja luoda 

luottamuksellinen keskustelusuhde. Eskola & Vastamäki, 2015, s. 32.) Haastat-

telun alussa esitin haastateltaville muutamia kysymyksiä liittyen heidän koulutuk-

seen ja siihen, kuinka kauan ovat työskennelleet kotitalousopettajina, mikä auttoi 

luomaan vuorovaikutusta ja kevensi tunnelmaa.  
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6.3 Aineiston kerääminen ja haastateltavat 

 
Haastateltavat hain tähän tutkimukseen laatimalla saatekirjeen haastateltaville, 

jonka julkaisin Facebookin kotitalousopettajat-ryhmässä. Facebookin kautta löy-

sin muutamia kiinnostuneita osallistumaan haastatteluun. Tämän lisäksi sain 

haastateltavia kysymällä suoraan harjoittelun ohjaavilta opettajilta sekä tietämil-

täni kotitalousopettajilta suostuisivatko he haastateltaviksi. Etsin haastateltavia 

myös keliakialiiton kautta, mutta haastateltavia ei löytynyt tätä kautta. Haastatel-

tavien löytäminen oli melko aikaa vievä ja haastava prosessi.  

 

Haastattelin seitsemää kotitalousopettajaa, jotka työskentelivät kaikki tällä het-

kellä peruskoulussa kotitalousopettajina. Kaikki kulut, joista haastateltavat opet-

tajat ovat sijaitsevat Uudellamaalla.  Kaikilla haastateltavilla oli joko tällä hetkellä 

oppilaina keliaakikkoja tai oli ollut aikaisemmin. Haastateltavat olivat eri-ikäisiä ja 

osa oli työskennellyt jo pitkään kotitalousopettajana ja osa oli vasta vähän aikaa 

sitten valmistuneita, kokemuksen määrä ja taustat siis vaihtelivat haastateltavilla.  

 

Taulukko 1. Tutkitut opettajat 

haastateltava Työkokemus Keliaakikkoja opetuk-

sessa 

ope1 38 vuotta 1/vuosi 

ope2 2 vuotta 1-2/vuosi 

ope3 18 vuotta 2/vuosi 

ope4 14 vuotta alle 1/vuosi 

ope5 15 vuotta 2-3/vuosi 

ope6 31 vuotta 1-2/vuosi 

ope7 3 vuotta 1-2/vuosi 

 

 

Haastattelupaikka on olennainen tekijä haastattelun onnistumisen kannalta. 

Haastattelutilan tulisi olla mahdollisimman rauhallinen, niin että pystytään keskit-

tymään itse haastatteluun. Haastattelupaikkaa miettiessä on tärkeää ottaa huo-

mioon haastateltavan näkökulma, haastattelua ei kannata tehdä liian virallisessa 
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ympäristössä vaan paikan olisi hyvä olla jollain tavalla haastateltavalle tuttu ja 

turvallinen. (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 30.) Ympäristö voi vaikuttaa haastatel-

tavan tapaan puhua ja käyttäytyä, esimerkiksi harva haluaa julkisessa kahvilassa 

puhua henkilökohtaisista aiheista. Sopiva ja luontainen tila haastattelulle voi siis 

vaikuttaa paljon haastattelun onnistumiseen. Tilan tulee olla sellainen, jossa kum-

pikin kuulee hyvin toisiaan ja nauhoitus onnistuu eikä ympärillä ole liikaa ulkoisia 

häiriötekijöitä. (Rapley, 2007, s. 18.)  

 

Tutkimuksen aihe liittyy kouluun ja kotitalousluokkaan, joten haastattelujen teke-

minen haastateltavien luokassa oli luontainen paikka toteuttaa haastatteluja. Ko-

titalousluokka oli haastateltaville ympäristönä tuttu ja haastattelun kulkuun myös 

vaikutti, että asiat joista haastattelussa puhuttiin tapahtuvat yleensä myös kotita-

lousluokassa. Tilaan vaikuttava välineistö voi vaikuttaa siihen millainen tilan-

teesta syntyy ja eri esineisiin ja tiloihin kiinnittyy merkityksiä (Eskola & Vastamäki, 

2015, s. 31). Osa haastatteluista toteutettiin yliopiston pääkirjaston ryhmätyöti-

loissa, sillä haastateltavalle oli parempi toteuttaa haastattelu työpaikan ulkopuo-

lella. Tilat eivät olleet haastateltaville etukäteen kovinkaan tuttuja, mutta haasta-

teltavat olivat aikoinaan opiskelleet yliopistossa, joten tilat herättivät muistoja ja 

olivat ainakin osittain tuttuja.  

 

6.4 Aineiston analyysi 

 

6.4.1 Aineiston litterointi ja teemoittelu 
 
 
Haastattelujen teon jälkeen litteroin haastattelut sanasta sanaan. Litteroidessa 

puhe muunnetaan tekstiksi. Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu haastat-

telussa esiin tuleviin asiasisältöihin, eikä niinkään milloin tai miten jokin asia on 

sanottu, joten kovin yksityiskohtainen litterointi ei ole tarpeen. Taukojen pituuksia 

tai esimerkiksi äänenpainoja ja puheen sävyjä ei tarvitse tällöin ottaa huomioon 

litteroinnissa. (Ruusuvuori, 2010, s. 424.) Tarkastin litteroinnin jälkeen tekstien ja 

äänitysten vastaavan toisiaan. Haastattelujen pituus oli keskiarvoltaan hieman 

alle 30 minuuttia. Litteroinnin jälkeen koodasin haastattelut niin, että esimerkiksi 

”ope1” vastasi ensimmäistä haastateltavaa. Tällä tavoin haastateltavat pysyivät 
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nimettöminä, eikä heitä voi tunnistaa. Litteroinnin jälkeen luin kaikki haastattelut 

läpi huolella ja tarkastelin, millaisia yhtäläisyyksiä niistä löytyy. Litteraatit eivät 

koskaan riitä tyhjentämään kaikkea informaatiota, joka nauhalle tallentuu. Laa-

dullisessa tutkimuksessa kuitenkin on yleistä tehdä analyysi litteroidusta aineis-

tosta, kuten tässä tutkimuksessa, sillä isompien kokonaisuuksien hahmottaminen 

vain nauhoitettua puhetta kuuntelemalla on todella vaikeaa. (Ruusuvuori, 2010, 

s. 427.)  

 

Käytettäessä haastattelua aineiston tuottamisen tapana on tuloksena usein laaja 

ja moniaineksinen tekstimassa, jota voi lähestyä monella eri tavalla. Aineiston 

kokoaminen ja käsittely kietoutuvat tiiviisti yhteen ja ovat usein toisiinsa vaikut-

tava kokonaisvaltainen prosessi. Aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta ovat 

kolme toisiinsa vaikuttavaa vaihetta, joiden painotus voi vaihdella tutkimuksesta 

riippuen. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, ss. 9–10.) Laadullisen ai-

neiston analyysin tarkoituksena on tuoda aineistoon selkeyttä ja tuottaa uutta tie-

toa tutkittavasta asiasta. Aineisto pyritään tiivistämään selkeään muotoon, niin 

että siihen saadaan mukaan kaikki tarvittava informaatio. (Eskola & Suoranta, 

1999, s. 138.)  

 

Tässä tutkimuksessa päädyin tekemään teema-analyysin soveltaen laadullisen 

sisällönanalyysin keinoja. Teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin tutkimuson-

gelmaa valaisevia teemoja. Tavoitteena on vertailla tiettyjen teemojen esiinty-

mistä ja ilmenemistä aineistossa. Teemoittelu vaatii onnistuakseen jatkuvaa teo-

rian ja empirian vuorovaikutusta. Teemoittelu sopii erityisen hyvin tähän tutkimuk-

seen, sillä se on suositeltava aineiston analysointitapa käytännöllisten ongelmien 

ratkaisemisessa. (Eskola & Suoranta, 1999, ss. 175–179.)  

 

Teemoittelulla tarkoitetaan sitä, että analyysivaiheessa tarkastellaan aineistosta 

nousevia piirteitä, jotka ovat yhtenäisiä usealle haastateltavalle ja toistuvat haas-

tatteluissa. Usein ne ainakin osittain pohjautuvat teemahaastattelun teemoihin. 

Tämän lisäksi analyysia tehdessä tulee esiin useita muita mielenkiintoisia tee-

moja. Analyysissä esiin nousevat teemat pohjautuvat tutkijan tulkintoihin, siitä 

mitä haastateltavat ovat sanoneet. Tutkija koodaa eri tavoin sanonut asiat sa-

maan luokkaan löytämällä yhtäläisyyksiä. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 173.)  
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6.4.2 Teemoittelu laadullisen sisällönanalyysin keinoin 
 

Teemoittelun koodaustapana käytän tässä tutkimuksessa aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyritään muodostamaan 

tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 95). 

Sisällönanalyysi on menettelytapa, jossa aineistoa voidaan analysoida syste-

maattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysilla saadaan kuitenkin aineisto vain 

järjestetyksi, minkä takia sen käyttöä usein kritisoidaan, eikä se sovi yksinään 

analyysi menetelmäksi. Sisällönanalyysissä tavoitteena on etsiä tekstin merkityk-

siä. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 103.) Laadullisessa analyysissä analyysia teh-

dään jokaisessa vaiheessa ja se on kokonaisvaltainen prosessi. Analyysillä pyri-

tään selkeyttämään aineistoa, niin että siitä voidaan luoda selkeitä sekä luotetta-

via johtopäätöksiä ja aineisto voidaan koota uudestaan loogiseksi kokonaisuu-

deksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 108.) Tutkija pyrkii ymmärtämään asiaa tutkit-

tavien näkökulmasta kaikissa analyysin eri vaiheissa (Tuomi & Sarajärvi, 2011, 

s. 113).  

 

Sisällönanalyysiä voidaan pitää yksittäisenä metodina, mutta usein se on väljä 

teoreettinen kehys, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Laadul-

lisen tutkimuksen aineistosta, löytyy usein useita kiinnostavia asioita, joita voi olla 

vaikeaa määrittää etukäteen. Sisällönanalyysissä on tärkeää rajata tutkittava 

aihe ja päättää mitä haluaa tarkastella erityisen tarkasti. (Tuomi & Sarajärvi, 

2011. ss. 91–92.) Sisällönanalyysi on menetelmänä kuitenkin sellainen, jolla saa-

daan kerätty aineisto vain järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. Tutkimuksia, 

missä on käytetty analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä, on kritisoitu niiden 

keskeneräisyydestä. Tavoitteena olisi pystyä tekemään selkeitä johtopäätöksiä, 

eikä vain järjestellä keräämänsä aineisto ja esittää tämä tuloksina. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2002, s. 105.) Tutkimuksessa käytän sisällönanalyysiä kuitenkin vain koo-

daustapana ja teemoittelua varsinaisena analysointimenetelmänä. Sisällönana-

lyysin käyttäminen mahdollistaa monenlaisia käsitteellisiä liikkumisvapauksia, 

mutta toisaalta se asettaa myös paljon rajoituksia ja osa aineistosta voi jäädä 

tutkijalta kokonaan huomaamatta, jos analyysi jää liian yksinkertaiseksi ja kes-

keneräiseksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 109.)  
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä saadaan käsitteitä yhdistämällä vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin. Analyysissä on kolme vaihetta, jotka vaikuttavat kaikki 

toisiinsa. Ensimmäinen vaihe on aineiston pelkistäminen eli redusointi. Pelkistä-

misessä karsitaan kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen pois tutkimusteh-

tävän avulla. Seuraavassa vaiheessa tehdään aineiston klusterointi eli ryhmittely, 

jossa aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään läpi ja etsitään aineis-

tosta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Samaan asiaan liittyvät käsitteet ja asiat 

ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi. Luokka nimetään sitä kuvaavaksi ja tästä 

muodostuu ensin alaluokat. Yksittäiset asiat yhdistellään suuremmiksi kokonai-

suuksiksi, jolloin aineisto tiivistyy ja synty yläluokkia. Tämän jälkeen nimetään 

pääluokka eli teema, joka nousee esille aineistosta. Viimeisessä vaiheessa teh-

dään aineiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen, jossa erotetaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto. Valikoidusta tiedosta muodostetaan teo-

reettisia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, ss. 108–112.)  

 

Tässä tutkimuksessa osa teemoista nousi esiin teemahaastattelurungosta selke-

ästi. Osa teemahaastattelurungon teemoista osoittautuivat kuitenkin tarpeetto-

miksi tutkimuskysymysten kannalta ja ne jätettiin pois. Aineistosta muodostui li-

säksi myös täysin uusia teemoja. Analyysissä muodostui kymmenen erilaista tee-

maa, joiden mukaan aineisto luokiteltiin. Teemat kuvataan tulosluvussa 7. 

 

6.5 Analyysin kulku 

 

Aineiston usean kerran lukemisen jälkeen muodostin analyysitaulukon (Taulukko 

2). Analyysitaulukkoon merkitsi ensin kohdan lauseelle tai virkkeelle, tämän jäl-

keen pelkistetylle ilmaukselle, alaluokalle, yläluokalle sekä viimeisenä pääluo-

kalle eli teemalle. 

Taulukko 2. Esimerkki analyysitaulukosta 

Alkuperäisil-
maus 

Pelkistetty il-
maus 

alaluokka yläluokka Pää-
luokka/Teema 

”Hän on työs-
kennellyt ryh-
mässä et 
usein sitten 
kun me on 

Keliaakikko 
työskentelee 
kotitaloustun-
nilla pienryh-
mässä 

Kenen 
kanssa keli-
aakikko työs-
kentelee? 

Ryhmätyös-
kentely 

Keliaakikon 
työskentely 
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tehty vaikka 
jotain leivon-
naisia niin sit-
ten kaikki on 
niinkun käyt-
tänyt niitä 
gluteenitto-
mia jauhoja 
siinä ryh-
mässä. 
”(ope6) 

 

Tämän jälkeen aloitin lukemaan litteraatteja huolella läpi ja väri-koodasin aineis-

tosta mahdollisia erilaisia teemoja. Kirjasin analyysitaulukkoon ylös lauseita ja 

pelkistin ne lyhempään ja yksinkertaisempaan muotoon. Tämän jälkeen määrit-

telin taulukkoon pelkistetyille ilmauksille alaluokan ja sitten yläluokan. Tämän jäl-

keen yhdistelin samankaltaisia asioita isompiin teemoihin, joita muodostui kym-

menen eri pääluokkaa eli teemaa. Aineistosta nousi hyvin esiin samankaltaisia 

vastauksia, jotka saivat yhdistettyä tiettyyn teemaan.  
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

7.1 Keliaakikon työskentely kotitaloustunnilla 

 

Keliaakikon käytännön työskentelyyn kotitaloustunnilla liittyen muodostui kaksi 

teemaa säilytys ja työtilat ja keliaakikon työskentely. 

 

7.1.1 Raaka-aineiden säilytys ja työtilat 
 

Gluteenittomien raaka-aineiden säilytyksessä kotitalousluokissa oli otettu huomi-

oon tuotteiden tarkka säilyttäminen ja kontaminaation riskit. Kaikissa kotitalous-

luokissa gluteenittomia jauhoja, pastoja ja muita raaka-aineita säilytettiin omassa 

laatikossaan tai kaapissaan. Näin raaka-aineet pysyivät puhtaana ja ovat turval-

lisia keliaakikon käytettäväksi.  

 

”mulla on yks kaappi missä on gluteenittomat tuotteet ja nää keliaakikot 
menee sitten hakemaan nää vastaavat tuotteet aina sieltä” (ope3) 

 

Kaksi opettajaa kertoi myös varaavansa keliaakikolle aina esimerkiksi avaamat-

toman margariinin, leivinjauheen ja sokerin, jotta tuotteet eivät kontaminoidu 

vaan pysyvät puhtaina ja turvallisina keliaakikolle. Yksi opettaja kertoi varaa-

vansa kaikki erilliset raaka-aineet, jos keliaakikko on näin ”herkkä” ja kertoo tar-

vitsevansa esimerkiksi erillisen sokerin. Luontaisesti gluteenitonta ruokavaliota 

noudattavien keliaakikkojen kanssa hän kertoi olevansa vieläkin tarkempi.  

