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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kotitaloustaidon ilmenemisen lähtö-
kohtia. Eksistentialistis-hermeneuttinen fenomenologia muodostaa tutki-
muksen teoreettisen lähtökohdan ja metodin. Se tukeutuu perustaltaan 
Martin Heideggerin olemisen fi losofi aan ja Maurice Merleau-Pontyn ha-
vainnon, erityisesti ruumiin fenomenologiaan. Tutkimuksessa esitetään 
kaksi kysymystä. Ensiksi kysytään, millä tavalla kotitaloustaito on eli mikä 
on kotitaloustaidon ontologia. Toiseksi kysytään, mikä on kotitaloustai-
don olemisen merkitys. Tämä kysymys on luonteeltaan aksiologinen ja 
liittää kotitaloustaidon siihen, mikä on hyvää. Kysymyksistä aukeaa koti-
taloustaidon analyysi, joka tulkitsemistoimintana muodostaa tutkimuksen. 
Tutkimus on luonteeltaan teoreettinen, jonka aineistona käytetään myös 
kaunokirjallisuutta sekä kotitaloustaidosta käytyjä ryhmäkeskusteluja. 
Kaunokirjallisuus ja ryhmäkeskustelut tuovat kotitaloustaidon analyy-
siin arjessa koetun ulottuvuuden. Kotitaloustaidon analyysi muodostuu 
tulkintaprosessiksi, jossa kotitaloustieteellinen tutkimus, arjen tutkimus, 
olemisen ja ruumiin fenomenologia sekä arkinen kokemus kotitaloustai-
dosta yhdistyvät tutkijan ajattelussa.

Kotitaloustaidon ontologian kysyminen rakentaa asetelmaa, jossa tar-
kastelu lähtee liikkeelle ilmiön sisältä. Kotitaloustaitoa ei tarkastella sen 
toimintaluonteesta lähtien, vaan olemisen prinsiipistä käsin. Syntyy ku-
vaus kotitaloustaidosta, jonka ytimenä ja ilmenemisen mahdollistavana 
prinsiippinä on huoli ja toiseus. Huoli ja toiseus ankkuroituvat Heidegge-
rin analyysiin Daseinista sekä Merleau-Pontyn eletyn ruumiin ja olemisen 
kaksipuoleisuuden ymmärtämiseen. Huoli ja toiseus kuvaavat elettynä 
ruumiina olemisen toimintaan suuntautuvaa intentionaalisuutta sekä 
olemisen sosiaalista luonnetta. Huoli ja toiseus suuntaavat tarkastelun 
kotitaloustaidon ontologiasta nouseviin ulottuvuuksiin. Ulottuvuuksiksi 
paljastuvat uudelleen tekeminen, emotionaalinen kokeminen, yhteenso-
vittaminen ja emansipaatio. Ulottuvuuksien analyysi ankkuroituu ajalli-
suuden, eletyn ruumiin, näkyvän ja näkymättömän yhteenkietoutumisen 
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sekä silleen jättämisen tematiikkaan. Kotitaloustaidon ulottuvuudet pal-
jastuvat kanavaksi olemisesta kotitaloustoimintaan.

Kotitaloustaito ja kotitaloustoiminta kietoutuvat tutkimuksen analyy-
sissa toisiinsa. Tämä ilmentää olemisesta periytyvän kaksipuoleisuuden 
merkitystä. Kotitaloustoiminta voidaan kokea kotitaloustaitona ja kotita-
loustaito kotitaloustoimintana. Tutkimuksen analyysi kulkee näin kotita-
loustaidon praksis-poiesis-luonteen ykseyteen, jota kuvataan metaforalla 
”arjen runous”. Kotitaloustaito arjen runoutena ei ilmene teknisinä suorit-
tamisen vaiheina, välineenä tai resurssina. Kotitaloustaito arjen runoutena 
on mahdollisuus, joka aina jo on läsnä toiminnassa. Koska kotitaloustaito 
sekoittuu toimintaan, se ei koskaan ole pelkästään toiminnan lähtökohta 
tai valmius. Arjen runoutena kotitaloustaito on siinä läsnäolossa, joka 
koetaan kotitaloustoimintana. 

Kotitaloustaidon analyysi ei tuota kotitaloustaito-käsitteen merkitys-
analyysia tai sen pragmaattista määrittämistä. Analyysi on tulkitsemistoi-
mintaa kotitaloustaidosta koetun maailman ilmiönä ja pyrkii pysyttele-
mään kotitaloustaidon kokemisessa. Fenomenologisen asenteen kautta 
tutkimus tuo uutta kotitaloustieteen piiriin. Se on totutusta poikkeava 
tapa suunnata tarkastelu ilmiöön. Siksi se osaltaan rakentaa tieteenalan 
perustaa tavalla, joka vahvistaa substanssiymmärrystä sekä kotitaloustie-
teen omaleimaisuutta. Substanssiymmärryksen kautta tutkimus vaikuttaa 
myös laajemmin arjen toiminnan välttämättömyyden ja arvokkuuden 
paljastumiseen.    

Avainsanat: fenomenologinen asenne, hermeneutiikka, kotitaloustiede, 
oleminen, ruumiillisuus, taito
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Abstract

This study focuses on analyzing domestic skills in a phenomenological 
manner. The description “phenomenological” emerges from the interpre-
tation process, which originates from the ontological question of domes-
tic skills. The ontological question of how domestic skills are directs one’s 
phenomenological gaze to the experiencing of domestic skills, rather than 
merely viewing their action or technical aspects. Along with the ontologi-
cal question, the axiological question of what the meaning of domestic 
skills is drives the analysis.

This study is both theoretical and philosophical. Phenomenology is the 
guiding philosophy, theory and methodology of the inquiry. Existentialist-
hermeneutics is the emphasis which most appropriately describes the phe-
nomenological attitude adopted within the analysis. Martin Heidegger’s 
philosophy of being and Maurice Merleau-Ponty’s philosophy of the lived 
body essentially form the theoretical base for the inquiry. 

The analysis reveals domestic skills within a core of Care and the Other. 
Care and the Other are anchored both in Heidegger’s analysis of Dasein 
and in Merleau-Ponty’s analysis of the reversible being-in-the-world. The 
social nature of being and the action-oriented intentionality of the lived 
body are embodied in Care and the Other. This ontological base of domes-
tic skills enables us to see the extensions that inhabit in it. These exten-
sions are redoing, emotional experiencing, adapting and emancipating. 

The analysis connects ability and action, which is why domestic skills 
and household activity must be seen as a united whole. This united whole 
is not the matter of the two components of the phenomenon, but is 
rather the matter of domestic skills as a way of being-in-the-world. Do-
mestic skills are a channel for the phenomenon ‘Home Economics’ to 
manifest in our lives. This is the gaze that presents domestic skills as to be 
like the poetry of everyday life. 
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The main result of the study is the elucidation of the ontology of do-
mestic skills and the naming of its extensions. This growth of philosophi-
cal understanding makes it possible to strengthen the science of home 
economics. 

Key words: being, corporality, hermeneutics, phenomenological attitude, 
skill, the science of home economics
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Esipuhe

Väitöskirjani on valmistunut monen taitavan, viisaan ja rakkaan ihmisen 
myötävaikutuksella ja tuella. Tutkimukseni ohjaajina ovat toimineet do-
sentti Liisa Haverinen ja dosentti Jaana Parviainen. Liisa Haverinen on 
seurannut jatko-opiskelijan taivaltani alusta asti. Ilman hänen tukeaan 
ja kannustustaan tuskin olisin uskaltanut ryhtyä suunnittelemaan kotita-
louden fenomenologista tutkimusta. Hän sai minut myös vakuuttumaan 
kotitaloustaidon merkityksestä tutkimuskohteena. Liisa Haverisen ohjauk-
selle on vaikea löytää riittävän kuvaavia sanoja. Siinä kietoutuvat yhteen 
asiantuntijuus, vastuullisuus, innostus, välittäminen, perusteellisuus, kau-
konäköisyys ja kannustavuus. Tästä kaikesta on syntynyt ohjaussuhde, 
joka on ollut minulle voimaannuttava ja jollakin tavalla juurruttava. Liisa 
Haverisen ohjauksessa tutkijan juureni ovat saaneet kasvaa syvyyttä. Kii-
tän tästä monivuotisesta ohjaussuhteesta. Jaana Parviainen on toiminut 
ohjaajanani koko aktiivisen väitöskirjatyöskentelyni ajan. Fenomenologi-
sen osaamiseni kehittymisen kannalta hänen lupautumisensa ohjaajakseni 
oli ratkaisevan tärkeää. Erityisen merkityksellistä on ollut se, että Jaana 
Parviainen on osoittanut varauksetonta luottamusta tutkimuksen etene-
miseen ja kehittymiseen. Hänen ohjauksensa on ollut erittäin asiantunte-
vaa, johdonmukaista ja hienovaraista. Kiitän ohjauksesta ja luotsaamisesta 
fenomenologian joskus kovin vaikeassa ”käsiteviidakossa”.  

Kiitän väitöskirjan esitarkastajia dosentti Seija Kojonkoski-Rännäliä ja 
dosentti Tere Vadénia paneutumisesta tutkimukseeni ja asiantuntevasta 
arviosta. Huolellisesti laaditusta lausunnosta on ollut suuri apu väitöskir-
jan viimeistelyvaiheessa. Erityisesti tutkimuksen käsitteellisen tarkkuuden 
viimeistelyssä lausunnossa esiin nostetut huomiot olivat ratkaisevassa ase-
massa.  

Myös kotitaloustieteen professori Kaija Turkki on tukenut tutkimus-
työtäni merkittävästi. Hänen vilpitön ja asiantunteva kotitaloustieteen 
kehittämistyönsä on antanut myös minulle uskoa oman tutkimukseni tar-
peellisuuteen. Kaija Turkki on useaan otteeseen lukenut ja kommentoi-
nut käsikirjoitusta. Hänen ohjauksessaan ymmärrykseni erityisesti kotita-
loustieteen historiasta ja sen tulevaisuuden haasteista on selkiytynyt ja 
jäsentynyt. Kiitän Kaija Turkkia ohjauksesta, keskustelukumppanuudesta 
ja tuesta. Kiitän myös dosentti Marja Martikaista, joka jatko-opintojeni 
alkuvaiheessa vaikutti oleellisesti innostukseeni aloittaa tutkimuksen te-
keminen ja uskooni tutkimusnäkökulmani tarpeellisuuteen. Marja Mar-
tikainen oli opettajanani jo kotitalousopettajaopintojen aikana, ja siitä 
lähtien olen arvostanut hänen asiantuntijuuttaan sekä positiivis-realistista 
otetta asioihin. 
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Varsinkin tutkimusprosessin alkuvaiheessa kävin kotitalous- ja käsityö-
tieteiden laitoksen jatkokoulutusseminaareissa. Seminaareissa käyty ylei-
nen keskustelu ja omasta tutkimuksestani saamani palaute loivat sitä 
tärkeää perustaa, jolle väitöskirja viimekädessä on rakentunut. Kiitän 
näihin seminaareihin osallistuneita kotitalous- ja käsityötieteiden laitok-
sen henkilö kuntaa sekä jatko-opiskelijoita. Väitöskirjan kannalta erittäin 
merkitykselliseksi tukiryhmäksi muodostui kotitalous- ja käsityötieteiden 
laitoksen ”taitoryhmä”. Tässä ryhmässä saamani palaute edesauttoi koti-
taloustaidon sirkulaatiomallin työstämistä ja fenomenologisen tutkimus-
asenteen perustelemista. Ryhmän vastuullisena vetäjänä toimi professori 
Terttu Tuomi-Gröhn. Kiitän koko ryhmää ja erityisesti Terttu Tuomi-
 Gröhniä kysymyksistä, kommenteista ja taitoajatusten jakamisesta. 

Väitöskirjan fenomenologinen tutkimusasenne asettaa analyysin lähtö-
kohdaksi koetun ja eletyn kotitaloustaidon. Tämä kokemus on sidottu ja 
sisäänrakennettu tutkimuksen analyysiin muun muassa ryhmäkeskustelu-
jen ja kaunokirjallisuuden avulla. Haluan kiittää kaikkia niitä kollegoja ja 
ystäviä, joiden kanssa olen tutkimusprosessin aikana käynyt keskusteluja 
kotitaloudesta ja kotitaloustaidoista. Erityiskiitos Outille, Sirkalle ja Soin-
tulle, jotka jakoivat omia arjen kokemuksiaan yhteisessä ryhmäkeskuste-
lussamme. Kiitän myös Saara Hannusta ryhmäkeskustelun litteroinnista.

Väitöskirjan tekeminen vaatii paljon aikaresursseja. Kiitän pitkäaikaista 
työnantajaani Porin ammattiopistoa siitä, että opintovapaisiini ja virkava-
pauksiini on aina suhtauduttu myönteisesti. Kiitän esimiehiäni ja työto-
vereitani siitä mielenkiinnosta, jota he ovat osoittaneet tutkimustyötäni 
kohtaan. Taloudellisesti väitöskirjan tekeminen on tullut mahdolliseksi Elli 
Sunisen ja Rachel Trobergin rahastosta saamani rahoituksen turvin. Kiitän 
rahaston hoitokunnan jäseniä sekä rahaston hoitokunnan puheenjohta-
jana toiminutta dosentti Vuokko Jarvaa sekä 2007 alkaen puheenjohta-
jana toiminutta FT Pirjo Korvelaa luottamuksesta tutkimustani kohtaan, 
joka on osoitettu rahoituspäätösten yhteydessä. 

Kiitän kotitalous- ja käsityötieteiden laitosta siitä, että väitöskirjani voi-
daan julkaista laitoksen julkaisusarjassa. Kiitän FM Sirpa Ovaskaista väitös-
kirjan kieliasun viimeistelystä. Väitöskirjassa olevien kuvioiden visuaalisen 
ilmeen suunnittelussa sain apua medianomi (AMK) Marko Teräkseltä. Hän 
myös vastasi kuvioiden teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta, suuri 
kiitos Marko Teräkselle. 

Tämä väitöskirja olisi tuskin koskaan tullut tehdyksi ilman lapsuuden-
kotini koulutusmyönteistä asennetta. Opiskeluun on aina kannustettu ja 
sitä tuettu kaikin tavoin. Vanhempani ovat itse esimerkillään osoittaneet, 
että uuden oppiminen ja jo saavutettujen taitojen ylläpitäminen ovat yksi 
mielekkään ja onnellisen elämän perustoja. Olen kiitollinen vanhemmil-
leni kaikesta. Omalle perheelleni väitöskirjan tekemisestä on tullut osa 
arkea. Kiitän puolisoani ja lapsiani siitä, että näin on voinut tapahtua. 
Olen saanut tehdä tutkimusta rakastamieni ihmisten lähellä ja tuella. 
Lapset eivät muista aikaa, jolloin äiti ei olisi opiskellut. Tapio, Ilari ja Altti 
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ovat luoneet sitä arkea, joka kokemuksenani levittyy tämän tutkimuksen 
”pohjavireeksi”. Omistan perheelleni lämpimän kiitoksen Johanna Ven-
hon runolla.

 Ja kun aamu valuu sisään verhonraosta
 olen jo hereillä,
 kahvinkeitin korahtelee, puuro hautuu,
 jos jotain mustaa on kynsien alla
 se likoaa tiskiveteen,
 todellisuutta kestää aikansa,
 minä se maalaan tuoreelle kankaalle
 keltaista ja valoa, lapsentukan pellavaa,
 saippuaa, maitoa, sileitä kämmeniä
 ja kaiken yli huuhtovan aallon
 kylpyvettä vain,
 kylpyvettä vain.

 Äiti, pihalla on käynyt joku
 sanoo vanhin veljeksistä,
 joku on jättänyt mustia sulkia tänne,
 sanoo keskimmäinen veli,
 äiti äiti, joku on tehnyt tänne pesän
 kuolleista oksista
 kuusenhankaan,
 sanoo nuorimmainen veli,
 ja varjo käy hänen hiustensa läpi.

 Lauletaan pojat, lauletaan vielä,
 minulla on teille väkevä keitto
 tulinen keitto, sen saatte
 kun näette ulos ikkunasta omin voimin,
 ja luette lumeen varkain tallotut polut,
 maanalusreitit, linnuntien,
 metroasemien muurahaisluolat,
 tienposkiryteiköt ja valtaväylät,
 lasin ja teräksen, näette
 mikä talon nurkalla päätään nostaa.   

                      
Luvialla lokakuussa 2007
Henna Heinilä
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I TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Arjen toiminnan välttämättömyys ja arvokkuus

Päivittäin joka puolella maailmaa ihmiset tekevät hyvin samantapaisia 
asioi ta: valmistavat ruokaa, pesevät pyykkiä, siivoavat kotiaan ja kasvat-
tavat lapsiaan. Tällaisia asioita tehdään monissa kulttuureissa kotona, 
isomman tai pienemmän perhepiirin kesken. Myös yhden hengen taloudet 
ovat ainakin meille länsimaalaisille tuttuja. Edellä kuvattuja tehtäviä voi-
daan organisoida erilaisissa kotitalouksissa hyvinkin eri tavoin. Ruokaile-
massa voidaan käydä pääasiassa työpaikoilla, kouluissa ja ravintoloissa, tai 
toisaalta eniten syödään kotona. Pyykki voidaan pesettää pesulassa ja sii-
vouspalvelu ostaa, mutta vielä tällä hetkellä siivouksesta ja pyykinpesusta 
huolehditaan enimmäkseen perheen voimin kotona. Elämän tilanteet, 
kotitaloustoiminnan määrä ja mahdollisuus toteuttaa kotitaloustoimintaa 
vaihtelevat. Oli elämän tilanne mikä tahansa, joudutaan tavalla tai toisella 
kuitenkin ratkaisemaan suhde tähän välttämättömään eli kotitaloustoi-
mintaan, joka voidaan liittää yhdeksi elämisen perusehdoksi. 

Elämisen perusehtoihin kuuluvat ravinto, suoja, puhtaus ja kasvaminen 
ovat suuressa määrin fysiologisia. Niitä ei kuitenkaan voida tarkastella pel-
kästään tämän perusteella, sillä niiden ilmeneminen ja niihin vastaaminen 
liittyvät ihmisyyteen. Kulttuuri, joka on syntynyt ravinnon hankkimisen, 
ruoan valmistamisen tai asunnon rakentamisen perusteella, ei selity pel-
kästään fysiologisiin tarpeisiin vastaamisena.1 Maailman ja elämän ym-
märtäminen tapahtuu kulttuurissa, ja siksi sen ymmärtämisen ehdot ovat 
myös kulttuurisia. Kotitaloustoiminta liittyy ihmisyyteen, ja se ilmenee 
myös globaalisti ja historiallisesti yhtenevänä. Vaikka kotitaloustoiminnan 
luonteessa on yleisinhimillinen yhteinen ydin, käytetyt materiaalit, kuten 
työvälineet ja saatavilla olevat elintarvikkeet, voivat vaihdella hyvinkin 
paljon. Kotien sisustuksessa näkyvät kulttuuriset erot. Kotitaloustoiminta 
on menetelmällisesti erilaista eri kulttuureissa. Myös yhteiskunnallinen ti-
lanne voi eri aikoina asettaa yksilöille ja perheille erilaisia tavoitteita. Esi-
merkiksi 1930-luvulla julkaistun suomalaista maataloudellista kotitalous-
opetusta esittelevän kirjan teksteistä välittyy ajan arvomaailma, kuten 
voimakas kansallistunto ja ahkeruuden ihannointi. Kirjasta välittyy myös 
tuon ajan maalaistalon arjen tehtäviä. 

( 1 )   Esimerkiksi Knuuttila liittää ruoan valmistamisen taidon kulttuurisesti määrit-
tyväksi merkitykselliseksi toiminnaksi silloinkin, kun sen ensisijainen funktio on 
ravinnon tarpeen tyydyttäminen (Knuuttila 2006, 11).
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Kodinhoitovuorolla täytyy kaiken puhtaan kiiltää ja läikkyä, sillä se 
puhtaus säteilee kerran Suomen onnellisista kodeista…

Harjoittelukodissa saa tyttö käytännössä toteuttaa, mitä on emäntä-
koulussa oppinut, leipoa, keittää saippuaa ja uittaa kodin ammuva 
karja saareen kesälaitumelle. (Maataloudellinen kotitalousopetus. Op-
pilaitokset, harjoittelu, neuvonta 1939.)

Tämän päivän kotitalouden oppikirjassa kuvataan kodin töitä seuraa-
vasti: 

Arki on monenlaisten rutiinien pyöritystä: pyykkikone käy, mikroaal-
touuni kilahtelee, siivousliinat heiluvat, ruohonleikkuri surisee ja raha-
pussi tyhjenee (Harjula, Haverinen, Löytty-Rissanen, Näveri 2003, 14).

Muutosta on siis tapahtunut, mutta ”arjen pyöritys” jatkuu, välttämät-
tömän on tapahduttava. Kotona tapahtuva toiminta, joka liittyy tähän 
välttämättömään, koetaan ehkä juuri välttämättömyytensä takia itses-
tään selvänä. Tämän toiminnan jokainen pystyy edes jotenkin oppimaan. 
Kotitaloustoimintaan itseensä ei liity juurikaan ”hohtoa”. Jos sen sijaan 
tarkastellaan huippukokin ammattitaitoa, ruoan tarjoamaa kulinaristista 
nautintoa tai ruoan asettelun esteettistä, jopa taiteellista ulottuvuutta, 
koko toiminta saa mielenkiintoisemman statuksen. Harvoin kuitenkaan 
ihaillaan sitä hetkeä, jolloin vanhemmat puurtavat pöytään ateriaa hoito-
päivän jälkeen väsyneille lapsilleen ja yrittävät kestää kaaosta, joka tun-
kee väkisinkin eteisen kautta jokaiseen huoneeseen. Vaikka arki ei kotona 
aina kaaosta olisikaan, se on kuitenkin hyvin pitkälle samojen asioi den 
toistoa. Toistoa pidetään helposti tylsänä, mutta toistossa on myös rytmi, 
joka tuo turvallisuutta ja tervettä rutiinia.2 Kotitaloustiede kuuluu arjen 
tutkimuksen laajaan ryhmään, ja tutkimuksen keskeinen lähtökohta on-
kin tuon arkipäiväisyyden tunnistaminen ja kunnioittaminen. Jokinen3 
on todennut (Jokinen 2005), että arki on oleellinen modernin elämän 
muoto eikä vain jokin lähtökohta erilaisille siitä nouseville analyyseille. 
Arjen analyysi edellyttää ruumiillisuuden, arkipäiväisyyden, ajoittaisen 
tylsyyden, toiston ja rutiinin tunnistamista ja säilyttämistä.4 Esimerkiksi 
wc-tilojen pesu on oikeaa fyysistä työtä, eikä sitä saa sellaisena unohtaa 
(Jokinen 2005, 24). Tämän tutkimuksen perustavana innoittajana onkin 

( 2 )  Toiston positiivisesta puolesta on useitakin mainintoja eri arkea koskevissa tut-
kimuksissa, muun muassa Jokinen 1996, Korvela 2003 sekä Varjonen, Aalto, Les-
kinen 2005. Rutiinia käsitellään myös myöhemmin tässä tutkimuksessa, osassa 
IV.

( 3 )  Jokinen edustaa sosiologista (feminististä) arjen tutkimusta.
( 4 )   Esimerkiksi kansantieteen piirissä tutkimuksen itseoikeutettuna kohteena on 

ihmisten arki, joka määritellään perinteiseksi ja yleiseksi, toistuvaksi tavaksi elää 
ja toimia (Knuuttila 2006, 17).
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ollut ajatus, että tässä kotitöiden toistossa on jotakin ihmisenä olemiselle 
arvokasta. Perustana on vakuuttuneisuus siitä, että arki ja siihen sisältyvä 
kotitaloustoiminta on ilmiönä itsessään mielenkiintoinen tutkimuksen 
kohde. 

Kotitaloustiedettä voidaan siis pitää arkea tutkivana tieteenä. Tämä on 
kuitenkin väljä hahmotus, sillä arki on jo käsitteenä hyvin monimerkityksi-
nen. Tarkennettuna voidaan sanoa, että kotitaloustieteessä tarkastellaan 
juuri kotona tapahtuvaa toistuvaa, mutta myös moninaista toimintaa ja 
siihen liittyvää problematiikkaa. Kotitaloustieteen näkökulmasta arkeen 
sisältyy myös juhla. Kodeissa järjestettävät juhlat, kuten syntymäpäivät ja 
joulu, nähdään osana kotitaloustieteen arki-käsitystä. Kodin arki ja kodin 
juhla eivät ole toisensa poissulkevia ilmiöitä, vaan kotitaloustoiminnan 
erilaisia ulottuvuuksia. Kuitenkin perinteisesti juhlan sijasta kotitaloustie-
teen tutkimuksissa tutkimuksen kohteeksi on otettu arkipäiväisiä asioita, 
esimerkiksi ruoan valintatilanteita, kotitaloustoiminnan hallinnan lähtö-
kohtia ja lapsiperheen arkipäivän pyörittämiseen liittyviä toimintoja (Ha-
verinen 1996; Palojoki 1998; Turkki 1999a; Turkki 1999b; Turkki 1999c; Kor-
vela 2003). Suomessa kotitaloustutkimuksen tavoitteeksi on myös otettu 
koulujen kotitalousopetuksen kehittäminen. Kotitaloustiede ja kotitalous-
opettajan koulutus muodostavatkin Suomessa elimellisen kokonaisuu-
den. Koulujen kotitalousopetus nousee tieteeseen tukeutuvasta ja siitä 
kasvavasta kotitalousopettajan koulutuksesta, ja näin luodaan jokaiselle 
suomalaiselle tilaisuus kehittää näkökulmaansa ja taidollisia valmiuksia 
omaan arkeen (Turkki 1999a, 202; Sulonen 2004, 3). Tämä tutkimus aset-
tuu osaksi arkeen ja kotitalousopetukseen fokusoivaa kotitaloustieteen 
tutkimustraditiota. Kun tutkimuksessa puhutaan arjesta, tarkoitetaan sillä 
nimenomaan kodeissa syntyvää, yleistä, moninaista sekä toistuvaa kotita-
loustoiminnan sfääriä, joka nousee ihmisyyden toteutumisesta. Tutkimuk-
sen ontologinen lähestyminen kotitaloustieteen tutkimuskohteeseen on 
aikaisemmasta tieteenalan tutkimustraditiosta poikkeava. Siksi voidaan 
katsoa, että tutkimus monipuolistaa ja laajentaa tieteenalalla vallitsevaa 
kotitalous-käsitystä. 

Kotitaloustaidon asettuminen kysymisen kohteeksi

Tämän tutkimuksen alkujuuret ovat kysymyksessä, joka heräsi mielessäni 
jo kotitalousopettajaopintojeni alkupäivinä 1980-luvun alussa. Silloin opis-
kelijat johdatettiin kotitalousopettaja-opintojen aihepiiriin osa-alueiden 
kautta, jotka muodostivat kotitalouden aineopintojen opiskeltavat koko-
naisuudet. Osa-alueet olivat ravitsemus ja elintarviketieto, ruoanvalmis-
tuksen teknologia, kodin teknologia, kodin talous sekä perhekasvatus ja 
lastenhoito (Kasvatustieteiden osaston opinto-opas 1982–1983, 270–271). 
Kokemukseni mukaan näiden osa-alueiden kautta piti automaattisesti 
muodostua kotitalousopetuksen sisällöllinen yhtenäisyys. Opiskelijoita ei 
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tuolloin tavoitteellisesti johdatettu problematisoimaan kotitalouden kä-
sitettä, ja tämän problematisoimattomuuden vuoksi halusin palata asiaan 
ja tutustua kotitalous-ilmiöön syvällisemmin. Mietin kysymystä, mitä ko-
titalous varsinaisesti on. Tässä tutkimuksessa pyrin osaltaan vastaamaan 
tähän, joskin kysymys on kulkenut vuosien saatossa omaa tietään ja saa-
nut toisenlaisen muodon.

Kiinnostukseni kotitaloustieteelliseen tutkimukseen perustuu esiym-
märrykseen siitä, että kotona tapahtuvalla toiminnalla ja ennen kaikkea 
sen välttämättömyyden ja toistuvuuden luonteella on ihmiselle keskeinen 
merkitys. Ymmärrän kotitaloustoiminnan ihmisyyden ilmentymänä, ta-
pana olla maailmassa ja kokea maailma. Tämä asenne, joka on luonteel-
taan fenomenologinen, korostaa sitä, että kotitaloustoimintaa ilmiönä ei 
pidä tarkastella tapojen normistona tai konservatiivisena kotitaloustoi-
minnan toistona. Kotitaloustoiminta välttämättömänä luo hetki hetkeltä 
olemista ja ilmentää ihmisen olemisen liittyneisyyttä kaikkeen ympärillä 
olevaan: ihmisiin, asioihin, esineisiin, luontoon. Tämä esiymmärrys on 
saanut minut kysymään, mikä kotitalous-ilmiössä on sellaista, että voin 
intuitiivisesti näin ajatella. Miksi kotitalous-ilmiönä on merkityksellinen 
ja tärkeä? Näiden kysymysten perusteella olen vaihe vaiheelta lähestynyt 
kysymyksiä, jotka asetan tässä tutkimuksessa kotitaloustaidon analyysin 
lähtökohdaksi.

Tätä tutkimusta edeltäviksi vaiheiksi ovat muodostuneet kotitaloustie-
teen syventävien opintojen tutkielmani (1997) ja lisensiaatin tutkielmani 
(1998), joissa kummassakin käsittelen kotitalouden ontologisia kysymyk-
siä. Syventävien opintojen tutkielmassa painopiste on tieteenfi losofi sessa 
tarkastelussa. Pyrkimyksenäni on selvittää sitä, minkälainen tiede koti-
taloustiede on. Tutkimuksessa tarkastelen tiedettä sekä tiedeanalyysin 
lähtökohtia, hermeneuttista tulkintaprosessia sekä lopuksi sitä, miten 
kotitalous ilmiönä asettuu tieteen sfääriin. (Heinilä 1997.) Edeltävien tut-
kimusten ehkä oleellisin merkitys on siinä, että ne johdattivat minut ole-
misen kysymisen äärelle. Kotitalous-ilmiö ja kysymys olemisesta olivatkin 
lisensiaattitutkielmani lähtökohtia. Sitä kautta avautui olemassaolon yk-
seyden merkitys kotitalousilmiön ymmärtämisen perustana. (Heinilä 1998.) 
Tutkimuksen analyysissa kiteytyi teesi, jossa kotitalous-ilmiö kuvataan 
olemassaolon prosessissa syntyväksi. Olemassaolon prosessilla viittaan ole-
misen ensisijaisuuteen ja sen mahdollistavaan merkitykseen. Tämä johtaa 
ymmärryksen pois kausaaliajattelusta ja suuntaa kohti kotitalous-ilmiön 
tapahtumista olemassaolon ykseydessä, jolloin kotitaloustoiminta kaik-
kineen mahdollistuu. (Mt. 73.) Tässä väitöskirjatutkimuksessa kotitalous-
ilmiötä tarkastellaan kotitaloustaidon näkökulmasta niin, että kysyminen 
määrittyy sen mukaan, miten oleminen ymmärretään. Kun tarkastelen 
kotitalous-ilmiötä kotitaloustaidon näkökulmasta, tarkastelen sitä osaa-
misen ilmenemistä, joka pitää olla, jotta kotitaloustoiminta olisi mahdol-
lista. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään ensisijassa kotitaloustaidon 
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lähtökohtia ja ilmenemisen tapoja, jolloin se asettuu osaksi kotitalous-
ilmiön kokonaisuutta. 

Kotitaloustaidon ilmeneminen on saanut aikaisemman tutkimukseni ja 
arkikokemukseni yhteydessä aikaan mielikuvan ”arjen pyörimisestä”, joka 
on kuin hyrrän sulava liike. Hyrrässä pitää olla keskiakseli, jonka varassa 
hyrrä pyörii ja josta pyörimisen liike, sen tarvitsema vääntö, saadaan ikään 
kuin ”valutettua” hyrrän vauhtipyörään, joka puolestaan antaa hyrrälle 
hyrrämäisen muodon. Hyrrän liike on kiehtovaa. En voi erottaa, mikä sivu 
hyrrästä milloinkin on itseeni päin, havaitsen vain hyrrän liikkeen, koko-
naisuuden, joka muodostuu akselista, vauhtipyörästä ja liikkeestä. Mieli-
kuvassani sijoitan kotitaloustaidon ytimen, sen ontologiset lähtökohdat 
hyrrän akseliin ja taidon erilaiset ulottuvuudet sen vauhtipyörään. Voin 
tarkastella kotitaloustaidon ulottuvuuksia yksitellen ja erikseen, mutta 
kotitaloustaito itsessään ilmenee vasta, kun se saa liikkeensä. Kun arki 
”pyörii” oikein hyvin, on sen seuraaminen ja ennen kaikkea kokeminen 
kiehtovaa. Kun arki ei ”pyöri” hyvin, alkaa liike ontua ja arjen kokemi-
nen voi aiheuttaa ahdistusta, väsymistä ja tuskastumista. Hyrränkin liike 
alkaa huojahdella, kun akselin vääntö alkaa hiipua. Silloin joudun jän-
nittämään, milloin hyrrä lopullisesti kaatuu ja pysähtyy. Tämä mielikuva 
suuntaa tutkimukseni taito-käsityksen hyvin dynaamiseen suuntaan. Taito 
itsessään ei ole liikuttaja, sillä liike tulee sen ilmenemisen ytimestä, mutta 
taito voi ilmetä liikkeessä, joka tässä tutkimuksessa asettuu kotitaloustoi-
minnan piiriin.
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II  KOTITALOUSTAITO KOTITALOUSTIETEEN 
KENTÄSSÄ

Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kotitaloustaidon ilmenemistä 
olemisen prinsiipeistä käsin. Tutkimus muodostuu kysymystensä kautta 
kotitaloustieteen fi losofi seksi tutkimukseksi, jossa on fenomenologinen 
asenne. Kuviossa yksi (kuvio 1) kuvataan tutkimusta sen rakenteen kautta 
ilmenevän tulkitsemistoiminnan avulla. Tutkimus muodostuu osista, jotka 
on merkitty kuvioon numeroin I–V.1 Nämä osat asettuvat tulkitsemistoi-
minnan vaiheiksi. Jokainen osa on nimetty siten, että se liittää tulkinnan 
vaiheen tiettyyn näkökulmaan. Osat asettuvat tulkitsemistoiminnassa ko-
konaisuuteen, joka on vaihe vaiheelta rakentuva ja jossa jokainen vaihe 
muodostuu ikään kuin tulkinnan läpinäkyväksi ”linssiksi”. Tulkinnan vai-
heita kuvaavat ”linssit” yhdistyvät toisiinsa viivalla. Yhdistävä viiva ku-
vastaa tulkitsemistoiminnan vaiheittaisuutta ja toisiinsa liittyneisyyttä. 
Tulkinnan läpinäkyvyyttä kuvaa ”linssien” vasemmassa reunassa oleva 
pystysuora kaksisuuntainen nuoli, joka myös yhdistää vaiheet toisistaan 
riippuviksi. Tulkinnan eri vaiheet, tasojen ”linssit”, päällekkäin asettues-
saan mahdollistavat kotitaloustaidon ilmenemisen itsessään fenomenolo-
gisen kysymisen kautta, ikään kuin alkuperänsä paljastaen. Tämän ”asioi-
hin itseensä menemisen” perustana on olemisen kysyminen, ontologisen 
kysymyksen asettaminen. 

Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne tulkitsemistoiminnan vaiheina, tulkitsemistoiminnan 
läpäisevyys ja toisen osan tehtävä osana tulkitsemistoimintaa

( 1 )  Sama numerointi seuraa myös tutkimuksen osien otsikoinnissa.
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Kun tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten kotitaloustoimin-
nassa asioita pitää tehdä samanaikaisesti ottaen huomioon toisten taidot, 
toiveet ja resurssit, pitää tarkastelun pohjana olla tietoisuus ja ymmärrys 
siitä, mitä kotitalous-ilmiö koetun maailman ilmiönä sallii ja mahdollistaa. 
Tällä rakenteella pyritään noudattamaan fenomenologisen tutkimuksen 
periaatteita. Heidegger kuvaa olemisen rakennekokonaisuuden fenome-
nologista tulkitsemista siten, että katsotaan kokonaisuuden läpi, yhteen 
ja alkuperäiseen ilmiöön. Olemisen rakennekokonaisuutta ei voida raken-
taa erillisistä elementeistä, sillä yhtenäinen ilmiö ikään kuin pohjustaa jo-
kaisen tulkinnan vaiheen. (Heidegger 2000a, 229–230.) Kotitaloustaidon 
ontologisen kysymisen kautta kuvataan kotitalous-ilmiön alkuperää, ja 
se vaikuttaa jokaisessa tulkinnan vaiheessa pohjustavana tai suuntaavana 
tekijänä. Kuviossa yksi (kuvio 1) on tummennettuna tulkinnan taso kaksi. 
Se on puolestaan avattu kuvaamaan tarkemmin tutkimuksen toisen osan 
tehtävää tutkimuksen tulkitsemistoiminnassa. Avaaminen kuvaa myös sitä, 
miten jokainen tulkinnan vaihe on itsessään kerroksellinen. Kuvio toimii 
lukijan apuna hahmotettaessa kunkin tulkinnan vaiheen keskeistä sisäl-
töä.2 Tutkimuksen rakennetta kuvaava kuvio on sijoitettu osien alkuun, 
ja se jäsentää osien keskeistä sisältöä. 

Tutkimuksen tehtävä ja tutkimuskysymykset

Kotitaloustieteen kehittymisen prosessissa (Suomessa) kotitaloustaidosta 
on tullut 2000-luvun alussa keskeinen teema. Yhtenä syynä tähän kehi-
tykseen on ollut se, että kotitaloustiede on profi loitunut tieteeksi, jonka 
keskiössä on kotitalouden inhimillinen toiminta.3 Toiminta edellyttää ky-
kyä toimia ja tiettyjä valmiuksia tekemiselle. Taito toimia on siis ehdoton 

( 2 )   Kuvio ei toimi kuitenkaan sisällysluettelomaisesti raportin tekstin teknisenä 
jäsentäjänä. Sen sijaan analyysin vaiheiden kerroksellisuutta pyritään kuvaile-
maan tulkitsemistoiminnan prosessiluonteen avulla.

( 3 )   Kotitalousopetuksen ja tutkimuksen kehittymisen historiallisena alkusysäyksenä 
toimineiden, Yhdysvalloissa pidettyjen Lake Placidin konferenssien (1899–1908) 
määrittelyjen mukaan kotitaloutta pidettiin fi losofi sena oppiaineena, jolloin 
erityisesti tarkoitettiin kotitalouden ihmissuhteisiin perustuvaa luonnetta (”re-
lational” philosophy). Toisaalta kotitalous nähtiin riippuvaisena aloista, kuten 
talous, sosiologia, kemia ja hygienia, jotka ovat luonteeltaan empiirisiä. Kotita-
louden tärkeänä ominaisuutena pidettiin näiden kahden ulottuvuuden yhteen 
saattaminen käytännön toiminnassa. Myöhemmin kotitalouden toiminnallinen 
luonne korostui edelleen. Brown ja Paolucci (1979) korostivat kotitalouden 
määritelmässään perheiden toimintakyvyn tukemisen merkitystä, jotta perhei-
den toiminta johtaisi sekä yksilöiden että yhteisön hyvinvoinnin lisääntymiseen. 
Kotitaloustieteen ensimmäisessä suomalaisessa väitöskirjassa Haverinen mää-
rittää kotitaloustieteen keskeiseksi tutkimuskohteeksi kotitalouden toiminnan, 
joka pitää sisällään mentaalit ja materiaaliset komponentit sekä näiden välisen 
interaktion. (Brown & Paolucci 1979, 22, 46–47; Haverinen 1996, 8; Turkki 1999a, 
13, 21; Thompson 2002, 51.)
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edellytys sille, että kotitalous toteutuu kotitaloustieteellisessä viitekehyk-
sessä. Kotitaloustaito on siksi haluttu ottaa systemaattisen tutkimuksen 
kohteeksi. Peruskoulun kotitalousopetuksen lähtökohtana nähdään ih-
misen jokapäiväinen toiminta, arjen hallinta ja siitä kumpuavat toimin-
nan edellytykset. Opetuksen päämäärät ja tavoitteet kuuluvat kiinteästi 
arjen hallinnan taitoihin (Turkki 1999a, 108; Sulonen 2004, 4).4 Keskeistä 
on oppilaan omaehtoinen toiminta, joka ikään kuin konkretisoi ja todel-
listaa opetuksen. Kotitalousopetuksessa on ennen kaikkea kysymys konk-
reettisesta tekemisestä, ”…missä yhdistyvät ympäristöön liittyvät tiedot, 
taidot, tunteet, asenteet ja toiminta” (Turkki 2001b). Taidoilla pyritään 
mahdollistamaan vastuullinen kotitalouden jäsenenä toimiminen. Koti-
taloustaitojen omaksuminen ja hallinta ovat siten mahdollisuus, jonka 
kautta kotitalous tapahtuu ihmisen elämässä. Ilman kotitaloustoimintaa 
ei ole myöskään kotitaloutta.5

Kotitaloustaidon merkitys ihmisen kotitaloustoiminnalle ja sitä kautta 
koko kotitalous-ilmiön ilmenemiselle on syvälle ulottuva ja monitahoi-
nen. Esille nousee nopeasti myös kysymys siitä, milloin jokin toiminta 
saavuttaa sellaisen muodon, että sitä voidaan pitää taitavana toimintana 
– siis taitona. Taidon mittaaminen ja sen kriteerien kuvaaminen on kes-
keinen osa opetustoimintaa. Esimerkiksi ammattitaidon osoittamisessa 
ja arvioinnissa tällainen kriteerien kuvaus on välttämätön. Kotitaloustai-
don mittaaminen ja arviointi eivät ole kuitenkaan tämän tutkimuksen 
keskeinen intressi, eikä tähän problematiikkaan pyritä vastaamaan. Sen 
sijaan tutkimuksen keskeisenä teemana on kotitaloustaidon ja kotita-
loustoiminnan yhteenkietoutuminen ja toistensa kautta ilmeneminen.6 

( 4 )   Brown (1980) on luonnehtinut kotitaloutta oppiaineeksi, jolla on toimintaan 
suuntautuva luonne sekä yhteiskuntaa palveleva ulottuvuus. Kotitalous-oppi-
aineella on siten palvelutehtävä yhteiskunnallisesti ajatellen. Kotitalouteen 
liitettävät kysymykset tulevat usein alan ulkopuolelta, esimerkiksi yhteiskun-
tarakenteen muutoksista tai talouden kehityksestä, ja kotitalousopetuksessa 
näihin ongelmiin pyritään vastaamaan esimerkiksi uudistamalla arjen hallinnan 
taitoja. Tällöin sovellettavaa tietoa saadaan usein eri tieteenaloilta ja kotitalou-
den kontekstissa näitä tietoja yhdistetään ja sopeutetaan laajaan kotitalouden 
kenttään. (Brown 1980, 18–20.)

( 5 )   Tähän johtopäätökseen ovat johtaneet vuonna 1997 tekemäni kotitalouden 
syventävien opintojen tutkielma Kotitalous ihmisessä – ihminen kotitaloudessa, 
kotitalouden tieteenfi losofi sta tarkastelua sekä vuonna 1998 tekemäni lisen-
siaatin tutkielma Olemassaolon ykseys kotitalouden olemuksen kuvaajana, 
kotitalous-ilmiön fi losofi sta pohdintaa. Näissä tutkimuksissa olen etsinyt sitä 
tapaa, joka kunnioittaisi kotitalous-ilmiön alkuperää tieteellisen tutkimuksen 
piirissä. Nyt väitöskirjatutkimuksessa olemisen kysyminen on edelleen esillä, ja 
olen vakuuttunut sen mahdollisuudesta johtaa hyvään ymmärrykseen kotita-
loustaidosta. (Heinilä 1997; Heinilä 1998.)

( 6 )   Kotitaloustaidon arviointiin liittyvä problematiikka on opetukseen liittyvä 
laaja teema. Perinteinen arviointi sisällyttää itsessään ajatuksen ulkopuolelle 
asettuvista kriteereistä, tietynlaisesta tietämisen ja taitamisen hierarkiasta, 
johon arvioitavaa asiaa verrataan. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kuvata 
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Kotitaloustaidon ja  kotitaloustoiminnan yhteenkietoutumista voidaan 
tarkastella esimerkiksi suhteessa siihen, miten kotitaloustoimintaa on ul-
koistettu. Aikaisemmin ulkoistaminen on voinut liittyä vaihtokauppaan, 
joka taas on voinut perustua järkevään taitojen ja välineistön resursso-
intiin. Toisaalta yhteiskunnassa vallitseva sosiaalinen hierarkia on ehkä 
sanellut erilaisia tehtäviä esimerkiksi talojen torppareille. Sitran julkai-
sussa Kotityön markkinat käsitellään nykyistä kotitaloustoiminnan ul-
koistamista. Ulkoistaminen perustuu palveluiden tuottamiseen. Voidaan 
ajatella, että kotona tuotetaan palveluita omaan käyttöön tai sitten niitä 
ostetaan ulkopuolelta. Tällainen palvelutoiminta on ”kotitaloustuotan-
toa”, ja tällä tuotannolla uskotaan tulevaisuudessa olevan yhä enemmän 
kysyntää. Kotitaloustuotantoa tukee myös yhteiskunta sallimalla muun 
muassa kotitalousvähennyksen. Kotityön markkinat -julkaisussa kartoi-
tetaan kotitalouspalveluiden mahdollisia käyttäjiä ja käyttöön johtavia 
syitä. Palveluiden ostamisessa yhtenä tekijänä monista mainitaan taidollis-
ten voimavarojen puuttuminen. Kotitalouden koolla on myös vaikutusta. 
Mitä useampia henkilöitä taloudessa asuu, sitä laajempi on sen taidollinen 
valmius. (Varjonen, Aalto, Leskinen 2005, 11, 22, 28.) Kotitaloustuotannon 
ulkoistaminen suuntaa kotitaloustaidon tarkastelun myös ammatilliseen 
osaamiseen, ja tässä kontekstissa se jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
Mutta silloin kun näitä palveluita ostetaan kotiin osana arjen tapahtu-
mista, ne asettuvat osaksi sitä kotitaloustaitoa, joka tässä tutkimuksessa 
on tarkastelun kohteena. Kotitaloustoiminta palveluiden tuottamisena 
– joko kodissa itselle tai yritystoimintana toisille – johtaa ajattelemaan 
kotitaloustaitoa korostetusti välineellisestä ja teknisestä näkökulmasta. 
Tämä on yksi mahdollinen suunta tarkastella kotitaloustaitoa, mutta tässä 
tutkimuksessa suhde kotitaloustaitoon ei ole tekninen tai välineellinen. 
Tutkimuksessa etsitään sitä perustaa, joka mahdollistaa kotitaloustaidon 
välineellisen mutta myös tuntemuksiin, tunteisiin, olemisen jatkuvuuteen 
ja selviytymiseen liittyvän ilmenemisen. 

Tämän tutkimuksen lähtökohdat ovat johtaneet fenomenologiseen 
tutkimusasenteeseen. Fenomenologinen asenne on johtanut kysymyk-
seen, jonka kautta on tullut keskeiseksi paluu ”ilmiöön itseensä”, maail-
maan ennen tietämistä sekä kotitalous-ilmiön ontologisten lähtökohtien 
etsiminen. Ihmisen oleminen ymmärretään suhteisena ja kaksipuoleisena. 
Ihminen on maailmassa aina sekä kokijana että koettuna, nähtynä että 
näkijänä. Maailmasuhde perustuu ontologiseen ymmärrykseen olemisen 
ykseydestä, jossa ihmisen j a maailman oleminen on jakamaton. Fenome-
nologia tässä tutkimuksessa ei tarjoa pelkästään käsitteitä, vaan fenome-

kotita loustaitoa ilmiönä siten kuin se koetussa maailmassa ilmenee ja tapah-
tuu. Asetelman fenomenologinen lähtökohta on sellainen, että oletus ilmiön 
ulkopuolelle asettuvasta tiedosta ei ole relevantti. Kotitaloustaidon arvioinnin 
ulottuvuus tässä mielessä ei asetu tämän tutkimuksen mahdollisuuksien rajoi-
hin, ainakaan tällaisessa arvioinnin perinteisessä mielessä. 
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nologisen asenteen kautta pyritään välittämään ymmärrys siitä, mikä on 
kotitaloustaidon mahdollistava lähtökohta sekä kotitaloustaidon merki-
tys. Tähän ymmärrykseen kuljetaan analyysissa, jossa on lähtökohtana 
kaksi peruskysymystä.7

Ensiksi kysytään, millä tavalla kotitaloustaito on eli mikä • 
on kotitaloustaidon ontologia? Tämä kysymys tavoittelee 
mahdollistavaa.8 Kysymyksellä kuvataan sitä, mikä on ko-
titaloustaidon ilmenemisen perusta. 
Toiseksi kysytään, mikä on kotitaloustaidon olemisen mer-• 
kitys? Tämä kysymys on luonteeltaan aksiologinen ja liit-
tää kotitaloustaidon siihen, mikä on hyvää. 

Tutkimuksen peruskysymykset asettuvat analyysin kannalta ensisijai-
suusjärjestykseen, mutta myös avautumisjärjestykseen. Ontologinen kysy-
mys on tutkimuksen kannalta ensisijainen, koska se asettuu lähtökohdaksi 
ja perustaksi kaikelle sille, mitä kotitaloustaidosta voidaan sanoa (ks. kuvio 
1, tulkitsemisprosessin läpäisevyys). Kotitaloustaidon olemis-analyysi avaa 
tarkastelun sen merkitykseen ja siten siihen, miksi kotitaloustaito on.

Näiden kysymysten kautta avautuu myös mahdollisuus tarkastella sitä, 
mitä tämän perusteella kotitaloustaidosta voidaan tietää. Kysyminen nos-
taa ikään kuin implikaationa esille myös sen, miten kotitaloustaidon on-
tologia vaikuttaa kotitaloustaidosta tietämiseen. Kotitaloustaidon ana-
lyysissa tulee esille siten myös epistemologinen näkökulma, mutta tämä 
näkökulma jää avautuvaksi poluksi uusiin kysymyksiin, jotka odottavat ky-
symistä uusien tutkimusten yhteydessä. Epistemologisesta näkökulmasta 
tarkasteltuna tulee esille muun muassa kysymys, joka on ehkä yleisemmin 
kotitaloustieteessä esitetty, eli kysymys siitä, mitä kotitaloustaito on. Mitä-
kysymys viittaa nimenomaan siihen, mitä episteemisesti kotitaloustaidosta 
voidaan tietää. Kotitaloustieteen tutkimustraditio on painottunut epistee-
miseen kysymiseen. Ontologiset kysymykset ovat jääneet vähemmistöön, 
ja tässä tutkimuksessa halutaan pureutua juuri tähän vähemmän tutkit-
tuun kotitalous-ilmiön perustaan.  

( 7 )   Analyysilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ilmiön fenomenologista kuvaa-
mista.

( 8 )   ”Mahdollistava” viittaa tässä ontologiseen ymmärrykseen, jossa mahdollistava 
nähdään toteutuvaa lähtökohtaisempana. Olemisen fenomenologinen tarkas-
telu Heideggerin mukaan lähtee siitä, että oleminen on tällainen mahdollistava. 
Mahdollistava on vallitsevaa todellisuutta lähtökohtaisempaa. Se ei kuitenkaan 
ole todellisuudesta erotettu. Näin Heidegger tekee eron mahdollistavan ja es-
sentian välille. Mahdollistava ei viittaa johonkin kuviteltuun mahdollisuuteen 
sisältyvään mahdolliseen, olevan essentiaan. Mahdollistavasta puhuessaan Hei-
degger puhuu olemisesta itsestään. (Heidegger 2000a, 62; Heidegger 2000b, 
55.)  
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Tutkimuskysymykset ovat pitkän prosessin kiteyttämiä. Niiden muo-
dostumiseen on omalta osaltaan vaikuttanut se, että koulumaailmassa 
ja tiedeyhteisöissä tulee usein ilmi käsityksiä kotitaloudesta oppiaineena 
ja tieteenalana, jotka eivät kohtaa oppiaine- tai tieteenalamäärittelyjä. 
Arkiajattelussa kotitalous-ilmiö ymmärretään usein hyvin suppeana, esi-
merkiksi ruoanvalmistukseen liittyvänä toimintana (ks. esim. Ahlander 
& Bahr 1995, 54–56). Tässä tutkimuksessa etsitään fi losofi sia perusteluja 
kotitalous-ilmiön ymmärtämiselle laaja-alaisena elämän alueena. Kotita-
lous-ilmiö ankkuroidaan sen olemisen ontologisiin lähtökohtiin,9 sillä ko-
titalous ihmiseen liittyvänä ilmiönä tarvitsee perustelun ihmisen olemisen 
ymmärtämisen lähtökohdista. Nämä perustelut rakentavat ennen kaik-
kea kotitaloustiedettä. Tämä tutkimus tuleekin nähdä kotitaloustieteen 
teoriaa ja käsitteistöä rakentavana tutkimuksena. Sen anti esimerkiksi 
kotitalousopetukseen tai ihmisten toteutuvaan kotitaloustoimintaan on 
välillinen, ja se ilmenee kotitaloustieteen kehittymisen kautta. Tutkimus 
antaa kuitenkin uudenlaisia käsitteellisiä välineitä siihen yleiseen keskus-
teluun, jota käydään kotitaloustaitojen opettamisen merkityksestä koti-
talousopetuksessa. 

Tutkimuksen rakenne ja metodologinen ratkaisu

Tässä luvussa tarkastellaan sitä, miten fenomenologia vaikuttaa tulkitse-
mistoiminnan kautta tutkimuksen rakenteeseen ja miten se asettuu myös 
tutkimuksen metodologiseksi ratkaisuksi. Luvussa tarkastellaan arkea suh-
teessa fi losofi seen ajatteluun. Tarkastelussa kartoitetaan sitä lähtökoh-
taa, joka on vaikuttanut tutkimuksen kysymysten asettamisen taustalla. 
Käsitys arjesta fi losofi an ”asumisen paikkana” liittyy siihen tutkimukselli-
seen asenteeseen, joka on myös tutkimuksen metodinen ratkaisu. Lisäksi 
kappaleessa kuvataan tutkimuksen aineistoa ja sen rakennetta suhteessa 
hermeneuttiseen tulkitsemistoimintaan.

