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1 Johdanto 

”Lukuvuosi on alkamassa. Odotan innolla tapaavani kaikki opiskelijani. Opiskelijat, jotka 
ovat erityistä tukea tarvitsevia, erityisopiskelijoita. Erityisiä minulle.” Ajatukseni amma-
tillisena erityisopettajana, valmaopena, työvuoden alussa, lukuvuotena 16-17. (HV) 

 

Opettaja tarvitsee välineitä kohdatessaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita työs-

sään. Näkövammaisen opiskelijan taitojen kehittyminen antaa opiskelijalle tunteen 

osaamisestaan ja pärjäämisestään itsenäisesti. Somerkivi (2000, s. 22) tuo esille kuntou-

tusta koskevia keskusteluja, joissa korostetaan tukiverkkojen ja henkilön omien voima-

varojen ja elämänhallintataitojen merkitystä. Kuntoutuja on usein eri elämänareenalla 

toimiva yksilö ja sairaus tai vamma ja siihen liittyvät vaikutukset liittyvät hänen elä-

määnsä. Yksilöiden ja yhteisöjen omaa apua pidetään arvokkaana verrattuna virallisten 

tahojen antamaan tukeen. 

Näkövammaisen opiskelijan visuaalinen tiedonsaanti arjessa on vähäistä, riippuen nä-

kövammasta. Näkövamman kirjoittaa aina silmälääkäri ja se perustuu World Health Or-

ganization (1973, s. 10), WHO:n luokitukseen. Lukuvuoden alkaessa oppimistilaan 

orientoidutaan tulevia ruoanvalmistustilanteita varten. Tutussa ympäristössä on turval-

lista työskennellessä yksin, parin ja koko ryhmän kanssa. Näkövammaisella opiskelijal-

la on käytössään apuvälineitä, joiden avulla esimerkiksi liikkuminen tai ruokaohjeen lu-

keminen sujuvat hyvin. Kotitalouden opinnoissa käytetään paljon käsiä, joiden avulla 

tunnustellaan tilat, välineet ja raaka-aineet. Mukaan otetaan muut aistit, joiden avulla 

työskenteleminen antaa osaamisen tunteita moniin kotitalouden sisältöihin ja tietenkin, 

saadaan mahtavia makunautintoja hyvästä ruoasta. 

Kuvailua voidaan suorittaa monin eri tavoin. Kuvailua puheella tai haptiiseilla eli kehol-

le piirrettäessä kuvioita, mahdollistetaan näkövammaisen opiskelijan ympäristötiedon 

saamisen. Näkövammaisen opiskelijan itsenäinen kohteen tutkiminen jättää muistitie-

don hänelle itselleen. Toistettaessa kohteen tutkimista, muistissa oleva tieto syvenee ja 

laajenee. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteiksi otetaan näkövammaisen opiskeli-

jan aistien käytön kokemuksellisuus ruoanvalmistustilanteissa ja kotitalousopetuksessa 

käytettävät kuvailut ja haptiisit.  
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Tutkimus oli laadullinen. Tutkimuksen aineistona oli videotallenteet. Niitä useaan ker-

taan katsomalla, havainnoimalla ja litteroimalla saatiin esille aistien käyttö näkövam-

maisen opiskelijan ruoanvalmistuksen tilanteissa. Analysoinnin mukaan kuvailu ja hap-

tiisit ovat mukana oppimisessa. Tutkimustuloksilla tullaan kehittämään pedagogiikkaa 

arjen taitojen opettamiseen näkövammaisille opiskelijoille.  

Tutkimuksen etenemisen aikana sain kutsun Helsingin yliopiston ISE tutkimusryh-

mään.1 Kiitän kutsusta ja tulen mielelläni osallistumaan tutkimusryhmän toimintaan. Li-

säksi tässä kohdassa esitän lämpimät kiitokseni saadusta kannustusapurahasta Suomen 

Näkövammaissäätiöltä2.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
1 ISE, Intensive Spesial Education/Erityispedagogiikan vaativan erityistuen tutkimusryhmä Hel-
singin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Se keskittyy vaativan erityistuen tutki-
musteemoihin.  
 

2 Suomen Näkövammaissäätiö myöntää apurahoja tarkoituksena tukea muun muassa näkövam-
maisten tutkimustoimintaa. 
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2 Näkövammaisuus kotona ja kotitalousopetuksessa  
 
 

2.1 Näkövammaisuus  
 

 
Henkilö, jolla on näkökyvyn alentumisesta huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toimi-

noissaan, pidetään näkövammaisena. Vamman aiheuttamaan haittaan saattavat vaikuttaa 

monet tekijät, muun muassa vamman kesto, vammautumisikä, henkilön psyykkinen so-

peutumiskyky ja uusien asioiden omaksumiskyky. Henkilön elämäntapa ja hänen tehtä-

viensä näkökyvylle asettamat vaatimukset vaikuttavat siihen. (Ojamo, 2016, s. 13.) Vi-

rallisen näkövammadiagnoosin tekee aina silmälääkäri.  

 

World Health Organization (1973, s.10), WHO:n näkövamman ja sokeuden määritel-

mästä on tehty taulukko, jossa luokitukset ovat 1–5 ja 9. Ojamon (2016) teoksessa löy-

tyy selkeä taulukko näkövammojen luokituksesta WHO:n määritelmän mukaan, jossa 

heikkonäköisen paremman silmän näöntarkkuus on lasinkorjauksen jälkeen alle 0.3 tai 

näkö on jollain muulla tavalla heikentynyt. Heikkonäköisiin luetaan luokka 1 (heik-

konäköinen) ja 2 (vaikeasti heikkonäköinen). Sokeana pidetään silloin, kun paremman 

silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0.05 tai näkökentän halkaisija on al-

le 20 astetta. WHO:n luokituksessa sokeita ovat luokka 3 (syvästi heikkonäköinen), 

luokka 4 (lähes sokea) ja luokka 5 (täysin sokea). (Ojamo, 2016, s. 14–15.) 

Isomäki (2015, s. 22–23) tuo esille ongelmat silmänliikkeissä, koska niiden vaikeudet 

liittyvät näkemiseen. Näköhermojen ongelmat aiheuttavat näkökenttäpuutoksen ja suuri 

näöntarkkuuden ongelma merkitsee sokeutta. Ojamon (2016) mukaan näköön perustu-

vat toiminnot riippuvat näkötoimintojen laadusta ja pysyvyydestä. Toiminnallisten te-

kemisten muutokset ovat havaittavissa näöntarkkuudessa, näkökentissä, kontrastien ero-

tuskyvyssä, värinäössä, silmien sopeutumisessa valoon ja hämärään, silmien häikäisty-

misherkkyydessä, silmien valon tarpeessa, silmälihasten toiminnassa, silmien yhteis- ja 

syvyysnäkökyvyssä, sekä silmien mukautumisessa eri etäisyyksiin. (Ojamo, 2016, s. 

15.)  

Lukeminen vaikeutuu näöntarkkuuden alentuessa, koska silloin käytetään keskeistä tar-

kan näön aluetta. Näkökentän äärialue toimii hahmojen ja liikkeiden havaitsemisessa, ja 

se on tärkeää liikkuessa, käytännön askareissa ja valaistuksen ollessa hämärää. Kontras-
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tien erotuskyky tarkoittaa kykyä erottaa vaaleuseroja vierekkäisistä pinnoista. Yksityis-

kohtien, muotojen ja hahmojen erottuminen perustuu kontrastien havaitsemiseen. (Oja-

mo, 2016, s. 15.) Heikkonäköisenä liikkuminen onnistuu esimerkiksi ilman valkoista 

keppiä. Jäljellä olevalla tarkan näön alueella pystytään lukemaan, mutta ympäristön nä-

keminen on mahdotonta. Sokea henkilö voi nähdä valon kajoa ja hahmoja. Toiminnalli-

sesti sokeaksi määritellään silloin, kun on menetetty muun muassa suuntausnäkö vie-

raassa ympäristössä ja lukunäkö siten, että esimerkiksi lukuteeveen avulla pystyy luke-

maan. Hämäräsokeus ja häikäistymisherkkyys ovat heikkonäköisyyteen liittyviä seikko-

ja. (Näkövammaisten liitto ry.) 

 

2.2 Näkemisen hahmottaminen  
 
Isomäen (2015) mukaan katsottaessa silmämme kohdistuvat sinne, mikä on merkityk-

sellistä. Silmien liikkeet ovat aivojen tapa säädellä hahmottamista. Saadut viestit ym-

märretään ja tulkitaan aivoissa, ja näin tiedosta tulee merkityksellistä. Huomio ja tark-

kaavaisuus suuntautuvat eri asioihin. Jos emme huomaa kaikkea visuaalisesti olennaista, 

kyse voi olla hahmottamiseen tai tarkkaavuuteen liittyvistä häiriöstä. Visuaalisen tiedon 

valikoiduttua tulee tärkeäksi sen merkityksen ymmärtäminen. (Isomäki, 2015, s. 13–

17.) 

Hyvärinen (2008) tuo näön käytön häiriöinä lukuisia tunnistamistoimintoja, kuten kas-

vojen, ilmeiden, esineiden, maamerkkien, konkreettisten esineiden, kuvien, abstraktien 

kuvien kuten kirjainten, numeroiden ja geometristen kuvien tunnistamisen. Kuvien 

hahmottamisessa ja tunnistamisessa on vaikeuksia erottaa kuvan osien taustoja, tai yksi-

tyiskohdat näkyvät puuroutuneena. Riippuen näkötilanteesta tai näkövamman aiheutta-

jasta saattaa tilan hahmottaminen ja siihen orientoituminen vaikeutuu, ja tilassa suunnis-

tetaan huonosti. Silmän ja käden ja/tai silmän ja jalan koordinaatiotoiminnot saattavat 

olla poikkeavia, vaikka perusmotoriikka olisi normaali. (Hyvärinen, 2008, 71–72.) 

Hahmottaminen voidaan määritellä ymmärtämisen synonyymiksi. Havaitsemisesta tulee 

hahmottamista, kun siihen liitetään tulkintoja. Se yhdistyy aikaisempiin tietoihimme. 

Nähdyn ymmärtämisellä saattaa olla suuri merkitys laajemman asian ymmärtämiselle. 

(Isomäki, 2015, s. 13.)  

Warren (1993, s. 43) esittää visuaalisten taitojen jaottelun hierarkkisesti seitsemässä ta-

sossa, pyramidin muodossa. Alimman tason muodostavat silmänliikkeet, näkökentät ja 
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näöntarkkuus (oculomotor control, visual fields, visual acuita), seuraavana on attentio 

(attentio = alert and attending), jolla tarkoitetaan hälyttävää tasoa, sitten on skannaus, 

hahmontunnistus (pattern recognition), sen jälkeen visuaalinen muisti (visual memory), 

ja visuaalinen tietoisuus (visuocognition) ja pyramidin kärjessä on visuaalinen päättely 

(adaption through vision). (Warren, 1993, s. 42.) Isomäki (2015, s. 22) esittää saman si-

sältöisen kuvion visuaalisten taitojen hierarkiasta kolmion muodossa neljällä tasolla ku-

viossa 1.  

 

Kuvio 1. Visuaalisten taitojen hierarkia (Isomäki, 2015, s. 22). 

 

Alimman tason taidot muodostavat portin visuaaliseen järjestelmään ja hän toteaa, että 

”Ei voi tunnistaa, tehdä päätelmiä eikä muistaa näkemäänsä, jos ei näe kunnolla”. War-

ren (1993, s. 42–66) jatkaa, että korkeamman tason taidot kehittyvät alemman tason 

osaamisen avulla, ja myöhemmin tulevat häiriöt vaikuttavat alemman tason osaamiseen.  

 

Hahmottamisen taustalla esiintyy poikkeamat aivojen rakenteissa ja toiminnoissa. Usein 

poikkeamat liittyvät päälaenlohkojen eroavaisuuksiin. Tähän voi johtaa monet syyt, 

muun muassa raskausaika, synnytys ja kromosomipoikkeavuudet. Syyt ovat aina yksi-

löllisiä. Saman tyyppisiä vaikeuksia esiintyy tarkkaavaisuuden vaikeuksissa. Hahmot-

tamisen vaikeutta ei pystytä yksinkertaisilla tehtävillä tuomaan esille. Siihen tarvitaan 

monimutkaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi matemaattisissa tehtävissä esiintyvät avaruu-

delliset suhteet lukujen tajusta ja tuntemuksesta. Tehtävien monimutkaisuuden lisäänty-

essä on vaikeata tutkia ja mitata hahmottamista. Hahmottamisen vaikeuden lisääntyessä 
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lisääntyvät muutkin seikat, jolloin on vaikeata erottaa, mitä muita taitoja tarvitaan. 

Diagnosointi on hankalaa. Todetaan, että matematiikan hahmottamisen pulmista ”Nu-

merot ovat vain sanoja, ilman sisältöä”. (Räsänen, 2016a; 2016b.) Isomäki (2014, s. 51) 

tuo esille, että kotitaloudessa hahmottamisen kannalta haasteellista on visuaalisen mal-

lin mukaan oppiminen ja toimiminen, sekä mittaaminen ja siihen liittyvät matemaattiset 

asiat. 

Visuaalisen etsinnän vaikeus tuottaa hankaluuksia löytää ja huomata asioita. Jos nähtä-

vissä on paljon materiaalia, emme voi suunnata katsetta samanaikaisesti kaikkeen. Vali-

koivalla tarkkuudella poimimme itsellemme tarpeelliset asiat. Visuaalinen tunnistami-

nen ja avaruudellinen hahmottaminen antavat nähdylle merkityksen. Aivoissa on aluei-

ta, joiden avulla kykenemme tunnistamaan tutut asiat jo hyvin pienestä osasta kuvaa. 

Avaruudellisen kykymme yhdistettyinä silmänliikkeisiin, näkökenttään ja näöntarkkuu-

teen auttaa meitä tunnistamaan asiat eri suunnista ja liikkeessä. Visuaalinen päättely ja 

muisti edustavat korkeinta visuaalisen tiedon käsittelyä. (Isomäki, 2015, s. 22–24.)  

 

2.3 Näkövammaisen arjen turvallisuus  
 

Turvallisuuden huomioon ottaminen on tärkeää jokaisen ihmisen arjessa, erityisesti nä-

könsä ja kuulonsa menettäneillä. Poussu-Olli ja Keto (1999, s. 19) esittävät, että näön 

heikkeneminen tai näön menetys vaikeuttaa arkipäivän elämisessä liikkumista, sosiaa-

listen suhteiden ylläpitämistä ja tiedon saamista.  

Näkövammaisilla turvallisuuteen liittyvät visuaaliset tilanteet ja orientoitumiset tilaan. 

Olosuhteet jaetaan vaihtuviin ja pysyviin. Pysyvät seikat voidaan muistaa lihas- ja lii-

kemuistien välityksellä, muun muassa reitit, rakennuksien pohjapiirrokset, rampit, por-

taiden sijainnit ja huonejärjestys. Turvallisuuden parantamiseksi tulisi tutustua esimer-

kiksi tilan kohokarttoihin ja pistemerkintöihin. Valaistusolosuhteet tulisi olla kaikille 

sopivat himmeästä kirkkaaseen valoon. Keskustellen löytyy kompromissit kaikkien 

henkilöitten kanssa. Rakennuksen hissin ulos-näppäin voidaan korottaa tunnon helpot-

tamiseksi, jos se on eri kuin tavallisesti käytettävä vihreä painike rakennuksen katuta-

sossa. (Lahtinen, Palmer & Ojala, 2014a, s. 109–110; Lahtinen, Palmer & Ojala, 2014b, 
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s. 109–119.) Rakennusten hissien merkitseminen pisteillä tai äänellä helpottaa oikean 

kerroksen löytymistä. 

Ovien ja kulkureittien värikontrastit ja selkeät merkinnät auttavat näkövammaisia liik-

kumaan itsenäisesti ja orientoitumaan tilassa. Jokapäiväisessä toiminnassa kulkuväylät 

on pidettävä tyhjinä ylimääräisistä tavaroista. Huonekalujen muuttaessa paikkaa, siitä 

tulee kertoa. Näin vältytään törmäilyiltä ja vahingoilta. Jos huonekaluja poistetaan tilas-

ta väliaikaisesti, palautetaan ne paikoilleen käytön jälkeen. Tilojen kaapin ovet ja laati-

kostot suljetaan käytön jälkeen. Tavarat tulee pitää omilla paikoillaan. Huoneeseen tu-

leminen ja sieltä poistuminen tulee kertoa. Tavaroiden paikkamuistaminen tarkoittaa 

esimerkiksi kuuman kahvikupin paikan muistamista. Jos kupin paikkaa vaihtaa, siitä on 

kerrottava, koska se saattaa johtaa hämmennykseen tai juoman kaatumiseen. (Lahtinen, 

ym., 2014b, s. 109–119.) 

Työelämässä ja elämässä yleensä esiin nousee yhteistyön merkitys niin näkö- ja kuulo-

vammaisilla kuin näkevilläkin ja kuuroilla. Työturvallisuus koskee joka päiväistä työ-

ympäristöä. Työturvallisuustekijät jaetaan kolmeen ryhmään siten, että ensimmäiseksi 

rakennusratkaisut tulisi tehdä jo rakennusvaiheessa kustannuksia ajatellen. Toiseksi 

henkilökohtaiset turvallisuuteen liittyvät apuvälineet tulee kartoittaa ja ottaa käyttöön ja 

kolmanneksi toinen toisille välittyvät viestit tulee olla saavutettavia. (Lahtinen, ym., 

2014a, s. 109–110; Lahtinen, ym., 2014b, s. 109–119.) 

Yhteiset toimintatavat hätätilanteessa tulee sopia. Kaikki hälytykset on saatettava tie-

doksi jokaiselle omalla tiedonsaantitavalla. Käytössä voi olla laitteiden vilkkuvalot ja 

äänimerkit tai henkilökohtaiset täristinhälyttimet. Kosketukseen perustuvia hätämerkke-

jä on kaksi. Rastista pienempi versio (x) on käteen, käsivarteen tai selkään piirrettävä, 

mikä kertoo etukäteisvaroituksesta. Rastin suurempi versio (X) tehdään samoihin koh-

tiin tarkoittaen hätätilannetta. Silloin on poistuttava välittömästi paikalta ja kokoonnut-

tava evakuointipaikalle. Siellä voi kertoa tapahtumista lisää. (Lahtinen, ym., 2014a, s. 

109–110; Lahtinen, ym., 2014b, s. 109–119.) Poistumisharjoituksia eri tiloista ja raken-

nuksista tulisi harjoitella ennakkoon. 
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2.4 Näkövammainen opiskelija ja apuvälineet 

 

Pollari ja Koppinen (Pollari & Koppinen, 2010, s. 51) esittävät, niin opiskelijat kuin 

opettajatkin, tuovat ryhmään oman persoonansa ja historiansa. Erilaisia haasteita ja 

mahdollisuuksia mahtuu jokaiseen päivään. 

Opiskelijan tullessa uuteen rakennukseen, huolehditaan selkeistä opasteista esimerkiksi 

seinillä suuraakkoset tai kohomerkinnät ja lattioilla karhennetut opasteraidat. Valaistuk-

sen merkitys on suuri. Valojen tulisi olla säädettäviä himmeästä kirkkaaseen ja häi-

käisyä tulee estää esimerkiksi häikäisyestoilla keittiössä. Pitkissä käytävätiloissa voi 

hyödyntää valasimen suuntaa käytävän muodossa, koska silloin katosta voidaan koh-

dentaa kulkusuunta. Värien tulisi olla sellaisia, joilla kontrastit erottuvat.  

Koulun alkaessa tapaamispaikassa on henkilö vastaanottamassa uusia opiskelijoita kou-

luun. Opiskelijat kutsutaan nimellä kokoontumistilassa. Saadessasi myöntävän vastauk-

sen nimenhuudossa, anna vastaus, jotta opiskelijan on helpompi suunnistaa kohti sinua. 

Toimit äänimajakkana tilassa. Opiskelijaryhmän aloittaessa opinnot kuvaillaan oppimis-

tila, kokonaisuudesta kohti yksityiskohtia. Kaikkien henkilöiden kannattaa itse esittäy-

tyä, niin näkövammainen tiedostaa kyseisen opiskelijan äänen ja sijainnin luokassa.  

Näkövammainen henkilö piirtää mieleensä karttaa, missä kohdassa luokkatilaa henkilöt 

istuvat ja miten suunnistaudutaan eli liikutaan tilassa.  

Näkövammaisen opiskelijan kanssa tulee keskustella opiskelutekniikoista heti opintojen 

alussa. Piste- ja kohomateriaalein eli niin kutsutuilla sokeiden tekniikalla opiskeleminen 

tarkoittaa pääsääntöisesti tunnon ja muiden aistien varassa opiskelua. Näönvaraisin tek-

niikoin opiskelussa käytetään apuvälineitä ja erityismateriaaleja. Opiskeleminen perus-

tuu pääasiassa kuuloon ja moniaistiseen lähestymistapaan. Oppimateriaalit voivat olla 

näkevien kirjoja, pisteoppikirjoja tai moniaistisia materiaaleja. (Korpela, 2006, s. 79.)  

Suurennuslaseja voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, vaikka tekstin lukemiseen. 

Pieni kiikari auttaa näkemään teiden nimet ja bussien numerotaulut. Elektroninen suu-

rennuslaite mahdollistaa taustan ja tekstin värien vaihtelut. Valkoinen keppi ja liikku-

mistaidon ohjaus antavat rohkeuden liikkumiseen. Kepin avulla havaitaan reitin tasoerot 

ja tien reunat. Valkoista keppiä voidaan käyttää tuki- ja kävelykeppinä. Opaskoira on 
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vaikeasti heikkonäköisten ja sokeiden lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline. (Näkö-

vammaisen palveluopas, 2016, s. 25–27.) 

Mobiililaitteiden mahdollisuudet liikkumisen tukemiseen ovat kehittyneet vauhdilla. 

BlindsQuare on kotimainen, näkövammaisille suunnattu ja yhteistyössä sokeiden kanssa 

kehitetty puhuva GPS-sovellus. Sovellus on saatavilla iPhonelle ja iPadille App Stores-

ta. Se tukee myös lisälaitteita, muun muassa kuulokkeita – suositellaan käytettäväksi 

luukuulokkeita, bone conduction earhones, koska korvat jäävät vapaiksi muuhun kuu-

lemiseen – ja ohjainlaitteita, muun muassa peliohjainta myös. Trekker Breeze on vuo-

sien ajan kehittänyt ja tuonut markkinoille erilaisia apuvälineitä sokeille ja heikkonäköi-

sille henkilöille. Markkinoilla on helppokäyttöinen GPS-paikannin, jonka puheen avulla 

löydät paikkaan kuin paikkaan.  (Isotalo, 2013; BlindsQuare; Trekker Breeze.) 

Oppikirjat voidaan tilata pistekirjoituksella tai äänikirjoina Celian kirjastosta (Celia). 

Tilattavat materiaalit ovat saavutettavassa muodossa näkövammaisille käyttäjille. Ylei-

sesti opiskelijalla itsellään on apuvälineet opiskelua varten. Tietokone ja siihen liittyvät 

apuohjelmat, kuten ruudunlukuohjelma, puhesyntetisaattori ja pistenäyttö voidaan 

hankkia näkövammaisille suunnatusta Aviris apuvälinemyymälästä Helsingissä (Avi-

ris).  Tietokoneiden näytön värien ja fonttien sekä hiiren asetuksien muokkaaminen nä-

kötilanteen mukaan auttaa heikkonäköistä henkilöä. Suurempi näyttö saattaa auttaa ja 

näytön varren avulla näytön etäisyyden, korkeuden ja kallistuskulman säätäminen sujuu 

vaivattomasti ja saadaan ergonominen työskentelyasento. Lisälaitteiksi voi hankkia 

skannerin tai tekstin tunnistusohjelman. Niiden avulla painettua tekstiä voidaan muuttaa 

sähköiseksi ja lukea tekstinkäsittelyohjelmalla. Pistetulostimella voidaan tulostaa teks-

tinkäsittelyohjelmalla kirjoitettua tekstiä pistekirjoitukseksi. Uusimmissa matkapuheli-

missa ja taulutietokoneissa on kosketusnäyttö. Osaan niistä sisältyy maksuton suuren-

nusominaisuus, ruudunlukuohjelma tai koneääni. Lisäksi on saatavilla erikseen erillisiä 

näppäimistöjä. Langattomat kuulokkeet antavat vapautta laitteen käyttöön. (Näkövam-

maisen palveluopas, 2016, s. 27–29.) 