 

”meil on eri raaka-aineet missä säilytetään omassa paikassaan varastossa 
ettei ne pääse sekoittumaan muiden kanssa. ja sitten kylmätuotteet tieten-
kin omina avaamattomista paketeista margariinit ja tämmöset.” (ope2) 

 
”No sillain meillä on niinkun erikseen nää välineet ollu niinku ja on nytkin 
ja sitten tietenkin luokkatilassa nyt sillon kun mä oon ite opettanu ni on 
niinkun ollu omat margariinit ja ja näin että, et hän on sit tienny tienny ne 
mut että varmaan sit aina riippuen siitä et mitä tehdäänkin niin vaikuttaa 
sit et pystyykö olee tossa riippuu siitä et kuin pahasti sit on et pystyykö 
olee pölyssä tai muuta ni.” (ope4) 
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Haastatteluissa nousi myös esiin kuinka gluteenittomille tuotteille oman kaapin 

tai laatikon varaaminen helpotti opettajan työtä, kun raaka-aineet oli helppo löy-

tää. Opettajat kertoivat voivansa helposti tarkistaa mitä tuotteita löytyy ja myös 

keliaakikko oppilaat löytävät tarvitsemansa raaka-aineet helpommin tietystä pai-

kasta.  

”säilytyksessä on niinkun et meillä on tota öö varastossa selkee paikka 
gluteenittomille tuotteille. Että se on niinkun helpottaa meitä opettajia että 
kaikki tietää et ne on siellä ja sitten käy tarkistamassa että kun tietää että 
on tulossa semmonen oppilas et onko niitä.”(ope5) 

 

Yksi opettajista kertoi kotitalousluokassa olevan ylimääräinen keittiö eli opetus-

koti, joka oli vain harvoin käytössä, joten tätä hyödynnettiin keliaakikko oppilaiden 

kanssa. Tällä tavoin vähennettiin kontaminaation riskiä ja esimerkiksi pullaa lei-

vottaessa keliaakikko oppilas pystyy turvallisesti leipomaan pullaa omassa keitti-

össä, jota suojaavat lasiseinät.  

 

”no sitten äää normaalisti esimerkiks leivonta alustat on mutta keliaakikolla 
on oma leivonta alusta. Ja tota sitten mulla on opetuskoti eli viides keittiö 
mikä on eristetty tila, missä on lasiseinä, niin jos esimerkiksi tehdään pul-
laa ja muut pyörittelee siellä vehnäjauho höyryssä niin sitten gluteeniton 
voi mennä sinne että sinne ei tule ne pölyt.” (ope3) 

 
Lähes kaikki opettajat kertoivat huolehtivansa yleisellä jatkuvalla siisteydellä työ-

tilojen ja tasojen puhtaudesta. Osalla opettajista oli erilliset välineet ja astiat keli-

aakikolle tai ainakin niiden puhtaus pyrittiin aina tarkastamaan.  

 
”mä ehkä enemmän korostan että kun mulla on ykskin oppilas viikon ai-
kana mikä on keliaakikko siellä niin mä enemmän katson että kaikki tulee 
pinnat on puhtaina ja kaikki pestään ja kuivataan huolellisesti elikkä siihen 
kaikkien ryhmien osalta siihen tiskaamiseen ja muuta ja ihan oon perus-
tellut sitä sillä et huomenna tulee tai et huomenna mulla on esimerkiksi yks 
gluteeniton niin nyt mä en halua että näitä jauhoja on jäänyt.” (ope3) 

 
Yksi opettaja taas kertoi, ettei keliaakikon työskentelyä ole erityisemmin huomi-

oitu luokkatilassa ollenkaan. Yksi opettajista taas koki, että puhtaudesta ja tark-

kuudesta pitäisi huolehtia enemmän ja keliaakikolle olisi hyvä hankkia omat lei-

vontavälineet. 

 
”keliakiaa ei oo luokkatilassa sillä tavalla huomioitu kun mulla ei oo ollut 
ketään semmosta, joka ei ois voinut että oppilaita ois pitänyt esimerkiksi 
että ei voi samaa veistä käyttää, että kun on venhäleipää ja sitten hänen 
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leipäänsä. Siis semmosia oppilaita, joilla ois ollu niinkun tämmönen rajo-
tus.” (ope1) 

 
”vois olla kyllä oikeesti kun aattelis ni vois olla kyllä kaulin niinkun esimer-
kiks tämmösiä mitkä just yks päivä nimittäin tota varmistin yhelle oppilaalle 
jolla on keliakia että kato että se on puhas se kaulin ennen kun rupeet 
tekemään.” (ope5) 

 
 
7.1.2 Keliaakikon työskentely yksin tai ryhmässä 
 
 
Haastatteluissa tuli esiin, kuinka opettajat pitivät tärkeänä keliaakikon työskente-

lyä ryhmässä, samalla tavalla kuin muutkin oppilaat työskentelevät. Haastatelta-

vista kuudessa koulussa keliaakikko oppilaat työskentelivät ryhmässä normaa-

listi. Ryhmien koko oli useimmiten 3-5 oppilasta. Osassa haastateltavista kou-

luissa ryhmät vaihtelivat välillä ja osassa taas keliaakikon kanssa työskenteli aina 

sama ryhmä. Ryhmässä kaikki valmistivat ja söivät saman gluteenittoman ruoan 

tai leivonnaisen, niin että se sopi kaikille ryhmäläisille.  

 

”No tällä hetkellä öö mulla on oppilas yksi kappale leivontakurssilla vielä 
ja he on tämmösessä omassa tyttöryhmässään siinä päättäneet et he te-
kee kaikki aina kaiken gluteenittomana, mikä on kiva et he porukassa sit 
tekee. ” (ope2) 
 
”Ryhmässä, ihan tavallisesti. Mulla on sellanen periaate että sairauksista 
jos tätä nyt voi sinäänsä sairaudeks sanoa mut erityisruokavaliot niin niistä 
ei tehdä numeroa vaan mennään ihan niin pitkälle kuin mahdollista saman 
kaavan mukaisesti kun kaikki muutkin. Osallistutaan töihin, opetukseen, 
yhteistyötaitoihin, ryhmän muodostuksiin ja mä en hanki sinänsä erityis 
raaka-aineita hirveesti tai ainakaan mitään niinku kalliisti vaan lähinnä py-
rin siihen että miten sen saman ohjeen voi se ryhmä muokata. Sillä lailla 
et se sopii sitten ryhmän kaikille ihmisille. ” (ope3) 

 

Kahdessa haastattelussa tuli esiin keliaakikon työskentely välillä myös yksin, jol-

loin hän valmistaa itselleen sopivan oman version ruoasta tai leivonnaisesta. Toi-

sessa näistä tapauksista keliaakikko kuitenkin työskenteli muuten ryhmässä, 

mutta valmisti itselleen oman version ruoasta mikä ei hänelle käynyt. Yhdessä 

haastattelussa opettaja kertoi keliaakikkojen useimmiten työskentelevän ryh-

mässä, mutta tänä vuonna on tullut vastaan tilanne, jossa keliaakikko työskente-

lee usein yksin, sillä muut haluavat valmistaa aina vain ”tavallista”, vaikka olisi 
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kyse pienenkin asian korvaamisesta. Opettaja kertoo keliaakikon kuitenkin suh-

tautuneen asiaan hyvin. 

 

”pääsääntösesti siis siinä ryhmässä mutta sitten niinkun yksilöllisesti et 
hän on ehkä tehnyt sit sen oman oman juttunsa tai oman version sit siitä 
samasta että.” (ope4) 

 
”Joissakin ryhmissä menee tosi hyvin että kaikki on siinä neljän hengen 
ryhmässä sitä mieltä et juu ei haittaa että vaikka tehdään niinkun glutee-
nittomana mutta sitten esimerkiks nyt seiskaluokalla mul on semmonen 
että yks tyttö on keliaakikko niistä hän tekee aika paljon yksin sen takia 
koske ne muut haluaa aina niin sanotun tavallisen mutta tää tyttö on toi-
saalta ihan niinkun sopeutunut tilanteeseen ja sen mielestä se on ihan ok 
että tekee ite sitten.” (ope5) 

 

Yksi opettaja kertoi toteuttavansa työskentelyn usein myös niin, että koko luokka 

valmistaa gluteenitonta, jos ainesosa on helposti korvattavissa vastaavalla glu-

teenittomalla tuotteella.  

 

”Yleensä siis esimerkiksi nyt vaikka meillä oli kalamurekepihvi, nii sitte se 
tuli kaikille se se tota, öö korppujauho mikä siinä oli. Hyvin useesti tehdään 
niin et koko ryhmä tekee sit sitä.” (ope1) 

 

Yksi opettaja nimenomaan korosti ryhmien vaihtelemisen tärkeyttä, jolloin myös 

muut oppilaat oppivat käytännön kautta keliakiasta ja gluteenittomasta ruokava-

liosta ja kaikkien on sopeuduttava välillä erilaiseen työskentelyyn. Tällä tavoin 

oppilaat oppivat jatkuvasti käytännön tekemisen kautta uutta. 

 

”Se on myöskin osa yhteistyötaitoja että kaikki loputkin pystyy sopeutu-
maan tähän erityisruokavalioon.” (ope3) 

 

Ryhmätyöskentely- ja yhteistyötaitojen tärkeys kotitaloudessa korostuivat erityi-

sesti kolmen opettajan haastattelussa. Keliaakikolle on tärkeää saada työsken-

nellä ryhmässä yhdessä muiden kanssa, aivan kuten muidenkin oppilaiden. 

Opettajat pitivät tärkeänä, ettei keliaakikko leimata erilaiseksi, joka tekee omaa 

erilaista ruokaa yksinään. 

 

”ihan samal tavalla tottakai ryhmässä koska onhan sillä ihan yhtä tärkeet 
ne kaikki yhteistyötaidot ja muut niin tota öö siis mul on ollu ihan niin että 
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sit vaan on tehty tehty niinkun gluteenittomia yleensä et on vaan vaihdettu 
se jauho” (ope7) 

 

Keliakiaa ja erikoisruokavalioita ei haluttu korostaa, vaan opettaa muille oppilaille, 

että keliakia on vain yksi rajoitus muiden joukossa ja jokainen meistä on erilainen 

jollain tapaa. Kaksi opettajaa korostivat erityisesti sen tärkeyttä, että muutkin val-

mistavat ja maistavat gluteenitonta ruokaa ja heille jäisi positiivinen kokemus 

siitä. Näin oppilaat oppisivat ymmärtämään paremmin erilaisia ruokavalioita ja 

oppisivat asiaa käytännön esimerkin kautta.  

 

”Kaikki tekee kaikkien kanssa ja saa sitä kautta myös sitä makuelämystä 
et eihän tää nyt oo yhtään sen ihmeellisempää kun ne muutkaan ruoat tai 
niinkun tavallinen ruoka.”(ope3) 

 

Yksi opettaja nosti haastattelussa esiin, kuinka aina ei kuitenkaan välttämättä 

valmisteta gluteenitonta, jos esimerkiksi opetellaan nimenomaan sitkon teke-

mistä, mikä ei onnistu gluteenittomassa leivonnassa. Opettaja korosti, että koti-

talous on nimenomaan taitojen opettelua, eikä oppiaine jossa vain syödään. Ke-

liaakikko saattaa tarvita tulevaisuudessa myös tavalliseen leivontaan liittyviä tai-

toja. 

”Mitäs sit jos siitä tulis vaikka kokki ni vähän samalla tavalla niinkun kasvis-
syöjä niin kylhän se silti varmaan niinkun luultavasti jossain ravintolas kok-
kina tekis liharuokaa vaikka ei söis sitä et kyl niinku taitojahan täällä opetel-
laan.” (ope7) 
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7.2 Gluteenittoman ruokavalion aiheuttamat haasteet ja mah-

dollisuudet kotitaloustunneilla 

 
Gluteenittoman ruokavalion toteuttamiseen kotitaloustunnilla nousi esiin niin 

haasteita kuin mahdollisuuksia. Muodostui neljä teemaa, sosiaaliseen näkökul-

maan, keliaakikon sopeutumiseen, ruoka-ohjeisiin sekä budjettiin liittyen. Kaikista 

teemoista löytyi niin haasteita kuin mahdollisuuksia.  

 
 
7.2.1 Sosiaalinen näkökulma 
 
Keliaakikon osallistumiseen kotitaloustunnille ja gluteenittoman ruokavalion to-

teuttamiseen liittyen nousi haastatteluissa esiin sosiaalinen näkökulma. Keliakia 

aiheutti sosiaalisesta näkökulmasta niin haasteita kuin mahdollisuuksia kotita-

loustunneilla. Keliakiasta kertominen koko luokalle voi olla oppilaalle jännittävää 

ja vaatii häneltä rohkeutta. Oppilas tarvitsee opettajan tukea ja apua, jotta myös 

muut oppilaat muistavat ja ottavat huomioon keliakian valmistaessaan ruokia ja 

leivonnaisia. Haastatteluissa tuli esiin, että yleensä muut oppilaat ottavat keliaa-

kikon hyvin huomioon, eikä hän häpeä kertoa sairaudestaan. 

 

”ku yleensä ne tietää aika hyvin ite mut sit just se et onks niil rohkeutta sil 
sille ryhmälle tai parille jonka kaa työskentelee ni et kyl se on sit opettajan 
vastuul silti siihen mennä ja muistaa se et joutuu itteensä oikeen niinku 
tsemppaa siinä että mee nyt ja käydään yhessä se läpi ja muuta” (ope7) 

 
”se on varmasti siis sille oppilaalle et ainiin että sä et nyt voikkaan syyä 
tota ja kyl mun mielestä ne tilanteet on kyllä lutviutunu ihan hyvin mutta en 
oo hirveesti tullu tuolta kannalta ajatelleeks koska ei nyt oo onneks ollut 
mitään niin räikeetä niinkun et ne sanois niinkun tosi törkeesti” (ope5) 

 
”Mä oon aika tarkka muutenkin ton narinan kans et mä en niinku ihan hir-
veesti tulee kyl yleensä multa aika sanomist jos sitä narinaa rupee kuuluu 
mut kylhän sen sit kuitenkin näkis siin toiminnassa et vaik mä oisin niinku 
sen narinan saanu täällä niinku poistettuu ni silti et jos sitä olis mut et ei ei 
oo tullu kyl mitään et just se et enemmän ne et ne vaan tajuu sen.” (ope7) 
 
”kyl ne on aina niinku ite sen verran rohkeesti sanonu et ei oo silleen niil 
ollu mitään semmosta et nyt nyt en niinku kehtais täst kertoo. ”(ope7) 
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Yhdessä haastattelussa korostui kuitenkin erityisesti se, ettei oppilas ollut vielä 

välttämättä sopeutunut keliakiaansa, eikä olisi halunnut koulussa edes huomioi-

tavan keliakiaa. Myös oppilaan vanhemmat olivat sitä mieltä, ettei gluteenitonta 

ruokavaliota tarvitsisi toteuttaa kotitaloustunnilla ollenkaan. Haastattelun opettaja 

oli pyrkinyt korostamaan, että keliakia on tärkeää huomioida myös kotitaloustun-

nilla, eikä siitä koidu erityistä vaivaa tunnille.  

 
”Se mikä mua eniten jossain jonkun oppilaan kohdalla niinkun mietitytti 
että et jotkut joillekkin oppilaille se on aika kova paikka et tuota et ihan 
vanhemmat laitto etukäteen viestiä et ei tarvii niinkun millään lailla huomi-
oida vaan että se tyttö voi tehdä ihan tavallista ruokaa ja leivonnaisia mut 
ei sitten haluu kuitenkaan syödä niitä.” (ope6) 

 
Murrosiän samanlaisuuden tavoittelu ja se, ettei itsestään haluttu tehdä erityistä 

numeroa tai korostaa erilaisuutta tulivat esiin kahdessa haastattelussa. Keliaaki-

kot halusivat olla samanlaisia kun muut, eivätkä halunneet saada erityiskohtelua 

sairautensa takia.  