Tässä tutkimuksessa on fi losofi nen tutkimusote, ja tutkimuksen analyy-
sin teoreettinen perusta asettuu fenomenologisen perinteen piiriin. Koti-
taloustaidon ilmenemistä lähestytään tarkastelemalla olemisen kysymystä. 
Se, miten oleminen ymmärretään, määrittää sitä, miten kotitaloustaidon 

( 9 )   Suomessa muun muassa Turkki on vedonnut voimakkaasti tarpeeseen luoda 
laaja-alaista tulkintaa kotitalouden toiminnan ja arjen hallinnan perusteiden 
pohjaksi (Turkki 1999a, 61). Yhdysvalloissa on tehty systemaattista työtä koti-
taloustieteen teoreettisten lähestymistapojen laajentamiseksi. Halutaan etsiä 
vaihtoehtoisia tapoja tutkia ja tulkita kotitaloustoimintaa ja siten rakentaa 
vahvaa teoreettista pohjaa tieteelle. Erilaisina lähestymistapoina on muun mu-
assa empiirinen ja analyyttinen tutkimus, hermeneuttiseen perinteeseen tukeu-
tuva tutkimus sekä kriittiseen tieteen traditioon perustava tutkimus. (Coomer 
& Hultgren 1989; Brown & Baldwin 1995.) Myös saksalainen von Schweitzer 
on tarttunut systemaattisesti kotitaloustieteen teorian rakentamiseen (von 
Schweitzer 2006).  
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ilmeneminen tässä tutkimuksessa tulee esiin. Olemisen kysymisessä tu-
keudutaan saksalaisen fi losofi n Martin Heideggerin (1889–1976) olemisen 
fi losofi aan. Hänen Oleminen ja aika (Heidegger 2000a) teoksessaan esit-
tämä olemisen fundamentaaliontologinen analyysi antaa tutkimukselle 
näkökulman ja katsomisen tavan sekä käsitteelliset työkalut.10 Tutkimus 
ei ole kuitenkaan Heidegger-tutkimusta eikä myöskään Maurice Merleau-
Ponty (1908–1961) -tutkimusta, vaikka hänen havainnon ja ruumiin feno-
menologiansa saa Heideggerin olemisen fi losofi an tavoin tutkimuksessa 
perustaluonteisen aseman.

Heideggerin tarkoituksena oli uudistaa fi losofi aa, nostaa fi losofi assa 
unohdettu olemisen merkitys näkyväksi ja tiedostetuksi lähtökohdaksi kai-
kessa fi losofi sessa tutkimuksessa (Kupiainen 2003, 11). Se, mitä hän ajatte-
lisi olemisen fi losofi an soveltamisesta kotitaloustieteeseen, ei voida tietää. 
Hänen tutkimusintresseihinsä tuskinpa kuului suoranaisesti tällaista näkö-
kulmaa. Hänen käsilläolevuuden ja välineellisyyden käsitteensä sekä pe-
rinteen arvostuksen esille nostaminen antavat kuitenkin viitteen siitä, että 
arki ja arjessa olevat esineet ja siinä tapahtuva tekeminen olivat hänelle 
tärkeä fi losofi an ”asumisen paikka”. Puhuessaan subjektin olemisesta Hei-
degger puhuu arjesta (ks. Heidegger 2005, 16). Hän kiinnittää fi losofi sen 
tarkastelunsa olemisen kysymykseen ja tätä kautta ihmisyyden ytimeen 
(ks. Heidegger 2000a). Arki ei voi olla tästä kohdasta kaukana, se on siinä. 
Kuitenkin Heidegger asettaa arjen tai tavan elää arkea sinänsä fi losofi sen 
ajattelun ”alapuolelle”. Arki asettuu rutiiniksi, joka tässä tapauksessa saa 
kielteisen sävyn. Rutiini ikään kuin estää ihmisen olemisen alkuperän ym-
märtämisen, ja ihminen alistuu toistoon ja jokapäiväisyyteen.11 Heidegger 
puhuu epävarsinaisesta olemisesta, joka on ”kenen tahansa” olemista. Ih-
miset alistuvat toimimaan kuten kuka tahansa, alamme ajatella ja nähdä 
asioita kuten kuka tahansa. Tämä ”kuka tahansa” ei ole jokin erityinen 
tai joidenkin summa. ”Kuka” on neutri ”kuka tahansa”, ja tämä ”kuka 
tahansa” määrittää ihmisen olemista siten, että oma oleminen ei pysty 
ilmenemään. Toimitaan, kuten meidän oletetaan toimivan, ja siten kuin 
aina on tehty. Olemuksellisesti kyse on tavanomaisuudesta ja autentti-
suuden kadottamisesta. Olemisen alkuperän etsiminen edellyttää siten 
tavanomaisuudesta irrottautumista ja näin ollen arjesta etääntymistä, 
fenomenologista reduktiota, eikä tämä voi tapahtua arjen rutiineissa. 
(Heidegger 2000a, 165–166; Felski 2000, 16; Salmi 1991, 107.) 

Heideggerin käsitys arjen tavanomaisuudesta perustuu ajatukseen ar-
jen luonnehtimisesta olemisen tavan, ei toiminnan kautta. Heidegger 

( 10 )   Liitteeseen kaksi (liite 2) on koottu tutkimuksen keskeisten käsitteiden kuvauk-
sia.

( 11 )   Toisaalta rutiini ja ajankäytön ongelmista nousevat kokemukset voivat olla 
päävaikuttimena siihen, että arkea aletaan ylipäätään problematisoida ja siten 
refl ektoida ilmiönä. Moni ”arjen oravanpyörästä” pois hyppäävä on käynyt läpi 
syvällisen arjen analyysin, eikä tähän ole ollut syynä arjen etäisyys, vaan sen 
oleminen yhtä oman todellisen kokemuksen kanssa. 
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näkeekin arjessa mahdollisuuden irtautua tavanomaisuudesta ja näin 
saavuttaa ymmärrys olemisesta. Heidegger puhuu siitä, miten ajattele-
minen on ihmisen olemukseen perustuvaa. Hän kuvaa kahta tapaa aja-
tella, laskevaa ja mietiskelevää. Laskeva ajattelu suuntaa laskelmoituun 
päämäärään. Ihmisen toiminta ja suunnitelmat tapahtuvat laskelmoidusti 
asetettujen seikkojen mukaisesti. Heidegger kuvailee laskevaa ajattelua 
tavalla, joka saa sen tuntumaan ryntäilevältä, äänekkäältä ja tietyllä ta-
valla tehokkaalta. Hänen mukaansa laskeva ajattelu ei mietiskele, ei siten 
mieti mieltä, joka vallitsee siinä, mikä on ajattelun sisältönä. Sen sijaan 
mietiskelevä ajattelu on luonteeltaan rauhallisempaa ja hiljaisempaa. Se 
ei kuitenkaan ole ”suurta ja lennokasta”, vaan sen ajattelemista, mikä on 
lähellä ja mikä koskettaa. Heidegger kuvaa ajattelemista puheessaan Sil-
leen jättäminen (Gelassenheit), jossa hän konkretisoi mietiskelevän ajat-
telun sisällöksi muun muassa kotiseudun ajattelemisen12. (Heidegger 2005, 
15–16.) 

Tämän kuvauksen perusteella mietiskelevän ajattelun sisältönä voi 
siten luontevasti olla arkipäiväinen elämä. Se saa Heideggerin ajattelun 
kuvauksessa fi losofi sesti rikkaamman merkityksen kuin tulokseen pyrkivä 
laskeva ajattelu. Tätä tulkintaa vahvistaa myös Heideggerin esille ottama 
Aristoteleen kertomus fi losofi sta uunin äärellä. Tämä fi losofi  Herakleitos 
otti vierailijoita vastaan istuen uunin ääressä. Vierailijat odottivat näke-
vänsä Herakleitoksen jotenkin poikkeuksellisessa ja kiihdyttävässä ym-
päristössä. He odottivat hänen olevan vajonneena syviin mietteisiin. Vie-
railijoiden pettymys oli suuri. Herakleitoksen oli ilmeisesti kylmä, ja hän 
lämmitteli uunin vieressä. Uunissa oli todennäköisesti paistettu leipää. 
Näin arkinen ja huomaamaton paikka ei voinut olla suuren ajattelijan 
ympäristö. Herakleitoksen elämä ei näyttäytynyt lennokkaana ja suurten 
ajatusten ravistamana, vaan niukkana tavallisen ihmisen tarpeita ilmentä-
vänä arkisena elämänä. Herakleitos rohkaisi vierailijoita astumaan perem-
mälle sanomalla, että ”myös täällä jumalat ovat läsnä”. Hänen sanomi-
sensa viesti oli siinä, että tavanomaisessa ja läheisessä tutussa kokemisessa 
on mietiskelevän ajattelun paikka. (Heidegger 2000b, 97–98.)

Vaikka Heidegger pitää arjen toistoa ja rutiinia autenttisen olemisen 
ja mietiskelevän ajattelun haittana, luodaan tässä tutkimuksessa arkeen 
katse, jossa arki sellaisenaan on mahdollisuus myös autenttisen olemisen 
kokemiselle. Heideggerkaan ei näe mietiskelevää ajattelua ajattelun laa-
tuna, vaan maailmassa olemisen tapana, tapana olla ihminen ja sosiaa linen 
oleva. Siten kotitalous-ilmiötäkin voidaan lähestyä maailmassa olemisen 
tapana. Ajatus kotitalous-ilmiöstä jonkinlaisena ulkoa tulevien vaikutti-

( 12 )   Silleen jättäminen on Heideggerin myöhäistuotantoon kuuluva käsite, jota 
hän selvittää vuonna 1955 pitämässään puheessa säveltäjä Conradin Kreuzerin 
muistojuhlassa. Puheesta huokuu kotiseudun juurevan maaperän arvostus ja 
huoli yhteiskunnassa ilmenevästä juurettomuudesta ja teknologisoitumisesta. 
(Heidegger 2005.) 
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mien ”sulatusuunina” ja arjesta selviytymisen ”resurssipankkina” on tois-
sijainen. Arki asettuu fi losofi an asumisen paikaksi. (Vrt. Felski, 2000, 31.) 

Myös yhdysvaltalaisen Thompsonin kirjoitukset arjen ja fi losofi an erosta 
ja yhteisyydestä ilmaisevat arjen olemusta fi losofi an asumisen paikkana. 
Thompson opiskeli valtiotieteitä (Political Science), joihin hän sisällytti 
muun muassa laki- ja hallintotieteellisiä opintoja. Hän opiskeli myös fi lo-
sofi aa. 1950-luvulla hän tutustui feminismiin Simone de Beauvoirin tuo-
tannon kautta ja myöhemmin hän tutustui kotitaloustieteen teksteihin 
sekä yliopistolliseen kotitalousopetukseen ja koki elämyksen. Hän ilmaisee 
löytäneensä kuin kadotettuja palasia arkipäiväisestä elämästä. Kotitalous-
toiminta tuli hänelle näkyväksi ja tärkeäksi alueeksi ihmisen itsenäisen ja 
itseään toteuttavan elämän kannalta. Hänelle oli suuri oivallus myös se, 
että kodin yksityisen alueen ja kodin ulkopuolisen, julkisen alueen yhteen 
saattaminen ”uudessa tavassa tehdä fi losofi aa” voisi luoda uuden, vaihto-
ehtoisen tieteenalan. Thompson viittaa Lake Placidin konferenssien koti-
talouden määritelmään, jossa kotitalous nähtiin fi losofi sena oppiaineena, 
joka yhdistää ihmisen sosiaalisena olevana ja hänen fysikaalisen ympäris-
tönsä. (Thompson 2002, 49–51.) Thompson näkee itsensä fi losofi na, jonka 
fi losofi a ja elämä ovat yhtä. Tässä asennossa maailmaan13 Thompson on 
tullut kyseenalaistaneeksi olemassa olevien patriarkaalisten teorioiden 
perustoja, ja hän kuvaakin kasvamistaan hestian-teoreetikoksi14 ”sattu-
mankaupaksi”. Thompson kuvaa myös sitä, miten koti, Hestian hallitsema 
alue, voidaan etymologisesti johtaa olemisen paikaksi. Nimi Hestian liittyy 
olla-verbiin, ja näin kodin sfääri on olemisen alkuperäinen paikka, olemi-
sen energian symboli, jota kutsutaan myös elämän voimaksi ja sydämeksi. 
(Mt. 86–87.) Kotilieden kylmeneminen merkitsee kodin olemassaolon lak-
kaamista elämää kumpuavana yksikkönä.15 Myös Hultgren on tuonut esille 
kotitalouden fi losofi sen tutkimuksen mahdollisuutta ja tärkeyttä. Hän on 
tehnyt fenomenologista tutkimusta kotitaloustieteen alueella ja korostaa 
nimenomaan sitä, että arkipäivän elämän läsnäolo on fenomenologian 
kannalta perustava. Jokapäiväisen elämän kokemukset saavat syvemmän 
ymmärryksen fenomenologisessa tutkimuksessa. Hultgrenin mukaan feno-
menologia on tärkeä kotitaloustieteelle sekä metodiselta että fi losofi selta 
kannalta. (Hultgen 1989a, 50.)     

( 13 )   Käytetty termi asento maailmaan tarkoittaa asennetta maailmaan, mutta kuvaa 
paremmin tämän asenteen ruumiillisuutta. Ruumiillisuus nousee tässä tutkimuk-
sessa tärkeäksi käsitteeksi ihmisen olemisen ymmärtämisen kokonaisuudessa. 
Asenne pitää sisällään aina myös ihmisen ruumiillisen situaation ja historian. 

( 14 )   Hestian-teoreetikko viittaa Thompsonin kehittämään kotitalouden malliin 
arjen kaksoiskierteestä, jossa yksityinen, oikos, ja julkinen, polis, kietoutuvat 
yhteiseksi diskurssiksi. Malli perustuu antiikin kertomukseen Hestiasta, joka 
hallitsee kodin yksityistä piiriä, ja Hermeksestä, joka liittyy julkiseen, valtioon 
ja markkinoihin. (Ks. Thompson 2002, 147.)

( 15 )   Thompson käyttää antiikin tuli-myyttiä siltana lähestyessään kodin yksityisen 
sfäärin merkitystä. Nuotio ja myöhemmin kodin tulisija (kotiliesi) mahdollistivat 
osaltaan sivilisaation kehittymisen. (Thompson 2002, 61–75.)
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Tämän tutkimuksen keskeinen piirre on se, että tutkimuskohteena 
olevaa kotitaloutta lähestytään fenomenologisella tavalla. Tarkoituksena 
on avata kotitalouden ontologista tarkastelua. Vastaavia aikaisempia tut-
kimuksia ei juurikaan ole.16 Pioneerinäkökulmasta päätös tukeutua Hei-
deggerin, fi losofi aa uudistamaan pyrkineeseen olemisen fi losofi aan, on 
luonteva, joskin työläs ratkaisu. Vastaavaa, eri tieteenalojen ontologiaa 
rakentavaa, Heideggeria soveltavaa tutkimusta, löytyy suhteellisen hel-
posti. Esimerkiksi Kojonkoski-Rännälin tutkimus käsityön käsitteen merki-
tyssisällöstä lähestyy aihetta hermeneuttisen tulkinnan ja esiin purkami-
sen näkökulmasta. Vaikka hänen tutkimuksensa teoria perustuu laajasti 
muuhunkin kuin fenomenologiseen fi losofi aan, on siinä nähtävissä vahva 
Heidegger-vaikutus. Tämä vaikutus näkyy muun muassa Heideggerin ym-
märtämisen käsitteenä, joka kietoutuu tutkimuksen hermeneutiikka-käsi-
tykseen. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 28, 128.) Monnin tutkimus, Olemisen 
poeettinen liike, Tanssin uuden paradigman taidefi losofi sia tulkintoja 
Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–
1999, on puolestaan teoreettisesti läpeensä Heideggeria soveltava. Monni 
kehittää tutkimuksessaan tanssijan taidon luonteen ja tanssin olemisen 
tavan jäsennystä fenomenologisen fi losofi an viitekehyksessä. Hänen tut-
kimuksensa muodostuu tanssiontologiseksi perustutkimukseksi tanssin ja 
olemisen suhteesta. (Monni 2004, 13–14.) Fenomenologiseen fi losofi aan 
perustuvia tutkimuksia on tehty myös muilla taiteen aloilla sekä liikunnan 
alalla.17 Hoitotieteen piirissä on tunnistettavissa tutkimustraditio, jonka 
teoreettiset juuret ulottuvat Buberin dialogisen maailmassaolemisen fi -
losofi aan. Tästä traditiosta nousevat tutkimukset asettavat hoitosuhteen 
perustalle, jossa ensisijaista on avoimuus toiselle. Hoitajan intentio toisen 
kohtaamisessa on olla toista varten. Hoitajan ja hoidettavan kokemukset 
ovat tärkeitä. Ne saavat olla olemassa, eikä niitä peitetä hoitamisen yksi-
suuntaiseen toteuttamiseen. (Toikkanen 1996, 82, 86.)18 Edellä kuvattujen 

( 16 )   Sekiguchin toimittama, alun perin vuonna 1977 japaniksi ilmestynyt A Philo-
sophy of Home Economics (Sekiguchi 2004) on uraauurtava kotitaloustieteen 
fi losofi nen teos. Japaninkielisenä se ei kuitenkaan saavuttanut laajempaa 
kansainvälistä tiedeyhteisöä ennen englanninkielisen laitoksen ilmestymistä 
2004. Kirjan tarkoituksena on lähinnä määrittää kotitaloutta tieteenalana, 
ei niinkään kotitaloutta ilmiönä. Myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tehty 
kotitaloustieteen fenomenologiaa soveltavaa tutkimusta, mutta ei varsinaisesti 
kotitalouden ontologista tutkimusta (ks. esimerkiksi Hultgren 1990 ja 1991). 
Brown ja Baldwin toteavat kotitalouden teoriaa käsittelevässä artikkelissaan, 
että fenomenologia vain mainitaan joidenkin kotitaloustieteilijöiden teksteissä 
(Jax ja MacCleave), mutta sen merkitystä tutkimukselle ei analysoida. Hultgren 
mainitaan ainoana, joka on perustanut tutkimuksensa lähtökohdat Heideggerin 
fenomenologisiin prinsiippeihin. (Brown & Baldvin 1995, 16.)

( 17 )   Backman ja Luoto ovat toimittaneet kirjan, Heidegger, Ajattelun aiheita, ja 
siinä on luettelo Suomessa ilmestyneistä tutkimuksista ja muun muassa väitös-
kirjoista, jotka perustuvat Heideggerin fi losofi siin argumentteihin tai muuten 
käsitelevät Heideggeria (Backman & Luoto 2006). 

( 18 )   Tässä tutkimuksessa ei esitellä tarkemmin hoitotieteen tutkimustraditioita. 
Halutaan viitata kuitenkin siihen suhteellisen laajaan fenomenologiseen fi lo-
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esimerkkien tavoin tämä tutkimus asettuu fenomenologiaa, erityisesti Hei-
deggerin ja Merleau-Pontyn fi losofi oita soveltavaan traditioon. Tutkimus 
on Heideggerin ja Merleau-Pontyn fi losofi oihin tukeutuvaa ja niistä käsit-
teitä ammentavaa kotitaloustieteen fi losofi sta perustutkimusta.

Heideggeriin vedoten tätä kotitalouden ontologista tutkimusta voi-
daan pitää luonteeltaan hermeneuttisena. Heideggerin mukaan olemi-
sen ajatteleminen muotoutuu hermeneutiikaksi, tulkitsemistoiminnaksi 
ja sen metodinen mieli on olennaisesti tulkintaa. (Heidegger 2000a, 61.) 
Hermeneuttinen kehä, jolla yleisesti kuvataan hermeneuttista tulkinta-
prosessia, antaa myös tälle tutkimukselle rakenteen. Kotitaloustaidon 
ilmenemisen kysymisestä aukeavat tulkinnat etenevät rinnan olemisen 
ajattelun kanssa. Arkiset havainnot kotitaloustaidosta kietoutuvat ole-
misen fi losofi siin argumentteihin, ja tästä yhteenkietoutumisesta syntyy 
tulkintaa kotitaloustaidosta. Näin muodostuu kierros kierrokselta malli, 
joka kuvaa kotitaloustaidon ulottuvuuksia ja sen keskeistä lähtökohtaa, 
ydintä, joka määrittyy olemisesta.

Tutkimuksen rakenne heijastaa sitä todellista prosessia, jonka tutkija 
on käynyt läpi. Tutkimus on teoreettis-fi losofi nen ajattelun tuotos, mutta 
fenomenologisena tutkimuksena ilmiön piirissä pysytteleminen edellyttää 
ilmiön elävää läsnäoloa. Tutkimuksessa on pyritty kunnioittamaan sitä 
olemassaolon ykseyttä, jossa kotitalous-ilmiö kohdataan, eikä sitä inten-
tionaalista sidosta ole haluttu jättää huomioimatta, joka ihmisellä (myös 
tutkimuksen tekijällä) aina on kotitalouteen. Siksi tutkimusprosessin ai-
kana on pyritty pitämään yllä vapaamuotoisia keskusteluja taidosta ja 
kotitaloustaidosta. Keskustelijat ovat olleet tutkijan eri elämän vaiheissa 
kohtaamia ihmisiä, eri-ikäisiä ja eri koulutuksen saaneita. Yksi, vuonna 
2003 käyty keskustelu on nauhoitettu ja litteroitu, muut ovat olleet osin 
satunnaisia ja dokumentoimattomia, ellei dokumentointina pidetä muis-
tiini jääneitä tarinoita. Osasta keskusteluja on olemassa muistiinpanoja 
ja julkaisemattomia monisteita. Tutkimuksen aikana on myös aktiivisesti 
kerätty kertomuksia, joissa kotitalous ilmenee jollakin tapaa elävänä ko-
kemuksena. Tällaisia kertomuksia löytyy muun muassa kaunokirjallisuu-
desta sekä runoudesta. Sekä keskustelut että muu kirjallinen aineisto 
muodostavat tutkimusaineiston siinä mielessä, että ne kietoutuvat tulkit-
semistoiminnassa yhteen fi losofi sen argumentaation kanssa. Aineisto on 
luetteloitu liitteessä yksi (Liite 1). Tutkimuksessa käytetään suoria laina-
uksia tutkimusaineistosta ja siten pyritään turvaamaan se, että nämä eri 
ihmisten arkikokemukset ovat mahdollisimman hyvin läsnä. Lainaukset 
tutkimusaineistosta erottuvat tekstissä sisennettyinä. Tutkimusaineiston 
lainauksia ei kuitenkaan käytetä siten, että lainattua kohtaa analysoi-
taisiin suhteessa teoriaan. Lainaukset ovat läsnä ja siten osa tulkitsemis-

sofi aan tukeutuvaan tutkimukseen, joka on saanut hoitotieteessä alkunsa jo 
1980-luvun lopulla (ks. Eriksson 1987). 
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toimintaa. Aineisto kietoutuu argumentointiin, muodostuu sen yhdeksi 
juonteeksi ja sulautuu siihen. 

Tutkimuksen tulkitsemistoiminta on dokumentoituna tässä raportissa. 
Raportti hahmottuu viitenä osana (ks. kuvio 1). Tutkimuksen osa yksi toi-
mii johdantona, jossa taustoitetaan tutkimusta edeltävää prosessia. Li-
säksi siinä pohjustetaan myös sitä, miten kotitaloustaito asettuu tämän 
tutkimuksen kysymisen kohteeksi. Tutkimuksen osassa kaksi selvitetään 
tutkimuksen lähtökohtia ja muotoillaan kysymykset, jotka raamittavat 
argumentaatiota. Tutkimus sijoitetaan fi losofi sen tutkimuksen traditioon, 
jossa se tarkentuu fenomenologisena tutkimuksena. Koska fenomenolo-
gia on ennen kaikkea tutkimuksellinen asenne, jota voidaan pitää tut-
kimuksen metodina, mutta myös käsitteellisenä työkaluna, syntyy tässä 
osassa odotus fenomenologisen metodin läpäisemästä kotitaloustieteen 
tutkimuksesta. Osassa kaksi selvitetään myös pääpiirteissään kotitalous-
tieteen kehittymisen historiaa. Käsitellään sitä, miten kotitaloustieteessä 
on määritetty sen tutkimuksen kohde, sekä sitä, miten kotitaloustieteen 
tiedeluonne tässä tutkimuksessa ymmärretään. Tämä ikään kuin antaa 
maaperän tieteiden kentässä niille kotitaloustieteellisille kysymyksille, 
jotka tässä tutkimuksessa on asetettu. Tarkoituksena on myös selkiyttää 
kotitalouteen liittyvää käsitteistöä ja ilmaista ne keskeiset käsitteet ja nii-
den merkitykset, jotka tässä tutkimuksessa ovat oleellisia. Osassa kolme 
luodaan katsaus fenomenologiaan fi losofi ana ja tutkimusperinteenä. Tut-
kimus pyritään sijoittamaan fenomenologian laajaan traditioon. Ruumiil-
lisuuden teemaa valotetaan kotitaloustaidon analyysin keskeisenä lähtö-
kohtana. Tutkimusta kuvataan myös metodologiselta kannalta. Osassa 
neljä ”puretaan esiin” kotitaloustaidon tulkintaa.19 Siinä kuvataan se ar-
gumentointiprosessi, jonka aikana käsitys kotitaloustaidosta on muodos-
tunut. Osassa neljä paljastuu se, miten tutkijan analyysissa kietoutuvat 
yhteen arkikokemus, joka ilmenee tutkimusaineiston kautta, kotitalous-
tieteellinen tutkimus ja myös yleisesti arjen tutkimus sekä fenomenolo-
ginen fi losofi a. Tulkitsemistoiminnasta syntyvät kotitaloustaidon ulottu-
vuudet, jotka asettuvat yhdessä olemiskysymyksen kanssa ymmärrykseksi 
kotitaloustaidosta. Osa neljä on näin ollen tutkimuksen kysymysten kan-
nalta keskeinen. Osassa viisi tarkastellaan tutkimuksen antia suhteessa 
kotitaloustaitoon. Siinä nostetaan esille sellaisia näkökulmia, jotka tuovat 
uutta kotitaloustaidon tarkasteluun kotitaloustieteen kentässä ja jotka 

( 19 )   ’Purkaa esiin’ liittyy luonteeltaan fenomenologian reduktio käsitteeseen, jossa 
koettua ilmiötä lähestytään ottamalla siihen etäisyyttä ja pyritään tavoittamaan 
sen alkuperä, sulkeistamalla siihen liittyviä olettamuksia, käsittämisiä ja väit-
teitä. Heidegger käyttää ’destruktio’ käsitettä (lat. de = pois, struo = rakentaa), 
joka kuvaa traditiossa tapahtuneen käsitteellistämisen alle jääneen ilmiön esiin 
purkamista. Destruktion suunta on kohti tulevaa ja tähtää vapauteen löytää ne 
tulkinnat, jotka tradition vaikutuksesta ovat peittyneet. Tämä silti hylkäämättä 
tai kieltämättä sitä, mikä tradition kautta on ilmennyt (Kupiainen 2003, 12-13; 
Heinämaa 1996, 22; Backman2005, 58).
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ovat nimenomaan fenomenologisen tarkastelutavan esille nostamia. Osa 
sisältää myös kriittisen tarkastelun siitä, mitä fenomenologinen tutkimus-
asenne jättää valaisematta. Oletuksena siten on, että kotitaloustaidossa 
on ulottuvuuksia ja kysymyksen asetteluja, joihin pureutuminen edel-
lyttää muutakin kuin vain fenomenologista tutkimusotetta, toisenlaista 
kysymyksenasettelua. Osassa viisi lähestytään myös kriittisesti tutkimusta 
kokonaisuudessaan sekä otetaan etäisyyttä löytyneisiin asioihin ja tarkas-
tellaan niiden heijastuksia laajemmin kotitaloustaitoon. 

Kotitalous tieteenä

Suomessa kotitalouden tutkimus kotitaloustieteen näkökulmasta on 
mel ko nuorta. Vuonna 1989 kotitaloudesta tuli yliopistollinen oppiaine, 
jolloin varsinainen kotitaloustieteellinen tutkimus käynnistyi. Vuodesta 
1990 lähtien kotitalouden on voinut valita pääaineeksi opettajankou-
lutuksessa. Tämä mahdollisti myös kotitalousoppiaineen jatko-opinnot. 
(Turkki 1989, 4.) Kotitaloustiede sai vahvistuksensa 1.2.1999, kun kasva-
tustieteellisen tiedekunnan kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen koti-
taloustieteen professuuri vahvistettiin (Turkki 1999a). 

Oppiaineen virallistamisen yhteydessä kotitaloustieteen ala ja tehtävä-
piiri täsmennettiin kattamaan sen keskeinen tutkimuskohde, kotitalous. 
Kasvatustieteellisen tiedekunnan hyväksymän esityksen ja konsistorin pää-
töksen mukaisesti: 

Kotitaloustiede tutkii kotitaloutta sen eri ilmenemismuodoissa. Koti-
taloustieteen tehtävänä on tämän ilmiön käsitteellistäminen ja siihen 
kohdistuva teoreettinen ja empiirinen tutkimus. Keskeisiä tutkimus-
kohteita ovat kotitalouden toimintakäytännöt, kotitalous -oppiaine 
sekä kotitalouden ja arjenhallinnan taidot. Toiminnan alueina painot-
tuvat ruokatalous, asuminen ja tekstiilien hoito sekä inhimillinen huo-
lenpito. (Konsistorin kokous 7.10.1998.)

Kotitaloustieteen professorin viran alaksi määriteltiin ”kotitalous ja 
kotitalouden käytännön toiminta” (Rehtorin päätös 12/99).20 Ennen tätä 

( 20 )   Kotitalousalaa on ollut mahdollista opiskella Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa jo 1940-luvulta lähtien. Tällöin perustettiin 
kodin taloustieteen ja ravintokemian professuurit. Myöhemmin ala kasvoi vielä 
kodin teknologian professuurilla. Tällä hetkellä maatalous-metsätieteellisessä 
tiedekunnassa on professuurit sekä kuluttajaekonomiassa että ravitsemus-
tieteessä. Ravitsemustieteet tosin kuuluvat nykyään itsenäisenä oppiaineena 
elintarviketieteisiin. Kotitaloustieteet -käsite kuvaa siis sen alle sijoittuvia eri-
tyistieteitä, kun taas kotitaloustiede kokoaa yhteen monitieteiseltä perustalta 
piirin, joka yhdistyy kodeissa kotitaloustoimintana. (Heinilä 1998, 9–10; Korvela 
2003, 18.)
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vuosituhannen lopun akateemista identifi kaatiota oli suomalainen koti-
talousopettajan koulutus käynyt läpi monivaiheisen ja vuosisataisen histo-
rian. Sysiharju (1995) on koonnut yhteen suomalaisen kotitalousopettajan 
koulutuksen vaiheet 1800-luvun lopulta 1900-luvun loppuun. Hän sijoittaa 
suomalaisen kotitalousalan professionalisoitumisen alkuhetket 1880-luvun 
loppuun, jolloin alettiin keskustella kotitaloudellisen opetuksen antami-
sesta kansakouluissa. Tästä keskustelusta päästiin seuraavassa vaiheessa 
siihen, että ruoanlaiton opettajille alettiin antaa alan opetusta. (Sysiharju 
1995, 14, 26.) Tällä tiellä on kuljettu vakaasti kohti akateemista kotitalo-
usopettajankoulutusta. Yhtenä tärkeänä tekijänä tässä kehityksessä ovat 
olleet korkeasti koulutetut alansa asiantuntijat. Saurio oli vuonna 1946 
perustetun kodin taloustieteen (myöhemmin kuluttajaekonomia) oppi-
tuolin ensimmäinen haltija. Hän pohti muun muassa kotitalousalan ni-
miproblematiikkaa (Saurio 1965, 37–41; Anttila & al. 1997, 38). Harmaja, 
kodin talouden asiantuntija hänkin, puolestaan toimi opettajana Hel-
singin Kasvatusopillisessa Talouskoulussa (myöhemmin Helsingin yliopis-
ton kotitalousopettajankoulutus) vuosina 1915–1951. Hän vaikutti paitsi 
innostavana opettajana, myös oppilaitoksen hallinnossa sekä kirjallisen 
tuotantonsa ansiosta pysyvästi kotitalouden substanssin hahmottumiseen. 
Hänen ajatuksensa kotitalouden ja kansantalouden läheisestä vuorovai-
kutuksesta laajensivat kotitalousopettajan koulutusta yhteiskunnallis-ta-
loudelliseen suuntaan. Harmaja oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja, ja 
hän toimi muun muassa Kotilieden toimituskunnan jäsenenä. (Sysiharju 
1995, 101.) Hän oli yhtenä henkilönä mukana viemässä eteenpäin keskus-
telua yliopistollisesta kotitalousopetuksesta. Tästä on osoituksena muun 
muassa 1943 valtioneuvostolle osoitettu kirjelmä, jota Harmaja oli myös 
laatimassa. Kirjelmän välityksellä Kotitalousopettajayhdistys ja Maatalou-
dellinen kotitalousopetusseura anoivat komitean asettamista valmistele-
maan ehdotusta korkeakouluasteisen kotitalousopetuksen ja tutkimus-
toiminnan järjestämiseksi. (Mt. 119.) 

Vaikka yliopistollinen kotitalousopettajankoulutus ja kotitaloustieteel-
linen tutkimus elivät vasta syntyvaiheitaan, tehtiin toisen maailmansodan 
aikana jo kotitaloudellista tutkimustyötä. Harmaja kiteytti kotitalouden 
ja kansantalouden yhteenkietoutumisen ajatuksensa 1946 julkaistussa 
teoksessaan Kotitalous kansantalouden osana. Saurio puolestaan väitteli 
vuonna 1947 aiheella Maalaisemännän ajan käyttö suhteessa talouden 
laatuun ja henkilörakenteeseen. (Sysiharju 1995, 120.) Tutkimustoiminta 
oli siis jo alkanut, vaikka kotitalousalan akateeminen järjestäytyminen 
oli vasta aluillaan. Kansallisesti vaikuttavien yhteiskunnallisten tekijöiden 
lisäksi tilanteessa vaikuttivat myös kansainväliset tekijät. Pohjoismaista 
yhteistyötä pyrittiin lisäämään jo 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, 
(ks. Mt. 117), mutta yhdysvaltalainen kotitalousalan tutkimus on asettu-
nut tämän päivän näkökulmasta merkittäväksi alan kehityksen poltto-
pisteeksi.              
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Kotitalouden varhaisimmat määritelmät (yliopistollisena) oppiaineena 
löytyvätkin juuri Yhdysvalloista 1900-luvun alusta. Perheiden hyvinvointi 
ja hyvinvoinnin edistäminen alkoivat saada yhteiskunnassa huomiota, ja 
kehittynyt tiede ja teknologia innoitti eri alojen tutkijoita ponnistelemaan 
näiden tavoitteiden edistämisen puolesta. Kotitalous (family) nähtiin hy-
vinvoinnin perusyksikkönä, ja erityisesti äitien tietämys hyvinvoinnin pe-
rusedellytyksistä ja sen ylläpitämisen keinoista oli keskeistä. Yhdysvalloissa 
pidettiin kymmenen vuoden aikana sarja kokouksia, joista käytettiin ni-
meä Lake Placid Conference of Home Economics. Ensimmäinen kokous 
pidettiin vuonna 1899. Näiden kokousten satona alettiin käyttää koti-
talous (home economics) -nimeä erityisesti tarkoittamaan oppia laeista, 
olosuhteista, periaatteista ja ihanteista, jotka koskevat toisaalta ihmisen 
välitöntä fyysistä ympäristöä ja toisaalta ihmisen luonnetta sosiaalisena 
olentona. Näiden kahden ulottuvuuden suhde nähtiin kotitalouden kes-
keisenä problematiikkana ja opillisena sisältönä. (Hunt 1980, 119–122; 
Bubolz & Sontag 1993, 420.) Vaikka kotitalous tieteenalana ja oppiai-
neena on ollut altis erilaisille yhteiskunnassa ilmeneville suuntauksille 
ja saanut historiansa aikana enemmän tai vähemmän myös vaikutteita 
teknologias ta, on sen omaleimaisuutta myös pystytty pitämään esillä. 
Muun muassa Thompson on kuvannut omaa oivallustaan kotitaloustie-
teen luonteesta 1900-luvun puolivälissä kulttuurisokiksi. Hänen aikaisem-
mat opintonsa olivat kasvattaneet hänet perinteisen tieteen käsitteistöön 
ja teoriamaailmaan. Feministinä hän kuitenkin koki patriarkaalisen tie-
teen tradition puutteellisena käsittelemään kaikkia elämän ilmiöitä, ja 
kotitaloustiede avasi hänelle tieteen kentän, jossa kysymykset saatettiin 
asettaa ilman patriarkaalisen tieteen tradition taakkaa.21 Kotitalous edusti 
hänelle holistista tietämisen systeemiä, joka keskittyi ihmisen tarpeisiin 
sekä perheiden jokapäiväiseen elämään. Kotitaloustieteen kohteena oli 
perheen ekosysteemi ja elämä nähtiin kokonaisuutena. Mukaan tulivat 
silloin myös eettiset ja esteettiset kysymykset. Tämän asetelman sisässä 
annettiin ihmiselle myös konkreettisia valmiuksia selvitä arjen julkisen 
puolen asettamista haasteista. (Thompson 2004, 11.) Ainakin Thompsonin 
kokemana kotitaloustiede oli säilyttänyt Lake Placidin hengen.   

Home economics -termin vakiinnuttaminen alan nimeksi oli pitkälti 
taktinen valinta. Talouteen viittaaminen avasi tien yliopistoon ja mahdol-
listi näin alan tieteellisen kehittämisen. Kotitalous luokiteltiin kuuluvaksi 
kuluttajatalouteen (the economics of consumption). Tällä sinänsä pieneltä 
tuntuvalla asialla haluttiin viestittää sitä, että kotitalous piti sisällään elin-
tärkeän kansantaloudellisen ulottuvuuden, siinä missä ruoanlaiton ja käsi-
työn taidonkin. (Hunt 1980, 122.) Richards, joka oli keskeinen henkilö Lake 
Placidin konferenssien järjestämisessä ja kotitalouden tieteellistymisen 

( 21 )  Vaikka Thompson koki kotitaloustieteen feministisestä näkökulmasta emansi-
poituneena tieteenalana, se ei ole kuitenkaan yleisesti feministisen tutkimuksen 
kanta asiaan. 
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kehittämisessä, on kirjoittanut alan nimeä koskevasta problematiikasta, 
jota käsiteltiin konferensseissa. Hän toi tässä yhteydessä voimakkaasti 
esille sitä, että amerikkalainen kotitalousopetus kärsi suuresti eettisen 
ulottuvuuden puutteesta. Hän painotti, että jos halutaan kasvattaa hyviä 
kansalaisia myös talouden kannalta, pitää kiinnittää huomiota toiminnan 
eettisiin kysymyksiin. Näiden ulottuvuuksien ansiosta kehittyy hyvä kansa-
laisuus ja siten perheiden hyvinvointi. ”Home economics” -termiin kuuluva 
sana home määriteltiin tarkoittavaksi paikkaa, joka antaa suojan, jossa 
tapahtuu lasten hoivaaminen sekä yksilön kehittyminen maailman koh-
taamiseen. Economics määriteltiin tarkoittamaan kodin resurssien, kuten 
ajan, energian ja rahan, hallintaa. (Mt. 123.)  

Alun perin kotitalous-termi on tarkoittanut taloudenpitoa tai talonpi-
toa. Tässä mielessä se on suurperheen toimeentulon talous ja tarkoittaa 
samaa kuin viljelytalous. Taloutta ja taloja on pidetty tuhansia vuosia, ja 
suuri osa niissä tehdystä työstä on jäänyt ”näkymättömäksi”. Nykyään 
puhutaan paljonkin kotityön merkityksestä ja sen kansantaloudellisesta 
merkityksestä, mutta suurelta osin edelleen pitää paikkansa se, että ko-
titalouksissa tehtävä työ jää ”näkymättömäksi”. (Pietilä 2000, 126–128.) 
Tämä talonpitoon liittyvä kotitalous-sanan merkitys perustuu kreikan kie-
len sanaan oikos, joka tarkoitti kreikkalaisen perheen kotipaikkaa tai per-
heyksikköä. Perheyksikkö saattoi olla hyvin runsasväkinen palvelijoineen 
ja orjineen, ja sitä kuvaa hyvin Hookin ja Paoluccin oikoksesta käyttämä 
kuvaus ”the family ecosystem”. Tässä ekosysteemissä tapahtui perheenjä-
senistä huolehtiminen, ja tämä edellytti kotitalouden resurssien hallintaa. 
”Oikonomeia” liittyykin myöhemmin ekonomia- tai talous-käsitteisiin, 
jota puolestaan tarkoittavat kotitalouden hallintaa. (Thompson 2004, 30, 
119.)22 Thompson on kehittänyt kreikkalaiseen perinteeseen tukeutuen 
kotitalouden ympärille Hestian–Hermian-paradigman, jossa oikos yksityi-
senä ihmisen kotitaloustoiminnan alueena asettuu erilliseksi polikseen, 
julkiseen alueeseen nähden. Julkisen ja yksityisen raja toiminnan jakajana 
on merkittävä, ja siitä on selkeitä seurauksia kotitalouden teoriaan. (Mt. 
xvii.) von Schweitzer (2006) onkin nostanut esille juuri tällaisten kotita-
louden fi losofi sten lähtökohtien merkitystä kotitalouden teorian lähtö-
kohtana. Samoin kun lääketieteen tulee palvella sairauden voittamista ja 
terveyden ylläpitämistä, tulee kotitaloustieteen palvella ihmisen selviyty-
mistä, kehittymistä, jokapäiväistä elämiskulttuuria ja sen ylläpitämistä. 
Tämän tehtävän täyttäminen edellyttää soveliasta teoriaa. Soveliaaseen 
teoriaan ei päästä pelkästään esimerkiksi luonnontieteellisiä teorioita 
soveltamalla. Kotitaloustieteen, ollakseen kotitaloustiedettä, tulee tun-

( 22 )   von Schweitzer käyttää 1700–1800-lukujen eurooppalaista kotitaloutta kuva-
tessaan käsitettä ”koko talon” ideologia. Siinä korostui toiminta, joka tavoitteli 
harmonista yhteiselämää nimenomaan yhdessä toimien. Yhdessä toimiminen 
tarkoitti kuitenkin lähinnä naisten yhteisesti hoitamaa kotitaloustoimintaa. 
(von Schweitzer 2006, 31.)  
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nistaa kulttuurinen taustansa ja ihmisyydestä nousevat erityispiirteensä. 
(von Schweitzer 2006, 15, 18.) 

Kodin yksityisyys ja erillisyys julkisesta voidaan nähdä yhtenä kotitalous-
 ilmiötä määrittelevänä piirteenä, joka asettaa vaateita myös kotitaloustie-
teen teoreettiselle rakenteelle. Kuitenkin esimerkiksi pohjoismaisen hy-
vinvointivaltion kehittyminen on siirtänyt useita perinteisiä kotitalouden 
töitä julkiselle sektorille. Hoito-, hoiva- ja hyvinvointipalvelut taataan jul-
kisen sektorin taholta tai ne ostetaan palvelusektorilta. Toisaalta koti saat-
taa yhä useammin toimia työpaikkana ja siten julkisena areenana. Kodin 
perinteiset rajat muuttuvat häilyvämmiksi. Tätä kuvaavat muun muassa 
käsitteet yksityinen perhe ja julkinen perhe (Pietilä 2000, 134). Yhteiskun-
nassa tapahtuneet muutokset vaikuttavat vääjäämättä myös siihen, että 
kotitalous-ilmiön määrittäminen saa uusia moderneja muotoja.     

Suomessa kotitalous-termi on käytössä niin peruskoulun oppiaineena 
kuin yliopistollisena oppiaineena ja tieteenalana. Kotitaloudella on kui-
tenkin muitakin merkityksiä. Turkki kuvaa kotitaloustieteen kentän mo-
nimerkityksisyyttä ulottuvuuksien avulla (kuvio 2). Siinä kotitaloustie-
teen ulottuvuuksina nähdään kotitalous oppiaineena, kotitalous yksilön 
ja yhteisön toimintakenttänä sekä kotitalous yhteiskunnallisena alueena 
(Turkki 2002, 30; Turkki 2004, 57). Kotitaloustieteessä nämä ulottuvuudet 
kietoutuvat toisiinsa ja antavat kotitalous-ilmiölle sille ominaisen luon-
teen. 

Kuvio 2. Kotitaloustieteen ulottuvuudet (Turkki 2002, 30)

Korvela (2003, 18–19) pohtii kotitaloustieteen väitöskirjassaan 
kotitalous - termin soveltuvuutta nykyiseen kotitaloustieteen kontekstiin. 
Hän nostaa esille muun muassa arkikielessä usein vallitsevan merkityksen 
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kotitaloudesta lähinnä tilastollisena yksikkönä. Kun ihmiset puhuvat ko-
din piirissä tapahtuvasta elämästään, he käyttävät yleensä muita ilmaisuja 
kuin kotitalous. Tässä mielessä kotitalous käsitteenä on puutteellinen 
koti taloustieteen kontekstissa. Tässä tutkimuksessa pitäydytään kuitenkin 
käyttämään vakiintunutta kotitalous-käsitettä. Vakiintuneen käytännön 
lisäksi kotitalous-termin käyttämisen tapa ja merkitys tässä tutkimuksessa 
ovat sopusoinnussa sanan etymologisen taustan kanssa. Oikonomeian 
alku perän yhteys ihmisen olemisen tiedostamiseen ja olemisen vaalimi-
seen tavoittaa tämän tutkimuksen kotitalous-ilmiön olemisen tavan luon-
teen (vrt. Thompson 2002, 119). Toisaalta myös se, että tutkimuksessa 
tarkastellaan yleisesti kotitalous-ilmiötä eikä esimerkiksi sen tiede- tai 
oppiaineulottuvuutta, puoltaa pidättäytymistä vakiintuneessa käsitteessä. 
Tutkimuksen tämän osan lopussa määritellään ja rajataan tarkemmin tässä 
tutkimuksessa käytettävää kotitalous-käsitettä.    

Suomessa kotitaloustieteellinen tutkimus on alkanut vähitellen vakiin-
nuttaa asemaansa itsenäisenä tieteenalana. Merkkinä tästä on valmistu-
nut joukko väitöskirjatutkimuksia, joista ensimmäinen oli Haverisen 1996 
valmistunut tutkimus Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena 
– Kotitalouden toiminnan fi losofi sta ja teoreettista tarkastelua. Palojoen 
väitöskirja tarkastelee suomalaisten kotitalouksien ruokavalintoihin liitty-
vää toimintaa ja toimijoiden ravitsemustietämystä (Palojoki 1997). Korvela 
puolestaan tutki suomalaista kotona olemista. Yhdessä ja erikseen – Per-
heenjäsenten kotona olemisen ja tekemisen dynamiikka pureutuu lapsi-
perheen arkeen kotona kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian avulla 
(Korvela 2003). Sulosen väitöskirja käsittelee kotitalouden opetussuunni-
telman uudistustyötä opettajan ammatillisen kasvun välineenä (Sulonen 
2004). Hänen tutkimuksensa on toimintatutkimus.23 

Jo nämä väitöskirjatutkimukset ilmentävät sitä laajaa ilmiötä, jonka 
alueella liikutaan puhuttaessa kotitaloustieteestä. Kuitenkin kaikissa 
näissä tutkimuksissa tutkimuksen kohteena ymmärretty kotitalous ilme-
nee toimintana. Kotitalouden toiminnallista luonnetta kuvataan muun 
muassa seuraavilla tavoilla: 

( 23 )   Väitöskirjojen lisäksi on valmistunut seitsemän lisensiaattitutkimusta. Palojoki 
1993, Kotitalouden ruoanvalmistuksesta vastaavien ravitsemustiedot ja niiden 
yhteys ruokakäyttäytymiseen, Heinilä 1998, Olemassaolon ykseys kotitalouden 
olemuksen kuvaajana - Kotitalous-ilmiön fi losofi sta pohdintaa, Salonen 2000, 
Yhteiskunnasta kotitalouden toiminnan tukija – kuvaus perheen ja yhteiskun-
nan vuorovaikutuksesta ja hyvinvoinnin tavoittelusta Suomessa 1917–1950, Sep-
pänen 2000, Kestävä kehitys peruskoulun kotitalouden opetuksessa – seuranta-
tutkimus oppilaiden ympäristökäsityksistä, Heikku 2001, ”Mä haluan normaalia 
arkielämää…” Tapaustutkimus teiniäidin arjesta, Hannukkala 2003, Elämään ja 
tulevaisuuteen: tapaustutkimus peruskoulun 9. luokan Elämäntaito-kurssista, 
Kivilehto 2002, ”Miksi aina pitää ajatella?” Formaalista ajattelua kehittävät 
tehtävät kotitalouden leivonnan opetuksessa.  
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Kotitaloustieteen keskeisenä tutkimuskohteena on kotitalouden toi-
minta, johon sisältyvät arjen hallinnan monimutkaiset ja samanaikaiset 
prosessit (Haverinen 1996, 8).

The science of home economics aims to understand the mastery of life 
in households and aims to develop home economics education (Palo-
joki 1997, 3).

Analysoin kotia tilana, joka syntyy ja jossa koti tuotetaan perheen-
jäsenten keskinäisissä suhteissa aikaansaadun toiminnan tuloksena. 
Kutsun tutkimuksessani tätä toimintaa kodintuottamistoiminnaksi, 
ja analysoin sitä empiirisesti kodintuottamistekojen avulla. (Korvela 
2003, 22.)

Kotitalouden toiminnassa, sekä kotona että koulussa, ovat keskeisellä 
sijalla ihmiset ja heidän toimintansa erilaisissa arkipäivän tilanteissa 
(Sulonen 2004, 3–4).

Korvela tuo esille väitöskirjassaan kotitalouden toiminnan tarkemman 
ja syvällisemmän käsitteellisen määrittelyn tärkeyden. Hänen mukaansa 
kotitalouden toiminta on väljästi käytetty yläkäsite kotitaloustieteissä24, 
jolloin muun muassa kodin sisäpuolisen ja ulkopuolisen toiminnan suhteet 
ja merkitykset jäävät hajanaisiksi. Tutkimuksessa pitäisi voimakkaammin 
ottaa huomioon ihmisen olemisen lähtökohdista nouseva tulkinnan ja 
merkityksellistämisen vaikutus toiminnan tapahtumisessa. (Korvela 2003, 
20.) Hän vastaa itse tähän haasteeseen toiminnan teorian antamin kei-
noin. Tässä tutkimuksessa pyritään vähentämään kotitaloustieteen käsit-
teiden hajanaisuutta pureutumalla kotitalous-ilmiöön fenomenologisen 
asenteen kautta. Tässä asenteessa nähdään kotitalous ilmiönä, joka sisäl-
tää myös ilmenevän toiminnan, sen tapahtumisen, jonka kautta tekemi-
nen tulee mahdolliseksi. Tämä ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen 
näkyy myös käytetyissä käsitteissä. Tutkimuksessa puhutaan kotitaloustoi-
minnasta, ei kotitalouden toiminnasta, kotitaloustaidosta, ei kotitalouden 
taidosta/taidoista. Kysymys ei ole kahdesta erillisestä ilmiöstä kotitalou-
desta ja toiminnasta tai kotitaloudesta ja taidoista, jotka kotitalousym-
päristössä tuodaan yhteen, vaan kotitalouteen ilmiönä liittyy olemisen 
perustalta se, että kotitalous ilmenee tapahtumisessa ja taidossa.  

Valmistuneet väitöskirjat ilmentävät hyvin myös sitä, miten kotitalous-
tiede on muotoutunut laaja-alaiseksi ja monitieteiseksi tieteenalaksi. Koti-
taloustieteen historia paljastaa tämän, myös kansainvälisen ilmiön (Brown 
& Paolucci 1979, 21–22; Brown 1984, 48; Turkki 1999a, 36). Monitieteisyys 

( 24 )   Kotitaloustieteillä Korvela viittaa myös niihin kotitalousalaa tutkiviin tieteisiin, 
jotka on 1900-luvulla perustettu maatalous- ja metsätieteelliseen tiedekun-
taan.
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(multidisciplinary), jolla tässä tarkoitetaan kohteen tutkimusta eri tieteen-
alojen näkökulmista, on kotitaloustieteen kohteen kannalta luonnollinen 
ilmiö. Kotitalous-ilmiön alueeseen liittyviä kysymyksiä kysytään yhtä hy-
vin esimerkiksi sosiologian, historian kuin luonnontieteidenkin alueilla. 
Tämä kotitalouden tutkimuksen monitieteinen historia on pikku hiljaa 
kehittynyt myös tieteiden välisyydeksi. Tieteiden välisyys (interdiscipli-
nary) tuo kotitalouden tutkimukseen dialogin eri tieteenalojen välillä. 
Tällöin tutkimuksessa voidaan hyödyntää eri tieteenalojen käsitteistöä ja 
eri tieteenalojen tutkijoiden näkökulmia.25 Kotitalous-ilmiö on kiinnostuk-
sen kohteena usealla eri tieteenalalla ja näiden tutkimusten saattaminen 
vuoropuheluun lienee kaikkien tieteenalojen intressien mukaista (Turkki 
1999a, 36–37, 199). Vielä monipuolisempaa ja ennen kaikkea haastavam-
paa ilmiön ymmärtämistä haetaan poikkitieteellisessä (transdisciplinary) 
tutkimuksessa, jossa pyritään irti eri tieteenalojen perinteeseen ankkuroi-
tuvasta ongelman asettelusta ja haetaan uudentyyppistä kysymyksenaset-
telua. Kotitaloustiede voi hakea asemaansa myös tällä alueella olemalla 
osallisena erilaisissa eri tieteenalojen yhteisissä tutkimusprojekteissa ja tut-
kijaverkostoissa. Näin saattaa aueta uusia hedelmällisiä tutkimusnäkymiä 
kotitalous-ilmiöön, nimenomaan sen ominaislaadusta nousevana.26

Kotitaloustieteen kehittymistä voidaan tarkastella myös historiallisesti 
toiminnan tieteellistymisen prosessina. Kotitaloustoiminnan ympärille 
on muodostunut ammattikunta, joka on pyrkinyt muotoilemaan keskei-
sen osaamisensa sisällöt säännöiksi. Näin taidon siirtäminen opetuksen 
kautta toisille helpottuu. Osaaminen perustui aluksi arkikokemukseen, 
mutta kun sääntöjä alettiin selittää ja testata tieteellisesti, alkoi tieteen-
alan kehittyminen. Syntyneen tieteellisen tiedon tarkoituksena on ollut 
muun muassa lisätä kotitaloustoiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja te-
hokkuutta. Tällöin tieto on toiminut ikään kuin välineenä ja sitä on voitu 
arvioida sekä tiedollisen että käytännöllisen arvokkuuden näkökulmasta. 
Kotitaloustiedettä voidaan tätä taustaa vasten pitää soveltavana tieteenä, 
mutta yleisemmin sitä luonnehditaan käytännölliseksi tieteeksi, ”practical 
science” (Brown 1986). Käytännöllisen tieteen kategorioinnin lähtökoh-
tana voidaan pitää poiesis- ja praksis-toimintaa,27 joka kotitalouden koh-

( 25 )   Esimerkiksi Korvelan toiminnan teoreettinen tutkimus tai Salosen kotitalouden 
historiatutkimus antropologisten ja sosiologisten tutkimusmenetelmien avulla 
lähestyttynä edustavat tieteiden välistä näkökulmaa (Korvela 2003; Salonen 
2000).