Kotitalousluokan hyvä yleis- ja kohdevalaistus helpottavat työskentelemistä, ja häi-

käisyn estämiseksi on asennettava suojat kohdevaloihin. Hyvä ilmanvaihto helpottaa 

työssä jaksamista. Kontrastien avulla voidaan suunnistautua sisätiloissa ja löytää kat-

seellaan sovitut kohteet. Työturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Kuten Malin 

(2011, s. 2006) mainitsee, oppiminen on kontekstisidonnaista. Toimivilla tiloilla on 
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opiskelijaa aktivoiva ja motivoiva vaikutus ja opiskelijat saadaan sitoutumaan oppimis-

prosesseihin. Oppimiskokemuksista voi tulla jaettuja kokemuksia. Korpela (2006) jat-

kaa, että näkövammaisen opiskelijan monet omatoimisuustaidot opitaan näönvaraisen 

mallioppimisen ja harjoittelun avulla. Taitoja tulee harjoitella arkisissa tilanteissa. Teh-

tävän ääneen kertominen kuvailevalla kielellä auttaa. (Korpela, 2006, s. 52–53.) 

Kotitalousluokassa erilaiset merkitsemistavat helpottavat tavaroiden, astioiden ja raaka-

aineiden löytämistä. Kaapistoissa ja laatikostoissa voidaan sisältöjen tiedottamiseen 

käyttää laminoituja kuvia, suuraakkosilla kirjoitettuja tekstilappuja tai pistekirjoituksella 

kirjoitettua teippiä, mikä voidaan liimata kuvan päälle. Kaikki ulosvedettävät laatikos-

tot, kaapin ovet, ulko-ovet, jääkaapin ovi ja lieden luukku tulee sulkea heti käytön jäl-

keen, muuten näkövammainen henkilö saattaa törmätä oviin.  

Erilaisilla merkitsemistyynyillä voida merkata liedet, mikroaaltouunin kytkimet, silitys-

raudan lämpöasteet, pyykinpesukoneiden ohjelmapainikkeet ja monia kohteita, joiden 

avulla näkövammainen opiskelija saa tiedon itselleen. Mittaamisen apuvälineenä puhu-

va vaaka auttaa tarpeellisen määrän mittaamisessa. Nestepinnan ilmaisin kertoo äänellä 

nesteenpinnan lasissa. Värin tunnistin tekstiilien huoltamisessa kertoo äänellä vaatteen 

värin helpottaen pyykin lajittelua ja omassa pukeutumisessa vaatteiden valintaa värin 

mukaan. Erilaiset vetomitat, esimerkiksi yhden litran mitta-astiassa on yleisesti vaakata-

sossa merkitty koholle viivat sisäpuolelle, josta voi tunnustella mittoja yhden desilitran 

väleillä. Mittalusikkasarjan käyttö kannattaa opetella. 

Ruoanvalmistusastioiksi kannattaa valita korkeareunaiset kattilat, kasarit ja kulhot. Sil-

loin vältytään ylimääräisiltä roiskeilta ja työskenteleminen helpottuu. Liukuestemuovia 

voi hankkia rullana, ja siitä voi leikata sopivan palan kulhon alle. Ruokaohjeet voidaan 

kirjoittaa pistekirjoituksella muoville, niin saadaan kestäviä ja pestäviä ohjeita omaan 

kansioon aakkosjärjestykseen. Mobiililaitteiden käyttäminen keittiössä on myös mah-

dollista, markkinoilla on muun muassa kohteen tunnistus -sovellus puhelimeen. Kohdet-

ta osoittaessa sovellus kertoo 30 sekunnissa mikä se on. Lisäksi Puolanen (2016) tuo 

esille hahmottamisen pulmiin vinkiksi, että aseta tavarat selkeästi esille, eikä tavarapal-

jouden keskelle. Karsi ja pelkistä tietyt tavarat käyttöön. Määritä jokaiselle tavaralle 

oma paikka, ja käytön jälkeen palauta tavarat paikoilleen. Tutkiessa painettua materiaa-

lia, käytä rajausta ja näytä materiaalista osa kerrallaan. Toisten ihmisten löytämisessä 

auttaa vaatteiden tunnistaminen tai äänen kuuleminen.  
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Vapaaehtoisten apua myöntävät monet yhteisöt, muun muassa seurakunnat, yhdistykset 

ja järjestöt. Vertaistukea – näkövammaiselta näkövammaiselle –  tarjoaa monet alue- ja 

paikallisyhdistykset toiminnallaan. (Näkövammaisen palveluopas, 2016, s. 29.) Mikko-

nen (2009) esittää, että vertaistukea voidaan tarkastella myös psykologisesti tai sosiolo-

gisesti yksilön tai ryhmän toimintana tai sosiaalipsykologisesti ryhmien sisäisenä vuo-

rovaikutuksena. Hän tuo esille väitöstutkimuksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon vä-

häisen roolin vertaistukitoiminnassa ja sen tiedottamisessa, jossa ensitieto ja sopeutu-

misvalmennus ovat tutuimpia terveydenhuollossa. Niihin käytetään julkista rahoitusta. 

Vertaistukiryhmät ja tukihenkilötoiminta ovat kolmannen sektorin toimintaa ja sisältö 

jää vieraaksi viranomaistoiminnassa. Vertaistukitoiminnasta poisjäännin syitä voivat 

tämän tutkimuksen mukaan olla pelko vammaiseksi leimautumisesta, taloudelliset syyt, 

pitkät välimatkat ja haluttomuus tutustua uusiin ihmisiin. Vertaistuki toimii tiedon välit-

täjänä, sekä parantaa palvelujen tarjontaa. Vertaistuella koetaan olevan oma merkityk-

sensä sairastuneiden sosiaalisen turvallisuuden, terveydenhoidon ja yleisen hyvinvoin-

nin lähteenä. (Mikkonen, 2009, s. 28–29, 185, 187–188.) 
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3 Sosiaalishaptisia menetelmiä  
 

3.1 Aistit ja aistihavainnot 
 
Aistit ovat silta ihmisen sisäisen tilan ja ulkomaailman välillä, koska aistit välittävät tie-

toa ympäristöstä. Aistit ohjaavat käyttäytymistä, vaikuttavat elintoimintoihin ja monet 

havainnot ovat elämälle tärkeitä. Ruoan ulkonäköön ja rakenteeseen ennakoivasti osal-

listuu näköaisti, ruoan aromiin tai hajuun hajuaisti, flavoriin eli maittoon osallistuu ma-

ku-, haju- (retronasaalihaju eli suun kautta havaittu haju) ja tuntoaisti, sekä ruoan läm-

pötilan aistimukseen tuntoaisti. Ruoan rakenteen aistittavuuteen osallistuu tuntoaisti 

kosketustuntona rakenteen pintakosketuksena, lihastuntona pureskelussa ja muun voi-

man käytön tuottamana ja kuuloaisti esimerkiksi ruokaa syödessä rapeutena. (Tuorila, 

Parkkinen & Tolonen, 2008, s. 10–11.) Suussa kielen makunystyrät tunnistavat makean, 

suolaisen, karvaan ja happamen kielen eri kohdissa.  

Näkövammaisista henkilöistä osa aistii valoa, joku erottaa hahmoja, joku hyödyntää jäl-

jellä oleva näköään tietyssä valaistuksessa ja joku lukee isokirjoitusta eli isoja kirjaimia. 

Syntymäsokeaa henkilöä kannattaa ohjata ja neuvoa hyvin perusteellisesti ja järjestel-

mällisesti kädestä pitäen. Näkövammaopetuksen tärkeimpiä periaatteita on moniaisti-

suus ja siinä korostetaan eri aistialueiden harjaantumista ja hyödyntämistä kuten käsillä 

tutkiminen, ympäristön kuunteleminen, haistaminen ja maistaminen, tunnusteleminen, 

erotteleminen, suunnistautuminen eri suuntiin, johtopäätöksien tekeminen, mielikuvien 

luominen tuntotiedon ja aistien avulla eri asioista, esineistä ja ympäristössä. Moniaisti-

nen lähestymistapa ja asioiden havainnollistaminen helpottavat opetuksen ymmärrettä-

vyyttä. (Kangasaho, 2006, s. 99, 101.) 

Näkövammaisen ihmisen kädet tulee saada aktiivisiksi ja omatoimisiksi tutkijoiksi. Kä-

sin koskettaessa pyritään saamaan se oivallus kohteesta, johon ne koskevat. Mitä her-

kemmät ja tutkivammat kädet ovat, sitä paremmin opiskelija pystyy saamaan tietoa kä-

sien kautta. Sormenpäillä pystyy tutkimaan kevyestikin asioita. Molempien käsien avul-

la tutkiminen antaa kokonaiskuvan kohteesta helpommin. (Korpela, 2006, s. 102.) Hen-

kilön oma tulkinta syntyy tutkimalla kohdetta, pienoismallia tai kohokuvaa käsin itse-

näisesti. Samalla saadaan tietoa tuntoaistin kautta materiaalista, lämpötilasta, kovuudes-

ta, muodosta, koosta ja painosta. Muitakin ominaisuuksia, kuten sileyttä, moniulottei-
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suutta ja rosoisuuta tulee esille. Henkilölle tarkentuu esineen käyttötarkoitus ja toiminta. 

Lisäksi esineen tuoksu tai ääni kertoo esineestä. (Lahtinen ym., 2009, s. 117.) 

Nielsen (1996) esittää, että näkövammaisen henkilön käden tuntoon rakentuvat strategi-

at tunnusteltaessa uutta esinettä. Useampi samanlainen toisto antaa varmuutta tuntea ja 

tutustua esineeseen. Esille tulee myös se, jos opettaja ohjaa omalla kädellä, henkilön kä-

teen ei jää tuntoaistina tätä kokemusta. Henkilö saattaa peruuttaa kätensä toisen käden 

päälle tai protestina ei halua koskea esineeseen omalla kädellään. Tällöin hän puolustau-

tuu ja yrittää suojella niitä strategioita joita hänelle jo on tullut.  Ainut suositeltava tapa 

on antaa henkilön itsensä tuntea esine omalla kädellään. (Nielsen, 1996, 29–31.) Bad-

deley (1986) tuo työmuistia käsittelevässään artikkelissa esille, että tehtäviin liittyvät 

lähestymistavat ovat sidoksissa työmuistiin, sen suorituskykyyn ymmärtää ja päätellä 

asioita. Visuospatiaalisessa toiminnossa, käden ja silmän yhteistyössä, havaitaan puut-

teita liittyen näköhavaintoon ja toimintaan. (Baddeley, 1986, s. 556–559.) Näkövam-

maisen henkilön toistuva esineiden tai toimintojen kertaaminen auttaa muistamaan niitä. 

Toistamalla toimintoa työmuisti muistaa aikaisemmat kosketukset ja liittää uuden toi-

minnan siihen.  

Klatzky ja Lederman (1987) tuovat esille, että itse havainnoimalla muun muassa esi-

neen materiaalia, painoa, muotoja ja kokoa, saa parhaiten tietoa tuotteesta.  Tyypillisiä 

tuotteen tunnustelemistapoja – tuotteen ollessa toisessa kädessä ja toinen käsi on vapaa-

na – on kahdella sormella, tuotteen pinnassa pyörivällä sivuttaisliikkeellä tunnustellen 

rakennetta tai yhdellä sormella painaen tuotetta tunnistaa rakenteen (kova, pehmeä). 

Tuotteen lämpötila voidaan tunnustella tuotteen ollessa tasolla, esimerkiksi pöydän 

päällä, staattinen tunnustelu, koko kädellä pintaa vasten. Tuotteen paino voidaan tun-

nustella laittamalla tuote kämmenen päälle, ja tunnustella koko kädellä painoa, ylös-alas 

heiluttaen pienellä liikkeellä. Rakenteellisista ominaisuuksista, esimerkiksi kaareva 

muoto voidaan tunnustella kahdella kädellä tuoden tuote käsien väliin. Tuotteen tarkkaa 

muotoa voi tunnustella seuraten kädellä sen muotoa, esimerkiksi pyöreä esine kädessä, 

niin peukalo-etusormiotteella seurataan ulkosyrjää. Tuotteelle voi tehdä toimintotestin, 

esimerkiksi laittamalla käden tuotteen sisään, niin saa tietoa tuotteesta. Tuotteen toi-

minnallisuus voidaan kokeilla liittämällä siihen muita kappaleita tai osia. Osia voidaan 

testata erityistoiminnolla liikuttelemalla lisäosaa. (Klatzky & Lederman, 1987, s. 134–

135.) 
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Tässä tutkimuksessa käytettävät käsitteet ja niiden merkitys esitellään alla olevassa tau-

lukossa 1. Lähteenä on käytetty Lahtisen (2008, s. 14–15) väitöstutkimuksessa olevaa 

hakemistoa, nimellä keskeiset termit ja merkitykset. 

Taulukko 1. Sanastoa kuvailuun liittyen (Lahtinen, 2008, s. 14–15). 

Käsitteet Merkitys 

Hapteemi (hapte-
me) 

Sosiaalishaptisen kommunikaation kehomuuttuja, kosketuksen osatekijä, 
haptiisin muodostaja. 

Haptiikka (haptics) Kosketuksen ilmeneminen, jossa tuntoaisti, iho, lihakset, jänteet ja maan 
vetovoima yhdistyvät koko kehon vastaanottaessa tietoa. 

Haptiisi (haptease) Sosiaalishaptisen kommunikaation keholle kosketuksella annettu yksittäi-
nen viesti. 

Kehokartta (body 
map) 

Keholle kosketuksella ilmaistu kohteen kuvaus, jonka vastaanottaja hah-
mottaa mielessään. 

Kohdeorientaatio Etukäteen sovittu paikan tms. ilmaiseminen keholla, jonka mukaan hah-
motetaan kohteen paikka 

Kontaktikosketus Kosketus keholle, joka ilmaisee vuorovaikutuksen alun. 
Kosketus Yleistermi ihon ärsytykselle, yleiselle kohdetta tutkivalle liikkeelle ja yh-

teisen liikkeen tekemiselle. 

Orientaatio Tilan, liikkumisen ja toisten henkilöiden kehojen suhteen hahmottaminen 
toiminnan perustana. 

Orientaatiopiste Kehokartassa suunnistautumispaikan hahmottaminen kosketuksen avulla. 

Osoitussormi 
(pointing finger) 

Yhden sormen liike, joka viestii suunnasta ja kohteesta.  

Sosiaalishaptiikka Keholle jaettu tietoa liikkeistä, asennoista, esineistä ja tilasta. 

Sosiaalishaptinen 
kommunikaatio 

Kosketuskäyttäytyminen, joka sisältää kosketuksen eri alueita, joilla vies-
titään kielellisiä, ei-kielellisiä ja ympäristön tietoa vuorovaikutuksessa 
olevien välillä. 

Sosiaalishaptinen 
tila 

Yhteisen toiminnan kautta koettu ympäristö. 

Sosiaaliset pika-
viestit 

Kosketuksella ilmaistu sosiaalinen, ympäristön ja toiminnan informaatio. 

Suuntakosketus Kosketus, jolla osoitetaan kohteen suunta ja sijainti. 
Taktiili Kosketus, joka havaitaan tuntoaistilla. 

 
 

 

3.2 Kuvailun menetelmiä 

 
Lahtisen, ym., (2009) mukaan kuvailulla vastataan kysymyksiin miltä joku näyttää, mitä 

joku tekee tai miltä jokin kuulostaa. Kuvailulla jaetaan visuaalista ja auditiivista tietoa 

ympäristöstä, kuten ihmisen toimintoja ja käyttäytymistä, esineitä, luontoa, sisä- ja ul-

kotiloja, liikennevälineitä, taidetta, musiikkia ja rytmiä, värejä, materiaalia, erilaisia 

muotoja ja ääniä. Kokonaisvaikutelman avulla pystytään paremmin hallitsemaan ympä-

ristössä tapahtuvia asioita. Kuvailulla täydennetään aistihavaintoja, se tukee ja vahvistaa 
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näköhavaintoja ja antaa tietoa kosketushavainnoille. Vastaanottajan kontaktin saaminen 

ympäristön kohteisiin helpottuu. (Lahtinen, Palmer & Lahtinen, 2009, s. 10, 12.)  

Kuurosokeille tapa kuvata tilanteita riippuu kuurosokeiden kielestä ja viestintäkyvystä. 

Kuvauksen lähtökohtana on muodostaa kuva ympäristöstä. Aloita sillä, mitä on tapah-

tumassa. Kuvaus on tärkeätä, mutta älä pelkää hiljaisuutta – ei ole luonnollista kuvata 

koko ajan. Kuvata ei ole sama kuin selittää jotain. Kuvauksen tulee olla puolueeton. 

Tärkeää on korostaa kokonaisuutta ja siitä siirrytään yksityiskohtiin. Kokonaisuus antaa 

kehyksen ja raamit, ja sisuksen kuvaus tulisi olla sarja yksityiskohtia. Puheen tulee olla 

ymmärrettävää. Kuvaus perustuu usein aikaisemmille tiedoille, jolloin pystytään itse 

hahmottamaan näön ja kuulon jäänteiden sekä muiden aistimusten kautta kohde. Ku-

vauksella voidaan täydentää muodostunutta kuvaa. Jos kohde on tuttu, käytetään koh-

teen nimeä suoraan. Myös menemällä lähelle kohdetta – jotta fyysisesti voi tuntea sen –  

on paras tapa antaa tietoa siitä. (Raanes, 2001, s. 4–6, 11.)  

Kuvailun sisällön laajuudet jaetaan neljään osaan: perusominaisuuksien ilmaisuun, pe-

ruskuvailuun, tarkkaan ja laajennettuun kuvailuun. Perusominaisuuksien ilmaisussa 

tuodaan esille kohteen ominaisuuksia, peruskuvailussa kohteen ja toiminnan kuvailua 

vastaanottajan tarpeisiin, tarkassa kerrotaan yksityiskohtien kuvailua ja laajennetussa 

kuvailussa edelliseen liittyy muu taustatieto kohteesta. Kuvailun kesto vaihtelee lyhyes-

tä ajasta pidempään. (Lahtinen, ym., 2009, s. 22–23; Lahtinen, 2010, s. 3.) Närä (2014, 

s. 24) tuo tutkimuksessaan jälkiruoan kuvailun tarkasti alhaalta ylöspäin, koska asiak-

kaalle jää paremmin mieliin mistä raaka-aineesta ja mausta aloittaa jälkiruoan syömisen. 

Raanes (2001, s. 11–12) tähdentää, että kuvaus on tarkkaa kuvaa tilanteesta. Vältä sano-

ja, jotka ovat positiivisia, negatiivisia tai emotionaalisia. Kuvauksen tulisi sopia tilan-

teeseen, ja sen on annettava tietoa, miten muut reagoivat tilanteessa. Epäonnistunut ku-

vaaminen voi tehdä kuvauksesta epäeettisen. Tilanteisiin osallistutaan tasavertaisesti.  

Esineelle piirtäminen tuo esille esineen kuviot ja se on jäljittelevää kuvailua. Jos koh-

teeseen ei voi koskea, käytetään piirtämistä kohteen edessä. Liike ilmaisee koon, suun-

nat ja muodot. Piirtäessä pöydän pintaan, vastaanottajan käsi tai sormi on aktiivisesti 

mukana ja tunnustelee tuotettuja liikkeitä. (Lahtinen, 2008, s. 68–69.)  
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Kuvailutilanteissa on aina kaksi tahoa, kuvailija ja vastaanottajana yksi henkilö tai vas-

taanottajaryhmä. Kuvailun tuottaminen tapahtuu reaaliaikaisesti, äänitettynä tai kirjoi-

tettuna etukäteen tai se voidaan tehdä jälkikäteen. (Lahtinen, 2010, s. 3) Raaneksen 

(2001, s. 11–12) mukaan kuvaus tulee suunnitella siten, että siitä tulee keino osallistu-

miseen ja saadaan yhteys muihin. Monologinen kuvaus sulkee yhteyden muihin pois. 

Kuvauksen tulisi olla ulospäin suuntautunutta ja mahdollistaa yhteydenottaminen mui-

hin. 

 

Kuvio 2. Kielen ja menetelmien mukaan kuvailua (mukaillen Lahtinen, Palmer & Lahtinen, 
2009, s. 42.)  

Laadin kuvio 2 mukaillen Lahtisen, ym. (2009, s. 42) esittämää kuvailua kielen ja me-

netelmien mukaan. Kielellinen kuvailu sisältää puheen, viittomat ja kirjallisen kuvailun 

kohteista. Haptiisit eli kosketusviestit, niiden keholle kuvailussa esille nousee piirtämi-

nen ja liike. Kuvailu äänellä sisältää äänikuvailun, äänimaiseman ja äännelmän käytön, 

kuten koputus tai mikroaaltouunin valmis-äänen. Haptiikkaa käytettäessä kuvailussa, 

mukana ovat maku- ja hajuaisti, lisäksi sisältäen tunnon ja liikkeen tutkiakseen kohdet-

ta. Kohde voi myös olla pienoismalli, esine, kuva tai kohokuva kohteesta, joita omilla 

käsillä liikkeen avulla tutkitaan. Tekninen tuki sisältää GPS-paikantimet, navigaattorit 

ja matkapuhelimet kohteen kuvailuun.  
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Raanes (2001) tuo esille kokonaisuuden ymmärtämisen. Hän nimeää sen kriittiseksi tie-

doksi. Tiedon valitsemisessa on oltava tarkka: mitä tietoa saa luovuttaa ja vielä tärke-

ämpänä, miten se tieto viestitään. Tunnelmatieto ilmapiiristä on tärkeää. Tavoitteena on 

tuoda tieto mitä tapahtuu ja miten tapahtuu. Tämän tyyppisten tietojen kerääntyminen 

antaa tunteen mukanaolosta ryhmässä ja tiedon todellisuudesta. Samalla lisätään kiin-

nostusta ja aktiivisuutta. (Raanes, 2001, s. 9–10.) Kun henkilöllä on aikaisempaa koke-

musta tutusta kohteesta, tieto auttaa ymmärtämään ja luo kohteesta kokonaiskuvaa. 

Henkilön ja kuvailijan mielierojen ollessa hyvin erilaisia, voi syntyä väärinkäsityksiä. 

Silloin kohde kuvaillaan uudestaan eri käsitteillä, samalla syventäen kuvailua. Lisäksi 

siitä on hyvä keskustella yhdessä. Muuttuvat tilanteet on hyvä kuvailla, ettei synny vaa-

ratilanteita, kuten tasoerot tai muut yllättävät toiminnot. (Lahtinen, ym., 2009, s. 12–

13.) 

Kuvailutulkkaus on tullut viime aikoina esille esimerkiksi elokuvien kuvailussa. Siinä 

visuaalinen ärsyke muutetaan puhutuksi kieleksi. Kohde vaikuttaa kuvailutulkkaukseen, 

ja äänen lisäksi voidaan käyttää selkään piirtämistä, koska se auttaa muotojen tai tilan 

hahmottamista. Silloin täydennetään sanallista informaatioita. Tulkkauksen toiveet vaih-

televat neutraalista tulkkauksesta tulkin itsensä likoon laittamiseen. Lähtökohdan keski-

pisteenä on aina kuvailutulkattava teos, mikä määrittelee kuvailutulkkauksen. Kuvailu-

tulkki valmistautuu tilanteisiin ennakkoon. tarvittaessa asiakkaille järjestetään kuulok-

keet tilaisuudesta riippuen. (Aaltonen, 2007, s. 1–9.)  

Kuvailua on tutkittu eri näkökulmista ja eri merkityksistä. Kokosin löytämistäni lähteis-

tä kuvailutekniikan vaiheita vuosien ajalta taulukkoon 2. Se havainnollistaa ajan kulues-

sa tullutta monipuolista tietoa kuvailusta, mitä edelleen tutkitaan. Kuvailutekniikan vai-

heita esiintyi muun muassa radiotoimittajan selostuksena puheella (1940), äänikuvauk-

sen kehittymisenä kuvien kuvailussa sanoiksi (1990), kuvailutulkkausoppaan julkaisuna 

(2000) ja väitöstutkimuksena haptiiseista ja hapteemeista (2008).  
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Taulukko 2. Kuvailutekniikan vaiheita vuosien ajalta. 
 

Vuosi Aiheita, sisältöjä, tutkimuksia Lähde 
1940 Radio Barcelona,  ensimmäinen toimittaja Gerardo 

Estebanin. 
Esteban, 2007, s. 179–189. 

1950 Tutkittu: Avaruudellisen näkemisen puuttuessa tarvi-
taan ruumillista yhteistyötä puheen kanssa. 

Révész, 1950, s. 176–182. 

1962 Passiivinen ja aktiivinen kosketus. Gibson, 1962, s. 477–491 

1980 Kuvailu on kuulonäkövammaisille ja kuurosokeille 
suunnatun viittomakielen tulkkauksen osa-alue, kou-
lutukseen kuuluva. 

Lahtinen, 2010, s. 1. 

1981 Artikkeli: kosketuksen merkitys ja erilaiset tuntemuk-
set kehon eri osissa, mm. intiimiyden tuntemus. 

Tobiason, 1981, s. 278. 

1982 Tutkimushankkeen artikkeli tuo esille haptisesti saa-
dun tiedon näkö- ja monivammaiselle. Se vaikuttaa 
tiedon laatuun ja määrään. 