 
” niinkun mä jo sanoin tässä oli tää reippaus mutta tota voi olla mutta kun 
se on se murrosiässä kun sä haluat olla niin kauheen samanlainen nii tota 
se se on. ” (ope1) 

 
”siis se et on se samanlaisuuden kaipuu joka tos yläkouluvaiheessa on 
aika iso, siin siin on se juttu mikä on ongelma. Et mut ei se ei ruokalassa 
kun ei siellä huudeta et hei tääl on tän ruoka nyt et tuu hakemaan vaan 
jokainen ottaa, se on niinku se menee siellä.” (ope1) 
 
”Kokemus on et eihän ne kauheesti sitä halua tuoda esille. Mut et nii jot.. 
ne vaan et se on niinkun semmonen asia mikä nyt tulee julki ja tietenkin 
vaikuttaa siihen mutta et ei mitenkään sen erityisemmin halua puhua siitä.” 
(ope5) 
 

 
Sosiaalisessa tilanteissa keliakia korostui ryhmien muodostamiseen liittyvissä 

haasteissa. Keliaakikkoa ei aina haluttu mukaan ryhmään, koska gluteenittoman 

ruoan ajateltiin olevan pahempaa ja haluttiin tehdä vain tavallista ruokaa ja lei-

vonnaisia. Useassa haastattelussa tuli esiin oppilaiden ennakkoluulot glutee-

nitonta ruokaa kohtaan. Yhdessä haastattelussa korostettiin kuinka tärkeää olisi 

kehittää tunneilla sosiaalista ymmärrystä, niin että kaikki hyväksyisivät erilaisia 

ruokavalioita ja sairauksia.  
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”muut saattaa siin ympärillä kokea et mä en haluu sen ryhmään kun mä 
en halua syödä sitä huonoa ruokaa. Että tota siinä on sit tekemsitä et saa 
sen sosiaalisen niinku ymmärryksen siihen ympärille” (ope2) 

 

”Joissakin ryhmissä menee tosi hyvin että kaikki on siinä neljän hengen 
ryhmässä sitä mieltä et juu ei haittaa että vaikka tehdään niinkun glutee-
nittomana mutta sitten esimerkiks nyt seiskaluokalla mul on semmonen 
että yks tyttö on keliaakikko niistä hän tekee aika paljon yksin sen takia 
koske ne muut haluaa aina niin sanotun tavallisen mutta tää tyttö on toi-
saalta ihan niinkun sopeutunut tilanteeseen ja sen mielestä se on ihan ok 
että tekee ite sitten.” (ope5) 
 
”Ja mulla on oikeestaan ollu pitkään et ne on menny tosi hyvin että kaikki 
on ollu niinku ollu että juu no et mekin voidaan tehdä ja näin mutta että 
tänä vuonna tosiaan että vaik on kiva tyttöryhmä niin siinä on kyl tullu että 
tota ne on niinkun ollu vähän että ei kun me halutaan sitä normaalia ja mä 
oon jotenkin ollu yllättyny koska tai riippuu tietenkin mitä tehdään mut jos 
on ihan pienessäkin asiassa et jossain kastikkeessakin nii et suurinpiirtein 
et eii kun me halutaan tavallista ”(ope5) 
 

Useassa haastattelussa tuli kuitenkin esiin, että ryhmien muodostaminen sujui 

hyvin, eikä keliakialla ollut oikeastaan ollenkaan vaikutusta siihen. Suurin osa op-

pilaista hyväksyi keliaakikon hyvin, ja hän oli aivan kuin muut oppilaat, eikä ke-

liakiaan kiinnitetty erityistä huomiota. Monessa haastattelussa korostui myös se, 

että keliakiaa ei pidetty sen erikoisempana ruokavaliona, sillä nykyään on niin 

paljon erilaisia ruokavalioita, ja on oikeastaan jo erikoisempaa jos ei ole minkään-

laisia ruokarajoitteita.  

 

”miten ne muut suhtautuu häneen et jos jos niinkun on ymmärtäväinen 
ilmapiiri niin eihän sitä mitenkään häpeä tai näin että enemmänkin käy-
dään sit läpi” (ope2) 
 
”Ei se näy. Että et mä korostan sitä alusta asti et kun me ollaan kaikki 
samanarvosia ja samanlaisia ja ne on kavereita keskenään että osataan 
ottaa huomioon kaikki. ” (ope3) 

 

”en mä ainakaan oo huomannu että mitenkään olis niinku niinku sitä nos-
tettu esille että niinku on et ku kumminki niin paljon on kellä on joku ehkä 
pienempi allergia tai muuta” (ope4) 
 
”Mun kokemuksen mukaan ei siitä mitään numeroa täällä tunnilla tehdä.” 
(ope6) 
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”mä pyrin ainakin ite luomaan sen ilmapiirin niin ettei se ois vaikeempaa 
tai huonompaa ruokaa että et tavallaan just kuulinkin et viime tunnilla kun 
itse olin poissa niin oppilaat koki että se gluteeniton oli paremman ma-
kuista kun moni muu mikä tulee sit taas muille sellanen mukava olo että 
eihän tää eroakkaan tää ruoka niistä muista mitenkään. ” (ope2) 
 
”Enemmänkin kuulostaa niinkun erikoiselta että syötkö sä ihan mitä vaan 
tai eiks oo mitään rajotuksii ni se on ehkä enemmän ku se niinku se ei oo 
enää välttämät se normitilanne…” (ope7) 
 

 
Haastatteluissa korostui ryhmätyöskentelyn ja yhteistyötaitojen merkitys kotita-

lousopetuksessa. Opettajat painottivat, kuinka keliaakikon on yhtä tärkeää 

päästä työskentelemään ryhmässä muiden oppilaiden kanssa ja oppia yhteistyö-

taitoja kotitalousopetuksessa. Keliaakikon työskentely ryhmässä saattoi olla vä-

lillä haastavaa kotitaloustunnilla esimerkiksi kontaminaation tai budjetin takia, kun 

koko ryhmälle ei voitu valmistaa gluteenitonta vaihtoehtoa. Tärkeä osa yhteistyö-

taitoja on oppia ymmärtämään erilaisuutta ja huomioimaan muut ryhmässä.  

 

”Oppiminen on sitä myöskin siinä et sä oot mukana ja toimit siinä ryh-
mässä.” (ope1) 

 
”Siis ihan samal tavalla tottakai ryhmässä koska onhan sillä ihan yhtä tär-
keet ne kaikki yhteistyötaidot” (ope7) 

 

Yhtenä mahdollisuutena haastatteluissa nousi esiin muiden oppilaiden oppimi-

nen käytännön kautta samalla keliaakikon kanssa työskennellessä. Käytännön 

esimerkin ja tekemisen kautta asia jää paremmin mieleen ja tulee osaksi oppilai-

den arkea kaverin keliakian kautta. Oppilaat oppivat hyväksymään enemmän eri-

laisuutta ja ymmärtävät, että on monenlaisia ruokavalioita, koska näkevät käy-

tännössä kotitaloustunnilla mahdollisimman monia erityisruokavalioita. Murros-

iässä oleva oppilas ei kuitenkaan välttämättä halua korostaa sairauttaan ja kertoa 

siitä itse muille toimien samalla käytännön esimerkkinä. Työskentelyn kautta 

tämä tulee jo muille kuitenkin tutummaksi.  

 

”hirveen kivasti noi suhtautuu noi oppilaat et ei siel niinku ei oo tullu mul 
missään vaiheessa et ne ois jotenki et miks me joudutaan tekee tälläst 
erilaista, et enemmän niit kiinnostaa hirveesti  et saaks maistaa ja et se on 
niinku sit tosiaan aika oppi oppimista niille muillekkin. ” (ope7) 
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”mä vähän tunnustelen tilannetta että onko oppilas valmis kertomaan siitä 
ja jos on niin sitten kysyn muilta tai tuota kysyn tältä oppilaalta että mitä 
että mitä niinkun esimerkkinä miten sä oot niinkun kokenut ja mitä tosiaan 
voi käyttää ja näin.” (ope5) 

  
”pyrin vaihtamaan oppilaita työskentelemään hänen kanssaan et kaikki sit-
ten oppii että…” (ope2) 
 
”Ei, mä pyrin siihen että kaikki vaihtelee. Ööö osa on tietenki et on hyvä 
ystävä tän keliaakikon kanssa niin ehkä suostuu paremmin et hei mä voin 
olla ton pari koska me ollan totuttu tätä tekee yhessä tai muuta. Mutta pää-
sääntösesti ei niinku kaikki tekee kaikkien kanssa ja saa sitä kautta myös 
sitä makuelämystä et eihän tää nyt oo yhtään sen ihmeellisempää kun ne 
muutkaan ruoat.” (ope3) 
 
”Mä aika paljon yritän hyödyntää sitä niinku et ne oppii sit tosiaan niinku 
myös toisiltaan et sit ku jotkut on et hei tää me muistettiin ja sit et ne oppis 
tuomaan sen ilmi että että tota hei muistettiin että tässä on nyt tätä glutee-
nia tai muuta ni sit et niinku kaikkien ei täytyis kaikkea niinkun ite oivaltaa 
vaan et ne sais niinku toisiikin opettua.” (ope7) 

 

Lähes kaikki haastatelluista opettajista kokivat muiden oppilaiden oppivan sa-

malla keliakiasta, kun tunnilla on keliaakikko oppilas. Kaksi opettajaa oli kysellyt 

oppilaalta keliakiasta, niin että hän sai kertoa siitä muille. Keliaakikko-oppilas on 

usein keliakian asiantuntija ja voi lisätä muiden tietämystä käytännön kautta, jol-

loin teoria keliakiasta ei jää irralliseksi tiedoksi. Yksi opettaja koki oppilaiden mie-

leen jäävän paremmin eri erityisruokavaliot kun he näkivät ne käytännössä. 

 

”Ehkä enemmin niin että silleen vinkkejä et hän itse saattaa esimerkiks 
tuoda vinkkejä siihen opetustilanteeseen. enempi niin päin.” 
 
”Mä oon huomannu et mitä enemmän käytäntöön se tulee ja siin on oi-
keesti se joku joka sitä ei pysty syömään sit oppilaat ymmärtää sen vasta 
et se jos vaan puhuu keliakiasta ja ei pysty syömään jauhoja ni ei he ym-
märrä, se jää kaukaseks se asia.” (ope2) 

 
”Kyllä, joo kyllä et oppilaat on tehnyt niistä sitten sitten tuota semmosia 
projektitöitä ja esitelmiä. Et riippuu oppilaasta et jos oppilas itse haluaa.” 
(ope5) 

 
Yhtenä haasteena haastatteluissa nousi esiin muiden oppilaiden ymmärrys ke-

liakiasta. Kotitaloustunnilla on vaikeaa luottaa muiden oppilaiden osaavan val-

mistaa puhtaasti gluteenitonta ruokaa keliaakikolle, jonka takia keliaakikko saat-

taa usein joutua valmistamaan ruokansa itse. Kontaminaation riski on suuri, kun 
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kaikki oppilaat eivät välttämättä ymmärrä keliakian vakavuutta ja osaa huomioida 

työskentelyssä tarvittavaa tarkkuutta. Muille oppilaille kerrottiin keliakiasta sa-

malla käytännössä työskennellessä ja käsitellessä erityisruokavalioita. Haastat-

teluissa nousi esiin, kuinka keliakia oli jo usein luokkakavereille aiemmin tuttua, 

sillä osa oli ollut samalla luokalla ja kavereita ja aikaisemmin. Yksi opettaja korosti 

kuitenkin, että muille oppilaille tulisi kertoa keliakiasta selvemmin ja tätä tulisi ke-

hittää.  

”Erityisempiä kommelluksia ei oo, ei oo oikeestaan tullut et ne on haasta-
via semmoset kerrat kun kun sit on tarkotus tehdä vaikka noutopöytä ja 
muissakin keittiöissä pitäis valmistaa  tätä gluteenitonta et varmistaa että 
muutkin oppilaat sen ymmärtää et miten se valmistetaan et hän sit pystyy 
varmasti sitä syömään ja ei tuu sit oireita.” (ope2) 

 
”No en tiiä, ite varmaan aika kehnosti niinku siis sillain että pitäis varmaan 
paljon enemmän et ite ehkä tietää sen niin sillain mut että just nimen-
omaan on puhuttu sitä että ei voi niinkun sillä samalla veitsellä ottaa jos 
on keliaakikko ja et pitää olla tosi tarkkana sit et joku muru voi tehdä tosi 
pahaa.”(ope4) 
 
”Muistutetaan siitä ohjeistuksesta että et nyt muistetaan että tässä ryh-
mässä käytetään näitä jauhoja esimerkiks ja korostetaan sitä ja sitten kyllä 
yleensä niinkun se oppilas ite pitää tarkkaa huolta just et et leivinpaperi et 
on uus ja näin että.” (ope5) 
 
”No se on jotenkin mun mielestä menny silleen luontevasti että et monta 
kertaa ne oppilaat kun seiskaluokalla tulee kotitalousopetukseen niin ne 
tietää jo etukäteen et sillä kaverilla on se keliakia. ” (ope6) 

  
 
7.2.2 Keliaakikon sopeutuminen sairauteen 
 
Keliaakikon oman sopeutumisen merkitys nousi esiin yhtenä teemana. Kun keli-

aakikko itse hyväksyi keliakiansa ja se oli hänelle arkipäivää, sen koettiin olevan 

hyvin luonnollinen osa kotitaloustuntia.  

 
” Ja jos hän on ite sen kanssa sinut ni se on minun mielestä se on niinku 
sillä hanskassa koska sillon hän voi, voi olla niin että joku ei haluu puhua 
kaikille sen oman ryhmänsä puitteissa tuo sen esiin.” (ope1) 
 
”No se riippuu siitä miten se oppilas on sen hyväksynyt eli onko sillä se 
hyväksyntä ja hoitaaks hän luonnollisesti sen jälkeen oppilaatkin on ihan 
luonnollisia ja sitte tota. Minusta se ei oo joskus niin että oppilaat ei haluais 
olla sen kans samassa ryhmässä kun ei saa samanlaista pullaa. Et kyl 
siinä mut se on semmonen ihminen jolla muutekin erilaisuuden hyväksy-
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minen on vaikeeta, et se on mikä tahansa erilaisuus sitte. Että, mutta ryh-
mät on pystytty aina muodostamaan ja joustoa löytyy niin sanotuilta ter-
veiltä että tavalla että okei me ollaan sitte yhessä ja joskus mä oon tehny 
niin että sit se on tehny yksin puolikkaan pullataikinansa ja sit on vaihdeltu 
ja venkslailtu niitä ryhmiä. et se tehdään aina tilanteen mukaan. ”(ope1) 

 
 
Useassa haastattelussa nousi esiin oppilaan oman roolin tärkeys sairautensa 

muistamisessa. Opettajat luottivat yläkouluikäisen osaavan jo hyvin paljon itse-

näisesti huolehtia gluteenittoman ruokavalion toteutumisesta. Haastatteluissa tuli 

esiin, kuinka keliaakikot toimivat usein hyvin itsenäisesti kotitalousluokassa, löy-

sivät itse omat jauhonsa ja muut tarvikkeet ja myös muistuttivat omaa ryhmää 

gluteenittomuudesta 

 

”Yläkoulussa ne oppilaat aika hyvin tietää esimerkiks allergiansa, niin että 
mä en aina edes muista kaikkia, niin kelläkin on vaan mä oletan, että he 
muistaa itse ne allergiansa.”(ope1) 
 
”No totaa mä ehkä luotan sit siihen oppilaan omaankin että sit he tietää 
mitä voi syödä ja ja et he muistaa sitte sen.” (ope4) 

 
”Keliaakikkotyttö ni hän pitää niinku huolen ite siitä et missä mun jauhot on 
ja sillä tavalla” (ope1) 

 
 
Haastatteluissa nousi esiin keliaakikon omaan arkeen saamat vinkit kotitalous-

tunneilta. Kaksi opettajaa eivät kokeneet keliaakikon saavan erityisesti vinkkejä 

ja uutta omaan arkeen, kun erityisruokavalioiden käsittely tunneilla on melko vä-

häistä. He uskoivat kuitenkin, että oppilas saa uskoa ja rohkeutta toteuttaa omaa 

ruokavaliotaan ja oppii paremmin soveltamaan esimerkiksi erilaisia ohjeita. 

 
”Kotona on tajuttu sairauden vakavuus niin seiska kasiluokkalainen jo aika 
paljon tietää. Et tavallaan niinku minusta ei minusta se silleen ei saa vink-
kejä ehkä se saa uskoa sille omalle jutulleen ja sille että ei tää nyt niin 
kauheeta ja suuri muutos oo kun nää vaihdetaan.” (ope1) 

 
 
Viisi muuta haastatelluista opettajista olivat sitä mieltä, että keliaakikko saa yhtä-

lailla vinkkejä omaan arkeen kuin muutkin, tai joissain asioissa jopa enemmän. 

Keliaakikon koettiin oppivan soveltamista, hyötyvän myös tulevaisuudessa tun-

neilla käytetyistä ohjeista, oppivan käyttämään erilaisia ja myös edullisempia ja 
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monipuolisempia raaka-aineita ja oppivan monipuolisempaa ruokavaliota. Keli-

aakikon koettiin myös saavan varmuutta oman ruokavalion toteuttamiseen ja 

luonnollisesti sen kanssa elämiseen, niin että se kulkee luontevasti arjessa mu-

kana.  