( 26 )   McGregor on kirjoittanut poikkitieteellisestä tutkimuksesta ja sen luomista 
mahdollisuuksista ja edellytyksistä kotitaloustieteelle (McGregor 2004). 

( 27 )   Jako poiesis- ja praksis-toimintaan perustuu Aristoteleen jakoon tiedonaloista. 
Jako voidaan tehdä tuotannollisen, käytännöllisen ja teoreettisen tiedon välillä. 
Tuotannollinen eli poiesis-tieto koskee sitä, miten asioita ja esineitä valmiste-
taan. Tällainen tieto tuottaa toiminnan kautta esimerkiksi talon. Käytännölli-
nen tieto sisältyy praksis-toimintaan, joka ilmenee hyvään elämään liittyvänä 
toimintana (kuten etiikka ja politiikka). Teoreettinen tieto liittyy metafyysi-
siin, matemaattisiin ja luonnontieteellisiin asioihin. Teoreettinen tieto koskee 
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dalla paikantuu kodin tuottavaan toimintaan. Tämän toiminnan päämää-
ränä on erilaisten tuotteiden tuottaminen ja tarpeiden tyydyttäminen, 
mutta myös hyvän elämän tavoittelu. Toiminta on sitten saanut rinnalleen 
tieteellisen testaamisen, jonka kautta on alettu hakea selityksiä ja syitä 
erilaisille hyviksi ja toimiviksi havaituille käytännöille. Tästä näkökulmasta 
kotitaloustieteen kuvaaminen esimerkiksi soveltavaksi tieteeksi ei tunnu 
täysin vastaavan tieteenalalla vallitsevaa näkemystä. On totta, että koti-
taloustiede on lähtenyt kehittymään arjen hallintaan liittyvistä ammatilli-
sista käytännöistä, mutta sen tavoitteena ei ole koskaan ollut pelkästään 
inhimillisen toiminnan tehokkuuden lisääminen tai pelkästään tiedon so-
veltamisen näkökulma. Alusta asti tavoitteena on ollut myös perheiden ja 
yhteiskunnan hyvinvointi, jolloin mukaan tulevat inhimilliset valinnat ja 
sitä kautta eettiset kysymykset (Bubolz & Sontag 1993, 419). 

Kotitaloustiede dialogisena tieteenä

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tiedekäsitysten taustalla vaikuttaa 
ajatus ihmisestä ensisijaisesti järkiolentona ja järkiperäisestä tiedosta teo-
reettisena, käytännön toiminnasta nousevana refl ektion tuloksena. Esi-
merkiksi jako erilaisiin tieteisiin ammentaa historiallisesti paljon Aristote-
leen fi losofi asta. Hänen ajatuksensa tiedosta ja taidosta on tulkittu siten, 
että ne oleellisesti poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Jaottelu sulkee 
niin poiesis- kuin praksis-toiminnankin eksaktien tieteiden perheen ulko-
puolelle (Nikomakhoksen etiikka 1139b 1–1141a 8). Aristoteleen mukaan 
tarkkaa tietoa voidaan tavoitella vain asioista, jotka ovat ihmisen ulko-
puolella. Ihmiseen liittyvät ja ihmisestä syntyvät asiat on kohdattava nii-
den luonteen mukaisesti. Niistä puhuttaessa totuus hahmottuu ”karkealla 
kädellä”. (Mt. 1094b 11–27.) Käsityksestä voi johtaa jaon perinteisiin pe-
rustieteisiin ja soveltaviin tieteisiin. Puhdas teoria ja teorian soveltaminen 
käytäntöön erotetaan näin toisistaan. Tiede, jonka prinsiipit ovat olemisen 
kautta ihmisen kokonaisvaltaisessa kokemisessa ja sitä kautta kokonaisval-
taisessa tietämisessä (kuten kotitaloustiede tässä tutkimuksessa nähdään), 
28 ei kuitenkaan asetu ongelmitta vallitseviin tieteenala jaotteluihin. 

Heidegger omaksui Aristotelesta tulkitessaan pitkälle käsityksen, jossa 
kokemuksen kuuleminen ei voi johtaa eksaktiin tieteeseen (Kupiainen 
2003, 20). Kotitaloustiede olisi tämän tulkinnan mukaan tiede, joka puhuu 
totuudesta pääpiirteissään ja karkealla kädellä; kohdataan tarve määrit-

totuutta, kun taas käytännöllinen tieto koskee toimintaa. (Brown 1986, 41; 
Uurtimo 1998, 32.) Esimerkiksi Haverinen on jäsentänyt kotitaloustoimintaa 
poiesis- ja praksis-toimintojen avulla (Haverinen 1996, 81–88).  

( 28 )   Kokonaisvaltaisella tietämisellä tässä tarkoitetaan sitä, että subjektiivinen ko-
kemus, myös ruumiillisena, otetaan osaksi tiedon kokonaisuutta. Tällöin esimer-
kiksi tunteet ja tuntemukset, jotka vaikuttavat subjektiivisessa kokemuksessa, 
tulee myös huomioida. 
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tää sitä, mitä totuudella ymmärretään. Tässä tutkimuksessa lähdetään et-
simään kotitaloustieteessä paljastuvaa totuutta kotitalous-ilmiön luonteen 
näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa kuvataan kotitaloustiedettä  tieteeksi, 
jolla on dialoginen luonne. Dialogisuudella tarkoitetaan tiedettä, joka pyr-
kii etsimään vastauksia kysymyksiin dialogina, erittelevänä ja rakentavana 
ajatteluna, tutkijan ja intressin kohteena olevan ilmiön välillä. Tutkijan ja 
tutkimuksen kohteen välillä tapahtuva dialogi ei viittaa perinteisessä mie-
lessä vuorovaikutukseen. Dialogi on tutkijan ja tutkittavan ilmiön välille 
muodostuvassa välitilassa. Tämä ajattelu huomioi kokijan subjektivitee-
tin, joka tässä tutkimuksessa ymmärretään olemisen kaksipuoleisuutena 
eli sekä subjektina että objektina olemisen jatkuvana mahdollisuutena. 
Ilmiötä ei alisteta tarkasteltavaksi eikä oteta ulkoistetuksi kohteeksi. Ilmiö 
halutaan tunnistaa koetun maailman ilmiönä. Dialoginen tiede sulkee si-
säänsä laajan tietokäsityksen. Tieto liittyy tiedostamattomasta nousevaan 
esikielelliseen kommunikointiin, emotionaaliseen tiedostukseen, ruumiin 
läsnäolon tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä yleisemmin tietona ym-
märrettyyn, propositionaaliseen tietoon.29 Muun muassa Lammenranta 
määrittelee propositionaalisen tiedon siten, että se viittaa tiettyyn asen-
teeseen, jota kielen avulla muotoiltu lause ilmaisee (Lammenranta 1997, 
73). Tiede, jolla on dialoginen luonne, ottaa lähtökohdakseen tiedonkä-
sityksen, joka tunnistaa ihmisen olemisen elettynä ruumiina30, sekä sen 
suhteisuuden. Siten se ei voi pitäytyä pelkästään esimerkiksi vain propo-
sitionaaliseen tiedon käsitykseen. Pyrkimyksenä on laajentaa ymmärrystä 
koetusta ilmiöstä ja synnyttää dialogiin perustuvaa tiedettä.

Tieteen dialoginen luonne tekee eroa sellaiseen objektivoivaan tieteel-
liseen asenteeseen, jossa tutkija saattaa ikään kuin asettua tutkittavan 
ilmiön ulkopuolelle. Muun muassa Värri on väitöskirjassaan kritisoinut 
objektiivisen tieteen lähtökohtaa ihmistieteissä. Hän kiteyttää kritiikkinsä 
Merleau-Pontyn näkemyksen kautta. Siinä objektiivisen tieteen piirteet 
voidaan osoittaa seuraavasti: ensinnäkin ihmisen kokemuksen redusoi-
minen tieteelliseen havaintoon, toiseksi, ihmisen redusointi fysikaaliseksi 
esineeksi, kolmanneksi, intersubjektiivisuuden mahdottomuus ja neljän-
neksi, maailmasuhteen katoaminen. Tässä objektiivisen tieteen asenteessa 
katoaa myös ihmisen merkitysten maailma, joka kuitenkin on inhimilli-
sen elämän ilmiöiden todellisuutta. (Värri 1997, 42.) Tieteen dialogisella 
luonteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa nimenomaan tieteellistä asen-
netta, joka asettuu ilmiöön, mutta myös dialogiseen ykseyteen kaiken, 
samaa ilmiötä tarkastelevan tutkimuksen kanssa. Mitstifer on kirjoittanut 
toimittamansa julkaisun The Concept of Theory in Home Economics (1995) 
alkulehdillä siitä, miten dialogisuuden tulisi leimata kotitaloustieteen ke-
hittymistä yhteisössä, joka hakee näkemyksilleen uutta voimaa, tuomalla 

( 29 )   Vertaa erilaiset tietämisen tavat myöhemmin tässä kappaleessa (Vaines 
2004a).

( 30 )   Eletty ruumis -käsite liittyy Merleau-Pontyn havainnon fenomenologiaan, ja 
sitä selvitetään myöhemmin tutkimuksen osassa kolme.
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aina uusia näkemyksiä yhteiseen keskusteluun. Taustalla vaikuttaa käsitys 
maailmasta jakamattomana kokonaisuutena ja siten subjektin ja objektin 
ykseys kokemisessa. Mitstifer korostaakin, että kokemusta ja toimintaa 
ei voida käsitellä erillisinä entiteetteinä. Dialogisuus saattaa kotitalous-
tieteen sisällön kollektiiviseksi tiedoksi ja ymmärrykseksi sekä antaa tilan 
laajalle intelligentin virralle. (Mitstifer 1995, 5.) Näkemyksessä voidaan 
tunnistaa tieteen kriteerien yleinen vaatimus. Dialogisuutta voidaan pitää 
perustellusti yleisesti tieteellisyyden piirteenä. Tutkimus, joka ei keskustele 
sisäisesti eikä ulkoisesti, ei toteuta tieteellistä tehtäväänsä. Tieteen pitää 
olla avointa ja itsekorjautuvaa. Ei liene kuitenkaan perusteetonta koros-
taa sitä, että nuorelle kotitaloustieteelle on erityisen tärkeää ylläpitää 
dialogia laajasti eri tieteenalojen kanssa. Dialogi on tärkeää myös tieteen 
substanssin eli kotitalous-ilmiön välittömän kokemisen kanssa. 

Kotitalous-ilmiön tutkimuksen monitieteinen intressi kohdistuu laa-
jasti perheeseen, kotiin, vanhemmuuteen, sukupuolikysymyksiin, tasa-
arvoon, asumiseen, kotityöhön ja niin edelleen. Kotitaloustieteen tulisi 
ottaa – ja se on ottanutkin – tässä kentässä tieteidenvälinen rooli. Tähän 
viittaa muun muassa Turkin muistutus siitä, että eriytynyt substanssitietä-
mys vääjäämättä loitontaa tutkijaa ilmiön kokonaisuudesta. Huoli tästä 
eriytymisestä tunnistetaan ja jaetaan myös kotitaloustieteen kansainväli-
sessä tiedeyhteisössä (Turkki 2001a, 4). Kotitalous tarvitsee areenan, jossa 
sille tyypillinen problematiikka voi kokonaisuudessaan tulla tutkimuksen 
kohteeksi. Turkin näkemys kotitaloustieteen teorioiden taustoista vahvis-
taa sen mahdollisuutta muodostua tällaiseksi areenaksi. Hänen mukaansa 
luonnontieteet, yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet edustavat niitä 
tieteenaloja, joista kaikista kotitaloustiede on ammentanut teorioita ja 
käsiteitä. Nämä teoriat ja käsitteet muokkautuvat ja kehittyvät kotitalous-
tieteen näkökulmassa synteesin kautta kotitaloustieteen teorioiksi ja käsit-
teiksi. (Turkki 1999a, 36–37.) Sama monitieteinen tausta-ajattelu ilmenee 
Anderson Darlingin artikkelissa, jossa hän linjaa yhdysvaltalaisen kotita-
loustieteen profi ilia uuden nimivalinnan yhteydessä. Yhdysvalloissa pää-
dyttiin 1990-luvun alussa muuttamaan ”home economics” -nimi ”family 
and consumer sciences” -nimeksi. Tähän nimivaihdokseen oli johtanut 
Yhdysvaltojen kansallinen kehitys muun muassa oppilaitosten ja oppiai-
neen nimissä. (Anderson Darling 1995; Turkki 1999a.) Ehkä nimivaihdos 
oli yksi osa kehitystä, joka on seurausta kotitaloustieteen monitieteisestä 
taustasta. Anderson Darling kuvaa alaa siten, että perhe on sen ydin ja 
keskipiste. Perheeseen kohdistuvat kysymykset ja ongelmat hahmotetaan 
kentässä, joka konkretisoituu tekstiilien, vaatetuksen, muotoilun, ruoan, 
ravitsemuksen, perheen ihmissuhteiden, lasten kehityksen ja kasvatuk-
sen, kodin arjenhallinnan, kulutuskysymysten ja kodinhoidon ympäril-
le.31 Nämä kysymykset nousevat esille niin tutkimuksen, opetuksen kuin 

( 31 )   Anderson Darlingin käyttämät alkuperäistermit ovat: textiles, clothing, design, 
foods, nutrition, family relations, child developmet, home management, con-
sumer studies, housing (Anderson Darling 1995, 370).
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palveluiden sektoreilla. Koska kysymykset nousevat sekä biologisista että 
fyysisistä kuin myös sosio-psykologisista ja kulttuurisista lähtökohdista, on 
luonnollista, että taustalla vaikuttavat laajasti eri tieteet luonnontieteistä 
taiteisiin. (Anderson Darling 1995, 374.)

Käsitys tieteestä dialogisena saa tukea fenomenologisen fi losofi an tra-
ditiosta. Siinä vaikuttaa ymmärrys olemisen kaksipuoleisuudesta, ihmisestä 
ruumiillisena, yhtä aikaa sekä kokevana että koettuna, vaikuttavana ja 
vaikutettuna olevana. Tässä paljastuu yhteys edellä mainittuun Mitstiferin 
tieteen dialogisuus-käsitykseen. Asennoitumisesta johtuu kaikki se, miten 
kotitaloutta tutkimuskohteena lähestytään. Hultgren (1990) on tuonut 
esille arjen tutkimuksen, jossa lähtökohtana on elämisen kokemus, ei sen 
representaatio. Hänen mukaansa perheen arkea kotitalouden näkökul-
masta pitäisi tutkia juuri fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti. 
Näin syntyy mahdollisuus ymmärtää inhimillistä kotitaloustoimintaa toi-
mijan kokemuksena. (Hultgren 1990, 16.)

Pääasiassa Kanadassa toiminut professori Vaines on omissa kirjoituk-
sissaan tuonut esille selkeästi sen, miten kotitalouden arkea pitäisi lähes-
tyä erilaisista tietämisen tavoista käsin. Hän rakentaa monien tietämisen 
tapojen karttaa (The Many Ways of Knowing Map), jonka avulla voimme 
ymmärtää kotitalouden olemusta laajemmin ja syvällisemmin. Hän yhdis-
tää tieteellisten metodien kautta saavutetun ymmärryksen elämismaail-
man ja narratiivisen metodin kautta saavutettuun tietämykseen.32 Erilaiset 
tietämisen tavat tuovat yhteen minun, sinun ja meidän tarinamme sekä 
tieteellisen tiedon kotitalouden arjen monitahoisessa analyysissa. (Vaines 
2004a, 149–150.) Dialogi eri tietämisen tapojen välillä saa tässä näkökul-
massa oikeutuksen. 

Japanissa ilmestyi jo vuonna 1977 Sekiguchin toimittama teos Kasei 
tetsugaku (A Philosophy of Home Economics). Teoksen syntyyn vaikutti 
Sekiguchin huoli siitä, että kotitalous tieteenä omaksui yhä enenevässä 
määrin vaikutteita luonnontieteistä ja että se oli pääasiassa kiinnostunut 
kotitaloustoiminnan käytännön taidoista. Hän tutustui saksalaisen fi loso-
fi n Bollnowin ajatuksiin ja löysi sitä kautta kodin ja kotitaloustoiminnan 
merkityksen olemassaololle. Sekiguchi kollegoineen laati uutta kotitalou-
den fi losofi aa, joka perustui tähän eksistentialistiseen peruskysymykseen. 
Teos ilmestyi englanninkielisenä vuonna 2004. (Sekiguchi 2004.) Teoksessa 
lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että ennen kuin voidaan tutkia ihmisen 
ja materiaalisen maailman sisäisen suhteen ilmiötä, pitää olla käsitys siitä, 
miten ihminen on maailmassa eli minkälainen on ihmisen eksistenssi (Mt. 
1). Sekiguchin teoksessa etsitään kotitalouden fi losofi sen tutkimuksen 
avulla olemisen kysymisen kautta sitä, miten ilmiötä voidaan tieteessä lä-

( 32 )   Vaines käyttää elämismaailma-käsitettä husserlilaisessa merkityksessä. Tieto 
elämismaailmasta ja narratiivinen tietäminen eivät tässä yhteydessä edusta 
kuitenkaan tieteellistä tietämistä, vaan niin sanotusti arkitietoa. 
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hestyä, ja näin lisätä ymmärrystä siitä. Teos on oiva esimerkki dialogisesta 
kotitalous-ilmiön tutkimuksesta.  

Tutkimuksen käsitteellisiä rajauksia 

Tässä tutkimuksessa kotitaloustieteen dialogisen ymmärtämisen kautta 
pyritään asettumaan33 tutkittavaan ilmiöön, kotitaloustaitoon, sen alkupe-
rää kunnioittaen. Tulkinta ei saa peittää olevan olemisen tapaa. Tämä tar-
koittaa sitä, että kotitaloustaitoa lähestytään nimenomaan koetun maail-
man ilmiönä, ei sen representaationa. Ymmärrys kotitaloustaidosta koetun 
maailman ilmiönä poikkeaa ymmärryksestä kotitaloustaidosta käsitteenä. 
Kun puhutaan kotitaloustaidosta terminä tai käsitteenä, toimitaan sym-
bolien, pääasiassa kielen, avulla. Symbolien avulla ilmiö ikään kuin merki-
tään tietynlaiseksi, ja tämä koetaan tyhjentävänä. Käsitteiden perustana 
on kuitenkin koetun maailman ilmiö. Käsitejärjestelmiin helposti peittyvä 
kokemuksellisuus pyritään tuomaan tässä tutkimuksessa esille. Rajoitta-
vana tekijänä on kuitenkin se, että kieli on tutkimuksen  ilmaisun väline. 
Tulos on siten aina tietyn symbolijärjestelmällä tuotettu.34 Kielellisen rajal-
lisuuden maastossa toimitaan siten, että puretaan auki mahdollisimman 
paljon ennakkokäsityksiä, itsestäänselvyyksiä ja ennakkoluuloja. Pyritään 
”näkemään” kielessä asuva mieli sekä ennen kaikkea koetun ilmiön ei-
kielellinen luonne. Kotitaloustaito ilmenee sekä kielen symbolien kautta 
ymmärrettynä (representaationa) että ei- kielellisenä elettynä kokemuk-
sena. Kahtalainen ilmeneminen liittyy olemisen kaksipuoleisuuteen. Mo-
lemmat ulottuvuudet on huomioitava, kun tavoitellaan ilmiön ontologista 
ymmärrystä. Näistä lähtökohdista pyritään seuraavaksi kuvaamaan kotita-
loustaidon analyysin kannalta keskeisten käsitteiden luonnetta. Keskeisiä 
käsitteitä ovat kotitalous-ilmiö, koti talous ja kotita loustoiminta sekä näi-
den suhde olemiseen, tapahtumiseen ja toimintaan. 

Koska kotitaloustaito on osa kotitalous-ilmiötä, liittyvät tämän tut-
kimuksen käsitteet kotitalous-ilmiön piiriin. Kotitalous-ilmiötä voidaan 
lähteä rajaamaan rakenteellisesti, fyysisestä tilasta ja mukana olevista 
ihmisistä käsin. Rajaavina tekijöinä toimivat silloin koti ja kodin asuk-
kaat. Kotitalous-ilmiötä voidaan rajata myös toiminnasta käsin, jolloin 
kotitaloustoiminta asettuu rajaavaksi tekijäksi. Rajaaminen voi tapahtua 
kulttuurisista lähtökohdista ikään kuin kotitalouden yhteiskunnallisen toi-
minta-alueen ja mission perusteella. Esimerkiksi Turkki toimii näin kotita-
loustieteen ulottuvuuksien kuvaamisessa (kuvio 2). Jos kotitalous- ilmiötä 

( 33 )   Asettuminen tarkoittaa tässä fenomenologisen asenteen mukaista tutkimus-
otetta.

( 34 )   Tutkimuksen osassa viisi käsitellään kielen asemaa fenomenologisessa tutki-
muksessa ja erityisesti tämän tutkimuksen fenomenologisen asenteen ja kielen 
suhdetta. 
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halutaan kuvata hyvin yleisellä tasolla, voidaan todeta, että sen ilmene-
misessä ovat mukana kotitalouden jäsenet tai jäsen, eli kotitaloudessa 
kulloinkin vakituisesti olevat henkilöt. Kotitalous-ilmiö ilmenee ihmisen 
elämän välttämättömyyksien ympärille kietoutuvana huolehtimisena tur-
vallisuudesta ja suojasta sekä kasvamisen edellytyksistä. Ilmeneminen hei-
jastuu esimerkiksi kotitalousopetuksen keskeisissä sisältöalueissa: ravit-
semus- ja ruokakulttuuri, harkitseva kuluttajuus, koti ja ympäristö sekä 
yhdessä eläminen, joka läpäisee kaikki muut osa-alueet (ks. Turkki 1999a, 
107). Kotitalous-ilmiö ilmenee pääsääntöisesti tietyssä tilassa, joka on va-
rattu jäsenten käyttöön ja joka on ikään kuin heidän tai hänen hallitse-
mansa yksityinen alue, mutta joka tänä päivänä laajenee tietotekniikan 
ja muiden teknisten valmiuksien vaikutuksesta kodin fyysisten seinien ul-
kopuolelle. Tässä tutkimuksessa tunnistetaan kaikki nämä edellä kuvatut 
kotitalous-ilmiön määrittämisen ja rajaamisen mahdollisuudet. Kuitenkin 
se, mikä tässä tutkimuksessa asettuu kotitalous-ilmiön ymmärtämisen läh-
tökohdaksi, on suunta tai järjestys, jossa ilmiötä lähestytään. Olemisen 
fenomenologisen asenteen valossa kotitalous-ilmiön piirissä ilmenevä on 
aina olemassaolon prinsiipeistä lähtevää, ei esimerkiksi toiminnan prinsii-
peistä lähtevää. Oleminen on toimintaan nähden perustava. Tästä johtuu 
esimerkiksi se, että kotitaloustaitoa ei tässä tutkimuksessa lähdetä määrit-
tämään pelkästään toiminnan tai toiminnan päämäärän kautta.

Kotitalous-ilmiöön liittyy läheisesti joukko käsitteitä, joita käytetään 
laajasti eri painotuksin eri tieteenaloilla. Kotitaloustieteet ovat tässä suh-
teessa keskeisiä. Kuitenkin muissakin ihmisiin ja kulttuuriin liittyvissä tie-
teissä, kotiin liittyviä käsitteitä käytetään yleisesti. Koti on esimerkiksi 
sosiologian piirissä yksi tärkeä tutkimuksen kohde. Sosiologisessa viite-
kehyksessä koti ei kuitenkaan fokusoidu siten kuin kotitalous tässä tutki-
muksessa ymmärretään, vaan se saa enemmän yhteiskunnallisen yksikön 
leiman. Douglas on määritellyt kodin alkavan siitä, että jokin tila otetaan 
haltuun. Haltuun ottaminen tarkoittaa tavaroiden ja paikkojen järjestyk-
sessä pitämisen lisäksi sitä, että hallitaan aikaa. Ajan hallinnan kautta jä-
sentyy tietty tahti. Tilan ja ajan hallinta saa myös esteettisiä ja moraalisia 
muotoja. (Douglas 1991, 289.) Kun verrataan Douglasin koti-käsitettä tä-
män tutkimuksen kotitalous-ilmiöön, huomataan, että kotitalous-ilmiön 
voidaan katsoa sulkevan sisäänsä myös tila- ja aikaulottuvuudet. Tämä 
ilmenee erityisesti kotitaloustoiminnassa, jossa paljastuu ajallisuuteen 
ankkuroituva rytmi. Vaikka on mahdollista ajatella kotitalous-ilmiötä juuri 
tällaisena sateenvarjokäsitteenä, se ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen 
näkökulma. Kotitalous-ilmiö on käsitteenä ontologisesti orientoitunut ja 
eroaa siten esimerkiksi Douglasin koti-käsitteestä, jossa subjekti toimijana 
ottaa haltuun ympäristöstä tilan omille koti-toiminnoilleen. Kysymys on 
juuri lähtökohtaerosta suhteessa ilmiöön, ei niinkään ilmiön käsitteellis-
tämisen kohtaamis- tai vastaavuuserosta tai samuudesta. 

Suomalaisessa sosiologisessa tutkimuksessa käytetään myös käsitettä 
”kotityö”. Salmi (1991) pohtii kotiansiotyön ja kotityön välistä rajanvetoa 
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ja tässä pohdinnassaan määrittää kotityön kotitaloustoimintaa lähesty-
väksi käsitteeksi. Kotityöllä viitataan yleensä kotona tapahtuvaan uusin-
tavaan työhön, siihen palkattomaan kotona ja perheen parissa tapahtu-
vaan hoivaan ja huolehtimiseen, joka kotitaloustieteen kentässä liitetään 
kotitaloustoimintaan. (Salmi 1991, 23.) ”Kotityö” näyttäisi kuitenkin mää-
rittävän pääasiassa juuri konkreettista työtä, sitä mikä voidaan tunnistaa 
prosesseiksi ja tehtäviksi, ja jolle voitaisiin siten myös määrittää hinta.35 
Kotitaloustoiminta liittyy kotitaloustieteen viitekehyksessä ja hyvin voi-
makkaasti juuri tässä tutkimuksessa kotitalous-ilmiöön koettuna, elettynä 
ja siten merkityksiin ulottuvana olemisen tapana. Sitä ei voi palauttaa 
jäännöksettömästi tehtyyn kotityöhön. Tässä mielessä kotitaloustoiminta 
eroaa kotityön käsitteestä.  

Tämän tutkimuksen käsitteellisessä ajattelussa oleellista on se, että 
oleminen on toimintaan nähden ensisijainen. Esisijaisuus pitää ymmärtää 
ontologisena ensisijaisuutena, mutta ei kuitenkaan essentian kaltaisena 
lähtökohtana.36 Oleminen on mahdollistaja, joka ”liukuu” toimintaan. 
Vaikka oleminen on toimintaan nähden primääri, tulee kotitalous-ilmiö 
todelliseksi ja koetuksi vasta kotitaloustoiminnassa ja siksi oleminenkin 
mahdollistavana täyttyy vasta toiminnassa. Tässä tutkimuksessa ymmär-
rys kotitalous-ilmiöstä kotitaloustieteen kentässä tarkentuukin muotoon, 
jossa kotitalous-ilmiö tulee todelliseksi ja konkretisoituu kotitaloudessa 
olevien jäsenten tai jäsenen kotitaloustoimintana. Toiminnan prinsiippinä 
on olemassaolo, eli olemassaolo on siten toimintaa mahdollistava. Kotita-
loustoiminta puolestaan voi kanavoitua esimerkiksi kotitalousopetuksen 
alueelle, se voi kanavoitua kodin arjen ”pyörittämisenä”, se voi kanavoi-
tua esimerkiksi kotitalouden kuluttajana toimimisen sektorille. Erilaiset 
kanavoitumiset ovat kotitalous-ilmiöön nähden päällekkäisiä ja yhtäai-
kaisia, ne ovat ikään kuin rakenteellisia ja toiminnallisia kotitalous-ilmiön 
rajauksia. Olemisesta lähtevä kotitalous-ilmiön tarkastelu pyrkii paljasta-
maan ilmiön ontologiaa. Kun tutkimuksessa käytetään kotitalous-sanaa, 
viitataan sillä erilaisiin rakenteellisiin ja toiminnallisiin rajauksiin ja mää-
ritelmiin (esimerkiksi kotitalous yhteiskunnan toimintayksikkönä, kotita-
lous perheen toimintakenttänä, kotitalous oppiaineena ja niin edelleen). 

( 35 )   Varjonen ja Aalto ovat kehittäneet kotitalouksien markkinattoman tuotannon 
näkyväksi tekemiseksi satelliittitilinpidon mallin. Sen avulla kuvataan kotita-
louksien omaan käyttöönsä tuottamien palvelujen ja tavaroiden arvoa, kuten 
aterioiden valmistamisen arvoa. Satelliittitilinpito koskee sellaista tuotantoa, 
joka on palkatonta ja jää muuten pääosin BKT:n ulkopuolelle kansantalouden 
tilinpidossa. (Varjonen & Aalto 2005.) 

( 36 )   Tässä kohtaa viitataan essentiaan ideana olemisen lähtökohdasta. Fenomeno-
logisessa ajattelussa essentia ei kuitenkaan ole Platonin ideoiden maailman 
kaltainen abstrakti idea. Essentia on ikään kuin väline maailmassa olemisemme 
ymmärtämiseen. Esimerkiksi havainnon essentialistinen tarkastelu tarkoittaa 
havainnon tarkastelua koetun maailman tapahtumana. Essentiaa ei näin voida 
erottaa olemisesta (eksistenssista) – käsitteen ymmärtämistä ei voida erottaa 
siitä maailmasta, johon se viittaa. (Matthews 2006, 18.)
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Kun tutkimuksessa puhutaan kotitalous-ilmiöstä, tarkoitetaan sillä aina 
olemisen prinsiipin mahdollistamaa ilmiötä kokonaisuudessaan.

On syytä vielä tarkentaa kotitaloustoiminnan suhdetta sen mahdollis-
tajaan eli olemiseen.37 Pyrkimyksenä on liittää ymmärrys tapahtumisesta 
ja kotitaloustoiminnasta toisiinsa. Aristoteles määrittää tapahtumisen 
siten, että se on jonkin mahdollisesti toteutuvan mahdollisuus. Tapahtu-
minen ymmärretään näin ominaisesti joksikin tulevaksi, valmistuvaksi ja 
myös keskeneräiseksi. Tapahtuminen eroaa siten oleellisesti varsinaisesta 
toteutuneisuudesta, joka puolestaan on olemuksessaan pysyttelevää, täy-
dellistä ja siten tapahtumista paremmin rajattavissa ja määriteltävissä. 
(Fysiikka 201b 27–33; Backman 2005, 178.) Tämän kuvauksen perusteella 
Aristoteleen käsitys liittää tapahtumisen jonkinlaiseksi alkutilaksi ja toi-
minnan ilmenemisen toteutuneisuuteen. Ricoeur (1992) puolestaan on 
pohtinut toiminnan ja tapahtumisen eroa ihmisen identiteetin analyysin 
yhteydessä. Hän tarkastelee näitä käsitteitä suhteessa intentioon.38 Inten-
tio ilmaisee sitoutuneisuuttamme maailmaan. Sitoutuneisuudesta käyte-
tään yleisesti nimitystä intentionaalinen sidos. Intentionaalisen sidoksen 
olennainen merkitys on siinä, että se on ruumiillista sitoutuneisuutta. Ih-
misen ruumis ilmentää tätä sidosta toiminnassa, joka sulautuu maailman 
ja ruumiin yhteiseksi tapahtumiseksi. (Ricoeur 1992, 75.)39 Ruumiillisuus 
intentio-käsitteen yhteydessä korostuu etenkin Merleau-Pontyn fenome-
nologiassa, kun taas Husserlin fenomenologia korostaa lähinnä tajunnan 
intentionaalisuutta (Husserl 1995, 74; Heinämaa 1996, 83–84; Merleau-
Ponty 2002, 159,166). 

Voidaanko siis ajatella, että toiminta on ikään kuin siirtymä aristotee-
lisesta tapahtumisesta toteutuneisuuteen, jossa toiminnan erottaa tapah-
tumisesta sen intentionaalisuus. Intentionaalisuus antaisi näin toiminnalle 
selityksen. Ricoeur kuitenkin problematisoi tämän näkemyksen. Hän ky-
seenalaistaa sen, voimmeko ylipäätään johtaa ymmärryksen intentiosta 
suoraa sen ”jotakin varten, jostain syystä” tekemisen kautta. Toiminnan 
analyysiin pitää hänen mukaansa tuoda ainakin ajallisuuden ja toimijan 
merkitykset. (Ricoeur 1992, 74, 79.) Nämä peittyvät toiminnan analyysissa, 
joka tarkastelee toimintaa persoonattomana tapahtumisena ja asettaa 
kysymyksen ”mitä–miksi?” kysymyksen ”mitä–kuka?”, ja tapahtumisen 
ontologisen kysymisen ”miten?” edelle. Ricoeur kääntyykin toiminnan 
analyysissaan pragmatismin kautta itseyden ontologiseen tarkasteluun. 
(Mt. 86, 98, 111.) Tämä tarkoittaa palaamista olemisen kysymiseen.

Myös Heidegger tarkastelee toimintaa nimenomaan toimijan näkökul-
masta. Toimijan oleminen on keskeinen toiminnan ymmärtämisen lähtö-

( 37 )   Mahdollistavan ja olemisen tulkinta perustuu Heideggerin olemisen fenome-
nologiaan.

( 38 )   Intention käsitettä tarkastellaan tutkimuksessa tarkemmin fenomenologian 
yhteydessä osassa kolme.

( 39 )   Maailman ja ruumiin yhteen sulautunut tapahtuminen viittaa käsitteeseen eletty 
ruumis, jota tarkastellaan myöhemmin tämän tutkimuksen osassa kolme.
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kohta. Heideggerille toiminta on olemuksellisesti toteuttamista, ei aiheut-
tamista. Toteuttamisena toiminta voi ilmetä vain, jos on jotakin, mikä 
toteutuu, ja oleminen on tällainen aina jo oleva entiteetti. Heidegger 
asettaa näin kaiken toiminnan olemisen perustalle. Ihminen aktiivisena 
toimijana ei siten luo ajattelunsa ja tekojensa kautta toimintaa, vaan to-
teuttamisen kautta ”kehii” auki jonkin asian sen olemuksen täyteyteen. 
(Heidegger 2000b, 51.) Heidegger käyttää tapahtumisen käsitettä kuvaa-
maan aina jo olevan olemisen luonnetta. Oleminen tapahtuu tarkoittaa 
sitä, että oleminen on. Heidegger haluaa kuitenkin välttää olla-verbiä 
olemisen yhteydessä, sillä se viittaa olevan olemiseen ja oleminen ei ole 
oleva. ’Olevan tapahtuminen’ ilmaisuna välttää tämän mielleyhtymän. 
(Mt. 74.) Ontologisen kysymisen perustalta tässä tutkimuksessa toiminta 
on nimenomaan tapahtumisen tähden. Kun kotitalous-ilmiö tapahtuu, 
sen olemisesta nouseva mieli – olevan intentionaalinen sidos - saattaa ta-
pahtumisen kotitaloustoiminnaksi. 

Tutkimuksen toisessa osassa on luotu orientaatiota kotitaloustaidon 
fenomenologiselle analyysille. On asetettu tutkimuskysymykset ja taus-
toitettu niitä suhteessa aikaisempaan kotitaloustutkimukseen sekä arki-
kokemukseen. Yksi tämän osan tärkeä tehtävä on se, että siinä kuvataan 
kotitaloustieteen kehitystä ja tämänhetkistä tutkimusta. Tätä taustaa vas-
ten tutkimuksen tavoite voidaan nähdä osana kotitaloustieteen jatku-
moa. Tutkimus vastaa osaltaan niihin haasteisiin, joita on asetettu tie-
teenalan historian aikana. Osassa kaksi on kuvattu myös tutkimuksen 
keskeisiä käsitteitä. Näissä kotitalous-ilmiö-, kotitalous- ja kotitaloustoi-
minta-käsitteissä konkretisoituu se ymmärtämisen tapa, jonka kautta jat-
kossa lähdetään tulkitsemaan kotitaloustaitoa. Osassa on luotu myös tul-
kitsemistoiminnan linssi, jonka läpi kotitaloustaitoa tarkastellaan osana 
kotitaloustieteen piiriä. Seuraavaksi tulkitsemistoiminta keskittyy feno-
menologiaan. Kolmannessa osassa osoitetaan se tapa, miten tämän tut-
kimuksen fenomenologinen asenne on muodostunut ja miten se suuntaa 
kotitaloustaidon analyysia.



36



III Fenomenologia tutkimuksen menetelmänä 37

III FENOMENOLOGIA TUTKIMUKSEN 
MENETELMÄNÄ 

Fenomenologia toteutuu tässä tutkimuksessa fenomenologisena asen-
teena. Tämä asenne täyttää myös tutkimuksen metodin paikan. Osassa 
kolme tarkastellaan fenomenologiaa fi losofi ana ja tutkimusperinteenä 
(kuvio 3). Tarkoituksena on avata sitä fenomenologista maastoa, johon 
tämä tutkimus erityisesti asettuu. Olemisen analyysissa ruumiillisuuden 
merkitys nousee myös esille.

Kuvio 3. Kolmannen osan tehtävä osana tutkimuksen tulkitsemistoimintaa

Tutkimuksen kysymysten ontologinen lähtökohta

Tässä tutkimuksessa kysytään: ”Millä tavalla kotitaloustaito on?” Toiseksi 
kysytään: ”Mikä on kotitaloustaidon olemisen merkitys?” Näiden kysymys-
ten suuntaamana asetutaan ”ilmiöön itseensä”. Kysymykset avaavat tul-
kitsemistoiminnan, ja tässä toiminnassa tarvitaan ja käytetään fenomeno-
logisen tradition piirissä luotuja käsitteitä, mutta ennen kaikkea vaalitaan 
fenomenologista asennetta. Fenomenologinen asenne asettuu tässä tut-
kimuksessa menetelmäksi, jolla on yhteys husserlilaisen fenomenologisen 
reduktion vaatimukseen. Tutkimuksen kysymykset ovat lähtökohdiltaan 
ontologisia. Siltä osin ne poikkeavat perinteisistä epistemologiseen tiedon 
rakentamiseen suuntaavista tutkimuskysymyksistä. Tarkoituksena on ilmiön 
kuvaaminen, ei niinkään siitä luotujen representaatioiden nimeäminen. 

Tieteellisten käsitteiden määrittäminen on tärkeää, ja sillä on keskei-
nen asema kaikissa tieteissä, niin myös kotitaloustieteessä. Lake Placidin 
kokouksista asti käsitteenmäärittely on elänyt ja näin kotitalous on saa-



38

nut aina ajalleen ominaisia painotuksia. Brown ja Paolucci (1979) tuovat 
esille käsitteenmäärittelyn merkityksen tieteenalan tiedollisen ja eettisen 
kehittymisen kannalta sekä sen itsekriittisen tarkastelun kannalta. Vuoden 
1902 Lake Placidin kokouksen näkemyksen mukaan kotitalous tieteenä 
ja oppiaineena nähtiin pääasiassa fi losofi an (”relational” philosophy) ja 
empirian yhteen sitomisena, mutta sen tarkempi ilmiötason määrittely 
jäi ohueksi. Brown ja Paolucci tarttuivat 1979 ilmestyneessä julkaisussa, 
Home Economics: a Defi nition, tähän tehtävään. He lähtivät selkiyttämään 
kotitaloustieteen käsitettä käytännöllisenä tieteenä (practical science) 
analyysissa, jossa kotitalouden historialla oli keskeinen asema, ja toisaalta 
hakien sitä, mitä kotitaloustieteen jatkossa tulisi olla, jotta se täyttäisi sille 
lankeavat tiedolliset ja moraaliset haasteet. (Brown & Paolucci 1979, iii, 
22–23.)1 Määritelmien avulla kuvataan sitä, mitä kotitalous-ilmiö tarkoit-
taa, luetellaan sen piirteitä ja määritetään sen tehtäviä: kysytään, mitä 
kotitalous on. Näin pyritään rajaamaan kotitaloustiede tunnistettavaksi 
tieteenalaksi sen kohteen ja intressin mukaisesti. Näkökulma on leimalli-
sesti epistemologinen. Määrittelytyö on tieteenalalle tärkeää. Sen kautta 
osataan kohdistaa tutkimusta siten, että ymmärrys ja tieto kotitalous-
 ilmiöstä lisääntyvät, samalla kun tieteenala selkiytyy. Käsitteen määrittely 
on hyvin usein luonteeltaan lingvististä, kielen symbolijärjestelmään pe-
rustuvaa, ja tämä koskee myös kotitaloustiedettä. Määrittelytyön perus-
talla on ikään kuin sisäänrakennettuna käsitys ihmisestä kieltä käyttävänä 
olevana. Symbolien kautta ajatellaan päästävän myös ihmisen mielen ää-
relle. (ks. Niiniluoto 1980, 89–90.) Tämä perusta näkyy siinä, että analyy-
seissa ei oleellisesti ole kosketettu kotitaloustieteen ontologista problema-
tiikkaa. Kotitalous-ilmiö on otettu tietyllä tavalla itsestään selvänä elämän 
ilmiönä, jota kielessä vastaa käsite kotitalous. Käsitteen perustana oleva 
koettu maailma on jäänyt vähäiselle tarkastelulle. On kuitenkin myös tär-
keää, että ymmärrämme kotitalous-ilmiötä sen olemisen lähtökohdista 
käsin, siis sitä koettua maailmaa, jossa kotitalous ilmiönä tulee todellisek-
si.2 Tämä on tärkeää siksi, että vaikka kotitalous-ilmiö saa uudenlaisia ja 
vaihtelevia muotoja ja vaikka se joutuu ympäristön ristipaineessa sopeu-
tumaan ja luovuttamaan tilaa muille ilmiöille, olisi kuitenkin mahdollista 
löytää sen alkuperä, se kohta, josta kotitalous-ilmiö saa oikeutuksensa ja 
voimansa. Siksi tämän tutkimuksen kysymykset on asetettu nimenomaan 
ontologiselta perustalta. 

Ontologisen kysymyksenasettelun johtoajatuksena on ollut Heidegge-
rin ilmiön äärelle johdattava ajatus siitä, että tieteet ovat peräisin olevan 
olemisesta. Oleva olemisessaan muodostaa rajattuja kenttiä, joiden puit-
teissa puhutaan erilaisista ilmiöistä (Heidegger 2000a, 26, 29). Kotitalous-

( 1 )   Turkki on koonnut kotitalous-käsitteen kansainvälistä ja kansallista määrittelyä 
teoksessaan Kotitalousopetus tienhaarassa – teknisistä taidoista kohti arjenhal-
lintaa (Turkki 1999a, 7–28).

( 2 )   Käsitteen määrittelyn lähtökohtaa käsiteltiin jo edellä osan kaksi kappaleessa 
Tutkimuksen käsitteellisiä rajauksia.
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ilmiö on yksi tällainen olevan olemisesta periytyvä ilmiö, joka voidaan ra-
jata tunnistettavaksi elämänalueeksi. Kotitalous-ilmiö ilmenee inhimillisen 
olemisen perustalta. Tämän ymmärryksen mukaisesti on myös kotitaloutta 
tutkivan tieteen peruskäsitteiden luomisen oltava ”…olevan tulkitsemista 
olemisensa perusmuodon suhteen” (Mt. 30). Näistä lähtökohdista tässä 
tutkimuksessa kotitalous-ilmiötä ei rajata käsitteen epistemologisten mer-
kitysten mukaan, vaan ilmiönä, joka ilmenee koetun maailman tapahtu-
misessa olemisen prinsiipistä käsin. Tutkimuksen fenomenologinen asenne 
ankkuroituu tähän lähtökohtaan, ja sen mukaan kotitaloustaito asettuu 
analyysiin, joka rakentuu hermeneuttiseksi tulkitsemistoiminnaksi. Kuvi-
ossa neljä (kuvio 4) on kuvattu niitä mahdollisia tasoja, joissa kotitalous-
taitoa voitaisiin tarkastella. 

Kuvio 4. Kotitaloustaidon tarkastelun mahdollisia näkökulmia

Tarkastelu voi suuntautua kotitaloustaitoon joko kielessä ilmenevänä 
terminä, merkitsevänä käsitteenä, toimintaan ja toimijaan liittyneenä sym-
bolijärjestelmänä tai koetun maailman ilmiönä. Tarkastelun lähtökohtana 
toimii heijastavana pintana kielen tutkimuksen jäsentäminen Morrisin 
jaottelun mukaisesti syntaksiin, semantiikkaan ja pragmatiikkaan (ks. Nii-
niluoto 1980, 90). Edellä esitetty pyrkii taustoittamaan sitä, miten tämän 
tutkimuksen ontologinen kysymyksenasettelu eroaa tähänastisesta kotita-
loustieteen käsitteenmäärittelystä. Kotitaloustieteen käsitteenmäärittely 
on perustunut pitkälle juuri kielellisen symbolijärjestelmän ja maailman 
vastaavuuden ajatukselle.3 Kuitenkaan käsitteellistäminen ei vastaa sitä, 

( 3 )   Esimerkiksi Brown kuvaa kotitaloustieteen määrittelyä merkitysten ja käsitteel-
listämisen kielelliseksi prosessiksi. Tällä tavalla hän vetää eron kotitalouden 
empiirisen kuvaamisen ja käsitteellistämisen välille. Käsitteellistämisellä hän 
viittaa nimenomaan rationaaliseen representaatioon. Hänen mukaansa mää-
rittely johtaa välttämättä myös arvokysymysten äärelle. Siksi kotitalous-ilmiön 
määrittäminen on myös kotitaloustoimintaan ulottuvaa määrittämistä. Brow-
nille kielen symbolijärjestelmä muodostaa väylän maailman ymmärtämiselle. 
Kielen kautta ymmärrämme maailmaa ja itseämme. (Brown 1986, 39–40, 44.)
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miten ilmiö välittömänä kokemuksena koetaan (ks. Parviainen 2006, 58). 
Tätä taustaa vasten paljastuu se, miten ilmiötaso ja ilmiön välitön koke-
minen on jäänyt määrittelyissä huomiotta. Koetun maailman ulottuvuus 
otetaan usein itsestään selvänä ja problematisoimatta. 

Tieteen kehittymisen kannalta peruskäsitteiden läpinäkyvyys on oleel-
lista. Tähän Heideggerkin viittaa sanoessaan, että tieteen todellinen liike 
tapahtuu peruskäsitteiden problematisoinnin kautta. Heidegger proble-
matisoi olemisen (Sein) ja pyrkii olemisen avaamisen kautta määrittämään 
olevaa (Seiendes). Oleva on olemiskysymyksen kohde. (Heidegger 2000a, 
29–30.) Oleminen ymmärretään merkityksessä ’elää’, ’olla olemassa’ ero-
tukseksi omistamista tarkoittavaan olemiseen. Heideggerin kysymys etsii 
siis vastausta siihen, miten oleminen tapahtuu.4 (Mt. 19; Backman 2005, 
12.) Oleva puolestaan tarkoittaa ’jotakin joka on’.5

”Sanotaan, että ’oleminen’ on yleisin ja tyhjin käsite.” Tämä lause löy-
tyy Kupiaisen suomentamasta Heideggerin Oleminen ja aika -teoksesta 
(Heidegger 2000a, 21). On totta, että kun sanotaan, että jokin on, ymmär-
retään se yleensä itsestään selvänä asiana. Kiinnostus kohdistuu nopeas ti 
tähän johonkin, joka on, eikä niinkään siihen, miten tämä, joka on, on. 
Tästä itsestäänselvyyden ja turhanpäiväisyyden kritiikistä huolimatta tä-
män tutkimuksen kysymykset kohdistetaan juuri tuohon olemiseen. Tut-
kimuksessa jaetaan eksistentialistis-fenomenologisen tradition käsitys 
siitä, että ilmiön olemisen avaamisen kautta saavutetaan ymmärrys ole-
van luonteesta, annetaan ilmiölle mahdollisuus näyttäytyä siten kuin se 
on. Tutkimuksen kysymys, millä tavalla kotitaloustaito on, pyrkii episte-
mologisen käsitteenmäärittelyn yli ja taakse, fenomenologisen asenteen 
kantamana, kotitalousilmiön äärelle.

Äärelle meneminen tapahtuu hermeneuttisessa tulkitsemistoiminnassa. 
Osassa kaksi selostettiin tutkimuksen rakennetta, jossa kokemus koti-
taloustaidosta kietoutuu olemisen ajattelusta avautuvaan fi losofi seen 
argumentointiin muodostaen uutta tulkintaa. Se, miten kotitaloustaito 
on, mahdollistuu olemisen prinsiipin kautta. Hermeneuttisessa kehässä 
on oleellista kehän aukeaminen ikään kuin spiraaliksi, jolloin kotitalous-
taidon määrittyminen suoraa sen olemisen esiymmärryksen kautta käy 
mahdottomaksi. Kehäpäätelmä veisi tutkimukselta sen tieteellisen uskot-
tavuuden. Kotitaloustaidon oleminen pitää problematisoida ja kotitalous-
taitoa pitää voida katsoa läpi tämän olemisen. 

Vaikka tulkitsemistoiminnassa pyrkimys tällaiseen läpinäkyvyyteen on 
ehdoton, sen heikkoutena voidaan silti nähdä tietynlainen itseriittoisuus. 

( 4 )   Katso osan kaksi kappale Tutkimuksen käsitteellisiä rajauksia, jossa kuvattiin 
tapahtumisen ja toiminnan keskinäistä suhdetta.

( 5 )   Olemisen ja ajan englanninkielisessä käännöksessä Being and Time (Trans. 
John Macquarrie and Edward Robinson) käytetään sanaa ’entity’ tai ’entities’ 
erotukseksi sanasta ’being’ ja ’beings’ (Heidegger 1996, 22). Suomenkielessä 
käytetään yleisesti sanaa oleva, joka on miellettävissä selkeästi olemisesta eril-
lisenä käsitteenä. Muun muassa Kupiainen käyttää sanaa ’oleva’ Heidegger 
suomennoksessaan (Heidegger 2000a, 22).
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Esiymmärrys voi muodostua niin dominoivaksi, että tutkija hakee intui-
tiivisesti sille tukea havaintojen ja teorian kautta. Esiymmärryshän on 
välttämätön jo siinä vaiheessa, kun kysymys asetetaan. Välttämättömyys 
ei kuitenkaan tee tulkitsemistoiminnasta tieteellisesti kelvotonta mene-
telmää. Fenomenologisen tutkimusasenteen tarkoituksena on varmistaa 
tulkinnan kehän, siis tulkitsijan katseen ja ymmärryksen avautuminen si-
ten, että tulkitsemistoiminta voisi tapahtua mahdollisimman ”puhtaasti”. 
Tutkijan on suunnattava katseensa muuallekin kuin totuttuihin suuntiin. 
Tässä tutkimuksessa suuntaaminen tarkoittaa muun muassa vuoropuhelua 
muidenkin kuin kotitaloustieteellisten arjen tutkimusten kanssa. Heideg-
ger on käsitellyt tulkinnan kehäpäätelmävaikutelmaa juuri esiymmärryk-
sen käsitteen kautta. Hän lähtee liikkeelle siitä, että oleva voidaan mää-
rittää ilman eksplisiittistä käsitettä olemisesta. Kysyttäessä olemiskysymys 
lähtökohtana on esiymmärrys olemisesta, eräänlainen väliaikainen artiku-
laatio olemisesta. Kun kysytään olemiskysymys, katse tarkennetaan tähän 
esiymmärrykseen. Ihmisellä on omassa olemisessaan mahdollisuus kysyä 
omaa ja ilmiöiden olemista. (Heidegger 2000a, 27–28.) Olevan kohtaami-
nen kysymisessä antaa mahdollisuuden tulkintaan olevan olemisesta, eikä 
tämä tulkinta ole enää se sama, josta lähdettiin liikkeelle esiymmärryksen 
sysäämänä. Kysymisestä aukeaa spiraali, joka on luonteeltaan hermeneut-
tinen.6 Olevan piirissä asetetut kysymykset asettuvat näin syntyvään tulkin-
nan kehään olevan olemisen kysymyksen jäädessä keskiöön. Kun kysytään 
esimerkiksi kysymys kotitaloustaidon merkityksestä, asettuu se tulkinnan 
spiraalissa eri kohtiin, tulkinnan eri vaiheisiin. Tulkinnan vaiheissa tulisi 
kaikilla kysymyksillä olla kuitenkin yhteys olemiskysymykseen, siihen mi-
ten kotitalous ilmiönä on (vrt. kuvio 1). Vaikka tulkinnan kehä olisi laaja, 
tulisi näkymän tulkinnan keskiöstä aina ulkokehälle asti olla avoin ja lä-
pinäkyvä. Tämä on tieteen peruskäsitteiden läpinäkyvyyttä.7

Tämän tutkimuksen ontologinen kotitalous-ilmiöön liittyvä pohdinta 
ei sinänsä ole mitenkään ainutlaatuista kotitaloustieteen alueella, vaikka 
aiheesta ei ole tehty kotitaloustieteellistä tutkimusta. Tiedeyhteisössä 
asiasta on keskusteltu paljonkin.8 On ollut useita keskusteluja, joissa on 

( 6 )   Heidegger ilmaisee fenomenologisen kuvaamisen metodisen mielen tulkin-
tana. Nähtäväksi tai näkyväksi saattaminen on luonteeltaan hermeneuttista. 
Heideggerin mukaan olemisen fenomenologia on hermeneutiikkaa, joka viittaa 
tulkitsemistoimintaan. (Heidegger 2000a, 61.)