Warren, 1982, s. 28 

1990 kehitys Euroopassa, äänikuvaus, jossa kuvat käänne-
tään sanoiksi 

Hernándes-Bartolomé & 
Mendiluce-Cabrera, 2004, s. 
264–277. 

1990-
2005 

Kehitetty ja ilmestynyt The Body Story-kehotarinat Lahtinen & Palmer, 2014, s. 
10. Lisäksi yhdessä muita 
julkaisuja. 

1996 Espanjan valtakunnallinen näkövammaisliiton julkai-
su:  Katalogi kaikista kuvailutulkatuista videotallen-
teista. 

Hernándes-Bartolomé & 
Mendiluce-Cabrera, 2004, s. 
264–277 

2000 ICT-kuvailutulkkausopas, ohjeita ja kuvauksien tul-
kintaa 

ICT Guidance on Standars for 
Audio Description, 2000 

2005  Kuvailutulkkikoulutus Suomessa opetusministeriön 
luvalla, organosointi Näkövammaisten Kulttuuripalve-
lu 

Lahtinen, 2010, s. 2 

2007 Tietopaketti kuvailutulkkauksesta esityksen järjestä-
miseen 

Aaltonen, 2007 

2008  Haptiisit ja hapteemit. Tapaustutkimus kuurosokean 
henkilön kosketukseen perustuvan kommunikaation 
kehityksestä. Sis., kielioppi, sosiaalishaptinen kom-
munikaatio. 

Lahtinen, 2008, väitös ja mui-
ta julkaisuja usean vuoden ai-
kana 

2010  Kuvailutulkkaussanat: englanniksi, audio description, 
AD, ruotsiksi syntolking. 

Yli-Kerttula, 2010, s. 10. 

2010 Auditiivisuus, visuaalisuus, haptiisit, kohteiden tutki-
minen ja kokeileminen: tiedon vahvistaminen 

Lahtinen, 2010, s. 5. 

2012 Artikkeli kuvailutulkkauksen säännönmukaisuudesta, 
toive yhdenmukaisuudesta ja äänen kuvausta 

Orero, 2012, s. 195–202. 

2012  Kuvataiteessa haptiisit, 2D ja 3D-tulosteet. Lahtinen, Palmer & Ojala, 
2012, s. 268–276 

2013  Haptiisien käyttöä Honkanen, 2013, s. 29–30. 

2017 Making Sense Through Hands. Desing and Craft Prac-
tice Analysed as Embodied Congnition.  
 

Croth, C. 2017, väitös 
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3.3 Kuvailun avulla orientoituminen tilaan ja tilanteisiin 

Tilaan orientoituminen helpottuu henkilön tietäessä tilasta, esineistä ja niiden sijoittumi-

sesta. Saatu tieto on toiminnan pohjana. Kuvailun avulla henkilön itsenäisyys kasvaa, 

tietoisuus toiminnasta lisääntyy, turvallisuuden tunne vahvistuu ja valinnan mahdolli-

suudet lisääntyvät yksilön hallitessa ympäristön perusasiat. (Lahtinen, ym., 2009, s. 10, 

12.) Jakeﬞs (2003) tuo esille ympäristön näyttäytymisen monimutkaisena ympärillämme 

kaikissa olosuhteissa ja sitä on vaikea ymmärtää. Ympäristö jakaantuu luontoon ja ym-

päristöön, jossa maailma on muuttunut ja ihminen käyttää sitä hyväkseen. Ympäristössä 

näemme aineellisia tuotteita, kuten talot ja kaupungit, tiet ja muita ihmisen rakentamia 

asioita. (Jakeﬞs, 2003, s. 26–27.)  

Heikentyneet aistit vaikuttavat tiedon saantiin ympäristöstä. Ympäristön kokoa, käyttö-

tarkoitusta, esineitä tai ihmisiä ei aistita. Tutustuminen tilaan voi tapahtua oppaan joh-

dolla tai itsenäisesti tai sitä voidaan kielellisesti kuvailla. Keholle piirrettäessä tilasta 

muodostuu mielikuvakartta. Se perustuu ympäristön, muotojen ja reittien keholliseen 

kokemukseen ja siihen voidaan liittää muita aistikokemuksia. Tilan kuvailussa aloite-

taan laajasta edeten yksityiskohtiin, jossa ensi kerrotaan pääasiat ja sen jälkeen yksityis-

kohdat. Tiloja voidaan ryhmitellä koon mukaan yleiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja yksi-

tyiseen tilaan. Tarkemmin voidaan vielä kuvailla yksittäisten kohteiden yksityiskohtia, 

kuten muun muassa liikkuvaa ja muuttuvaa kohdetta, poikkeavuuksia, vaaratilanteita ja 

tasoeroja, muuttuvia tilanteita ja toimintoja. (Lahtinen, 2008, s. 67; Lahtinen, ym., 2009, 

s. 47.)  

Uuden rakennuksen, huoneen tai tilan ovien läheisyydessä on yleensä nimikyltit. Jos ei 

ole, käytetään yleisiä tilan nimityksiä, kuten toimisto tai luokkahuone. Tiloihin siirryttä-

essä kuvailu aloitetaan seinien nimeämisellä, mikä perustuu seinän toimintaan tai tun-

nusteltaessa seinän pintaan, muotoon tai materiaaliin. Tilasta kuvaillaan kulkemisen rei-

tit, huoneen kalustus ja tilojen ahtaus tai väljyys huomioidaan. Pöytien ja istuinten ku-

vailussa käytetään perusmuotoja. Kuvailun jälkeen vastaanottaja hahmottaa tilan liik-

kumalla siinä itse, samalla saaden yksityiskohtaisempaa tietoa tilakokonaisuudesta. 

Huoneeseen tutustuminen voidaan suorittaa kiertämällä. (Lahtinen, ym., 2009, s. 73–

74.)  
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Näkövammaisen henkilön kanssa liikkuminen opastusotteella on turvallista. Opastuote 

on kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Opastusote liikkuessa. 

Raanes (2001) tuo esille, että nopea tapa saada kuulonäkövammaisen tutustumaan ti-

laan, on kävely ympäri huonetta. Aloita ovesta, mistä tulet huoneen sisään. Kulje sys-

temaattisesti huone ympäri esitellen se. Systemaattisesti siirryttäessä eteenpäin, tiedot 

on sijoitettu toisiinsa nähden. Mieti myös toiminnallisesti, mitkä asiat täyttävät tilaa, 

onko tila helppo tunnistaa, onko asioita niiden luonnollisessa paikoissa, ja kommentoi, 

jos jotain erityistä on erityisessä paikassa. (Raanes, 2001, s. 15.) Opastuksen aikana ke-

hon käyttö ja ympäristön viestien lukeminen kuuluvat sosiaalishaptiseen kommunikaa-

tioon. Joskus on nopeaa ja tarkoituksenmukaista antaa tietoja suoraan kehokontaktissa. 

(Lahtinen, 2008, s. 69.)  

Kuvailun voi valmistella etukäteen tai se voi olla spontaania eli tilanteessa tuotettua, ku-

ten yhdessä liikkuessa kohteessa. Järjestelmällisen kuvailun voi aloittaa itsestä poispäin 

tai ulkoa itseen päin, sisältä ulospäin tai ulkoa sisäänpäin, ylhäältä alaspäin tai alhaalta 

ylöspäin, edestä taaksepäin tai takaa eteenpäin, vasemmalta oikealle tai oikealta va-

semmalle päin. Useat näkövammaiset haluavat kuvailun itsestä poispäin tehden mieles-

sään karttaa samalla kohteesta. Etene loogisessa järjestyksessä. Tilojen kuvailu itsestä 

ulospäin on selkeää. (Lahtinen, ym., 2009, s. 22–23; Lahtinen, 2010, s. 3.) 

Puhella ilmaistaessa käytä selkeästi puhetta, esimerkiksi suuntia kuvailemalla voidaan 

sanoa ”Mene suoraan eteenpäin ja tulet seinän viereen.” Kuvailussa käytettävät pro-

nominit – tämä, tuo, tuolla – on hyvä liittää asiayhteyteen. Pidemmällä olevan kohteen 

voi tarkemmin kuvailla lähellä kohdetta. Silloin kuvailusta tulee tarkkaa. Katseella il-

maistun suunnan näyttämiseen liittyy pään liike kohti esinettä. Pimeässä tilassa valot, 
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varjot ja kontrastit toimivat suunnan osoittamisessa. Taskulamppua voidaan käyttää 

kohteen osoittamiseen ja kontrastierot kohteessa tuovat esille kohteen vastaanottajan 

hahmottaessa sen. Lattian opasteraidat helpottavat reitin suunnistamisessa. (Lahtinen 

ym., 2009, s. 22–23, 131.)  

Kellotaulun käyttäminen kertoo suunnan ja sijainnin helposti. Sitä voidaan käyttää kah-

della tavalla. Ensinnäkin, vastaanottaja voi olla osana kellotaulun keskellä, osana ympä-

röivää tilaa. Käytettäessä huomioi henkilön keskikehon orientaatiopiste. Henkilön edes-

sä on kello 12 ja takana kello 6. Käytä tasatunteja. Kellotaulun käytössä ilmaistaan koh-

de, kohteen taso ja kellonaika tai etäisyys. Toiseksi, kehon eri osiin piirrettyyn kellotau-

luun kuvailijan sormi osoittaa suunnan ja kelloaikaa ei tarvitse lausua erikseen. Kello-

taulu mahdollistaa suunnan löytämisen itsenäisesti. Se on helppo käyttää ja säästää hen-

kilöiden energiaa. Sitä voidaan käyttää monissa tilanteissa, kuten ulkona ympäristön, 

näköalan, nähtävyyksien löytämiseen, tilan kuvailussa osoittaessa pöytää, tuoleja ja 

oven suuntaa, esineen paikantamisessa, pudonnen esineen löytämisessä, sosiaalisissa in-

formaatioissa sijainnin ja lähestymisestä kerrottaessa, jolloin näkövammainen voi kään-

tyä tulijaa kohden, opastuksessa ja harrastuksissa, uunin lämpötilan kertomisessa ruoan, 

juoman ja aterimien sijainnissa. Puhaltaminen suunnannäyttäjänä antaa monta mahdolli-

suutta tiedottamiseen, kuten suunnan, läheisyyden, korkeuden, ja käytöstä tulee sopia 

yhdessä vastaanottajan kanssa. (Lahtinen ym., 2009, s. 132–136.)  

Näkövammaisen henkilön kanssa suuntien kertomisessa tulee olla tarkka, esimerkiksi 

käyttämällä vasen ja oikea -sanoja. Kellotaulun käyttäminen suunnistautuessa tai esitel-

lessä eri kohteiden sijainteja tai lautasannoksesta ruokalajeja on kätevää. Ilmansuuntia 

käytetään myös suunnistautumiseen. 

 

Syntymästään sokeat henkilöt harvoin kykenevät integroimaan ja koordinoimaan laajan 

ympäristön elementit oikein ja täsmällisesti. Tilaan tutustumisissa on paljon eroja. Joi-

denkin on helppo tarkastella ympäristöä kokonaisuutena, toiset sitoutuvat reitin muis-

tamiseen ja reittejä reunustaviin linjoihin ja maamerkkeihin. Suunnistautuminen tilassa 

kehittyy henkilön oppiessa liikkumaan tarkoituksenmukaisella tavalla kohteesta toiselle. 

Se perustuu kykyyn tunnistaa maamerkit ympäristöstä ja muita vihjeitä ja ymmärtää mi-

ten niiden keskinäisen sijainnin hahmottamisen avulla voi muodostaa alueesta käsityk-

sen. (Hirn, 2006, s. 161).  
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3.4 Keho kuvailun ilmaisijana    
 

Keholle piirtämisessä kehon ihon kautta tunnistetaan kuvailu. Piirtäminen hahmottaa 

kuvailua ja sillä saadaan tietoa tilasta, esineistä ja tapahtumien suunnasta ja sillä voi-

daan tukea ja täydentää vastaanottajan havaintoja. Piirtäminen on nopeaa ja säästää tie-

don siirtämiseen kuluvaa energiaa. Yleisesti piirretään yhdellä sormella, halutessa vaik-

ka kahdella kädellä. Kuvailija tuottaa kädellään ympäristön visuaalisia muotoja, ihmis-

ten käyttäytymistä, taidetta ja toimintaa. Vastaanottaja hahmottaa muodot, suunnat, 

suuntien kohtaamiset ja koot. (Lahtinen, ym., 2009, s. 47, 127; Lahtinen, 2010, s. 7).  

”Laajasti ajateltuna kuvailuun liittyvät läheisesti haptiisit eli kosketusviestit ja hapteemit 

eli kosketuksen kielioppi”, toteaa Lahtinen (2010, s. 3). Haptiisit muodostuvat keholle 

kosketuksella ja liikkeellä tuotetuista viesteistä. Sosiaalishaptinen kommunikaatio muo-

dostuu tästä. Haptiisien tuottamista keholle kutsutaan hapteeramiseksi. Tavallisimmat 

kohdat kehossa ovat kädet ja käsivarret, olkavarsi ja yläselän alue. Tekopaikat ovat si-

doksissa sen hetken toimintaan ja tilaan, huomioiden toiminnan helppous. Haptiisien 

käyttäminen perustuu luottamukseen, sovittuihin menetelmiin ja kunnioittamalla henki-

lön yksityisyyttä.  

Saatu tieto vahvistuu yhdistettyinä auditiivisuus, visuaalisuus, haptiisit, kohteiden tut-

kimiset ja kokeilemiset. Piirrettäessä käteen voidaan piirtää vastaanottajan sormella tai 

omalla sormella vastaanottajan sormen seuratessa piirtäjäsormea. Vastaanottajan sormi 

voi olla kuvailijan sormen alla, yllä tai vieressä. Sormen liikkuessa piirtämisen mukaan, 

hän saa kosketustiedon ihon pinnalta ja liikeratojen kokemuksen sormen liikkeestä. Kä-

teen voidaan piirtää kämmenen pohjalle tai käden selän puolelle. Haptiisien avulla vas-

taanottaja saa tietoa kehonsa kautta. (Lahtinen, 2008, s. 68–69, Lahtinen, ym., 2009, s. 

116; Lahtinen 2010, s. 5; Lahtinen & Palmer, 2014, s. 19.) Tallis (2003, s. 201) tuo esil-

le artikkelissaan ihmisen käden monipuolisuuden: käsi toimii, tietää ja puhuu. Käsissä 

on suurta voimaa ja hienovaraista ketteryyttä. Tuntoaistin kautta esineet, kohteet ja asiat 

tunnetaan ja toimitaan tarvittavalla tavalla. Käsistä saa työntövoimaa, puristusvoimaa ja 

herkkyyttä.  

Tavallisimmin ymmärrettäviä haptiisejä voivat olla esimerkiksi käännökset oikealle tai 

vasemmalle. Kehon ohjaavista liikkeistä on apua, koska ne ovat kehon luonnollisia liik-

keitä, vartalon taivutuksia haluttuun suuntaan. Sanalliset selitykset voivat olla pitkiä ja 
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vaikeaselkoisia, joten nopeampaa on kuvailla asioita piirtämällä. Selkään voi piirtää iso-

ja kohteita tai käytettävissä vaatteissa voi olla ommeltuna esimerkiksi tilan pohjapiirros, 

jota hyödynnetään kuvailussa. Kämmeneen voi kätevästi piirtää ruokalautasella olevien 

ruokalajien sijainnit. Haptinen etäisyys on hyvä pitää mielessä, ettei tule sekaannusta. 

Kuvailevalla kädellä, käsi kädessä voi ilmaan piirtää halutun kuvion tai erilaisia muoto-

ja. Se havainnollistaa hyvin kohdetta. (Honkanen, 2013, s. 29–30.) Haptinen etäisyys 

tarkoitetaan riittävää väliä piirroksessa.  

Haptiikka kuvailun osana tarkoittaa kohteiden tutkimista itsenäisesti tai yhdessä kuvaili-

jan kanssa. Silloin havainnointi pitää sisällään henkilön kosketus-, liiketiedon ja paino-

voiman antamat tiedot. (Lahtinen, 2010, s. 3–4.) Révész (1950) on tutkinut asiaa aikai-

semmin ja todennut, että avaruudellisen näkemisen puuttuessa tarvitaan luonnollisesti 

ruumiillista yhteistyötä puheen kanssa. Tarvitaan sanojen tueksi muun muassa käsiä, 

joilla kosketaan muun muassa reliefejä, torsoja ja rintakuvaveistoksia. Näillä havainnol-

listaan sanoja. (Révész, 1950, s. 176–182.) 

Gibson (1962) on tutkinut passiivista ja aktiivista kosketusta. Passiivisessa kosketukses-

sa esimerkiksi painetaan ihoa vasten kiinteä esine. Tuloksissa mainitaan, että ympyrän, 

kolmion ja neliön muodot oli vaikea tunnistaa esineestä. Aktiivisessa kosketuksessa ää-

riviivoja sormilla piirtämällä tunnistettiin esineen ääriviivat paremmin. Kun henkilö 

koskettaa jotain sormillaan, hän tuottaa stimulaation. Hänellä on objekti, jota hän kos-

kettaa. Ympäristö ei muutu, ainoastaan annetaan ärsykkeitä ympäristöstä.  Passiivinen 

kosketus on pelkkää herätettä reseptorien ihoon ja sen alla oleviin kudoksiin. Aktiivi-

seen kosketukseen henkilö käyttää niveliään ja jänteitään saaden uusia ja muuttuvia ku-

viota iholla. (Gibson, 1962, s. 477–491.) Lahtinen (2008, s. 30) tuo esille kosketusta-

pahtuman itsenäisenä toimintana tai se voi tapahtua vuorovaikutuksessa toisen kanssa. 

Henkilön koskettaessa itse kohdetta, on se aktiivista toimintaa tekijän näkökulmasta tai 

toisen koskettaessa häntä, se on aktiivista ja/tai aktiivista toimintaa vastaanottajan näkö-

kulmasta. Aktiivinen merkityksellinen kosketus on kyseessä silloin, kun kommunikaa-

tiotilanteessa lähettäjä koskettaa vastaanottajaa. 

 

Närä (2014) on opinnäytetyössään selvittänyt tapaustutkimuksena, miten kuvailun ja 

selkään piirtämisellä esitellään ruoka-annokset henkilölle, joka on puheella kommuni-

koiva kuurosokea. Henkilö saa mielikuvan annoksesta. Tuloksien avulla voidaan esitellä 
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annosten elementit. Kuvailussa käytetään haptiiseja ja hapteemeja. (Närä, 2014, s. 21–

34.) 

Esine voidaan ojentaa näkökentän kautta tai ojentaa suoraan käteen. Samalla ilmaistaan 

kielellisesti antamisen suunta. Ojennettaessa esimerkiksi kahvia, suullinen ilmaisu antaa 

tiedon kahvin olemassaolosta henkilökohtaisessa tilassa, jolloin vastaanottaja katseel-

laan tai kädellään etsii kahvikupin. Kahvikupin tarkka sijainnin ilmaiseminen jää pois, 

joten paikannettavuus jää vastaanottajalle. Yhteinen kosketus toiminnan aikana säästää 

esineen etsintäaikaa. Ohjaavan käden avulla voidaan tutkia esineitä ja se on yhteistä 

toimintaa toisen kanssa. Ohjaava käsi on tutkivassa käsimuodossa ja esinettä kuvaillaan 

käden liikkeillä. Vastaanottajan käden seuratessa ohjaavaa kättä saadaan tietoa tutkitta-

vasta liikesuunnasta. (Lahtinen, 2008, s. 68–69.) Nielsenin (1996, s. 29–31) mukaan oh-

jaava käsi liikkuu kevyesti esineen pinnalla ja vastaanottajan sormet seuraavat sitä ja 

toisen käden sormet voivat tutkia esinettä.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on tutkia, millä tavoin kuvailu ja haptiisit ovat 

mukana näkövammaisen opiskelijan oppimistilaan orientoitumisessa ja opiskelijan ruo-

anvalmistuksen oppimisessa. Lisäksi tutkitaan, miten eri aistit ovat näkövammaisen 

opiskelijan käytössä ruoanvalmistustilanteissa.  

Malin (2011) on väitöstutkimuksessaan tutkinut opetustilojen toimivuutta oppimisen 

vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Kotitalouden tunneilla työskennellään pienissä 

ryhmissä ja oppimisympäristön tulisi tarjota hyvät mahdollisuudet oppimiselle. (Malin, 

2011, tiivistelmä.) Kotitalousopettajan koulutuksen perustehtävänä on kotitalouteen liit-

tyvän monipuolisen osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen. Ruoanvalmistuksen 

opettamisen yhtenä tavoitteena on kriittisesti tarkastella mihin asioihin tulee kiinnittää 

huomiota työssään. Kotitalousopetus on käytännönläheistä ja sen tavoitteena on antaa 

välineitä niin toimintaan kuin ajattelutaitoihinkin, myös opiskelijan arjen valintoihin. 

(Soljanto & Palojoki, 2015, s. 121–122.)   

Näkövammaisille opiskelijoille tuttu oppimistila antaa turvallisuuden tunteen, kun tun-

tee työskentely-ympäristön, osaa liikkua tilassa, tiedostaa paikalla olevat henkilöt ja 

tunnistaa välineet ja raaka-aineet. Oppimisen ja harjoittelun myötä itsenäisyys ruoan-

valmistamisessa lisääntyy. Näkövammaisena henkilönä ajan tarve toimissa lisääntyy, 

koska näköaisti ei ole käytössä. Törrönen ja Onnela (1999) tuovat esille ihmisen saavan 

80 % kaikesta informaatiosta silmien kautta. Näköaisti on hallitseva aisti ja heik-

konäköiset turvautuvat liikkuessa jäljellä olevaan näköön mahdollisimman paljon. Hen-

kilön itsensä on tärkeää ymmärtää oman näön riittävyys eli mitä näkee ja milloin ei pys-

ty näköönsä luottamaan. Toiminnallista näönkäyttöä pystytään harjoittelemaan erilaisis-

sa ympäristöissä. (Törrönen & Onnela, 1999, s. 21.) 

 

Tutkimuskysymykset ovat 

1 Millä tavoin kuvailu ja haptiisit ovat mukana näkövammaisen opiskelijan oppimisti-

laan orientoitumisessa? 

2 Millä tavoin kuvailu ja haptiisit ovat mukana näkövammaisen opiskelijan ruoanval-

mistuksen oppimisessa? 

3 Miten eri aistit ovat käytössä näkövammaisen opiskelijan ruoanvalmistustilanteissa? 
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Laadin tähän kuvion 3 kuvainnollistamaan tutkimustehtävää. Mukana on kolme näkö-

kulmaa. Kuviossa kuvailijat ovat reunoilla ja keskellä on opiskelija. Kaikkia ympäröi 

fyysinen oppimistila. 

 

Kuvio 3. Tutkimuskysymysten näkökulmat tässä tutkimuksessa.  

 

Tässä tutkimuksessa oppimistilaan orientoituminen tapahtuu vasemman puolen kuvaili-

joitten avulla. Kuvailijana ovat viittomakielen tulkit ja ammatillinen erityisopettaja, jot-

ka kuvailevat puheen ja haptiisien avulla opetuskeittiön. Ruoanvalmistustilanteen kuvai-

lee puheella ja haptiiseilla ammatillinen erityisopettaja. Silloin ollaan opetuskeittiön si-

sällä ja päästään lähelle opiskelijan henkilökohtaista tilaa. Kuvion keskellä on kuvattuna 

näkövammainen opiskelija, joka on sokea tai syvästi heikkonäköinen. Opiskelijan aisti-

havaintojen avulla tutkitaan miten eri aistit ovat käytössä ruoanvalmistustilanteissa. 

Opiskelija käyttää auditiivisuuttaan, visuaalisuuttaan ja haptiikkaa – tunto-, liike-, haju- 

ja makuaisteja – ruoanvalmistustilanteissa.  

Laatimassani kuviossa 4 seuraavalla sivulla esitän vielä tarkemmin tutkimuksen ytimen. 

Tilanne on koulun alkaessa, jossa uusi opiskelijaryhmä on tutustumassa oppilaitoksen 

tiloihin. Tarvitaan henkilökuntaa opettajan lisäksi opastamaan näkövammaisia opiskeli-

joita. Tiloihin tutustuessa käydään opetuskeittiössä, jossa opiskelija toivoo esiteltäväksi 

maustekaapin. Opetuskeittiöön tutustumisen jälkeen tulee ensimmäinen hetki kotitalou-

den opinnoissa. Opettaja kuvailee tarvittavan suolapurkin maustekaapista.  
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Kuviossa 4 tuon esille, mitä vaihtoehtoja viittomakielen kuvailijalla on mielessä maus-

tekaapin sisällöstä. Ensimmäisenä mieleen tulee kaupan hyllyllä oleva suolapaketti, sen 

jälkeen kodista löytyvät suolasirotin ja maustemylly. Tarvitaan yhteistä keskustelua, 

kun maustekaapin ovi avataan oikean tuotteen kuvailuun puheella. 