 

”Pyrin hänelle antamaan niitä niitä tota ohjeita sitten et niistä ois hyötyä sit 
myöhemmikin.” (ope2) 
 
”Vinkkejä siitä että ei aina tarvita olla kalliita erityis raaka-aineita vaan asiat 
voidaan tehdä ihan niillä raaka-aineilla mitä myöskin on.” (ope3) 

 
”Öö no kyllä perus ruoanvalmistuksen kuitenkin saa että et kaikki kuitenkin 
tehdään niin että hänkin voi syödä että periaatteessa pitäs niinkun saada 
ihan se sama.” (ope5) 
 
”No kyllä varmasti ihan samanlaisia vinkkejä niinkun kaikki muutkin että 
jotenkin mä pidän tai korostan edelleen että musta se on kuitenkin aika 
luonteva osa niinkun nykyään ettei se oo sillä tavalla enään mitään.” 
(ope6) 

 
”No kyl mä luulen et ehkä semmost niinku monipuolisuutta et tuntuu kuiten-
kin se et helposti sitte ne on ehkä tottunu siihen et se on niinku se yksinker-
tanen ja niinku semmonen tietyt ne et se ei oo ehkä niin silleen niin laaja se 
skaala niin kyl mä luulen et vähän niinku siihen ruokavalioon sitä monipuo-
lisuutta ja sit myös sitä rohkeutta siihen että hei mähän voi ottaa normaa-
liohjeen ja muokata sen itelle sopivaksi et ne oppii sitä ja sit ehkä myös 
jossain määrin kun siel kuitenkin toivottavasti ja tässä tapauksessa omat 
kokemukset on et muut on suhtautunut mukavasti niin ehkä se et sitä ei 
tarvii niinkun ajatella niin niinkun eritysiruokavaliona vaan et hei tää nyt vaan 
on tää mun juttu mut et sit niinkun se et se tulee semmoseks luonnolliseks 
osaks mikä se osalla enemmän on jo ja sit taas osalla vaatii sit viel sitä 
opettelee mut ehkä se niinku se semmonen luonnollisuus ja varmuus ja se 
semmonen just et ei niinku ei tää oo niin ihmeellinen juttu tavallaan.” (ope7) 

 
Yksi haastateltava oli sitä mieltä, että opettaja saa enemmänkin keliaakikolta 

vinkkejä kotitaloustunnille, sillä hänellä on kaikista ajankohtaisin ja omakohtainen 

tieto asiasta.  

 
”No mä luulen että ehkä se opettaja saa ehkä enemmän siltä keliaakikolta 
et kun hänellä on ehkä se viimesin tieto kumminkin niin mut et ehkä sitä 
sellasta soveltamista sit vois olla et mitä ehkä kotitalousopettaja voi mut että 
ite ainakin koen että aika en hirveen paljon niinkun ehkä mitä vois enem-
mänkin.” (ope4) 
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7.2.3 Ruoka-ohjeet 
 

Gluteenittoman ruokavalion toteuttamisessa käytännössä kotitaloustunnilla, 

nousi esiin yhtenä teemana ruoka-ohjeet ja niiden järjestäminen. Kaikki haasta-

teltavat pyrkivät soveltamaan kaikkien kanssa käytettäviä ohjeita. Opettajat eivät 

aina erikseen hankkineet uutta ohjetta vaan muokkasivat ohjeista sellaisia, että 

ne sopivat keliaakikolle. Ohjeen muokkaamisesta ja soveltamisesta koettiin ole-

van myös hyötyä keliaakikolle, jotta hän oppisi myös omassa arjessaan sovelta-

maan ja käyttämään erilaisia ohjeita, eikä vain valmiiksi gluteenittomia ohjeita. 

 
”Että joskus annan erillisen ohjeen oppilaalle tai sitten öö mä oon yrittänyt 
heitä aktivoida siihen että että se kyseinen ohje vaan muunnetaan siinä 
tunnilla gluteenittomaksi ja millä tavoin ja aika hyvin he on sit pystyneet 
erilaisin lisäainein oli se psylliumia tai ksantaania tai muuta sitten et osaa 
itsekkin vähän niinkun yrittää miettiä sitä vaihtamista et miten sen sais.” 
(ope2) 

 
”Mutta se on tärkeetä et se ei ole sellanen et se on kokonaan eri ohje vaan 
että että tota keliaakikko versiossa mitä sä korvaat ja millä, että ne oppii 
itse myöskin oivaltamaan sen että kaikki samat ohjeet voidaan tehdä. ” 
(ope3) 

 
Erityisen tärkeänä opettajat pitivät sitä, että keliaakikko oppii lukemaan erilaisia 

ohjeita ja tunnistamaan ohjeista ne raaka-aineet jotka täytyy korvata. Yksi opet-

tajista kertoi korostavansa oppilaille niitä raaka-aineita joita keliaakikko ei voi 

syödä. Opettajat halusivat, että oppilaat saavat mahdollisimman paljon itse pohtia 

millä raaka-aineen voi korvata. Soveltamisen merkitys keliaakikon työskentelyssä 

kotitaloustunnilla siis korostui erityisesti. Ohjeiden muokkaamisessa korostui 

myös soveltaminen mahdollisimman monella eri gluteenittomalla raaka-aineella, 

jolloin oppilaat oppivat käytännön kautta mikä kaikki onkaan gluteenitonta, niin 

ettei tarvitse aina välttämättä olla juuri gluteenitonta jauhoseosta. 

 
”Et sillon meillä välillä on mut sit me laitetaan vaikka maissijauhoo tai jotain 
tai riisijauhoo vekslataan niitten kanssa jos me ei löydetä niitä gluteenitto-
mia jauhoja” (ope1) 

 
”Mut kyl mä yleensä niinku yritän aina siin alussa et hei huomaatteko nyt 
ja sit käydään läpi et missä sitä vois olla ja ne oppii sit toisaalt ihan älyttö-
män hyvin sit huomioimaan et missä sitä gluteenii vois sit olla kun ne kat-
too ja miettii et okei liemikuutio..” (ope7) 
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Osa opettajista myös hyödynsi kotitalouden kirjoissa valmiina olevia gluteenitto-

mia ohjeita, joita kuitenkin oli huomattavasti vähemmän kuin tavallisia ohjeita. 

Gluteenittomia ohjeita kaivattiin lisää kotitalouden kirjoihin, sillä kirjojen ohjeissa 

esimerkiksi annosmäärät ovat kotitaloustunnille valmiiksi sopivat.  

 
”me käytetään sitä Tammen onko se tammen vai sanoman nykyään ni ko-
titalosutaito 7 kirjaa ja siin on ainakin tässä uusimmassa ollu hirveen hyvin 
se että kun on ruoka-ohje niin sit siellä alhaalla on myöskin keliakia versio.” 
(ope3) 
 
”noissa kirjoissa vois olla vielä niinkun oppikirjoissa olla vielä entistä enem-
män enemmän sitten niitä tänne kotitalouskäyttöön soveltuvia ohjeita tai 
että kun netissähän on paljon ohjeita monta kertaa ne on sitten taas niin 
niin isoja ne annosmäärät mitä siitä tulee että et tuota se ois helpottais 
kyllä jos ne ois kirjassa. Et kyl mä kaipaisin niinkun noihin kirjoihin niitä 
jotenkin enemmän.” (ope6) 
 

Lähes kaikki opettajat olivat myös etsineet gluteenittomia ohjeita internetistä, 

jossa ohjeita koettiin olevan todella paljon. Haasteena olikin enemmänkin ohjei-

den suuri määrä ja juuri toimivan ohjeen löytäminen. Keliakiasta koettiin löytyvän 

tietoa todella hyvin, kunhan sitä osaa vaan etsiä. Yksi opettajista testasi ohjeita 

kotona paljon, sillä hänen puolisollaan oli keliakia, joten tähän oli hyvä mahdolli-

suus. Yksi opettajista seurasi facebookissa gluteeniton leivonta-ryhmää, josta oli 

löytänyt vinkkejä ja ohjeita käyttöönsä. 

 
”mä facebookissa oon siinä gluteeniton leivonta ryhmässä ja kattelen niitä. 
Okei, joo. Niitä tota tuotoksia, sinne ihmiset kirjottaa hyvin menneitä 
enempi hyvin menneitä jotkut kirjottaa sit huonosti menneitä juttuja kans 
et tota. Et se on niinku, en silleen niinku hirveen öö systemaattisesti vaan 
mitä tulee esiin ainiin noinkin vois tehdä, totakin vois kokeilla.” (ope1) 
 

Yksi opettajista hyödynsi myös oppilaan omaa tietämystä ja kokemusta keliaki-

assa ja oppilas toi tunnille mukaan omia ohjeita.  

 

”No riippuu vähän ohjeesta että aika paljon oppilaat on kyllä tuonut itsekkin 
ohjeita varsinkin sillon alkuaikoina kun mulla oli niinkun itelle ei ollu niin 
tuttua tämä. ” 
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7.2.4 Budjetti  
 
Yksi esiin nousevista teemoista on taloudellinen näkökulma gluteenittoman ruo-

kavalion toteuttamisen kannalta. Kaikki haastateltavat opettajat olivat kiinnittä-

neet huomiota gluteenittomien tuotteiden kalliimpaan hintaan. Kaikissa haastat-

teluissa kouluissa gluteenittoman ruokavalion toteuttamiseen ei kuitenkaan vai-

kuttanut budjetti. Keliaakikoille valmistettiin samat ruoat kuin muillekin gluteenit-

tomina tai ainakin jotakin korvaavaa. Keliaakikoiden pienen määrän koettiin vai-

kuttavan erityisesti siihen, ettei taloudellista näkökulmaa tarvitse miettiä keliakian 

kohdalla, kun gluteenittomien tuotteiden tilausmäärät ovat niin pieniä.  

 
”No meillä nyt on sellanen tilanne että meillä me tehdään aika pieniä han-
kintoja ja määrät on pieniä että meillä esimiehet reksi nii se se sano että 
älkää nyt ostako sitte naudan filettä sisäfilettä niitä hän vetäis yli jos näkis 
mutta perjaatteessa ne määrät on niin pieniä että se se ei vaikuta. ” (ope1) 
 
”Tällä hetkellä ei. Et tota, vähän meil on annettu semmonen tota budjetti 
kyllä että pystytään järjestämään hyvin hyvin gluteenittomat et ei oo tar-
vinnut onneks sen puolesta tässä koulussa miettiä että ei pysty ostamaan 
kun ei ole rahaa siihen.” (ope2) 
 
”Ei, ei vaikuta että kyl se huomioidaan. Ja yleensä kaikki noi muutkin että 
et jos on joku niin kyllä huomioidaan.” (ope4) 

 
”No ei se kyllä näy meillä millään lailla budjetissa enkä mä oo sitä ajatellut 
siltä kannalta että että tietysti jos niitä ois vielä enemmän niin sitten pitäis 
varmaan varmaan keskustella.” (ope6) 

 
Muutamassa haastattelussa korostui myös se, kuinka keliaakikolla on samanlai-

nen oikeus kuin muilla oppilailla toteuttaa kaikki ruoat ja leivonnaiset gluteenitto-

mana kalliimmasta hinnasta riippumatta.  

 

”Ei se vaikuta. Että kyllähän ne kalliimpia on, mutta koska tota se kuuluu 
kuitenkin niin tilataan ne mitä mitä että oppilas pystyy käyttämään.” (ope5) 

 

Yhdessä haastattelussa opettaja kertoi, ettei budjetti vaikuttaisi gluteenittomien 

ruokien toteuttamiseen. Haastateltava kuitenkin kertoi, että heidän koulussa on 

käytäntö, että jos erityisruokavaliota noudattava valitsee valinnaisen kotitalou-

den, ei hänelle valmisteta erikseen esimerkiksi gluteenittomia ruokia, sillä mää-

rärahat ovat niin tiukkoja, ettei tähän ole varaa. Erityisruokavaliot huomioidaan 
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siis ainoastaan pakollisessa kotitaloudessa. Valinnaiseen saa jokainen osallistua, 

mutta silloin hän ei voi syödä valmistamiaan aterioita. Gluteenittoman ruokavalion 

toteuttamiseen kotitaloustunnilla vaikuttaa siis selvästi jossakin määrin myös ta-

loudellinen näkökulma. Opettaja kertoi tämän takia olleen erimielisyyksiä van-

hempien kanssa. Haasteena on, että huomioidaanko tällöin kaikki oppilaat tasa-

puolisesti, sillä erityisruokavalioiden ei pitäisi vaikuttaa oppilaisiin eriarvoisesti. 

Erityisruokavaliota noudattavalle voi tulla syrjitty olo, kun häntä ei oteta huomioon 

samalla tavalla kuin muita oppilaita. 

 
”Semmonen haaste on ollu että yhden kerran on ollu tai voisko melkeen 
sanoa et kaks kertaa on ollut mun uran aikana että vanhemmat on valitta-
nut siitä että lapsi ei voi valita öö valinnaisainetta keliakian suhteen, et siitä 
ollaan käyty taistelua. Koska nyt on määrärahat on tiukalla niin periaate on 
ainakin tuolla meidän kunnassa on periaate mikä on mun mielestä ihan 
järkeenkäypä että niin kauan kun on öö pakollinen kotitalous elikkä seis-
kaluokalla niin niin kauan ne raaka-aineet korvataan ja muuta et sen pys-
tyy toteuttamaan et meillä on sillon vastuu. Mut koska valinnaisaine on 
vapaaehtoinen niin he ei voi myöskään meiltä sitä vaatia sillon että me 
ostetaan kaikki erityis raaka-aineet.” (ope3) 
 

Yksi opettaja korosti taloudellisen näkökulman merkitystä kotitaloudessa, oppilai-

den olisi tärkeää oppia ajattelemaan taloudellisesti. Keliaakikolle on tärkeää op-

pia käyttämään mahdollisimman paljon erilaisia raaka-aineita, niin ettei aina tar-

vitse välttämättä ostaa esimerkiksi juuri gluteenittomia jauhoja tai valita kalleinta 

gluteenitonta vaihtoehtoa. Haastateltava opettaja uskoi keliaakikon saavan juuri-

kin taloudellisia vinkkejä kotitaloustunnilta omaan arkeensa.  

 
”Vinkkejä siitä että ei aina tarvita olla kalliita erityis raaka-aineita vaan asiat 
voidaan tehdä ihan niillä raaka-aineilla mitä myöskin on. Ööö tyyliin mä nyt 
sanoisin vaikka että että voi käyttää vaikka suurusteena perunajauhoja ei 
tarvita niinkun olla erityis niinkun gluteenittomia aineita. Että tota kyllähän 
niihin gluteenittomiin raaka-aineisiin sais rahaa upotettua vaikka kuinka 
paljon mutta se ei oo sen väärtti. Että mä haluaisin että oppilaat tai ihmiset 
oppis siihen että kun joku sairaus on niin se ei se ei niinkun vaadi hirveesti 
sitä itteltään niinkun että pitää olla enemmän rahaa kuluttaa johonkin tai 
muuta että.” (ope3) 

 
”Mä korostan sitä vielä kerran mitä mä tässä sanon että kun on kysymys 
kotitaloudesta niin se taloudellisuus pitää näkyä siellä ja siks mulle on tär-
keetä että ihminen oppii ettei aina tarvitse ostaa erityis raaka-aineita vaan 
asian voi tehdä myöskin niinkun halvemmilla raaka-aineilla.” (ope3) 
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Gluteenittomien ruokien ja leivonnaisten toteutustavalla kotitaloustunnilla pystyt-

tiin myös vaikuttamaan siihen kuinka paljon rahaa kuluu. Kaksi opettajaa kertoi, 

kuinka koko ryhmälle ei ole kannattavaa tehdä gluteenitonta. Heidän mukaansa 

säästää paljon kun määrät ovat pienempiä ja gluteeniton vaihtoehto tehdään ai-

noastaan keliaakikolle. Toisaalta voi olla haastavaa valmistaa näin pieniä määriä, 

ja keliaakikon tulisi saada työskennellä yhtälailla ryhmässä, mikä luo haastetta.  

Yksi opettaja kertoi, että käsiteltäessä erityisruokavalioita he valmistavat aina 

myös gluteenitonta ruokaa ja leivonnaisia, mutta tällöin eivät välttämättä kaikki 

raaka-aineet ole täysin gluteenittomia, jos luokassa ei ole yhtään keliaakikkoa. 

Yksi opettaja kertoi taas, ettei aina varaa erityisiä gluteenittomia raaka-aineita, 

vaan muokkaa ohjeita esimerkiksi käyttämällä riisi- ja perunajauhoja, jotka ovat 

edullisempia.  