( 7 )   Oleminen kantaa itsessään ontologista rakennekokonaisuutta, jonka läpi tulee 
voida katsoa alkuperäiseen ja yhtenäiseen ilmiöön. Tämä alkuperäinen ilmiö, 
joka sisältyy rakennekokonaisuuteen, pohjustaa ontologisesti kaikkea mahdol-
lista kokonaisuudessa ilmenevää. (Heidegger 2000a, 229–230.)

( 8 )   Esimerkkeinä tällaisista tavoitteellisista keskusteluista ovat vuosina 2001–2002 
toimineet kotitaloustieteen workshopit, joita organisoitiin Helsingin yliopiston 
kotitalousopettajan koulutuksen henkilökunnan ja kotitaloustieteen jatko-
opiskelijoiden keskustelufoorumissa, sekä vuonna 2006 järjestetty Helsinki-
meeting workshop, jonka tarkoituksena oli valmistella kansainvälistä kotita-
lous- ja kuluttaja-alan tutkijatapaamista Helsingissä ja Savonlinnassa kesäkuussa 
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pohdittu, mitä kotitalous itse asiassa on. Rajautuuko se kotiin, perheen 
toimintaan, ja onko kaikki kotona tapahtuva toiminta kotitaloustoimin-
taa? Entä mikä on yksin elävien kotitalous? Yleensä keskustelut ovat joh-
taneet myös kotitaloustieteen kuvauksiin ja määritelmiin. Keskusteluissa 
on selvästi ollut myös havaittavissa ikään kuin intuitiivinen tieto kotita-
louden ontologisesta sisällöstä, siitä, mitä kotitalous ilmiönä on, mutta 
sen verbalisointi on aiheuttanut ongelmia. Ongelmat konkretisoituvat 
jyrkkinä rajauksina ja toisessa ääripäässä liiallisena epämääräisyytenä. 
Meillä jokaisella on kokemus kotitalous-ilmiöstä, ja tämä kokemus aset-
tuu lähtökohdaksi tulkitsemistoiminnassa. Mutta oleellinen kysymys on, 
miten tätä kokemusta tulisi lähestyä, jotta vältyttäisiin edellä kuvatuilta 
ongelmilta. Tämän tutkimuksen eksistentialistis-fenomenologisen lähes-
tymisen tarkoituksena on antaa mahdollisuus asettaa myös ontologinen 
kysymys ja siten lähestyä kotitalous-ilmiötä kokemuksena.9

Kokemukset kotitalous-ilmiöstä ovat meille hyvin tuttuja ja arkipäi-
väisiä. Tuttuus saattaa tehdä ne meille jopa näkymättömiksi tai ainakin 
itsestään selviksi. Kuitenkin kotitalouteen liittyvät kokemukset ovat olleet 
meille jossakin vaiheessa uusia. Yleensä nämä ensimmäiset kokemukset 
tulevat vauvaiässä ja lapsuudessa, ja siten ne jäävät esiobjektiivisina mei-
hin, osaksi ruumiillisuuttamme. Kuitenkin aikuisiälläkin saatamme ko-
titaloustoiminnassa joutua tilanteeseen, jossa jokin kokemus on uusi ja 
ainutlaatuinen. Tällainen tilanne saattaa syntyä vaikka jonkin uuden tek-
nologian myötä. Ensi kertaa kokemisessa tietoisuus subjektiivisuudesta on 
suuri. Toiston ja tottumuksen myötä tietoisuus kokemuksen subjektisuu-
desta vähenee ja ilmiöstä tulee meille oleva esine, ulkoistettua toimintaa 
ja ilmiöitä. Olevan ilmeneminen peittyy tottumukseen (vrt. Himanka 1995, 
19–20). Tottumuksen ja itsestäänselvyyden verho hankaloittaa ilmiön tie-
teellistä (tässä yhteydessä fenomenologista) tarkastelua ja ymmärtämistä. 
Kotitaloudesta on kehittynyt niin laaja ja moniulotteinen ilmiö, että il-
miön alkuperää ja sen varhaista kokemista on vaikea tavoittaa. Feno-
menologia tutkimusasenteena ja metodisena ratkaisuna antaa välineitä 
asettaa juuri ilmiön alkuperään ja alkuperäiseen kokemiseen fokusoivia 
kysymyksiä. Seuraavassa pyritään avaamaan fenomenologian käsitettä ja 
samalla tuomaan esille lisää perusteluja tutkimusasenteelle.

2006. Helsinki-meeting workshop käytti keskustelun pohjamateriaalina muun 
muassa IFHE:n (International Federation for Home Economics) organisoiman 
Think Tank -ryhmän aineistoa. Tässä aineistossa pohdittiin muun muassa sitä, 
miten kotitaloustieteessä ymmärretään sen kiinnostuksen kohde ja miten tämä 
kohde jäsennetään. Aineistossa pohdittiin myös sitä, millaisin käsittein, teorioin 
ja viitekehyksin kohdetta tulisi lähestyä. (Kotitaloustieteen workshop-aineisto 
2001–2002; Helsinki-meeting workshop -aineisto 2006.) Näiden workshopien 
keskusteluaineisto on osa tämän tutkimuksen tutkimusaineistoa.   

( 9 )   Myös muun muassa Piirainen kuvaa omassa kasvatustieteen alan tutkimuk-
sessaan valitsemaansa fenomenologista asennetta mahdollisuutena tavoittaa 
uudenlaista tulkintaa ihmisen muuttumisen ja kasvun kokemuksesta (Piirainen 
2006, 17). 



III Fenomenologia tutkimuksen menetelmänä 43

Fenomenologinen asenne

Valittu fenomenologinen metodi ei oikeastaan ole vain teknisesti tehty 
valinta, vaan kiinnostus kotitalouden ontologiaan on johtanut fenomeno-
logisen ajattelutavan äärelle. Heideggerin näkemyksen mukaan ontologia 
on mahdollista vain fenomenologiana (Heidegger 2000a, 59). Fenomeno-
logia sanana tulee kreikankielen sanoista fainómenon (ilmiö, näyttäytyvä, 
ilmenevä) ja lógos (puhe, järki).10 Fainómenon merkityksessä ilmiö, näyt-
täytyvä, ilmenevä, ilmaisee sitä, miten ilmiö itsessään näyttäytyy meille. 
Toisaalta fainómenon pitää sisällään myös merkityksen ilmenevästä, joka 
vain näyttää tai vaikuttaa joltakin. Tämä lume-ilmeneminen tuo ilmenemi-
sen käsitteeseen laajemman, sen rakenteesta periytyvän merkityksen. Kun 
ilmiö ilmenee, se voi näyttäytyä jonakin, jota se ei ole. Heidegger liittää 
ilmiön käsitteeseen kuitenkin erityisesti itsessään näyttäytymisen merki-
tyksen, eli ilmiön ilmeneminen tarkoittaa sen näyttäytymistä siten kuin se 
itsessään on. Näin Heidegger sulkee pois fenomenologiassaan ilmiön kä-
sitteestä lume-ilmenemisen. (Heidegger 2000a, 50–51, 55; von Herrmann 
1998, 111–112.) Kun tarkastellaan kotitalous-ilmiön piirissä esimerkiksi 
viikkosiivousta, se saattaa ilmetä helposti normeina, menetelminä ja tekni-
sin välinein suoritettavana rituaalina, sinä, mitä toimenpiteitä siivoaminen 
on. Mutta mikä on siivouksen mieli? Mikä on toimijan suhde maailmaan, 
ympäristöön, hänen toimiessa ruumiillisena olevana kodissa osana uu-
delleen organisoituvaa tilaa? Miten siivoaminen ilmenee kokemuksessa? 
Voisiko siivoustapahtuma paljastua itsessään, ilman rationaalisen toimin-
nan siihen liimaamia tavoitteita ja merkityksiä, ilman siivousta määrittäviä 
väitelauseita? Viikkosiivouksen ilmeneminen fenomenologisessa mielessä 
tarkoittaa sen itsessään ilmenemistä. Silloin mukana on myös viikkosiivo-
uksen kokeminen. Siivouksen ilmenevät toimenpiteet, normitukset ja vä-
lineet ovat kuin ”oire” viikkosiivouksen ilmiöstä. Ne viittaavat siihen, että 
ilmiö ilmenee, mutta eivät itsessään täytä koko ilmiötä, vaan ovat ikään 
kuin ilmoitus siitä (vrt. von Herrmann 1998, 112). 

Lógos tulkitaan usein järjeksi, käsitteeksi, määritelmäksi tai arvostel-
maksi. Fenomenologiassa, Heideggerin Oleminen ja aika -teoksessa otta-
man kannan mukaan logos tarkoittaa kuitenkin alkuperäisen merkityk-
sensä mukaisesti puhetta, ”…sen tekemistä ilmeiseksi, mistä puheessa on 
’puhe’.” (Heidegger 2000a, 55.)11 Lógos tarkoittaa ikään kuin yhteistä kes-
kusteltavaa tilaa. Puheen avulla jokin saadaan näkyviin. (Himanka 2002, 
11.) Puhe tulee kuitenkin ymmärtää laajasti. Artikulointi tarkoittaa muu-
takin kuin sanoja ja lauseita. Se sisällyttää kaiken sen, miten merkityksiä 

( 10 )   Tässä tutkimuksessa käsitellään lähinnä Heideggerin tulkintaa sanasta fenome-
nologia.  

( 11 )   Heidegger käsittelee logoksen teemaa fi losofi ansa eri vaiheissa. Logos johtaa 
Heideggerin fi losofi assa kielen laajempaan pohdintaan. Heideggerin myöhäis-
tuotannossa on löydettävissä muun muassa kuvaus ”kieli on olemisen koti”. 
(Ks. Niku 2003, 115.) 
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tuodaan esiin. Fenomenologia ei siten tyydy ilmoittamaan tutkimuksensa 
kohdetta eikä luonnehtimaan sen sisältöä, vaan saattaa ilmiön näyttäyty-
mään itse itsessään. Kun yhdistetään ilmenevän merkitys itsessään näyt-
täytyvänä ja lógoksen merkitys näkyväksi saattamisena tai näkemisen 
sallimisena, niin fenomenologia alkaa paljastua itsessään näyttäytyvän 
näkyväksi saattamisena. Fenomenologia on siten menetelmä, tutkimuk-
sen luonne ja tapa lähestyä ja kysyä. Fenomenologia pyrkii olemaan fi -
losofi aa, joka perustuu kokemukseen, ja pysyttelee kokemuksen piirissä. 
Fenomenologia on metodikäsite, joka ilmaisee sen, mikä on tieteen mak-
siimi: ”asioihin itseensä!” Fenomenologia tuo ilmiöt niiden ilmenemisessä 
yhteisen selventämisen piiriin. Pysytellään konkreettisessa kokemuksessa, 
siinä koetussa maailmassa, joka aina on myös teorioiden perustana. Fe-
nomenologiaa voisi luonnehtia tieteelliseksi asenteeksi, joka pysyttelee 
kokemuksen konkretiassa. (Heidegger 2000a, 50, 58; von Herrmann 1998, 
112; Himanka 2002, 11, 18; Kupiainen 2003, 17; Matthews 2006, 6.) Tässä 
tutkimuksessa koetun maailman käsite viittaa juuri tähän konkreettiseen 
kokemukseen, jossa pysytellään.  

Fenomenologia terminä näkyi 1700-luvulla muun muassa Lambertin 
sekä Kantin teksteissä. Tässä vaiheessa fenomenologialla ilmaistiin tietoi-
suuden ja kokemuksen intentionaalisen sisällön ilmenemistä. 1900-luvun 
alussa Edmund Husserl (1859–1938) työsti toden teolla fenomenologiaa fi -
losofi seksi suuntaukseksi, ja näin fenomenologia ymmärretäänkin yleensä 
Husserlin perustamaksi. (Blackburn 1996, 284–285.) Husserl julkaisi teok-
sensa Logische Untersuchungen (Loogiset tutkimukset) kahdessa osassa 
vuosina 1900 ja 1901. Tämä fenomenologinen teos asettui myös fenome-
nologisen fi losofi an kehityksen alkusysäykseksi. Husserlin fenomenolo-
gialle ei voida osoittaa ”oppi-isää”, sellaista tahoa, jota ilman Husserlin 
fi losofi a ei olisi ymmärrettävää. Hänen fi losofi ansa on siinä määrin oma-
peräistä, joten sen vuoksi sitä voidaan pitää fenomenologian lähtökoh-
tana ja perustana. Yksi syy tähän hänen fi losofi seen omaperäisyyteensä 
saattoi olla se, että hän oli alkujaan matemaatikko. Husserl ei ollut siis 
opintojensa yhteydessä perehtynyt fi losofi an historiaan eikä sen suuriin 
nimiin. (Sokolowski 2000, 211–212.) 

Husserl määritteli fi losofi an tieteeksi puhtaasta ilmiöstä. Ilmiötä lähes-
tytään fenomenologisen metodin avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että asioita 
pyritään ymmärtämään niiden elävässä läsnäolossa, ei teorioiden välityk-
sellä. Esimerkiksi veden lämpötilaa ei tarkastella pelkästään lämmön kä-
sitteen ja lämmön mittaamisen avulla, vaan kokemalla veden lämpötila 
ruumiin aistien välityksellä. Veden lämpimyyttä tai kylmyyttä tarkastel-
laan kokemuksena, ei tietona, kuten empiirinen tutkimus asian näkisi. 
Fenomenologinen tutkimus ja empiirinen tutkimus poikkeavat lähtökoh-
diltaan tietoteoreettisesti ja metodologisesti, vaikka molemmat liittyvät 
käytännön elämään. Veden lämpötilan empiirinen tutkiminen erottaa 
kokemuksesta sen, mistä voidaan muodostaa paikkaansa pitäviä väite-
lauseita. Ulkopuolelle jää tällöin kaikki ei-tiedollinen, kuten tuntemukset 
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ja tunteet. (Himanka 2002, 15–16; Matthews 2006, 8.)12 Fenomenologian 
syntyyn ja kehittymiseen liittyy kiinteästi keskustelu ja rajanveto kartesio-
laisen dualismin suuntaan. Muun muassa Husserlin oppilaan Heideggerin 
rajanveto on saanut hyvin kriittisen luonteen. Kartesiolaisuuteen sisältyy 
ajatus, jossa havainto irrotetaan kokemuksesta tietoisuuden käsiteltä-
väksi. Tällöin ilmiön perustana ollut kokemus erotetaan siitä ja ilmiö on 
vaarassa muuttua tyhjäksi käsitteeksi. Kartesiolaisuus näkee ihmisen ole-
muksellisesti järjellisenä, tiedostavana olentona. Tällöin ihmisen tietoisuus 
on jotakin maailmasta irrallista, kokemuksesta kaukana, jolloin käsitevas-
taparit, esimerkiksi ruumis-sielu, fyysisen-psyykkinen tai aistimus-järki, 
tulevat perustelluiksi. 

Fenomenologinen kritiikki kohdistui myös reduktionismiin, jossa kaikki 
ilmiöt haluttiin palauttaa luonnontieteellisiin tosiasioihin. Tällainen on-
tologinen lähtökohta oli fenomenologian näkökulmasta virheellinen. 
(Husserl 1995, 41, 65; Heidegger 2000a, 46–47.) Sen sijaan fenomeno-
logiassa reduktionismi viittaa ilmiön palauttamiseen itseensä sen omaa 
ontologiaa kunnioittaen. Heidegger ilmaisee tämän pyrkimyksenä saat-
taa asiat omaan läsnäoloonsa. Vaikka Husserlkin suhtautui kartesiolai-
suuteen kriittisesti, ei hän kuitenkaan kritiikissään kokonaan tuominnut 
sen saavutuksia. Muun muassa Descartesin epäilyn metodi oli Husserlille 
tärkeä lähtökohta hänen kehittäessään reduktion käsitettä. Hän vertaa 
fenomenologiaan johtavaa asennemuutosta kartesiolaiseen epäilemi-
sen menetelmään, mutta korostaa, että epäily on vain yksi mahdollinen 
tapa lähestyä fenomenologista asennetta. (Heinämaa 1996, 20; Himanka 
2002, 16; Matthews 2006, 10; Parviainen 2006, 47.) Ricoeur on kirjoittanut, 
että Husserlin reduktio on hyvinkin linjassa Descartesin epäilyn metodin 
kanssa, mutta Husserlille tietoisuus on jotakin muuta kuin ensimmäinen 
totuus, josta muut totuudet johdetaan päättelyn avulla. Tietyssä mielessä 
siis Husserl jatkaa epäilyn metodin traditiossa. (Ricoeur 2004, 15.) Feno-
menologian toinen ja ehkä terävämpi kritiikin kärki kohdistui fi losofi aan, 
joka on unohtanut lähtökohtansa, ja keskittyy artikuloimaan tyhjillä kä-
sitteillä. Husserl edellytti fi losofi an uuden lähtökohdan luomista tavoit-
teena ”puhdas fi losofi a”. (Husserl 1995, 42.) Hän edellytti asenteenmuu-
tosta, joka olisi jollakin tapaa radikaali. Mutta muun muassa Ricoeurin 
käsitys Husserlin reduktiosta epäilyn metodin tradition jatkajana vie tältä 
käänteeltä radikaalin luonteen. Muutosta tavoiteltiin ja sitä myös syntyi, 
mutta se ei kaikkien mielestä edusta jyrkkää fi losofi an käännettä. (Ri-
coeur 2004, 16.)  

( 12 )   Kotitaloustaidon ilmenemistä ei siten fenomenologisessa mielessä pidä lähes-
tyä analysoimalla toiminnan vaiheita tai arvioimalla toiminnan lopputulosta. 
Kotitaloustaidon fenomenologinen tutkimus edellyttää sen katsomista ja muis-
tamista, miten kotitaloustaito koetaan arkisessa elämässä. Kysytään sitä, mitä 
tapahtuu, mitä ilmenee tai mitä koetaan, kun kotitaloustaito on osa ihmisen 
toimintaa.
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Keskeistä on kuitenkin se, että Husserl suuntaa fi losofi sen tutkimuk-
sen pois luonnollisen asenteen täyttämästä lähtökohdasta. Luonnollinen 
asenne Husserlin ajattelussa kuvaa sitä tilannetta, jossa maailma kohda-
taan oikeiksi todistettujen väitelauseiden vastineena. Ihmiset lähestyvät 
maailmaa erilaisista lähtökohdista, ja lähestyminen tapahtuu usein siitä 
suunnasta, josta löytyy vakuuttavimmat väitelauseet. Toinen lähestyy maa-
ilmaa teknologiakeskeisesti, toinen yhteiskuntaorientoituneena, kolmas 
saattaa paneutua maailmaan taiteen näkökulmasta. Nämä lähestymiset 
avaavat maailmaa kaikki hieman eri tavalla, mutta ihminen valitsee jonkin 
itselleen vakuuttavan perusmaailman, jonka kautta hänen luonnollinen 
asenteensa ilmenee. Luonnollisen asenteen johdattamana rakennamme 
tietoa maailmasta. Yhtä hyvin niin tieteellinen ajattelu kuin arkiajatte-
lukin kuuluvat luonnollisen asenteen piiriin. Tämä ei suinkaan ole asia, 
josta tarvitsisi sanoutua irti, mutta Husserl tuo esille sen, että ajattelun 
pitää lähteä syvemmältä. Ajattelun pitää tavoittaa se, miten maailma 
koetaan ennen luonnollisen asenteen ohjaamana kerättyä tietoa ja kä-
sitteellistämistä. Tähän pyrkimykseen Husserl kehitti fenomenologista 
asennetta, jossa miten-kysymys edeltää mitä-kysymystä. (Himanka 2002, 
11–14; Matthews 2006, 6.)    

Husserlin fenomenologia sai monet 1900-luvun fi losofi t kiinnostu-
maan ilmiöstä itsestään sekä havainnon käsitteestä. Husserlin teemana 
oli reduktion avulla ”asioihin itseensä” meneminen, pois käsitteiden ana-
lysoinnista, pois fi losofi oista ja fi losofeista. Kiinnostus ja tutkimus pitää 
kohdistaa asioihin ja ongelmiin. (Himanka 1995, 10.) Koska Husserlin fe-
nomenologisessa fi losofi assa tietoisuus on aina kohti maailmaa, kohti il-
miöitä (intentionaalisuus), se jättää rakenteeseen ongelmallisen jaottelun 
kokijaan ja empiiriseen koettuun eli minään kokevana ja kokemukseni 
tiedostajana. Täydellinen reduktio näyttäytyi mahdottomana (Matthews 
2006, 11). Kysyttäväksi jää oleellinen kysymys, miten kokeva subjekti, joka 
ei ole olemassa samalla tavalla kuin koettu maailma ja myös koettu minä, 
on olemassa? Muun muassa Heidegger ja Merleau-Ponty lähtivät kehit-
tämään fenomenologiaa tästä eteenpäin ja viemään omaa fi losofi aansa 
”asioihin itseensä”. Maailmassaoleminen ja havaitseminen nousevat näi-
den fi losofi en fenomenologiassa keskiöön. Heidegger (2000b) kuvaa ole-
misen kysymisen tärkeyttä muun muassa siten, että esimerkiksi fi losofi a, 
joka ”luiskahtaa” pois sen omasta elementistä, olemisen mahdollista-
masta ajattelusta, ja alkaa harrastaa fi losofi sta ajattelua, ehtyy ja muut-
tuu tekniseksi. Syntyy keskenään kilpailevia ”ismejä”, ja fi losofi a kuivuu 
käsitteiksi. Filosofi a pitää palauttaa elementtiinsä, olemisen ajatteluun ja 
ajatteluun olemisessa. (Heidegger 2000b, 52, 55–56.) Merleau-Ponty puo-
lestaan kohdistaa olemisen ajattelussa huomion ihmisen ruumiillisuuteen 
sekä ruumiin ja ympäristön väliseen suhteeseen. Ei ole ihmistä ruumiilli-
sena olevana ilman ympäristöä eikä ympäristöä ilman siinä olevia. Suhde 
on kahdensuuntainen, eikä erottavaa linjaa näiden välille voida tehdä. 
Merleau-Ponty vetää linjaansa kuvaamalla fyysistä ja psyykkistä ihmiskä-
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sitystä tieteen piirissä ja vertaamalla sitä omaan fenomenologiseen ihmis-
käsitykseensä. Jos ihminen fyysisenä ja psyykkisenä olevana määritellään 
fyysiseksi tai psyykkiseksi, subjektiksi tai objektiksi, ei ole enää mahdolli-
suutta nähdä olevaa itsenään. Olevan oleminen katoaa, ja sen kahtia ja-
kaminen on tapahtunut. Kahtia jakamisen sijasta voidaan puhua eletyn 
ruumiin ympäristöstä. Tämä tarkoittaa, että ”ruumiin eläminen”, joka on 
maailmassa olemista elettynä ruumiina, on myös ”ympäristön elämistä”. 
(Merleau-Ponty 1995, 20, 23; Gallagher 2004, 286.) 

Tutkimus kotitaloustaidosta eksistentialistis-
hermeneuttisena fenomenologiana

Fenomenologia on saanut 1900-luvulla erilaisia painotuksia. Moran ja 
Embree (2004) ovat fenomenologiaa käsittelevän kirjasarjan ensimmäi-
sen osan johdannossa kuvanneet yhden mahdollisen jäsennyksen näistä 
painotuksista. He esittävät fenomenologian suuntaukset viisijaon avulla. 
Ensimmäinen suuntaus voidaan hahmottaa syntyneen Saksassa ennen 
ensimmäistä maailmansotaa Husserlin vaikutuksesta. Suuntauksen, jota 
kutsutaan realistiseksi fenomenologiaksi, perustana oli pääasiassa Hus-
serlin teos Logische Untersuchungen. Toinen, konstitutiivinen suuntaus, 
on vaikuttanut laajasti koko fenomenologiseen traditioon. Husserlin teos 
Ideen I on tämän suuntauksen perusta. Heideggerin varhainen fenome-
nologinen fi losofi a puolestaan synnytti eksistentialistisen suuntauksen. 
Varsinkin Ranskassa 1930- ja 1940-luvuilla eksistentialistinen suuntaus eli 
voimakasta vaihetta. Niin ikään Ranskassa 1960-luvulla hermeneuttinen 
fenomenologia saavutti suurta kiinnostusta. Tähän suuntaukseen vaikut-
tivat Heideggerin fi losofi a sekä Gadamerin teos Wahrheit und Methode. 
Viides suuntaus voidaan määrittää kulttuuriseksi fenomenologiaksi. Sii-
hen voidaan lukea se ekologisiin ja etnisiin sekä sukupuoli- ja teknologia-
kysymyksiin keskittyvä fenomenologia, joka on saanut suosiota etenkin 
Pohjois-Amerikassa. (Moran & Embree 2004, 5.)

Tämä jako auttaa hahmottamaan fenomenologian rikasta traditiota. 
Painotukset ovat erilaisia sen mukaan, onko kiinnostuksen painopiste 
esimerkiksi olemisen kysymyksessä, kielessä tai vaikka yhteiskunnallisissa 
ilmiöissä. Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu nimenomaan kotita-
loustaidon tapahtumisen ymmärtämiseen kotitalous-ilmiön olemisen läh-
tökohdista. Siksi tutkimus voidaan sen kiinnostuksen perusteella mieltää 
lähinnä eksistentialistiseksi fenomenologiaksi. Toisaalta ontologinen nä-
kökulma tuo prosessiin mukanaan hermeneuttisen tulkitsemistoiminnan 
ja tätä kautta tämä tutkimus muodostuu myös hermeneuttiseksi fenome-
nologiaksi. Eksistentialistis-hermeneuttisen lähestymistavan systemaatti-
nen seuraaminen on ollut tässä tutkimuksessa hyvin haastavaa. Se, että 
tutkimuksen tekeminen on aina jo tiedetyn haastamista ja uuden oppi-
mista, värittyy vielä siten, että vastauksia etsitään toisenlaisesta tieteen 
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paradigmatraditiosta, kuin mihin kotitaloustieteessä aikaisemmin on tu-
keuduttu. Tutkimuksen tekeminen on siten mitä suurimmassa määrin 
uudenlaista ilmiön kuvailun oppimista ja uudenlaisen tutkimustradition 
sisäistämistä. 

Aikaisempi kotitaloustieteellinen fenomenologinen tutkimus on kovin 
vähäistä. Yksi harvoista kotitaloustieteen fenomenologista tutkimusta kä-
sitelleistä kotitaloustieteilijöistä on Hultgren, joka on kirjoituksissaan tuo-
nut esille fenomenologisen metodin keinona löytää kokemuksen merkitys 
tieteenalan ymmärtämiselle. Tutkimuksessa hän keskusteli kotitalousopet-
tajaopiskelijoiden kanssa heidän opetusharjoittelukokemuksistaan, ja tar-
koituksena oli nimenomaan tavoittaa opiskelijan alkuperäinen kokemus 
tilanteesta. (Hultgren 1990.) Hultgren ohjeisti opettajaopiskelijat kirjoit-
tamaan kokemuksistaan päiväkirjaa. Ohjaava kysymys oli: ”Millaista on 
olla opettajakokelas?” Kysymys tavoittelee henkilökohtaista kokemusta 
ei selitystä tai kontrolloitua käsitystä siitä, miten opettajakokelaan tulisi 
suoriutua. Kertomukset ja keskustelu ovat hänen fenomenologisessa nä-
kökulmassaan keskeisiä elementtejä. (Hultgren 1989b, 119–120.) Vuonna 
1991 ilmestyneessä artikkelissaan hän käsittelee edelleen ilmiöiden mer-
kitysten avaamista kertomusten keinoin. Hultgren korostaa mahdolli-
suutta ymmärtää kulttuurissa meihin juurtuneita käsityksiä ja oletuksia 
juuri kertomusten analysoinnilla. Tarinoissa kielen välityksellä elävä yhteis-
kunnallinen näkökulma onkin hänen kirjoituksissaan voimakkaasti esillä. 
(Hultgren 1991.) Hultgrenin fenomenologia asettuu edellä esitetyn viisi-
jaon mukaan parhaiten hermeneuttisen ja kulttuurisen fenomenologian 
suuntauksiin. Itse hän nostaa esille fenomenologiansa hermeneuttista 
näkökulmaa (Hultgren 1989a, 37–42). Hultgren korostaa myös sitä, että 
fenomenologia voidaan nähdä toiminnan fi losofi ana. Tämä on luonnol-
lista siksi, että fenomenologia ei pyri toimintaa kuvaaviin käsiterakennel-
miin, jotka kattaisivat tietyn käyttäytymisilmiön ja toimisivat sitä kautta 
toiminnan jäsentäjinä. Fenomenologia avaa mahdollisuuksia havaita ja 
ymmärtää toimintaa ja johtaa näin tulkitsemistoimintaan. Tulkitsemistoi-
minta tuottaa ymmärrystä, ja sitä kautta mahdollisuuksia tehdä päätöksiä 
toiminnasta. Fenomenologiassa otetaan etäisyyttä ilmiöön, irrottaudu-
taan luonnollisesta asenteesta ja näin saadaan kokemukseen asettuneet 
kulttuuriset rakenteet näkyviksi. Fenomenologia ei siis ole pelkästään 
kuvailua, vaan kietoutuu osaksi toimintaa ja sen muutosta. Hultgren nä-
kee tutkimuksessaan opettajakokelaiden opetusharjoittelukokemuksista, 
kokemuksen refl ektoinnin avaavan mahdollisuuden nähdä sitä, mikä voi 
olla mahdollista tulevaisuudessa. Läpikäymällä kokemuksensa opetta-
jakokelas voi olemisessaan olla siten kuin tulee olemaan. Nykyisyydessä 
tulevaan kurkottaminen, siihen mitä tulee olemaan, asettuu Hultgrenin 
tutkimuksessa Heideggerin tulkinnalle siitä, että mennyt on läsnä nyky-
hetkessä ja tätä kautta antaa kokemuksen tulevan potentiaalisuudesta. 
(Hultgren 1989a, 53; 1989b, 120, 125.) Hultgren liittää fenomenologiseen 
tutkimukseen tällä tavoin moraalisen ulottuvuuden, joka ilmenee muun 
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muassa tulevan potentiaalisuutena. Moraalinen ulottuvuus on kotita-
loustieteelle hyvin ominaista.13

Vaines on omalta osaltaan kehittänyt voimakkaasti kotitaloustieteen 
moraalista ulottuvuutta. Hänen fenomenologiasävytteinen kotitalous-
tutkimuksensa saa voimakkaita vaikutteita kulttuurisesta fenomenolo-
giasta. Hänelle kysymykset opettajan moraalisesta sitoutumisesta sekä 
yksilön kokonaisvaltaisesta vastuusta ja osallisuudesta ekologiseen yksey-
teen ovat leimaa-antavia. Vaines tarkastelee kotitaloustiedettä ja kotita-
lousopetusta aina kokonaisvaltaisesti osana yhteiskunnan kokonaisuutta. 
Myös hänelle, kuten Hultgrenillekin, kertomukset ovat usein avain päästä 
lähelle ilmiöiden merkitystä, mutta yksilön refl ektiivinen toiminta (refl ec-
tive practice), mahdollisuutena parempaan ja vastuullisempaan elämän, 
on teesi ylitse muiden (Vaines 1990). Sen sijaan japanilaista Sekiguchin 
toimittamaa A Philosophy of Home Economics teosta (2004) voidaan pitää 
lähtökohdiltaan puhtaasti eksistentialistisena fenomenologiana. Teok-
sessa näistä lähtökohdista kuljetaan kohti kotitalouden ymmärtämistä 
yksilön suojan ja huolenpidon näkökulmasta. Painotus liikkuu yhteiskun-
nalliseksi, ja huomiota kiinnitetään japanilaisen perheinstituution muu-
toksiin ja sen mukanaan tuomiin kotitaloustoiminnan haasteisiin. Tästä 
syystä teos lähestyy myös kulttuurista fenomenologiaa.

Tässä tutkimuksessa ilmiön ”alkutilassa” pysytteleminen sitoo näkökul-
man eksistentialistis-fenomenologiseen traditioon ja tulkitsemistoiminta 
vie prosessin hermeneuttisen fenomenologian traditioon. Kysymisen pe-
rustana on kotitaloustaidon olemisen tarkastelu, ja siitä nousevat mah-
dollisuudet kotitaloustaidon ilmenemiselle. Tavoitteena on myös herättää 
keskustelua siten, että fenomenologinen tutkimus kotitaloustieteessä saisi 
jatkoa. Eksistentialistis-hermeneuttinen näkökulma on aina tärkeä, sillä 
olemisen kysyminen avaa ymmärrystä itse ilmiöön. 

Aistisuuden ensisijaisuus ja eletty ruumis

Fenomenologinen tutkimusasenne suuntaa katseen kokemukseen ja ha-
vaintoon tai havaintoon ja kokemukseen. Se, mitä havaitsemme, johtaa 
kokemukseen ja kokemus johtaa havaintoon. Kysymys on siis kokonais-
valtaisesta maailmassa olemisesta, jossa subjektin ja maailman rajapinta 

( 13 )   Toisaalta Hultgrenin kuvaus fenomenologisen tutkimuksen merkityksestä viit-
taa myös siihen, että kokemuksessa pysyttelevänä se paljastaa olemisen kautta 
avautuvan mahdollisuuden tulevan ennakointiin. Tulevaa voidaan ennakoida, 
vaikka sitä ei voida tietää. Fenomenologia ottaa annettuna tämän kokemuksen 
ominaisuuden eikä sulje ennakointia pois sen tähden, että se on epämääräistä, 
epävarmaa tai intuitiivista. Fenomenologia ei etsi kokemusta vastaavia väite-
lauseita tietona, vaan tarkastelee kokemusta itsessään. (Ks. Himanka 2002, 17.) 
Tulevaisuuden ennakoinnin esille tuleminen fenomenologisen tutkimuksen 
avulla on kotitaloustaidon kannalta hyvin kiinnostava aspekti.
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ei ole staattinen, vaan liukuva ja läpäisevä. Havaitseminen taas on mah-
dollista aistimisen takia ja aistit ovat, koska olemme ruumiillisia. Ruumiilla 
on fenomenologiassa aivan erityinen merkitys. Gallagher on todennut 
Merleau- Pontya mukaillen, että ruumis ei ole intentionaalinen objekti 
vaan ruumis on elävä intentionaalisuus (Gallagher 2004, 271). Tämän tut-
kimuksen eksistentialistinen näkökulma perustuu paljon juuri ihmisen ruu-
miilliseen olemiseen, ja seuraavaksi tarkastellaan olemista tässä valossa.

Ruumis on ollut tieteellisen tutkimuksen intressinä pitkään. Lääke-
tiede ja biologia ovat tästä hyviä esimerkkejä. Kuitenkin useilla tieteen-
aloilla ruumiillisuus on ollut katveessa. Filosofi an historiassa ruumiilli-
suuden probleema on tuottanut runsaan tradition ruumiin ja sielun tai 
kokemisen ja sen refl ektion suhteesta. Antiikin fi losofi assa Aristoteles 
viittaa ruumiin aistien orjamaiseen tai eläimelliseen alkuperään ja luokit-
telee niiden kautta syntyvän nautittavuuden moitittavaksi. Tuntemukset 
liittyvät hillittömyyteen eivätkä liity koko ruumiiseen, vain sen joihinkin 
osiin (Nikomakhoksen etiikka 1118a 24–27).14 Ruumis ja ruumiillisuus ovat 
kuitenkin kulkeneet mukana tieteen intressissä, ja viime vuosikymmenien 
aikana teema on noussut erityisen mielenkiinnon kohteeksi monilla eri tie-
teenaloilla. Filosofi assa muun muassa fenomenologia on nostanut ruumiin 
esille kokemukseen palaamisen yhteydessä. Ruumiillisuus nähdään tapana 
olla olemassa, ja siksi se on erottamaton ja ohittamaton osa alkuperäistä 
kokemusta. Merleau-Pontyn havainnon fenomenologiaan keskittyvä tut-
kimus, Phénomènologie de la perception (1945), on tästä aiheesta perus-
tava teos. Ruumiillisuus on saanut huomiota myös liikkumisen, liikunnan 
ja tanssin fi losofi sessa tutkimuksessa (Suomessa mm. Parviainen 1998, 
2006; Klemola 2004; Monni 2004; Koski 2005). Myös sosiaalitieteissä, kuten 
sosiologiassa, naistutkimuksessa ja kulttuurintutkimuksessa, ruumiillisuus 
on nostettu tutkimuksen keskiöön (mm. Jokinen 1996; Jokinen, Kaskisaari 
& Husso 2004; Knuuttila 2006). Kotitaloustieteessä ruumiillisuuden tutki-
muksella ei edellä kuvatussa mielessä ole kansainvälistä eikä kansallista-
kaan perinnettä. Kotitaloustieteen näkökulmaa ruumiiseen voisi luon-
nehtia välineelliseksi. Ruumis toimii ikään kuin tiedon ja taidon paikkana, 
jossa motoriset kyvyt mahdollistavat tarkoituksenmukaisen toiminnan. 

( 14 )   Tämä ruumiin tuntemusten ei-rationaalisuus näkyy muun muassa tunneteo-
rioissa. Tunneteorioiden laajassa ja monisyisessä kokonaisuudessa on tunnistet-
tavissa yksi keskeinen piirre, joka on järjen ja tunteiden vastakkaisuus. Tunteet 
nähdään ikään kuin luonnonvastaisina tiloina, jolloin ihminen joutuu vastoin 
järkeään toimimaan tietyllä tavalla. Tästä seuraa, että emootiot ovat ikään kuin 
virheellisiä arvostelmia. Ihmiset ovat taipuvaisia olemaan tunteiden vallassa, 
ja tästä vallasta pyritään vapauteen järjen avulla. Järjen valta tunteiden yli on 
mahdollista ja myös tavoiteltavaa. Tämä valta muuntaa tunteet rationaalisiksi. 
Tunteita on mahdollista analysoida, ymmärtää niiden alkuperä ja siten hallita. 
Se, mikä ei ole rationalisoitavissa, kuten ruumiin tuntemukset, jää järjettömänä 
esimerkiksi tieteen ulkopuolelle. (Ks. Knuuttila 1998, 135; Kaarakainen & Kau-
kua 2004, 160–161.)
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Ergonomia liikkumisen ja asentojen tarkasteluna on keskeinen esimerkki 
tästä ruumiin välineellisestä merkityksestä. Vaikka ruumiillisuuden merki-
tys ei olekaan noussut tieteenalan keskiöön, on siihen aina suhtauduttu 
vakavasti. Ergonomia, hygienia ja ruumiin hallittu käytös rakentavat osal-
taan kotitaloustoimintaa, ja siksi oikeilla työasennoilla, pukeutumisella ja 
henkilökohtaisella hygienialla sekä esimerkiksi soveliailla pöytätavoilla 
on keskeinen asema muun muassa kotitalousopetuksessa (ks. OPS 2004, 
162–163). Ruumiin asema kotitaloustieteessä on jollakin tapaa itsestään-
selvyys, jolloin ruumis on läsnä, mutta samalla pois keskustelusta. Koska 
kotitaloustieteessä ruumis on läsnä lähinnä välineellisessä merkityksessä, 
ovat muun muassa aistisuuden, tuntemusten ja tunteiden merkitykset 
sekä ylipäätään kokemuksellisuuden merkitys jääneet tutkimuksessa mar-
ginaaliseksi (vrt. Parviainen 2006, 15). 

Ruumiillisuuden tutkimuksen taustoista voidaan löytää erilaisia teo-
reettisia suuntauksia. Julkunen (2004) jäsentää ruumiillisuustutkimusta 
erilaisten ruumiskäsitysten kautta. Ruumiskäsitys voi olla materialistinen, 
jolloin sitä lähestytään biologisena tosiasiana. Biologinen ruumis tarvit-
see ravintoa, suojaa, kykenee nautintoon ja kärsimään kipua. (Julkunen 
2004, 20.) Tämän tutkimuksen osassa yksi viitataan tällaiseen ruumiskäsi-
tykseen, kun puhutaan kotitaloustoiminnan globaalista yhdenmukaisuu-
desta ja sen osittaisesta biologisesta alkuperästä. Toinen Julkusen esille 
ottama ruumiskäsitys on konstruktionistinen. Tässä käsityksessä ruumis 
on ennen kaikkea sosiaalisten merkitysten kenttä. Ruumiiseen kirjoittuvat 
yhteiskunnan valtasuhteet. (Mt. 20.) Räikeimmillään ruumiin käyttäminen 
valtasuhteiden symbolina ilmenee ihmisen ruumiillisen vapauden riistossa 
ja siten ”ruumiin valloittajan” merkin jättämisenä. Kolmas Julkusen esille 
ottama ruumiskäsitys on fenomenologinen (Mt. 20). Fenomenologinen 
ruumiinkäsitys on se, jota tässä tutkimuksessa seurataan. Ruumiillisuus 
on ihmisen tapa olla maailmassa, ja ruumiillisina tulemme osaksi maail-
maa liikkumalla, tuntemalla ja kokemalla, olemalla intentionaalisia ja 
situationaalisia. 

Kotitalous henkisenä ja fyysisenä piirinä tarjoaa ihmiselle luonnollisen 
paikan, jossa hän voi huolehtia ruumiinsa fysiologisista tarpeista. Näistä 
tarpeista huolehtiminen on päivittäistä ja toistuvaa: syömistä, lepoa, pe-
seytymistä ja näihin liittyvää toimintaa: ruoan hankkimista ja valmista-
mista, pesemistä ja siivoamista. Se, että illalla silitetään paita seuraavaa 
työpäivää varten, ei jää tuotoksena elämään kovin pitkäksi aikaa. Työ-
päivän jälkeen ollaan jälleen ”lähtöpisteessä”. Kotitaloustoimintaan liittyy 
sen ontologisen rakennekokonaisuuden vuoksi katoavainen luonne. Se, 
mikä syntyy tekemisen tuotoksina, katoaa nopeasti. Ruoka syödään, sii-
vottu tila likaantuu uudelleen, pesty pyykki palautuu likapyykkiin. Vaikka 
toiston ja katoavaisuuden lähtökohtana voidaan pitää elämän biologisia 
lainalaisuuksia, siitä seuraavaa kokemusta ei voida tyhjentävästi palaut-
taa tähän lähtökohtaan. Kokeminen on kestävää, se asettuu osaksi ajalli-
suutta ja muodostuu kokonaisuudeksi. Paidan silittäminen asettuu osaksi 
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töihin valmistautumista ja töissä olemista, kodin siivous asettuu osaksi asu-
misympäristöstä huolehtimista ja järjestyksen tunteen saavuttamista. 

Kotitaloustoiminnan fyysistä ulottuvuutta ruumiillisuuden näkökul-
masta ei kotitaloustieteen piirissä useinkaan tarkastella tasa-arvoisesti 
ilmiön ”henkisempien” ulottuvuuksien kanssa. Korostetaan esimerkiksi 
ruokailun kasvattavaa ja terveyttä edistävää merkitystä, siivousta asumis-
tilan terveellisyyden ja materiaalien kestävyyden tai toimijan ergonomisen 
työskentelyn kannalta tai perheen ihmissuhteita kasvatuksellisessa mer-
kityksessä. Esimerkiksi nämä painotukset ovat toki kotitaloustieteen kes-
keistä sisältöä, mutta jos kotitaloustieteen ihmiskäsitystä pidetään holisti-
sena (ks. esimerkiksi Haverinen 1996, 50–58), pitää pohtia myös sitä, mitä 
fyysinen ruumiillisena oleminen merkitsee. Silloin tarkastellaan sitä, miten 
ruokailutilanne tai siivoaminen koetaan, tai sitä, miten perheenjäsenten 
keskinäinen oleminen koetaan tilassa ja ajassa, siis myös fyysisenä läsnä-
olona. Toisaalta esimerkiksi Lake Placidin kokousten painopisteistä saattaa 
havaita, että perheiden hyvinvoinnin lisäämisen taustalla nähtiin fyysisistä 
olosuhteista huolehtiminen. Huomio kiinnitettiin muun muassa ilman ja 
veden puhdistamiseen, jätehuoltoon sekä vaatetukseen ja ylipäätään ter-
veyttä edistäviin kysymyksiin (Bubolz 1995, 2). Painotuksesta voi kuitenkin 
nähdä, että nämä kysymykset ymmärrettiin lähinnä välineellisinä, tekni-
sinä ratkaisuina terveyden ylläpitämiseen, eikä tavoitteena ollut tarkas-
tella itse toiminnan, esimerkiksi henkilökohtaisesta hygieniasta huolehti-
misen kokemisen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Tässä tutkimuksessa 
halutaan nostaa esille se, miten aistiminen ja kokeminen ovat keskeisiä 
kotitalous-ilmiön kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta. Kysymystä ko-
titaloustaidon kokemisesta tarkastellaan muun muassa Merleau-Pontyn 
havainnon fenomenologian valossa ja turvaudutaan hänen käsitteisiinsä 
ruumiillisuudesta ja ruumiillisen olemisen kaksipuoleisuudesta. Näin teh-
täessä pyritään avaamaan ymmärrystä kotitaloustaidosta olemisen perus-
talta tapahtumisen ja siten myös kotitaloustoiminnan osana.

Huomio kohdistuu siis aistimiseen ja sitä kautta syntyvään kokemiseen. 
Kotitaloustaito on aistimisen kautta kokemisessamme, ja me olemme sen 
kokemisessa, mutta kokemisen lähtökohtana on aistisuus. Kysymys on 
olemisen kaksipuoleisuuden ilmenemisestä. Merleau-Ponty puhuu ilmiön 
uudelleen löytämisestä. Tämä ilmiön uudelleen löytäminen johtaa siihen 
hetkeen, jolloin koemme ilmiön ilman tiedostamista ja käsitteellistämistä. 
Siinä hetkessä olemme ruumiillisina avoimena maailmalle, ruumiimme on 
havainnon luonnollinen subjekti, alkuperäinen kokija. (Merleau-Ponty 
2002, 270.) Aistisuus on siten lähtökohdiltaan tiedostamiseen nähden 
ensisijainen.

Varto käsittelee teoksessaan Kauneuden taito (2001) aistisuutta suh-
teessa estetiikkaan. Hän tuo esille juuri sen, että ihmisen konkreettinen 
ruumiillinen suhde maailmaan perustuu ennen kaikkea aistisuuden en-
sisijaisuuteen. Aistien välityksellä maailma ikään kuin tulee ihmiseen, ja 
tämän tulemisen suhteen olemme passiivisia ja jopa vastustuskyvyttömiä. 
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On kuitenkin totta, että ihmisen historia on muokannut aistiemme herk-
kyyttä ja nostanut eri vaiheissa eri aisteja etualalle. (Varto 2001, 12–13.) 
Toisaalta aistimisen merkitys voi horjua kokonaan joissakin tilanteissa, 
esimerkiksi elintarvikkeiden tuoreuden määrittämisessä. Ennen viimeinen 
myyntipäivä -merkintöjä hyvin tärkeä osa kotitalousopetusta oli se, miten 
aistinvaraisesti arvioidaan vaikka kalan tai lihan tuoreutta. Nykyisin opis-
kellaan myös pakkausmerkintöjä ja niiden tulkitsemista. Joskus saatetaan 
joutua ristiriitaiseen tilanteeseen, jos oma aistimus tuotteesta kertoo, että 
tuote ei ole enää tuore, mutta päiväys kertoo, että tuotteen pitäisi olla 
vielä täysin käyttökelpoinen. Ei ole harvinaista, että tällaisessa tilanteessa 
luotetaan päiväykseen, vaikka aistimus on kuitenkin ensisijainen. Haju-, 
tunto- ja näköaistimukset ovat meissä kuitenkin, ennen kuin ennätämme 
kyseenalaistaa ne pakkausmerkintöihin liittyvän tietämisemme perus-
teella. Koti ympäristönä on teknistynyt, ja tällaiset rationaalista ajattelua 
vaativat prosessit ovat myös lisääntyneet. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että kotitaloustoiminta olisi kadottanut aistisuuden.

Merleau-Ponty puhuu havainnosta (la perception), jolla hän tarkoittaa 
nimenomaan aistein saavutettavaa vaikutelmaa maailmasta. Hän valot-
taa asiaa esimerkiksi värien aistimisen avulla. Värit aistitaan tunnelmina, 
valoisuutena, tietynlaisina atmosfääreinä, ennen kuin annamme niille 
nimet, esimerkiksi punainen tai sininen. Värien aistiminen ei ole muista-
mista, jossa tietty väriärsyke muistetaan punaiseksi ja toinen siniseksi. Jos 
näin olisi, tämä tarkoittaisi sitä, että henkilölle, joka ei kykene syystä tai 
toisesta identifi oimaan havaintoaan esimerkiksi punaiseksi, tätä havain-
toa ei olisi olemassa. (Merleau-Ponty 1995, 131–132; 2002, 3, 22, 246.) Ha-
vaitsemisesta syntyvää kokemusta, joka edeltää käsitteellistämistä, Mer-
leau-Ponty nimittää esiobjektiiviseksi kokemukseksi. Tämä kokemus on 
ikään kuin tietoa eletystä ruumiista ilman refl ektiota, representaatiota tai 
minkäänlaista käsitteellistämistä. Esiobjektiivinen kokemus on maailman 
luonteen mukaisesti epämääräinen ja hämärä. Siitä puuttuu käsitteellis-
tämisen mukanaan tuoma selkeys. (Merleau-Ponty 1995, 12; Gallagher 
2004, 269.) Esiobjektiivisen kokemisen merkitys on suuri siksi, että yleisesti 
tiedon lähtökohtana pidetään subjektiivista kokemusta. Se muodostaa 
perustan tiedetylle. Käsitteellistetty tieto on luonteeltaan erilaista kuin 
esiobjektiivinen kokemus, mutta näiden olemuksellinen suhde ei saisi 
kuitenkaan hämärtyä. Jos se hämärtyy, syntyy helposti epävarmuutta tie-
tämisen suhteen. Kokemuksen ja tietämisen välille syntyy ristiriita. (Ks. 
Varto 2001, 61–62.)

Knuuttila (2006) tuo esille taitojen oppimisen monimutkaisuutta ja 
huomaamattomuutta tutkimuksessaan keittämisen taidosta. Hän kuvaa 
sitä, miten perheissä ei useinkaan tietoisesti opeteta ruoanvalmistusta 
lapsille. Lasten muutettua omaan talouteen paljastuu kuitenkin se, miten 
keittämisen liikkeet ovat sisäistyneet ja siirtyneet aivan kuin huomaamatta 
sukupolvelta toiselle. Ruoanvalmistamisen yksittäiset tilanteet peittyvät 
toistuvuuteen. Niitä on vaikea tai mahdotonta palauttaa yksityiskohtina 



54

mieleen. (Knuuttila 2006, 231–232.) Taito on kuitenkin ruumiin muistissa, 
esiobjektiivisena kokemuksena. Merleau-Ponty liittää esiobjektiivisen ko-
kemuksen siihen, miten eletyn ruumiin tieto muodostuu implisiittiseksi tai 
hiljaiseksi tiedoksi. Eletty ruumis on meille hiljaisena, ennen tiedostamista, 
ennen objektiksi asettumista. Voidaan puhua ruumiin skeemasta15, joka 
muodostuu elämän aikana joka hetki tapahtuvan yhtä aikaa maailmassa 
olemisen prosessissa. Esimerkiksi juuri kotona oleminen, kerrasta toiseen 
toistuva pöydän kattaminen, ruoan valmistaminen ja syöminen ovat tätä 
yhteistä olemisen prosessin tapahtumista. Ruumiin skeema ja havaitse-
minen sulkevat toinen toisensa. Ruumiin skeeman tarkasteleminen on 
implisiittisesti havainnon tarkastelemista (Merleau-Ponty 2002, 239; Gal-
lagher 2004, 269). 

Merleau-Ponty käyttää termiä eletty ruumis (corps vivant), jolloin ih-
minen on maailmassa elettynä ruumiina ja aistien kautta ankkuroitu-
neena maailmaan. Koska aistien kautta maailma tulee meihin, ovat ne 
myös mahdollisuutemme pois ”ruumiin vankilasta”. Aistien kautta maa-
ilmaan ankkuroituminen tekee kokemuksemme ”minästä” ja ”toisesta” 
jokseenkin epämääräisen. Merleau-Ponty vertaa aistimista kommunikaati-
oon. Hänelle aistiminen on yksi kommunikoinnin muoto. (Merleau-Ponty 
2002, 246; Parviainen 2006, 130–140.) Kotitaloustoiminnassa aistiminen 
koko eletyn ruumiin skaalassa korostuu. Esimerkiksi puhe kommunikoin-
nin välineenä ei saa niin suurta asemaa kuin joissakin muissa yhteyksissä, 
esimerkiksi koulussa tai usein työelämässä. Kotitaloustoiminnassa puhe 
saa monesti väistyä, kommunikointi on tunnelman luomista, sijoittu-
mista tilaan, katsomista tai koskettamista. Nämä kaikki koetaan aistiha-
vaintoina, joiden avulla olemme yhteydessä kaikkeen ympärillämme ja 
jonka kautta maailma on meissä. Emme tule edes aina tietoisiksi tällai-
sesta arjen aistisuudesta, mutta eletyssä ruumiissa se ilmentää maailmassa-
olemistamme.  