 

 

Kuvio 4. Kuvailtavien mielikuvat kuvailijoilla ja opiskelijalla. 

Ruoanvalmistustilanteessa opettaja tietää koulun maustepurkkien ulkoasun ja kuvailee 

sen. Suola on Pilttipurkissa, koska suurisuisesta purkista on helppo mitata maustetta. Li-

säksi se on merkattu asianmukaisesti. Näkövammaisen opiskelijan näkymä kohteesta 

vaihtelee, riippuen näkövammadiagnoosista. Kuviossa se on samea, minkä oloinen nä-

kymä saattaa olla vaikeasti heikkonäköisellä henkilöllä. Tämän takia kuvailijan tulee 

kuvata puheella tarkasti kohde ja lisätä siihen haptiisit, jotta näkövammaiselle opiskeli-

jalle muodostuu kohteesta oikea kuva. Opettaja voi haptiisilla piirtää opiskelijan selkään 

maustepurkin kuvion, jonka opiskelija tuntee tunto- ja liikeaistina. Tämän tutkimuksen 

tarkka merkitys nousee tämän kuvion avulla esiin lukijalle.  

Rajaan tutkimustehtävän käsittelemään oppimistilaan orientoitumisen eräässä pääkau-

punkiseudun erityisammattioppilaitoksen tiloissa. Paikkana on koulun opetuskeittiö. 

Toinen rajaus on opiskelijan tekemät ruoanvalmistuksen tehtävät. Ruokalajeina ovat 

makaroni-jauhelihalaatikko ja jauhelihakastike. Ruokaohjeet ovat liitteessä 1. Ne vali-
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koituivat lähes samojen raaka-aineiden valintojen perusteella ja eri kypsennysmenetel-

mien mukaan. Ruoanvalmistustilanteissa ei tutkita ruoanvalmistuksen työskentelytapoja 

ja ergonomiaa tai raaka-ainetuntemusta, vaan kuvailun ja haptiisien esiintymistä siinä. 

Kolmas rajaus on opiskelijan omat aistikokemukset ruoanvalmistuksen aikana, eli miten 

hän kuule, näkee ja miten opiskelija käyttää haptiikkaa eli tunto-, liike-, maku- ja haju-

aisteja oppimisessa. Kolmannessa rajauksessa on opettajan puheäänellä kuvailu rajattu 

pois, jäljelle jäävät muut opiskelijan kuuloaistilla kuulevat äänet.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 29 

5 Aineiston keruu ja analyysi 
 

5.1 Tutkimuksen konteksti ja tutkittavat  
 

Tutkimus suoritettiin eräässä pääkaupunkiseudun erityisammattioppilaitoksen oppimis-

tilassa, josta on kuva 2. Tilasta käytetään nimitystä valmentavan opetuskeittiö. Sen pin-

ta-ala on 60 m2, joka jakaantuu opetuksessa ruokailutilaan ja kolmeen työpisteeseen. Se 

on suunniteltu opiskelijoille, jotka ovat erityistä tukea tarvitsevia.3  

 

 
Kuva 2. Opetuskeittiö.    

 

Oppimistilan informaatiota lisäävät tilassa käytettävät erilaiset opasteet kaappien ovissa 

ja laatikostoissa, joissa sisällöt esitellään kuvien, pistekirjoituksen ja suuraakkosten 

avulla. Valaistuksen muuntomahdollisuus työskentelyvalaistuksessa – hämärästä kirk-

kaaseen ja kohdevalot työpisteissä – helpottavat työskentelemistä. Käytän tässä tutki-

muksessa oppimistilasta nimitystä opetuskeittiö.  

 

                                                 

3 Tilastovuoden 2013 (suluissa vuosi 2012) mukaan erityisopetuksen uusia opiskelijoita oli 7 
823 (7 611), erityisopetuksen opiskelijat yhteensä 20 905 (21 176), ja erityisopetuksen tutkin-
non suorittaneita oli yhteensä 3 891 (863) (Vipunen, 2016a). Tutkinnon suorittaneissa erityis-
opiskelijoiden määrä oli vähentynyt edelliseen vuoteen mennessä. Vuoden 2015 mukaan amma-
tillisen erityisopetuksen uusien opiskelijoiden osuus, muiden opiskelijoiden kanssa samassa 
ryhmässä (integroituna) opiskeltaessa oli 5,5 % (Vipunen, 2016b). 
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Tutkimuksen osallistuneita henkilöitä kutsutaan informanteiksi. Heidät esitellään taulu-

kossa 3.  

Taulukko 3. Tutkimuksen informanttien esitteleminen. 

Informant-
tikoodaus 

Informantti Taustatiedot 

k1 Ammattina 
viittomakielen 
tulkki. 

Suomalainen naishenkilö. 

k2 Ammattina 
viittomakielen 
tulkki.  

Suomalainen naishenkilö. 

k3 Ammatillinen 
erityisopettaja. 

Suomalainen naishenkilö, asiantuntija näkövammaispedagogii-
kassa (liikkumistaito, pistekirjoitus ja -lukeminen, atk-
apuvälineet, tietotekniikka, liikunta, sosiaaliset tilanteet, vuoro-
vaikutustaidot). 

k4  Ammatillinen 
erityisopettaja. 

Suomalainen naishenkilö, asiantuntija näkövammaispedagogii-
kassa (ravitsemisalalla arjen taidot, sosiaaliset ja vuorovaikutus-
taidot). 

o1 Opiskelija 
pääkaupunki-
seudulta. 

Suomalainen, 25-vuotias mies. Näkövammana Leberin geenipe-
rimä.4 Oma näkötilannekuvaus: ensimmäiset 24 vuotta näkö oli 
hyvä, ja siitä yhden vuoden kuluttua näkö hävisi kolmessa päiväs-
sä, ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”,  odottamatta. Silmälääkäri 
todennut sokeaksi, haitta-aste on 95%. Toimii äänen avulla. Hah-
mottaa ympäristöä valon kajon perusteella, kirkkaassa hahmottaa 
paremmin. Työskennellessä opetuskeittiössä ei näe mitään. 

o2 Opiskelija 
pääkaupunki-
seudulta. 

Ulkomaalainen, 23-vuotias mies. Asunut Suomessa 10,5 kuukaut-
ta. Näkövamma sijoittuu vaikeasti heikkonäköiseksi. Hän ei osan-
nut nimetä näkövammadiagnoosiansa lääkinnällisesti. Oma näkö-
tilannekuvaus: Näkövamma on ollut lapsesta saakka, ja näköti-
lanne on pysynyt samanlaisena. Näkee 10 astetta ja haitta-aste on 
90%. Pimeällä, yöllä ei näe ja päivällä, valossa näkee vähän. 
Kontrastit auttavat erottamaan esineitä tai henkilöitä toisistaan.  

o3 Opiskelija 
pääkaupunki-
seudulta. 

Ulkomaalainen, 37-vuotias mies. Asunut Suomessa perheineen 
1,5 vuotta. Näkövammana on glaukooma5. Hänellä on lapsesta 
saakka ollut tämä. Oma näkötilannekuvaus: olen sokea, en näe 
mitään.   

                                                 

4 Leberin tauti on perinnöllinen näköhermosurkastuma ja se johtaa vaikeaan pysyvään näkö-
vammaisuuteen. Periytyy äidin välityksellä, valtaosa sairastuneista on miehiä. Sairauden alku 
15–35 vuotiaana. Perifeerinen näkökenttä näköalue yleensä säilyy hyvänä helpottaen liikkumis-
ta. (Nikoskelainen, Mäntyjärvi & Puomila, 2006; 122:2629–35.) 

 
5 Glaukooma on näköhermosairaus ja alkaa jo lapsuudessa. Lievänä se paljastuu vasta aikuise-
na. Hoitamattomana johtaa näön heikkenemiseen. Vauriot ilmenevät toiminnallisina häiriöinä 
näkemisessä, kuten käytännön tehtävien suorittamisessa ja liikkumisessa. (Nikoskelainen, Män-
tyjärvi & Puomila, 2006; 122:2629–35; Näkövammaisten liitto ry.) 
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Informanteista kolme toimi opetustilan kuvailijana, ja käytän heistä informanttikoodaus-

ta k1, k2 ja k3. Heillä oli kolme henkilöä asiakkaina, jotka olivat oppilaitoksen henki-

löstöä. Näissä tilanteissa oma roolini oli toimia videokuvaajana. Ruonvalmistuksen ku-

vailijana toimi tutkija itse eli ammatillinen erityisopettaja, ja käytän koodausta k4.  

Ruoanvalmistustehtävien tekijöinä oli kolme informanttia, jotka olivat näkövammaisia 

opiskelijoita. Heidät on koodattu o1, o2 ja o3. Videotallennukset suorittivat toimintate-

rapeuttiopiskelija (to1), terveydenhoitajaopiskelija (te2) ja opettaja (k4). Tutkija toimi 

muina aikoina havainnoitsijana videointitilanteissa.   

Tämän tutkimuksen aihe sisältyy toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen val-

mentavassa6 koulutuksessa käytettävään opetussuunnitelmaan (Opetushallitus, 2015.) 

Tässä tutkimuksessa käsitellään valinnaista koulutuksen osaa – Arjen taitojen ja hyvin-

voinnin vahvistaminen (Opetushallitus, 2015, s. 2, 9). Tähän tutkimukseen liittyvä kou-

lukohtainen opetussuunnitelma on esitelty liitteessä 2. Oppilaitoksen nimeä ei tässä tut-

kimuksessa mainita. Valinnaisen osan sisällöistä ruoanvalmistus liittyy tämän tutkimuk-

sen tutkimustehtävään.  

Tutkimuksen teon aikana minulla on ollut mahdollisuus keskustella työyhteisöni toimin-

taterapeuttiopiskelijoiden kanssa toukokuussa 2015, näkövammaispedagogien kanssa 

marraskuussa 2015 ja tammikuussa 2017, Riitta Lahtisen (R. Lahtinen, henkilökohtaiset 

tiedonannot 4.3.2015; 6.2.2017, 16.2.2017) ja Ilkka Pirttimäen (I. Pirttimäki, henkilö-

kohtainen tiedonanto syksyllä 2015) kanssa. Lisäksi olivat keskustelut kuvailutulkkien 

tilaisuuksissa Näkövammaisten Kulttuuripalveluiden tiloissa (29.11.2014; 28.11.2015). 

Monipuolisten keskustelujen antia tuon esille luvussa 7, koska keskustelujen antia voi-

daan soveltaa tuloksien kanssa kotitalousopetukseen.   

 

 

                                                 

6 Koulutuksessa on yhdistetty valmistavaa, valmentavaa, ohjaavaa ja kuntouttavaa koulutusta. 
Koulutuksen tarkoituksena on muodostaa perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen toi-
miva, yhtenäinen koulutuskokonaisuus, jossa huomioidaan erilaisten kohderyhmien erityistar-
peet. Valmentava koulutus mahdollistaa joustavan siirtymisen yksilöllisiä opintopolkuja pitkin 
ammatilliseen perustutkintoon samalla vastaten koulutustakuun tavoitteisiin. (Opetushallitus, 
2015, 11.)  
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5.2 Tutkimusaineiston keruun menetelmät 
 

Tutkimusaineiston keruun menetelminä olivat videotallenteet. Korvela (2003, s. 31, 

165) on tutkimuksessaan tarkastellut arkipäivän toimintoja.  Eduiksi voidaan mainita 

niiden tekevän näkyviksi asioita, joita saattaa toimijoilta itseltään jäädä huomaamatta.  

Videokamera taltioi visuaaliset ilmiöt objektiivisesti. Havainnoija pystyy palaamaan al-

kuperäiseen tilanteeseen aina uudestaan tarkastamaan saadut tiedot. Jos tulee myöhem-

min kysymyksiä liittyen aineistoon, asiat voidaan helposti tarkastaa. Heikkoutena saat-

taa olla äänen laatu litteroidessa videotallennetta. Silloin voi jäädä jotakin merkittävää 

kuulematta. Videoinnin aloituksessa on tarkistettava kameran sijainti ja kuvattava ko-

konaisuuksia. Myös kameran läsnäolo tilanteissa saattaa jännittää kuvattavia. Ollessaan 

tarkkailun kohteena, voi käytös muuttua. Totuttautuminen kameraan voi ehkäistä tätä. 

Videoitu aineisto mahdollistaa avoimuuden analyysille, koska muutkin kuin tutkija itse 

voivat sitä tarkastella. Paikalla olleen tutkijan välitöntä kokemusta ei voi välittää yksin 

videotallenteen kautta. Tekniikka tarjoaa tutkijoille tehokkaan kanavan poimia tietoa ja 

merkityksiä tutkittavasta aiheesta.  (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006; Golde-

man, Ericson, Lemke ja Derry ,2007, s. 15.)  

Tässä tutkimuksessa luonnollinen valinta oli käyttää aineiston keruuseen videointia. Vi-

deotallenteet olivat helposti siirrettävissä tietokoneelle jatkokäsittelemistä varten. Tal-

lenteita on mahdollista katsoa uudelleen ja uudelleen. Niitä voi pysäyttää tarkentaakseen 

havaintojaan itse tutkijana tai katsoessa yhdessä asiantuntijoiden kanssa.  

Tässä tutkimuksessa aineistona oli yhteensä 14 videotallennetta. Niistä kolme videotal-

lennetta oli oppimistilasta ja 11 ruoanvalmistustehtävistä. Jokainen opiskelija teki kaksi 

ruokaa, makaroni-jauhelihalaatikon ja jauhelihakastikkeen. Videonauhoitukset tapahtui-

vat neljänä päivänä. Opetustilan videonauhoitus tapahtui yhdellä kameralla. Ruoanval-

mistustehtävät videointiin kahdella videokameralla siten, että toinen videokamera ase-

tettiin korkeaan kamerajalkaan kuvaamaan yleistä toimintaa ruonvalmistuksen aikana. 

Kutsun tätä isoksi kameraksi (i). Toisena kamerana toimi pieni pöytäkamera lyhyillä 

pöytäjaloilla ja sillä saatiin taltioitua lähikuvaa tehtävien tekemisestä. Kutsun tätä pie-

neksi kameraksi (p).  
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Kolmesta kaksi ensimmäistä ruoanvalmistusvideointia suorittivat tutkijan assistentteina 

toimineet toimintaterapeuttiopiskelija (to1) ja terveydenhoitajaopiskelija (te2). Kolman-

nen videotaltioinnista huolehti tutkija itse (k4). Videotaltiointeja oli yhteensä 6 tuntia 50 

minuuttia ja 59 sekuntia. Siitä oli isolla kameralla opetuskeittiökuvailuja yhteensä 16 

minuuttia ja 36 sekuntia (nauhoitusaika minuuttia/kuvaaja 6:40/k4, 2:26/k4, 7:23/k4). 

Ruoanvalmistustaltiointeja oli yhteensä 3 tuntia 48 minuuttia ja 49 sekuntia (nauhoitus-

aika minuuttia/kuvaaja 75:11/to1, 74:38/te2, 79:00/k4) ja pienellä kameralla yhteensä 2 

tuntia 45 minuuttia ja 16 sekuntia (nauhoitusaika minuuttia/opiskelija 35:37/o1, 

61:13/to2, 68:26/o3). Pieneen pöytäkameraan tuli tekninen vika ensimmäisen kuvauk-

sen toisessa ruoanvalmistusnauhoituksessa, joten se taltioitiin vain isolla kameralla. Vi-

deotallenteissa on mukana kolmen opiskelijan (o1, o2 ja o3) esittelyt ja yhden opiskeli-

jan (o1) itsereflektio tehdyistä tehtävistä.  

Oppimistilan videointi aloitettiin opetuskeittiön ulko-oven löytämisellä käytävällä ja 

ruoanvalmistustehtävän videointi aloitettiin ruokaohjeen lukemisella. Ensin käytiin 

suullisesti ohjeen raaka-aineet ja ruoanvalmistus lävitse. Ohjeen lukemisen jälkeen alkoi 

käytännössä ruoanvalmistaminen.  

Videotallenteista otetut pysäytyskuvat tukevat analysoinnissa tutkimusta ja antavat luki-

jalle mahdollisuuden havaita kuvista samoja asioita kuin tutkijakin. Niitä täydensivät 

asiantuntijakeskustelut ja henkilökohtaiset tiedonannot, joita tuon esille tutkimuksen 

luotettavuusluvussa. Asiantuntijoiden kanssa tapahtuneet keskustelut syventävät tutkijan 

saamaa tietoa tutkittavasta aiheesta ja niiden avulla saadaan laajaa näkökulmaa pedago-

gisiin asioihin.  

 

5.3 Aineiston analysointi 
 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2013, s. 221–222) mukaan kerätyn aineiston ana-

lyysi, tulkinta ja johtopäätöksien tekeminen ovat tutkimuksen ydintä. Analysoinnissa 

tutkijalle selviää, minkälaisia tulokset tulevat olemaan. Aineiston esitöihin kuuluu tieto-

jen tarkistus, tietojen täydentäminen ja aineiston järjestäminen analysointia varten. Gol-

deman, Ericson, Lemke ja Derry (2007, s. 15) toteavat, että kuvatessa videolla kohde 

tallentuu ja haun johdosta voidaan uudelleen käsitellä saatua tietoa määrittämisen ja 

analysoinnin tukemiseen.  
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Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi toteutettiin siten, että ensiksi videotallenteet tal-

tioitiin tietokoneelle onnistumisen tarkastelua varten. Useaan kertaan katsomalla saatiin 

kokonaiskuva aineistosta. Sen jälkeen tallenteet litteroitiin liitteen 3 mukaisesti. Hirsjär-

vi ym., (2013, s. 222) jatkavat, että laadullinen aineisto usein miten kirjoitetaan puh-

taaksi sanasanaisesti eli litteroidaan. Litteroiminen on yleisempää kuin suoraan päätel-

mien tekeminen aineistosta. Litteroinnin tarkkuudesta ei ole yksiselitteistä ohjetta.  

Opetustilasta otetuista videotallenteista tuli 7 sivua ja ruoanvalmistuksen videotallen-

teista tuli 68 sivua litteroitua tekstiä. Liitteessä 3 on opetuskeittiön kielellinen kuvaile-

minen puheella -litteraatti ja liitteessä 4 on esimerkkinä osa litteraatista ruoanvalmistuk-

sen videotallenteesta.  

Opetuskeittiön kuvailusta saadut aineistot analysoitiin kuvion 2 (tässä tutkimuksessa s. 

18) mukaisesti siten, että kuviosta rajattiin kuvaileminen kielellisesti puheella ja hap-

tiiseilla. Tutkijana katsoin ja havainnoin videoaineistoa useaan kertaan ja laadin taulu-

kon liitteen 5 mukaisesti analysoitiin. Hirsjärvi ym., (2013, s. 224–225) tuovat aineiston 

analyysissä tyypillisesti esiin tulevat teemoittelun, tyypittelyn ja sisällönerittelyn. Laa-

dullisen aineiston runsaus ja kokemuksellisuus tekevät analyysivaiheen kiinnostavaksi 

ja haasteelliseksi.  

Opetuskeittiön kuvailijana olleen viittomakielentulkin kielellinen kuvailu tarkoittaa pu-

heen esiintymistä ja haptiisien käyttäminen tarkoittaa piirtämistä keholle kuvailutilan-

teessa. Opetuskeittiöaineiston analysoinnissa tuon puheen esille puheen rytmin mukai-

sesti ja haptiisit tehdyn kosketusviestin mukaisesti. Kirjasin rastin (x) taulukkoon video-

tallenteesta katsomani toiminnon kohdalle. Esimerkiksi, liitteen 4 litteraatista teksti 

”Mennään opetuskeittiöön” (k2) tuotti taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen kirjatun 

rastin, koska kuvailu tapahtui kielen, puheen avulla. Toinen esimerkki litteraatista, jossa 

sanotaan ”Tää huone on suorakaiteen muotoinen.” (k2), ja samalla kuvailija käyttää 

haptiisia eli piirtää vastaanottajan selkään. Analyysitaulukkoon tulee merkintä (x) hap-

tiisin kohdalle. Haptiisien eli kosketusviestien muuttuessa tulee taulukkoon uusi mer-

kintä.   

Opetuskeittiön kuvailut muutettiin prosenteiksi seuraavasti. Esimerkiksi liitteen 5 mu-

kaan, siitä laskettiin rastit sarakkeittain yhteen. Puheella kuvailua tapahtui 27 kertaa ja 

haptiiseja käytettiin 24 kertaa. Näiden tulos on 51 rastia. Laskin verranolla siten, että 51 
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rastia tarkoittaa 100%, joten siitä kuvailua puheen avulla tulokseksi saatiin 53 % ja ku-

vailua haptiiseilla tulokseksi saatiin 47 %. Analysointia tukevat videotallenteista otetut 

pysäytyskuvat ja niihin piirtämät kuviot ja suuntanuolet. Käytän puhetta ja pysäytysku-

via tuloksien yhteydessä.  

Ruoanvalmistusvideotallenteet analysoitiin samalla tavalla. Niistä kirjoitettujen litteraat-

tien lisäksi kirjattiin taulukkomuotoisia tekstiosuuksia, transkriptioita. Videotallenteesta 

otettiin taulukon mukaisesti pysäytyskuvia, jotka tallennettiin tietokoneen piirrosohjel-

malla omiksi tiedostoiksi. Transkriptio kertoo tapahtumat taulukkomuodossa tutkittava-

na aikana eli mistä keskusteltiin, mikä oli opiskelijan toiminta ja mitkä aistit aktivoitui-

vat kohti seuraavaa toimintaa. Esimerkkinä liitteessä 6 on transkriptio sipulin hienonta-

misesta. Videotallenteista otettiin pysäytyskuvia niistä kohdista, jotka kuvaavat saatuja 

tuloksia parhaiten tutkijan mielestä. Osaan kuvista tallennettiin tietokoneen piirrosoh-

jelmalla piirroksin käytettävät puhekuplat, jotta saadaan esille kuvailua kielen avulla ja 

kuvailua haptiisien avulla. Tuloksien analysointia tukee taulukosta saatavat tiedot, kos-

ka tutkija pystyi pureutumaan saatuihin tietoihin täydellisesti.  

Opiskelijan eri aistihavaintojen käyttöä taulukoitiin auditiiviseen, visuaaliseen ja hap-

tiikkaan. Analysointi tapahtui samalla tavalla. Tuloksissa käytetään kuvia havainnollis-

tamaan tilanteita.  
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6 Tulokset  
 
 

6.1 Kuvailu puheella ja haptiiseilla oppimistilaan orientoituessa  
 

 

6.1.1 Puheella kuvaileminen 
 

Puheella kuvailemisen tuloksiksi tuli, että viittomakielen tulkit käyttivät puhetta 80% 

(k1) ja 53% (k2) ja ammatillinen erityisopettaja käytti puhetta kuvailuun 57 %. (k3) 

Kaikki kolme kuvailijaa kertovat suullisesti asiakkaalle tulevansa opetuskeittiön ovelle, 

joka sijaitsee oppilaitoksen käytävällä. Oven vieressä on opastekyltti, jossa lukee val-

mentavan opetuskeittiö. Kuten yksi kuvailija kuvaili: 

”Tässä vasemmalla puolella on tämä opetuskeittiö. Tämä on valmentavan opetuskeit-
tiö.” (k1) 

 

Kuvailijoiden kohdatessa asiakkaan, he kysyivät kuvailun alussa jokaiselta luvan kohte-

liaasti tilan kuvailemisen piirtämisestä hänen selkään tai käteen. Kaksi kuvailijaa piirsi 

selkään (k1, k3) ja yksi (k2) piirsi käteen. Yksi kuvailija kysyi lupaa seuraavasti: 

”Me ollaan tässä opetuskeittiössä niin, että ovi on tuossa sun takana. Saaks mä piirtää 
sun selkään?” (k3) 

Ensimmäisen kuvailijan (k1) tullessa asiakkaan kanssa sisään tilan ovesta, hän kertoi 

asiakkaalle mitä hänen edessään näkyy. Ennen kuin kuvailija aloitti tilan kuvailemisen 

puheen avulla, hän tarkasti asiakkaan seisomasuunnan. Sen ollessa oviaukosta tultaessa 

oikealla nurkassa, hän käänsi asiakkaan vasemman kautta 45 astetta kohdistaen katseen 

suoraan kohti avarampaa tilaa. Muut kuvailijat aloittivat kuvailun puheella heti opetus-

keittiöön astumisen jälkeen. Asiakkaan paikka tilassa kerrottiin, esimerkiksi kasvojen 

suunta oviaukosta katsottuna on kohti vastapäiväisiä ikkunoita.  

Selkään tai käden kämmeneen piirtäminen aloitettiin opetustilan muodon kertomisella. 