 
”Sitten tietenkin jos halutaan säästää niin tehdään vain sille yhdelle oppi-
laalle pienempiä annoksia mutta tällä hetkellä mulla kun se yksi ryhmä te-
kee sitä niin ei oo niin suuri hinnan nappaus että ei pysty sitä hyödyntä-
mään.” (ope2) 

 
”No ehkä se on vähän silleen just se niinkun gluteenittomalla kerralla ehkä 
ehkä lähinnä sillon kuitenkin se on nyt sen verran vähäistä et ei se niinkun 
haittaa tasoo yhen kahen oppilaan kohalla et joo sit on vaan vähän kalliim-
paa mut ehkä siin enemmänkin sit sille koko ryhmälle niinkun sillon kun 
sitä tehään kerran pari suurin piirtein no okei kerran pari kolme riippuen 
vähän niin vuodessakin niin tota ehkä siinä vaiheessa sitte se että että 
pohditaan vaik se niinkun et kaikki ei välttämät tee gluteenitonta pastaa 
tällä kerralla tai kaikki ei tee kaikil kerroilla gluteenittomil jauhoilla vaan sit 
just mietitään et okei että otetaanko normaalii kaurahiutaletta vai varmasti 
varmasti gluteenitonta kaurahiutaletta kun täs ei kuitenkaan kenelläkään 
oo tai se että niinku tekeekö osa ryhmistä sitä vertailun vuoksi sitte eri 
jauhoilla tai muuta et ehkä semmosta niinku pientä lähinnä siihen liittyen 
et mitä kaikkien kaa tehdään. Nii tota koska onhan se kuitenkin selkeesti 
niinkun hintavampaa sitten.. (ope7) 

 
”Mä en hanki sinänsä erityis raaka-aineita hirveesti tai ainakaan mitään 
niinku kalliisti vaan lähinnä pyrin siihen että miten sen saman ohjeen voi se 
ryhmä muokata. Sillä lailla et se sopii sitten ryhmän kaikille ihmisille.” (ope3) 
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7.3 Gluteenittoman ruokavalion toteuttamisen vaikutus opetta-

jan työhön 

 
Kotitalousopettajan työskentelyyn liittyen keliaakikon näkökulmasta nousi esiin 

neljä teemaa. Teemat liittyvät opettajan kokemukseen ja tietoon keliakiasta, opet-

tajan tukeen, tuntien valmisteluun ja suunnitteluun sekä koulun, kodin ja asian-

tuntijoiden väliseen yhteistyöhön. 

 
7.3.1 Opettajan kokemus ja tieto keliakiasta 
 
Haastateltavien opettajien tieto ja kokemus keliakiasta vaihteli paljon. Aikaisem-

min valmistuneet ja pitkään työelämässä olleet opettajat kertoivat tiedon muuttu-

neen paljon, eikä keliakiaa oltu käsitelty välttämättä ollenkaan heidän opiskeluai-

kana. Omaa tietämystä keliakiasta oli siis itse kehitettävä jatkuvasti ja otettava 

itse selvää asiasta. Kaikilla opettajilla ei myöskään ollut tarkempaa tietoa ke-

liakian tarkkuuden merkityksestä ja kontaminaation riskeistä. Muutama opettaja 

ajatteli osan keliaakikoista olevan herkempiä kuin toisten, niin että ruokavalio on 

tarkempi, vaikka todellisuudessa suolinukka vaurioituu, vaikkei oireita tulisikaan 

yhtä herkästi. Yksi haastateltava koki muistettavia ja uusia asioita olevan niin pal-

jon, että vaikka ne tietäisikin, ei kaikkea välttämättä muista kiireen keskellä. 

 

”No, ei aina ollenkaan sillä tavalla varmasti niinkun silleen riittävästi et jos 
niinkun miettii sitä että että just kun on näitä että ei samalla veitsellä, ni ni 
ei varmaan mut se on tossa kiireisyydessä tuolla kans et vaikka tietäiskin 
niin unohtaa ehkä sen ja tota kyl ja semmosia uudempia asioita ehkä, dia-
beteksen kohdalla jos miettii sitä ni koko koko juttu mitä sillon 70 luvulla 
opiskelin ni se on kääntyny ihan päälaelleen nehän ei oo ees voimassa ne 
ne tiedot mitä sillon. et keliakiasta ei ollu oikeastaan kun se on vaan tää 
poissulkeminen ja sitte et niinku yhä uusia uusia tämmösiä jauhoja tai vil-
jalajeja tulee niin niistä vois ehkä olla hyvä tietää et onko se onko se tota 
noin ni gluteeni pitonen tai ei. ”(ope1) 

 
Yksi opettaja koki, ettei hänellä juurikaan ollut tietoa keliakiasta ja tätä tulisi eh-
dottomasti kehittää.  
 

”No ei kauheesti kyllä et enemmänkin vois olla että se on vähän semmo-
nen valitettavasti jäänyt et vähän toisella kädellä.” (ope5) 
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Yksi opettaja kertoi lukeneensa opiskelu aikana ravitsemustieteitä, mitä kautta 

keliakiasta ja muista erityisruokavalioista oli karttunut tietoa. Yhdellä opettajalla 

oli myös kokin tutkinto ja ravintola-alan töissä keliakiasta ja gluteenittoman ruoan 

valmistamisesta oli kertynyt kokemusta.  

 

”Mä olen lukenut ravitsemusta sen 30 opintoviikkoo niin siellä on hyvinkin 
tarkasti tullu kyllä siis viikistä se tietopohja. Siis tietoa on paljon erikoisruo-
kavalio ja ylipäätänsä ravitsemustietous on mun vahva juttu. Ööö emmä 
tiedä siis semmosta kokemusta mut onhan tässä nyt tullu työvuosia että 
kyllä se kokemus koko ajan karttuu.” (ope3) 
 
”Mut et se mitä tässä ja sit tietysti niinkun sitten niinku no koulutuksne puo-
lesta tietysti on jotain noit puuhailtu ja sitte tota no oon mä ravintolakokin 
hommii tehny ni siellä nyt sit huomioinu kanssa ja sitte tota et kyl sit it-
seasiassa rupeekin löytyy mut sit just itekkin on vaan se et pikkumuutokset 
ja se on siinä.” (ope7) 

 

 

Lähipiirissä olevilla keliaakikoilla koettiin olevan vaikutusta omaan suhtautumi-

seen ja kokemukseen sekä tietoon. Neljällä haastateltavista opettajista oli lähipii-

rissä tai tutuissa keliaakikko, minkä koettiin tuoneen lisää tietoa ja ymmärrystä 

keliakiasta. Yhden haastateltavista miehellä on keliakia, millä hän koki olevan 

paljon vaikutusta opetukseen. Keliakia on jatkuvasti läsnä opettajan arjessa ja 

esimerkiksi gluteenittomia reseptejä pystyy testaamaan helposti kotona. Opettaja 

myös koki ymmärtävänsä hyvin keliaakikoita ja ottavansa heidät todella hyvin 

huomioon tunneilla.  

 

”Se riippuu mun mielestä siit opettajasta et toiset sivuuttaa sen sillä tavalla 
et he keksii jotain korvaavaa jotain eikä ota sitä niin huomioon mulla itellä 
on tota niin taas mun avomies on on todella paljon allerginen hänellä on 
keliakia ja näin niin mä koen itse sitä arjessä koko ajan niin mä otan sen 
takia sen oppilaan huomioon ihan samassa rivissä kun muutkin ja pyrin 
hänelle antamaan niitä niitä tota ohjeita sitten et niistä ois hyötyä sit myö-
hemmikin että mä kyselen tänä vuonna oleva keliaakikko tuntuu olevan 
ainakin todella innoissaan ja kiitollinen siitä että on yksi muiden joukossa 
siellä eikä mikään erityistapaus eri huoneessa tekemässä jotain.” (ope2) 
 
”No tota ei oo lähipiirissä oikeestaan ketään kellä olis keliakiaa. Että yks 
sellanen mikä ei nyt oo niin läheinen mutta et on kumminkin sillain tuttu ni 
oon yrittänyt kyllä tehä sit hänelle aina omat tai oon yrittänyt tehä sillälailla 
ei ehkä omat vaan yrittäny siis niinku pitkälle niinku että kaikki tarjottava 
sit sopis kaikille et niinkun sillä sillä pohjalla ettei aina tarvis että tää tää on 
vaan sun ja tai (mmm niimpä) tarkotettu vaan sitten keliaakikolle.” (ope4) 
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”No mulla on tuota pari sellasta sukulaista aika läheistä sukulaista että et 
niitten kautta on oppinu kokoajan uutta että et…”(ope6) 

 

”No joo siis itseasissa hahaa katoppa joo niinkun tää on tää näin luonnol-
lista joo no siis onhan mulla kummityttö esimerkiks sil on keliakia.” (ope7) 

 

 

Yhdessä haastattelussa nousi erityisesti esille opettajan omien sairauksien ja eri-

tyisruokavalioiden vaikutus omaan suhtautumiseen. Yksi haastateltava koki suh-

tautuvansa nyt paremmin erityisruokavalioihin ja pystyvänsä asettua paremmin 

oppilaan näkökulmaan, kun itsellä oli myös ruokarajoitteita. Opettaja koki, että 

löytää paremmin ratkaisuja erityisruokavalioiden toteuttamiseen ja osaa soveltaa 

ja kokeilla uutta enemmän nykyään. 

 
”Minä oon sitä mieltä että ne ratkasut löyty huonommin sillon kun itsellä ei 
oikeestaan ollut mitään vaivaa. On tuonut rohkeutta, et ennemmin sit vaan 
et tota et se oli sit et sitä enempi huokaili et uh ja voi voi voi miten tästä nyt 
selvitään mut et tavallaan niinku ajan kanssa niinku siitä” (ope1) 

 

 

Opettajat kokivat että, opiskellessaan kotitalousopettajiksi keliakiaa oli käsitelty 

melko pintapuoleisesti valmistamalla jollakin kerralla gluteenitonta tai osalla ei 

ollenkaan. Oma kiinnostus ja panostus olivat siis tärkeässä roolissa opettajan 

työssä. Yksi haastateltavista kertoi kirjoittavansa blogia keliakiaan ja muihin eri-

tyisruokavalioihin liittyen, sillä oli todella innostunut asiasta enemmänkin.  

 

”No öö opiskeluaikana kotitalousopettajan ammattiin opiskellessa ni ei hir-
veesti ei tullu oikeestaan semmosta et kaikki on tullu omalla vapaa-ajalla 
kiinnostuksen ja semmosen oman kokemuksen kautta että kotona siis 
syön gluteenitonta ruokaa koska mieheni ei sitä tavallista pysty syömään 
ja sitä kautta sit on harjotellutkin jonkun verran sitä ja sitten tota nykyään 
myös bloggaan aiheesta että vähän erikoisruokavalioista.” (ope2) 

 

Kolme haastateltavaa koki kaipaavansa jonkinlaista koulutusta keliakiaan liittyen, 

esimerkiksi keliakialiiton järjestämänä. Opettajat uskoivat, että lisäkoulutus ke-

liakiaan liittyen parantaisi gluteenittoman ruokavalion toteuttamista kotitaloustun-

nilla. Lisäksi kaksi opettajaa koki, että gluteeniton ruokavalio toteutuisi paremmin, 

jos opettaja jaksaa itse panostaa ja kiinnostua asiasta ja esimerkiksi harjoitella 

kotona gluteenitonta leivontaa.  
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”Esimerkiks koulutus vois olla ihan paikallaan tästä asiasta et sais enem-
män tietoa ja olis..” (ope5) 
 
”Et jossain määrin niinku näkyis siel koulutuksessa se koska kuitenkin tun-
tuu sitten niinkun että että tota on kuitenkin koko ajan lisääntymässä.” 
(ope7) 

 
”Mä taas lähen siitä opettajasta et tavallaan jos itsellä ei oo kokemusta ja 
tietoa leipoa sellasta et se on oikeasti maistuvaa niin ehkä opettajat voisi-
vat itse kokeilla sellasta ja harjotella itse enemmän tekemään erilaisia eikä 
niinkun pidä vaan miettiä jotain sijaistuotetta” (ope2) 
 
 

7.3.2 Opettajan tuki  
 

Haastatteluissa nousi esiin opettajan suhtautumisen ja asenteen merkitys ke-

liakiaa ja erityisruokavalioita kohtaan. Opettajalla on suuri vaikutus luokan ilma-

piiriin ja oppilaalle on tärkeää, että hänet hyväksytään ja huomioidaan, eikä hän 

koe olevansa ongelma keliakian takia. Kaikki haastateltavat opettajat hyväksyivät 

ja ottivat huomioon keliakian hyvin, eivätkä kokeneet asiaa ongelmaksi. Keliakia 

ja gluteeniton ruokavalio koettiin olevan melko helppo huomioida, eikä se ollut 

aiheuttanut suurempia ongelmia. Keliaakikolle voi olla jännittävää kertoa muille 

keliakiasta, joten opettajan tuki ja vastuun otto on erityisen tärkeää.   

 

”No mä pyrin ainakin ite luomaan sen ilmapiirin niin ettei se ois vaikeem-
paa tai huonompaa ruokaa että et tavallaan just kuulinkin et viime tunnilla 
kun itse olin poissa niin oppilaat koki että se gluteeniton oli paremman ma-
kuista kun moni muu mikä tulee sit taas muille sellanen mukava olo että 
eihän tää eroakkaan tää ruoka niistä muista mitenkään.” (ope2) 

 

Muutamassa haastattelussa korostui erityisesti opettajan asenne ja toiminta ko-

titaloustunnilla. Opettaja ei saa tehdä keliakiasta liian isoa numeroa ja hänen on 

ajateltava oppilaan näkökulmasta, haluaako tämä tuoda sairauttaan esille. Opet-

taja ei saa huokailla asiaa ääneen, eikä gluteenittoman ruokavalion toteuttamisen 

pitäisi olla ongelma.  

” Et minusta myös se on aika tärkeätä et opettaja ei huokaile ja voivoi voi 
ja taasko mun piti näin vaan se et aha tää oli näin ja sit et vaihetaan toi ja 
toi.” (ope1) 
 
”…et tässä ei oo mitään ihmeellistä et toiset on tälläsiä ja toiset on tälläsiä 
mutta tän kohdalla muistakaa huomioida mut en silti niinku liikaa esille 
nostaen ja niinkun sormella osotellen.” (ope7) 
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”Mä en haluu tehdä siitä numeroa no niin että kaikille muille jaetaan nää 
köksän kirjat ja sit tälle keliaakikolle tämä erilainen tai että kun sinä olet 
nyt sellainen tai muuta niin en mä haluu sitä korostaa millään lailla.” (ope3) 

 
 
Yksi haastateltava korosti opettajan kiinnostuksen ja kokeilun tärkeyttä. Keliaa-

kikko oppilaan motivointi ja aktivointi itse kiinnostumaan asiasta tuli myös esiin 

haastattelussa. Opettajan olisi tärkeää päivittää tietojaan ja ottaa selvää glutee-

nittomasta leivonnasta ja ruoanlaitosta. Monipuolisuus myös keliaakikon kohdalla 

on tärkeää, eikä niin että korvataan aina samalla tuotteella.  

 
”mmm no, Mä taas lähen siitä opettajasta et tavallaan jos itsellä ei oo koke-
musta ja tietoa leipoa sellasta et se on oikeasti maistuvaa niin ehkä opetta-
jat voisivat itse kokeilla sellasta ja harjotella itse enemmän tekemään erilai-
sia eikä niinkun pidä vaan miettiä jotain sijaistuotetta muille et sille keliaaki-
kolle et tavallaan se itsestää kiinnostus siihen aiheeseen ja sitten tietenkin 
et oppilasta aktivoi siihen tekemiseen ja seuraamiseen ja reseptie muunte-
luun ja tän tyyppiseen et se oppilaskin ois kiinnostunut siitä itse eikä odota 
vaan valmista paperia tai ohjetta sitten.” (ope2) 
 
”Yleensä ne tietää aika hyvin ite mut sit just se et onks niil rohkeutta sil sille 
ryhmälle tai parille jonka kaa työskentelee ni et kyl se on sit opettajan vas-
tuul silti siihen mennä ja muistaa se et joutuu itteensä oikeen niinku tsemp-
paa siinä että mee nyt ja käydään yhessä se läpi.” (ope7) 

 
 

7.3.3 Tuntien valmistelu ja suunnittelu  
 
 
Gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen kotitaloustunnilla vaikutti jonkin verran 

haastateltavien opettajien työhön, mutta siitä ei koettu olevan kovinkaan paljoa 

vaivaa tai lisätyötä. Etenkin tuntien valmisteluun liittyvissä asioissa keliakian huo-

mioiminen nousi esille. Lähes kaikki opettajat nostivat esiin sen, että on muistet-

tava tilata gluteenittomia tuotteita ja tarkastettava aina, että niitä on riittävästi. 