Merleau-Ponty korostaa aistien keskinäisen kommunikoinnin merki-
tystä. Aistit ovat ikään kuin agentteja aistimuksen synteesin synnyssä. Ais-
tit ovat toisistaan eroavia; tunteminen ei ole näkemistä eikä kuulemista. 
Aisteja voidaan tarkastella erillisinä, mutta kun ne nähdään olemassaolon 
struktuurissa, alkavat ne omalla erityisellä tavallaan rakentaa omaa mo-
dulaatiotaan olemisesta ja nämä modulaatiot sulavat yhdeksi moniääni-
seksi havainnoksi. Toisistaan erityiset aistit sulautuvat ykseydeksi, joka 
tuottaa ihmiselle yhden kokonaisen aistimuksen. (Merleau-Ponty 2002, 

( 15 )  Ruumiin skeemalla tarkoitetaan tässä sitä, millaiseksi ruumis on kehittynyt 
osana maailmaa. Ympäristö ja elämän kokemukset vaikuttavat jokaiseen ihmi-
seen omalla ainutkertaisella tavallaan, jolloin ruumiin skeemakin on jokaisella 
yksilöllinen. Toinen on kehittynyt nopeaksi liikkujaksi ja vaikuttaa ja tulee vai-
kutetuksi suuresti juuri liikkumisen kautta. Toinen on kehittynyt visualisoijaksi 
ja elää maailmassa tämän skeeman kautta. Ruumiin skeema on siten mukana 
siinä, miten asetumme maailmaan ja miten havaitsemme. Ruumiin skeema 
ikään kuin viimeistelee asentomme maailmaan. 
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259, 261, 270.) Havainnon moniäänisyys ilmenee esimerkiksi siinä, miten 
saman musiikin aistiminen hämärässä konserttisalissa tai vaihtoehtoisesti 
ulkoilmassa meren rannalla luonnon äänten ja maiseman ympäröimänä 
antaa kaksi erilaista kokemusta. Ajallisella ja avaruudellisella eletyn ruu-
miin situaatiol la ja perspektiivillä on merkitystä siihen, miten koetaan. 
Esimerkiksi ruokaillessa ruoan aistimiseen ja siitä syntyvään kokemiseen 
vaikuttavat useat tekijät. Samanlaisten eväiden nauttiminen patikkaret-
kellä nuotion ääressä tai työpäivän aikana toimiston pöydän nurkalla 
synnyttää toisistaan eroavat kokemukset. Toisaalta esimerkiksi maun ko-
kemisen aistisynteesi ilmenee siinä, että jos emme näe, mitä laitamme 
suuhumme, kokemus on erilainen verrattuna siihen, että näemme haa-
rukkaan kiinnitetyn lihapullan. Vielä suuremman muutoksen kokemuk-
seen aiheuttaa esimerkiksi hajuaistin heikentyminen. Merleau-Pontyn 
mukaan aistien ykseys toimii samoin kuin kaksi silmää, jotka kumpikin 
muodostavat näkemästään kuvan, mutta jotka sulautuvat yhteen yhdeksi 
näkymäksi. Tätä yhdistämistä ei tee tietoisuus, ei mikään epistemologi-
nen subjekti, vaan se tapahtuu ruumiissa, eletyssä ruumiissa. (Mt. 270; 
Merleau-Ponty 1995, 7.)  

Merleau-Pontyn havainnon fenomenologia analysoi aistimista ja ha-
vaitsemista tavalla, joka tunnistaa ja tunnustaa ruumiillisuuden, mutta 
nimenomaan elettynä ruumiina olemisen näkökulmasta (Merleau-Ponty 
2002). Merleau-Ponty käyttää termiä le corps, joka tarkoittaa ruumista, 
merkityksessä sekä ruumis että keho. Ajattelun taustalla on saksalaisesta 
fenomenologiasta peräisin olevat Leib-Körper-käsitteet. Ruumis, der Kör-
per, tarkoittaa objektiivista ruumista, josta voidaan tehdä havaintoja kuin 
esineestä. Se on ikään kuin minän ulkoinen ilmiö. Ruumiilla, der Leib, ym-
märretään sitä koettua ruumista, joka on minulle annettu ja jonka havait-
seminen edellyttää havaittuna ja havaitsijana olemista. (Merleau-Ponty 
1995, 136; Parviainen 2006, 27.) Tuodakseen esiin tätä ruumiin kahtalaista 
käsittämistä Merleau-Ponty käyttää tarkennettuna myös termiä le corps 
phénoménal erotukseksi objektiivisesta ruumiista (Merleau-Ponty 1995, 
136; 2004a, 253; Värri 1997, 49–50). Hänen ajattelussaan eletyn ruumiin 
sfääri on ikään kuin välittävä voima, joka auttaa ymmärtämään toimin-
nan representaation ja sitä vastaavan fyysisen tekemisen ykseyttä. Eletty 
ruumis on jotakin välillä olevaa, mutta ei missään mielessä geometrisenä 
paikkana vaan voimana, joka johtaa yhtä aikaa ja välittömästi sekä fyysi-
seen että psyykkiseen olemiseen. Eletty ruumis liittää itsessään objektiivi-
sena ruumiina olemisen ja havaitsevana ruumiina olemisen ykseydeksi ja 
viittaa näin ruumiin kaksipuoleisuuteen. Eletty ruumis on näkyvän ja nä-
kymättömän yhteenkietoutumisen paikka. Eletyn ruumiin ”puolet” ikään 
kuin kutsuvat toisiaan. Näkijä ja nähty vaikuttavat toisiinsa siten, että on 
mahdoton sanoa, kumpi näkee ja kumpi on nähty. Merleau-Ponty kuvaa 
tätä eletyn ruumiin sfääriä, jossa yhteenkietoutuminen tapahtuu ”ele-
mentiksi”. Elementti ei ole ainetta, ei substanssi tai mieli. Eletty ruumis 
on yleinen asia, puolitie avaruudellis-ajallisen yksilön ja ajatuksen välillä. 
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Eletty ruumis on olemisen elementti. (Merleau-Ponty 1995, 137, 139; Par-
viainen 2000, 148–149; 2006, 143–144; Gallagher 2004, 284.) 

Myös suomenkielessä ruumis-käsitteellä on fenomenologinen histori-
ansa. Monet fenomenologit ovat päätyneet tapaan nimittää havainnon 
objektina olevaa ruumista ruumiiksi ja havaittua, aistimellista ruumista 
kehoksi.16 Esimerkiksi Värri (1997) käyttää elävä ruumis -käsitettä ja tekee 
näin eron ruumis-objektin ja ruumis-subjektin välille. Hän tuo esille Mer-
leau-Pontyn eletyn tai fenomenaalisen ruumiin (der Leib) eron objektii-
viseen, esineellistettyyn ruumiiseen (der Körper). (Värri 1997, 49–50; Mer-
leau-Ponty, 2002.) Myös Heinämaa käyttää ruumis-käsitettä kuten myös 
Reuter ja Saarikangas (Heinämaa 1996; Heinämää & Reuter & Saarikangas, 
1997). Myös useissa naistutkimuksissa ruumis-käsitteen käyttäminen on 
keskeinen lähtökohta.17 Esimerkiksi Jokinen tuo esille ruumiinfenomeno-
logian antia muun muassa arjen tutkimukselle. Fenomenologiassa subjekti 
on ensisijaisesti elävä ja ruumiillinen, ei elämän kohde. Ruumiillisena sub-
jekti on yhtä aikaa paikka, tunteellinen ja käytännöllinen asenne, ele ja 
aktiivinen ote. Ruumiillisena subjekti on aina suhteessa maailmaan myös 
asennon suhteen. Ruumis mukautuu arjen rytmiin tiukasti, sen kerrostu-
neeseen perinteeseen, joka on ruumiin kerrostumaa. (Jokinen 2005, 30.)   

Kotitalous-ilmiön ruumiillisen kokemisen luonteen esille nostaminen 
tässä tutkimuksessa on johtanut siihen, että keho-ruumis-käsitteiden si-
jasta käytetään eletty ruumis -käsitettä.18 Ratkaisulla korostetaan sitä, että 
ihminen ruumiillisena on yksi ja sama, ja näin se nousee objektivoinnin 
kohteeksi tai on olemassa koettuna ja kokijana, kaksipuoleisena ilmiönä. 
Ruumiillisuutta ei tarvitse tämän tutkimuksen kysymyksen asettelussa ku-
vata käsitteellisellä tasolla kahdella erilaisella sanalla. Ruumiillisuus on voi-
makkaasti fysiologista, ”verta ja lihaa” sekä aistisuutta ja tämän olemisen 
puolen merkitystä halutaan tässä tutkimuksessa erityisesti valaista. Ei pidä 
kuitenkaan ajatella, että fysiologiset lähtökohdat ovat eletyn ruumiin en-
sisijaiset lähtökohdat. Ruumiin fysiologisuus ja kokemuksellisuus ovat fun-
damentaalisessa ykseydessä. Ruumiin jakaminen objekti- ja subjekti -ulot-
tuvuuksiin on havaintoperäinen erottelu, ei ontologinen. (Vrt. Gallagher 
2004, 266.) Tässä tutkimuksessa ei voida perustella puhetta ruumiista vain 
ulkoisena objektina. Ruumiin objektivointi on aina objektivointi eletystä 
ruumiista. Vaikka ruumista tarkasteltaisiin aliravitsemuksen aiheuttamien 
vaurioiden valossa, nämä vauriot ovat aina jossakin olemisen tilassa ja 
ajassa syntyneitä ja tästä näkökulmasta ruumis kohdataan tämän tutki-
muksen kontekstissa. Kotitaloustieteen piirissä ajatus objektiksi asete-

( 16 )   Ks. Parviaisen katsaus tähän suomalaiseen ruumis-keho-argumentointiin (Par-
viainen 2006, 69).

( 17 )   Muun muassa Jokinen (1996 ja 2005) sekä Utriainen (1999).
( 18 )   Merleau-Ponty määrittelee eletyn ruumiin (corps vivant) ruumiiksi, jonka koen 

tällä hetkellä. Tästä syntyvä ruumiin tietoisuus tunkeutuu ruumiiseen vallaten 
sen kokonaan. (Gallagher 2004, 268–269.) Ruumiin kaksipuoleisuus sisältyy siten 
eletyn ruumiin käsitteeseen.  
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tusta ruumiista hukkaa kotitalous-ilmiön mielen. Keho-ruumis-ajattelun 
kohdalla kyse on toki samasta ruumiista mutta erilaisista konstitutiivisista 
asenteista sen suhteen. Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä eletty 
ruumis. Eletty ruumis ulottuu sekä der Leib- että der Körber -käsitteiden 
fenomenologisten merkitysten aluille. Kuitenkin se, miten eletty ruumis 
-käsitettä tässä tutkimuksessa käytetään, vastaa lähinnä ”keho” eli der 
Leib merkityksiä. Jos jossakin yhteydessä halutaan korostaa ruumista fy-
siologisena ja biologisena, se ilmaistaan ruumis-objekti-käsitteellä. 

Tutkimuksen tässä osassa on pyritty mahdollisimman perusteellisesti 
tuomaan esille sitä näkökulmaa, joka tutkimuksessa ilmenee fenomenolo-
gisena asenteena. Asennetta on avattu ensin suhteessa kotitaloustieteen 
käsitteen määrittelyn perinteeseen. Sitten on kuljettu eksistentialistis-
fenomenologisen olemis-kysymyksen merkitykseen kotitaloustaidon ku-
vailemisen kannalta aina hermeneuttisen tulkitsemistoiminnan prosessissa 
syntyvään ymmärtämiseen. Osassa on kuvattu myös sitä, miten eletty ruu-
mis -käsite muokkaa maailmassaolemisen ymmärrystä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että ihmisen maailmassaoleminen nähdään eletyn ruumiin jossakin 
olemisena, mutta ei sitä, että ihminen korostuisi ensisijaisesti fysiologisena 
ja biologisena olevana. Tarkoitus ei ole ikään kuin heittää näkökulmaa 
dualistisesta, sielu-ruumis-jaottelusta suoraviivaisesti ruumiilliseen, jolloin 
ihmisen psyykkiset ja kognitiiviset prosessit olisivat toissijaisia. Tässä osassa 
kuvatut tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat asettuvat perustaksi seu-
raavassa osassa läpikäytävälle kotitaloustaidon analyysille. 
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IV ESIIN PURKAMINEN – KOTITALOUSTAIDON  
ILMENEMISEN ANALYYSI

On suhteellisen helppo tavoittaa ajatus siitä, miten kotitaloustaito mah-
dollistaa tietynlaisen kotitaloustoiminnan. Kotitaloustaito voidaan ym-
märtää keinona, välineenä tai kyvykkyytenä johonkin. Kotitaloustaidon 
ominaisuus välineenä tai keinona saavuttaa jotakin antaa sille merki-
tyksen osana kotitaloustoimintaa. Tämän tutkimuksen kotitaloustaidon 
analyysissa tavoitellaan kuitenkin ilmiötä itsessään. Analyysissa mennään 
siten välineellisyyden lähtökohtiin. Tutkimuksen neljäs osa kuvaa kotita-
loustaidon esiin purkamista tässä analyysissa (kuvio 5). 

Kuvio 5. Neljännen osan tehtävä osana tutkimuksen tulkitsemistoimintaa

Osassa neljä kotitaloustaitoa lähestytään ensin tarkastelemalla taito-
käsitettä. Näin kotitaloustaito hahmottuu yhdeksi osa-alueeksi laajan 
taito-ilmiön piirissä. Sitten kotitaloustaidon ilmenemistä kuvataan sen 
analyysista nousevien käsitteiden avulla. Kotitaloustaito ilmiönä asettuu 
rakenteeseen, jossa huoli ja toiseus ymmärretään kotitaloustaidon mah-
dollistavina sisäkäsitteinä ja tältä perustalta ilmenevät kotitaloustaidon 
ulottuvuudet: uudelleen tekeminen, emotionaalinen kokeminen, yhteen 
sovittaminen ja emansipaatio, kehäkäsitteinä. Ilmiön käsitteet eivät muo-
dosta hierarkkista kokonaisuutta, vaan ykseyden, jossa ymmärrys ilmiöstä 
lähtee sisältä kehälle laajenevana jatkumona. Vaikka kotitaloustaitoa 
kuvaavat käsitteet eivät asetu hierarkkisesti, on sisäkäsitteiden asema ul-
kokäsitteisiin nähden ikään kuin primäärinen. Tämä primäärisyys johtuu 
kysymisen ontologisesta lähtökohdasta.
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Taito osaamisena tai maailmasuhteena

Arkiajattelussa taitoon liittyy ajatus siitä, että joku osaa tehdä jotakin. Se, 
jolla on taito, on taitava kyseisen toiminnan alueella. Sanakirjan mukaan 
taito-sana on peräisin kreikan kielen sanasta tekhnē. Tekhnē tarkoittaa 
taitoa, käsityötä ja taitavuutta. Tekhnē käsitteenä pitää sisällään kaiken 
taidon, siis myös taiteen. Tekniikka ja teknologia ovat samaa alkuperää. 
(Uusi sivistyssanakirja 1998, 603.) Taidon yhteydessä joudutaan miettimään 
sen suhdetta tietoon. Kreikkalaisessa tiedon käsityksessä tieto ja taito 
ovat osittain toisiinsa sulautuvia (Sihvola 1992, 14). Tekijän tieto tai val-
mistajan tieto ilmenevät taitona, esimerkiksi rakentajan taitona rakentaa 
talo. Toisaalta taidolla on kuitenkin ollut tietoon nähden alistettu asema. 
Kreikkalaisen tradition mukaan tieto määritellään hyvin perustelluksi tosi 
uskomukseksi.1 Taito Aristoteleen määrittelyn mukaan on pysyvä järkipe-
räinen tekemisvalmius, jolloin taito tarkoittaa nimenomaan tekhnēä eli 
poiesis-toimintaan liittyvää taitoa. Taitoon liittyy valmius päätellä totuu-
denmukaisesti. Taito luokitellaan kuitenkin kuuluvaksi sielun harkitsevan 
osan valmiuksiin, ei teoreettisen osan valmiuksiin. Toisaalta Aristoteles 
erottaa tekemisvalmiudesta toimintavalmiuden, jolloin toiminta tässä liit-
tyy käytännölliseen järkeen eli fronesikseen. Käytännöllisen järkevyytensä 
avulla ihminen toimii siten kuin on hyvää ja hyödyllistä. Siihen liittyy har-
kintaa. Jos asiaa voidaan harkita, on sen suhteen oltava eri vaihtoehtoja. 
Tämä toisin olemisen mahdollisuus saattaa Aristoteleen sulkemaan käy-
tännöllisen järkevyyden tiedon ulkopuolelle. Tietämisessä on kyse asioista, 
jotka eivät voi olla toisin. (Nikomakhoksen etiikka 1140a–1140b; Sihvola 
1992, 25.)2 Latinan sana ars tarkoittaa myös kokonaisvaltaisesti taitoa, 
taidetta ja tiedettä (Uusi sivistyssanakirja 1998, 58). Englannin kielessä 
art-sanalla viitataan myös taitoon (skill) sekä muun muassa kyvykkyyteen, 
kykenevyyteen, neuvokkuuteen ja siihen, että tiedetään miten (New Ox-
ford Thesaurus of English 2000, 50). Sanakirjasta löytyy myös viittaus siitä, 
että art-sanan vanha runollinen muoto tarkoittaa yksikön toisen persoo-
nan olla-verbiä (thou art = sinä olet) (Englantilais-Suomalainen Suursa-
nakirja 1974, 44). Taito-sanan lyhyt historia ja etymologia avaa sitä, että 
on mahdollista ymmärtää taito tekemiseen liittyvänä osaamisena, mutta 

( 1 )   Platonin dialogissa Faidros esitetään ajatus ideasta, joka on monista havain-
noista päättelemällä muodostettu kokonaisuus. Tieto liittyy ideoiden maail-
maan ja rationaalisen toiminnan tuloksena eroaa siten oleellisesti havainnosta 
ja näin ollen kokemuksesta. Tieto tavoittelee ideoiden maailman jumalallista 
alkuperää. (Faidros 249c.) Myös dialogissa Theaitetos käsitellään laajasti tätä 
tiedon problematiikkaa (Theaitetos 200a–210d). 

( 2 )   Kotitaloustaito ei tämän Aristoteleen käytännöllisen järkevyyden valossa voi 
olla totuuteen nähden tiedon kaltaista. Kotitaloustaito tulee tulkituksi asiaksi, 
joka syntyy välttämättä tai luonnon mukaan ja siinä on aina kyse hyvän elä-
män tavoittelusta. Kotitaloustaito on siten käytännöllisen järkevyyden ilmen-
tymää.
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myös olemisen kautta ilmenevänä asiana. Taitoa ei tarvitse lähestyä pelk-
känä omaisuutena, ominaisuutena tai välineenä. Seuraavaksi jatketaan 
vielä taidon taustoittamista antiikin fi losofi an lähtökohdista sekä kytke-
tään tutkimuksen taito-ajattelu eksistentialistisen fenomenologian pe-
rustaan.  

Aristoteelinen fi losofi a katsoo aistimisen olevan ihmisen tiedon pe-
rustana. Aistituista asioista syntyy muistikuvia ja muistikuvista kokemuk-
sia. Kokemus puolestaan synnyttää tiedon ja taidon. ”Taito syntyy, kun 
useista kokemukseen kuuluvista huomioista muodostuu yksi samanlaisia 
asioita koskeva yleiskäsitys.” (Metafysiikka 981a 5.) Taito on siis yksittäi-
sistä samansisältöisistä kokemuksista yleistetty kyky toimia. Kokemus on 
tietoa yksittäisistä asioista, mutta taito on tietoa yleisistä periaatteista. 
Kokemuksesta tiedetään tosiasiat, mutta taitava tietää syyt. Taidon haltija 
osaa myös opettaa taidon toiselle – koska tietää syyt – mutta kokemuksen 
omaava ei tähän kykene. Siksi taito on enemmän tiedon kaltainen kuin 
kokemus. Aistimukset yksinään eivät sisällä viisautta, sillä ne kertovat vain 
miten asia on, kuten sen, että tuli on kuuma. Aistimukset viestittävät yk-
sittäisiä asioita. (Metafysiikka 981a 15–981b 10.)

Filosofi an historiassa taito-käsitys on nojannut hyvin pitkälle juuri tä-
hän aristoteeliseen perinteeseen. Yhteiskunnassa on kuitenkin eri aikoina 
ollut erilaisia arvopainotuksia, jolloin myös taidon asema on heilahdellut. 
Renessanssin aikana (noin 1350–1600-luvuilla) fi losofi an painopisteissä 
tapahtui lukuisia muutoksia ja tämä heijastui myös käsitykseen taidosta. 
Myös yhteiskunta tuli murrokseen, jossa ihminen ajattelevana yksilönä 
alkoi tulla keskeisempään asemaan kuin mitä se oli ollut keskiajan juma-
lallista totuutta korostavana aikana. Tiedonkäsitys alkoi vähitellen muut-
tua stabiilista kasvavaan ja kehittyvään. (Mikkeli 1998, 161–162.) Taitojen 
kannalta antiikin ajan lisäksi renessanssiajan humanistinen suuntaus oli 
mielenkiintoinen. Humanismi ihannoi antiikin kirjallisuuden kuvaamaa 
vapaata ja itsenäistä ihmistä. Ihmisen tulisi oppia tuntemaan oma luon-
teensa ihmisenä. Renessanssiajan humanistit halusivat sisällyttää fi loso-
fi aan moraalisen ulottuvuuden ja katsoivat, että keskiaikana vakiintunut 
skolastinen yliopistofi losofi a oli muodollista ja etääntynyt kaikkein tär-
keimmistä kysymyksistä. Humanistit korostivat retoriikan, etiikan, poli-
tiikan ja historian merkitystä kulttuurin osana. Käytännöllinen järkevyys 
nostettiin teoreettisen järjen edelle. Espanjalainen humanisti Vives totesi, 
että ihminen tietää jotakin vasta sitten, kun hän osaa tehdä tai valmis-
taa. (Mt. 162, 178.) Tässä näkemyksessä voidaan nähdä taidon ja tiedon 
yhteen kietoutuminen, mutta tietäminen voidaan myös tulkita taitami-
selle alisteiseksi. 

Heidegger tunsi hyvin antiikin tieto- ja taitofi losofi an ja kulki tässä 
maastossa taitavasti kohti omaa fenomenologista tekhnē-käsitystään. 
Heideggerille tekhnē-sanalla on erityinen merkitys. Hänen mukaansa se 
ei tarkoita minkäänlaista käytännöllistä aikaansaantia, ei liioin käsityötä 
tai taidetta eikä teknistä osaamista. Hänen mukaansa tekhnē tarkoit-
taa eräänlaista tietämisen tapaa. Tämä tietämisen tapa on näkemistä 
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 näkemisen laajassa merkityksessä, tietämistä läsnäolevana. Kreikkalaisessa 
ajattelussa alētheia ilmaisee tämän tietämisen tavan olemuksen – se on 
olevan paljastumista. Alētheia kannattelee kaikkea suhtautumista ole-
vaan, jolloin tietäminen voi ilmetä siinä tietämisenä, ei siitä tietämisenä. 
(Heidegger 1995, 61–62.) Taito näin ymmärrettynä, tässä tekhnēn merki-
tyksessä, siirtää tarkastelun pois tekniikasta tai teknisestä toteuttamisesta. 
Taito ilmenee siinä, että tekemisessä ja tekemisen kautta syntyy jotakin, 
joka paljastaa siinä kohtaa, tapahtumisessaan, jotakin olemuksestaan. 
Parviainen kuvaa tekhnēä siten, että se on jonkin paljastumista sellaisesta 
materiaalista, jossa sijaitsee potentiaaleja. Potentiaalissa on mahdollisuus 
ikään kuin idullaan ja tekhnē saattaa sen esiin. (Parviainen 2006, 217.)  

Hän laulaa ne kevätjuhlassa paremmin kuin koskaan on laulanut. On 
kuin siirtyisi oman äänensä sisälle, soluisi ja pulppuisi, ääntä ei enää 
kuule vaan tuntee, kaiken tietää edeltä niin kuin näkisi äänen edessään 
eikä hän välitä edes vaikka korkeissa kohdissa joku läheltä tyrskähtää, 
hän tietää osaavansa, ne itse eivät osaa, ääni on nyt vailla risahduksia 
ja sileä kuin valkoinen silla. (Jalonen 1989, 18.) 

Tekhnē tietämisen tapana antaa taito-käsitteelle mielenkiintoisen nä-
kökulman. Esimerkiksi musiikin alueella voi maallikkokin hyvin havaita, 
että pelkkä tekninen taituruus ei tee muusikosta loistavaa muusikkoa. 
Esimerkiksi toisen sävellys on toista puhuttelevampi, sielukkaampi ja näin 
ollen parempi. Taitava säveltäjä luo teokseensa näkymättömän punoksen, 
joka aukaisee kuulijalle kohdan kokea teoksen sanoma, merkitys, olemus 
– tai miksi kukin sitä haluaa nimittää. Teknisesti ja oikeaoppisesti raken-
nettu sävellysteos ei välttämättä puhuttele kuulijaa, vaan se kohdataan 
vain siistinä sävellystyönä. Heidegger korostaa tekhnē-sanan kreikkalai-
sen alkuperän mukaan juuri tuota tekemättömyyden merkitystä ja tietä-
misenä olevan esiintuomista. Tässä yhteydessä Heidegger pohtii tekhnēä 
nimenomaan taiteen ominaisuutena. Taiteilija luodessaan taideteosta 
on juuri tällaisen tietämisen äärellä, jossa teos antaa paikan totuuden ta-
pahtumiselle. Heideggerin mukaan käsityön kohdalla on toisin. Käsityö 
Heideggerin tarkastelussa on tarvikkeiden valmistamista eikä se koskaan 
aiheuta totuuden tapahtumista. Tarvikkeen valmistamisessa toteutuu sen 
sijaan soveliaisuus. Tarvike materiaalina katoaa valmiin tuotteen sove-
liaisuuteen.3 (Heidegger 1995, 62, 67.) Heideggerin ajattelun mukaan 
tulkittuna kotitaloustaito olisi juuri soveliaisuuden toteutumisen paikka, 
mutta kotitaloustoiminnan luonne ei selity pelkästään valmistamisen nä-
kökulmasta, ja tämä antaa myös kotitaloustaidolle laajemmalle ulottuvan 
luonteen. Heideggerin taito-käsitystä vasten voi kuitenkin pohtia sitä, 

( 3 )   Soveliaisuuden käsite liittyy Heideggerin käsilläolevuuden teemaan, jota käsi-
tellään tarkemmin tämän osan luvussa Käsilläolevuus välineen välineellisyyden 
paljastumisen paikkana.



IV Esiin purkaminen – kotitaloustaidon ilmenemisen analyysi 63

milloin osaaminen muuttuu taitamiseksi tai taidoksi. Edelliseen vedoten 
taito ilmenee silloin, kun toiminnassa saavutetaan kohta, jossa oleva pal-
jastuu sen olemismoduksen mukaisesti: joko siis totuuden tapahtumisena 
tai soveliaisuutena. Vaikka kotitaloustaito on luonteeltaan hyvin erilaista 
kuin taiteen tekemisen taito, ainakin tässä Heideggerin luomassa teo-
reettisessa kehyksessä ymmärrettynä on se kuitenkin olevan olemisen il-
menemisen eri modusten4 ainutlaatuinen yhteen kietoutumisen paikka. 
Tämän tutkimuksen analyysissa kotitaloustaito luo paikan niin totuuden 
kuin soveliaisuudenkin tapahtumiselle.

Dreyfus on pohtinut taitoa fenomenologisen fi losofi an lähtökohdista. 
Hän tarkastelee taitoa intentionaalisen siteen (intentional arc) ja maksi-
maalisen otteen (maximum grip) käsitteiden avulla. Hän lähtee siitä, että 
kun ihminen oppii jonkin taidon, se ei ilmene mielen representaationa, 
ikään kuin opeteltuna mallista, josta on jäänyt mieleen ”kaava”, jota 
noudattamalla taito osataan. Dreyfusin mukaan taito on ”varastoituna” 
ihmisessä ja sen tapahtuminen toiminnassa ei edellytä mielentasoista rep-
resentaatiota. Intentionaalinen side sitoo toimijan ja maailman niin lujasti 
yhteen, että tilaa ei jää irrottautumiselle pelkkään mentaaliseen proses-
siin. Maksimaalinen ote kuvaa ihmisen ruumiillista maailmassa olemista. 
Taitava ihminen saavuttaa toimiessaan tasapainon tunteen. Ruumiin liike, 
aistiminen, havainto, ympäristö, kaikki nämä muodostavat yhdessä har-
monisen kokonaisuuden, joka on viesti maksimaalisesta otteesta. Ihmi-
sellä on taipumus hakea tätä hyvää otetta maailmasta. Haemme ikään 
kuin sopivaa etäisyyttä kohteeseen, jotta se näyttäytyisi kokonaisuutena, 
ei liian pienenä tai liian läheltä nähtynä yksityiskohtana. Taitava toimija 
on löytänyt maksimaalisen otteen maailmasta toiminnassaan. Taito mah-
dollistaa ruumiillisen ”sulautumisen” maailmaan. Ihminen on kuin ham-
mastettuna rattaissa, joka pyörittää olemassaolon kokemusta. (Dreyfus 
2005, 1, 11–12.)  

He menivät, lapsi edellä, hän perässä, pikkuruista mäkeä ylös, lapsi 
osasi, aivan kuin äidin tieto olisi tallentunut Ellenin sijasta siihen. Ala-
mäessä lapsi pysyi pystyssä yhdellä kehotuksella notkistaa polvet, se 
kiljui riemusta: tätä on hiihtäminen!     
   Nyt hiihtäminen oli lapsessa. (Tapola 2002, 161.) 

Dreyfusin käsitys taitojen omaksumisesta nojaa vahvasti Merleau-
 Pontyn ajatukseen eletystä ruumiista. Taidot syntyvät toimimalla tilan-
teissa eri asioiden ja olioiden kanssa. Näissä tilanteissa ihminen ruumiilli-
sena tulee vaikutetuksi sen suhteen, miten asiat meille ilmenevät. Tämä 
ilmeneminen puolestaan vaatii vastauksen, johon tilanteessa osallisina 
vastaamme. Ihminen on inkarnoituneena maailmassa yhdessä muiden 

( 4 )   Modus (lat.) tarkoittaa tapaa tai laatua. Se viittaa myös substanssin olotilaan, 
joka poikkeaa pysyvästä olotilasta (Uusi sivistyssanakirja 1998, 416).
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olioiden kanssa, ja tässä tilanteessa taitojen kehittyminen muuttaa suh-
dettamme maailmaan. Tämä taitojen kehittymisen aiheuttama muutos 
on Dreyfusin mielestä mielenkiintoinen ja keskeinen kysymys (Dreyfus 
2005, 1). Merleau-Pontyn käsitys intentionaalisuudesta korostaa ihmisen 
ja maailman jatkuvaa vastavuoroisuutta. Aistiminen ja havaintomme joh-
tuvat ympäröivästä maailmasta ja suhteestamme siihen. Havainto tuottaa 
tietynlaisia kokemuksia ja reaktioita, jotka taas puolestaan vaikuttavat 
havaittuun maailmaan. Tämä kierto ei kuitenkaan ole mikään passiivinen 
ärsyke–reaktio-malli, vaan olemme vaikuttuneita maailmassa siitä pers-
pektiivistä, jossa kulloinkin olemme. Dreyfusin käsityksen mukaan juuri 
taitojen kehittymisellä on vaikutusta siihen, minkälainen perspektiivi kul-
loinkin syntyy. (Mt. 8.) Hän erottaa viisi erilaista taitojen kehittymisen ta-
soa. Kukin taso kuvaa ihmisen suhdetta maailmaan ja siten siihen, miten 
reagoimme kulloisenkin perspektiivin synnyttämään kokemukseen. Taidon 
kehittyessä tasolta toiselle (noviisi, edistynyt aloittelija, pätevä, taitava ja 
asiantuntija) suhde toimintaan muuttuu.5 Toiminta koetaan viimein va-
kaana taitavan toiminnan soljumisena, joka vastaa kokemukseen kulloi-
sestakin tilanteesta. (Mt. 12.) Kun taidossa on saavutettu maailmasuhde, 
jossa maksimaalinen ote johtaa tasapainon ja harmonian tapahtumiseen, 
on myös elettynä ruumiina oleminen ikään kuin ruumiillisuuden piilottu-
mista, jolloin ruumiillisuutta ja ruumiin liikettä ei enää ajatella tietoisesti. 
Taidon hallinta antaa tilan esiobjektiiviselle kokemiselle ja ruumiillisuu-
den hiljaiselle tiedolle. Toiminta tapahtuu ilman vaiheiden ulkoistamista, 
ilman refl ektointia, ilman eksplisiittisen ruumiin tiedostamista. Esimerkiksi 
taitava omenapiirakan tekijä ei piirakkaa tehdessään mieti omenan kuori-
mista, vaan tietoisuus on sulautuneena olemiseen osana piirakan valmis-
tumisen tapahtumaa. Tilanne on toisin noviisin ja aloittelijan kohdalla, 
jolloin oma ruumiillisuus pitää tiedostaa ja ajatella sitä omana ruumiina, 
joka tavoittelee tiettyä toimintatapaa – esimerkiksi kuorimaveitsen suju-
vaa ja turvallista käyttöä. (Vrt. Gallagher 2004, 277.) 

 Seuraavaksi lähdetään purkamaan esiin kotitaloustaidon alkuperää. 
Ensiksi kuvataan kotitaloustaitoa sellaisena kuin se analyysin tässä vai-
heessa paljastuu. Sen jälkeen tarkastellaan siinä olevia ulottuvuuksia. 
Näiksi ulottuvuuksiksi nousevat uudelleen tekeminen, emotionaalisuus, 
yhteen sovittaminen ja emansipaatio. Lähtökohtana toimii ontologinen 
kysymys: ”millä tavalla kotitaloustaito on?” Olemisen perustalta löytyy 
akseli, kotitaloustaidon mahdollistaja, jonka tunnistaminen on koko koti-
taloustaidon ilmenemisen ymmärtämisen kannalta keskeinen. Ulottu-

( 5 )   Taidon kuvaaminen tasoina sulkee sisäänsä ajatuksen taidon ulkopuolisesta 
auktoriteetista. On olemassa jokin parhaaksi todettu taitavuus, ja taito aset-
tuu hierarkkisesti eriasteiseksi suhteessa tähän parhaaseen. (Vrt. Varto 1995, 
336–337; Vadén 2006, 77.) Ajatus taidon eriasteista ei asetu kuitenkaan tämän 
tutkimuksen taito-argumentaatiossa merkitseväksi. Sen sijaan merkittävää on 
taidon muuttumisen tarkastelu maailmasuhteen näkökulmasta.    
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vuuksien analyysissa on erotettavissa kolme elementtiä: arkikokemus,6 
koti taloustieteellinen tai muu arjen tutkimus sekä fenomenologisen fi -
losofi an teoria. Nämä kolme elementtiä kietoutuvat yhteen tulkinnassa, 
josta kiteytyy tämän tutkimuksen ymmärrys kotitaloustaidosta. 

Kotitaloustaito – väline vai mahdollistaja

Kotitalousoppiainetta voidaan pitää mitä suurimmassa määrin taito-
aineena. Kuitenkin, kun koulutuksen piirissä puhutaan taito- ja taide-
aineista, kotitaloutta ei useinkaan lueta tähän ryhmään. Tämä näkyy esi-
merkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, jossa taito- ja 
taideaineisiin viitattaessa tarkoitetaan yleensä musiikkia, kuvataidetta, 
käsityötä ja liikuntaa (OPS 2004, 163–164). Tämä selittyy osin sillä, että 
kotitalous on oppiaineena vain seitsemännellä luokalla sekä valinnaisena 
kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla, kun taas muut taito- ja taide-
aineet ovat mukana myös alaluokilla. Kotitalous kuuluu tähän ryhmään 
siis vain osissa opetussuunnitelman viittauksista. Toisaalta on hyvä, että 
kotitaloutta ei kategorisesti määritetä taito- ja taideaineiden ryhmään. 
Kotitaloutta ei ole syytä leimata pelkästään taitoaineeksi. Kotitalous on 
laaja-alainen oppiaine, jota ehkä paremmin kuvaisi luonnehdinta elämi-
sen tieto-taidosta. Kotitalousoppiaineen tarkastelu suhteessa taito- ja tai-
deaine-käsitteeseen herättää kuitenkin ajatuksen siitä, onko kotitalouden 
tunneilla opetettava taito olemukseltaan jollakin tavalla erilainen taito 
kuin käsityö-, musiikki- tai liikuntataito eli mikä on kotitaloudessa taidon 
luonne. Taidon luonne on keskeinen kysymys tällä hetkellä sekä kotita-
loustieteen että käsityötieteen tutkijoiden keskuudessa.7

Taidolla on joka tapauksessa keskeinen asema kotitaloustieteessä. Ko-
titalous-oppiaineen keskeinen tavoite on opettaa arjen hallinnan taitoja, 
ja kotitaloustaito on määritetty myös yhdeksi kotitaloustieteen tutkimuk-
sen kohteeksi. Arkikäsityksenkin mukaan arjen hallinta edellyttää erilai-
sia arkitaitoja: pitää osata ruoanvalmistusta, pyykinpesua ja siivouksen 
perustekniikat. Kotitaloustieteen ja -oppiaineen historia kertoo sen, että 
kotitaloustaidolla on leimallisesti yhteiskunnallinen luonne. Tämä tuo ko-
titaloustoimintaan taidon lisäksi muitakin ulottuvuuksia, mutta vaikuttaa 
myös siihen, miten kotitaloustaito ymmärretään. 

( 6 )   Arkikokemuksella tarkoitetaan tutkijan omaa kokemusta kotitaloustaidosta 
sekä sitä tutkimusaineistoa, joka on mukana kaunokirjallisuuden, runouden ja 
ryhmäkeskustelun kautta.

( 7 )   Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksella toimii taito-
 projekti, jossa kotitaloustieteen ja käsityötieteen tutkijat tuovat yhteen alojensa 
taitotutkimusta.  
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Kotitaloustaito saa sisältönsä kotitaloustoiminnassa.8 Useasti, kun pu-
hutaan kotitaloustaidosta tai arjen hallinnan taidoista, viitataan suoraan 
kotitaloustoimintaan. Esimerkiksi Myllykangas määrittelee kotitalous-
opetuksen arviointikäytäntöjä tarkastelevassa väitöskirjassaan kotitalous-
taidot valmiuksiksi, joiden avulla ihminen selviytyy arjen hallinnasta. Ko-
titaloustaidot tarkentavat kotitaloustoimintaa. (Myllykangas 2002, 154.) 
Kotitaloustaidot voidaan Myllykankaan ajattelussaan tulkita toiminnan 
valmiuksiksi ja jollakin tavalla kognitiivisesti toimintaa jäsentäviksi omi-
naisuuksiksi. Tähän viittaa hänen ajatuksensa siitä, että kotitaloustai-
dot toimivat ajattelun välineenä refl ektoitaessa kotitaloustaitoihin sisäl-
tyviä ajattelu- ja toimintamalleja. (Mt. 2002, 154.) Tässä tutkimuksessa 
kotitalous toiminta ja kotitaloustaito kulkevat rinnan ja sisäkkäin, sillä ne 
ymmärretään saman ilmiön, kotitalous-ilmiön, ilmentymiä. Kotitaloustoi-
minta, kuten leivän leipominen tai paistovalmiin patongin kypsentäminen 
aterialle, ymmärretään kotitaloustaitona: leipomistekniikan hallintana tai 
pakkauksen paisto-ohjeiden ymmärtämisenä ja noudattamisena sekä lei-
vän tuomisena osaksi ateriaa, ja kotitaloustaito puolestaan ymmärretään 
kotitaloustoimintana. 

Heidegger on kirjoituksessaan taideteoksen alkuperästä (Heidegger 
1995) pohtinut taiteen, taideteoksen ja taiteilijan suhdetta. Seuraavaksi 
käytettään tätä Heideggerin tulkintaa selventämään käsitystä kotitalous-
taidon ja kotitaloustoiminnan yhteenkietoutumisesta. Heidegger käsit-
telee kysymystä taiteen ja taideteoksen alkuperästä siten, että päätyy 
ainoana vaihtoehtona löytää vastaus astua rohkeasti kehään, jossa taide 
selittyy teoksesta ja teos taiteesta. Tätä kehään astumista hän pitää ajat-
telun voimana, ei ongelmana. (Heidegger 1995, 14.) Heidegger ei oikeuta 
totuttuja tapoja lähestyä taideteoksen alkuperää. Tällaisena totuttuna 
tapana hän pitää muun muassa teoksen määrittämistä tuntomerkkien 
kautta, jotka kasaantuvat olemassa olevan taideteoksen olemuksen yti-
men ympärille. Tämä lähestymisen tapa perustuu alun perin kreikkalai-
sen perinteen käsitykseen olevan olemisesta ”läsnäolevana”. Heidegge-
rin mukaan läsnäolevan merkitys on kuitenkin muuttunut latinan kielen 
käännöksen ja käsitteen länsimaiseen fi losofi aan omaksumisen myötä. 
Merkitys ei ole enää yhteydessä tähän alkuperäiseen läsnäolevuuden ko-
kemukseen.9 Taideteos olisi tässä valossa pelkkä tuntomerkkiensä kantaja. 
(Mt. 19–21.)    

( 8 )   Taidon ja toiminnan yhteys tulee esille myös Knuuttilan tutkimuksessa, jossa hän 
tuo esille sen, miten keittämisen taito on yhtä aikaa sekä taitavaa mekaanista 
suorittamista että toimintaa. Hän kuvaa keittämisen taitoa kulttuuriseksi tietä-
miseksi, teknisiksi sovellutuksiksi sekä esineen tuottamiseksi elämisen erilaisiin 
tilanteisiin ja tarpeisiin. (Knuuttila 2006, 33.)

( 9 )   Heideggerin kielikäsitystä voidaan pitää historiallisena. Tämä tarkoittaa sitä, 
että sanat ja lauseet kantavat itsessään merkityskokonaisuuksia ja ymmärtämi-
sen malleja. Pyrkimys muuttaa ajattelua tarkoittaa pyrkimystä muuttaa kieltä, 
ja tämä toimii myös toisessa suunnassa. Seurauksena on ollut muun muassa 
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Taideteoksen ominaisuuksien analysointi ja eritteleminen johtaa sen 
teosmaisuuden kannalta mielettömään lopputulokseen. Materiaali, vaikka 
kivi, voidaan analysoida aineena, väri voidaan analysoida fysiikan kä-
sittein, mutta näissä analyyseissa ei paljastu kiven kivimäisyys tai värien 
loisto. Laskeva selittäminen, joka voi olla muun muassa teknis-tieteellistä 
asioiden hallitsemista, ei johdata taideteoksen alkuperän äärelle. Päinvas-
toin se peittää sen (Heidegger 1995, 47). Tämän ajattelun kautta valottuu 
myös kotitaloustoiminnan ja kotitaloustaidon ykseyden idea. Toiminnan 
vaiheiden erittelyn analyysi tai taidon avaaminen liikkeiksi, ajatuskuvi-
oiksi tai ymmärryksen tasoiksi eivät kerro juurikaan siitä, miten kotita-
loustaito asettuu osaksi kotitaloustoiminnasta syntyvää ihmisen arkea. 
Kotitaloustaidon mieli (olemisen tapa) ei paljastu. Olemisen tavasta ir-
rottautuminen vie tarkastelun tosiasioihin,10 ja se, mikä on olemassa mie-
lenä, asenteina tai tunteina, jää ulkopuolelle. Tieteellisenä lähtökohtana 
tämä olisi huojuttamassa näkökulmaa kohti dualistista ihmiskäsitystä ja 
etäännyttämässä tieteen dialogisesta tavoitteesta (ks. osa kaksi, kappale 
Kotitaloustiede dialogisena tieteenä).

  Kotitaloustaitoa ei ole systemaattisesti määritelty kotitaloustieteessä. 
Kotitaloustoiminnan kuvaamisen yhteydessä on kuitenkin määritetty toi-
minnalle ominaisuuksia, joita voi pitää myös taidon luonnehdintoina. 
Esimerkiksi Haverinen tarkastelee arjen hallinnan tasojen ilmenemistä 
käytännön taitojen tasolla. Hän jaottelee tasot osaavaksi, taitavaksi ja 
ymmärtäväksi arjen hallinnan tasoksi. Tasoluokittelun pohjana vaikutta-
vat muun muassa Habermasin tiedonintressit ja Mezirowin refl ektiopro-
sessiin liittyvä ajattelu. (Haverinen 1996, 161–163.) Näin ollen Haverisen 
arjen hallinnan tasot perustuvat rationaaliseen prosessointiin, jolloin tai-
don kehittyminen on pitkälle ymmärryksen ja ajattelun taitojen lisään-
tymistä. Haverisen analyysi auttaa sijoittamaan toiminnassa ilmenevän 
taidon tietynlaiseen rationaaliseen prosessoinnin vaiheeseen, mutta ei 
pureudu sinänsä taidon mieleen ja merkitykseen ihmisen olemisen kan-
nalta. Myllykangas on päätynyt kotitalousopetuksen arviointikäytäntöjen 
kehittämisen yhteydessä luokitukseen, jossa erotetaan tiedonhankinta- ja 
tiedonkäsittelytaidot, käytännön toimintataidot sekä yhteistyö- ja vuo-
rovaikutustaidot. Näiden taitojen hallinnan kautta voidaan saavuttaa 
tunne arjen hallinnasta. (Myllykangas 2002, 160.) Tämän jaottelun koh-
dalla pitää kuitenkin muistaa, että kyseisen tutkimuksen tarkoituksena 
on ollut nimenomaan kehittää kotitalousopetuksen arviointia eli antaa 
opettajalle välineitä arviointiin. Tavoitteena ei ole ollut kotitaloustaidon 
luonteen analyysi.

se, että kreikkalaisen ajattelun kääntäminen latinan kielelle on aiheuttanut 
sanojen merkitysten muuttumista. Näin on käynyt ”läsnäolevuuden” käsitteelle. 
(Vadén 2004, 26.)

( 10 )   Tosiasia viittaa tässä käsitykseen, jossa tosiasia perustuu lauseen ja maailman 
väliseen viittaussuhteeseen.
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Kotitaloustaito on runsaine merkityssisältöineen ja situationaalisuu-
tensa vuoksi melko vaikeasti kiteytettävissä, mikäli sitä lähestytään pe-
rinteisen käsitteen määrittelyn kautta. Tällä perinteisellä tavalla tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä sitä, että kotitaloustaito pyritään määrittämään 
suhteessa ulkopuoliseen. Kotitaloustoimintaan liittyy muun muassa tapoja 
ja tottumuksia sekä käsityksiä siitä, miten asiat pitäisi tehdä, jotta arjesta 
selviytyminen olisi mahdollisimman jouhevaa.11 Kotitaloustaito nähdään 
usein myös sellaisena tapana tehdä asioita, joka tähtää hyvän elämän kri-
teerien täyttymiseen. Esimerkiksi Myllykangas ankkuroi käsityksensä ko-
titaloustaidosta lähtökohtaan, jossa tunnustetaan hyvän elämän ideaalin 
olemassaolo. Tämä ideaali on ihmisen ulkopuolella ja kotitaloustaidolla 
tavoitellaan ideaalin toteutumista (Myllykangas 2002, 157). Näkemys on 
platonistinen ja antaa mahdollisuuden ymmärtää kotitaloustaito välineel-
lisenä ja normatiivisena. Kuitenkin Myllykangas viittaa kotitaloustaitojen 
avulla saavutettavaan tunteeseen arjen hallinnasta. Kotitaloustaitoa ei 
siten voidakaan kokonaan määrittää sen mukaan, mikä on tiedon, taita-
misen ja vuorovaikutustaitojen taso. Mukaan tulee myös tunne selviytymi-
sestä. Koska tässä tutkimuksessa kotitaloustaidon välineellisyyden kautta 
tuleva kausaaliajattelu ei saa tukea olemassaolon ykseydestä ja sen aset-
tumisesta toiminnan prinsiipiksi, nähdään kotitaloustaitoon liittyvien ta-
pojen ja tottumusten kertovan lähinnä sen yhteisöllisestä ja sosiaalisesta 
luonteesta. Kotitaloustaito on tässä mielessä kotitaloustoiminnan yhtei-
sesti jaettu ulottuvuus. Kotitaloustaidossa voidaan nähdä toisen ihmisen 
– toiseuden – merkitys toiminnalle.12 Kulttuuri kantaa itsessään kokemusta 
tiettyjen taitojen tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä. Tässä mielessä 
kotitaloustaito on kulttuurinen ilmiö. Kotitaloustaidon kautta varmistuu 
tietty jatkuvuus, joskin tässä kulttuurisessa taidon siirtymisessä on tapah-
tunut historiallisesti tarkasteltuna muutosta (ks. Knuuttila 2006, 31–32).  

Seuraavassa kuvaillaan joukko kotitaloustaitoa määrittäviä piirteitä, 
jotta se voisi ikään kuin kohota kotitaloustoiminnasta tunnistettavaksi, 
siitä kuitenkaan irtoamatta. Kuvailu perustuu siihen synteesiin, joka on 
tapahtunut tutkimuksen kuluessa arkiajattelun, tiedeyhteisössä käytyjen 
keskustelujen ja tutkimuksen tekemisen tuloksena. Kuvaaminen asettuu 
tulkitsemistoiminnassa vaiheeseen, jossa se ei enää ole puhtaasti esiym-
märrys, mutta ei vielä myöskään tutkimuksen fenomenologisen teorian 
kirkastama ymmärrys. Kuvaus on ikään kuin linssi, jonka läpi on katsottu 
kotitaloustaitoa kotitaloustieteen historiasta käsin ja josta nyt katse suun-
nataan tulevaan.

( 11 )   Muun muassa von Schweitzer viittaa tällaiseen ”pitäisi-kulttuuriin” käsitelles-
sään kotitaloustoiminnan feminististä luonnetta. Hänen mukaansa naiset hake-
vat itsensä ulkopuolelta ohjeita ja toimintatapoja, joita noudattamalla voidaan 
saavuttaa oikein toimiva arki. Epäonnistuminen saattaa aiheuttaa syyllisyyttä. 
(von Schweitzer 2006, 28–29.)

( 12 )   Toiseus muodostuu tutkimuksen keskeiseksi käsitteeksi kotitaloustaidon ilme-
nemisen ymmärtämisessä ja sitä käsitellään myöhemmin tässä luvussa.
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Arkikokemus synnyttää havainnon, jonka perusteella kotitaloustaitoa 
voidaan pitää toiminnassa paljastuvana kotitaloustoiminnan laatuna tai 
muotona. Asian voi tehdä hyvin tai huonommin, mutta pelkästään se, että 
on kotitaloustoimintaa, on osoitus jonkinlaisen taidon olemassaolosta. 
Kotitaloustaito eri ilmenemisen muodoissaan on luonteeltaan universaali. 
Se voidaan mieltää kaikkien kulttuurien kotitaloustoiminnan laatuna ja 
muotona. Kotitaloustaidon tarkoituksena on saattaa kotitaloustoiminta 
sellaiseen muotoon ja antaa sille sellainen laatu, että ihmisen arjesta sel-
viytyminen mahdollistuu. Kotitaloustaito auttaa yksilöä sellaiseen toimin-
taan, että hänen yhteisöllinen luonteensa ja kulttuuriin liittyneisyytensä 
voivat toteutua. Kotitaloustaito antaa yksilölle mahdollisuuden todentaa 
kotitaloustoimintaa siten, että se koetaan mielekkäänä. Toisin sanoen ko-
titaloustaito avaa kanavan olemisen tavalle, joka on kotitaloustoimintaa. 
Kotitaloustaito mahdollistaa siten yksilön itsetoteutuksen kotitaloustoi-
mintana, jolloin oleminen ihmisenä mahdollistuu. Näin mahdollistuu myös 
kotitaloustoimintaan liittyvien arvojen noudattamisen. 

Kotitaloustaitoa lähestyttäessä on arkiajattelussa vaikea irrottautua 
ajatuksesta, että on olemassa jokin normi siitä, mikä on kyllin hyvä koti-
taloustaito. Aikaisemmin tutkimuksen tehtävää määriteltäessä viitattiin 
kysymykseen, milloin kotitaloustaito on. Jos on olemassa hyvää ja vielä pa-
rempaa kotitaloustaitoa, on oltava myös taidottomuutta. Tämä on kuiten-
kin kysymyksenasettelu ja näkökulma, josta tässä tutkimuksessa halutaan 
irtaantua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että haluttaisiin sanoutua irti ko-
titaloustaidon aksiologisesta ulottuvuudesta. Se on mukana jo tutkimus-
kysymystenkin velvoittamana. Se, mitä tässä tutkimuksessa ei käsitellä, on 
taidon mittaaminen ja arvioiminen hyvyys tai taitavuus kriteerien kautta, 
suhteessa ulkopuolelta asetettuihin kriteereihin. Tässä tutkimuksessa kysy-
mys on siitä, millä tavalla kotitaloustaito ilmenee olemisessa. Merkityksel-
listä on se, että arjessa ilmenee kotitaloustoimintaa, jonka laatu ja muoto 
ovat niin hyvät kuin kussakin tilanteessa voi olla tai halutaan olevan. Ko-
titaloustaito suhteutuu olemisessa kaikkeen muuhun. Se ei voi olla jokin 
irrallinen tekemisen kriteeri, joka ohjaa ja hallitsee kotitaloustoimintaa ja 
tätä kautta määrittää ja normittaa sitä, miten meidän tulisi olemisemme 
rakentaa. Kotitaloustaidon ja kotitaloustoiminnan yhteenkietoutuminen 
tekee tässä yhteydessä normiajattelun mahdottomaksi. Mittaamisen idea 
edellyttäisi kotitaloustaidon lähestymistä siten, että sen kriteerit olisivat 
objektivoitavissa. Jostakin ulkopuolelta olisi löydettävä ne asiat ja se tieto, 
johon nähden toiminnassa toteutuvaa taitoa arvioidaan. Lähtökohta olisi 
siten tekninen.13 Kotitaloustaidon laadun mittaaminen ja arviointimahdol-
lisuuksien tutkiminen edellyttäisi toisenlaisia tutkimuskysymyksiä.  

( 13 )   Varto käsittelee tätä arvioinnin teknisyyttä artikkelissaan Aikuiskoulutuksen 
arvioinnin tehtävä ja ongelma. Hän tuo esille sen perustavan ristiriidan, joka 
vallitsee aikuiskoulutuksen tavoitteen ja arvioinnin toteuttamisen välillä. Kou-
lutuksen tavoitteena itseohjautuva oppija nostaa arvioinnin siitä kokemuksesta, 
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Sillai vaa saa arje pyörimää. Sit ku on tarpeeks taitoo ni se ei oo enää 
sitä arje pyärittämist, ko se menee… (RK 2003).