Kuvailijat toivat tilan muodon esille seuraavasti:  

”Tää on suorakaiteen muotoinen tila.” (k1) 

”Tää on suorakaiteen muotoinen tila, tää opetuskeittiö. Ja me seisotaan nyt täällä oike-
assa alakulmassa.” (k3) 
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Sen jälkeen edettiin opetuskeittiön seinien kuvailemiseen puheella. Seinien nimeämises-

sä oli vaihtelevuutta. Kuvailtiin ikkunaseinä, pitkä seinä ja lyhyempi seinä, seinä jossa 

on naulakoita, oviseinä, kaapistoseinä, tauluseinä, peräseinä ja kaappiseinä. Yksi kuvai-

lija aloitti seinien nimeämisen opetuskeittiössä myötäpäivään ja kaksi kuvailijaa vasta-

päivään. Yksi kuvailija kertasi seinät kuvailun lopuksi seuraavasti: 

”Eli täällä takana oviseinä, oikealla puolella tauluseinä, vastakkaisella puolella on ikku-
naseinä ja vasemmalla puolella on meidän kaappiseinä. ”(k3)  

Kuvaileminen puheella jatkui tilan seinien tarkemmalla kuvailulla. Kuvailijat kuvailivat 

esimerkiksi yhtä samaa seinää seuraavasti:  

”Me seistään tällä hetkellä oviseinän ihan oikeassa reunassa. Täällä on tauluseinä, jossa 
on ihan reunassa ensin naulakko, sit on ovi, joka menee jonnekin mistä mä en tiedä, sit 
on valkotaulu ja toinen ovi.” (k2) 

”Täällä tauluseinällä, sun oikealla puolella, on esimerkiksi naulakko, jossa roikkuu öö 
noita essuja. Mutta siellä on myös tällainen valkotaulu, mihin opettaja kirjoittaa ohjeita 
ja kaksi ovea toiseen luokkatilaan.”(k3) 

Kuvailu puheella jatkui opetuskeittiön tilan sisäosilla. Yksi kuvailija aloitti opetuskeitti-

ön työpisteiden kuvailulla ja kaksi kuvailijaa aloittivat pöytien sijainnin kuvailuilla. 

Työpisteiden kuvaileminen aloitettiin paikallaan seisten seuraavasti:  

”Tässä meidän lähellä on, ihan tässä vasemmalla on käsienpesupaikka ja lavuaari ja täs-
tä alkaa yksi työpiste. Toinen työpiste on tuolla nurkassa. Kolmas työpiste on tuolla 
vastakkaisella seinällä. Jokaisessa työpisteessä on hella, ja liesituuletin ja pesukone. 
Tämä lähimmän, tota noin, työpisteen kone onkin päällä nyt. Ja tässä on kattila liedellä, 
näköjään. Se ei varmaankaan ainakaan ole päällä, mutta siellä on kattila liedellä, tiedät 
sen. Hmm.” (k1) 

Yksi kuvailija (k1) kiersi tilan asiakkaan kanssa opastusotteella kuvaillen tarkasti työ-

pisteissä olevat kohteet, kuten kaapistot ja laatikostot, myös niiden merkitsemiset kuvil-

la ja pistekirjoituksella. Sen jälkeen kuvailija (k1) kuvaili puheella opetuskeittiössä ole-

vat pöydät. Ruokailuryhmistä kuvailtiin kaksi pöytää materiaalilla ja tuolimäärin. Toi-

sen ruokapöydän kuvailussa käytettiin kellotaulua suunnan kohdentamisessa. Opetus-

keittiössä oleva erillinen työtila työpisteiden 2 ja 3 läheisyydessä kuvailtiin. Lisäksi ku-

vailussa esitettiin sammutuspeiton paikka. Kun tila oli kierretty kuvaillen, kuvailija (k1) 

kysyi asiakkaalta haluaisiko hän tutustua erityisesti johonkin vielä. Asiakas toivoi kes-

kellä olevaan työtilaan tutustumista. Opastusotteella siirryttiin kohteeseen ja kohde ku-

vailtiin puheella.  
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Kaksi kuvailijaa (k2, k3) aloittivat opetuskeittiössä olevien pöytien kuvailulla.  Toinen 

kuvaili puheella samalla piirtäen käteen ja toinen kuvaili puhella samalla selkään piirtä-

en seuraavasti:  

”Täällä huoneessa on kaksi suurta pöytää. Suoraan meidän edessä on toinen pöytä, jossa 
on 10 paikkaa, ja tuolit myös päädyissä. Vieressä on toinen pöytä, missä on myös 10 
paikkaa, tuolit myös päädyissä. Ja ihan täällä keskellä reun keskellä, on kanssa työpiste, 
työpöytä. ” (k2) 

”Lisäksi tässä tilassa on öö kaksi pitkää ruokapöytää. Ensimmäinen ruokapöytä on ihan 
tuossa sinun edessä ja lähtee täältä ovesta tonne ikkunaseinään päin. Toinen ruokapöytä 
lähtee myös oviseinästä ikkunaseinään päin. Ja on tuolla öö tuolla tuolla pöydän va-
semmalla puolella. Tän toisen ruokapöydän vasemmalta puolelta löytyy öö säädettävä 
pöytä, korkeutta voi säätää, jonka jälkeen tulee neliskulmainen työpiste. Siihen keskelle 
tilaa.” (k3) 

 

Opetuskeittiön työpisteiden kuvailu puheella eteni yksityiskohtien kuvailuilla. Toinen 

kuvailija (k2) kuvaili kaapistot, laatikostot ja jääkaappien sijainnit. Kolmas kuvailija 

(k3) kuvaili puheella työpisteiden sisällöt kaapistojen ja laatikostojen lisäksi mainiten 

opetuskeittiön eri liedet, sanoen induktioliesi, hella ja uuni. Lisäksi kuvailtiin työpöy-

dällä olevat kahvinkeitin, teeveden keitin ja mikroaaltouuni.  

 

Jokainen kuvailija käytti kielellisessä kuvailussa puhetta selkeästi artikuloiden ja suju-

vasti tilanteen mukaan. Kuvailut aloitettiin tilan nimeämisellä tullessa koulun käytävällä 

opetuskeittiön kohdalle. Käytävällä tilaan johtavan oven ulkopuolella oli opastekyltti, 

jossa on tilan nimi. Suunnistautumispisteen osoittaminen vahvisti niin vastaanottajan 

kuin kuvailijan kohtaa tilassa. Kohdeasennon merkitys on tärkeä, koska kuvailua voi-

daan suorittaa itsestä poispäin (Lahtinen, 2008, s. 14). 

Ulko-oven paikkaa tähdennettiin jokaiselle vastaanottajalle, myös tilan muut ovet esitel-

tiin. Opetuskeittiön sisällä kuvailtiin puheella seinät ja huoneen reunoilla olevat työpis-

teet ja ruokapöydät. Seinien yksityiskohdista kuvailtiin tarkemmin esimerkiksi työpis-

teessä olevat liedet, kaapistot ja laatikostot. Myös vaaratekijät – turvallisuuteen liittyen 

– kuvailtiin, kuten kuuma liesi ja sen päällä oleva kattila. Myös opetuskeittiön sammu-

tuspeiton sijainti kuvailtiin puheella. Yksi kuvailija kiersi opastusotteella vastaanottajan 

kanssa tutustuen tilaan tarkemmin.  

Lahtinen (2009) jatkaa tilan kuvailussa ja hahmottamisessa käytettäviä käsitteitä ovat ti-

lan nimeäminen, suunnistautumispisteen osoittaminen, huoneen muodon kuvaileminen, 

huoneen koko, oven paikka ja sijainti ja muut ovet tilassa, seinien nimeämiset, huoneen 
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reunoilla ja keskellä olevat esineet, ylä- ja alaesteet sekä vaaratekijät, muut tilassa ole-

vat henkilöt ja huoneen kiertäminen itsenäisesti tai oppaan kanssa. (Lahtinen, 2009, s. 

73–74.) 

6.1.2 Haptiiseilla kuvaileminen 
 

Haptiiseilla kuvailemisen tulokset ovat seuraavat. Viittomakielen tulkit käyttivät hap-

tiiseja kuvailemiseen 20 % (k1) ja 47% (k2) ja ammatillinen erityisopettajan käytti hap-

tiiseja kuvailemiseen 43 % (k3).  

 
Tuloksissa esiintyi kuvailijan käyttämä suuntakosketus osoittamaan asiakkaan suunnan 

tilassa. Kuvailijan ja asiakkaan tullessa opetuskeittiön sisälle, kuvailija nosti käsivarten-

sa kuvan 3 mukaan ja kämmenselkä kosketti liikkeen kanssa kevyesti asiakkaan olka-

päätä. Katseet olivat kohti ikkunoita. Siitä kuvailijan molemmat kädet siirtyivät asiak-

kaan olkapäille kevyesti merkiksi käännökseen, 45 astetta vasemmalle, jolloin saatiin 

asiakkaan kehon suunta kohdistettua kohti avarampaa tilaa.  

 
 

   
Kuva 3. Kuvailijan suuntakosketus haptiisilla asiakkaan olkapäälle.  
 
 

Kaikki kuvailijat piirtävät osoitussormella kehokarttaa asiakkaan selkään ja käden 

kämmenelle kuvassa 4a, 4b, 4c. Orientaatiopisteen yksi tai kaksi sormea pysyvät pai-

koillaan ja ne ilmaisevat kohdan, missä asiakas seisoo.  

 

              
Kuva 4a, 4 b, 4c. Kehokartan piirtäminen sormella.      
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Kehokartan avulla kuvailija piirtää seinät samalla nimeten ne seinän sisällön mukaan. 

Kuvassa 5 käytetään haptiisissa kämmenselkää kuvaillessa ikkunaseinää. Orientaa-

tiopisteen avulla vastaanottaja tietää oman paikkansa tilassa. 

 

 

 
Kuva 5. Orientaatiopiste ja tilan piirtäminen.  
 
 
 
 

        
Kuva 6a, 6b. Orientaatiopisteet yhdellä ja kahdella sormella.   
 
 

Huonetilan kuvailussa esiteltiin tauluseinä, jossa kuvan 6a mukaisesti oli orientaatiopis-

teenä taulun paikka. Samoin kuvan 6b kohdalla esiteltiin huonetilasta keskipöydän 

paikka kahdella sormella. Huoneessa sijaitsevat muun muassa käsienpesupaikka, lavu-

aarit, astianpesukoneet, työpisteet, liedet ja yhden lieden päällä kuuma kattila, kaapistot 

ja laatikostot seinillä, jääkaappi ja essunaulakko. Pöytien päällä olevat kahvinkeitin, 

teevedenkeitin ja mikroaaltouuni esiteltiin samaa tapaa käyttäen.  
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Ruokapöydän sijainnin kuvailuun tilassa käytettiin suuntakosketusta vastaanottajan se-

län yläosaan, lähelle oikeaa hartiaa kuvan 7 mukaisesti.  

 
 

 
Kuva 7. Ruokapöytien sijainnin kuvaileminen haptiisilla. 
 
 
 

Ruokapöydät kuvailtiin haptiiseilla asiakkaan käteen ja selkään, kahdella sormen liik-

keellä, liikuttaen sormia asiakasta kohti kuvassa 8a, ja yhdellä sormella alhaalta ylös-

päin liikuttaessa kuvassa 8b.  

 
 

    
Kuva 8a, 8b. Orientaation merkitsijänä liikkuvat sormet. 
 

 

Kuvailijan antama suuntakosketus kertoi asiakkaalle mihin suuntaan hänen kasvonsa 

olivat tullessa sisälle tilaan. Lupa kehokosketukseen kysyttiin. Tobiason (1981, s 278) 

tuo esille kosketuksen merkityksen ja erilaiset tuntemukset kehon eri osissa. Lupa on 

aina oltava ja sovittava alueet (Lahtinen, 2008, s. 161). Yksi kuvailija tarkasti asiakkaan 

kohdeasennon eli ympäristön tutkimiseen liittyvän asennon ja muutti sitä 45 astetta va-

semmalle. Kohdeasennolla tarkoitetaan ympäristön tutkimiseen liittyvää asennon muu-

tosta (Lahtinen, 20008, s. 15).  
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Tuloksissa käytetyt haptiisit auttoivat asiakasta hahmottamaan tilan kokonaisuuden ja 

tilan sisällä olevat kohteet, koska ympäristötiedon kuvailut haptiiseilla aloitettiin koko-

naisuudesta kohti yksityiskohtia.  

 

6.2 Kuvailu puheella ja haptiiseilla ruoanvalmistuksen oppimisessa  
 

6.2.1 Puheella kuvaileminen 
 

Ruoanvalmistuksen oppimisessa puheella kuvailun tulokset olivat seuraavia. Ensimmäi-

selle opiskelijalle (o1) molempien ruokalajien ruoanvalmistus kuvailtiin 100% puheella. 

Toiselle opiskelijalle (o2) makaroni-jauhelihalaatikon valmistamisessa 69 % kuvailtiin 

puheella ja jauhelihakastikkeen valmistamisessa 100% kuvailtiin puheella. Kolmannen 

opiskelijan (o3) makaroni-jauhelihalaatikon valmistamisessa 93 % kuvailtiin puheella ja 

jauhelihakastikkeen valmistuksessa 100 % kuvailtiin puheella. Liitteessä 7 on yhteenve-

totuloksia 2 kysymykseen.  

 
Ruoanvalmistus aloitettiin ohjeen mukaisesti tavaroiden ja raaka-aineiden varaamisella. 

Opettaja (k4) ohjeisti opiskelijaa kuvailemalla puheella mitä tarvitaan ja mistä löytää 

tarvittavia tavaroita seuraavasti:  

”Sä tarvitset paistokasarin. Edessä on vetolaatikko, alin vetolaatikko. Vasen vetolaatik-
ko, alin, vielä yksi alemmas, siellä on paistokasari.” (k4) 

 ”Litran mitta on kello 12, siellä pastalaatikon takana.” (k4)  
”Sitten tarvitaan työlauta, leikkuulauta, hana takana. Leikkuulauta. Vähän oikealle, juuri 
noin.” (k4) 

 

Opettajan puhella kuvailussa esiintyivät työturvallisuuteen liittyvien seuraavasti:  

” Kun sä laitat paistokasarin liedelle, huomioi tässä sen kahva. Älä laita sitä siten, että 
kahva sojottaa lieden ulkopuolelle. Laita hellan suuntaisesti. Kun liikkuu, voi tulla latti-
alle tuotteet.” (k4) 
 
” Nyt kikka, jos on useampi keittiön käyttäjä, ei jätetä veistä altaan pohjalle, ettei ku-
kaan viillä sormen päitään, vaan asetetaan hanan viereen siten, että terä on kohti hanan 
keskustasuuntaa. Sä voit nostaa sen sieltä altaasta pois.” (k4) 
 
”Eli kuulet sen, kun kiehuu kovaa, niin laitetaan virtaa vähän pienemmälle. Nyt täysillä 
kytkin, 6:lla, laitatko sen ykköselle, mistä käännät, ykköselle, ykköselle, nyt on.” (k4) 
 
 

Seuraavaksi esitetään ruoanvalmistuksen puheella kuvailua transkription muodossa tau-

lukossa 5. Sen avulla havainnollistetaan opiskelijan käyttäytymistä opettajan puheäänen 
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mukaan. Esimerkkinä on uunivuoan hakeminen opetuskeittiön keskellä olevan työpöy-

dän laatikostosta. Opiskelijan (o1) suunnistautuminen tilassa tulee näkyviin. Kuvailijana 

on opettaja (k4). (Videotallennus.) 

 

 
Taulukko 4. Taulukkomuotoinen transkriptio videotallenteesta opiskelijan ruoanvalmistuksesta 

opetuskeittiössä (mukaillen Korvela, 2003, s. 38).  

Aika Kuvailu o1 - toiminta Käytetyt 
aistit 

Seuraus 

02:37 k4: Uunivuoka valmiiksi. 
Se on keskipöydän kier-
toilmauunin puolella.  

Seisoo ja 
kuuntelee pai-
kallaan. 
 

Kuulo. k4: ohjeistaa puheella, 
kuvailu tilasta.  

02:41 k4:Tuutko tännepäin, sit-
ten oikealle, sitten kään-

nyt vasemmalle 

Kuuntelee, 
kävelee ääntä 
kohden, kään-

tyy oikealle. 

Kuulo, 
haptiikka: 
liike. 

o1: Suunnistamisen vai-
keus, suunnat vasen ja 
oikea ovat vaikeita vali-
ta/ päättää/löytää.  

02:51 k4: Vasen, vasen, vasen, 
vasen 

   

02:55 k4: Kumpi on vasen käsi? Heilauttaa va-

senta kättään. 

 

Kuulo,  
haptiikka:  
liike. 

 

 k4: Nyt oikealle, käänny 

ääntä kohti.   

Kääntyy oike-
an kautta ääntä 

kohti. 

 

Kuulo, 
haptiikka: 
liike. 

 

 k4: Ja nyt kello 12.  

 

Kävelee suo-
raan klo 12 
kohti, keski-
pöytää. 
 

Kehon 
liike:  
jalat. 

 

03:04  k4: Onko siinä eka tai to-
ka laatikko. Suorakaiteen 

muotoinen.  

 

Etsii oikeata 
vetolaatikkoa. 
Tarjoaa ylä-
laatikosta pyö-
reää vuokaa 
nostamalla sitä 
pois laatikosta 

ja  ylöspäin. 

Tunto,  
haptiikka:  
liike. 

o1: Ohjeistus kuvailulla. 
 

03:13 k4: Ei se jää pieneksi.    

03:14 k4: Seuraava laatikko 
alaspäin. Onks siellä 
semmoista suorakaiteen 

muotoista? 

 

Laittaa pyöre-
än vuoan ta-
kaisin ja tun-
nustelee toista 

vuokaa käsin. 

Kuulo, 
haptiika: 
tunto,  
liike. 

o1: Ohjeistus kuvailulla. 
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03:26 k4: Se on just hyvä. 

 

Tunnustelee ja 
ottaa suorakai-
teen muotoi-
sen vuoan kä-

teensä. 

Tunto, 

kuulo 
 

03:27 k4: Sitten tuu äänen suun-
taan. Tiskipöydälle, va-

semmalle. 

Kävelee äänen 
suuntaan ja 
laskee uuni-
vuoan pöydäl-

le. 

Kuulo, 
kehon  
liike:  
jalat 

o1: Ohjeistus äänellä, 
äänen suuntaan. 

 

 

Kuva 9 esittää opiskelijan suunnistautumisen tilassa. Opettaja ohjaa keskipöydän toisel-

ta puolelta (kuvassa vasemmalta) opiskelijaa suuntaamaan askeleensa kellotaulun mu-

kaisesti kello 12:een.   

 

               
Kuva 9. Suunnistautuminen opetuskeittiössä.   

 
Seuraavissa kuvissa 10–11 valitaan sopivaa astiaa. Opiskelija etsii opetuskeittiöstä so-

pivaa uunivuokaa opettajan puheella kuvaillen ja oman käden tuntoaistin avulla. 

 

”Käänny ääntä 
kohti. Ja nyt kel-

lo 12.een ”  

 

Aiheena on astioiden 

etsiminen luokasta. 

Opettaja on asettunut 

seisomaan keskipöy-

dän toiselle puolelle 

ja antaa suunnan 

opiskelijalle opetus-

keittiössä kellotaulun 

mukaisesti kohti kes-

kipöytää. 
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Kuva10. Pyöreän uunivuoan löytäminen.    
 
 

Kuvassa 10 opiskelija löytää pyöreän uunivuoan, mutta se ei ole tarkoitukseen sopiva. 

Hän jatkaa etsintää opettajan puheen avulla ja siirtyy keskimmäiseen vetolaatikkoon.  

    

          
 

Kuva 11. Suorakaiteen muotoisen uunivuoan löytäminen.  

 
Kuvassa 11 opiskelija löytää suorakaiteen muotoisen uunivuoan. Se on sopiva ja sen 

kanssa opiskelija suunnistautuu työpisteelleen opettajan puheen avulla.  

 

Onko siinä eka 
tai toka laatikko? 

Suorakaiteen 
muotoinen? 

 

Opiskelija löytää 

ja tarjoaa ylälaa-

tikosta pyöreää 

vuokaa nostamal-

la sitä pois laati-

kostosta.  

 

Opiskelija laittaa 

pyöreän vuoan 

takaisin ja seu-

raavaksi tunnus-

telee keskim-

mäistä vetolaa-

tikkoa kädellään. 

 

Ei, se jää pienek-
si. Seuraava laa-

tikko alaspäin. 
Onks siellä sem-
moista suorakai-
teen muotoista? 

 

Ope: ”Sitten tuu 
äänen suuntaan. 
Tiskipöydälle, va-

semmalle.” 

Ope: ”Se on 

just hyvä!” 

 

Opiskelija tunnus-

telee muotoa ja ot-

taa suorakaiteen 

muotoisen uuni-

vuoan käteensä.  

 

 

Sitten hän siirtyy 

ja kävelee äänen 

suuntaan laskeak-

seen uunivuoan 

pöydälle. 
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Ruoanvalmistuksen kuvailua opettajan (k4) puheella toteutui kaikille opiskelijoille. Tu-

loksissa olevia ruoanvalmistukseen käytettyjä aikoja tarkastellessa, huomataan niiden 

olevan aika samanpituisia. Ensimmäisen opiskelijan (o1) kohdalla suunnistautuminen 

fyysisessä tilassa ja oman työpisteen ympärillä oli haasteellista. Hänellä oli vaikeuksia 

tunnistaa oikea ja vasen. Toisen opiskelijan (o2) kohdalla tuli esille ulkomainen tausta 

ja alle yhden vuoden Suomessa olo aika. Käsitteitä toistettiin useaan kertaan, myös 

opiskelija itse toisti opettajan puhetta. Pientä epävarmuutta esiintyi työskentelemisen 

aikana uusien sanojen vuoksi.  

Kolmannen opiskelijan (o3) kohdalla ulkomainen tausta ei niin paljoa vaikuttanut, kos-

ka hänen Suomessa oloaikansa oli pidempi. Hänen työskentelyssään voitiin havaita ko-

kemus, jota oli perheenisänä kertynyt ruoanvalmistuksen osalta. Hänen toimintansa oli 

rauhallisen varmaa koko ruoanvalmistuksen ajan. Hänen työpisteensä oli järjestetty jär-

jestelmällisesti. Pienet käsityövälineet kerättiin yhteen isoon astiaan, josta ne olivat hel-

posti löydettävissä. Työskentelyn aikana opettaja kuvaili puheella työturvallisuuteen 

liittyen patakintaat ja liukuestemuovin ja jokainen ymmärsi niiden merkityksen ruoan-

valmistuksessa.  

Tuloksista on havaittavissa, että toisen ruokalajin valmistaminen oli jokaiselle tutum-

paa. Lähes samat raaka-aineet ja ruoanvalmistusastiat olivat käytössä. Makaroni-

jauhelihalaatikon uunissa kypsentäminen ja jauhelihakastikkeen liedellä kypsentäminen 

onnistuivat hyvin. Jokaisen valitsema korkeareunainen ruoanvalmistusastia oli turvalli-

sempi kuin matala astia, koska kastiketta ei roiskunut opiskelijan keholle, eikä roiskeita 

syntynyt ympäristöön.  

 

6.2.2 Haptiiseilla kuvaileminen 

 
Ruoanvalmistuksen oppimisessa haptiiseilla kuvailun tulokset olivat seuraavia. Ensim-

mäiselle opiskelijalle (o1) ei kumpaankaan ruoanvalmistustehtävään käytetty haptiiseja 

kuvailuun, joten tulos oli 0 %. Toiselle opiskelijalle (o2) makaroni-jauhelihalaatikon 

valmistamisessa 31 % kuvailtiin haptiiseilla ja jauhelihakastikkeen valmistamisessa ei 

käytetty haptiiseja, joten tulos oli 0 %. Kolmannen opiskelijan (o3) makaroni-

jauhelihalaatikon valmistamisessa 7 % kuvailtiin haptiiseilla ja jauhelihakastikkeen 

valmistuksessa ei käytetty haptiiseja, joten tulos oli 0%.  
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Liesilevyjen kytkinten paikat lieden etupaneelissa vaativat puheen lisäksi haptiisien 

käyttämisen. Kosketusaistin avulla saatiin tietoisuuteen ja ymmärrykseen mikä kykin 

lämmittää vasemman alalevyn, ja mitkä kytkimet lämmittävät muut levyt. Kytkinten si-

jainnit lieden etupaneelissa esitettiin haptiiseilla. Kytkimien asennot pois/päällä olivat 

haasteellisia.  

 

     

Kuva 12a, 12b. Lieden kytkinten kuvaileminen haptiiseilla. 