Yksi opettaja nosti esiin, kuinka tukusta on välillä haastavaa löytää gluteenittomia 

tuotteita, mikä vie aikaa ja täytyy tietää etukäteen mitä etsii. Opettajan on myös 

laskettava hieman tarkemmin kuinka paljon raaka-aineita täytyy tilata ja pohdit-

tava ja yhdisteltävä eri luokkien tilauksia, jos monissa eri ryhmissä on keliaakik-

koja. Muutama mainitsi myös sen, että on etsittävä reseptejä ja mietittävä, miten 

korvaa jonkin tuotteen. 
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”Vähän tukusta vaikee löytää niitä et jotenkin tuntuu et tukusta jotenkin 
hakemalla ni ei löydy gluteenitonta tai muuta et pitää melkeen tietää mitä 
sit haluu tai sit lähikaupasta ottaa. Mutta et niinku ei siinä mitään ihmeem-
pää et ei se oikeestaan.”(ope7)  
 
”No se pitää muistaa aina ja se on kun jos ei muista niin siinä tunnin alussa 
et kääk ainiin mites tää hoidetaan mutta kokemus tuo tottakai itellekkin sitä 
varmuutta et no kyllähän se löytyy jostain se ohje ja tota…” (ope5) 
 
”En mä kyllä koe että siitä tulis lisätyötä että et tota kyl mä sen niinkun aina 
aina tuota tiedostan ja pyrin ottamaan huomioon mut en mä musita et mä 
oisin vaihtanu niinkun mitään ohjelmaa sen takia.” (ope6) 

 
”Tottakai se et kattoo vähän että et okei nyt tehään tota ja tota et onhan 
tääl riittävästi mitäkin.” (ope7) 

 
”Ainoastaan että kun mä esimerkiks tiedän että mulla on tällä hetkellä seis-
koissa kaks ja ne on eri ryhmissä niin kun mä tilaan raaka-aineita niin mä 
mietin että ainiin että jos me tehään lasagnee että sit mun täytyy myöskin 
ottaa ne gluteenittomat lasagnelevyt mut sit mä aina mietin että miten mä 
saan niitä yhdistettyä et jos mä nyt otan vaikka ton yhden paketin pastaa 
niin sitten se riittää kummallekkin tai muuta vastaavaa et sitä joutuu laske-
maan mut semmosta laskutoimitusta pitää jokatapauksessa tehdä ihan 
kokoajan näissä tilauksissa.” (ope3) 

 
Kahdessa haastattelussa nousi esiin useamman erityisruokavalion aiheuttamat 

haasteet, jolloin on huomioitava useita erityisruokavalioita samanaikaisesti ja 

mietittävä, miten niitä voitaisiin mahdollisesti yhdistellä. Opettaja ei välttämättä 

tiedä missä kaikessa on jotakin kiellettyä, joten eri raaka-aineiden sopivuuden 

tutustumiseen voi mennä aikaa ja sopimattomia raaka-aineita voi olla yllättävis-

säkin tuotteissa. Opettajan saattaa olla vaikeaa muistaa samanaikaisesti monia 

erilaisia erityisruokavalioita, joita on nykyään todella paljon, joten oppilaan oma 

rooli on myös erityisen tärkeä.  

 
”No kyllä se vaikuttaa et mulla on sellanen A4 lappu missä on joka viikko 
kun tekee tukkulistat niin erilaisia ruokavaliota joka ryhmässä et kaikki täy-
tyy ottaa jollain tavalla huomioon et oli siellä sit sianlihasta kieltäytyjä tai 
muuta et kyl se täytyy vähän palapeli miettiä sit et joskus yhdistellään ryh-
miä niin että yhessä ryhmässä tehään sit muutamalle oppilaalle jotain so-
pivaa ja sit otetaan keliakia toisessa ryhmässä huomioon ja näin et kyl se 
tällästä palapeliä on.” (ope2) 
 
”No kyl jonkun verran tietenkin että et ottaa huomioon ja sitten siihen ti-
laukseen että on muistanu tilata ja ja sit se että tosiaan että kun mul oli tää 
maissiallerginen ja gluteeniton niin oli tosi hankalaa kun ei itekkään tiedä 
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että missä kaikissa on sitten tää oppilas ties jo ite että hän ei voi tota käyt-
tää kun siinä on tätä. Että se autto jo paljon ja sit siitä tietenkin ite oppi että 
okei nyt pitääkin muistaa että siinä leivinjauheessakin saattaa olla sitä tai 
jotakin muuta että.” (ope4) 
 

Yksi haastateltavista toi esiin, ettei tunteja aina viitsi kauhean paljoa valmistella 

etukäteen keliaakikon näkökulmasta kun tämä ainoa keliaakikko oppilas saattaa-

kin olla poissa juuri tällöin.  

”Ööö ja sitten tietenkin jännittää aina se että et ei viitti hirveen paljon val-
mistella etukäteen koska mä en tiedä onko oppilas paikalla niin saattaa sit 
olla pois koulusta just sinä päivänä ja kaikki muut on sit valmistellut sitä 
ennen.” (ope2) 

 
Monessa haastattelussa korostui, kuinka lähes kaikki ohjeet on todella helppo 

muokata gluteenittomaksi, joten se ei vaadi kovinkaan paljon etukäteisvalmiste-

lua tai tuota lisätyötä, vaan menee aika luonnollisesti muun työn ohessa. Opetta-

jat kannustavat myös oppilaita muokkaamaan ohjeita ja miettimään itse, joka hel-

pottaa myös opettajan työtä.  

 
”Että vielä niinku edelleen korostan sitä et kun tämä ei ole mikään ihmeel-
linen asia että jos sulla on omena allergia niin tehdään omenapiirakkaa 
niin ei mitään ongelmaa tehtiin näin vaan et kun se et kun kaikki on kui-
tenkin niin helppo silleen ”niinkun helposti muokattava mihin ruokavalioon 
oikeestaan vaan että hirveen harvoin tulee mitään ongelmii niiden kanssa 
ja seiskalkin ne oppi jo hirveen nopee et jos on joku niin sit ne vaan niinku 
tulee sit kysymään että hei korvaanks mä tän tällä et ne oppii tosiaan myös 
ite ite niinku kattoo sitä ohjetta niin että se on mulle tosi tärkee et ne oppii 
ylipäätänsä sen kun ne lukee ohjetta et jos joku raaka-aine puuttuu ni ei 
ne oo ihan niinku et voi ei tätä ei voi tehdä vaan et se se niinku et millä 
korvataan mitäkin vai jätetääks se vaan pois koska sitä se kuitenki niinku 
oikees maailmassa et ei niinku jos sä rupeet muutat pois kotoota ja rupeet 
tekee jotain ni eihän sul niinku ikinä luultavasti kaikkii niit raaka-aineita oo 
mitä ohjees lukee si et se niinku et onks se sit siinä ouuu mitä teen paniikki 
vai onks se vaan sit silleen et hei sopisko tää tän kaa ja…” (ope7) 

 
 

”No mä aina valmistelen tunnit semmosta viikkoa etukäteen suurinpiirtein. 
Kollegan kanssa tehdään yhteistyötä jaa sitte aina kun sen viikon aiheen 
mukaan mietin sitten että miten mä saan korvattua tän tuotteen gluteenit-
tomana. Että joskus annan erillisen ohjeen oppilaalle tai sitten öö mä oon 
yrittänyt heitä aktivoida siihen että että se kyseinen ohje vaan muunnetaan 
siinä tunnilla gluteenittomaksi ja millä tavoin ja aika hyvin he on sit pysty-
neet erilaisin lisäainein oli se psylliumia tai ksantaania tai muuta sitten et 
osaa itsekkin vähän niinkun yrittää miettiä sitä vaihtamista et miten sen 
sais.” (ope2) 
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”itekkin kun on nyt harjaantunut niin tota se menee ihan luontevasti ja sit 
oppilaat ite tietää mistä ne hakee niitä raaka-aineita ja muita niin ei siinä 
oo mitään ongelmaa.” (ope6) 

 
 

7.3.4 Yhteistyö koulun, kodin ja asiantuntijoiden välillä 
 
 

Kaikki haastattelujen opettajat olivat tehneet yhteistyötä keliakiaan liittyen kolle-

gojensa kanssa. Kollegat vaihtoivat keskenään reseptejä ja jakoivat toimivia ide-

oita gluteenittoman ruoanlaittoon ja leivontaan. Opettajat kokivat, että jos tarvit-

sevat apua keliakiaan liittyen he saavat apua kollegalta tai oppilaan kotoa, muu-

alta ei oikeastaan ollut tarvinnut opettajien pyytää apua. Terveydenhoitajan tai 

muun koulun henkilökunnan kanssa opettajat eivät olleet juurikaan olleet yhteis-

työssä keliakiaan liittyen. Yksi opettaja oli kuitenkin tehnyt yhteistyötä terveyden-

hoitajan kanssa ja koki, että eniten tekee yhteistyötä itse keliaakikko oppilaan 

kanssa.   

 

”No lähinnä mun opetus kollegani kanssa toisen kotitalosuopettajan 
kanssa et yhdessä sit suunnitellaan tunteja tai jos mä en tiedä et hei mites 
toi kannattais tehdä tai korvata niin hänen kanssaan lähinnä et sitten jos 
tulee semmosia tilanteita tai mun täytyy selvittää että mikä aine tai näin 
niin mä oon oppilaaseen yhteydessä tai tarvittaessa huoltajiin että miten 
miten tämä ainesosa ja voiko hän tehdä näin tai noi tunnilla ni sitten oon 
tarvittaessa heihin yhteydessä. Tilanteita ei oo viel tullut semmosia et tar-
vis olla muihin tahoihin yhteydessä terveydenhoitajaan tai muihin.” (ope2) 
 

”No en sen enempää tee yhteistyötä kun normaalistikkaan muidenkaan 
tapauksien kanssa. Ehkä eniten kollegan kanssa, elikkä vähän vertaillaan 
et hänellä on keliaakikko ja mulla on keliaakikkoja ja nyt tää ohje kannattaa 
tehdä sitten näin tai älä käytä tätä tohon tai jotain muuta. Kodin kanssa tää 
on niinku selvä juttu et jos on gluteeniton niin on gluteeniton että mitäs siitä 
sen ihmeellisempää koti sen ilmotuksen tekee. ööö enkä mä oikeestaan 
terveydenhoitajankaan kanssa et enemmän mä joudun syömishäiriöiden 
kanssa olemaan terveydenhoitajan kanssa keskustelussa mut ei tää ke-
liakia niinkun oo se ongelma.” (ope3) 

 

”No joo monesti ilmottaa tai mä niinkun yleensä sitten syksyn alussakin 

kysyn että jos on joku ruoka-allergia tai muu mitä mun pitäis tietää ti-

lausta tilauksien kannalta ni oon kysyny ja sit sielt yleensä kyl tulee jos 

on jotakin. Ja sit tietenkin kollegat puhutaan että miten on tehny tai onko 

jotain hyvää reseptiä nii sillain sitten.” (ope4) 
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”Joo, kyllä kyllä jonkun verran joo ja et sitten kysytään et hei onks sulla 

sitä ohjetta ja mm.” (ope5) 

”Huoltajien ja sitten terveydenhoitajan kanssa ollaan puhuttu mutta lähinnä 
siinä ja sitten tietenkin oppilaan kanssa että.” (ope4) 
 

Yksi haastatelluista koki, että hänellä oli enemmän tietoa keliakiasta ja hän neu-

voi usein kollegoitaan keliakiaan liittyvissä asioissa, etenkin jos jotakin piti vaik-

kapa soveltaa ja tietoa tarvittiin enemmän.  

 

”Enemmän ehkä tietoa kun ehkä tavallisella opettajalla saattais olla että 
jonkun verran sit neuvon myös kollegani joka tietää kyllä perusteet mutta 
semmoseen ehkä reseptin muunteluun ja sen rakenteeseen ehkä on 
enemmän tietoa kun monella muulla opettajalla sanosin näin.” (ope2) 

 

Kolme opettaja oli hyödyntänyt keliakialiittoa etsiessään tietoa, koska sieltä koet-

tiin löytyvän yleensä ajankohtaisin ja luotettavin tieto. Keliakialiiton kanssa ei kui-

tenkaan oltu tiedon hakua laajemmin tehty yhteistyötä.  

 

”Jos asiat muuttuu tai on joku tietty tuotetieto tai joku ni sit keliakialiiton 
liiton materiaali on aika hyvää et heil on ajankohtanen se tieto et mikä tuote 
mikäkin sopii ja mikä ei sovi niin sieltä pyrin sit seuraamaan.” (ope2) 
”Netistä, keliakialiiton sivut on ja ja tota muutenkin sitten et googletan aina 

niitä ja kyllä oon keränny semmosta kasioo itelle että et siin ois niinku niit 

ohjeita.” (ope5) 

 

Lähes kaikki opettajat olivat yhteydessä keliaakikon kotiin, vähintään koulun al-

kaessa, kun keliakiasta tiedotettiin kouluun. Yhteistyö huoltajien kanssa sujui hy-

vin, se oli kuitenkin melko vähäistä. Muutama opettaja koki, että yläkouluikäiset 

ovat jo niin vanhoja, että osaavat itse kertoa keliakiastaan. Suurin osa opettajista 

kuitenkin vielä varmisti erityisruokavaliot kotoa. Yksi opettajista toivoi, että kodit 

voisivat olla kiinnostuneempia keliakiaan liittyvistä asioista ja tehdä aktiivisemmin 

yhteistyötä. Yhdessä haastattelussa tuli ilmi, kuinka kotona keliakiaa pidettiin 

haastavana ja kouluun oltiin oltu yhteydessä, että gluteenitonta ruokavaliota tar-

vitsisi ollenkaan huomioida kotitaloustunnilla sen haasteellisuuden vuoksi.  

 

”No enempi näin just jutellaan työtovereiden kanssa ja vanhemmat. Et 
enpä oikeestaan luokanvalvojaa en terveydenhoitajaa. Mulle riittää jos ne 
ilmottaa, en mä lähe kyselee et onks se totta.” (ope1) 
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”No sillon alku alku syksystä mä kysyn allergiat oppilaalta lähinnä et mä 
en heiltä kysy et en kysy vanhemmilta koska aattelen että kolmetoistavuo-
tias osaa itse kertoa omat allergiansa ja sit ehkä vältytään niiltä aikuisten 
meidän lapsi ei tykkää mansikasta tai mustikasta tai tämmösistä kommen-
teista ja sitten tarvittaessa jos mä tarvitsen lisäkysymyksiä niin sit mä saa-
tan varmistaa sen jos on vakavista allergioista kyse että että ehkä kotita-
losuopettajan pahin pelko on se anafyloktinen shokki et jos oppilaalle tulis 
jostain ruoka-aineesta. Et silleen ois mahollisimman tietonen et mitä 
kuinka mimmosia oireita saattaa tulla sitten.” (ope2) 
 
”No huoltajien kanssa että kyllä huoltajat laittaa sitten aina vilman kautta 
viestiä usiemmiten silleen ennen tuota seiskaluokan kotitalouden alkua 
mutta et he kertoo sit siitä tilanteesta ja…No kyllä joo riippuu tietysti vähän 
tuota oppilaasta että et josksu luokanvalvoja on saanu jotain infoo sitten 
tietysti lähi kollegan kanssa että riippuu niin tilanteesta.” (ope6) 
 
”vanhemmat on nyt ollu ollu niinku semmosia öön sillen ymmärtäväisä että 
ne ei oo niinkun opettajaa pelotellu et tää on niinku katastrofin paikka. että 
toi, ennemminkin sit ehkä mä ite aattelen et ne voiski olla joskus enem-
mänki huolissaan” (ope1) 
 

Yksi haastatelluista opettajista koki, että yhteistyötä olisi mahdollista tehdä paljon 

enemmänkin, jos olisi itse aktiivinen ja järjestäisi yhteistyötä. Opettaja koki, että 

tietoa on nykyään todella paljon saatavilla ja myös apua saa helposti, jos vain 

etsii ja tarvitsee sitä.  

”No lähinnä siis tietysti kodin kanssa yhteistyötä jos tarvii mut et se on nyt 
oikeestaan menny aika luontevasti noi kodit et on ne aina kodit sieltä lait-
tanu viestiä tosiaan ollu huolissaan et huomioidaanhan siel tämä sitten 
mut tosiaan niinkun sanoin niin siin vaihees oppilaatkin on jo kertonu et se 
kyl ihan niinku riittää. Niin tota ja sitte tietysti kollegan kanssa pohditaan 
noita vaikka jos nyt tulis joku et hei millä korvaan nyt tän tai muuta ni sitte 
niinku jos ei sit ite ite heti keksi tai se et täs kuitenkin et kun koko ajan 
jutellaan tai se että kumpi käy kaupassa ni mitä hakee että toisen kotita-
lousopettajan kanssa tässä vieressä ni lähinnä siitä. Ja sit tietysti jälleen 
kerran kyl koen et ois niinku ois tosiaan tietoo saatavilla tai muuta saata-
villa sit et kyl niit varmasti sit sais sitä yhteistyötä enemmänkin.” (ope7) 

 
 
Haastateltavat opettajat kokivat keliaakikon tarvittaessa saavan apua sairau-

tensa hoitoon koulusta. Opettajat kuitenkin kokivat, että yleensä keliakia on niin 

hyvässä hoitotasapainossa, ettei apua tarvita. Yksi opettajista koki, että tuki hae-

taan muualta kuin koulusta, esimerkiksi lääkäriltä ja kotoa.  