Kuten tässä tutkimuksessa on aiemmin jo todettu, kotitaloustaito ja 
kotitaloustoiminta ovat saman ilmiön, kotitalous-ilmiön, moduksia. Tämä 
ontologinen perusta vaikuttaa siihen, miten kotitaloustaitoa lähestytään. 
Lähestymisessä alkaa paljastua kokonaisuus, jossa olemisen ilmeneminen 
kotitaloustaitona voi ilmetä myös kotitaloustoimintana. Katsotaan aterian 
valmistamista aina ateriointihetken jakamiseen – ei pelkkiä aterian val-
mistamisen vaiheita tai valmista ateriaa, paidan silittämistä situatiossa – ei 
vain silityksen vaiheita tai sileää paitaa, lapsen kanssa käsien pesemistä 
– ei pelkkiä puhtaita käsiä. Tarkastelu on tapahtumisessa ja toiminnassa 
– ei yksittäisissä tuloksissa ja tuotoksissa (vrt. kuvio 4, osassa kaksi).14 Näin 
tarkasteltuna syntyy mahdollisuus nähdä koko kotitaloustaidon ilmene-
minen, jossa kotitaloustaidon mieli paljastuu, ei vain sen ulkoiset merkit. 
Tämä paljastuva mieli ei kuitenkaan sulje pois esimerkiksi taitavan ko-
titaloustoiminnan tuotosta. Tarkoituksena ei ole mitätöidä esimerkiksi 
aterian valmistamisessa syntyvän konkreettisen tuotoksen merkitystä tai 
yksittäisen toimenpiteen, vaikka lihan leikkaamisen merkitystä. Nämä ovat 
välttämättä osa kotitaloustoimintaa ja siten kotitaloustaitoa, ja keskeisiä 
esimerkiksi taidon kokonaisvaltaisessa oppimisessa. Kuitenkin fenomeno-
logisen asenteen valossa kotitaloustoiminnan kokonaisuudesta irrotet-
tuna ja irralleen jätettyinä ne menettävät kotitaloustoiminnan luonteen 
ja siten myös taitona nimenomaan kotitaloustaidon luonteen: esimerkiksi 
lihan leikkaamisesta paljastuisi vain tekniikka. 

Kotitalous-ilmiöön on liitetty ja liitetään toistuvasti ja pysyvästi tavoite 
ihmisen hyvinvoinnista. Tästä syystä myös kotitaloustaidon tarkastelu lii-
tetään hyvin tekemiseen ja hyvinvointiin. Jos hyvinvointi on uhattuna, 
ihminen silti pääsääntöisesti pyrkii selviämään päivästä toiseen. Voimme 
selittää tätä vastuullisuudella, elämän halulla tai vaikkapa vaistomaisella 
elämän suojelun vietillä. Muun muassa Ortega on tekniikan olemusta tar-

joka hänelle syntyy oppimisprosessissa. Kuitenkin ulkopuolelta tuleva ohjaus 
suuntaa arviointia siihen, että ”tulosta” pitää verrata annettuihin tavoitteisiin 
ja kriteereihin. Arviointi, jonka oli tarkoitus olla osa oppijan itselähtöistä op-
pimisprosessia, muuttuu tekniseksi ja hakee hierarkkisen muodon. Hierarkian 
huipulla on ulkopuolelta määritetty tieto. (Varto 1995, 335–337.) Tämä sama 
asetelmaongelma on tunnistettavissa myös tämän tutkimuksen pohjalta syn-
tyvän kotitaloustaito-käsityksen ja koulussa suoritettavan arviointitehtävän 
välillä. Tässä tutkimuksessa tätä ongelmaa ei kuitenkaan sen tunnistamista 
enempää käsitellä.  

( 14 )   Vrt. Himanka kuvaa fenomenologian olemusta esipuheessaan viitaten Husserlin 
Fenomenologian idea -teokseen. Hän tuo esille toiminnallisuuden merkityksen 
kuvaamalla menemistä luvuista laskemiseen, olevasta konstituutioon. (Himanka 
1995, 16.) 
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kastellessaan ottanut lähtökohdaksi ihmisen halun säilyä hengissä ja pyr-
kimyksen hyvinvointiin. Hän ei hyväksy tässä yhteydessä vaisto-selitystä, 
vaan viittaa siihen, miten ihmisen vaistot ovat lähes hävinneet ja miten 
järki ja tahto ohjaavat toimintaa. Hengissä pysyttelemisen ja hyvinvoin-
nin tavoittelun ongelma jää pitkälle vaille vastausta, ja Ortega lähtee liik-
keelle siitä, että ihminen yksinkertaisesti haluaa elää. Tämä halu johtaa 
sitten siihen moninaiseen toimintaan, jonka kautta luodaan hyvinvointia. 
(Ortega 2006, 8–9.) Tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle myös tuosta 
toteamuksesta, että ihminen haluaa elää ja toteutua ihmisenä. Tästä nou-
see se, että ihminen huolehtii itsestään, toisesta ja ympäristöstään. Huo-
lehtiminen ihmiseksi tulemisen osana on siten kotitaloustaidon kannalta 
keskeinen lähtökohta. Huolehtiminen ei kuitenkaan palaudu hyvinvoin-
nin tavoiteluun, vaan suuntautuu olemisen ontologiseen lähtökohtaan. 
Hyvä elämä kotitaloustoiminnan tavoitteena on asetelma, joka vaatisi 
aivan oman analyysinsa.  

Huolehtiminen on keskeinen käsite usealla eri tieteenalalla. Huoleh-
timiseen, hoivaan tai huolenpitoon liittyvää tutkimusta on tehty muun 
muassa hoitotieteen ja sosiaalitieteiden piirissä. Hoivatutkimuksella on 
erityisesti sosiaalitieteissä vankka asema. Hoivaa on käsitelty niin feminis-
tisissä kuin sosiaalipoliittisissa tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa hoiva 
liittyy yleensä johonkin laajempaan yhteiskunnalliseen kysymykseen, julki-
sen ja yksityisen tai palvelujärjestelmän problematiikkaan. Nykyään hoiva 
liitetään usein vanhustenhuoltoon, mutta se ulottuu laajasti kaikkeen 
hoivatyöhön, myös esimerkiksi lapsista huolehtimiseen. (Tedre 2004, 41.) 
Tässä tutkimuksessa huolehtimisen problematiikka olemisesta periyty-
vänä kiteytyy huoli-käsitteeseen. Huoli-käsite ammentaa merkityksensä 
Heideggerin olemisen fi losofi asta. Siksi se eroaa ratkaisevasti esimerkiksi 
hoiva-käsitteestä, joka sisältää ajatuksen riippuvuudesta ja avuttomuu-
desta. Tällöin hoiva suuntautuu jostakin johonkin, joltakin jonnekin, ja 
hoiva ymmärretään myös moraalisena kehyksenä, joka raamittaa hoivaan 
liittyvää toimintaa.15 Tämän tutkimuksen intressi on kohdistunut ensi-
vaiheessa kotitaloustaidon ontologiseen kysymiseen, ja siksi ymmärrystä 
haetaan kotitaloustaidon olemisen perustalta. Olemiskysymyksen kautta 
hahmotellaan sitä rakennekokonaisuutta, jossa ilmiö itse on. Seuraavaksi 
tarkennetaan katse tämän rakennekokonaisuuden eheyteen siihen koh-
taan, jossa aukeaa huolen (Sorge) analyysi. Heideggerin mukaan Daseini-
n16olemistapa on nimenomaan huoli (Heidegger 2000a, 65, 231), ja tämän 

( 15 )   Tässä viitataan hoivan määritelmään, jonka Julkunen esittää Suunnanmuutos-
teoksessaan. Julkunen määrittää hoivan osana julkisen sektorin huolenpidon 
etiikkaa. Hän viittaa hoivan olevan erityisesti feministinen ja eettinen periaate, 
joka sitoo hoivan ilmenemisen toimintaan ja sitä raamittavaan moraaliseen 
kehykseen. (Julkunen 2001, 250.)

( 16 )  Dasein on Heideggerin Oleminen ja aika -teoksessaan käyttämä termi ”täällä 
olemisesta”. Täälläolo on se kohta, jonka piirissä oleva voidaan kohdata. Das-
einin ontologiseen rakenteeseen kuuluu olemisymmärrys, joka antaa ihmisen 
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teeman merkitys asettuu tässä tutkimuksessa kotitaloustaidon ymmärtä-
misen kannalta keskeiseksi.

Heidegger päätyy teemoihin, joiden kautta hän avaa laajasti olemisen 
kysymystä. Yksi tällainen teema on juuri Daseinin oleminen huolena (Hei-
degger 2000a, 232). Huoli ei tarkoita samaa kuin huolestunut mieliala, 
eikä se kuvasta minän erityistä suhtautumistapaa itseensä, kuten huo-
lehtia itsestään tai toisista. Huolta ei voi palauttaa mihinkään ontiseen ja 
selittää sitä kautta. Sen sijaan se asettuu perusrakenteeksi siinä tavassa, 
miten ihminen on maailmassa. Perusrakenteensa vuoksi huoli asettaa 
ihmisen olevana kaiken muun olevan äärelle, olemaan yhdessä ja yhtä 
aikaa, ja tässä olemisessa oleminen itse on suhde. Heidegger kuvaa suh-
detta siten, että ihminen on olemisen paimen. Ihminen ei itse valitse tai 
ratkaise sitä, ilmeneekö oleva ja millä tavalla se ilmenee, mutta hänen on 
vartioitava olemisen totuutta. (Mt. 242, 246; Heidegger 2000b, 70.) Huolen 
perusrakenteesta nousee kaksi erilaista huolen modusta, huolehtiminen 
(Besorgen) ja huolehtiminen toisesta (Fürsorgen).

Huolehtiminen on olevan äärellä olemista,17 joka voi ilmetä esimerkiksi 
jonkin valmistamisena, hoitamisena, käyttämisenä, tarkastelemisena ja 
keskustelemisena. Tämä on sellaista olemista, joka ilmentää huolen toi-
minnan ja tuottamiemme artefaktien kautta. Se ei kuitenkaan sisällä aja-
tusta tulemisesta jonkun tykö omasta subjektiudesta, jonkun ottamista 
huolehdittavaksi. Huolen perusrakenteen vuoksi ihmisen oleminen sisäl-
tää aina suhteisuuden, ja siksi ennen kuin ihminen päättää tehdä vaikka 
hoivaavan teon, hänen olemisensa on jo täyttynyt huolehtimisesta. Huo-
lehtiminen ei ole siten havaitsemaamme puuhailua ja tekemistä, vaan 
olemisen tavan mahdollistavan tapahtumisen ilmenemistä. Kun kotita-
loustoimintaa tapahtuu esimerkiksi perheen arkisia askareita tehtäessä, 
tapahtuu se siksi, että perheen jäsenten oleminen yhdessä ja yhtä aikaa 
täyttyy huolehtimisesta. Tehdään askareita, koska olemisen perusraken-
teena on huolehtiminen, ei siksi, että tekemisen kautta olisimme jostakin 
huolehtivia. (Ks. Heidegger 2000a, 83, 89, 242; Heidegger 1996, 83, 237.) 

täälläololle ymmärrykseen suuntaavan luonteen. (Heidegger 2000a, 78, 230.) 
Dasein voidaan kääntää myös paikallaolemiseksi, sillä saksankielen sana das 
Da tarkoittaa paikkaa. Lehtinen on päätynyt tähän vaihtoehtoon Kirje Huma-
nismista -suomennoksessaan (Heidegger 2000b, 64). Voidaan siis ajatella, että 
Dasein tarkoittaa sellaista perusolemista, jossa tämä oleminen on subjekti itse ja 
joka pitää sisällään yhtenä olemisen muotona itse tuon olevan tutkimisen (Juti 
2001, 48–49). Heideggerin Dasein eroaa perinteisestä metafysiikan existentia- 
ja essentia-käsitteistä. Dasein tarkoittaa sitä, että ihminen on siten, että hän 
on olemisen aukeamaa. Dasein merkitsee olemisen totuudessa asumista. Se ei 
liity todellisuuteen aktuaalisena, objektin kokemuksena, erotettuna pelkästä 
mahdollisuudesta. (Heidegger 2000b, 66.)

( 17 )   Olevan äärellä oleminen viitta käsilläolevuuteen, jota käsitellään myöhemmin 
kappaleessa Käsilläolevuus välineen välineellisyyden paljastumisen paikkana. 
Käsilläolevuus on maailmassa olemisen tapa, jonka tapahtuessa oleminen täyt-
tyy huolehtimisesta.
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Huolehtiminen toisesta on puolestaan toisen kohtaamista siinä koh-
taa, jossa Dasein tapahtuu (Heidegger 2000a, 242; Heidegger 1996, 237). 
Huolehtiminen toisesta huolen moduksena kohdistuu siten siihen koke-
mukseen, että ihminen ei ole maailmassa yksin. Omassa yksityisessä ole-
misen kokemisessaan ihminen kohtaa toiseuden.18 Huolehtiminen toisesta 
avaa olemisen ulottuvuutta, jossa intersubjektiivisuus voidaan tunnistaa. 
Tämä helpottaa sitä Daseinin tulkinnan rajoittuneisuutta, joka liittyy sen 
olemisen subjektikeskeiseen ymmärtämiseen. Näitä kahta huolen moduk-
sen luonnetta voisi kuvata siten, että huolehtiminen liittyy siihen, miten 
olemme ihmisinä maailmassa toimivina, vaikuttavina ja vaikutettuina. 
Huolehtiminen toisesta taas liittyy siihen, miten jaamme olemassaolon 
kokemisen minän ja toisen minän kokemuksena.19 Huolen modukset täyt-
tyvät myös toisistaan. Ilman huolehtimista huolehtiminen toisesta ei voisi 
ilmetä, ja sama pätee myös toisin päin ajateltuna. Huolen kaksi modusta 
ovat siten nimenomaan moduksia, eivät komponentteja. Niitä ei voida 
tarkastella kokonaisuuden osasina. Huoli perusrakenteena antaa mah-
dollisuuden näille moduksille. Kotitaloustaidon ilmenemisessä molem-
mat huolen modukset ovat keskeisiä. Kodeissa valmistetaan, hoidetaan ja 
käytetään jotakin. Ollaan olevan äärellä. Huolehtiminen toisesta on ko-
titaloustaidossa läsnä, olemisen ymmärryksen mukaisesti. Huolehtiminen 
toisesta on, koska Dasein saattaa olemisemme toisen kohdatun Daseinin 
kanssa yhtä aikaa olemiseksi. Tästä perimmältään kotitaloustaidossa on 
kyse. Kotitaloustaito täyttyy tästä huolehtimisesta ja kotitaloustaito on, 
koska huolehtiminen toisesta tapahtuu yhdessä ja yhtä aikaa olemisessa. 
Kotitaloustaidon ytimessä on siten huoli, joka olemisen (Daseinin) perus-
rakenteena pohjustaa kaiken ilmenemisen, kotitaloustoiminnan. 

Kotitaloustaidossa ei siis ontologisesti ajateltuna ole kysymys siitä, että 
se asettuu välineeksi jonkin halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Ko-
titaloustaito asettuu paikaksi tai kanavaksi Daseinin tapahtumiselle, siis 
huolen todellistumiselle. Dasein on perustaltaan sosiaalinen, sillä toisen 
olevan oleminen on aina läsnä olemisen ontologian, kaksipuoleisuuden, 
tähden. Tämä Daseinin sosiaalinen luonne on siksi, että ymmärtäminen 
on ihmisen olemista luonnehtiva ominaisuus. Seuraavassa avataan lisää 
tätä Daseinin sosiaalista luonnetta.

Heideggerin Oleminen ja aika -teoksesta voi löytää yhtenäisen ta-
voitteen nostaa esille kaikkien olevien olemisen jakamatonta luonnetta. 
Ajatus olemisen jakamattomasta luonteesta joutuu koetukselle, sillä on 
helppo ymmärtää, että esimerkiksi pöydän ja ihmisen oleminen ovat jo-

( 18 )   Toiseus ei siten viittaa itsen ulkopuoliseen subjektiin tai objektiin, toisin sanoen 
vierauteen. Toiseus viittaa itsessä olevaan subjektiuden ja objektiuden mahdol-
lisuuteen, olemisen kaksipuoleisuuteen.

( 19 )   Käsitteet huolehtia ja huolehtia toisesta eivät ole parhaat mahdolliset, mutta 
suomen kieli ei tarjoa saksan kielen kaltaista mahdollisuutta ilmaista eri sanoin 
huolen eri modusten sisällöllistä sanomaa. Tässä tutkimuksessa pitäydytään siksi 
Kupiaisen käyttämiin suomennoksiin. (Heidegger 2000a, 242.)  
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tenkin erilaiset. Ihminen on se, joka esittää kysymyksen pöydän olemisesta 
ja kohtaa pöydän fysikaalisena objektina. Heidegger tuo kuitenkin esille, 
että oleminen sinänsä on molemmissa tapauksissa nimenomaan olemista, 
mutta olemisen tavat eroavat toisistaan. Pöydän oleminen on spatiaalista 
ja fysikaalista, kun taas ihmisen oleminen on näiden lisäksi ymmärtämistä. 
Ymmärtäminen on olemisen fundamentaalinen modus. Ymmärtäminen ei 
ole tietämisen tapa, vaan se konstituoi olemista siten, että tämän pohjalta 
voi kehittyä erilaisia näkemisen mahdollisuuksia. (Heidegger 2000a, 403.) 
Voimme kohdata pöydän ruokapöytänä, tiettyä tyylilajia edustavana huo-
nekaluna, tilan jakajana, työtasona ja niin edelleen. Voimme kohdata pöy-
dän ikään kuin ruumiillisuutemme jatkumona, jossa paperit, kirjat ja kynät 
asettuvat käsiemme ja katseemme jatkoksi. Ihmisellä on tämä ymmärtävä 
olemisen tapa aina jo valmiina olemisessaan. Ymmärtäminen tuo ihmisen 
olemiseen luonteen, jossa oleminen ei ole mahdollista ilman tätä aina jo 
jossakin olemista, kuten Dasein jo sananakin viittaa. Heti kun olemme, 
olemme tekemisissä olioiden kanssa ja tämä yhdessä ja yhtä aikaa ole-
minen sitoo olemisen jaettuun ja sosiaaliseen, ei yksityiseen ja suljettuun 
maailmaan. Maailman oliot ovat suurelta osin artefakteja, toisen tähden 
olemassa olevia ilmeneviä. Niissä on olemuksellisesti viittaus toiseen. Siksi 
olemisen luonne, ymmärtämisen perustava vaikutus, saattaa subjektin 
toiseuden äärelle, vaikka toinen ihminen ei juuri sinä hetkenä olisikaan 
läsnä. Tästä seuraa Daseinin, ja siten ihmisen olemisen ontologisuuden ei-
yksilöllisyys. Vaikka olemiseni täällä (Daseinini) on minun olemistani, se 
ei koskaan voi olla yksin, sillä ymmärtäminen sen konstituutiossa sulkee 
tämän mahdollisuuden pois. (Vadén 2003, 158; Zahavi 2004, 182.) Dasei-
nin sosiaalinen perusta asettaa olemisen rakennekokonaisuuteen huolen 
lisäksi toiseuden. Kuviossa kuusi (kuvio 6) on kuvattuna huoli ja toiseus 
asettuneena kotitaloustaidon ytimeen. Ydin on mahdollistaja, ja se ikään 
kuin laajenee kotitaloustaidon kautta kotitaloustoimintaan. 

Kuvio 6. Huoli ja toiseus kotitaloustaidon ja -toiminnan ytimenä
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Daseinin sosiaalisen luonteen avulla Heidegger perustelee hyvin toi-
seuden (toisen minän) välttämättömyyttä ja liittyneisyyttä subjektin ole-
miseen. Silti intersubjektiivisuuden kysymys on fenomenologiassa teema, 
jota pitää tarkastella huolellisesti. Koska lähdetään liikkeelle subjektin 
olemisesta, on aina mahdollista jäädä olemisen subjektiivisuuden louk-
kuun. Voidaan joutua ongelmiin sen suhteen, miten ”minä” voi koskaan 
kokea tai ymmärtää toista ”minää”. Yksi tapa selittää ”toisen minän” 
kohtaaminen on lähestyä sitä oman olemassaolokokemuksen kautta. Kun 
koen, havaitsen ja tiedostan toisen ihmisen, hän ilmenee minulle saman-
laisena olevana kuin itsekin olen. Koska liitän omaan olemiseeni yhtä 
hyvin ruumiillisuuteni kuin myös tietoisuuden, voin hyvin kohdata toi-
sen ihmisen samanlaisena ruumiillisena, jossa objektiruumis ja tietoisuus 
(mieli) ovat yhtä. Vaikka en voi kokea toisen olemista, voin havaita toisen 
ihmisen ruumiillisena olevana maailmassa ja siten olla varma myös hä-
nen olemisestaan. Tämä lähestyminen perustuu analogiaan ja päättelyyn 
sekä tietoisuuden kokemisen jakamisen mahdollisuuteen. (Merleau-Ponty 
1995, 11; Zahavi 2004, 179.) Selitys ei kuitenkaan ole kiistaton fenomeno-
logienkaan keskuudessa. Perusoletus siitä, että emme voi koskaan millään 
lailla kokea toisen olemista vaan ainoastaan havaita, voidaan asettaa kriit-
tiseen tarkasteluun. Intersubjektiivisuuden kysymystä onkin tarkasteltu 
lisäksi eletyn ruumiin olemisen kautta (kuten Merleau-Ponty). Näin on 
voitu lähestyä minun ja toisen yhteisen maailman jakamista ja kokemista 
ja silti säilyttää minun ja toisen erillisyys, minun minuus ja toisen toiseus. 
(Ks. Zahavi 2004.) Merleau-Ponty asettaa lähtökohdaksi sen, että koke-
muksemme itsestämme subjekteina pitää sisällään toiseuden. Toiseus ei 
siten ole jotakin minän ulkopuolista. Tätä ajatusta hän valottaa sillä, että 
elettynä ruumiina oleminen pitää sisällään ajatuksen kaksipuoleisuudesta, 
subjektina ja objektina olemisen. Sinä hetkenä, kun olen maailmassa, jaan 
toiseuden, toisen minän olemisen, mutta kuitenkin omana kokemukse-
nani. Eletty ruumis liukuu havaitsevasta subjektista havaittuun objektiin 
ja päinvastoin, kuten omaa kättä koskettaessani voin havaita itseni kos-
kettajana ja kosketettuna. (Merleau-Ponty 1995, 9; Zahavi 2004, 192–193; 
Parviainen 2006, 145.) ”Toinen minä” on inkarnoituneena maailmassa, 
siinä missä ”minäkin”, ja tämä ilmenee ja koetaan eletyn ruumiin kaksi-
puoleisuutena. Kaksipuoleisuus tarkoittaa subjektina ja objektina olemi-
sen yhtäaikaista mahdollisuutta ja sitä, että maailma on minussa ja minä 
maailmassa. Tätä kaksipuoleisuuden ulottumista minusta maailmaan ja 
maailmasta minuun kuvastaa se, että katsoessani maisemaa toisen kanssa 
ei ole minua, joka näkee, ja häntä, joka näkee. On näkyvä, joka on meissä 
molemmissa. Tällä tavalla voimme jakaa sekä minuuden että toiseuden 
eletyn ruumiin olemisessa, joka perustaa mahdollisuuden intersubjektii-
visuudelle. (Merleau-Ponty 1995, 142–143.)      

Daseinin oleminen huolena sekä ymmärtäminen olemisen fundamen-
taalisena eksistentiaalina auttaa käsittämään sitä rakennekokonaisuutta, 
joka avaa olemisen dynaamisena, jonkin äärellä ja jotakin kohti olemi-
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sena sekä sosiaalisena luonteena. Kotitaloustoiminta ilmenee ja tulee 
todelliseksi eletyn ruumiin kokemuksena tältä huolen perusrakenteelta. 
Tapahtuvan toiminnan lähtökohtana paljastuu huoli ehyenä perustana, 
josta modukset mahdollistuvat. Toiminta on kotitaloustaidossa se näkyvä 
ulottuvuus, jossa syntyy konkreettisesti myös näkyviä tuotoksia tai tu-
loksia. Meillä voi olla jokin kotitaloustaito, esimerkiksi leivän leipomisen 
taito, vaikkemme käyttäisikään sitä, mutta vasta silloin, kun tämä yksit-
täinen taito asettuu osaksi kotitaloustoimintaa, se osaltaan muodostaa 
maaperää huolen ilmenemiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että kotitaloustaito 
ilmenee kotitaloustoiminnassa, ja se, miten se ilmenee, on kokonaisuus 
toiminnassa mukana olevien taitomahdollisuuksista. Mahdollisissa tai-
doissa on koko se potentiaali, jonka perustalta jokin tietty kotitaloustaito 
ilmenee. 

Tutkimuksen osassa yksi esiteltiin metafora kotitaloustaidosta hyrrän 
pyörimisenä. Kotitaloustaidon tapahtumista on sen ilmeneminen kotita-
loustoiminnassa niin kuin hyrrän hyrrämäisyys ilmenee pyörivänä, avaruu-
dellisesti liikkuvana liikkeenä. Tämä metafora saa huoli-käsitteen kautta 
teoreettista syvyyttä. Kotitaloustoiminnan ja sitä kautta kotitaloustaidon 
ydin on huolessa ja toiseudessa. Kotitaloustaito ei ilmene yksittäisessä 
tekemisessä tai niiden lineaarisessa jatkumossa, jolloin tuloksena syntyy 
esimerkiksi ruokaa, puhdas koti tai sileää pyykkiä. Toisin sanoen hyrrä ei 
ole hyrrä siksi, että sen avulla halutaan synnyttää pyörimistä – kotitalo-
ustaito ei ilmene siksi, että synnytetään kotitaloustoimintaa. Kotitalous-
taito ilmenee siinä, että syntyy jatkuvuuden ja turvallisuuden tunnetta, 
välittämisen ja rakkauden ilmapiiri.20 Kotitaloustaito ei ole olemassa vain 
tekojen tekemistä varten, se on kotitaloustoiminnan mahdollistumista, 
joka periytyy olemisesta – huolesta ja toiseudesta. Metaforaan palaten: 
hyrrä pyörii, sillä sen hyrrämäisyys ilmenee liikkeessä.

Huoli muodostaa osaltaan kotitaloustaidon ytimen, toiminnan mah-
dollistavan voiman. Huolen analyysi on osoittanut, että Dasein on luon-
teeltaan sosiaalinen ja että ihminen on maailmassa aina jotakin kohti ja 
jonkin äärellä, ymmärtävänä olevana. Minän olemisessa ilmenee aina 
kaksipuoleisuuden kautta toisen minän oleminen. Siksi huolen rinnalla 
kotitaloustaidon ytimessä on toiseus. Ytimessä on siten kaiken mahdol-
lisen kotitaloustoiminnan prinsiippi. Tämä prinsiippi läpäisee ilmenemi-
sen niin kuin yhteen sitova akseli. Sieltä on peräisin mahdollisuus, joka 
antaa maaperän kotitaloustoiminnan erilaisille ilmenemisille, erilaisille 
koti taloustoiminnassa ilmeneville olemisen tavoille, taidon muodoille. 
Kotitaloustaidon ydin on dynaaminen toiminnan lähde. Siksi tämän tutki-
muksen käsitteellisessä ajattelussa ydin nostetaan pystyasentoon. Kotita-

( 20 )   Haverinen ja Martikainen ovat tutkimuksessaan kotitalouden toiminnan kasvat-
tavasta merkityksestä kiteyttäneet kotitaloustoiminnan yhdeksi ydinsisällöksi 
kokemukset rakkaudesta ja yhteisyydestä, jotka voivat syntyä rutiinien kautta 
toteutetusta huolenpidosta (Haverinen & Martikainen 1999, 122).
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loustaidon tarkasteleminen kuvana ”ylhäältä päin”, ja sen ytimen kuvaa-
minen taidon keskipisteenä (kuvio 6) muuttuu akselimaiseksi ajatteluksi. 
Tämä muutos, joka on kotitaloustaidon analyysin kannalta ratkaiseva, on 
kuvattu kuviossa seitsemän (kuvio 7). Kotitaloustaidon akseli liikuttajana 
on kuitenkin hyödytön ilman kanavaa, jota pitkin sen voima ja liike voi 
laajentua ja ilmetä. Kuviossa seitsemän akselin ympärille on merkitty piiri, 
jossa kotitaloustaidon ytimestä mahdollistuva liike (kotitaloustaito ja koti-
taloustoiminta) voi ilmetä. Tämä piiri kanavoi ilmenevää. Jatkossa tämän 
tutkimuksen tulkitsemistoiminta osoittaa, että kotitaloustaito muodostaa 
nimenomaan kanavan, joka mahdollistaa huolen ja toiseuden ilmenemi-
sen kotitaloustoiminnassa. 

Kuvio 7. Huoli ja toiseus kotitaloustaidon ja -toiminnan prinsiippinä

Kotitaloustaidon dynaamisen luonteen esille nostaminen sen staatti-
seen kuvaamiseen nähden on tutkimuksen analyysin kannalta keskeistä. 
Kotitaloustaidon ilmeneminen sulautuu muun muassa erilaisten kodin 
teknisten laitteiden käyttämiseen. Niistä tulee osa kotitaloustaidon dynaa-
mista toteutumista. Laitteita hankitaan ikään kuin kotitaloustoiminnan 
jatkeeksi, osaksi arjen elämisen toteutumista. Toisaalta koti voi olla myös 
erilaisten kotitalousvälineiden ja kodinkoneiden kokoamisen paikka. Niitä 
hankitaan, mutta ne jäävät käyttämättöminä kaappeihin ja varastoihin. 
Dynaamisuuden korvaa näin ollen staattisuus. Kotitaloustaidon ydin on 
kuitenkin dynaamisen kotitaloustoiminnan lähtökohta. Tämä lähtökohta 
peittyy, silloin kun suhde esimerkiksi kodin teknisiin laitteisiin on staat-
tinen. 21   

( 21 )   Staattisuuden ja dynaamisuuden merkitys liittyy myöhemmin tutkimuksessa 
esille tulevaan laskevan ja mietiskelevän ajattelun problematiikkaan (osa IV, 
kappale Emansipaatio).   
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Kotitaloustaidon ulottuvuudet

Tutkimuksen tämän osan alussa kuvattiin sitä, miten kotitaloustaidon ym-
märrys rakentuu sisältä kehälle rakenteen kautta. Jotta kotitaloustaidon 
ilmenemisen ymmärtäminen olisi mahdollista, pitää näkymän olla auki 
sen ontologiseen ytimeen, sisältä ulos ja ulkoa sisälle. Tämän näkymän 
varassa, näkymää synnyttävän fenomenologisen asenteen ja siitä nouse-
van argumentoinnin varassa, tulkitaan seuraavassa kotitaloustaidon ilme-
nemistä ulottuvuuksina. Esimerkiksi siivoamisen taito ei ilmene pelkkänä 
siivousvälineiden ja siivousaineiden tuntemuksena, vaan myös ajallisuu-
den kautta ilmenevänä uudelleen tekemisenä. Arkisten yhdessäolohet-
kien organisoiminen, kuten yhteinen ateriointi tai lempiruoan valmista-
minen työviikon päätteeksi, ei ilmene ainoastaan reseptien tulkitsemisen 
taitona, ruokalajien tuntemuksen taitona tai kykynä vastata omiin tai 
muiden tarpeisiin, vaan myös eletyn ruumiin luonteen tähden emotio-
naalisena kokemisena. Toisaalta tilanne, jossa pitää yhtä aikaa valmistaa 
ruokaa, auttaa lasta läksyjen tekemisessä ja keskustella isoäidin kanssa 
puhelimessa, ei ilmene pelkästään ajankäytön organisointitaitona, vaan 
myös näkyvän ja näkymättömän yhteensovittamisena hetkessä. Tilanne, 
jossa kotitaloustoimintaa tuntuu painostavan normitus siitä, mitä ja mi-
ten milloinkin pitää tehdä, ei välttämättä ilmene pelkästään normien ja 
totuttujen tapojen tuntemisena ja niiden hallitsemisen taitona. Kotitalo-
ustaito ilmenee myös vapautta luovana asenteena maailmaan, toiminnan 
suuntaamisena sen prinsiipistä käsin, ei vain ulkoisista tekijöistä käsin. 
Seuraavassa nämä edellä kuvatut arjen näkymät asettuvat fenomenolo-
gian tarjoamaan teoreettisen ajattelun maastoon. Tämän maaston luo-
vat olemisessa asuva ajallisuus, olemisen ymmärtäminen eletyn ruumiin 
olemisena, olemisen ykseydestä periytyvä kaksipuoleisuus sekä olemisen 
ykseyden kokemisen mahdollistuva asenne maailmassa. Näiden olemisesta 
nousevien analyysikanavien kautta kotitaloustaidon ilmenemisen kuvan 
täydentäminen saa jatkoa. 

Uudelleen tekeminen 

...jos aattelee niinko nyt vaik tätä golfi npeluut ja sit niinku kodinhoi-
too, et ne o aika erilaiset taidot siin miäles, et joku ruuanki laittamine 
tai siivoomine, ku se täytyy ain tehdä uudestaan… et se on niinku 
pakko tehdä, mut golfi i sun ei oo pakko pelata… (RK 2003).

Tutkimuksen alussa osassa yksi tuotiin esille sitä, miten tutkimuksen 
taustalla on vaikuttanut käsitys arjen toistuvuuden merkityksellisyydestä 
ja arvokkuudesta. Toiston ilmeneminen ja kokeminen liittyvät olennai-
sesti ajallisuuteen. Lausahdukset siitä, että taas ollaan illassa, taas täytyy 
siivota, ovat monelle tuttuja. Toisaalta yksinäisen päivät saattavat tun-
tua pitkiltä, ja uudelleen tekeminen ja toisto alkavat tuntua turhilta ja 
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liian raskailta kokemuksilta. Toiston, rutiinin ja rytmin välttämättömyyttä 
osana kotitaloustaitoa tarkastellaan seuraavaksi pääasiassa suhteessa ajal-
lisuuteen. Tämä tarkastelu avaa kotitaloustaidon uudelleen tekemisen 
ulottuvuutta.

Toisto ajallisuuden ilmentäjänä ja rutiinikokemuksena

Jokaista kokemusta rajaa ennen–nyt–jälkeen-rakenne. Tämä rakenne ku-
vastaa kokemuksen muotoa, ei mitattavissa olevaa lineaarista aikaa, joka 
yleensä vielä koetaan ulkopuolisena ”kellossa asuvana” aikana. Yksittäi-
sellä kotitaloustoiminnalla on kestonsa. Yhteen liittyneiden toimintojen 
tapahtumisilla on kestonsa ja päivän tapahtumilla on kestonsa, alku ja 
loppu. Aamupalan valmistaminen jäsentyy nykyhetkeksi ja siitä avautu-
vaksi menneeksi, kuten illalla valmiiksi pestyiksi astioiksi ja eilen kaupasta 
haettuihin aamiaistarvikkeisiin sekä aikaisempina päivinä nautittuihin aa-
miaisiin. Aamupalan valmistaminen jäsentyy myös tulevaksi, kuten hetken 
päästä koittavaan aamupalan nauttimiseen ja lehdenlukuun sekä töihin 
lähtöön. Ihminen voi ajatuksissaan vapaasti liikkua hetkessä menneeseen 
ja tulevaan, aikaisempiin aamuihin ja tulevaan päivään. On myös mah-
dollista ruumiillisesti kokea aikaisempien kokemusten läsnäolo, vaikka 
lähestyvänä kiireen tuntuna ja ruumiillisena intentionaalisuutena, toi-
mintaan suuntautumisena, jossa fyysisesti toimitaan tietyllä tavalla osana 
aamutoimia. 

Kokemuksen horisontaalinen ajallisuuden rakenne fenomenologisen 
asenteen läpi ymmärrettynä voidaan palauttaa Husserlin fenomenolo-
giaan. Hän siirtää huomion ajallisuudessa sen elettyyn ja koettuun ominai-
suuteen, pois ulkoisesta mitattavuudesta.22 Husserl lähestyy aikaa objektin 
ajallisen ilmenemisen ja objektin ajallisuuden tiedostamisen kautta. Ajalli-
suutta luonnehtii kesto. Husserl liittää keston yhtä hyvin fyysiseen objek-
tiin, kuten vaikkapa taloon, kuin kaikkeen toimintaan ja tietoisuuden ak-
teihin. Ajallisuuden kesto ilmaistaan ennen–nyt–jälkeen-ulottuvuudessa, 
mutta ajan määreenä esimerkiksi ”nyt” ei voi milloinkaan redusoitua ob-
jektin ominaisuudeksi. Ajallisuus horisontaalisena menneen, nykyisen ja 
tulevan ilmentymänä on perspektiivi, joka on olevan ilmenemisen tapa. 
Ajallisuus tulee ymmärtää siten ilmenemisessä, suhteena, joka olevalla 
kulloinkin on maailmaan. (Brough 2004, 60, 62–63.) Husserl selittää, että 
aika on luonteeltaan pysyvää, mutta siitä huolimatta koemme ajan ”vir-
taavana”. Ajan pysyvyys liittyy sen objektiluonteeseen, mikä on eri asia 
kuin se, että aika olisi objektin ominaisuus. Aika asettuu objektiiviseksi 
ajaksi siten, että jokaisella ilmenevällä on siinä pysyvä absoluuttinen paik-
kansa. Ajan ”virtaamisen”, sen kulumisen ominaisuus tulee siitä loputto-
masta ”leikistä”, joka vallitsee ajallisuuden tapojen ilmenemisen ja ak-

( 22 )   Muun muassa Heinämaa esittelee Husserlin aikakäsitystä väitöskirjassaan Ele, 
tyyli ja sukupuoli (Heinämaa 1996, 37–38).
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tuaalisen nykyisyyden suhteessa. Pysyvä, objektiivinen aika on siten osa 
”ajan virtaa”. (Mt. 68). Husserl lähestyy aikaa fenomenologisen asenteen 
ja erityisesti fenomenologisen reduktion avulla. Hän tarkastelee aikaa 
muun muassa intentionaalisuuden kautta. Koska Husserl ei perustanut in-
tentionaalisuutta ensisijaisesti ihmisen maailmasuhteen ruumiillisuuteen, 
vaan ennen kaikkea tietoisuuden intentionaalisuuteen, sai ajallisuuden-
kin kokeminen hänen fi losofi assaan transsendentaalisen luonteen. (Mt. 
57–58.) Husserlin tarkastelussa on kuitenkin keskeistä se, että ajan paino-
piste siirtyy sen mittaamisesta kohti sen kokemista ja ajan ykseyttä. Aika 
on ”yksi aika”, jossa asioiden ja olioiden ajallisuus tapahtuu ja ilmenee 
kestona. (Mt. 65.) 

Merleau-Ponty omaksuu tässä suhteessa husserlilaisen ajallisuuden kä-
sityksen ja kuvaa ajan kokemuksellisuutta ajassa asumisen kautta. Merle-
au-Pontylle intentionaalisuus on kuitenkin Husserlista poiketen ruumiin 
intentionaalisuutta, joten hänen ajan analyysissaan fyysinen maailmassao-
leminen antaa ajalle ikään kuin orgaanisen alkuperän. Hänen mukaansa ei 
pidä sanoa, että olemme ajassa tulleina siihen jostakin, vaan ruumiillisina 
olevina asumme ajassa, toisin sanoen elämme aikaa (Merleau-Ponty 2002, 
161, 476). Heidegger puolestaan pureutuu ajan kysymykseen teoksessa 
Oleminen ja Aika ja toteaa ajan olevan Daseinin eksistentiaalisen ymmär-
tämisen perusta. Hän kuvaa jokapäiväisyyttä ajallisuuden modukseksi ja 
historiallisuutta Daseinin olemisen perustaksi. Koska ajallisuus muodos-
tuu Daseinin olemukselliseksi piirteeksi, synnyttää se myös ajanlaskun ja 
koettu aika on siten ajallisuuden ilmenemisen aspekti. (Heidegger 2000a, 
289.) Myös huoli, Daseinin rakennekokonaisuuden ominaisuutena, mah-
dollistuu ajallisuudesta (Mt. 443). Heidegger kuvaa ihmisen kokemusta 
”todellisista” nyt-hetkistä, jotka pingottuvat syntymän ja kuoleman ve-
nyttämään kehykseen. Hän kieltää Daseinin mahdollisuuden eksistoida 
minkäänlaisena summapelinä. Dasein ei täytä elämää päivä päivältä koet-
tuna ajallisena kulkuna, vaan venyy itse siihen. Daseinin oleminen konsti-
tuoituu tällaisena venymisenä. Syntyneenä ihminen ei jätä syntymää men-
neisyyteen, vaan Dasein eksistoi syntyneenä ja siten maailmassaoleminen 
on aina syntynyt yhtä lailla kuin se on kohti kuolemaa. Siten kuolema on 
myös Daseinin eksistoinnissa, sillä syntyneenä oleminen on jo kuolemassa. 
Emme siis voi sulkea kuolemaa aikamme ulkopuolelle tulevana tapahtu-
misena. (Mt. 445–446; Varto 2003, 87–88.) Heidegger sitoo taitavasti ajan 
ikään kuin kudelmaksi, joka auttaa ymmärtämään ajatusta olemisen yk-
seydestä. Kudelma on metafora, jota on käytetty useasti ajan yhteydessä, 
ja se avaa hyvin ajallisuuden ideaa. Tapahtumisen hetkellä koko kudelma 
on läsnä. Vaikka hetki kokemuksena heittää yhden kuteen, on sen syn-
tymisessä läsnä kaikki aikaisemmat kuteet ja samoin mieli, joka suuntaa 
tuleviin kuteisiin loimessa, joka pingottuu ennen–nyt-välille. Ajatus ku-
delmasta viittaa myös historiallisuuden tuomaan olemisen merkitykselli-
syyteen. Syntymän ja kuoleman välille venyy jotakin kokonaista, ei vain 
yksittäisiä ajassa ajelehtivia tapahtumisia. 
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Ajallisuus kokemuksen kautta syntyvänä horisontaalisena rakenteena 
menneeseen ja tulevaan antaa mahdollisuuden ajatella aikaa kasvavana 
olemisen ominaisuutena, lisääntyvänä resurssina, eikä hupenevana aika-
resurssina, jota ihmisen tulisi oppia hallitsemaan. Merleau-Ponty selittää 
ajallisuuden mieltä sen liittyneisyytenä avaruudellisuuteen (Merleau-Ponty 
2002, 477). Meillä on olemisessamme aina jokin asema avaruudellisesti. 
Tästä asemasta syntyy perspektiivi, josta koemme tapahtuman. Perspek-
tiivi on pohjana syntyvälle kokemukselle tapahtumasta myös ajallisena 
ilmiönä. Voimme siis havaita vain tietyn osan avaruudellis-ajallisesta yk-
seydestä, ja tämä olemistamme rajoittava ominaisuus antaa havainnoille 
niiden yksilöllisen luonteen. Voimme ajatella, että ollakseen olemassa aika 
edellyttää avaruudellisuuden määrittämää näkymää. Se, mikä minulle on 
mennyttä tai tulevaa, on kuitenkin läsnä maailmassa ja kokemuksena ele-
tyssä ruumiissani. (Mt. 477, 478.)

Toiston kokemus on yksilöllinen, ajallisuudessa ja avaruudellisuudessa 
tapahtuva, mutta myös sosiaalisesti jaettu (olemisemme perustalta). Vai-
nes ja Ngige (1992) ovat artikkelissaan A Family Perspective on Everyday 
Life tarkastelleet perheen elämää juuri tästä toiston näkökulmasta. Ko-
kemus on myös globaalisti jaettavissa. He lähtevät liikkeelle viidellä ker-
tomuksella, joissa kuvataan egyptiläisen, amerikkalaisen, meksikolaisen, 
japanilaisen ja afrikkalaisen perheen päivää, lähinnä aamu- ja iltatoimia. 
Perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia, mutta niissä on useita yhteneviä 
aspekteja. On asioita, jotka toistuvat hyvin samanlaisina. Esimerkiksi sekä 
afrikkalaisessa että japanilaisessa perheessä äidin työ on kotona, mutta 
afrikkalainen äiti jakaa pihapiirin miehensä kolmen muun vaimon kanssa. 
Molemmissa perheissä on isä, mutta afrikkalaisessa perheessä hän ei asu 
perheensä luona vakituisesti ja japanilaisessa perheessä isä tekee pitkää 
työpäivää ja on kotona lähinnä vain ilta- ja aamupalalla sekä nukkumassa. 
Huolimatta siitä, miten suuren työn takana ruoan hankkiminen perheelle 
on, kaikissa kertomuksissa perheen yhdessäolo, arkisten asioiden toistumi-
nen ja yhtenäisyys nousevat esille tärkeänä tavoitteena. (Vaines & Ngige 
1992, 1–4.) Vaines ja Ngige tuovat esille sitä, miten kotitaloustoiminta 
välttämättömyydessään otetaan yleensä itsestään selvänä, vaikkakin sen 
merkityksellisyys ymmärretään. Tämä itsestäänselvyys tekee siitä meille 
usein näkymättömän, ja siksi sen merkityksellisyyttä on vaikea nostaa 
esille. Vaines ja Ngige pyrkivät kertomusten refl ektoinnin avulla tuomaan 
esille arkipäivän toiston ja rutiininomaisen toiminnan tärkeyttä ihmisenä 
olemisen kannalta (Mt. 4). 

Rutiini on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö kotitaloustoiminnan piirissä. 
Arkiajattelussa rutiini saa helposti negatiivisen leiman. Ajatellaan, että jos 
toimitaan rutiinilla tai rutiininomaisesti, toiminnassa ei ole mukana aja-
tusta tai tunnetta ja se on jotenkin vähemmän toivottavaa toimintaa. 

Nii, se menis niinku helpommi se arki…just tämmöne nuoripari ni ku 
rupee kotii perustaa, jotenki aattelee, et ku ei oo tottunu niinku tekee  
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ruokaa nii kauheesti - kyl mun mielest se niinko ain enemmä viä ai-
kaa. Sit ku se taito on, ni kyl se varmaa helpottuu niinko jotenki se 
homma…Ei tarvi enää nii hirveesti kiinnittää huomioo siihe.

Liittyyks se jotenki luovuutee? Vai onks se vaa soveltamist? Onks se 
rutiinii?

Nii’i. Voi se varmaa tietenki ol. On se varmaa osittain rutiinii. Toivotta-
vasti ei iha kokonaa. (RK 2003.)

Rutiinien negatiivinen luonne saa tukea myös tutkimuksen kautta (mm. 
Roos 1983). Rutiini nähdään erityisesti lapsiperheiden vitsauksena, jossa 
arjesta tulee harmaata ja jossa ajatus toimivasta ihmisestä katoaa (Salmi 
1991, 27). Voisi ajatella, että tällaista rutiinikäsitystä tukee muun muassa 
Heideggerin ”kenen tahansa” oleminen, jossa ihminen kadottaa yksilöl-
lisyytensä mukautuessaan valmiiseen ”olemisen tapaan”, tavanomaisuu-
teen. Salmi viittaa tutkimuksessaan tämän tapaiseen tulkintaan (Mt. 27). 
Kuitenkin Heideggerin ”kenen tahansa” oleminen viittaa ensisijaisesti 
ajattelun kadottamiseen. Jos oleminen on ”kenen tahansa” olemista, se 
ei välttämättä ole silti alistunut rutiinille ja refl ektoimattomaan toistoon. 
Voidaan toteuttaa hyvinkin vaihtelevaa elämäntapaa ja olla niin sanotusti 
vapaa arjen rutiineista, mutta elämäntapa on ”valmiista maailmasta” 
valittu. Mietiskelevä ajattelu olemisesta puuttuu. Toisaalta esimerkiksi 
kotiäiti voi olla hyvinkin mietiskelevässä suhteessa olemiseen. Kotiäitinä 
oleminen on olemisen ilmentymä, ja siihen kuuluu myös toisto ja rutiini. 
Ruotsalaiset talous- ja kauppatieteiden tutkijat Carlell ja Holmberg (1999) 
ovat tutkineet rutiineihin perustuvaa toimintaa ja tuoneet esille rutiinien 
positiivista merkitystä. Heidän lähtökohtanaan on se, että rutiinit ovat hy-
vin yksilöllisiä, mutta useimmiten yhteisöllisesti jaettuja. He huomasivat 
tutkimuksessaan, että ihmisten on vaikea puhua rutiineista. Niitä kyllä 
pystytään kuvaamaan, mutta niiden merkitystä on vaikea artikuloida. 
Kuitenkin tilanteessa, jossa rutiini tuli häirityksi, ihmisten käytös muuttui 
hämmentyneeksi ja sosiaalinen kanssakäyminen vaikeutui. Rutiinit siis jä-
sentävät toimintaa ja tutkijoiden mukaan myös antavat ihmiselle mahdol-
lisuuden ilmaista itseään oman rutinoituneen elämisentavan kautta. (Ca-
rell & Holmberg 1999, 15.) Myös Korvela nostaa esille rutiinien positiivista 
merkitystä. Hän tunnisti arkipäivän toistuvuuden analysoidessaan videoi-
tua toimintaa lapsiperheiden arjesta. Arkipäivästä löytyi rakenne, jonka 
takasivat tietyt arkea tuottavat teot. Korvela pitää tätä toistuvuudesta 
syntyvää rakennetta arjen tukirakenteena. (Korvela 2003, 144–145.) 

Turkki (1999a) selvittää rutiinin käsitettä kotitaloustyön oppikirjojen 
antaman kuvan kautta. Rutiinilla tarkoitetaan yleensä sisäistettyä teke-
mistä, joka on kehittynyt aikaisemman kokemuksen perusteella ja jota 
pidetään itsestäänselvyytenä (Turkki 1999a, 83). Rutiini voi toimia joko 
negatiivisena tai positiivisena tekijänä muutokseen ja kehitykseen näh-
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den. Rutiinit säästävät voimavaroja ja näin edistävät kotitaloustoimintaa 
ja arjen hallintaa. Toisaalta rutiinit voivat olla esteenä työn kehittämisen 
kannalta, jos rutiineista halutaan pitää kiinni tai niitä ei edes tiedosteta. 
(Mt. 84.) Nämä näkemykset korostavat rutiinien välineellistä luonnetta. 
Niiden avulla voidaan saavuttaa jotakin, ja siksi rutiinit toiminnassa ovat 
tavoiteltavia. Tässä tutkimuksessa halutaan kuitenkin kiinnittää huomiota 
rutiinitoiminnan merkitykseen itsessään. Se, että suoritamme esimerkiksi 
ruokaostokset tietyn kaavan mukaan tai että perheessä toimitetaan aa-
mutoimet aina samalla tavalla, antaa meille ruumiillisina olevina tilan ja 
ajan toimia liittyneinä ympäristöön, toisiin ihmisiin ja asioihin. Elettynä 
ruumiina mukaudumme osaksi tapahtumista. Tätä voisi kuvata vaikka ”su-
lautumisena” osaksi näytelmää tai tanssia. ”Sujuu kuin tanssi” on varmasti 
meille tuttu sanonta. Ruumiillisina koemme tämän ”tanssin”, ja se jää mei-
hin kokemuksena, vaikka emme sitä tiedostaisikaan. Rutiini voidaan tästä 
näkökulmasta nähdä myös ”huippuosaamisena”, joka syrjäyttää arkiajat-
telun käsityksen rutiinista refl ektoitua toimintaa alempiarvoisena.  

Tässä tutkimuksessa jaetaan edellä esitetty käsitys rutiinien merkityk-
sellisyydestä ihmisen olemiselle. Koska kotitaloustoiminta sisältää huo-
mattavan paljon rutiinia, olisi mielekkään elämän kannalta tappiollista 
ikään kuin todeta tämä rutiini ”tyhjäksi” ja ei-toivotuksi asiaksi. Vaikka 
refl ektoiva ajattelu ei rutiinitoiminnassa olekaan ”valppaana”, emmekä 
kaiken aikaa tulkitse itsellemme tekemistämme, olemme siinä aktiivisia 
ruumiillisia tekijöitä ja kokijoita. Ruumiillisina olemme läsnä jokaisessa 
hetkessä, ja rutiinitoiminnassa kokemus saavuttaa ruumiimme suoraan 
ikään kuin ohi tietoisen ajattelun. Yhtenä rutiinin positiivisuuden kritee-
rinä voisi pitää sitä, että rutiini on itse tietoisesti valittu ja otettu käyt-
töön kotitaloustoiminnassa.23 Se asettuu silloin ikään kuin uuden luomisen 
mahdollistajiksi, kuten myöhemmin tässä tutkimuksessa asia tulkitaan. 
Salaa elämään tunkeutuneet ja ihmistä otteessaan pitävät rutiinit, saavat 
kieltämättä enemmän negatiivisen luonteen. Kyse on kuitenkin silloin 
perimmältään mietiskelevän ajattelun hylkäämisestä, siis tietynlaisesta 
tiedostamattomuudesta, eikä rutiinin luonteen negatiivisuudesta. Tässä 
tutkimuksessa nähdään rutiini sinänsä osana kotitaloustoiminnan luon-
netta ja siten olemisesta periytyvänä ilmentymänä. Olemisen tapa sitten 
ratkaisee, minkälaisen merkityksen rutiinit kotitaloustoiminnassa saavat. 
Fenomenologisen asenteen mukaisesti tämä ilmeneminen on otettava 
sellaisenaan ja todesta mukaan kotitaloustaidon analyysiin. 