 

Kuvassa 12 a lieden kytkimet piirrettiin selkään muodostaen niistä hevosenkenkä 

seuraavasti: vasen etulevy, vasen takalevy, oikea takalevy ja oikea etulevy. Kytkimet on 

merkattu merkitsemistyynyillä, jotka opiskelija myös tunsi sormillaan. Kuvassa 12b 

lieden kytkimiä havainnollistettiin selkään piirtämällä niiden sijainnit lieden 

etupaneelissa.  

 

 

Kuva 13. Mittaamisen havainnollistaminen haptiiseilla.  
 

Kuvassa 13 mittaamisen tukena käytettiin haptiiseja. Opettaja piirsi selkään mausteiden 

mittaamisen murto-osan tarkkuudella, koska tarvittiin ¼ teelusikallista suolaa. 
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Kuvailussa haptiisien käyttäminen vahvisti niiden opiskelijoiden oppimista, kenellä 

käytetyt sanat tai käsitteet olivat uusia tai outoja. Liedet saattavat olla kodeissa ja kou-

lussa erilaisia. Jokainen henkilö opettelee käyttämänsä lieden kytkimet siten, että tun-

nistaa ja osaa käyttää niitä omassa arjessaan. Lieden kytkimissä oli merkitsemistarrat 

kello 12 kohdalla. Niitä voi hankkia Aviris-apuvälinemyymälästä (Aviris). Niiden avul-

la näkövammainen opiskelija tunnistaa lieden kytkimen olevan 0-asennossa.   

Tuloksissa esiintyvät erot haptiiseilla kuvailussa tulkitsen siten, että opiskelijan ensim-

mäisenä ruoanvalmistustehtävä oli valmistaa makaroni-jauhelihalaatikko. Opiskelija oh-

jeen mukaan varasi välineet ja raaka-aineet, sekä esikäsitteli ne. Kun toinen ruoanval-

mistustehtävä aloitettiin, siinä esiintyivät tutut välineet ja raaka-aineet, kuten esimerkik-

si mitat, jauheliha, sipuli ja mausteet. Kaapit ja laatikostot olivat jo tuttuja, mistä ne löy-

tyivät. Opiskelija oli painanut mieleensä kartan tarvittavien tavaroiden ja raaka-aineiden 

sijainnista. Työvaiheet, kuten sipulin hienontaminen ja jauhelihan ruskistaminen, sujui-

vat itsenäisesti. Tuloksissa oli havaittavissa opiskelijan varmuutta työskentelyssä ja it-

senäisissä toiminnoissa. Makaroni-jauhelihalaatikon valmistamisen tuloksista voidaan 

todeta, että suomalainen opiskelija (o1) valmisti 6 minuuttia (vs. o2) ja 11 minuuttia (vs. 

o3) nopeammin ruoan kuin ulkomaiset opiskelijat. Työskentelemiseen saattoi vaikuttaa 

myös kielenosaamisen taso ja näkövamman luokitus.  

 

6.3 Näkövammaisen opiskelijan aistihavainnot ruoanvalmistuksessa 

 

6.3.1 Auditiivisuus 
 
 
Tuloksina opiskelijoiden auditiivisista aistihavainnoista ruoanvalmistustilanteissa tuli 

seuraavasti, opiskelija (o1) käytti makaroni-jauhelihalaatikon valmistuksessa kuuloaan 

4 % ja jauhelihakastikkeen valmistuksessa 6 %, opiskelija (o2) käytti makaroni-

jauhelihalaatikon valmistuksessa kuuloaan 5 % ja jauhelihakastikkeen valmistuksessa 6 

% ja opiskelija (o3) käytti makaroni-jauhelihalaatikon valmistuksessa kuuloaan 19 % ja 

jauhelihakastikkeen valmistuksessa 12 %. Liitteessä 7 on yhteenvetotuloksia 3 kysy-

mykseen. 
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Varatut välineet ja aineet tietyssä astiassa antavat astian materiaalista äänen, jonka 

paikka muistetaan omassa työpisteessä. Kananmunien rikkominen antoi äänellä merkin 

sisällön valumisesta lasiin. Jääkaapista tuotteen etsimessä sipulipussin rapina kertoi si-

jainnin. Opiskelija käytti kuuloaan kuiva-aineen mittaamisessa. Kuulon avulla hän aisti 

teräksisen litran mitan täydentyvän makaroneilla, koska kuuli makaronien osumisen te-

räksisen mitan reunoihin. Ruoanvalmistuksessa raa’at makaronit kadettiin uunivuokaan 

ja kuultiin kaatoastian tyhjeneminen. Maustepurkin ja kuiva-aineastian kannen aukai-

seminen ja sulkeminen pitävät äänet, jotka kuultiin. Ketsuppipullon tyhjenemisääni 

kuultiin. 

Vesihanasta veden valutusäänen mukaan kohdennettiin sen sijainti tilassa, joko käsien-

pesua varten tai ruoanvalmistukseen tarvittaessa vettä. Veden voimakkuuden virtaami-

nen hanasta aistittiin ja veden valuessa mitta-astiaan, kuultiin mitan täyttöaste. Lisättä-

essä ruokaan nestettä kuunneltiin kaatoääntä.  

Opiskelijoiden auditiiviset aistihavainnot herkistyivät lieden kytkimen napsahduksista. 

Lieden kytkimen napsahdus päälle ja pois tai valitessa uunin lämpötilaa tietyistä kytki-

mistä. Paistokasarin liike lieden levyllä antoi signaalin työturvallisuudesta, koska se lii-

kahti valurautaisen levyn päältä emalipinnalle, lieden tasolle. 

Kaikilla opiskelijoilla esiintyi jauhelihan ruskistamisen kuuleminen kypsänä eri tavoin 

kuin ruskistamisen alussa lihan ollessa raakaa. Raa’an jauhelihan ääni kuumalla paistin-

pannulla aistittiin matalana sihinän äänenä ja kypsäksi ruskistetun jauheliha aistittiin 

korkeampana sihinän äänenä. Myös jauhelihan lähes kypsästä ruskistamisäänestä ha-

vaittiin ruoan kypsyvän liian kovalla lämmöllä ja silloin kytkettiin lieden levy pienem-

mälle. Tietoisuus liedellä tapahtuvasta ruoanvalmistuksesta helpotti liikkumista tilassa.  

Ajastimen äänen avulla saatiin asetettua sopiva kypsennysaika minuuteissa. Sen avulla 

hahmotetaan kypsennysaika ruoalle. Ajastimeen kytketyt aloitus- ja päättymisäänet ker-

tovat ajan pituudesta. Samalla valmistauduttiin ottamaan ruoka pois uunista. Myös tapu-

tusäännelmää käytettiin jääkaapin oveen antamaan merkki magneettisen ajastimen pai-

kalle. 

Keittiön kaapistojen ovien paikantaminen taputuksen perusteella auttoi suuntaamaan 

kohti tiettyä kaappia. Keittiön kaapistoon palautetut kuiva-aineastiat ja oven kiinni-

äänestä tiedettiin mahdollinen reitti turvalliseksi liikkuessa kaapiston ohitse. Myös ros-
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kakorien paikka kohdentui saadun koputuksen perusteella. Ruonvalmistuksen aikana 

työpaikan siisteydestä huolehdittiin laittamalla lihan käärepaperit roska-astiaan. Opetta-

jan käyttämän koputusääni pöydän pintaan, kuvan 14a mukaisesti antoi auditiivisesti 

viestin suunasta. Kuva 14b mukainen toinen koputus avatun oven sisäpuolelle roska-

astian löytymiselle. 

 

      
Kuva 14a, 14b. Koputus äänimerkkinä roska-astian sijainnista 

 
 

Tuloksien perusteella opiskelijoiden havainnot eri kohteista tulevista äänistä auttoivat 

suunnistautumaan eli orientoitumaan tilassa. Äänet kertoivat opiskelijoille työturvalli-

suudesta, johon osattiin varautua varaamalla patakintaat lieden lähettyville. Makaronien 

mittaaminen ja veden mittaaminen onnistuivat kuulon avulla. Taloudellisuusajattelulla 

ketsuppipullon lopussa siihen laitettiin pieni vesimäärä ja ravisteltiin. Näin saatiin pu-

serrettua ketsuppipurkista loput mausteeksi ruokaan ja pullon tyhjeneminen kuultiin. 

Ruoanvalmistuksessa jauhelihan ruskistaminen eli rakeistaminen paistokasarissa onnis-

tui kuuntelemalla kypsennyksen aikana tapahtuvaa äänen muutosta. Veden valutusäänen 

mukaan suunnistettiin käsienpesulle ja huolehdittiin henkilökohtaisesta hygieniasta.  

 

Tuloksista aistihavaintojen yhteenvedosta (liite 7) voidaan havaita, että opiskelija (o1) 

käytti kuuloaan aika vähän verrattuna toiseen opiskelijaan (o3), joka käytti auditiivi-

suuttaan hyvin paljon. Syntymästään saakka sokean opiskelijan (o3) kuuloaisti oli har-

jaantunut kuulemaan pienetkin sävyerot äänistä ja kuuli tasot herkästi. Ehkä molemmat 

ulkomaalaistaustaiset opiskelijat (o2 ja o3) ovat totutelleet herkistämään kuuloaan Suo-

messa olon aikana kuullakseen suomen kieltä, niin myös ruoanvalmistuksen oppimisti-

lanteessa kuuntelivat keittiössä kuuluvia ääniä herkemmin.  
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6.3.2 Visuaalisuus 
 

Tuloksina opiskelijoiden visuaalisista aistihavainnoista ruoanvalmistustilanteissa tuli 

esille, että kaksi opiskelijaa (o1 ja o3) eivät sokeina – sokkoina – havainnoineet ympä-

ristötietoa visuaalisesti ollenkaan. Opiskelija (o2) vaikeasti heikkonäköisenä käytti nä-

köään makaroni-jauhelihan valmistamisessa 9 % ja jauhelihakastikkeen valmistamisessa 

8 %.  

Opiskelija (o2) käytti työskentelyssä jäljellä olevaa näköään hyödyksi mahdollisimman 

paljon. Hänen päänsä asento oli hiukan eteenpäin työntyvä. Havaittavissa oli, että hän 

yritti käyttää näköänsä tuomalla esineitä lähelle silmiään tai katsomalla lieden kytkimiä 

hyvin läheltä (noin 10 cm:n etäisyydeltä). Jauhelihaa ruskistettaessa hän erotti kontrastit 

siten, että raaka jauheliha näkyi tummempana vaalean sipulin vieressä. Myös ruskistettu 

jauheliha näyttäytyi vaaleampana kuin tumma paistokasari. Opiskelija jauhelihaa ruskis-

tettaessa kysyi: 

”Onks se vähän oranssia, punertavaa?” (o2) 

Tuloksissa esiintyi visuaalisuutta käytettävän lieden kytkimien sijainnin löytämisessä ja 

levyn sijainnin tarkistamisessa. Tuloksista yhteenvetona voidaan mainita, että näkö-

vammaisten opiskelijoitten visuaaliset aistihavainnot olivat vähäiset. 

 

6.3.3 Haptiikka 
 

Tuloksina opiskelijoiden liike-, tunto-, haju- ja makuaistihavainnoista ruoanvalmistusti-

lanteissa tuli esille, että opiskelija (o1) käytti makaroni-jauhelihalaatikon valmistuksessa 

haptiikkaa 96 % ja jauhelihakastikkeen valmistuksessa 93 %, opiskelija (o2) käytti ma-

karoni-jauhelihalaatikon valmistuksessa haptiikkaa 86 % ja jauhelihakastikkeen valmis-

tuksessa 86 % ja opiskelija (o3) käytti makaroni-jauhelihalaatikon valmistuksessa hap-

tiikkaa 81 % ja jauhelihakastikkeen valmistuksessa 88 %. Katso aistit erikseen tarkem-

min taulukosta 6. Yhteenveto opiskelijan aistihavainnoista ruonvalmistuksessa, s. 46.  

Työskentely aloitettiin käsien pesulla. Roska-astian sijainti tunnusteltiin jalalla liikkeen 

avulla, käsienpesulavuaarin alapuolella. Käsienpesun jälkeen z-paperi (kertakäyttöinen 

käsipyyhepaperi) laitettiin sinne. Seuraavaksi tulokset esitetään ruoanvalmistusohjeen 

mukaisesti. Opetuskeittiön työpisteeseen varataan aineet ja välineet. Haptiikan liike- ja 
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tuntoaistien käyttäminen tulivat esille liikkumisessa. Opetuskeittiössä liikkuminen käve-

lemällä – ilman valkoista keppiä – eli siirtyminen fyysisesti omalta työpisteeltä opetus-

keittiötilan toiselle seinustalle hakemaan ikkunaseinän alalaatikostosta ruokalusikkaa, 

oli haasteellista. Suunnistautumiseen käytettiin tuntoaistia, koska siirtyminen tapahtui 

ruokapöytien sijainnin mukaan. Siirryttäessä omasta työpisteessä lieden ääreltä hake-

maan mitta-astiaan vettä hanasta, liikeaistin lisäksi käytetiin tuntoaistia koskettamalla 

käsillä pöytää ja siirtymällä pöydän reunoja pitkin kohteeseen. Suunnistautumisen 

suunnat tilassa – oikealle ja vasemmalle – olivat haasteellisia opiskelijalle (o1).   

Työturvallisuutta ajatellen tunnusteliin kädellä liesituulettimen sijainti lieden yläpuolel-

la. Lieden kylmän uunin sisäosa tarkastettiin tyhjäksi käden heilautuksella ennen uunin 

kytkemistä päälle. Käden liikkeen avulla tunnusteltiin kaapiston oven kohdat, joissa 

tunnistetaan merkitsemisessä käytetyt pistekirjoitukset. Merkitsemisistä luetaan sor-

menpäillä kaapin sisällöt kuten kuvassa 15a. Työturvallisuuteen liittyen kaapin oven 

kiinni laittaminen heti kaapissa käynnin jälkeen estää pään törmäämisen oveen. Kuvassa 

15b opiskelija etsii haptiikkaa hyödyntäen työlautaa vesihanan takaa koukusta.  

 

 

            
Kuva 15 a, 15b. Tavaroiden etsiminen ja varaaminen.  

 

Kuiva-aineastian aukaiseminen painikkeista nostaen tapahtui tuntoaistin avulla. Samalla 

kädellä tunnusteltiin astian suuri aukko. Vehnäjauhojen helppo mittaaminen ”suurisui-

sesta” kuiva-aineastiasta oli helppoa. Maitopurkin avaamisessa ensin tölkin yläosan 

kulmat taaksepäin peukalolla ja etusormella ja sitten takaisinveto tölkin auetessa. Ha-



 53 

nasta kylmän veden lämpötilan aistiminen kädellä ruoanvalmistukseen takaa turvalli-

suuden, koska suositeltavaa on käyttää aina kylmää vettä mikrobiologisista syistä. 

 

         

Kuva 16a, 16b. Raaka-aineen mittaaminen tuntoaistia hyödyntäen. 

Opiskelija käytti haptiikkaa mitattaessa raaka-aineita, kuten kuvan 16a opiskelija tun-

nustelee sormenpäillä vetomitan mitta-asteikkoa litran mitan sisäpuolelta. Hän tunnistaa 

ne kohoviivoina yhden desilitran välein.  Kuvassa 16b mitataan mittalusikkasarjalla 

mausteita, sormen pään liikkeellä tunnustellen pintaa. Tuntoaistin käyttö korostui mitat-

taessa suolaa seuraavasti 

”Käden kanssa tekee, niin on varma”(o2) 

 

Sipulin esikäsitteleminen sujuu käsin hyvin, kuten kuvassa 17a opiskelija kuorii sipulia. 

Sipulin hienontamisen yhteydessä työlauta liikkui ja keinui saattaen aiheuttaa työturval-

lisuusriskin. Laudan alle voitiin valita kahdesta vaihtoehdosta toinen liukuestemuovi. 

Opiskelija painoi kädellä toista liukuestemuovia ja se vaikutti paksummalta ja peh-

meämmältä kuvan 17b mukaan.  

 

 

        
Kuva 17a, 17b. Sipulin kuoriminen käsin. Liukuestemuovin tunnusteleminen. 
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Kasviksen pyöreää muotoa tunnusteltiin ja hyvin kuoritun sipulin opiskelija tunnisti 

seuraavasti kuvaillen: 

”Kädellä on parempi (tuntee sipulin kuorimisen jälkeen pinnan liukkauden.)” (o2) 
”Mä teen itselle kotona joskus (ruokaa).” (o2) 
”Ja äiti on opettanut minulle myös (tuttuus raaka-aineessa).” (o2) 

 

Veitsen asento kohti työlautaa tunnusteltiin kädellä, samoin veitsen terävyys hienonnet-

taessa sipulia. Opiskelijan (o1) veitsen valinnaksi valikoitui pieni juuresveitsi. Opettajan 

tiedustellessa veitsen valintaa, opiskelija vastasi: 

”Haastavampi, vaikea hahmottaa. On kuitenkin terävä.” (o1)  

Sipulikuutioiden tasaisuuden tarkastamisena työlaudalla käytettiin haptiikkaa. 

 

 
Kuva 18. Kokkiveitsen käsitteleminen tunto- ja liikeaistilla. 

 

Opiskelijan (o3) kokkiveitsen käsittelyssä kuvan 18 mukaan opiskelijan etusormen si-

joittaminen kokkiveitsen kamarapuolelle helpottaa hänen aistimustaan veitsen liikkeestä 

leikatessa sipulia.  Leikkausliike oli rytmikäs. Viiltävä liike antaa aistimuksen viipaleen 

muodosta.   

Haptiikan käyttäminen opiskelijan ruoanvalmistustilanteissa esiintyi monella tavalla. 

Tuntoaisti esiintyi yhdessä liikeaistin kanssa öljyn mittaamisessa pannulle. Työvälineen 

etsiminen kuuman kasarin ulkoreunoja pitkin esti sormien palamisen. Jauhelihapaketti 

oli helppo avata veitsellä painaen suojakalvo rikki ja edeten veitsellä paketin sisäreunoja 

pitkin. Käsi painoi reiän ja liikkui mukana. Jauhelihakastikkeen valmistamisen yhtey-

dessä kastikkeen paksuus tunnettiin puuhaarukalla sekoittaessa. Maustamisessa lihalie-
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mikuutiopaketin ja sieltä otetun kuution tunnusteleminen sekä kuution rakenteen tun-

nusteleminen kädessä murustettaessa sitä ruoan joukkoon. Munan rikkominen lasiin ja 

siitä kaataminen toiseen astiaan onnistui haptiikalla. Lihamakaronilaatikon massan ta-

soittaminen uunivuossa kävi hyvin, koska pinnan tuntee kädellä. 

 
 

         
Kuva 19a, 19b. Kuumenemisen kokeileminen. Lihan lisääminen paistokasariin.  
 

Kuvassa 19 a opiskelija kokeilee paistokasarin kuumuutta. Lämpö johtuu lieden levyn 

välityksellä paistokasarin pohjan kautta sisäosaan ja sen tuntee hyvin. Kuvassa 19b lisä-

tään jauheliha kuumaan paistokasariin turvallisesti käsin tunnustelemalla sopiva määrä. 

Makaroni-jauhelihalaatikon valmistuksessa opiskelija aisti tuoreen lihan kiinteyden ja 

kimmoisuuden paljaalla kädellä lisättäessä sitä paistokasariin. Lihan ruskistuessa aistit-

tiin sen muodon muutos, rakeistuminen, ja kypsennysaste paistokasarissa puisen työvä-

lineen avulla.  

 

   
Kuva 20. Veden lisääminen. 
 

Kuvassa 20 tuloksena näkyy kuinka opiskelija tuntoaistilla – huomaa vasemman käden 

etusormella hipaistaan paistokasarin kädenkahvaa, siitä kahvan ja paistokasarin liitty-

mäkohtaa – hahmotetaan kasarin sisäosan paikka, mihin vesi kaadetaan. Samalla tulee 

tekijälle tieto, että kuuma massa on paistokasarin sisällä. 
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Työvaihepuhtaanapidossa pöydän siistiminen pöytäpyyhkeellä sujui järjestelmällisesti 

opettajan ohjeistuksella. Työpöydän pinnan puhtaus tunnusteltiin kädellä koskettamalla. 

Käytetyt veitset vietiin tiskialtaan hanan juureen siten, että veitsen kärki osoitti hanaa 

tyveä kohti. Kun näkövammainen opiskelija etsii veistä käsillään ja tunnustelee pöydän 

pintaa kohti vesihanaa, hän kohtaa ensin veitsen kädensijan. Vältytään työtapaturmilta. 

Merkitsemistyynyn avulla voidaan lieden kytkimet merkata 0-asenttoon. Tällä vahviste-

taan tieto liesilevyjen pois ja päältä kytkeminen. Mausteiden etsiminen helpottuu, jos ne 

on merkattu eli purkin kyljestä lukee pistekirjoituksella mausteen nimi.  

 

 

Kuva 21. Haptiikan käyttö oppimisessa.  

Kuvan 21 mukaan haptiikkaa käytettiin asian ymmärtämiseen itselle. Opettaja oli ku-

vaillut lieden kytkimien ja liesilevyjen muodostavan hevosenkengän muotoisen kuvion 

kytkettäessä levyt kuumenemaan. Tämä muistisääntö helpottaa opiskelijaa muistamaan 

kytkinten ja liesilevyn sijainnit. Mielenkiintoista oli havaita opiskelijan piirtävän ilmaan 

kädellä hevosenkengän kuvion tallentaakseen muistikuvakseen lieden käytöstä. Sokeana 

opiskelijana (o1) hän käytti liikeaistia apunaan painaessaan asian muistiinsa.  

 

Makuaistia käyttämällä raaka-aineen maistamisella varmennettiin oikea tuote ja valmis 

ruoka maistettiin. Ruoanvalmistuksen eri kohdissa oli huumaavan hyvä raaka-aineiden 

ja valmiin ruoan haju. Sitä ei erikseen mainittu. Hajuaistia käytettiin kananmunien tuo-

reuden aistimiseen. Opiskelija (o3) tarkisti maun jauhelihakastikkeesta ja totesi: 

”Se on hyvää.” (o3) 
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7 Tulosten kokoavaa tarkastelua ja sovellettavuus kotita-

lousopetukseen 
 
 

7.1 Kuvailua puheella ja haptiiseilla oppimistilaan orientoitumisessa  
 

Oppimistilan kuvailua puheella ja haptiiseilla toteutui kuten Lahtinen (2009) on tuonut 

esille. Kuvailu aloitettiin kokonaisuudesta yksityiskohtiin, ensin seinät, sitten huonetila 

ja vaaratekijät ja lopuksi yksityiskohtaiset työpisteet. Opetuskeittiön kuvailu auttaa 

opiskelijaa orientoitumaan fyysiseen tilaan. Kuvailu antaa opiskelijalle tietoisuuden ti-

lan koosta, työpisteiden sijaintien ja niiden sisällöistä.  

Malin (2011) on väitöksessään tutkinut kotitalouden opetustilaa osana kehittyvää oppi-

misympäristöä. Kuten tässä tutkimuksessa, opetuskeittiö oli avara ja mahdollistaa opet-

tajalle kaikkien opiskelijoiden näkyvyyden tilassa hyvin. Näkövammaisen opiskelijoi-

den liikkuminen oli esteetöntä hyvien huonetilan sisällä saatujen kuvailujen jälkeen.  

Ojamo (2016, s. 15) tuo esille lukemisen vaikeutuvan näöntarkkuuden alentuessa. Ope-

tuskeittiön kaapistojen ja laatikostojen sisältöjen nimeämiset suuraakkosilla, pistekirjoi-

tuksella ja kuvilla helpottavat tavaroiden löytymistä. Kaapin ovia ei välttämättä tarvitse 

aukaista turhaan, joten vaaratilanteilta näkövammaisten opiskelijoiden kanssa vältytään. 

Työturvallisuuden kannalta oli erittäin hyvä, että kuvailtiin sammutuspeiton sijainti ja 

sillä hetkellä lieden päällä olevan kattilan sijainti. Vastuu kuuman kattilan koskettami-

seen siirrettiin kuulijalle. Näkövammaisten Kulttuuripalvelujen seminaarissa 

(28.11.2015) kuvailutulkkien kanssa käydyssä keskustelussa vahvistui kotitalousope-

tukseen soveltuvaa tietoa. Tavaroiden ja raaka-aineiden säilytyspaikkojen selkeys ja hy-

vä järjestys helpottavat niiden löytymistä. Jääkaapissa on tietyt paikat tietyille tavaroil-

le. Merkitsemiset helpottavat löytämistä. 

Kuvailuaika ei kenelläkään kuvailijalla ollut pitkä, joten lukuvuoden alussa kuvailijana 

toimivalla opettajalla tai ohjaajalla on siihen mahdollisuus. Kehokartan alustana selkä 

toimi erittäin hyvin, koska kuvailtava alue on suuri. Orientaatiopisteiden käyttäminen 

helpottaa orientoitumista tilaan. Lahtinen (2008) tuo esille aktiiviset merkitykselliset 

kosketukset, joiden avulla jaetaan tietoa. Tässä tutkimuksessa jokainen kosketusviesti 

eli haptiisi jakoi merkityksellistä tietoa oppimistilasta, jossa opiskelijat opiskelevat ruo-

anvalmistustaitoja. Kehokartan avulla fyysisen tilan hahmottuminen tapahtuu tekemällä 
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tilan pohjapiirroksesta kartta omaan mieleensä. Jokainen kuvailija käytti kielellisessä 

kuvailussa puhetta selkeästi artikuloiden ja sujuvasti tilanteen mukaan.  