 

”No terveydenhoitaja varmaan on jonka kanssa hän käy juttelemassa sitten 
jos siitä on ja ja ruokala suhtautuu vakavasti jos hänel on paperit siellä, että 
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tota se on ne omat korvien välit jotka pitäs vaan jotenkin saada hyväksy-
mään se tilanne. Et en mä usko et ei luokanvalvojat eikä sillä tavalla mitkään 
muut. Se on ehkä se keliakia on siinä ihmisessä mutta se ei oo tässä kou-
lussa eli se se hoidetaan muualta, lääkärit ja muu. Nii, terveydenhoitajalle 
sitten jos on tarvetta sitten. Mutku jos ruokalassa niin hän voi ottaa ne omat 
leipänsä sieltä ja iin tuskimpa hän aina edes ajattelee sitä niin useesti.” 
(ope1) 

 
Haastatellut kotitalousopettajat kokivat lähes kaikki vastuun keliaakikon ruokava-

lion onnistuneesta toteutumisesta jakautuvan niin opettajan, itse keliaakikon, 

vanhempien ja muun kouluhenkilökunnan välille. Opettajat kokivat, että heillä on 

kotitaloustunnilla vastuu gluteeniton ruokavalio toteutumisesta oikeaoppisesti, oi-

keilla raaka-aineilla ja niin, ettei esimerkiksi kontaminaatiota tapahdu ja että glu-

teenitonta on saatavilla. Opettajalla on myös vastuu tiedottaa ja neuvoa muita 

oppilaita, jotta työskentely sujuu oikein.  Päävastuu on kuitenkin keliaakikolla it-

sellään, että hän huolehtii itse mitä syö kotitaloustunnilla. Vanhemmilla huoltajina 

on taas vastuu ilmoittaa kouluun keliakiasta. Yksi opettaja painotti myös, että vas-

tuu on koko ryhmällä kunnioittaa keliaakikko, niin että valmistaa ruoat oikeaoppi-

sesti keliaakikolle sopiviksi ja toimii ohjeiden mukaan.  

 

”Koulussa, no kyllä se mullakin se vastuu täällä kotitaloudessa on että että 
niitä aineita on mutta hänellä itsellään on vastuu, että hän muistaa käyttää 
niitä. Ruokalassa vastuu on siinä, että tarjolla on ruokaa mutta vastuu on 
hänellä itsellään että hän ottaa oikeita ruokia.” (Ope1) 
 
”No kyllä se sillon kun ollaan kotitalousopetuksessa niin se vastuu on mi-
nulla. Sitä et jos oppilas et hän on ilmoittanut sen minulle mut jos minulle ei 
oo ilmotettu niin tottakai vastuu on sitten kodilla, kodilla varmistaa se asia 
minulle että kuitenkin kyse on alaikäsestä niin huoltajalla on vastuu että mi-
nulle on ilmotettu jos ei oppilas sitä itse tule ilmoittamaan. Mutta sitten kun 
minä olen tietoinen niistä niin se on minun vastuulla tietenkin varmistaa että 
se ruoka on sellasta et hän pystyy syödä ja sitten tietenkin rehtori minusta 
on vastuussa sitten viimekädessä että mutta aika vähän hän tietää oppilai-
den allergioista että kyllä se mulla sitten se tieto kyllä on.” (ope2)  
 
”Tietenkin vastuu on aikuisena minulla ja opettajana minulla ööö oppilaalla 
on itsellään vastuu omasta minästänsä että hän ei hän kontrolloi myös mitä 
hän voi syödä ja mitä ei koska mähän en voi nähdä mitä se nurkan takana 
laittaa suuhunsa. Ja tota kyllä huoltajalla on vastuu ilmottaa nää kaikki 
asiat.” (ope3) 
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7.4  Tulosten yhteenveto 

 
Kaikissa haastatteluissa tulee esiin, kuinka keliaakikon työskentely kotitaloustun-

nilla sujuu pääasiassa hyvin, eivätkä opettajat ole kokeneet sitä erityisen haasta-

vaksi. Kaikkien haastateltujen opettajien kouluissa otettiin keliaakikko ja glutee-

niton ruokavalio huomioon ja valmistettiin korvaavat gluteenittomat ruoat ja lei-

vonnaiset kotitaloustunnilla.  Useassa haastattelussa tuli esiin, kuinka keliakiaa 

ei haluttu erityisemmin korostaa ja nostaa esiin, vaan gluteenittoman ruokavalion 

toteuttaminen sujui hyvin kuten muidenkin ruokavalioiden toteuttaminen.  

 
Kaikissa haastatteluun osallistuneiden opettajien kotitalousluokissa oli varattu 

gluteenittomille tuotteille joko oma kaappi tai laatikko ja huomioitu kontaminaation 

riskit säilytyksessä. Suunnitellulla säilytystilalla koettiin olevan apua niin opettajan 

kuin oppilaan työskentelyssä, kun tarvikkeet löytyivät tietystä paikasta. Muutama 

opettaja koki, ettei keliakiaa oltu kuitenkaan tarpeeksi huomioitu luokkatilassa. 

Yhdessä koulussa kotitalousluokassa oli taas kokonaan oma keittiö keliaakikkoa 

varten. Gluteenittoman ruokavalion tarkkuus ja puhtaus on todella tärkeää, ja on-

nistunut ruokavalio vaatii huolellista suunnittelua ja oikeanlaisen säilytyksen, vä-

lineet sekä työskentelyn ruokaa valmistaessa (Kekkonen, 2006, s.143).  

 

Ryhmätyöskentelyn ja yhteistyötaitojen merkitys korostui haastatteluissa. Keliaa-

kikko työskenteli yleensä ryhmässä, mutta muutamassa tapauksessa myös yk-

sin. Haastateltavat kertoivat, kuinka keliaakikon on yhtä tärkeää päästä työsken-

telemään yhdessä muiden kanssa ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Joissakin ta-

pauksissa keliakia oli kuitenkin selvästi vaikuttanut ryhmien muodostumiseen, 

kun muut halusivat tehdä ainoastaan tavallista. Muiden oppilaiden koettiin oppi-

van keliakiasta samalla käytännössä työskennellessä keliaakikon kanssa. Ke-

liakian on todettu useassa tutkimuksessa vaikuttavan sosiaalisiin tilanteisiin. 

Nuorelle keliaakikolle on usein tärkeää olla samanlainen kuin muut ja päästä toi-

mimaan ryhmässä. Keliakia on sairaus, joka tulee väkisinkin esiin sosiaalisissa 

tilanteissa, joten muiden hyväksyvä suhtautuminen keliaakikkoon on erityisen tär-

keää. (Kekkonen & Polso, 2006, s. 119.) 

 



 67 

Tutkimuksessa ilmeni, kuinka keliaakikot otettiin yleensä hyvin huomioon sosiaa-

lisissa tilanteista, eikä keliakiasta haluttu tehdä numeroa. Yleensä keliaakikko 

otettiin hyvin mukaan ryhmään, keliaakikko kuitenkin tarvitsee opettajan tukea 

kertoessaan muille keliakiasta ja ruokavalion toteutumisesta varmasti gluteenit-

tomana. Gluteenitonta ruokaa pidettiin kuitenkin välillä huonompana, mikä voi 

tuntua keliaakikosta kurjalta. Keliaakikon voi olla myös vaikeaa luottaa muiden 

valmistamaan gluteenittomaan ruokaan ja sen puhtauteen ja jatkuva varmistelu 

voi ärsyttää. Keliakialiiton hehkuva hyvinvointikyselyn (2013) vastauksissa koros-

tui myös sosiaalinen näkökulma. Keliakia vaikuttaa vahvasti sosiaalisiin suhteisiin 

ja erityisesti kotitaloustunnilla sosiaaliset suhteet korostuvat yläkouluikäisen elä-

mässä. Keliaakikko voi kokea itsensä erilaiseksi kuin muut ja ihmisten epätietoi-

suus sekä epävarmuus ruoan gluteenittomuudesta on haastavaa keliaakikolle. 

(Herno, 2013, ss. 4-11.) 

 

Haastatteluissa nousi esiin, kuinka oikeastaan kaikkien haastateltavien opettajien 

keliaakikko oppilaat olivat sopeutuneet jo hyvin sairauteensa ja pitivät huolta glu-

teenittoman ruoan toteutumisesta kotitaloustunneilla todella itsenäisesti. Opetta-

jat luottivat keliaakikon omaan työskentelyyn ja muistamiseen, mutta opettajan 

tuki koettiin kuitenkin myös tärkeäksi. Keliakialiiton tutkimuksissa on tullut myös 

esille, kuinka keliaakikon oma myönteinen suhtautuminen sairauteen helpottaa 

ja auttaa keliakiasta tulemaan luonnollinen osa arkea. Ymmärrys ja tuen vastaan-

ottaminen auttavat keliaakikkoa sopeutumaan. (Polso, 2006, s. 114.) 

 

Soveltaminen nousi vahvasti esiin haastatteluissa ja keliaakikon soveltamaan op-

piminen koettiin erityisen tärkeäksi niin kotitaloustunnilla, että omassa arjessaan. 

Keliaakikon haluttiin miettivän mahdollisimman paljon itse, jotta hän oppisi sovel-

tamaan. Gluteenittomasta ruokavaliosta tulisi tulla luonnollinen osa arkea, joten 

uusien asioiden ja tiedon soveltaminen on erityisen tärkeä taito keliaakikko nuo-

relle (Herno, 2013, s. 24).  Soveltamisesta on hyötyä erityisesti nuoren omassa 

arjessa, kun aina ei välttämättä ole esimerkiksi saatavilla kaikki raaka-aineita. 

Tunneilta uskottiin saavan vinkkejä myös monipuoliseen ja edulliseen ruokavali-

oon. Gluteenittomissa ruokaohjeissa nousi soveltaminen myös vahvasti esiin. 

Opettajat eivät usein etsineet korvaavia gluteenittomia ohjeita vaan tavallisia oh-

jeita muokattiin keliaakikolle sopivaksi.  
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Gluteenittoman ruokavalion huomattavasti kalliimpi hinta ei vaikuttanut lähes ol-

leenkaan kotitaloustunteihin ja gluteenittomien ruokien ja leivonnaisten valmista-

miseen. Yhdessä koulussa tämä vaikutti kuitenkin kotitalouden valinnaisiin kurs-

seihin, sillä niillä ei valmistettu gluteenitonta. Gluteenittomana ei myöskään 

useinkaan valmistettu koko luokalle tai edes ryhmälle, vaan ainoastaan keliaaki-

kolle tehtiin oma versio. Gluteenittoman ruokavalion kalliimpi hinta ei näy niin-

kään koulun budjetissa, sillä keliaakikon on saatava yhtälailla toimia kotitalou-

dessa kuin muiden oppilaiden (Kekkonen, 2014). Gluteenittoman ruoan kalliimpi 

hinta näkyy kuitenkin itsenäistyvän nuoren omassa arjessa jatkuvasti, joten vinkit 

edulliseen ja monipuoliseen ruokavalioon ovat hyödyllisiä (Kilpailu- ja kuluttajavi-

rasto, 2011).  

 

Muutamalla haastateltavista opettajista oli vääristynyttä tietoa gluteenittoman 

ruokavalion tarkkuudesta. Ajateltiin, ettei esimerkiksi saman veitsen ja muiden 

tarvikkeiden käyttö haitannut. Ruotsalaisessa tutkimuksessa keliaakikkonuoret 

kertoivat, ettei koulussa aina välttämättä ymmärretty keliakian tarkkuutta, ja keli-

aakikot olivat toisinaan saaneet väärää ruokaa koulussa, joka ei ollut puhtaasti 

gluteenitonta. Opettaja ei aina muistanut heidän keliakiaansa tai hänellä ei ollut 

osaamista toteuttaa gluteenittomia ruokia ja leivonnaisia. (Olsson ym., 2009, s. 

980.)  

 

Opettajan omalla kokemuksella ja asenteella oli suuri vaikutus. Moni koki hyöty-

neensä ja saaneensa kokemusta, jos lähipiirissä tai tutuilla oli keliakia. Keliaaki-

kolle on tärkeää, että opettaja huomioi keliakian ja suhtautuu siihen positiivisesti, 

eikä esimerkiksi vähättele tai voivottele asiaa. Nuori aistii helposti opettajan suh-

tautumisen, ja keliaakikko nuoren tulisi tuntea itsensä yhtä hyväksytyksi kuin 

muutkin oppilaat. (Kekkonen, 2014.) Opettajan panostuksen tärkeys nousi esiin, 

opettaja voi helposti vain tyytyä toteuttamaan erityisruokavaliot niin, että esimer-

kiksi keliaakikko valmistaa yksin oman gluteenittoman korvaavan ruoan tai lei-

vonnaisen, jolloin keliaakikko ei pääse toimimaan ryhmässä tai saa kokeilla mo-

nipuolisesti erilaisia ruokia ja leivonnaisia. Opettajalla pitää olla innostusta ko-

keilla uutta ja ottaa selvää gluteenittomasta ruoanlaitosta ja leivonnasta. 
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Haastateltavat kokivat, että koulutuksessa keliakiaa oli käsitelty melko pintapuo-

leisesti ja tietoa ja kokemusta piti kerryttää itse. Tietoa koettiin kuitenkin olevan 

hyvin saatavilla. Opettajat eivät kokeneet keliakian huomioimisella kotitaloustun-

neilla olevan paljoa vaikutusta heidän työhönsä. Huomioon otettavina asioina 

nousivat erityisesti esiin muistaa tilata ja varata gluteenittomat tuotteet sekä toi-

mivien ruoka-ohjeiden hankkiminen ja keliaakikolle sopivien raaka-aineiden tar-

kastaminen. Kun luokassa oli useampi eri erityisruokavaliota noudattavaa oppi-

lasta, vaati tämä opettajalta enemmän huomiointia ja suunnittelua.  

 

Opettajat tekivät keliakiaan liittyen yhteistyötä lähinnä kollegan ja keliaakikko-op-

pilaan vanhempien kanssa. Haastateltavat opettajat eivät olleet tehneet yhteis-

työtä muun kouluhenkilökunnan kanssa, mutta kokivat että tarvittaessa yhteis-

työtä olisi tarjolla ja apua aina saatavilla. Kolme opettajaa oli löytänyt keliakialiiton 

kautta apua ja tietoa keliakiaan liittyen. Yhteistyön merkitystä korostetaan uu-

sissa kouluruokasuosituksissa, jotta oppilaan erityisruokavalio toteutuu onnistu-

neesti. Tärkeää on mahdollisimman laaja ja suunnitelmallinen yhteistyö, jotta tie-

detään, miten koulussa toimitaan erityisruokavalioiden suhteen. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta, 2017, s. 23.)  
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8 Luotettavuus 
 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimuspro-

sessia, sillä tutkimus toteutuu kokonaisvaltaisena prosessina, josta on vaikeaa 

erottaa selkeitä vaiheita (Eskola & Suoranta, 1999, ss. 208—210). Tutkimuksen 

on tärkeää olla kokonaisuus, jossa eri osat nojaavat toisiinsa ja ovat suhteessa 

toisiinsa (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 140). Tässä tutkimuksessa eri vaiheet kie-

toutuivat vahvasti toisiinsa ja teoria tuki tutkimustuloksia.  

 

Tutkimuksen siirrettävyys ja toistettavuus on tärkeää luotettavuuden kannalta 

(Eskola & Suoranta, 1999, s. 211).  Tutkimuksen tutkimusjoukko on pieni, 7 koti-

talousopettajaa, joten tuloksia on vaikeaa yleistää suurempaan tutkimusjouk-

koon. Tutkimukseen osallistui ainoastaan naisopettajia, joten mieskotitalousopet-

tajien näkökulma jää kokonaan pois tutkimuksesta. Tutkimuksen toistettavuutta 

kuitenkin parantaa tarkkaan raportoidut tutkimusmenetelmät, toteutus ja analy-

sointi vaiheet. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joten yleistettävyyttä tärkeäm-

pää on analysoida tuloksia yksityiskohtaisesti, ja löytää vastauksia tietyn joukon 

kysymyksiin, tässä tapauksessa kotitalousopettajien. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara, 2010, s. 164.)  