( 23 )   Esimerkkinä tällaisesta tietoisesta rutiinin rakentamisesta voisi olla se, miten 
perheet rakentavat itselleen ruokalistoja, joiden pohjalta laaditaan kauppa-
listat. On myös esimerkkejä siitä, miten useampi perhe rakentaa yhteisen ruo-
kalista- ja kaupparingin, jolloin energiaa ja aikaa vapautuu muuhun perheen 
toimintaan. Rutiinin rakentaminen lähtee perheen omista lähtökohdista.
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Toisto ja rutiini uudelleen tekemisen rytmin synnyttäjinä

Kokemukset elettynä ruumiina ajallisuudessa, tässä horisontissa, kotitalo-
ustoiminnan piirissä, synnyttävät kokemusten rytmin: toinen toisiaan seu-
raavat toimet, päivän rytmin, päivien rytmin, viikkojen ja kuukausien ryt-
min. Edellä viitatussa Vainesin ja Ngigen kertomuksessa (1992) esimerkiksi 
amerikkalaisen isän ja pojan arkipäivästä, isän ajatus päivän päätteeksi 
on: ”Another day has ended.”, joka pitää sisällään vahvan ajatuksen päi-
vien toistuvasta ketjusta ja ehkä tästä rytmistä syntyvästä tyydytyksenkin 
tunteesta. Myös Thompson kuvaa kotitaloustoimintaa systemaattiseksi, 
ennakoitavaksi ja sellaiseksi, että se vastaa ihmisen kasvun ja kehittymisen 
syklin tarpeisiin. Tässä systemaattisuuden ja toiston rytmissä aika merkka-
utuu sykliseksi ja rekursiiviseksi. Aika kietoutuu kokemukseen fysiologi-
sista vaateista ja niiden täyttymisestä. Se on hammastettu psykologisiin ja 
ekologisiin sykleihin. Thompsonin ajattelussa, jossa julkinen (kodin ulko-
puolinen) ja yksityinen (koti) sfääri muodostavat tarkastelun näkökulmat, 
julkisen sfäärin aika edustaa lineaarisuutta, joka ilmenee kelloissa ja ka-
lentereissa ja joka antaa vaikutelman aikataulutuksesta, tarkkuudesta ja 
kontrollista. Yksityisen sfäärin aikakokemus on taas syklinen. (Thompson 
2004, 56–57, 61.) Thompsonin huomio on mielenkiintoinen, sillä kaksi eri-
laista aikakokemusta tulevat kuitenkin osaksi yhden ja saman ihmisen ko-
kemusta ja elettyä elämää. Thompson jää kuitenkin aika-tarkastelussaan 
kiinni käsiteproblematiikkaan, jossa pyrkimyksenä on löytää käsitteet ja 
näkökulma, joka ylittää julkisen sfäärin ylivallan, mutta ei myöskään ta-
kerru pelkästään yksityisen sfäärin näkemisen tapaan. (Vrt. Mt. 61.) Ajan 
tarkastelu yksityinen–julkinen-dikotomian kautta, ikään kuin ulkoisena 
rakenteena, ei luo tämän tutkimuksen puitteissa sopivaa perustaa ajan 
ilmenemisen ymmärtämiselle sen omasta olemuksellisesta lähtökohdasta. 
Ajan ilmenemisen olemuksellisena lähtökohtana tässä tutkimuksessa ym-
märretään eletyn ruumiin kokemus.    

   Ihmisen fysiologisesta välttämättömyydestä nouseva ja ajallisuuden 
ilmentämä kotitaloustoiminnan toistuvuus kuvataan tässä tutkimuksessa 
uudelleen tekemisenä. Uudelleen tekeminen asettuu kotitaloustaidon 
yhdeksi ulottuvuudeksi. Puhutaan uudelleen tekemisestä, koska halutaan 
korostaa nimenomaan ajallisuuden merkitystä tämän ulottuvuuden ilme-
nemisen syynä. Vaikka kokemuksemme arjessa saattaa olla toiston koke-
mus, emme kuitenkaan sanan varsinaisessa merkityksessä toista mitään, 
emme palaa ”samaan pisteeseen”. Ennen–nyt–jälkeen-perspektiivissä ta-
pahtuu asioita, jotka muistuttavat aikaisemmin tapahtuneita, ja jonkalai-
sia tulemme kenties seuraavassa hetkessä tekemään, mutta tapahtuessaan 
ne ovat aina uusia. Uudelleen tekeminen kuvaa tätä tilannetta osuvasti. 
Kotitalouden artefaktit ovat hetkellisiä. Komea syntymäpäiväkakku hä-
viää juhlijoiden suihin, ja vastaleivottu leipä on tarkoitettu nautittavaksi. 
Myös kotitalouden näkymättömät ”tuotteet” ovat hetkellisiä. Juuri siivo-
tun kodin ilmapiiri on aistittavissa, mutta se häviää sitä mukaa kun siis-
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teysaste muuttuu. Puhtaan pyykin aistittava puhtaus väistyy likaisuuden 
tieltä vaatetta käytettäessä. Näissä asioissa aloitamme asiat aina uudel-
leen. Kotitaloustaidon ulottuvuutena toistuva ja välttämätön uudelleen 
tekeminen ilmentää taidon perusluonnetta. Se muodostuu kanavaksi ole-
misen perustalta mahdollistuvalle tapahtumiselle, huolehtimiselle ja huo-
lehtimiselle toisesta, tulla ilmeneväksi kotitaloustoimintana. Uudelleen 
tekeminen sulautuu ajallisuuden rytmiin ja luo tapahtumiselle sykkeen, 
joka kietoutuu tottumukseen ja luo tunteen jatkuvuudesta, turvallisuu-
desta ja tuttuudesta. 

Keitin yskähteli. Sten kattoi pöytään luunvalkoisen asetin, kupin ja 
lusikan, jonka ponnessa oli hopeisia tähkiä. Hän otti jääkaapista ker-
manekan ja istuutui. Näin Ester ja hän olivat aina juoneet. (Mikkonen 
1995, 60.)

Kotitaloustaitoon sisältyy myös ymmärrys Daseinin olemisen perus-
moduksen mukaisesti tämän uudelleen tekemisen välttämättömyydestä. 
Ymmärrys antaa myös pohjaa jaksamiselle toiston mukanaan tuoman 
kyllästymisen hetkellä. Uudelleen tekeminen ajallisuuteen liittyvänä ja 
siitä nousevana kotitaloustaidon ulottuvuutena antaa kotitaloustaidolle 
ikään kuin muodon. 

Emotionaalinen kokeminen  

Mut on se varmaa just et jos ajattelee, et jos koton tekee paljon, ni kyl 
se nyt yhdistää sitä perhet…

Sää kysyit, et mikä on välttämätön taito et pärjäis. Kyl pärjää ilman, 
mut siit jää paitsi paljon kaikest elämyksest…nii, ja et saa tunnelmaa 
ja elämyksii. (RK 2003.)

Kotitaloustoiminnassa on paljolti kysymys yhdessä jakamisesta. Toi-
seus on aina läsnä tai mahdollistaja, kuten kotitaloustaidon ytimen ku-
vauksessa analysoitiin. Toiseus voi saada erilaisia ilmenemisen muotoja. 
Kotitöitä tehdään konkreettisesti yhdessä jakaen tai toinen voi seurailla 
mukana, kuten lapset usein tekevät. Tietty kotitaloustaito voi muistuttaa 
toimijaa hänestä, jolta taidon on oppinut, tai kotitaloustaito voi liittää 
tekijän tiettyyn kulttuuriseen yhteisöön. Tämä kaikki jää ihmiseen, ei vain 
tietoisuutena, vaan tuntemuksina ja tunteina, toimintatapoina ja asen-
toina. Kotitaloustaidon uudelleen tekemisen ulottuvuuden yhteydessä 
esille nousi toisto ja rytmi, joiden kautta syntyy jatkuvuuden tunnetta ja 
turvallisuutta. Seuraavaksi tarkastellaan kotitaloustaitoa nimenomaan 
siinä ulottuvuudessa, jossa se ilmenee tunteina ja tuntemuksina. Tässä 
tutkimuksessa tunteet ja tuntemukset ymmärretään emotionaalisuuden 
ilmentymiksi, samalla jatkumolla vaihteleviksi, eletyn ruumiin eletyiksi 
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prosesseiksi. Tuntemukset asettuvat tällä jatkumolla alueelle, jossa ne koe-
taan, mutta jossa niille on vaikea artikuloida kohdetta. Ne ovat ruumiin 
tuntemuksia, kuten vilu tai nälkä. Ne voivat olla myös tunteita muistut-
tavia mielentiloja, kuten alakulo tai nostalgia. Eletyn ruumiin kokemuk-
sena ne tuleekin ymmärtää ruumiin intentionaalisuuden kautta. Tunteet 
puolestaan asettuvat jatkumossa alueelle, jossa niille voidaan määrittää 
kohde, esimerkiksi rakkaus johonkin.  Näkökulma emotionaalisuuteen on 
siis rajattu, ja sitä määrittää ontologinen ymmärrys ihmisen olemisesta 
elettynä ruumiina. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkastella klassisia tun-
neteorioita eikä aseteta kotitaloustaitoa niiden kontekstiin.24 

Koska tässä tutkimuksessa ruumiin intentionaalisuus antaa emotio-
naalisuudelle perustan, vahvistuu emotionaalisuuden toimintaan suun-
taava ominaisuus. Tuntemusten ja tunteiden ”koti” on eletyn ruumiin 
asennossa maailmaan ja intentionaalisuuden perusmuotona on toiminta 
(Heinämaa & Reuter 1997, 140–142). Sanakirjan mukaan emootio juontuu 
latinan sanasta e-move’re, joka tarkoittaa liikkeelle panemista. Suomen 
kielessä emootio-sanaa vastaa tunnetila tai mielenliikutus. (Uusi sivistys-
sanakirja 1998, 182.) Kreikan kielen sana pathos tarkoittaa tunnetta, ja 
se määriteltiin stoalaisen perinteen mukaan joko pyrkimykseksi (horm ) 
tai liikkeeksi (kinēsis) (Kaarakainen & Kaukua 2004, 160). Aristoteles on 
käsitellyt emootiota useassakin yhteydessä. Hän asettaa tunteet nimen-
omaan liikuttajiksi, ja niiden vuoksi ihmisessä tapahtuu muutos, joka puo-
lestaan johtaa erilaisiin ratkaisuihin suhteessa asioihin ja ilmiöihin. Näihin 
ratkaisuihin liittyy erilaisia tunnetiloja. (Retoriikka 1378a, 20–21.) Jo tämä 
emootio-sanan lyhyt etymologinen tarkastelu liittää siihen hyvin dynaa-
misen luonteen.

Tunteiden ja tuntemusten intentionaalinen ykseys

Tunteilla on fi losofi sessa keskustelussa ja tutkimuksessa hyvin pitkä histo-
ria. Tämän historian aikana ovat tunneteorioiden kognitiivinen perusta 
sekä tunteiden ja järjen vastakkaisuus säilyneet vahvoina teeseinä aina 
näihin päiviin asti.25 Kiinnostus tunteiden merkitykseen ja asemaan suh-

( 24 )   Tunneteoriat muodostavat fi losofi assa laajan teoreettisen alueen, jossa yhtenä 
karkeana linjana voidaan nähdä tuntemusten järjenvastaisuus ja niiden liittämi-
nen ruumiin haluihin ja vietteihin. Tunteet intentionaalisina voidaan sen sijaan 
käsitellä rationaalisesti. Tämä rationaalistaminen sitoo emootiot järkeen ja sitä 
kautta mahdollistaa tunteiden luokittelun ja arvioimisen. (Mm. Kaarakainen & 
Kaukua 2004; Knuuttila 1998.) 

( 25 )   Aktuaalisen tunteen rakenneosana evaluatiivinen propositio on edelleen tun-
neteorioissa vahvassa asemassa. Arvostelma nähdään emotionaalisena, koska 
siihen liittyy vahvasti kokemuksellisuus. Esimerkiksi platonistis-aristoteelinen 
emootioiden kolmiluokitus (kognitiivinen arvostelmaosa, affektiivinen osa, 
dynaaminen osa) on yleinen lähtökohta tunneteorioissa. Arvostelmaosa arvioi 
emootion myönteisen tai kielteisen merkityksen henkilölle. Affektiivinen osa 
ilmenee tapahtuman aikaansaamassa miellyttävässä tai epämiellyttävässä tunte-
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teessa rationaaliseen ajatteluun ja älykkyyteen on lisääntynyt. Tämä näkyy 
muun muassa alan tutkimuskirjallisuuden määrän lisääntymisenä. Yhtenä 
pyrkimyksenä on ollut järjen ja tunteen vastakkaisuuden ylittäminen. 
(Knuuttila 1998, 150; Järveläinen 2003, 9–13.) Muun muassa yhdysval-
talainen fi losofi  Nussbaum on pyrkinyt kehittämään tunneteoriaa, joka 
ylittäisi tunteiden järjettömyyden. Hän kuitenkin joutuu ongelmiin argu-
mentissaan, sillä hän erottaa tuntemukset ja tunteet toisistaan. Tunteet 
liittyvät uskomuksiin ja sitä kautta järkeen ja arvostelmien kautta arvoihin, 
kun taas tuntemukset liittyvät ruumiintiloihin ja jäävät näin emootioihin 
liittyviksi ilmiöiksi ja kulttuurin ulkopuolelle. Tunteiden ja tuntemusten 
asetelmaan tulee piirretyksi ikään kuin keinotekoinen raja. Lähtökohta 
sulkee sisäänsä mieli–ruumis-erottelun. (Mm. Nussbaum & Glover 1995; 
Heinämaa & Reuter 1997, 134–135; Järveläinen 2003, 52–53.) Kotitalous-
taidon kannalta järjen ja tunteiden vastakkainasettelu on problemaatti-
nen lähtökohta. Arkikokemuksessa tunteet ja järki koetaan toisiinsa liit-
tyvinä, samanaikaisina, sanalla sanoen ne koetaan yhtenä. Niiden erilleen 
”repiminen” ei jätä jäljelle koetussa maailmassa tunnistettavaa (vrt. Vadén 
2006, 74). Jos halutaan kotitaloustieteen sfäärissä tavoittaa kotitalous-
toiminnan välitön kokeminen, se edellyttää kaiken emotionaalisuuden, 
myös ruumiintuntemusten merkityksen tunnistamista. Siksi kotitaloustie-
teen kannalta tunteiden ja järjen vastakkainasettelun vasta-argumentit 
ovat kiinnostavia. 

Tunteiden järjettömyyttä vastaan esitetyistä vasta-argumenteista yh-
tenä esimerkkinä on Heinämaan ja Reuterin (1997) esittämä kritiikki 
emootioiden rationaalista ajattelua haittaavasta vaikutuksesta. Heinä-
maa ja Reuter ottavat lähtökohdaksi väittämän, että tunteet ja naiselli-
suus liittyvät elimellisesti yhteen ja suuntaavat kritiikkinsä Nussbaumin 
tunneteoriaa kohti. He nostavat esille länsimaisen fi losofi an yleistyksen 
siitä, että naiset nähdään tunteikkaampina, aistillisempina ja kyvykkääm-
pinä ilmaisemaan tunteita verbaalisesti kuin miehet. Tunteista tulee tässä 
katsannossa sukupuolitettu ominaisuus. Kun tunteikkuuteen liitetään 
vielä niiden rationaalista ajattelua estävä vaikutus, joudutaan toteamaan 
naisten olevan miehiä kyvyttömämpiä rationaalista ajattelua vaativiin 
tehtäviin. (Heinämaa & Reuter 1997, 132–133.) Vaikka tunteiden suku-
puolinäkökulma ei ole tämän tutkimuksen intressissä, tarkastellaan tun-
teet–tuntemus-kysymystä Heinämaan ja Reuterin vasta-argumentin va-
lossa. Vasta-argumentissa otetaan esille tunneteorioiden keskeinen käsite, 
 intentionaalisuus. Tunteet määritellään yleisesti intentionaalisiksi, jolloin 

muksessa, joka suurelta osin on ruumiin tuntemuksiin kietoutuvaa. Dynaaminen 
osa sisältää tunteelle ominaisen käyttäytymissuosituksen ja sen mukaisen toi-
mintaimpulssin. Affektiivis-dynaaminen osa on se, joka toteutuu sielun alem-
milla tasoilla ja jota järkevä osa voi osin hallita. Aristoteles näki emootioluo-
kituksen affektiivis-dynaamisen osan kiinnostavana ihmisen itsetuntemuksen 
kannalta, mutta toi kuitenkin esille vahvasti kasvatuksen merkityksen siinä, 
miten opitaan tuntemaan tunteita oikein. (Knuuttila 1998, 135–136.)
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niiden katsotaan suuntautuvan johonkin objektiin, kuten rakkaus suun-
tautuu rakastettuun ja viha viholliseen. Tunteiden intentionaalisuus liit-
tää ne tietoisuuteen, joka aina on tietoisuutta jostakin. Kun tarkastellaan 
mielentiloja, huomataan, että ne eivät aina suuntaudukaan selkeästi jo-
honkin. Esimerkiksi alakulo ja nostalgia eivät ole tunteita jotakin tiettyä 
objektia tai asiaa kohti. Ne eivät ole intentionaalisia ja siksi eivät myös-
kään tunteita. Ruumiintuntemukset jäävät yleensä myös vaille artikuloitua 
kohdetta. Kun on nälkä tai kun tunnetaan kipua, ei voida osoittaa, että 
tuntemukset olisivat intentionaalisia ja näin suuntautuisivat jotakin kohti. 
Ruumiintuntemukset pitää siksi luokitella ei-tunteiksi. Tämä intentionaa-
lisuuskäsitys johtaa tunnetarkastelun kahtiajakoon: tunteet intentionaa-
lisina ja siten kognitiivisina ja tuntemukset ei-intentionaalisina ja siten 
järjettöminä. (Heinämaa & Reuter 1997, 140–141; Matthews 2006, 6–7.) 

Merleau-Pontyn fenomenologinen teoria ruumiin intentionaalisuu-
desta luo mahdollisuuden tarkastella emotionaalisuutta jakamattomana 
ilmiönä. Intentionaalisuus ymmärretään subjektin tapana olla maailmassa, 
asenteena maailmaan. Asenne ei Merleau-Pontylle tarkoita tässä mielen-
tilaa vaan eletyn ruumiin asentoa, joka aina on maailmassa. Asennossa 
suuntaudutaan kohti maailmaa, ja tämä suuntautuminen ilmaisee eletyn 
ruumiin intentionaalisuutta. Subjekti ei asetu maailman jäsentäjäksi tai 
rakentajaksi, sillä maailma ei ole subjektin luoma. Eletty ruumis on maa-
ilmassa muiden olioiden kanssa, ja olioiden kesken ei vallitse kausaali-
suhdetta, vaan eletyn ruumiin suhde olioihin on intentionaalinen. (Hei-
nämaa & Reuter 1997, 140–141; Merleau-Ponty 2002, 77–83; Parviainen 
2006, 142.) Eletyn ruumiin intentionaalinen suhde maailmaan näyttäisi 
vihdoinkin ylittävän emootioiden järjellisyys- ja ei-järjellisyysongelman. 
Heinämaa ja Reuter katsovat tämän johtuvan siitä, että fenomenologiassa 
intentionaalisuuden perusmuoto ei löydy kielestä vaan toiminnasta. Inten-
tionaalisten ilmiöiden mallia ei haeta maailman ja väitelauseiden viitta-
ussuhteesta, jolloin ruumiintuntemukset vapautuvat ei-intentionaalisesta 
luonteesta. Ruumiintuntemukset asettuvat samalle jatkumolle tunteiden 
kanssa eletyn ruumiin asenteina (asentoina) maailmaan. Ruumiintunte-
mukset ja tunteet muodostavat ykseyden, jota voidaan tarkastella ikään 
kuin jatkumona. Tässä jatkumossa tunne muuntuu vähitellen tuntemuk-
seksi ja toisin päin, mutta ilmenevät kokemuksessa myös yhdessä ja yhtä 
aikaa. Merleau-Ponty katsoo, että tuntemusten epämääräisyys ja vaikea 
verbalisointi ei ole seurausta mielen sekavuudesta ilmaista ei-järjellisiä ais-
timuksia, vaan epämääräisyys johtuu maailmasta. Eletyn ruumiin kokemus 
maailmasta vastaa eletyn maailman luonnetta. Kaikki ei ole selvää, vaan 
suuressa määrin epämääräistä, eikä tämä voi olla syy ohittaa kyseistä ilmi-
ötä tieteellisessä tarkastelussa. (Heinämaa & Reuter 1997, 140–142.) 

Kun intentionaalisuus ymmärretään ruumiin intentionaalisuutena ja 
siten toiminnassa ilmenevänä, asettuvat tunteet ja tuntemukset samalle 
olemassaolon jatkumolle. Tunteiden liittyminen olemisen eheyden mukai-
sesti ihmisen ruumiillisuuteen ja sitä kautta ruumiintuntemusten ja mie-
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lialojen vastakkaisuuden keinotekoisuus järkeen nähden tukeutuu teo-
reettisesti Merleau-Pontyn havainnon fenomenologiaan. Merleau-Ponty 
tarkastelee teoksessaan Phenomenology of Perception (2002) (alun pe-
rin Phénomènologie de la perception 1945) ruumiintuntemuksia muun 
muassa haamuraaja-esimerkin avulla. Tämän valaisevan esimerkin avulla 
Merleau-Ponty tuo esille, miten ihminen saattaa tuntea kipua raajassa, 
joka on amputoitu. Kivun tuntemus osoittaa, että poistettu jäsen on yhä 
osa ihmisen ruumiillista suhdetta maailmaan ja muodostuu osaksi hänen 
ruumiinhahmoaan. Haamuraajan tuntemukset ovat olemassa, sillä ihmi-
sen suhde maailmaan on intentionaalinen, ja Merleau-Pontyn mukaan 
intentionaalisuuden perusmuoto on toiminta. Ruumis ei ole intentionaa-
linen objekti, vaan ruumis on elävä intentionaalisuus. Haamuraaja ei siten 
ole uskomus eikä mielen representaatio olleesta raajasta. Haamuraaja on 
toimintaan suuntautuvan eletyn ruumiin osa ja siksi mukana ruumiin-
tuntemuksissa. (Merleau-Ponty 2002, 87–89; Heinämaa & Reuter 1997, 
150; Gallagher 2004, 271.) Ihmisen asento maailmassa on eletyn ruumiin 
asento, ja yhtä hyvin ruumiintuntemukset kuin tunteetkin ilmenevät tässä 
asennossa. Ruumiintuntemuksia ei siten voida rajata ihmisen rationaali-
sen toiminnan ulkopuolelle, vaan ne asettuvat samalle jatkumolle, jossa 
ilmenevät kaikki ihmisenä olemisen tavat.

    Ruumiin intentionaalisuudesta nouseva emotonaalisuuskäsitys avaa 
arkisiin kokemuksiin näkökulman, jossa tunne–järki-ristiriitatilanteet saa-
vat selitystä. Arkikokemus vahvistaa sen, että ihminen ei läheskään aina 
toimi siten kuin olisi järkevää. Tieto ei takaa rationaalista toimintaa. Tut-
tua on myös se, miten yhteisöllisesti koettu tunne voi johtaa yksilötasolla 
toimintaan, johon ilman kollektiivista emotionaalista panosta ei ryhtyisi. 
Jokinen on tutkimuksessaan äitiydestä käsitellyt äitien väsymyksen tunte-
musta. Hänen tutkimuksessaan liikutaan ruumiin tuntemusten ja tuntei-
den maastossa ja käsitellään myös intersubjektiivisuuden käsitettä. Hän 
lähestyy aihetta äitikirjoittajien tekstien, kaunokirjallisen tekstin sekä 
Kaksplus-lehden äitikirjoitusten välityksellä. Hänen tutkimuksessaan äi-
din ruumiillisuus ja sen kautta tuntemuksien ja tunteiden kokonaisvaltai-
suus nousee hyvin esille. Jokinen perustaa käsityksensä subjektista suhtei-
suuteen, suhteissa syntymiseen ja suhteissa toimivuuteen. Hän vierastaa 
vahvaa erillistä subjektikäsitystä ja haluaa tutkimuksessaan päästä irti 
tällaisesta käsityksestä. Hänelle suhteinen subjekti on ruumiillinen, jossa 
kohtaavat puhetavat, käytännöt, valinnat, tiedostamattomat samaistu-
miset ja halut ja joka syntyy kohtaannoissa. (Jokinen 1996, 21–23.) Joki-
sen ruumiskäsitys on siten lähinnä konstruktionistinen. Jokinen puhuu 
heikosta subjektiudesta, mutta perustelee tämän valintansa suhteessa 
aikaisempiin nais- ja äititutkimuksiin, jotka ovat korostaneet vahvaa sub-
jektiutta. (Mt. 189.) 

Erilaisesta ruumiskäsityksen lähtökohdasta huolimatta tämän tutki-
muksen subjektikäsitys kulkee hyvin rinnan Jokisen subjektikäsityksen 
kanssa. Fenomenologiasta lähtökohdat ammentava subjektikäsitys ank-
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kuroituu suhteisuuteen ja nimenomaan olemisesta periytyvään suhtei-
suuteen ja siten toiseuden ehdottomuuteen. Subjektius on luonteeltaan 
intersubjektiivista. Jokinen kirjoittaa edelleen, että tuntemukset ovat yhtä 
aikaa ruumiillisia, mielellisiä ja älyllisiä tapahtumia (Jokinen 1996, 21–23). 
Tämä heijastaa sitä, että tuntemuksen tietäminen esimerkiksi väsymyksen 
tuntemukseksi kietoutuu [ruumis-objektin] raskauteen ja kyvyttömyyteen 
toimia sekä ruumiilliseen haluttomuuteen ja kyvyttömyyteen ajatella. 
Nämä eivät välttämättä ole samanaikaisia prosesseja, mutta ennen kaik-
kea ne ovat erottamattomia. Niin kauan kun ruumiimme on tasapainossa 
ja terve, emme juurikaan ajattele sitä, mutta esimerkiksi silloin, kun sairas-
tumme, joudumme tekemään fyysisesti meille outoa liikettä tai olemme 
väsyneitä, tulemme erityisen tietoisiksi ruumiillisesta tilastamme. Tämä il-
mentää sitä, että tietoisuutemme on ”sulautuneena” maailmaan. Olemme 
toiminnassamme ”kiireisiä”, ja elettynä ruumiina oleminen toteutuu siten, 
että oma ruumiimme on meille ikään kuin poissa. Se on inkarnoituneena 
maailmassa yhdessä kaiken muun kanssa, ja vasta jokin pakottava tekijä, 
kuten sairaus, ajaa meidät tiedostamaan ruumiimme eksplisiittisesti. (Vrt. 
Mt. 25; Gallagher 2004, 275–276.) Tällöin tuntemus voi olla myös inter-
subjektiivinen tila, jossa se jaetaan eksplisiittisesti. Väsynyt äiti on väsynyt 
siinä missä toisetkin (Jokinen 1996, 40). Tämä ajatus sijoittuu hyvin ruu-
miillisen maailmassaolemisen ja toiseuden fi losofi aan.

Empatia ja ruumiillisuus

Kun tunteita tarkastellaan ruumiin intentionaalisuuden kautta, painopiste 
siirtyy tunteiden ilmenemisen luonteeseen, pois tietoisuuden keskiöstä. 
Tunteet liittyvät näin ihmisen elettynä ruumiina olemiseen. Voimme ko-
kea toiseuden itsessämme olemisen kaksipuoleisuutena, tunnistamme 
toiseuden kaikessa siinä, missä olemme. Voimme ymmärtää toista olevaa 
ja eläytyä toisen olemiseen, kokemukseen ja toimimiseen. Ihmisellä on 
kyky empatiaan. Empatiakyky liitetään yleisesti tunteisiin. Seuraavaksi 
tarkastellaan empatiaa Parviaisen esittämän empatiakäsityksen kautta. 
Parviainen (2002) on käsitellyt empatian käsitettä Steinin tutkimuksen 
valossa. Empatia paljastuu oleellisesti tahdonalaiseksi, siis kognitiiviseksi, 
prosessiksi. Se saa sisältönsä ja merkityksensä erityisesti siitä, että ihminen 
ruumiillisena olevana voi jakaa toisen kokemuksen nimenomaan eletyn 
ruumiin kokemuksena.26 Stein kuvaa empatiaa aktiksi, joka on autonomi-
nen, subjektin erillinen kokemus toisen subjektin kokemuksesta. Empatian 
aktissa subjekti suuntautuu toisen kokemukseen, eläytyy siihen, mutta tie-
dostaa erillisyytensä toisen alkuperäisestä kokemuksesta. Empatian aktissa 
voidaan erottaa kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on empatian koke-

( 26 )   Tässä käytetään ruumis- ja eletty ruumis -käsiteitä, vaikka Stein empatiatutki-
muksessaan perustaa argumenttinsa Leib-Körper-käsitteille (ks. Parviainen 2006, 
102). 
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muksen kohtaaminen. Myötäelämisen tunne toisen kokemusta kohtaan 
valtaa subjektin. Toisessa vaiheessa eläydytään toisen asemaan ja aletaan 
selvittää kokemuksen sisältöä. Kolmannessa vaiheessa pyritään irrottautu-
maan kokemuksesta ja asetutaan ikään kuin ulkopuolelle tarkkailijan ase-
maan. (Parviainen 2002, 328; 2006, 101.) Empatian ensimmäinen vaihe on 
kuin aistiminen ennen havaitsemista. Olemme sille avoimia. Aikaisemmat 
kokemuksemme ja kokemuksista kertynyt tietoisuus asioiden ”laidoista” 
asettavat meidät olemisessa sellaiseen situaatioon ja asentoon, jossa myö-
täelämisen tunne valtaa ruumiin ennen minkäänlaista tahtomista tai päät-
telyä. (Vrt. Parviainen 2002, 328–329.) Näin syntyviä tunnetiloja ei siten 
voi vielä kutsua empatiaksi. Ne ovat emootioita, tunteita ja tuntemuksia, 
joita voidaan kutsua empatian tunteeksi. (Mt. 239.) 

Empatian ensimmäinen vaihe kuvaa siis tilannetta, jossa subjekti myö-
täelää omassa ruumiillisuudessaan tunteen, jonka alkuunpanijana toimii 
havainto toisen subjektin tuntemuksesta, vaikkapa ahdistuksesta. Tämä 
myötäelämisen tunne perustuu ymmärrykseen siitä, että toinen on saman-
lainen ruumiillinen oleva kuin subjekti itsekin on ja että ahdistus, jota hän 
tuntee, on samanlaista tai samantapaista ahdistusta, jota subjekti itse on 
joskus tuntenut. Mutta voidaanko tätä tunnetta kutsua myötäelämisen 
tunteeksi, vai onko se vain reaktio siihen, että havaitessaan toisen ahdis-
tuksen kokemuksen subjekti assosioi oman ahdistuksen tunteensa toisen 
kokemuksen kautta. Parviaisen mukaan Steinin empatiateoriassa erote-
taan assosiaatio, joka ei välttämättä johda empatian aktiin. (Parviainen 
2002, 330.) Steinin empatian aktin kolme vaihetta juuri tekevät emoo-
tioiden tarkastelusta taidon yhteydessä mielekkään. Jos tunteet olisivat 
ainoastaan assosiaation kautta ilmeneviä tahdosta riippumattomia liik-
keitä ruumiillisessa ihmisessä, ne jäisivät toiminnan kannalta värittäviksi, 
estäviksi tai myötävaikuttaviksi impulsseiksi. Mutta koska empatian akti 
ottaa tunteet prosessiin, jonka kautta ne saavat oleellisen merkityksen 
kanssaolemisen tapahtumisessa, asettuvat ne myös yhdeksi tekijäksi ko-
titaloustaidon ulottuvuutena.

Kuten aikaisemmin tässä tutkimuksessa on jo viitattu, emootioita ei 
voi rinnastaa vain mielen liikutuksiin, jonkinlaisiin psyykkisiin prosessei-
hin. Emootiot ovat ruumiillisen subjektin tapahtuma. Niihin kuuluvat yhtä 
hyvin pulssin tihentyminen kuin ärtymyksen tunne tai vitaalisuuden ryöp-
sähtäminen jäseniin innostuksen tunteen yhteydessä. Ruumiillisuuden 
ymmärtäminen emootioiden yhteydessä mahdollistaa myös taidon luon-
teen syvällisemmän ymmärtämisen. Parviainen selvittää kinesteettisen 
empatian käsitettä edelleen Steinin emootioteorian pohjalta. Hän lähes-
tyy tätä kautta muun muassa liikkumiseen liittyvää, toisen liikkeeseen 
eläytymistä ja liikkeen ymmärtämistä ikään kuin sisältä käsin. (Parviainen 
2002, 340.) 

Ihminen on luonnostaa ympäristössään liikkuva oleva. Liikkumisella 
on ratkaiseva merkitys siihen, miten ja millaiseksi käsitys maailmasta ja 
itsestä muodostuu. (Parviainen 2002, 339.) Koti ympäristönä muodostaa 
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kotitalouden jäsenille liikkumisen piirin. Liikkuminen tilassa rakentuu 
sopimuksille, tottumuksille tai mahdollisesti kotitalouden jäsenten kes-
kinäisille valtasuhteille. Esimerkiksi totuttu tapa tai kulttuurinen perinne 
asettavat äidin liikkeet pääasiassa keittiöön. Äiti ehkä liikkuu hallitsevasti 
ja kontrolloivasti myös koko kodin tilassa, mutta samanaikaisesti hänellä 
ei ole omaa yksityistä liikkumisen tilaa. Jokinen puhuu tästä äidin tilasta 
ja tilattomuudesta tutkimuksessaan Väsynyt äiti. (Jokinen 1996.) Äidin 
ruumiillisuuteen kietoutuu koti, ja silloin äidin liikkeistä ”liikuttuu” mui-
denkin kotitalouden jäsenten ”kodin tuntu”.27 Myös Knuuttila (2006) on 
tutkimuksessaan nostanut esille äidin liikkumisen merkityksen muiden 
perheenjäsenten kokemusten kannalta. Lapsuuden ruokamuistoissa ker-
tovissa tarinoissa äiti on usein liikkeessä. Ruoan valmistamisesta on jäänyt 
mieleen äidin liike ja toistuvat työvaiheet. Muistissa ovat myös erilaisten 
ruoanvalmistukseen liittyvien välineiden käyttäminen sekä se, millaisia ne 
olivat ja miten niitä pideltiin ja käytettiin. (Knuuttila 2006, 234.) Korvela 
puhuu tutkimuksessaan tekojen yhteensovittamisesta kodissa fyysisen si-
joittumisen ja läsnäolon avulla. Tällä hän viittaa siihen, että esimerkiksi 
aikuinen voi olla fyysisesti läsnä siten, että hän voi suunnata toimintansa 
kahtaalle, esimerkiksi lapsen kanssa leikkimiseen ja johonkin muuhun 
kiinnostuksen kohteeseensa. (Korvela 2003, 98.) Kotitaloustoiminnan tar-
kasteleminen staattisena kuvana tai rationaalisena päätöksentekona on 
siten puolinaista. Kotitaloustoiminnan kokonaisuus näyttäytyy vasta, kun 
tarkastelemme sitä liikkuvan, eletyn ruumiin tapahtumisena ja tämän liik-
keen kautta saavutetun laajan empatiakäsityksen kautta. 

Parviainen kuvaa liikkeellisen empatian mahdollisuuksia kehon topo-
grafi a -käsitteen avulla.28 Kehon topografi alla hän tarkoittaa kehonkuvaa 
tai kaaviota, joka asettuu eräänlaiseksi maastoksi, jota taidot, tekniikat, 
liikkumisen tavat ja kehon kontrolloimisen tavat ovat muokanneet. Tai-
dot, tavat, muistot ja tottumukset muodostavat ikään kuin kehon kerros-
tumia, joita voidaan enemmän tai vähemmän tunnistaa. Kun liikumme, 
kehon topografi a muokkautuu. Liikkumisen taidon kehittyminen ja eri-
laisten taitojen oppiminen asettavat meidät aina uudelleen dynaamiseen 
toimintaan. Liikkuminen ja kehon topografi a antavat mahdollisuuden 
kinesteettiseen empatian aktiin. Tässä liikkeellisessä empatiassa mahdol-
listuu toisen liikkeen ymmärtäminen sisältä päin: ei vain katsella ja nähdä 

( 27 )   Äidin asema ja rooli kodissa on kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ilmiö, johon 
tämän tutkimuksen analyysin kautta ei pystytä pureutumaan. Sukupuoliky-
symys on kuitenkin läsnä tutkimuksessa tieteenalan tutkimuskohteen kautta 
sekä käytetyn aineiston kautta. Tutkimuksessa lähdetään kuitenkin siitä, että 
perheissä, jossa isä on pääasiassa tai kokonaan arjesta vastaava henkilö, hänen 
tilassa liikkumisensa asettuu samanlaisiin suhteisiin kuin perinteisesti äidin liik-
kuminen. Sukupuolisuus on siten implisiittisesti sisällä kotitaloustoiminnassa ja 
sitä kautta vaikuttaa yksilöön. 

( 28 )   Tässä kohtaa käsitteissä myötäillään Parviaisen ruumis–keho-jaottelua, koska 
se on asian sujuvan ilmaisemisen kannalta tarpeellista.
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visuaalisesti toisen liikkumista, vaan voidaan ymmärtää toisen liike oman 
kehon topografi an tähden. (Parviainen 2002, 339–340; 2006, 87, 103.) 
Kotitaloustoiminnassa liike voi merkitä asentoja työpöydän ääressä, kä-
den kauhaa kattilassa pyörittävää liikettä, leikkuuveitsen edestakaista 
liikuttamista leikkuulaudalla, kumartumista lapsen puoleen, leipäkorin 
ojentamista puolisolle ruokapöydässä. Liikkeet toimivat mallina lapsille, 
mutta myös aikuisille. Lapsen liikkeet muokkaavat hänen kehonsa topo-
grafi aa. Oma kehon topografi a alkaa muodostua. Kun lapsi ryhtyy val-
mistamaan ruokaa ensimmäisiä kertoja, hän toimii liikkeellisesti. Hän on 
nähnyt, miten sekoitetaan kuivat aineet ja miten vatkataan muna-sokeri-
vaahto. Hän kokeilee näitä toimintoja. Liikkeet voivat olla korostuneita ja 
liioittelevia jo pelkästään motorisen kehitysvaiheen vuoksi, mutta niissä 
tavoitellaan kokeneemman tekijän rytmistä sulavaa liikehdintää keitti-
össä. Kokemuksen karttuessa, kehon topografi ansa kautta, lapsi saattaa 
yhä syvemmin asettua toimintaan siten, että hän voi jakaa kinesteettisen 
empatian tähden kokemuksen yhteisestä kotitaloustoiminnasta. Syntyy 
esimerkiksi kokemus siitä, että olen kuin äiti tai isä tai television ruoka-
ohjelman kokki.  

Klemola (2004) lähestyy taidon oppimisen askeleita imitaatiosta kehon 
ja maailman dialogiin. Hän käyttää esimerkkeinä itämaisten lajien harjoit-
tamista. Klemola lähtee liikkeelle perusharjoittelusta, jossa imitoinnilla ja 
toistolla on perustava merkitys. Tarkoituksena on toistaa liike niin kuin 
se on nähty. Mestari näyttää ja oppilas toistaa näkemänsä perusteella. 
Näkemänsä perusteella oppilaalle syntyy mentaali representaatio liik-
keestä. Tätä näkömielikuvaa hän voi käyttää apunaan harjoitellessaan 
yksin liikkeitä. Liikkeissä onnistuminen ei kuitenkaan alkuvaiheessa vastaa 
mentaalia representaatiota, mutta toiston kautta päästään yhä lähem-
mäs kokemusta tavoiteltavan liikkeen ja suoritetun liikkeen välillä. Tämä 
prosessi kertoo siitä, miten visuaalisen aistin ja liikeaistin välillä on suora 
yhteys. Toisin kuin Parviainen, Klemola näkee tämän mekanismin myös 
kinesteettisen empatian mahdollistajaksi. (Klemola 2004, 97–99.) Harjoit-
telun ja toiston kautta mielen intentio ja kehon liike lähenevät toisiaan ja 
harjoittelu alkaa palkita liikkujaa. Klemola kuvaa harjoittelua ulkoisesta 
sisäiseen siirtymisellä ja sisäiseen siirryttäessä kehonkuva rakentuu yhä 
vivahteikkaammaksi ja ymmärrys siitä kasvaa. Harjoituksella saavutetaan 
viimein kehon ja maailman intentionaalinen suhde, jossa dialogi liikkeessä 
muokkaa kehoa maailmassa ja maailmaa kehossa. Klemola viittaa Mer-
leau-Pontyn käsitykseen ymmärtämisestä, jossa ymmärtäminen nähdään 
sopusoinnun kokemisena sen välillä, mihin pyritään ja mitä on annettu.29 

( 29 )   Dreyfus viittaa tähän Merleau-Pontyn sopusoinnun kokemiseen maksimaalisen 
otteen -käsitteellä, jossa taitava henkilö on saavuttanut harmonian toiminnan ja 
maailman välillä. Tekeminen on ikään kuin asettunut oikealle etäisyydelle, jotta 
oma ruumiillinen toiminta maailmassa nähdään sopivassa suhteessa siihen. Sub-
jektin suhde maailmaan muuttuu, ja maailman suhde subjektiin muuttuu. (Drey-
fus 2005; ks. tämän tutkimuksen luku Taito osaamisena tai maailmasuhteena.)
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Ymmärtäminen viittaa keholliseen toimintaan maailmassa, ei vain mie-
lessä olevaan ideaan. Kun ihminen ymmärtää, hän voi, ei vain tiedä. (Mt. 
103–104, 108). Knuuttila viittaa myös näkömielikuvan kautta tapahtuvan 
imitoinnin merkitykseen keittämisen taidon oppimisessa. Äidin liikku-
minen keittiössä jää mieleen kuin lyhyinä fi lmin pätkinä. Tällaiset näkö-
mielikuvat ohjaavat myöhempää keittämisen opettelua. Ohjaaminen ei 
ole kuitenkaan rationaalista, vaan ankkuroituu ruumiin esiobjektiiviseen 
kokemukseen. Vasta kun keittämistä alkaa olla omakohtaista kokemusta, 
voidaan rekonstruoida se, mitä oikeastaan keittämisessä tapahtuu ja mitä 
äidin keittämisessä mahdollisesti tapahtui. (Vrt. Knuuttila 2006, 238). 

Edellä kuvatun perusteella kotitaloustoiminnan liikkeellisyys saa yhä 
painokkaamman merkityksen. Kinesteettisen empatian merkitys koros-
tuu kodeissa, joissa aikuiset eivät välttämättä ulkoista liikettä siten, että 
sitä selitettäisiin lapsille. Lapsi seuraa aikuisten toimintaa kotona, ja hän 
toimii itse, jolloin liikkeellisyys asettuu osaksi hänen kokemustaan. Lapsi 
harjoittelee leikeissään tai ihan oikeissa kodin tilanteissa mielikuviensa 
perusteella kotitaloustoimintaa, jolloin myös imitoinnille ominainen näh-
dyn toistaminen tulee merkitykselliseksi. Mitä enemmän lapsi saa tehdä, 
sitä paremmin hän tutustuu omaan ruumiillisuutensa maastoon. Kotita-
lousopetuksessa toimintaa ohjataan suuressa määrin sanallisesti. Ope-
tukseen kuuluu, että tiedetään tekemisen syyt ja prosessin kriittiset vai-
heet. Toimintaa rationalisoidaan. Kuitenkin liikkumisella ja liikkeillä on 
kotitalousopetuksessakin suuri merkitys. Opettajan on helpompi ohjata 
oppilasta vaikka pikkupullan pyörittämisessä, kun hän tuntee itse sisäi-
sesti oman liikkeensä pullan pyörityksessä ja kykenee näin kinesteettiseen 
empatiaan. Parviainen tuo esille kinesteettisen empatian merkityksen 
liikkeellisten taitojen opetuksessa. Hänen mukaansa opettajan oman ke-
hon topografi an tuntemus on edellytys hyvälle opetukselle. Esimerkkeinä 
tällaisista liikkeellisistä taidoista hän mainitsee musiikin, liikunnan, urhei-
lun, tanssin ja käsityön. (Parviainen 2002, 341; 2006, 95.) Myös kotitalous 
oppiaineena sisältää suurelta osin taitoja, joissa liikkeellä on keskeinen 
merkitys. Esimerkkeinä tällaisista taidoista ovat ruoanvalmistustaito, pyy-
kin silittämisen taito ja monet siivoukseen liittyvät taidot. Tämä näkyy 
esimerkiksi siinä, että opetettaessa usein korostetaan sitä parasta tai oi-
keaa tapaa suorittaa liike, esimerkiksi sipulia pilkottaessa. Tämä oikea 
tapa on lopputulos harjoituksesta, jossa yhdistyvät muun muassa sujuva 
käden liike, turvallinen veitsen käyttö, tehokas sipulin pilkkoutuminen ja 
raaka-aineen tarkoituksenmukainen muokkaus. On kuitenkin myös mie-
lenkiintoista avata kotitaloustaidon kinesteettisen empatian merkitystä 
ylipäätään kotona olemisen kokonaisuudessa. Se, miten liikun ja asetun 
suhteessa toiseen ja toisen kanssa, liittyy siihen, miten kokonaisvaltaisesti 
ymmärrän kanssaolemisen tematiikan omassa olemisessani. Parviainen 
(2006) nostaa esille kinesteettisen älykkyyden teemaa ja tuo esille sen, 
miten liike on keino luoda asioita ja ajatuksia, jotka voidaan ymmärtää 
vain liikkeessä. Kielellinen representaatio ei rakenna tätä tapahtumaa, se 
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tulee ikään kuin jäljessä. (Parviainen 2006, 209–210.) Kinesteettinen em-
patia antaa mahdollisuuden myötäelää toisen kokemuksia nimenomaan 
elettynä ruumiina. 

Emotionaalinen kokeminen eletyn ruumiin ankkuroimana

Fenomenologisessa mielessä kinesteettinen empatia voidaan liittää sii-
hen, miten ruumis ikään kuin muistaa. Tunteiden ja tuntemusten ykseys 
perustuukin osaltaan juuri tähän ”muistamiseen”. Esimerkiksi Jokinen kir-
joittaa, että muistaminen on ruumiillista (Jokinen 1996, 45), ja näin ollen 
tuntemukset ja tunteet ovat suurelta osin myös ajallisuuden ilmentymiä. 
Tunne ja tuntemukset kasvavat siitä, mihin ne ajan kerrostumissa liittyvät. 
Kerrostumissa on myös yhteisön ja kulttuurin vaikutus. (Ks. Mt. 67.) Koska 
ruumiin muistaminen liittyy kinesteettisen empatian ilmiöön, ”ruumiin 
muistiin” syntynyt topografi a ilmenee empatian aktissa toisen ihmisen 
suunnassa, mutta myös empatian aktissa suhteessa itseen. Esimerkiksi ai-
kaisemmat elämän onnellisuuden kokemukset rakentavat tämän hetken 
onnellisuutta, joskus jopa vain aavistuksenomaisen viitteen kautta. 

Hän kuvittelee itsensä kotiin, ensimmäiseen kotiinsa, sen ikkunalau-
dalle.

Hän mahtuu ikkunalaudalle vaivatta, makaa sillä silmät suljettuina, 
ja äiti hulmauttaa hänen päälleen Sunolta haisevan keittiöpyyhkeen, 
peittelee hänet niin kuin muutkin pikkupullat, jotka odottavat pel-
lillä.

Ja suljettujen luomien takana odottaa toinen autuus: valkea, puhdas 
paukahdus, kun isä ja äiti viikkaavat vastamankeloitua lakanaa, jonka 
alla hän makaa suljetuin silmin.

Ja suljettujen silmien takana odottaa uusi autuus: hän huojuu leppe-
ässä lämpimässä tuulessa unen rajamailla. Tuoksuu Työmies-tupakalta, 
hitsauspilliltä ja vastaprässätyltä puvun kaulukselta.

Hän raottaa silmiään ja näkee papan olkapään yli kaartuvan mustan 
taivaan, joka on täynnä pieniä, kirkkaita tähtiä. Tähdet toistuvat mum-
mon kiiltäväpilkullisessa sunnuntaileningissä. (Saisio 2000, 20.)

Kuten jo aikaisemmin viitattiin, Jokinen käyttää Väsynyt äiti -tutki-
muksessaan ulottuvuutta, jossa tilan ja äidin ruumiin symbolinen ykseys 
nousee  esille mielenkiintoisella tavalla. Koti tilana on usein äidin ”val-
takuntaa”, äiti muun muassa saattaa vastata koko kodin järjestyksestä, 
mutta toisaalta äidillä ei välttämättä ole omaa henkilökohtaista tilaa. (Jo-
kinen 1996, 93.) Kodin järjestys saattaa muodostua osaksi äidin ruumiillista 



96

järjestystä. Tekemättömät kotityöt eivät katoa itsestään. Pöly lattialla tai 
valmistamaton ateria eivät muuta luonnettaan, vaikka tekemistä siirret-
täisiin tuonnemmaksi. Asioiden hallitsemisen tai hallitsemattomuuden 
tunne siirtyy osaksi äitiä30, ja tämä näkyy omasta ruumiista huolehtimi-
sena tai laiminlyöntinä. Kun kodin järjestys romahtaa, se näkyy ennen 
kaikkea äidin ruumiissa. Jokinen osoittaa yhteyden tilan rakentamisen ja 
tunteiden välillä ja tämä yhteys rakentuu myös konkreettisten esineiden 
kautta. Tavara sisältää perheen yhteyden, ja siihen varastoituu yhteiset 
muistot. (Mt. 96, 185.) 

Aamiaisastiat loivat Ellenin mieleen levottomuutta. Tiskaamattomat 
lautaset vaivasivat Elleniä kun hän kulki makuuhuoneeseen, petasi vuo-
teen ja suoristi lopuksi sängynpeitteen. Kaikkialla hänen ympärillään 
oli vauhtia ja vilkkautta, lapsi pomppi sängynpeitteen myttyyn, Ellenin 
pää meni pyörälle ja koti sekaisin. (Tapola 2002, 8.)

Eletty ruumis ankkuroi tunteet olemisen perustaan, olemisen yksey-
teen. Tunteet ilmenevät tältä perustalta sekä subjektiivisen olemiskoke-
muksen osana että olemisen sosiaalisen luonteen mukaisena toiseutena 
(Dasein huolena ja toiseutena). Kuten ruumiillisuuden ja tilan epätarkka 
rajapinta kuvastaa, tunteet eivät ole pelkästään subjektin sisäinen asia. 
Tunteet liikuttajina vaikuttavat subjektista ulospäin, kanssaolemisen il-
menemisessä, kinesteettisen empatian kautta yhteisenä kokemisen ja-
kamisena. Toiseuden merkitys kotitaloustaidon mahdollistajana ilmenee 
muun muassa siinä, että taito voi koskettaa sekä toimijaa eli sitä, jolla on 
taito, että sitä, joka on toiminnassa mukana, vaikka hänellä itsellään ei 
olisi kyseistä taitoa. Esimerkiksi perheessä vanhempien kotitaloustaito luo 
ympärilleen ikään kuin emotionaalisen piirin, josta kaikki perheenjäsenet 
pääsevät osalliseksi.31 Emotionaalisuus taidon osana voi ilmetä aktuaali-
sena toimintana, tai se voi seurata jo tapahtunutta toimintaa, ikään kuin 
huntu, tai se voi liittyä pelkästään toiminnan ajattelemiseen tai toisen 
toiminnan havaitsemiseen. Tällainen tunteiden ilmeneminen kuvastaa 
niiden ruumiillisuuden ontologiaa, joka mahdollistaa kinesteettisen em-
patian ilmenemisen ja tämä kaikki ajallisuuden ontologisista lähtökoh-
dista mahdollistuvana. Knuuttilan sanoin: ”Äidin voi liikkeineen ikään 
kuin säilöä muistiin, ”katsella” keittävää äitiä vuosikymmentenkin takaa” 
(Knuuttila 2006, 238). 

( 30 )  Tässä viitataan edelleen Jokisen tutkimukseen, ja siksi puhutaan vain äidistä, ei 
isästä tai lapsettomasta perheestä tai taloudesta.

( 31 )   Haverinen ja Martikainen (1999) ovat määritelleet kotitalouden praksis-toimin-
taa siten, että sen kannalta rakkaus on maksimaalista rationaalisuutta ensisijai-
sempaa. Rakkaus ilmenee ensisijaisesti vanhempien vastuullisuuden ja toisista 
huolehtimisen välityksellä. (Haverinen ja Martikainen 1999, 38.)
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Hän palaa kotiinsa keittiön lämpöön, äidin luo. Äiti vetää häntä puo-
leensa eikä hän voi vastustaa keittiön kutsua. Äiti pilkkoo, vakaasti, 
veitsi kolahtaa leikkuulautaan, Ellen istuu pöydän ääreen ja uppoaa 
pilkkomiseen. (Tapola 2002, 121.)

Tässä tutkimuksessa eletyn ruumiin intentionaalisuuteen ankkuroitu-
vaa tunteiden ja tuntemusten ykseyttä kutsutaan kotitaloustaidon emo-
tionaaliseksi ulottuvuudeksi. Kotitaloustaidon emotionaalinen ulottuvuus 
asettuu kanavaksi, jota kautta elettynä ruumiina oleminen voi ilmetä 
kotitaloustoiminnassa. Emotionaalisuus saattaa tunteet ja tuntemukset 
intentionaalisuuden ja eletyn ruumiin kokemisen kautta yhdessä ja yhtä 
aikaa olemisen prosessiin.

Yhteensovittaminen

…siis mää ainaki oon huomannu niinku omas kodissani, et toine on op-
pinu toisel taval ja toine toisel taval, ja just sit vast ku menee niinku pe-
rustaa perheen, ni tajuu et ne taidot o hyvi erilaiset. Et se niitte yhteen-
sovittamine on niinku sit kans yks taito, taidon opttelu. (RK 2003.)

Kotitaloustoiminta on monin tavoin erilaisten yhteenkietoutumisien 
ilmentäjä. Toiminta sulautuu eri toimijoiden fyysisiin ja mentaalisiin val-
miuksiin sekä ympäristön fyysisiin ja aineettomiin implikaatioihin. Ko-
titaloustoiminnassa tapahtuu sulautuminen, yhteensovittaminen, joka 
manifestoi toimijan ja toimijoiden taitavuutta kyseisessä tilanteessa. Kun 
kotitaloustoimintaa on tutkittu, on todettu sen toimintojen samanaikai-
suus, jatkuvuus ja toistuvuus (mm. Varjonen 1991; Jokinen 1996, 2004; 
Korvela 2003). Kotitaloustaidon yhteensovittamisen ulottuvuus konkreti-
soituu nimenomaan tässä samanaikaisuudessa. Yhteensovittamisen ulot-
tuvuus on tietynlaista joustamista, tilannetajua, neuvottelutaitoa sekä 
avoimuutta toiseudelle. Tällöin usein normit, niin tiedostetut kuin tie-
dostamattomat, jotka ehkä määrittävät ihmiselle hänen käsitystään ko-
titaloustaidosta ja soveliaasta kotitaloustoiminnasta, joutuvat kriittiseen 
valoon. Kotona saatetaan näin ollen joutua ”törmäyskurssille” erilaisten 
toimintatapojen kanssa. Korvela (2003) kuvaa kodin toimintajärjestelmää 
kahdesta suunnasta.32 On tärkeää huomioida kodin sisäisten suhteiden 

( 32 )   Korvelan väitöskirja käsittelee suomalaisen lapsiperheen kotona olemisen prob-
lematiikkaa yhteisen kokoontumisen dynamiikan näkökulmasta. Tutkimus lisää 
ymmärrystä siitä, miten yhteensovittaminen on kotona olemisen keskeinen 
elementti ja miten se ilmenee toiminnassa, ennen kaikkea teoissa. Tarkastelu-
tapa pyrkii huomioimaan kotona toimimisen holistisen luonteen eikä näin ollen 
lähde tarkastelemaan kodin yksittäisiä tehtäviä. Tutkimuksen tavoite on tuottaa 
tietoa kodin arjesta tarkastelemalla kotia toimintana. Korvelan tutkimuksen 
teoreettinen viitekehys löytyy kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian piiristä. 
(Korvela 2003.) 
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muodostumisen näkökulma sekä kodin ja sen ulkopuolisen yhteiskunnan 
suhteiden näkökulma. Tähän kokonaisuuteen vaikuttavat yhtä hyvin per-
heen jäsenten harrastusten mukanaan tuomat yhteisöt kuin uusperheiden 
jäsenten aikaisemmat kodit, niin lapsuudenkodit kuin hajonneiden per-
heiden kodit. Samoin kokonaisuuteen vaikuttavat työ, lasten päivähoito, 
koulu kuin myös isovanhempien hyvinvoinnin ja hoidon järjestäminen. 
Korvela toteaa myös, että vaikka työ ja koti ovat pitkälle eriytyneet toi-
sistaan, on niiden yhteensovittamisen problematiikka todellista ja yhä 
suurelta osin ratkaisematta. (Korvela 2003, 19, 25.) 