 

7.2 Kuvailua puheella ja haptiiseilla ruoanvalmistuksen oppimisessa 
 

Kuvailua puheella ja haptiiseilla ruoanvalmistustilanteissa esiintyi suurimmaksi osaksi 

puheella. Opiskelijat toimivat ohjeistuksen mukaan, ja löysivät tavarat lukien itse ope-

tuskeittiön kaapistojen ja laatikostojen sisällöt merkityistä lapuista tai tunsivat entuudes-

taan opetuskeittiön tavaroiden sijainnit. Näkövammaisvinkkeinä tuli esille käytetyn 

veitsen jättämien työpisteeseen siten, että se asetettiin veitsen terä kohti hanan tyveä. 

Kuvailussa kiellettiin veitsen jättäminen altaaseen työturvallisuuden perusteella. 

 

Tuloksien sovellettavuus kotitalousopetukseen tulee esille työturvallisuuden painottami-

sesta. Veitsien oikea käsittelytekniikka estää esimerkiksi haavojen syntymisen viipaloi-

taessa sipulia työlaudan päällä. Huomioitavaa on liukuestemuovin käyttäminen estä-

mään työlaudan liikkumisen. Veitsien puhdistamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, 

koska käytettyä veistä ei säilytetä altaan pohjalla vaan mahdollisuuksien mukaan pes-

tään heti käytön jälkeen. Työyhteisöni asiantuntija ruoanvalmistuksen osalta vahvisti 

omalla sähköpostillaan käytettyjen astioiden puhdistamisen ja paikalleen laittamisen pi-

tävän järjestystä työpisteessä ja se helpottaa työskentelemistä.  

Tuloksissa esitetään transkription avulla opiskelijan käyttäytyminen hänen etsiessä uu-

nivuokaa ja opettajan käyttäessä kuvailuun puhetta. Opettajan ohjatessa liikkumaan ti-

lassa, suunnat oikea ja vasen täytyy olla kirkkaana mielessä. Opettaja käyttää suuntia 

peilikuvana opiskelijaa vastapäätä. Tässä tutkimuksessa opiskelijalle (o1) oli haasteel-

lista suunnistautua oikealle tai vasemmalle. Opettajan käyttöön ottama kellotaulu kuvai-

lussa helpotti suuntien löytymistä tilassa. Löydettäessä kohteen opetuskeittiön keskiti-

lasta hän löysi haluamansa uunivuoan ja osasi tulla omalle työpisteelleen itsenäisesti.  

Kotitalousopetuksessa opetusmenetelmien valinnassa käytettävät termit tulee kirkastaa 

yhdessä opiskelijoiden kanssa. Suunnat voidaan tarkistaa niitä käytettäessä, Suutien ku-

vailussa voidaan käyttää oikea ja vasen, kellotaulua tai ilmansuuntia pohjoinen, etelä, 

itä ja länsi. Tässä tutkimuksessa ilmansuuntia ei käytetty. 
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Haptiisien käyttäminen kuvailussa esiintyi kotitalouslieden käytössä ja mausteiden mit-

taamisessa. Tässä tutkimuksessa haptiiseilla esiteltiin lieden kytkimien sijainnit selkään 

piirtämällä kahdella tavalla, hevosenkenkäkuviolla piirtäen ja sormen painalluksina. Ul-

komaalaistaustaisille opiskelijoille pelkkä puhe saattoi tuottaa vaikeuksia tiedostaa esi-

merkiksi kytkinten sijainnit lieden paneelissa. Haptiisien ja kytkinten merkitsemistarro-

jen avulla oli helppo opettaa kytkimien asennot päällä ja pois. Mittaamisen vaikeus 

esiintyi mausteiden mittaamisessa käsitteestä ¼ teelusikallista suolaa. Se havainnollis-

tettiin haptiisilla selkään. Näkövammaisten Kulttuuripalvelujen seminaarissa 

(28.11.2015) esille tuli kellotaulun käyttö liesilevyjen kuvailussa. Lisäksi näkövammai-

selle tulee kuvailla koko liesi siten, että opiskelija on lieden edessä kuvailun ajan. Hä-

nellä on mahdollisuus tunnustella kohteet kuvailun edetessä.  

Myös näkövammaisten ruoanvalmistuksen tukena voidaan hyödyntää vertaistukea. Sa-

massa näkötilanteessa oleva henkilö saattaa tietää ja tunnistaa tilanteen aikaisemmilta 

kerroilta, ja pystyy olemaan oppaana. Näkövammaisten palveluoppaassa (2016, s. 29) ja 

Mikkonen (2009, s. 183–184) väitöstutkimuksessaan tuovat esille vertaistuen korvaa-

mattoman tuen monille henkilöille.  Opiskelijan (o1) itsereflektiossa tuli esille avun 

pyytäminen ruoanvalmistukseen. Kotitalousopetuksessa voidaan työskennellä yksin, pa-

rin kanssa tai pienissä ryhmissä. Opiskelijoiden havainnoidessa miten toinen opiskelija 

tekee tehtävää, siirtyy siitä oppimista myös itselle.  

 

7.3 Näkövammaisen opiskelijan aistihavaintojen merkitys oppimises-

sa 
 

 
Näkövammaisen opiskelijan aistihavainnot toivat merkityksen oppimiseen. Näköaistin 

puuttuessa kohteita ”katsottiin” käsillä tunnustellen. Tutkimuksen kaikki opiskelijat oli-

vat kokeneita molempien käsien käyttäjiä. 

Auditiivisuus esiintyi tavaroiden varaamisen yhteydessä. Sokea opiskelija (k3) varasi 

tarvittavat pienet käsityövälineet paistokasariin, josta ne oli helppo löytää. Mittaamises-

sa kuultiin mitta-astian täyttyminen vedellä ja kuivien makaronien kaataminen teräksi-

seen mitta-astiaan. Näiden perusteella, kotitalousluokkaan varatessa astioita ja välineitä, 

hankitaan kestäviä teräksisiä vetomittoja, mittalusikkasarja, mahdollisesti yksi puhuva 

vaaka ja ajastimia.  
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Tunto- ja liikeaisti yhdistyivät opiskelijan aistihavainnoissa. Monet kotitaloudessa esiin-

tyvät tehtävät tehdään käsillä ja siihen yhdistyy liike. Sipulin kuoriminen käsin kävi no-

peasti ja turvallisesti, veitsen käsittelyssä tunnettiin etusormella kokkiveitsen kamara-

puoli ja samalla yhdistettiin viiltoliike sipulia viipaloidessa. Öljyn lisääminen paistoka-

sariin suoritettiin toisella kädellä pulloa kallistamalla, toisen käden etusormen ollessa 

pullon suulla mittamassa tarvittavaa määrää. Öljyn käyttäminen oli opiskelijan omana 

toiveena ruoanvalmistamisessa tuomaan makua siihen. Jauhelihaa ruskistettaessa pais-

tokasarissa näkövammainen opiskelija tuntee sekoittamisvälineen kautta tuotteen liik-

keen, jolla ehkäistään sen pohjaan palaminen.  

Kotitalousopetuksessa voidaan pitää makukoulua ja opettaa opiskelijoita herkistämään 

aistiensa käyttämistä.  Ruoanvalmistuksessa käytettävät raaka-aineet voidaan tunnustel-

la, haistaa ja jopa maistaa. Näkövammaisen opiskelijan saama aistikokemus välittää uu-

sia kokemuksia mahdollisesti vanhojen kokemusten päälle. Kädet ovat sokean silmät, 

joten kaksin käsin kokeilemalla välitetään tietoa tehokkaasti.  

Opetuksessa tulee aina painottaa raaka-aineen tarkistaminen ja tuoreuden takaaminen 

aloittaessaan valmistamaan ruokaa, estääkseen mikrobien leviämisen ja mahdolliset 

ruokamyrkytykset. Ilmiöpohjainen oppiminen tuo kotitalousopetukseen uusia mahdolli-

suuksia tarkastella asioita monista näkökulmista. Lisäksi tunneilla saattaa esiintyä vaa-

ratilanteita. Patalappujen ja patakintaiden paikat tulee kertoa hyvissä ajoin, samoin 

sammutuspeiton paikka. Poistumisharjoituksia kotitalousluokasta kannattaa harjoitella 

määräajoin, niin reitit tulevat tutuiksi.   

Lopuksi tuon esille opiskelijan (o1) ja opettajan keskustelussa esille tulevia asioita koti-

talousopetukseen. Helppo ruokaohje toi mukanaan toisen näkövammaisvinkin kastik-

keen tekemiseen. Erilaisia ruokaohjeita kokeilemalla voidaan laajentaa opiskelijoitten 

ruokalajien tuntemusta. Näkövammaisena opiskelijana ruoanvalmistustilanteisiin tulee 

varata aikaa, jotta voi omaan tahtiin itsenäisesti työskennellä ja oppia omat tavat toimia. 

Toistot tuovat itsevarmuutta. Mahdollinen toisen henkilön apu voi myös helpottaa teh-

tävien tekemistä. Tulosten mukaan kuvailu ja haptiisit näkövammaisten opiskelijoiden 

kotitalousopetuksessa auttavat oppimisessa. Niiden mukaan ottaminen opettajien työvä-

lineiksi helpottavat opiskelijoiden käsitteiden omaksumista, orientaatiota eri tiloihin ja 

opettaja saa omaan työhönsä ymmärryksen aistihavaintojen merkityksestä opetustilan-

teissa.  
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8 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 
 
 

Tutkimus tulee suorittaa hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Keskeisiä 

näkökulmia ovat rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä. Tutkimuksessa tu-

lee toteuttaa avoimuutta ja vastuullisuutta tuloksien tallentamisessa ja julkistamisessa. 

Muiden töiden ja saavutusten kunnioittaminen huomioidaan viittaamalla käytettyihin 

lähteisiin antaen arvon ja merkityksen oikeille tekijöille. Tutkimusluvat on hankittu tut-

kimukseen osallistuneilta ja rahoituslähteet mainitaan. Tutkija pidättäytyy tutkimukseen 

liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista. Tietosuojaa koskevat kysymykset huo-

mioidaan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2013, s. 6–7.) Suoritan tämän tutkimuk-

sen tarkastelua ja luotettavuuden arviointia edellä mainituista näkökulmista. 

Tutkimusta on tehty rehellisesti, huolella ja tarkkaavaisesti lähes kahden vuoden ajan. 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2013, s. 23) esittävät tieteenteon ohjeeksi, että ole suun-

nitelmallinen, järjestelmällinen ja perustele tietosi. Vastuullisena tutkijana kysyin tut-

kimusluvat tutkimukseen osallistuneilta. Tutkimuksessa mukanaolijat olivat vapaehtoi-

sesti mukana, ja kunnioitan heidän antamaansa panosta tähän tärkeään työhön. Kuvat, 

joissa näkyy henkilöiden kasvot, on käsitelty Adobe Photoshop -ohjelmalla siten, että 

pikselöinti sumentaa kasvot.  

Omaa aihettani ei ole kotitaloustieteessä aikaisemmin tutkittu tästä näkökulmasta. Nä-

rän (2014) tuore opinnäytetyö on valittu tähän, koska siinä erityisesti tutkittiin haptiisien 

ja hapteemien käyttöä ruoka-annosten kuvailussa. Kuten Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2013, s. 19–20, 22) toteavat, tarvitaan uutta tietoa ongelmien ratkaisemiseen, uusia 

keinoja ongelmista selviämiseen ja tutkimuksella saatu tieto antaa syvyysulottuvuutta ja 

ymmärrystä. Tutkija hankkii tutkimuksen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa tietoa aihees-

ta. Kaikki alkoi jo ennen tutkimukseni aloittamista marraskuun lopussa 2014. Oma 

kiinnostukseni vei minut Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n kursseille (29.11.2014; 

28.11.2015). Aloitin pro gradu -tutkielmani tammikuussa 2015. Sain mahdollisuuden 

esitellä tutkimustani Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n seminaarissa syksynä 2015 

learning cafe -menetelmällä. Sain kirjalliset vastaukset käyttööni. Saadut vastaukset 

vahvistivat tutkimuksen tuloksia yhdessä kirjallisuuden kanssa. Tutkimuksen aihe vah-

vistaa nykyisen työni sisältöjä opettajana valmassa. 
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Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2013, s. 110–111) toteavat, että kirjallisuuteen perehty-

minen tutkimuksen alkuvaiheessa on tärkeää. Se perehdyttää aiheeseen ja käsitteisiin, 

ohjaa menetelmävalintoihin ja auttaa rajauksessa. Kirjallisuutta aisteista, erityisesti hap-

tiiseista löytyi jonkin verran. Vuosien ajalta aina tähän aikaan saakka koskettamiseen 

liittyvää tutkimusta on jatkettu nykyisiin haptiiseihin ja hapteemeihin (Lahtinen 2008), 

saaden kielioppitietous mukaan kosketuksiin. Lähteistä olen käyttänyt primaarilähteitä. 

Olin etuoikeutettu, kun sain tavata ja keskustella sosiaalishaptisen kommunikaation ke-

hittäjän Riitta Lahtisen, KT, (R. Lahtinen, henkilökohtaiset tiedonannot 4.3.2015; 

6.2.2017; 16.2.2017) kanssa. Tässä vaiheessa esitän lämpimät kiitokset hänelle. Hänen 

vuosien tuoma asiantuntijuus antoi varmuutta tutkimuksessa käytettäviin kuvailuihin ja 

haptiiseihin. Keskusteluissa muun muassa annetut tarkennukset käsitteistä kasvattivat 

omaa ymmärrystäni ja valaisivat tutkimuksen sisällön tuottamista tarkemmin. Tulosten 

tulkinnan oikeellisuus tarkastettiin näiden osalta.   

Tutkimuksen todellisuus näyttäytyi videotallenteissa. Käytössäni oli kaksi videokame-

raa, joilla mahdollistin yleisnäkymän ja lähityöskentelyn kuvaamiset. Yksi lähivideointi 

epäonnistui teknisen vian vuoksi. Tutkimuksessa oli mukana näkövammaiset opiskeli-

jat. Videoinnin mahdollisuutena oli uudelleen katsottuna havainnoida todellista tilannet-

ta useaan kertaan joko yksin tai toisten asiantuntijoiden kanssa. Tutkijana havainnoin 

muun muassa monia näkövammaisen aistihavaintoja oppimistapahtumassa, mitä en 

muuten olisi arjessa havainnut. Tutkittavien määrä osoittautui riittäväksi.  

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2013, s. 249) tuovat esille, että tutkimuksen teon yhtey-

dessä harjaantuu tiedeyhteisön pelisääntöihin ja puhetapoihin, sekä tieteellisen kirjoit-

tamisen rakenteeseen. Iisa, Oittinen ja Piehl (2006, s. 203–310) tuovat esille kielenhuol-

lon tärkeyden. Olen pyrkinyt tässä tutkimuksessa keskittymään kielenhuoltoon ja tar-

kastanut tekstin lukemalla sen useaan kertaan. Kniivilä, Lindblom ja Mäntynen (2012, s. 

14) viittaavat eri lähteiden merkitsemistavoista, ja olen huolella merkinnyt kaikki käyt-

tämäni lähteet. Tiivistelmien tekstit suomeksi ja englanniksi olen tarkistanut, ja englan-

nin kielisen tiivistelmän kirjoittamisen on huolehtinut ulkopuolinen henkilö. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta luo sen tarkka selostaminen kirjallisesti. Tulok-

sien kohdalla tutkijan tulisi punnita vastauksia ja saattaa niitä teoreettisen tarkastelun ta-

solle. Tieteelliseen tutkimustyöhön saadut tiedot perustellaan. Saadut tiedot on erotetta-

va auktoriteeteista siten, että ihmisellä voi olla aseman perusteella tietoa, tai henkilö on 
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asiantuntija omalla alallaan, ja tieto perustuu siihen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2013, s. 19, 232–233). Tutkimuksen uskottavuutta vahvistaa tutkimuksen etenemisen 

tarkka selostaminen. Videotallenteina olleet aineistot olen useaan kertaan katsonut yksin 

ja litteroinut ne tarkasti, jopa osan tuplasti. Analyysissä käytin teoriaan perustuvia tau-

lukointeja. Tulokset perustuvat tutkijan tekemiin havaintoihin. Tulokset on kirjoitettu 

huolellisesti tutkimukseen käyttäen helposti ymmärrettäviä prosentti-ilmauksia. Tutki-

muksessa käytettävät tiedot, joita olen niin kirjallisesti kuin suullisesti saanut, olen mai-

ninnut.  

Näkövammaispedagogiset (muun muassa pistekirjoitus ja -lukeminen, kokonaisvaltai-

nen aistien käyttäminen, oppimateriaalit, arjen toiminnot) asiantuntijakeskustelut omas-

sa työyhteisössäni antoivat pitkäaikaisilta alan pedagogeilta kokemuksellisuutta ja sy-

vyyttä tutkimukseeni.  Kävin keskusteluja myös kahden belgialaisen toimintaterapeut-

tiopiskelijan kanssa toiminnanohjauksesta ruoanvalmistuksessa. Keskustelut näkövam-

maisen opiskelijan oppimiseen liittyvistä seikoista nostivat esille sen huolellisuuden ja 

vastuun opettajuudesta, jota kaivataan.  

Kehittyvä mobiiliteknologia tuo uusia mahdollisuuksia näkövammaisen arkeen. Kes-

kustelut Ilkka Pirttimaan (I. Pirttimaa, henkilökohtaiset tiedonannot syksyllä 2015) toi-

vat kokemuksellista käyttäjätietoa näkövammaisen henkilön liikkumiseen esimerkiksi 

omaan puhelimeen asennetun sovelluksen kanssa. Tämä tuo vapauden itsenäiseen liik-

kumiseen niin sisä- kuin ulkotiloissa. 

 

Suomen Näkövammaissäätiön kannatusapurahan saaminen lämmitti mieltäni. Heidän 

näkemyksensä näkövammaisalan tutkimuksesta tuli toteutumaan. Näkövammaiset opis-

kelijat ovat aina lähellä sydäntäni. Näkövammaisen opiskelijan saadessa tietoja ja taitoja 

toimia yhteiskunnassa itsenäisesti antaa hyvät eväät tulevaisuuteen. Opettajana voin 

vaikuttaa tähän.   
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9 Pohdinta 
 

Tutkimuksen aihe lähti omasta tarpeestani kehittää työtäni näkövammaisten opiskelijoi-

den opettajana valmassa, toisella asteella. Aistien käyttäminen ruoanvalmistustilanteissa 

ja sen kautta oppimisen vahvistamiseen liitetyt kuvailut ja haptiisit kiinnostivat. Opiske-

lijan siirtyessä peruskoulusta toiselle asteelle, moni näkövammainen opiskelija käy 

valman opinnot ennen ammatillisiin perustutkintoihin hakeutumista. Laatimani kuviot 3 

(s. 27) ja 4 (s. 28) tarkentavat tutkimustehtävää ja tuovat tämän tutkimuksen merkityk-

sen esille.  

Tulkit ja ammatillinen erityisopettaja kuvasit opetuskeittiön kokonaisuudesta yksityis-

kohtiin. Yksi kuvailija (k3) kuvaili kädelle haptiiseilla. Jäin pohtimaan, saiko siitä riit-

tävän hyvin selville opetuskeittiön kohteet. Ajallisesti kuvailu oli nopeaa. Selkään ku-

vaileminen antaa mahdollisuuden kehokartan piirtämiseen isolle alueelle, josta voidaan 

yksityiskohdat osoittaa selkeästi. Samalla voidaan orientaatiopistettä pitää paikoillaan, 

niin opiskelija tunnistaa oman paikkansa tilassa. Suuntakosketukset toteutuivat käm-

menselällä ja mukana pidettiin kellotaulu. Huonekalujen paikat tulivat selville. 

Ruoanvalmistustilanteissa kuvailijana oli opettaja (k4). Kuten visuaalisten taitojen hie-

rarkiasta voidaan todeta, visuaalinen muisti ja päättely pienentyvät näkövammaisuuden 

lisääntyessä eli kompleksisuus lisääntyy. Ihmisen syntyessään näkevänä saa visuaalista 

informaatiota runsaasti. Näkövamman jälkeen on helppo täydentää kuvailussa kuulleet 

sanat kohteista tiettyyn muistitietoon. Tässä tutkimuksessa opiskelija (o1) tunnisti hel-

posti kuvailtavat kohteet, koska käsitteet olivat muistitiedossa. Opiskelija (o2) oli ulko-

maalaistaustainen. Hänen oleskeluaikansa Suomessa oli ollut lyhyt, joten suomen kielen 

sanat olivat oudoimpia. Kytkin-sana ja maustamisen yhteydessä ¼ teelusikkaa olivat 

vaikeita tiedostaa. Niiden kuvailussa käytettiin haptiiseja. Lieden kuvailussa käytettiin 

yhden sormen painaumia ja mittaamisessa kuvailijan vasemman käden neljää sormea 

hitaasti painaen. Opiskelija (o3) kohdalla kytkinten sijainnit kuvailtiin samalla tavalla 

selkään ja keskustelu Lahtisen (R. Lahtinen, henkilökohtainen tiedonanto 6.2.2017) 

kanssa toi esille, että välttämättä lähekkäin olevia sormia ei tunnisteta erikseen. Siihen 

tulee ottaa rytmi mukaan, millä voidaan havainnollistaa kytkinten läheisyys toisiinsa.  

Opiskelijoiden tekemät aistihavainnot omassa työskentelyssään toivat esille niiden mo-

nipuolisen käyttämisen. Opiskelija (o2) tuodessa kasvot lähelle kohdetta, esimerkiksi 
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mitattaessa mausteita, keskustelu näkövammaispedagogien kanssa toi esille hänen käyt-

tävänsä aikaisemmin ollutta parempaa näköään hyödyksi. Saman opiskelijan (o2) mo-

lempien käsien käyttö tunnustelemiseen oli erittäin hyvää. Hän oli kokenut käsien käyt-

täjä. 

Kotitalousopetukseen voidaan kuvailut haptiiseilla ottaa monipuolisemmin käyttöön. 

Ulkomaalasitaustaisten opiskelijoiden kohdalla kuvailussa käytettiin enemmän toistoja. 

Työskentelyaika oli lyhyempi suomalaistaustaisella. Lisäksi ulkomaalaistaustaisten 

opiskelijoiden kanssa työskennellessä haptiisit havainnollistavat opetusta, esimerkiksi 

astioita ja välineitä, joita käytetään. Haptiiseista voitaisiin kehittää kuvakansio, jossa 

haptiisit esitellään piirroksin tai valokuvin aina uusille opettajille. Kuten Lahtinen, Pal-

mer & Tuomaala (2016) tuovat esille sairaalaan kehitetyt haptiisien kuvat paperille, joi-

ta sairaalan henkilöstö voi hyödyntää hoitaessaan kuulonäkövammaista potilasta.   

Laatimani kuviot nostivat esille kuvailun puheella ja haptiiseilla näkyviksi oppimisessa. 

Pienillä teoilla voidaan helpottaa näkövammaisen opiskelijan oppimista ja rohkaista 

häntä omatoimisuuteen. Jatkotutkimuksessa olisikin mielenkiintoista tutkia haptiiseja 

pedagogin välineinä näkövammaisten ja mahdollisesti kuulonäkövammaisten kotita-

lousopetuksessa. Samalla voisi kehittää ruoanvalmistustekniikoita, jotka mahdollistavat 

helpoksi ja kiinnostaviksi arjen ruokien valmistamisen. Tietoisuus aistihavaintojen vah-

vasta merkityksellisyydestä näkövammaisen opiskelijan muistijälkiin jättämistä tiedois-

ta herätti mielenkiinnon tässä tutkimuksessa, jota voisi edelleen tutkia jatkossa.  

Lähteitä tutkiessani, erityisen iloinen olin kuvailuun puheella ja kosketukseen liittyvistä 

tiedoista, joita löytyi jo hyvin varhaiselta ajalta. Kirjasin ne taulukkoon 2, josta tuon 

esille Riitta Lahtisen vuosien työn haptiisien kehittäjänä Suomessa. Muita suomalaisia 

kosketuksen tutkijoita ei kovin paljon löytynyt, siksi tässä työssä Lahtisen teokset ovat 

runsaina lähteinä. Kuten Lahtinen (2008) väitöskirjassaan toteaa, niin sosiaalishaptinen 

kommunikaatio auttaa tiedonsaannin mahdollisuuksiin. Tämän tutkimuksen tulokset tu-

levat auttamaan henkilöitä, jotka kotitaloudenopetuksessaan kohtaavat näkövammaisia 

ja näkeviä opiskelijoita. Opetushenkilöstö saa työvälineitä käyttöönsä. 