 

Tutkimuksen toteutuksen vaiheet ja analyysi on raportoitava mahdollisimman 

tarkkaan ja yksityiskohtaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa analyysin tulee olla 

tarpeeksi kattava, eikä tulkintoja voi perustaa satunnaisiin poimintoihin aineis-

tosta (Eskola & Suoranta, 1999, s. 215).  Tutkijan tulee raportoida tekemäänsä 

yksityiskohtaisesti ja tutkimusprosessin on oltava mahdollisimman julkinen 

(Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 142). Tutkimuksen tulokset on raportoitu vastaa-

maan suoraan tutkimuskysymyksiin, jotta niitä olisi mahdollisimman helppoa tul-

kita. Tulosten yhteenveto myös kokoaa selkeästi tärkeimmät tutkimustulokset.  

 

Haastattelut tehdään ihmisten parissa ja voivat usein olla hyvin henkilökohtaisia-

kin, joten on oltava erityisen tarkka eettisiin asioihin liittyen. Tutkimus liittyy kou-

luun, opetukseen ja oppilaisiin, joten eettisyys on erityisen tärkeää tässä tutki-

muksessa opettajia haastateltaessa. Opettajia, kouluja tai oppilaita ei saa tunnis-
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taa tutkimuksesta, vaan tutkimuksen osallistuvan anonymiteetti tulee taata. Tu-

loksissa opettajat on nimetty vain haastattelujärjestyksen mukaan ope1, ope2 ja 

niin edelleen, jotta haastateltavat pysyvät tunnistamattomina. Tutkimukseen osal-

listumisen tulee olla vapaaehtoista ja osallistujan tulee antaa kirjallinen tai suulli-

nen suostumus osallistumisesta. Haastateltavien opettajien tulee olla hyvin tie-

toisia tutkimuksesta ja siitä, miten haastattelu toteutetaan. Tutkijan tehtävä on 

kertoa haastateltaville tutkimuksesta kaikki tarvittava ja huolehdittava tarkasti 

haastateltavien yksityisyydestä. Haastattelu ei saa myöskään aiheuttaa haasta-

teltavalle minkäänlaista fyysistä, emotionaalista tai muunlaista vahinkoa tai hait-

taa. (Fontana & Frey, 2005, s. 715.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää haastattelukysymysten huolel-

linen laatiminen, kysymysten tulee vastata tutkimusongelmaan. Haastattelurunko 

muodostui teorian ja tutkimuskysymysten kautta. Teemahaastattelu pidettiin kui-

tenkin tarpeeksi avoimena teemojen avulla ja tarkentavia lisäkysymyksiä kysyttiin 

vasta haastateltavan niitä kaivatessa, jotta haastattelija ei johdatellut haastatel-

tavaa. Hyvään haastattelurunkoon on ennalta mietitty, miten teemoja voi syven-

tää ja valmiita lisäkysymysten muotoja, toisaalta kaikkiin lisäkysymyksiin ei voi 

koskaan varautua ennalta. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 184.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa itse tutkija on tutkimuksen keskeinen tutkimusvä-

line, joten tutkijan toiminta ja ennakkokäsitykset vaikuttavat tutkimuksen luotetta-

vuuteen (Eskola & Suoranta, 1999, ss. 208—210). Tutkijana en osallistunut itse 

keskusteluun, vaan esitin ainoastaan kysymykset ja tarkensin kysymyksiä tarvit-

taessa, näin tutkija ei vaikuta vastauksiin eikä johdattele haastateltavia. Luotetta-

vien tulosten kannalta on tärkeää, että tutkittavat ymmärtävät tutkimuksen kysy-

mykset ja ne on rajattu tarpeeksi selkeästi. Tutkijan käsitteellistysten ja tulkintojen 

on vastattava tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta, 1998, s. 211). Tutkimus-

raportissa pyritään tarkkuuteen ja rehellisyyteen.   
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9 Pohdintaa 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten gluteeniton ruokavalio toteutetaan 

kotitaloustunnilla käytännössä ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia sen toteut-

taminen aiheuttaa. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten gluteenittoman ruoka-

valion toteuttaminen näkyy kotitalousopettajan työssä. Tutkimuksen tulokset oli-

vat monessa kohtaa yhtenäiset teoriaosuuden kanssa. Sosiaaliset tilanteet, keli-

aakikon oma sopeutuminen, tarkkuuden merkitys, soveltaminen, tuen tarve ja 

opettajan suhtautuminen sekä panostus korostuivat erityisesti tuloksissa ja nou-

sivat esiin myös teoriassa. Keliakian ja gluteenittoman ruokavalion toteuttamisen 

koettiin toimivan pääasiassa hyvin kotitaloustunneilla ja opettajat olivat keksineet 

hyviä ratkaisuja onnistuneeseen toteuttamiseen. Yhteistyöllä ja koko koulun tu-

ella on tärkeä merkitys keliaakikolle. Tuloksissa tuli kuitenkin esiin, etteivät opet-

tajat välttämättä olleet edes tiedostaneet kaikkia haasteita tai olleet ajatelleet, mi-

ten gluteenittoman ruokavalion toteutusta kotitaloustunnilla voitaisiin entisestään 

parantaa.  

 

Gluteenittoman ruokavalion toteuttamista koulussa ja kotitaloustunnilla voitaisiin 

entisestään parantaa. Kotitalousluokissa olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti 

esimerkiksi erillisiin välineisiin keliaakikolle ja työskentelytilan varmaan puhtau-

teen. Muille oppilaille pitäisi kertoa keliakiasta ja oikeanlaisesta työskentelystä 

tarkemmin, jotta keliaakikko saa turvallisesti työskennellä ryhmässä muiden 

kanssa. Keliakian havaittiin vaikuttavan sosiaaliseen käyttäytymiseen myös koti-

taloustunnilla, niin kuin muussakin elämässä. Keliaakikko voi tuntea itsensä eri-

laiseksi, jos häntä haluta mukaan, joten opettajan ja koko koulun tuki on erityisen 

tärkeää. Haastatteluissa nousi esiin tapauksia, joissa keliaakikkoa ei haluttu mu-

kaan ryhmään, mikä on huolestuttavaa. Soveltaminen, oppilaan itse asioihin pe-

rehtyminen ja laajempien kokonaisuuksien hahmottuminen korostuivat tulok-

sissa. Nämä ovat tärkeitä taitoja koulussa ja arkielämässä jokaisen oppilaan koh-

dalla ja erityisesti keliaakikon. Samat taidot korostuvat myös uudessa Opetus-

suunnitelmassa. 

 

Tuloksista tuli esiin, kuinka opettajien tieto ja kokemus keliakiasta oli lähinnä itse 

hankittua. Suurin osa haastateltavista kertoi, että keliakiaa oli käsitelty todella 
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pintapuoleisesti koulutuksessa, heidän opiskellessa kotitalousopettajaksi. Tieto 

saattoi olla myös muuttunut paljon siitä, kun osa haastateltavista oli valmistunut 

kotitalousopettajaksi. Osalla opettajista oli myös vääristynyttä tietoa keliakiasta, 

eikä ruokavalion tarkkuutta ymmärretty täysin. Haastatelluista opettajista use-

ampi toivoi lisäkoulutusta keliakiaan ja muihinkin erityisruokavalioihin liittyen. Eri-

tyisruokavaliot lisääntyvät jatkuvasti ja niitä tulisi käsitellä jo koulutuksessa yhä 

laajemmin, tulevaisuudessa on jopa harvinaisempaa, jos ei ole minkäänlaista eri-

tyisruokavaliota. Gluteenittomasta ruokavaliosta on muodostunut nykyisin trendi 

ja sitä noudatetaan myös muista syistä kun keliakian takia. Ihmisten on tärkeää 

ymmärtää keliakian vakavuus ja tarkkuus, mikä voi hämärtyä, koska ruokavaliota 

noudattaa moni muukin. Kotitalousopettajan koulutusta voisi kehittää lisäämällä 

käytännön ruoanvalmistusta opetukseen ja ottamalla jatkuvasti mukaan käytän-

nön työskentelyssä erityisruokavalioita. Keliakialiitto voisi myös järjestää kotita-

lousopettajille koulutuksia, jossa opettajat saisivat uutta ja ajankohtaista tietoa 

sekä vinkkejä esimerkiksi gluteenittomaan leivontaan.  

 

Kodin ja koulun yhteistyö on erityisen tärkeässä asemassa, jotta keliaakikon ruo-

kavalio toteutuu suunnitellusti ja onnistuneesti. Tutkimuksessa tuli esiin, kuinka 

keliaakikko saa kotitaloustunnilta vinkkejä omaan arkeen, mutta myös koulu, 

opettaja ja muut oppilaat saavat keliaakikolta hyviä vinkkejä. Keliaakikon kotona 

on usein paneuduttu paljon lapsen keliakiaan, joten opettajan olisi tärkeää uskal-

taa ottaa apua ja vinkkejä myös nuoren kotoa, etenkin kun tulee eteen haastavia 

tilanteita. Avoimuus, suunnitelmallisuus ja tuki keliaakikkonuorelle monesta suun-

nasta ovat tärkeitä apuja sairauden hoidossa. Koko koulun yhteistyö on tärkeää 

erityisruokavalioiden hoidossa. 

 

Tutkimusta olisi mielenkiintoista syventää jatkotutkimuksella ottamalla mukaan 

itse keliaakikko oppilaan näkökulma. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi haastatella 

keliaakikkonuoria kotitalousopetuksen näkökulmasta tai esimerkiksi seurata ja 

havainnoida kotitalousopetusta keliaakikko-oppilaan näkökulmasta. Koko koulun 

näkökulmaa keliaakikkonuoren tukena olisi myös kiinnostavaa tutkia ja aiheitta 

voisi laajentaa myös useampiin erityisruokavalioihin tai sairauksiin kuten esimer-

kiksi diabetekseen. 
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Liitteet 
 
LIITE 1: Haastateltavien hakeminen 

 

Hei! 

 

Etsin kotitalousopettajia haastateltavaksi tutkimukseeni.  

Opiskelen kotitalousopettajaksi Helsingin yliopistossa ja teen pro gradu-tutkiel-

maa aiheesta keliaakikko kotitalousopetuksessa. Tutkimuksessa tarkastelen, mi-

ten keliakia ja gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen näkyy kotitaloustun-

neilla. Tarkoituksena on tarkastella kotitalousopettajien näkökulmista millaisia 

haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia keliakia kotitaloustunnilla aiheuttaa. Mitkä 

asiat vaativat erityishuomiota ja suunnittelua opettajalta keliakiaan liittyen ja mil-

laisia ratkaisuja opettajat ovat löytäneet mahdollisiin haasteisiin.  

Mikäli työskentelet kotitalousopettajana koulussa ja sinulla on opetuksessa mu-

kana keliaakikko/keliaakikkoja tai on ollut aikaisempina vuosina, toivon että halu-

aisit osallistua tutkimukseen! Haastattelun kesto on noin 1/2 tuntia – 1 tunti ja 

voin tulla tekemään haastattelun koululle. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa 

maalis- ja huhtikuun aikana.  

 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastateltavaksi, kommentoi tähän viestiin tai 

laita minulle yksityisviestiä tai sähköpostia osoitteeseen aura.ahola@helsinkin.fi 

 

Ystävällisin terveisin Aura Ahola 

  

mailto:aura.ahola@helsinkin.fi
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LIITE 2 : Teemahaastattelurunko  
 
Kuinka kauan olet työskennellyt kotitalousopettajana? 
Onko sinulla oppilaina keliaakikkoja tai onko ollut aiemmin?  
Kuinka paljon? Entäs muita erityisruokavalioita? Onko lisääntynyt? 

 
A. Keliakia kotitaloustunnilla 
 
Miten keliakia on huomioitu luokkatilassa?  
Lisäkysymys: Esimerkiksi työskentelytilassa, työtasoissa, säilytyksessä ja väli-
neissä.  
 
Kerro keliaakikon työskentelystä käytännössä kotitaloustunnilla?  
Lisäkysymys: tekeekö hän ryhmässä vai yksin ja valmistaako koko ryhmä samaa 
ruokaa, vai tehdäänkö keliaakikolle omat ateriakokonaisuudet. 
 
Miten ruokaohjeissa on huomioitu keliakia?  
Lisäkysymys: Tekeekö opettaja esimerkiksi keliaakikolle oman ohjeen vai muo-
kataanko ohjetta keliaakikolle sopivaksi? 
 
Mitä haastavia tilanteita on ollut keliakiaan liittyen ja miten tilanteet on ratkaistu?  
 

B. Erityisruokavaliot ja sairaudet kotitaloustunnin aiheena 
 
Miten tunneilla käsitellään erityisruokavalioita ja etenkin keliakiaa? 
Lisäkysymys: Oletko hyödyntänyt osana opetusta esimerkkeinä oppilaiden sai-
rauksia ja allergioita?  
Miten muille opiskelijoille kerrotaan keliakiasta ja ohjataan työtilojen käytöstä kun 
luokassa on keliaakikko oppilas? (Esimerkiksi eri välineiden ja tasojen käyttö ja 
puhdistus sekä työjärjestyksen huomiointi.) 
Lisäkysymys: Uskaltaako keliaakikko oppilas syödä kotitalouden tunnilla muiden 
valmistamia gluteenittomia ruokia? 
 
Millaisia vinkkejä luulet keliaakikon saavan kotitaloustunneilta omaan arkeen?  
Lisäkysymys: Saako samalla tavalla hyötyä kuin muut oppilaat? 
 
 

C. Opettajan kokemus keliakiasta ja tuntien suunnittelu 
 
Kuinka paljon sinulla on kokemusta ja tietoa keliakiasta?  
Lisäkysymys: Onko joku esimerkiksi omasta lähipiiristä keliaakikko? 
Miten opiskellessasi kotitalousopettajaksi keliakiaa ja muita erityisruokavalioita 
käsiteltiin opetuksessa? 
Mistä saat tietoa ja apua gluteenittoman ruokavalion toteuttamiseen kotitalous-
tunneilla?  
Kuinka hyvin tietoa on mielestäsi saatavilla?  
Lisäkysymys: Pitäisikö sitä olla saatavilla enemmän tai helpommin?  
Miten gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen vaikuttaa tuntien suunnitteluun? 
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Onko tunneilla samanaikaisesti montaa eri erikoisruokavaliota noudattavia oppi-
laita, miten tämä vaikuttaa suunnitteluun ja toteutukseen? 
Miten gluteenittoman ruokavalion kalliimpi hinta vaikuttaa tuntien suunnitteluun ja 
toteutukseen?  
Lisäkysymys: Onko erityisruokavaliot huomioitu budjetissa ja voiko kaiken toteut-
taa gluteenittomana? 

 
D. Sosiaalinen näkökulma 
 
Miten koet keliakian näkyvän sosiaalisessa käyttäytymisessä kotitaloustunnilla? 
Miten muut oppilaat suhtautuvat keliakianuoreen ja keliakiaan?  
Lisäkysymys: Miten keliakianuori tuo esiin sairauttaan kotitaloustunnilla? Esimer-
kiksi kertooko avoimesti sairaudestaan vai häpeääkö tai pelkääkö kertoa sai-
raudestaan. 
Mitkä asiat mielestäsi vaikuttavat keliakianuoren ruokavalion noudattamiseen? 
Lisäkysymys: Koetko ryhmäpaineen tai nuoren mahdollisen kapinan tai kokeilun-
halun vaikuttavan ruokavalion noudattamiseen? (Esimerkiksi syökö tavallista ruo-
kaa, vaikka tietää sen haitat.) 
 

E. Yhteistyö  
 
Kenen kanssa teet yhteistyötä oppilaan keliakiaan liittyen?  
Lisäkysymys: Esimerkiksi koti, koulu, terveydenhuolto, yhdistykset. 
LisäkysymysTehdäänkö koulun sisällä yhteistyötä keliakiaan liittyen? 
Mistä keliaakikko oppilas saa tukea sairautensa hoitoon koulusta?  
Kenellä koet olevan vastuun keliaakikon ruokavalion toteutumisesta?  
Lisäkysymys: Jakautuuko vastuu koulussa? 
Koetko saavasi tukea ja apua keliakiaan liittyvissä asioissa ja haasteissa? 
 
Lopuksi:  
 
Miten gluteenittoman ruokavalion onnistunutta toteutusta kotitaloustunneilla voi-
taisiin mielestäsi parantaa?  
Lisäkysymys: Esimerkiksi työtilat, välineet, yhteistyö. apua ja tuki ym. 
 
Miten koet keliakian näkyvän osana keliakianuoren arkea?  
 