Oma asiantuntijuus on kasvanut tutkimusta tehdessäni. Pitkä, noin 10 vuoden käytännön 

kokemus näkövammaisten opiskelijoiden opettajana on antanut syvyyttä tutkimuksen 
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sisältöihin. Totuuden mukaisesti olen tuonut omat mielipiteeni esille. Tutkimuksen ede-

tessä saamani korjausehdotukset olen pyrkinyt huolehtimaan.  

Saatujen tuloksien yleistettävyys kotitalouden opetuksessa vaikuttaa yhteiskunnallisesti 

siten, että näkövammaisen henkilön oma talouden hoito helpottuu ja mahdollisesti on-

nistuu itsenäisesti. Kotitaloustaidot vahvistavat näkövammaisen henkilön itsetuntemusta 

osaavana henkilönä, eikä tarvita avustajaa arjen askareisiin. Kuten Somerkivi (2000) tuo 

esille johdannossa, näkövammaisten henkilöiden taitojen kehittyessä omatoimisuus 

vahvistuu. Sain kutsun ISE –hankkeeseen, josta olen iloinen. Haluan jatkossakin työs-

kennellä tämän mielenkiintoisen aiheen tiimoilla. 

Kokemukseni opetustilanteissa vertaistuen merkityksestä nousee hyvin korkealle ryh-

mälle, joissa on eri aikaan näkövammautuneita henkilöitä. Heidän antamat neuvot ja 

käytännön kokemukset toinen toisillensa ovat hyviksi havaittuja ja toimivat näkövam-

masta huolimatta. Mikkonen (2009, s. 28–29, 185, 187–188) tuo omassa väitöksessä 

esille Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien ja tiedottamisen vähäisyyden ja hän ko-

rostaa kolmannen sektorin tärkeyttä vertaistuen merkityksessä. Ryhmässä työskennel-

lessä vuorovaikutustaidot vahvistuvat ja uskalletaan kysyä näkövammaisuuteen liittyviä 

vaikeitakin asioita toiselta näkövammaiselta henkilöltä. Vertaistuessa luotetaan toisen 

henkilön kokemukseen, ja se antaa vahvistusta voittaa ennakkoluulot siitä, ettenkö minä 

selviydy. Itsenäinen selviytyminen arjen askareista vahvistaa itsetuntoa ja tasa-

arvoisuutta muiden ihmisten kesken. Näkövammaistuneet henkilöt saavat kokea, tuntea 

ja nähdä, että näkövammaisena myös minä pystyn toimimaan itsenäisesti. Työssäni en 

edes aina muista, etteikö opiskelijani näkisi. Niin luontevaa ja tiedostettua toiminta on 

parhaimmillaan. Ilmapiirin ollessa suotuinen oppimisessa, taidot kehittyvät. Tästä kii-

toksena opiskelijan (o1) itsereflektoinnin sanoin: 

”Sitten tota, nämä ohjeet tulevat hyvään tarpeeseen, että kiitoksia vaan 
avusta ja tuesta.” (o1) 
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Liitteet 
 
LIITE 1. Ruokaohjeet. 

 
 

 Makaroni-jauhelihalaatikko 

 

Tavoite: Hyvä makaronilaatikko on kypsää, hyvän makuista ja rakenteeltaan sopivan 

kiinteää. 
 

 
Raaka-aineet: 
5 dl makaroneja 

400 g  jauhelihaa 
50 g sipulia 

1 tl suolaa 
¼ tl mustapippuria 
4 kananmunaa 

1 l maitoa 
½ tl suolaa 

¼ tl pippuria 
 
 

Valmistus: 
1. Varaa aineet ja välineet (korkeareunainen paistokasari, puulasta, leikkuulauta, 

juuresveitsi, kokkiveitsi, 1 litran mitta, kierrevatkain, lasi, teelusikka tai mittalu-

sikkasarja, uunivuoka ja patakintaat tai patalaput). 

2. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen. 

3. Mittaa raa’at makaronit litran mittaan ja kaada paistovuokaan. 

4. Kuori ja hienonna sipuli. 

5. Laita paistokasari lieden levylle ja ruskista jauheliha. Lisää sipulikuutiot jouk-

koon. Mausta. 

6. Kaada liha-sipuliseis uunivuokaan makaronien joukkoon. Sekoita. 

7. Tee munamaito litran mittaan: riko munat lasin kautta yksitellen ja lisää maito. 

Mausta. Sekoita. Tarkista maku. 

8. Kaada munamaitoseos uunivuokaan. 

9. Kypsennä uunissa noin 40 minuuttia.  

10. Tarjoa salaatin kanssa. 
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Jauhelihakastike 

 

Tavoite: Hyvä jauhelihakastike on maukas, tasainen rakenne ja kypsä. 
 

 
Raaka-aineet: 
400 g  jauhelihaa 

50 g  sipulia 
½ tl suolaa 

17¤ tl  mustapippuria 
2-3 rkl vehnäjauhoa 
5 dl vettä 

mausteiksi: 1 lihaliemikuutio, 3 rkl tomaattisosetta 
 

 
Valmistus: 

1. Varaa aineet ja välineet (korkeareunainen paistokasari, puulasta, työlauta, juu-

resveitsi, kokkiveitsi, tee- ja ruokalusikka ja puolen litran mitta). 

2. Kuori ja hienonna sipuli. Mittaa vesi puolen litran mittaan. 

3. Kuumenna paistokasari ja lisää siihen jauheliha. Ruskista liha. Lisää sipulikuuti-

ot. Mausta. 

4. Lisaa vehnäjauhot ruskistetun liha-sipuliseoksen pinnalle ja sekoita. Lisää neste. 

5. Kastikkeen 5 minuutin kypsennyksen aikana tarkista maku. Lisää halutessasi 

mausteita, esimerkiksi ketsuppia antamaan väriä, lihaliemikuutio ja pippureita. 

tarkista maku. 

6. Tarjoile jauhelihakastike pastan tai perunoiden kanssa. 

Vinkki: Kastikkeeseen voi lisätä kauden juureksia raasteena, esimerkiksi porkka-
naraastetta.  
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LIITE 2. Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen -valinnainen koulutuksen osa. 

 
 

Tätä tutkimusta varten tässä liitteessä on esitelty ammatilliseen peruskoulutukseen val-

mentavan koulutuksen (valma) opetussuunnitelman sisältöihin kuuluva valinnainen 

koulutuksen osa erään pääkaupunkiseudun koulun koulukohtaisesta opetussuunnitel-

masta. Oppilaitosta ei ole nimetty tunnistettavuuden vuoksi.  

 

Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10 -20 osaamispistettä  

Tämän koulutuksen osan tavoitteena on opiskelijan elämänhallintataitojen vahvistaminen, arki-
elämän rytmin rakentaminen sekä omasta kunnosta, terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen 
 

Osaamistavoitteet Työtehtävät Osaamisen arviointi Opiskeli-

jan it-
searvioin-
ti 

Opiskelija suunnittelee 

kodin ruokaostokset ja 
valmistaa kotiruokaa  

 

Kotiruoan valmistuksen 

suunnittelu, kaupassa asioi-
minen, valmistaminen, tarjol-
le laittaminen, ruokailu, keit-

tiön siivous ja toiminnan arvi-
ointi.  

Opiskelija valmistaa tai 

valitsee terveellistä ja ta-
loudellista ruokaa kestä-
vää toimintatapaa noudat-

taen 
 

 

Opiskelija ymmärtää 
hygienian merkityksen 

terveydelle, turvallisuu-
delle ja hyvinvoinnille 
 

Ryhmätyötehtävä liittyen hy-
vään ja huonoon hygieniaan, 

riskianalyysin tekeminen pu-
keutumiseen liittyen erilaisis-
ta ammateista  

 

Opiskelija huolehtii henki-
lökohtaisesta hygienias-

taan, pukeutumisestaan ja 
muusta ulkoisesta ole-
muksestaan. 

 

Opiskelija osaa huoltaa 

vaatteensa  
 

Vaatteiden (ja tekstiilien) 

huolto 
 

Opiskelija huoltaa vaat-

teensa hoito-ohjeiden 
mukaan 

 

Opiskelija tuntee turval-
liset, vastuulliset ja kes-

tävät toimintatavat opis-
kelu- ja asuinympäris-
tössään  

Puhtaanapito eri toimintaym-
päristöissä  

 

Opiskelija toimii opiskelu- 
ja asuinympäristön siis-

teydestä ja turvallisuudes-
ta huolehtien 

 

Opiskelija tunnistaa 

omat voimavaransa ja 
vahvistaa hyvinvointi-
aan  

 

Elämänleipä –harjoitus, eri-

laiset voimavara-analyysit ja 
keinojen pohdinta oman ar-
jen sujumiseen 

 

Opiskelija ottaa kyky-

jensä mukaan vastuuta 
itsestään ja omasta toi-
minnastaan sekä huolehtii 

oman elämänsä arjen su-
jumisesta  

 

Opiskelija toimii eri tilan-
teissa yhteistyössä 

muiden kanssa käytös-
tapoja ja tapakulttuuria 
noudattaen  

 

Opiskelijana ryhmässä toi-
miminen.  Tehtävien tekemi-

nen yksin, parin kanssa tai 
pienryhmässä 
 

Opiskelija toimii yksilönä 
ja ryhmässä vastuullisesti 

sekä tasa-arvoa ja turval-
lisuutta edistävästi  
Opiskelija toimii hyvien 

käytöstapojen mukaisesti 
ja käyttäytyy asiallisesti  

 

Opiskelija tunnistaa 
oman vuorokausi-

rytminsä ja osaa mu-
kauttaa sen opiskelun ja 
työelämän tarpeisiin  

Ajan hallinta (oman lukujär-
jestyksen suunnittelu) 

 

Opiskelija osaa suunnitel-
la ajankäyttöään ja nou-

dattaa sovittuja aikataulu-
ja 
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Opiskelija perehtyy yh-

teiskunnan tarjoamiin 
palvelujärjestelmiin ja 
palveluihin  

Asioiminen eri virastoissa ja 

laitoksissa toimintaympäris-
töissä 

Opiskelija osaa käyttää 

omatoimisesti yhteiskun-
nan tarjoamia palveluja 
omien tarpeidensa mukai-

sesti 

 

 
 
 

 

Opiskelija hankkii tietoja 
ja taitoja, joiden avulla 
tekee oman elämänsä 

taloudellisia päätöksiä 
 
 

 

Tutustuminen talouden ja ra-
hankäytön hallintaan opasta-
viin ohjelmiin. Yhteiskun-                                  

nan palvelujen käyttäminen 
eri elämäntilanteissa.                               
Erilaisten maksuvälineiden 

käyttäminen. Ruoan, päivit-
täistavaroiden, vaatteiden 
yms ostaminen.                              

Verkkokauppa. 
Lainat ja pikavipit.  
Sähköiset pankkipalvelut.  

 

 Opiskelija tekee toteut-
tamiskelpoisen suunni-
telman oman talouden 

hoitamisesta ja toimii sen 
mukaisesti 

  
 

Opiskelija suunnittelee 
ja mahdollisesti tekee 
arkielämään ja itsenäi-

seen asumiseen liittyviä 
valintoja, päätöksiä ja 
hankintoja  

 

Yksilöllinen osallistuminen 
oppilaitoksen, yhdistysten ja 
asuntolan toimintaan. Tutus-

tumiskäynti / jakso opiskelija-
asuntolaan  
 

Opiskelija toimii yksilönä 
ja ryhmässä vastuullisesti 
sekä tasa-arvoa ja turval-

lisuutta edistävästi 

 

Opiskelija tutustuu tai-
de- ja kulttuuripalvelui-
den ja tapahtumien tar-
jontaan  

 

Tutustuminen suomalaiseen 
kulttuuriin ja sen eri palvelui-
hin.                            Tutus-
tuminen eri maiden kulttuu-

reihin. Opintokäyntejä.  

 

Opiskelija osaa käyttää 
omatoimisesti yhteiskun-
nan tarjoamia palveluja 
omien tarpeidensa mukai-

sesti 

 

Opiskelija saa valmiuk-

sia kädentaitojen käyt-
tämiseen arjen toimin-
noissa  

 

Kädentaitojen kehittäminen 

eri menetelmiä käyttäen. 

Opiskelija käyttää ja so-

veltaa kädentaitojaan mo-
nipuolisesti arjen toimin-
noissa  

 

 

Opiskelija tutustuu eri-
laisiin liikunta- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuk-

siin  
 

Eri liikuntalajeihin ja liikunta-
paikkoihin tutustuminen oppi-
laitoksen lähialueella ja koti-

paikkakunnalla. 

 

Opiskelija laatii itselleen 
terveellisiä elämäntapoja 
ja vapaa-aikaa koskevan 

suunnitelman oman hy-
vinvointinsa edistämiseksi 
ottaen huomioon voima-

varansa ja tarpeensa 
 

 

Opiskelija ymmärtää 
sosiaalisten suhteiden 

merkityksen hyvinvoin-
nille 
 

Yhteinen tekeminen ja toi-
mintoihin osallistuminen (pro-

jektityö, tapahtuman järjes-
täminen, joukkue, bändi, esi-
tys) 

 

Opiskelija hakeutuu sosi-
aaliseen kanssakäymi-

seen muiden kanssa itsel-
leen sopivalla tavalla ja 
ylläpitää sosiaalisia suh-

teita ja verkostoja.  
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LIITE 3. Opetuskeittiön kielellinen kuvaileminen puheella.  
 

viittomakielen tulkin kielellinen kuvaileminen puheella opetuskeittiötilasta, litteraatti 
videotallenteesta. 

 

Mennään opetuskeittiöön. Tässä on opetuskeittiö. Täällä oikealla puolella on oviseinä. 
Meitä vastapuolella on ikkunaseinä. Vastapäätä on kaapistoseinä. Saanko piirtää sun 

kädelle? Joo.  

Tää huone on suorakaiteen muotoinen. Sitten täällä oviseinällä, ihan oikeassa reunassa, 
täällä on tauluseinä, jossa on reunassa ihan naulakko, sit on ovi, joka menee jonnekin, 

mist mä en tiedä, sit siel on valkotaulu ja toinen ovi. Tämä on ikkunaseinä, siellä on nel-
jä ikkunaa. Tällä seinällä on kaapistoja. Ja tällä oviseinällä, on ensi lavuaareja ja sen 
jälkeen kaapistoja.  

Täällä huoneessa on kaksi suurta pöytää. Suoraan meidän edessä on toinen pöytä, jossa 
on 10 paikkaa, ja tuolit myös päädyissä. Vieressä on toinen pöytä, missä on myös 10 
paikkaa, tuolit myös päädyissä. Ja ihan täällä keskellä reun keskellä, on kanssa työpiste, 

työpöytä.  

Sitten tässä huoneessa on täällä ikkunaseinän alla, reunassa on matala työpiste. Ja puo-
lesta välistä eteenpäin on myös korkeita seinäkaappeja ja jääkaappi. Täällä peräseinällä, 

on alhaalla työpöytä ja ylhäällä seinäkaappeja. Ja täällä oviseinällä meidän takana on 
myös alhaalla työpöydät ja seinäkaapit.  

Mitäs muuta? Täällä on kolme työpistettä. Ensimmäinen on tässä meidän oviseinällä, 
siinä on hella ja lavuaarit. Toinen on täällä oviseinällä, ihan nurkassa. Ja kolmas piste 

on täällä kaapistoseinällä. Näin. Valmis. 
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LIITE 4. Litteroidusta tekstistä osa esimerkkinä ruoanvalmistuksen videotallenteesta.  
 
 

 
…//… 

 
02:37  ope Uunivuoka valmiiksi. Se on keskipöydän kiertoilmauunin puolella. Tuutko 
tännepäin, sitten oikealle, sitten käännyt vasemmalle, vas, vas, vas, vasen, kumpi on va-

sen käsi. Nyt oik. käänny ääntä kohti. ja nyt kello 12. Onko siinä eka tai toka laatikko. 
Suorakaiteen muotoinen.  

 
1  keskipöydän laatikostoja avannut: Pyöreä? 
 

ope ei se jää pieneksi.  
 

ope Seuraava laatikko alaspäin. Onks siellä semmoista suorakaiteen muotoista? 
 
03:25  1 Onko tämä hyvä. 

 
ope Se o just hyvä. 

 
ope Sitten tuu äänen suuntaan. Tiskipöydälle, vasemmalle.  
 

1 Vie uunivuoan pöydälle. 
 
03:49  ope Patakintaita sä löydät täältä, mun ääntä kohti, liiku pöydän pintaa pitkin, 

vas. , vasemmalla, koukusta.  Laita sellaiseen kohtaan mistä sä sitten löydät ne.  
 

04.11  ope Sit jos sä kytket uunin pariin sataan. 
 
04:21  1 Mitens tätä käytetään 

 
04.25  ope keskellä on uunikytkimet, yhteensä 6 kytkintä kojelaudassa. keskimmäiset 

kaksi. oikeanpuoleinen merkitsemistyyny alaspäin menee 200, myötäpäivään, vas myö-
täpäivään tasan yhden pykälän. sit se on oikeelle.  Sitten kantsii kattoo, että uuni on tyh-
jä, kun se on kylmä.  

 
04.55  ope Sitten tarvitaan raaka-aineet, makaroni, tuu tänne, kuiva-aineet on just tässä, 

takapäässä, oikean puolimmainen, se on siinä pasta. Jauheliha jääkaapista, se on siinä 
vyötärön kohdalla, alempi hylly. Maito, kananmunat. Sipulit vielä alahyllyltä. Mee 
kyykkyyn. 

 
1  mä vien nää välillä. 

 
1 asettaa tuotteet työpöydälle.  
 

05:58  ope Siinä on kaksi, ota toinen. (sipuli). 
 

…//… 
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LIITE 5. Aineiston sisällön analyysitaulukko opetuskeittiön kuvailusta kuvailijan 
näkökulmasta. 

k2 = kuvailija (viittomakielentulkki) 

 

Aineiston sisällön analyysitaulukko opetuskeittiön kuvailusta kuvailijan näkökulmasta 

Videotallenne Kielellinen: 
puhe, viitto-
minen 

Haptiisi: piir-
täminen ke-
holle 

Mennään opetuskeittiöön. (k2.) x (opastusot-
teella) 

 

Tässä on opetuskeittiö. Täällä oikealla puolella on ovisei-
nä. Meitä vastapuolella on ikkunaseinä. Vastapäätä on 
kaapistoseinä. saanko piirtää sun kädelle? (k2.) 

x,x,x,x,x  

Tää huone on suorakaiteen muotoinen. Sitten täällä ovi-
seinällä, ihan oikeassa reunassa, täällä on tauluseinä, jossa 
on reunassa ihan naulakko, sit on ovi, joka menee jonne-
kin, mist mä en tiedä, sit siel on valkotaulu ja toinen ovi. 
(k2.) 

x x,x,x,x,x,x,x,
x 

Tämä on ikkunaseinä, siellä on neljä ikkunaa. (k2.) x x, x 

Tällä seinällä on kaapistoja. Ja tällä oviseinällä, on ensi 
lavuaareja ja sen jälkeen kaapistoja. (k2.) 

x x,x,x,x 

Täällä huoneessa on kaksi suurta pöytää. Suoraan meidän 
edessä on toinen pöytä, jossa on 10 paikkaa, ja tuolit 
myös päädyissä. (k2.) 

x,x x 

Vieressä on toinen pöytä, missä on myös 10 paikkaa, tuo-
lit myös päädyissä. (k2.) 

x x 

Ja ihan täällä keskellä reun_keskellä, on kanssa työpiste, 
työpöytä. (k2.) 

x x 

Sitten tässä huoneessa on täällä ikkunaseinän alla, reunas-
sa on matala työpiste. Ja puolesta välistä eteenpäin on 
myös korkeita seinäkaappeja ja jääkaappi. (k2.) 

x,x, x x,x 

Täällä peräseinällä, on alhaalla työpöytä ja ylhäällä seinä-
kaappeja. (k2.) 

x,x,x x 

Ja täällä oviseinällä meidän takana on myös alhaalla työ-
pöydät ja seinäkaapit.  

x,x,x x 

Mitäs muuta? (k2.) x  

Täällä on kolme työpistettä. Ensimmäinen on tässä mei-
dän oviseinällä, siinä on hella ja lavuaarit. Toinen on tääl-
lä oviseinällä, ihan nurkassa. Ja kolmas piste on täällä 
kaapistoseinällä. (k2.) 

x,x,x x,x,x 

Näin. Valmis. (k2.) x  

Yhteensä:                                                  51 rastia, joista 
 

27 24 

Prosentit (%):                              Yhteensä 100%, joista 53% 47% 
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LIITE 6. Taulukkomuotoinen transkriptio sipulin hienontamisesta. 

 

Taulukkomuotoinen transkriptio ruoanvalmistuksen videotallenteesta o1- opiskelijan jauheliha-
kastikkeen sipulin hienontamisesta opetuskeittiössä (taulukko mukaillen Korvela, 2003, s. 38). 

k4 = opettaja, o1 = informantti. (Iso kamera 0008.) 

Sipulin hienontaminen, näkövammaisen opiskelijan aistien käyttäminen. 

Aika Keskustelu o1 = Infor-
mantin toimin-

ta 

Käytetyt aistit Seuraus 

09:17 k4: Miltä se pieni 

veitsi tuntuu? 

Hienontaa si-
pulia juures-

veitsellä. 

Haptiikka: tun-
to/painovoima, 
liike, orientaatio-

na sipuli. 

Keskittyy käden sor-
mien asentoon, tuntee 
sormilla sipuliin veit-
sellä vetämät viillot ja 
siitä edelleen kuutiot. 

09:20 o1: siis tää? Nostaa veistä 
hiukan ylös-
päin työlaudal-

ta. 

Haptiikka: tunto-

liike. 

Huomioi open katseen 
juuri käytettävään 
veitseen nostaessaan 

sen ylöspäin. 

09:23 o1: onhan tää vähän 
haastavampi kuin tuo 

edellinen 

Hienontaa si-
pulia juures-

veitsellä. 

Haptiikka: tun-
to/paino-voima, 
liike, orientaatio-
na sipuli. 

 

09:25 o1: Koska tää on te-
rävämpi ja vaikeampi 

hahmottaa toi 

Puhuu käytet-
tävästä veitses-
tä samalla hie-
nontaessaan 

sipulia. 

Haptiikka. tun-
to/paino-voima, 
liike, orientaatio-

na sipuli. 

Pieni veitsi on terävä 
ja turvallinen, ja kä-

teen sopiva . 

09:26  Koskettaa te-
rää vasemmal-

la peukalolla. 

Haptiikka. tun-
to/paino-voima, 
liike, orientaatio-

na sipuli. 

Vahvistaa puheensa 
koskettamalla ja tar-
kistettaessa peukalolla 

veitsen terävyyden. 

 

 

Kuva 22. Sipulin hienontaminen juuresveitsellä. 
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LIITE 7. Yhteenvetotuloksia 2 ja 3 kysymysten tuloksista.  

 

Yhteenveto ruoanvalmistuksen kuvailusta opettajan puheella.  

Makaroni-
jauhelihalaatikko: 
opisk./videotallen- 
nusaika: min:s. 

Kie-
lelli-
nen: 
puhe 
% 

Haptii-
sit: piir-
täminen 
keholle 

% 

Yh-
tee
nsä 
% 

Jauheliha- 
kastike 
opisk./videotal- 
lennusaika, min:s. 

Kie-
lelli-
nen: 
puhe 

Haptii-
sit: piir-
täminen 
keholle 

Yh-
teen-
sä 

% 

o1/i 36:27, p 35:37 100 0 100 o1/i 26:54, p ei ole 100  0 100 

o2/i 42:18, p 37:53 69  31 100 o2/i 30:24, p 23:38 100  0 100 

o3/i 47:22, p 42:00 93  7  100 o3/i 28:58, p 26:26 100  0 100 

 

 

 

Yhteenveto opiskelijan aistihavainnoista ruonvalmistuksessa. 
 
Ruoanvalmistus Auditiivisuus Visuaalisuus Haptiikka  

(liike, tunto, haju, maku) 
Yht. 

o1 makaroni-jlltk 4% 0 96% (36%, 56%, 4%,0%). 100% 
o1 jauhelihakastike 6 % 0 93 % (41 %, 52 %, 1 %, 0%) 100% 

o2 makaroni-jlltk 5% 9% 86% (24%, 56%, 1%, 5%) 100% 
o2jauhelihakastike 6% 8% 86% (21%, 55%, 3%, 7%) 100% 

o3 makaroni-jalltk 19 % 0 81 % (26%, 53 %, 2 %, 0%) 100% 
o3 jauhelihakastike 12 % 0 88 % (41 %, 46 %, 1 %, 0 %) 100% 

 