Yhteensovittaminen kotitaloustaidon ulottuvuutena sisältää arvojen 
ja niiden ilmenemisen mukanaan tuomien vaikutusten yhteensovittami-
sen toiminnassa niin ajallisuuden, situaation kuin toimintatavan suhteen. 
Kysymys on siten sekä näkyvän (toiminnan) että näkymättömän (arvojen) 
yhteensovittamisesta. Yhteensovittaminen kotitaloustaidon ulottuvuu-
tena korostuu silloin, kun eletään useamman ihmisen taloudessa, mutta 
se on läsnä jokaisen ihmisen elämässä suhteessa työhön, omaisiin tai ys-
täviin ja kotoa saatuun malliin. Yhteensovittaminen tarkoittaa konkreet-
tisesti vähintään kahden työtehtävän tekemistä tietyssä rajatussa ajassa, 
tai se tarkoittaa huomion jakamista kahden eri-ikäisen lapsen kesken. 
Yhteensovittaminen tarkoittaa myös erilaisten arvojen, esimerkiksi oman 
ja puolison tai meidän perheen ja lapsuudenkodin, välistä tasapainoilua. 
Yhteensovittaminen tarkoittaa myös kodin sisäisen maailman ja sen ulko-
puolisen maailman kohtaamisen ja toisiinsa liukumisen problematiikkaa. 
Yhteensovittaminen ilmentää myös sitä, miten eri ihmisten kotitaloustai-
dot sulautuvat yhteiseksi kokemukseksi. Seuraavaksi yhteensovittamista 
lähestytään näistä edellä mainituista näkökulmista. 

Mä ole miettiny paljo, et ku vois ajatel, et mul o niinku kaks äitii, Britta 
ja meijä äiti. Mä aloi miettii sitä, et kummalt mää ole oppinu enemmä 
ja mil taval. Ni jotenki, meijä äiti o semmone, et sil ei se taidon laatu ol 
niin tärkee ku äkkiä vaa ja edullisest ja siilai. Ja sit Britta o taas tehny 
kaiken vähän hitaammi ja laadukkaammi…Niinku o kaks ihan erilaist 
mallii ollu.  (RK 2003.)

Merleau-Ponty käsittelee näkyvän ja näkymättömän problematiikkaa 
ja sitoo sen nimenomaan olemisen jakamattomuuteen. Hän tarkastelee 
näkyvää sellaisena sfäärinä, joka manifestoi siihen ankkuroitunutta näky-
mätöntä. Ajatukset ja merkitykset eivät ole aistittavan vastakkaisuuksia, 
vaan aistimiseen sisältyvää ja sitä syventävää. Näkyvän maailman kokemi-
nen on tutkimusmatka näkymättömään, ja näin ajatusten maailman ilmai-
semista. Näkymätön on näkyvässä maailmassa, vaikka sitä ei voida ”pyy-
dystää” aistimisesta ja irrottaa tarkasteltavaksi. Sillä on kuitenkin oma 
logiikka, koherenssi ja leikkauspisteensä maailmassa. Emme voi kuulla 
tai nähdä ajatuksia, mutta silti ne ovat äänissä, äänien välisessä hiljai-
suudessa, valossa tai valoon kätkeytyneenä. (Merleau-Ponty 1995, 149, 
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151.) Esimerkiksi suomalaiseen saunailtaan sisältyy paljon näkymätöntä, 
sellaista, jota ei voi kuulla tai nähdä, mutta jonka voi tuntea olevan siinä 
sisällä. Perheen kokoontuminen sunnuntailounaalle tai ystävien kesken 
valmistettu yhteinen ateria on paljon muuta kuin sitä, minkä näemme ja 
kuulemme. Muun muassa näissä hetkissä voi aistia sekä näkyvän että nä-
kymättömän risteyskohdassaan. Merleau-Ponty korostaa näkyvän ja nä-
kymättömän käännettävyyden luonnetta. Ne eivät asetu minkäänlaiseen 
vuoropuheluun keskenään tai ole synteesissä muotoutuvia, vaan näkyvä 
ja näkymätön ovat ilmenevän puolia, yhtä aikaa läsnä, ei kenenkään ai-
kaansaamaa tai kenenkään esille nostamaa. (Merleau-Ponty 1995, 155.)

Arvot –  näkyvään ankkuroitunut näkymätön  

Näkyvän ja näkymättömän ilmenemistä lähestytään Merleau-Pontyn ku-
vaamasta suunnasta. Vaikka Merleau-Pontyn näkymätöntä ei suoranaisesti 
voida palauttaa arvoihin liittyväksi, nousevat arvot tämän tutkimuksen 
näkymätön-käsitteessä tärkeään rooliin. Merleau-Pontylle näkyvä ja nä-
kymätön liittyy ennen kaikkea subjektin kaksipuoleisuuden tematiikkaan, 
havaituksi tulemisen ja havaittuna olemisen maastoon (ks. Parviainen 
2006, 146). Merleau-Ponty puhuu kiasmasta, jossa olemisen subjektius ja 
objektius ovat yhtä aikaa läsnä ja mahdollisia, kuitenkaan olematta yhtä. 
Se, että voin havaita, kääntyy siihen, että olen havaittu, ja päinvastoin. 
Merleau-Ponty valaisee kiasma-käsitteen avulla nimenomaan olemisen 
ruumiillista (chair = liha) luonnetta. Kädet, jotka koskettavat, silmät, jotka 
näkevät, ja jalat, jotka astuvat maata, ovat osa samaa maailmaa, jota kos-
ketetaan, nähdään ja kuljetaan. (Merleau-Ponty 2004a, 251–252.) Kiasma 
asettuu yhteensovittamisen ilmenemisen ymmärtämisessä lähtökohdaksi. 
Se ankkuroi kokemuksen, jossa kokija etsii tasapainoa havaitsijana ja ha-
vaittuna olemisen välillä, tasapainoa olemiseen elettynä ruumiina. Koti-
taloustoiminnan ”pyörteessä”, jossa ilmenee kitkaa, ristiriitoja tai kiirettä, 
kokijana oleminen pitää sisällään sen, että on myös havaitsijana oleminen. 
Se, että eletään kiirettä, pitää sisällään sen, että on myös kiireen havait-
semista. On yhtä aikaa mahdollisuus subjektina olemineen ja objektina 
olemineen. Tutkimuksen tämän osan kappaleessa Kotitaloustaito: väline 
vai mahdollistaja, tuotiin esille sitä, miten kotitaloustaito mahdollistaa 
kotitaloustoimintaan liittyvien arvojen ilmentämisen. Arvot ovat näky-
mättömiä, mutta niitä voi tulkita näkyvän toiminnan laadun välityksellä, 
jonka taito toiminnalle antaa. Arvot ovat ikään kuin aistittavissa näkyvän 
ja näkymättömän ontologian, niiden olemisesta periytyvän ykseyden täh-
den. Kotitaloustaidossa voimme kohdata tämän risteyskohdan.

…mää mietin ku ne lapset o niinku, he elää aika eri arvomaailmas 
ku mää, ja niilt puuttuu aika paljo mun miälest niinko niit taitoja. Ja 
jos huone o vähä sotkune ni ei se niit haittaa. Et ne taidot, mitkä itte 
o määritelly, et mun tarttis osata, ni mul o niinku selvä et tehdä näi, 
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huusholli täytyy olla näin ja näin siisti, ja sit vast o kaikki ok. Sit ku niilt 
puuttuu ne taidot, ni ne panostaa kaikkee muuhu. Et mää jotenki mie-
tin välil sitä, et onk just itte oppinu niinku, ikään ku et ne taidot antaa 
ne omat arvot. Et niist tulee vähä liian paljo niinku rasitekin, et vois 
jotain tekemistä jättää aika paljo vähemmälle, eikä se maailma siihe 
mitenkää kaatuis. Et kyl mää ainaki ajattele niit lapsii, et itte ajattelee 
sit kui ne selviää, ja kuitenki ne elää päiväst toisee ja o iha tyytyväisii. 
(RK 2003.)

Kotitaloustoiminta voidaan nähdä hyvin arvosidonnaisena. Esimerkiksi 
kodin sisustus ja puhtaus heijastavat kulttuurisia tai yksilöllisiä arvoja. Ar-
vot, jotka heijastuvat toimintaan, kietoutuvat yksilön kulttuuritaustaan, 
mutta ovat myös sukupuoli- ja sukupolvisidonnaisia ja voivat muuttua 
elämän aikana. Voimme tunnistaa yleisiä suomalaisen kansallisen kulttuu-
rin arvomaailman piirteitä. Kuitenkin arvot vaihtelevat suomalaisessakin 
kulttuurissa, esimerkiksi sosiaaliryhmien ja uskonnollisten perinteiden 
mukaan. Toisaalta viimekädessä yksilön henkilökohtaiset arvositoumukset 
ratkaisevat sen, minkälaiseksi hänen kotitaloustoimintansa muodostuu. 
Tätä huomiota tukee Taylorin luonnehdinta siitä, että arvot ovat olennai-
sesti kulttuuritradition historiallisesti tuottamia, mutta eivät pelkästään 
kulttuurista alkuperää. Arvot ovat ihmiskuvan rakentumisen kannalta 
olennainen tekijä, ja siten niiden objektivointi naturalistisen tradition ta-
voin on ongelmallista. (Sihvola 1998, 14, 19.) Esimerkiksi parinmuodostus 
ja perheen perustaminen johtaa yksilöiden arvojen yhteensovittamisen 
tarpeeseen. Syntyy tilanne, jossa yksilön pitää peilata omia arvojaan puo-
lison arvoihin ja esimerkiksi kulttuurissa vallitseviin perhearvoihin. Tästä 
syntyvä yhteensovittamisen tarve saa nyky-Suomessa hyvin moninaisia 
piirteitä. Edellä oleva sitaatti kertoo äidin pohdintaa miehensä aikuisten 
lasten kotitaloustaitojen luonteesta. Hän lähestyy asiaa arvojen näkö-
kulmasta ja peilaa lasten toiminnan taustalla mahdollisesti olevia arvoja 
omiin arvoihinsa.

Tällainen yksilöstä yhteisöön ja yhteisöstä yksilöön kulkeva arvojen 
muokkautuminen saa lisävalaistusta fenomenologisesta fi losofi asta. Arvo-
jen tarkastelu ei palaudu etiikkaan, jossa moraalikäsityksiä analysoidaan 
tai jossa niistä muodostetaan moraalilauseita (ks. Pietarinen & Poutanen 
1998, 24). Husserlin fenomenologista peruslähtökohtaa soveltaen etiikassa 
tulisi pyrkiä reduktion avulla lähestymään kokemuksen perimmäistä luon-
netta (ks. Husserl 1995, 63–64). Ihmisen intentionaalinen side maailmaan 
tarkoittaa jatkuvaa vastavuoroisuutta. Ihminen ei passiivisesti heijasta ul-
koista todellisuutta, vaan luo omasta kulloisestakin perspektiivistään mer-
kityksiä asioille ja ilmiöille. Se, mikä situaatiomme maailmaan on, vaikut-
taa merkitysten muodostumiseen ja merkitykset vaikuttavat maailmaan, 
jossa olemme. Näin ollen arvot, jotka ymmärretään merkityksinä, voivat 
poiketa samankin perheen eri perheen jäsenten kesken. Leikki-ikäisen tai 
murrosikäisen perspektiivi kotitaloustoimintaan on erilainen kuin perheen 
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vanhempien tai isovanhempien, mutta erilaisuudessaan ne vaikuttavat jo-
kaisen perheenjäsenen maailmassaolemisen kokemukseen. Tästä näkökul-
masta kotitaloustoiminta on näkymättömien arvojen yhteensovittamista 
näkyvän toiminnan tapahtumisessa.      

Vaines on käsitellyt teksteissään arvojen merkitystä perheen sfäärissä. 
Hänen tarkastelunsa painopiste on moraalissa. Hänen teemansa on mo-
raalinen visio (moral vision), joka kuvastaa perheen valitsemaa asennetta 
arvojen ja toiminnan välillä. Hän perustaa pohdintansa Taylorin etiikkaan 
ihmisen identiteetin alkuperästä. Ollakseen elävää moraali tarvitsee mer-
kityksiä, ja elävä moraali puolestaan synnyttää koherenssin perheen toi-
mintaan. Vaines kritisoi individualistista näkemystä, jossa yksilö tulkitsee 
moraalisia prinsiippejä ja näin luo oman itsekeskeisen etiikkansa. Hänen 
näkemyksensä on perheorientoitunut, joka tarkoittaa, että huolehtimisen 
etiikka asettuu lähtökohdaksi kaikelle ajattelulle, tekemiselle ja uskomuk-
sille. (Vaines 1996, 104.) Vainesin mukaan koti on moraalin kehittymisen 
keskus (home is a moral center). Siellä opitaan moraalisen keskustelun 
kieli, joka ei kuitenkaan sido moraalia vain kielen merkityksiin. Kotona 
keskustellaan siitä, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvää ja mikä 
pahaa, sekä tuodaan keskusteluun näiden käsitteiden merkitykset. Moraa-
likeskustelu todentuu perheen toiminnassa, joka tähtää hyvään elämään 
yhteisen moraalisen vision johdattamana. Perheessä opitaan jakamista, 
yhteistyötä ja ymmärtämään olemassaolon ykseyttä, kaiken toisiinsa liit-
tyneisyyttä. Vainesin perheorientoituneisuus ei kuitenkaan tarkoita per-
heen eristämistä yhteiskunnallisesta moraalikeskustelusta. Päinvastoin, 
moral vision kannattelee yksilön osallistumista yhteiskunnalliseen mo-
raalikeskusteluun ja vastuullisiin moraalitekoihin kaikilla elämän alueilla. 
(Vaines 1996, 104.)  

Vainesin moraalikäsitys on vahvasti normatiivinen.33 Hän sitoo moraa-
lin merkityksen ihmisen päämäärään, joka on elämän kunnioittaminen 
ja yhteinen hyvä (ks. Vaines 1996, 104). Moral vision toimii normatiivi-
sena ohjeistajana suhteessa toimintaan. Arkipäivän toiminnassa puoles-
taan koetaan moraalin oikeellisuus. Tämä viittaa Vainesin moraalikäsityk-
sen pragmaattiseen taustaan (vrt. Pietarinen & Poutanen 1998, 22–23). 
 Käytäntö osoittaa, onko moraalinen periaate toimiva ja onko se hyödyl-
linen käytännön ongelmien ratkomisessa. Vainesin moraalikäsityksessä 
on kuitenkin hyvin keskeistä yksilön asenne suhteessa olemiseen. Hän 
korostaa olemisen jakamattomuutta ihmisen ja maailman välillä. Tässä 

( 33 )   Etiikan tutkimus voi olla analyyttista tai normatiivista. Analyyttinen etiikka 
perehtyy moraaliväitteiden luonteeseen selkiyttämällä moraalikäsitteitä ja nii-
den merkityksiä. Tutkimusta voisi luonnehtia käsiteanalyysiksi. Analyyttinen 
etiikka ei siten ota kantaa moraaliväitteiden sisältöön, vaan keskittyy erittele-
mään moraalikeskustelua ja tarjoamaan välineitä siihen. Normatiivinen etiikka 
puolestaan ottaa kantaa moraaliväitteiden sisältöön. Se pyrkii muotoilemaan 
moraaliperiaatteita ja sääntöjä tukeutuen rationaaliseen kriittiseen ajatteluun. 
Analyyttinen etiikka asettuu välineeksi suhteessa normatiiviseen etiikkaan. 
(Pietarinen & Poutanen 1998, 13–14.)
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jakamattomuudessa jokainen teko vaikuttaa kokonaisuuteen, ja siksi tä-
män jakamattomuuden ymmärtäminen on moraalikysymyksissä keskeinen 
asia. Vaines käyttää valaistumisen (enlightenment) käsitettä kuvatessaan 
prosessia, jossa ihminen tulee tietoiseksi ykseydestä. Valaistuminen on 
oleellisesti tiedostamisen tapahtuma, rationaalisen prosessoinnin tulos. 
Tätä valaistumisen ajatusta voi hyvin verrata Heideggerin Daseinin tapah-
tumiseen. Kun ihminen ymmärtää34 maailmassa olemisen alkuperän, syn-
tyy hänen asennoitumisessaan mahdollisuus kokea oleva sellaisena kuin 
se on, ei objektivoituna ja peittyneenä. (Heinilä 2004, 115.) Vaikka Vaines 
ei eksplisiittisesti johda valaistumisen käsitettään olemisen ontologisesta 
analyysista, on hänen moraalikäsityksessään silti löydettävissä vahva yh-
teys myös fenomenologiseen fi losofi an traditioon.      

Heideggerin fi losofi an valossa olemista voidaan pitää arvojen suhteen 
neutraalina. Hän ei määritä olemista arvokkuuden näkökulmasta, ei nosta 
olemassaolon ykseyden ymmärtämistä sen ei-ymmärtämisen edelle. Hei-
degger selittää arvojen ja olemisen erilaista ”laatua” siten, että oleminen 
on se, mikä aina jo on sellaisenaan, ja mahdollistaa erilaiset olemisen ta-
vat. Arvot taas ovat luonnehdintoja, jotka kohdistuvat inhimillisten ar-
vostusten kohteisiin. Arvo lausumana ilmenee objektina ja on siten ole-
miseen nähden erilainen asenne maailmaan. Se, mistä arvokeskustelussa 
lähdetään liikkeelle eli siitä asiasta, joka mahdollistuu olemisen perustalta 
ja joka lausutaan arvona, ei voida kuitenkaan tyhjentävästi selittää arvos-
tusten kautta. Sitä pitää tarkastella myös olemisessaan, ja silloin ollaan 
arvojen alkuperän äärellä. (Varto 2003, 88–89.) Se, että arvot ja oleminen 
nähdään ontologisesti eritasoisina ilmiöinä, on kuitenkin kaikkea muuta 
kuin arvojen olemassaolon kieltämistä. Arvot ovat mahdollisia olemisen 
perustalta, ne ikään kuin voidaan johtaa sieltä ja siten ne ovat osa ihmisen 
maailmassaolemisen tapahtumista. Heideggerin mukaan arvot luonneh-
tivat ilmeneviä asioita ja tältä pohjalta arvoja voidaan kuvata laaduiksi. 
(Heidegger 2000b, 90.) Näkyvä, joka manifestoi siihen ankkuroitunutta 
näkymätöntä, sisällyttää olemisen kaksipuoleisuuden tähden itseensä ar-
vot lausuttuina ja siten objektivoituina, mutta myös arvot laatuina, elet-
tyinä olemisen perustalta.

Yksityinen ja julkinen toiseuden ilmentyminä

Kotitalouden yhteiskunnallinen asema on tullut tässä tutkimuksessa jo 
aikaisemminkin esille. Yhteiskunnallisena yksikkönä kotitalous asettuu 
osaksi toimintakäytäntöjä, jotka lomittuvat esimerkiksi työn ja kotitalous-
toiminnan yhteensovittamiseksi. Yhteensovittaminen ilmentää ja todellis-
taa elettynä ruumiina olemista yhteisessä maailmassa sekä Daseinin sosiaa-
lista luonnetta. Ihminen on olemisensa perustalta osa yhteistä verkostoa, 
jossa se, mitä tapahtuu yksityisessä elämänpiirissä, on erottamattomasti 

( 34 )  Ymmärtää nimenomaan Daseinin olemisen perusmoduksena.
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sulautunut siihen, mitä tapahtuu julkisessa elämänpiirissä, ja päinvas-
toin. Seuraavaksi tarkastellaan tätä yksityisen ja julkisen yhteensovitta-
mista kahden kotitaloustieteellisen esimerkin avulla. Ensiksi tarkastellaan 
japanilaisen Sekiguchin näkemystä, kotitalous ihmisen suojana (human 
protection), ja toiseksi yhdysvaltalaisen Thompsonin arjen kaksoiskierre-
ajattelua. 

Japanilaisen Sekiguchin toimittaman kirjan A Philosophy of Home Eco-
nomics keskeisenä tehtävänä mainitaan kotitaloustieteen alkuperäisen 
substanssin esiin nostaminen. Kotitaloustieteen pääpaino on siirtynyt ko-
titaloustaidon ymmärtämisestä tekemisen tekniikkaan, ja soveltamisesta 
suorittamiseen. Kotitaloustiede fokusoituu kuitenkin ihmisen elämään, 
ja tämän elämän suojeleminen ja ylläpitäminen on kotitaloustieteen tär-
kein tehtävä. (Sekiguchi 2004.) Jotta tätä tehtävää voitaisiin toteuttaa, 
on perustaksi luotava analyysi ihmisen olemassaolosta. Tässä analyysissa 
tukeudutaan pitkälle Bollnowin tilan fi losofi aan. Olemisen tila voidaan 
jakaa sisäiseen ja ulkoiseen sfääriin. Tämä jako nousee ihmisen arjen koke-
muksesta. Ulkoinen ja sisäinen sfääri koetaan eri tavalla. Sisäinen sfääri on 
rentoutumisen ja turvan sfääri eli suojeleva kodin sfääri. Ulkoinen sfääri 
puolestaan on työn ja erilaisten jännitteiden sfääri. Koska koti edustaa si-
säistä sfääriä, ikään kuin olemisen paikkana, saa se tilana eksistentiaalisen 
sisällön. Koti ei ole vain fyysinen paikka, joka on otettu asumista varten, 
vaan kotia asutaan ja sen status on suojella ihmisen ”sisäistä” olemista. 
Samalla tavalla myös ulkoinen sfääri pitää ymmärtää eksistentiaalisen 
sisällön kautta. Sfäärit eivät ole suljettuja, vaan vaikuttavat toisiinsa ja 
ovat riippuvaisia toisistaan. Ihmisen olemisen keskiössä onkin tasapainon 
saavuttaminen näiden kahden sfäärin välille. (Mt. 54–55.) Olemisen ana-
lyysissa painottuu sfääri-ajattelun kautta voimakkaasti yhteiskunnallinen 
näkökulma. Ihmisen sosiaalisuus määrittää olemista, jolloin toiseus yksilön 
olemassaolon mahdollistajana nousee esiin. Ihminen ymmärretään suh-
teessa yhteiskuntaan ja yhteiskunta suhteessa ihmiseen. (Mt. 7.) 

Sisäinen ja ulkoinen sfääri heijastavat voimakkaasti yksityisen ja julki-
sen tilan dikotomiaa. Sisäinen ja julkinen sfääri perustuvat kuitenkin yh-
teiskunnallisten rakenteiden sijasta ihmisen olemisen analyysille, siihen, 
miten oleminen tilallisesti jäsentyy kokemuksena. Kokemus nostaa esille 
tarpeen jäsentää sfäärejä edelleen. Sisäinen ja ulkoinen sfääri saavat uu-
sia muotoja. Sisäisen sfäärin sisälle syntyy toisen asteen sfäärejä, jotka 
liukuvat ulkoisen alueelle, mutta säilyttävät sisäisen sfäärin suojelevan 
statuksen. Tällaisia toisen asteen sisäisiä sfäärejä voivat olla esimerkiksi 
naapurusto, sukulaiset tai samanikäisten, esimerkiksi nuorten, muodos-
tamat ryhmät. Sisäisen sfäärin status on myös esimerkiksi erilaisilla pal-
velutaloilla, tuetun asumisen muodoilla ja päiväkodeilla, mutta näillä 
on myös voimakas ulkoisen sfäärin status. (Sekiguchi 2004, 56–58.) Seki-
guchin tarkoituksena on ollut nostaa esille kotitaloustieteen alkuperäinen 
substanssi. Tällaiseksi ydinkohdaksi paljastuu tasapainon saavuttaminen 
sfäärien välillä. Tasapainoa ei saavuteta sulkemalla kotitaloustieteen nä-
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kökulmaa sisäiseen sfääriin, vaan asettamalla se sfäärien kohtaamisen 
alueelle. Kotitaloustieteen paikka on ikään kuin välitilassa, jossa sisäinen 
ja ulkoinen sfääri liukuvat toistensa sisään. Keskeinen käsite tasapainon 
saavuttamiseksi on sisäisen sfäärin status, suojelu-käsite. Tämä siksi, että 
ulkoisen sfäärin paine nähdään niin suurena, että se uhkaa sisäistä sfääriä. 
Tasapainon saavuttaminen nähdään tärkeäksi myös yleisesti yhteiskunnan 
hyvinvoinnin kannalta. (Mt. 67.) Tätä kotitaloustieteen analyysia pitää 
tarkastella suhteessa japanilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykseen. 
Omaleimainen ja suljettu yhteiskunta on kohdannut muutoksia, jotka hei-
jastuvat julkisen kautta yksityiseen. Tämä on varmasti yksi syy siihen, että 
julkisen ja yksityisen sfäärin luonteet nähdään toistensa vastakohtina ja 
yksityisen sfäärin yksilöä suojeleva merkitys korostuu.  

Kotitaloustieteen ytimen sijoittaminen sfäärien välitilaan tasapainon 
saavuttamiseksi osoittaa sen, että sisäisen ja ulkoisen yhteensovittami-
sella on keskeinen asema kotitaloustoiminnassa. Sekiguchin analyysi on 
ansiokas ja avaa kotitaloustoiminnan luonnetta perusteellisesti. Kuiten-
kin se, että sfääri-ajattelussa oleminen yhdistetään leimallisesti erilaisiin 
fyysisiin tiloihin, voi tuottaa ongelmia. Oleminen joutuu helposti ikään 
kuin objektivoiduksi. Tärkeää on kuitenkin se, että fyysisyyden myötä 
ihmisen olemiseen sisällytetään ruumiillisuus. Sekiguchin kotitalouden 
fi losofi an valossa kotitaloustoiminta on yhtä hyvin näkyvän kuin näky-
mättömän yhtäaikaista ilmenemistä ja näiden jatkuvaa tasapainottavaa 
yhteensovittamista.           

Thompson (2002, 147) lähestyy kodin ja työn yhteensovittamista hes-
tian-feministisen arjen kaksoiskierreteorian kautta (The Double Helix of 
Everyday Life). Thompson hakee teorian avulla uutta tapaa tietää ja si-
ten ymmärtää kotitaloustoimintaa. Hän lähtee tunnustuksellisesti liik-
keelle feministisestä lähtökohdasta ja hakee tieteen kenttään oikeutusta 
naisen tietämisen tavalle. (Thompson 2002, 127–128.) Naisen tietämisen 
tapa ilmenee kodin piirissä, jota Thompson nimittää kotitalouden ekosys-
teemiksi, Hestian oikos-systeemiksi (perheen vuorovaikutusten ”hestia”). 
Kotitaloutta kontrolloi ja hallitsee tänä päivänä julkinen alue, jota Thomp-
son puolestaan nimittää Hermean polis-systeemiksi. Yksityisen ja julkisen 
välillä ei vallitse tasapainoa, ja tämä puolestaan aiheuttaa ilmiöitä, jotka 
usein koetaan myös ongelmina. (Mt. 123.) Tällaisena tasapainon puuttu-
misen ongelmana voidaan varmasti tunnistaa juuri kotitöiden ja palkka-
työn yhteensovittamisen vaikeudet. 

Thompsonin teorian lähtökohta on systeemiteoreettinen. Tarkastelu 
siirtyy yksityisestä ilmiöstä ilmiöiden keskinäisiin suhteisiin, keskinäisiin 
yhteyksiin ja keskinäisiin riippuvuuksiin. Tarkastelu on olemisen sijasta 
toiminnassa, koska toiminta muodostaa systeemin elementit. Tarkastele-
malla suhteita ja vuorovaikutusta yksittäisten ilmiöiden sijaan Thompson 
kulkee kohti ykseyttä, kokonaisuutta, jonka avulla hän pyrkii ylittämään 
sukupuolittuneen tietämisen ja tavoittelee näin yhteistä dialogia. (Thomp-
son 2002, 130, 140.) Systeemiteoreettinen näkökulma perustuu syy-seura-
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us-suhteen tarkasteluun, mutta tässä tapauksessa tarkastelukulma ei ole 
lineaarinen vaan syklinen. Syklisyys keskittää huomion prosessiin, suhtei-
den verkostoon, enemmän kuin suhteen tulokseen tai tuotokseen. (Mt. 
134–135.) Kaksoiskierteisessä mallissa hestian muodostaa kierteen toisen 
säikeen ja hermean toisen. Näiden säikeiden välillä kulkee siltoja, jotka 
tekevät säikeistä toisistaan riippuvaiset. Sillat rakentuvat etiikasta, tie-
dosta, estetiikasta, tieteestä, teknologiasta, kasvatuksesta, opetuksesta 
ja niin edelleen. Rakenne on ikään kuin palmikoitu tai kierteinen, jolloin 
vuorovaikutus jonkin ilmiön (sillan) alueella ei tule ymmärretyksi tyhjen-
tävästi ilman arjen monimutkaista verkostoa ja kierteen molempien säi-
keiden ymmärtämistä. (Mt. 147–148.) Tarvitaan sekä ”hestian-linssi” että 
”hermean-linssi”, joiden läpi ilmiötä tarkastellaan. 

Thompson korostaa yksityisen ja julkisen välisen eron kielellistä kui-
lua, sitä, miten esimerkiksi tieto ymmärretään julkisen sfäärin määrittele-
mänä. Molempien linssien käyttö valaisee tietoa sekä tiedon määritelmien 
kautta (”sanakirjamääritelmä”, joka ilmentää hermean-näkökulmaa) että 
hestian-näkökulmasta. Hestian-näkökulmasta tieto syntyy suhteessa on-
gelmiin, jotka liittyvät ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen ja huoleh-
timiseen sekä kasvamiseen kotitalouden sfäärissä. Tietoa tulee siten myös 
soveltaa ja tulkita suhteessa näihin tavoitteisiin. Thompsonin ”kahden 
linssin” käyttöperiaate johtaa tulkinnan malliin, jota hän kutsuu hestia-
neutiikaksi (hestianeutic). Hestianeutiikka ottaa ilmiön tarkasteltavaksi ja 
tulkittavaksi sen omassa sfäärissä ja suhteessa sen omiin tavoitteisiin. Se ei 
nosta esimerkiksi kotitalouden piirissä syntynyttä ilmiötä tarkasteltavaksi 
julkisessa sfäärissä rakennetun käsitejärjestelmän valossa35. (Thompson 
2002, 173–174, 185.) Tällaiseen tiedon käsitteen laajaan ymmärtämiseen 
viitataan myös tämän tutkimuksen osassa kaksi, luvussa Kotitalous dia-
logisena tieteenä. Thompson tuo esille tilanteita, jossa geometrinen [tai 
miksei myös kemiallinen] tai muu niin sanottu erityistiedon ala elää arjen 
toiminnoissa, mutta tulee ilmaistuksi toimintaohjeissa toiminnan kautta, 
ei teoreettisena tietona. Tällainen erityistieto voi ilmetä toiminnassa myös 
ilman sen suurempaa verbalisointia. Esimerkkeinä tällaisesta tiedosta voi-
sivat olla vaikka yhteisöllisesti jaetut käsityöohjeet ja ruokaohjeet. Tällai-
sessa tapauksessa ollaan hestian-näkökulmassa, joka Thompsonin mukaan 
edustaa hänelle vallankumouksellista näkymää hermean-maailmaan. (Mt. 
12–13.) 

Thompsonin arjen kaksoiskierreteoria pyrkii luomaan käsitteitä kotita-
louden tieteellisen lähestymisen tarpeisiin. Hän onnistuu hyvin kuvaamaan 
kotitalouden luonnetta yksityisenä systeeminä, mutta kuitenkin julkisen 
systeemin erottamattomana osana ja luo ymmärrystä tästä yhteydestä 
myös toisinpäin. Lähestyminen on yhteiskunnallinen ja asettaa ihmisen 

( 35 )   Thompson kritisoi hermeneuttista perinnettä patriarkaalisen tieteen tradition 
kritiikittömästä uusintamisesta ja kyvyttömyydestä tulkita yksityisen sfäärin 
ilmiöitä niiden omista lähtökohdista (Thompson 2002, 183–185).
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systeemiin, jossa suhteiden verkosto rakentuu vaikuttamisen ja vaikutuk-
sen tuloksen seurauksena. (Ks. Thompson 2002, 136–137.)36 Tämän tutki-
muksen kannalta Thompsonin lähestymistapa on ongelmallinen. Ajatus 
ykseydestä ja kotitalouden sfäärin oikeudesta tulla huomioiduksi elimel-
lisenä osana yhteiskunnallista todellisuutta, esimerkiksi tieto- käsityksen 
suhteen, voidaan jakaa myös tämän tutkimuksen fenomenologisen asen-
teen valossa. Systeemiteoreettinen lähestyminen tuottaa kuitenkin kahtia-
jaon: kotitalouden sfääri tehtävineen ja tavoitteineen sekä julkinen sfääri 
tehtävineen ja tavoitteineen. Näin kotitalous-ilmiö systeeminä ja ihmisen 
olemisesta syntyvä kotitaloudellinen olemisen tapa, erotetaan sekä toi-
sistaan että julkisesta sfääristä. Tämän tutkimuksen näkemyksen mukaan 
vaikutusten ja sen seurausten (input – output) sijasta tulisi puhua vaikut-
tamisesta ja vaikutetuksi tulemisesta ja tämän perspektiivin jatkuvasta 
vaihtumisesta. Thompsonin teoriassa kotitalouden systeemi on rakentu-
nut hestianististen tavoitteiden kautta, jotka tähtäävät jokapäiväisen hy-
vinvoinnin ylläpitämiseen huolenpidon ja suojan tarjoamisen välityksellä. 
Huolehtiminen on siten Hestian oikos-systeemin keskeinen piirre, mutta se 
lähtee rakentumaan vuorovaikutuksesta ja sen herättämästä toiminnasta, 
ei niinkään ihmisen olemisen perustalta nousevan huolen ilmentymänä. 
Huolehtimisen käsite ilmentää Thompsonilla jostakin huolehtimista ja 
on siten voimakkaasti objektiin, huolehtimisen kohteeseen, suuntautuva 
käsite. (Ks. Mt. 141.) 

Tämän tutkimuksen analyysissa yhteensovittaminen alkaa paljastua 
yhtenä kotitaloustoiminnan keskeisenä piirteenä. Kotitaloustaidon ana-
lyysi on osoittanut huolen ja toiseuden sen ytimenä. Yhteensovittaminen 
ulottuvuutena liittyy voimakkaasti juuri toiseuteen. Ilman ”toisen mi-
nän” olemiseen luomaa ulottuvuutta ei olisi sitä, mitä sovitetaan yhteen. 
Toisen ihmisen, toisen minän, olemassaolo asettuu minän olemassaoloa 
määrittäväksi tekijäksi. Jos olemisen lähtökohta olisi erillisessä subjek-
tiudessa, olisi mahdollista myös sulkeistaa toiminta subjektin yksityiseksi 
asiaksi. Heidegger nostaa kuitenkin esille Daseinin sosiaalista luonnetta. 
Heti kun olemme maalimassa, olemme tekemisissä olioiden, asioiden ja 
siten toiseuden kanssa. Oleminen tässä yhteisessä olemisessa ei voi olla 

( 36 )   Myös von Schweitzer kuvaa kotitaloutta tieteenä, jota tulisi lähestyä systeemi-
teoreettisesti. Hän kuvaa kotitaloustoiminnan yksilö- ja yhteisösysteemiteoriaa 
(The Personal and Social System Theory of Household Activities). Tämä teoria on 
ikään kuin tieteellisten vaiheiden teoria, joiden kautta voidaan saavuttaa tie-
toa ihmisen arjesta. Pääpaino ja lähtökohta asetetaan ihmisen ja kotitalouden 
selviytymisen varmistamiselle. Holistisen näkemyksen mukaan pitää huomioida 
tasapuolisesti sekä yksilön että yhteisön tarpeet. Selviytymisen varmistaminen 
edellyttää resurssien hankkimista ja käyttämistä. Tästä puolestaan periytyy 
kotitaloustieteen eettinen näkökulma. Kaikki ihmiset ovat tavalla tai toisella 
riippuvaisia kotitalouksien tarjoamasta huolenpidosta ja kasvatuksesta (care 
and education). von Schweitzer kiteyttääkin, että kotitalouksien tuotos (output) 
on sen jäsenten kehittyminen ja heidän inhimillisestä potentiaalistaan huoleh-
timinen sekä arjen kulttuurin kirkastuminen. (von Schweitzer 2005, 53–54.)  
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yksilöllistä. Se on ei-yksilöllistä. Ihmisen olemiseen liittyy ontologisena 
ominaisuutena ymmärtäminen, joka tuo olemiseen sen sosiaalisen luon-
teen. (Heidegger 2000a, 403.) Ei siis ole olemassa mitään olemisen yksi-
tyistä ja vakaata tilaa, johon ympäröivä maailma tulisi vaikutuksineen 
ja saisi aikaan tarpeen reagoida toiseen, tarpeen yhteensovittaa. Edellä 
kuvattu Sekiguchin ja Thompsonin yksityisen ja julkisen toisiinsa liittynei-
syyden teoretisointi luo yhteensovittamiselle rakenteellista lähtökohtaa. 
Yksityinen ja julkinen yhteensovittamisen rakenteellisena lähtökohtana 
ei saa kuitenkaan eksistentialistis-fenomenologista vahvistusta. Yhteen-
sovittamisen kokemus syntyy olemisen lähtökohdista. Tätä käsitystä vah-
vistaa myös Korvelan (2003, 144) tutkimuksessaan tekemä huomio, että 
lapsiperheen arjen ominta luonnetta on yllätyksellisyys ja muuttuvat ti-
lanteet. Tämän tutkimuksen valossa Korvelan huomio tulkitaan siten, että 
yllätyksellisyyttä ei nähdä väliin tulevana häiriötekijänä, vaan olemiseen 
kuuluvana toiseuden ilmentymänä.37

Toiminnan sujuvuudesta ennakointiin ja suunnitteluun

Koska arjessa kotitaloustoiminta ilmenee useina samanaikaisina ajatus- ja 
toimintaprosesseina, yhteensovittamisella tavoitellaan myös sujuvuuden 
parantamista. Kotitaloustoiminnan yhteensovittamista toiminnan sujumi-
sen näkökulmasta on tarkasteltu muun muassa erilaisia malleja kartoitta-
malla. Sitran Kotityön markkinat -julkaisussa (2005) esitetään viisi erilaista 
mallia. Nämä on nimetty seuraavasti: äitipainotteinen arjen sujuminen, 
äiti organisoi kotitöiden sujumisen, kotitöiden jakoon perustuva arki, ko-
konaistyöajan jakoon perustuva arki ja arki sujuu ostopalvelujen avulla. 
(Varjonen, Aalto, Leskinen 2005, 32–37.) Äitipainotteinen arjen sujumi-
nen perustuu siihen, että äiti vastaa valtaosasta kotityötä.38 Näin toimi-
taan, olipa kotityö äidin mielestä mielekästä tai ei. Hän saa töihinsä vain 
satunnaista apua, ja apu yleensä perustuu auttajan vapaaehtoisuuteen. 
Kun äiti organisoi kotitöiden sujumisen, toiminta perustuu myös silloin 
siihen, että äiti itse tekee valtaosan kotitöistä. Hän kuitenkin organisoi 
osan töistä puolisolle ja lapsille heidän taitojensa ja halukkuutensa mu-
kaan. Jakaminen on tarkasti organisoitu, ja lapset saattavat saada teke-
mästään työstä jopa pientä palkkaa. Tässä mallissa ulkopuolinen apu on 
satunnaista. Koti töiden jakoon perustuvassa mallissa työt jaetaan joko 
taitojen tai kiinnostuksen mukaan tai niin, että työn tekee se, joka ensin 
ennättää. Tässä mallissa toimii usein myös jakoperiaate: naiselle sisätyöt, 

( 37 )   Arjen yllätyksellisyys aiheuttaa muun muassa sen, että ihmisen on vaikea niin 
sanotusti ”ottaa kaikkia tilanteita haltuunsa”. Suunnitelma ei toimikaan tai 
tekniikka pettää. (Vrt. Parviainen 2006, 213–214.) Tämä laskevan ajattelun on-
gelma suhteessa olemisen ilmenemiseen on esillä myöhemmin Emansipaatio 
silleen jättämisenä -luvussa.

( 38 )   Käytän tässä kohdassa käsitettä kotityö, joka perustuu Kotityön markkinat 
-julkaisun käsitteistöön. Kotityö ilmiönä sisältyy kotitaloustoiminnan piiriin.  
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miehelle ulkotyöt. Ulkopuolisia palveluja käytetään tarpeen mukaan. Ko-
konaistyöaikaan perustuvassa mallissa aika muodostuu keskeiseksi teki-
jäksi. Se tekee, jolla on eniten aikaa, esimerkiksi lyhyemmät työpäivät. 
Ostopalveluilla saatetaan useinkin lisätä omaa tai perheen vapaa-aikaa. 
Joissakin talouksissa ostopalvelut ovat tärkeä perusta arjen sujumiselle. 
Turvautuminen ostopalveluihin voi perustua kiireeseen tai haluttomuu-
teen käyttää aikaa kotitöihin. Leimaavaa mallille, jossa arki sujuu osto-
palvelujen avulla, on se, että sujuvuus on todella riippuvainen tietyistä 
palveluista. Niillä ei vain ratkaista tilapäistä tarvetta. (Mt. 32–37.) 

Nämä mallit liittyvät kotityön tarkasteluun kohteena, johon liittyy tietty 
toimintatapa ja -kulttuuri ja jossa kotityö ilmentää tietynlaisen kaavan 
mukaan toimimista. Mallien kautta ei oteta kantaa siihen, miksi kotityöt 
organisoituvat näin havaittaviksi malleiksi. Raportin tarkoituksena onkin 
tarkastella kotityön ulkoistamisen mahdollisuuksia ja palvelujen käytön 
lainalaisuuksia. (Ks. Mt. 9.) Kotityöstä selviytymisen mallit tuovat kuitenkin 
esille sen, mikä on myös tämän tutkimuksen kannalta keskeistä. Kotitalo-
ustoiminnan tapahtumisen ilmeneminen on arjen keskeinen ja monimuo-
toinen ilmiö, ja sen yhtenä sujuvuuden tekijänä toimii yhteensovittamisen 
problematiikka. Kuten aikaisemmin jo määriteltiin, yhteensovittaminen 
on laajempi ilmiö kuin pelkkä työnjaollisesti toiminnassa ilmenevä ulot-
tuvuus. Näkyvän ja näkymättömän yhteensovittaminen kotitaloustoimin-
nassa on usein yllätyksellistä ja tilannesidonnaista, siis maailman luonteen 
mukaista. Tämä tilannesidonnaisuus on ehkä kaikkein ilmeisin piirre koti-
taloustoiminnalle. Korvela tiivistää kodin arjen nimenomaan siihen, että 
pyritään hallitsemaan arkea erilaisin keinoin, jotka sovittavat yhteen per-
heen jäsenten yksilölliset teot (Korvela 2003, 97). Kun tekijöitä on useita, 
joudutaan tilanteisiin, joissa oma tekeminen pitää sovittaa toisten teke-
miseen ja mahdollisesti hallitsemaan useita tekemisiä yhtä aikaa. Lapsiper-
heissä eri-ikäisten lasten mukanaolo koti taloustoiminnassa tuo mukaan 
haastetta sovittamiselle. 

…niinku Vesa kauhee tarkkaa tiesi millai heijä äiti tekee lanttulaatikoit. 
Esimerkiks pojat o aika paljo ollu mukan niinku siin varmaa, ja siinäki 
o pitäny tehdä vähä kompromissei. (RK 2003.)

Korvela on tutkimuksessaan nimennyt kolme piirrettä, jotka kuvaa-
vat niitä keinoja, joiden avulla kotitaloustoiminnan yhteensovittamista 
hallitaan. Ensimmäinen piirre on yhdessä ja erikseen tekemisen jännite. 
Tämä jännite kuvastaa sitä tyypillistä tilannetta, jossa esimerkiksi van-
hempi joutuu jakamaan huomionsa omiin työtehtäviinsä ja lapsen kanssa 
olemisen kesken. Korvelan esimerkissä äiti lukee seuraavaa päivää varten 
päiväkodin tiedotetta, samalla kun tytär vetää häntä leikkiin. Yhdessä ja 
erikseen tekeminen on jatkuvassa liikkeessä, ja toimintaepisodit39 alkavat 

( 39 )   Toimintaepisodi on Korvelan käyttämä aineiston analyysiyksikkö.
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ja päättyvät sekä limittyvät yhdessä olemisessa. Toinen piirre, neuvottelu, 
on selkeästi väline, jolla hallitaan yhteensovittamista. Korvela määrittelee 
neuvottelun laajasti käsittämään puhumisen kautta tapahtuvan kommu-
nikoinnin lisäksi materiaalisten artefaktien välittämän kommunikoinnin. 
Hän lukee neuvotteluun ylipäätään tekemisen ja fyysisen läsnäolon kautta 
välittyvän viestimisen. Kolmantena piirteenä Korvela nostaa esille kodin 
vuorovaikutuksen erilaisten toimintajärjestelmien kanssa. Kotitaloustoi-
minnassa pitää huomioida kodin ulkopuolisia asioita päivittäin. Koti on 
avoin puhelimen, Internetin, television ynnä muun teknologian kautta 
maailmalle. Koti ei ole siten mitenkään pysyvä ”linnake”, vaan muuttuva 
ja mukautuva yhteiskunnan sykkeen mukaisesti. Koti ei myöskään ole elin-
voimainen irrallaan yhteiskunnan toimintajärjestelmistä. (Korvela 2003, 
145–146, 149–150, 152–156.)

Nämä Korvelan näkökulmat lapsiperheen arkeen kuvaavat hyvin sitä 
toiminnan yhteensovittamisen keskeisyyttä, joka antaa myös kotitalous-
taidolle luonteen. Korvela toteaa yhdessä ja erikseen tekemisen jännit-
teen hallitsemisen tärkeyden perheen arjen sujuvuuden kannalta. (Kor-
vela 2003, 146.) Kyseessä on siten taito, joka voidaan oppia. Neuvottelun 
näkökulman laajentaminen verbaalista kokonaisvaltaiseksi, ymmärtää 
aistimisen ja havaitsemisen alkuperän merkityksen.40 Tässä tutkimuksessa 
jaetaan Korvelan käsitys neuvottelun laajasta tulkinnasta ja pidetään sitä 
merkityksellisenä yhteensovittamisen, mutta myös muiden kotitaloustai-
don ulottuvuuksien lähtökohtaisena ilmentäjänä. Neuvottelua ei kuiten-
kaan nähdä välineenä toiminnan yhteensovittamiselle. Neuvottelu, laa-
jana kommunikoinnin muotona ymmärrettynä ilmentää ihmisen tapaa 
olla maailmassa kanssaolemisena. Ymmärtäminen Daseinin luonteena 
asettaa olemisen aina johonkin, ja neuvottelu tässä olemisessa ilmenevänä 
on yksi tapa olla olemassa.

Yhteensovittamisessa ajallisuuden merkitys korostuu. Arki rytmittyy 
jaksoissa, joilla on alku ja loppu. Korvela kuvaa suomalaisen lapsiperheen 
arjen rakennetta siten, että aamulla valmistaudutaan kotoa lähtemiseen, 
kotiin palattaessa asetutaan kotiin ja sen jälkeen voidaan tehdä jotakin 
yhdessä, kunnes laittaudutaan nukkumaan. Tämän rakenteen sisällä voi-
daan taas erottaa eri episodeja, jotka limittyvät yhteiseksi monisyiseksi 
kokonaisuudeksi. (Korvela 2003, 44–45, 144.) Tällaisessa tilanteessa yh-
teensovittaminen kotitaloustaidon osana antaa mahdollisuuden ”pitää 
tilanne hallussa”. Saision kirjassa Vastavalo äiti valmistelee joulua ja so-
vittaa tekemisensä tilanteen vaatimalla tavalla. 

Pienen, muovisen suihkulähteen solina häiritsee iltauutisia, ja äiti kä-
väisee sammuttamassa suihkulähteen, tuo samalla huuhdottavaksi Jal-

( 40 )   Tämän tutkimuksen osassa kolme, kappaleessa Aistisuuden ensisijaisuus ja eletty 
ruumis,  käsiteltiin tätä aistimisen merkityksellisyyttä, ja siinä yhteydessä tuotiin 
esille kommunikointi laajassa merkityksessä.
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talta tuodut suihkulähdekivet, jotka limaantuvat helposti makeassa 
vedessä, pyyhkäisee ne keittiöpyyheliinaan ja vie ne takaisin. 

Äläs kolaa siinä, 

kuuluu olohuoneesta, ja äiti tulee varpaisillaan takaisin, kurkistaa uu-
niin, missä pullalendit ovat paistumassa, sulkee uuninluukun ja mutisee 
jotakin kolmesta minuutista vielä, kokeilee taas lanttuja, jotka jaksavat 
pysyä merkillisen kovina, kuorii perunat ja porkkanat seuraavan päivän 
lihakeittoon, käy varpaillaan olohuoneessa kaatamassa lisää kahvia, 
avaa varovasti parvekkeen oven, että tupakansavu pääsisi ulos, tulee 
takaisin keittiöön, etsii hallikassista Suomi-Neuvostoliitto-Seuran kuula-
kärkikynän ja kirjoittaa Helsingin Sanomien reunaan listaa puuttuvista 
mausteista, joita ovat maustepippuri ja valkopippuri...

…panee papan aamukahviveden kiehumaan, huuhtaisee termospullon 
vesihanan alla, haistaa sitä, pudistaa päätään, etsii yläkaapista etikka-
pullon, ravistelee sitä. Se on tyhjä, ja äiti heittää pullon roskaämpäriin. 
Se on täynnä, ja äiti etsii talvitakin taskusta avaimet, potkaisee aamu-
tossut kenkien sekaan ja vetää kumisaappaat jalkaansa, vie roskat, ko-
keilee haarukalla lanttuja. (Saisio 2000, 95–98.) 

Tilannesidonnaisesti toimintojen yhteensovittaminen paljastaa, että 
toiminnoilla on eteenpäin suuntautuva luonne. Yhteensovittaminen ikään 
kuin ennakoi tulevaa. Korvela erottaa perheen arjessa ajallisuuteen suh-
teutuvia monisyisiä episodeja, Saision romaanin äidin toiminta rönsyilee, 
poikkeaa tuon tuostakin ikään kuin sivupolulle, hetkestä tulevaan. Kun 
ihminen elää hetkeä, hänen olemisensa on ruumiin intentionaalisuuden 
kautta toiminnassa ilmenevää ja toiminnassa olevaa. Ajallisuus ja situaa-
tio tuovat toimintaan kokonaisuuden, jonka kautta jatkuvasti haetaan 
tasapainoa menneen ja tulevan suhteen, aktuaalisen tapahtumisen het-
kessä. Tämä tasapainon hakeminen ei ole lähtökohdiltaan tietoisuuden 
tapahtuma. Ruumiin intentio toimintaan suuntautumisena luo pohjan, 
jossa yhteensovittaminen ilmenee myös ikään kuin tiedostamattomana. 
Ihminen on jo suuntautunut toimintaan tai jo tekemässä jotakin, jota ei 
vielä edes ole ajatellut tekevänsä. 

Kun yhteensovittaminen ilmenee kotitaloustoiminnassa, sitä voidaan 
nimetä ennakoinniksi tai jopa suunnitteluksi. Kotitalouden tilanteen 
mukaisesti tilanteet vaativat enemmän tai vähemmän suunnittelemista. 
Yleensä kotitalouden tilanteet ovat pääpiirteissään ennalta tiedettävissä. 
Tiedetään tavallisen arkipäivän kulku. Tässä tutkimuksessa, kotitaloustai-
don uudelleen tekemisen ulottuvuuden yhteydessä, käsiteltiin jo ajallisuu-
den merkitystä. Suunnittelu liittyy suuressa määrin muistamiseen, joko 
henkilökohtaiseen tai kollektiiviseen muistamiseen. Douglas kuvaa suun-
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nittelun syntyä siten, että kotona ympäristön paineisiin vastataan muotoi-
lemalla aikarytmi, joka antaa ikään kuin vastuksen tälle paineelle (Douglas 
1991, 294–295). Varastoidaan tulevaa varten, hankitaan huomisen taitoja, 
tehdään valmiiksi tulevaa kiirettä välttäen, mutta ennen kaikkea yhteen-
sovitetaan tässä ja nyt, näkyvän ja näkymättömän risteyskohdassa.

Töiden ja tehtävien kuormittavuus on varsinkin lapsiperheissä tuttu 
ilmiö. Usein joudutaan tilanteeseen, jossa on tehtävä priorisointeja ja 
tässä yhteydessä yhteensovittaminen kotitaloustaitona konkretisoituu. 
(Vrt. Korvela 2003, 97.) Priorisointi ei kuitenkaan perustu puhtaasti ratio-
naaliselle päätöksenteolle. Kun joutuu tekemään ratkaisun esimerkiksi sii-
voamisen ja lasten kanssa leikkimisen välillä, tilanne voi olla vaikea. Moni 
on taipuvainen ajattelemaan, että lapset ovat aina etusijalla, mutta epä-
siististä kodista voi tulla kuitenkin rasite ja taakka. Jokinen kirjoittaakin, 
että epäsiisti koti saattaa ruokkia tympeää ja väsynyttä olotilaa. Siivous 
voi toimia ikään kuin puhdistavana riittinä, ja kaunis ympäristö rauhoittaa 
ja ehkä väsymyskin hellittää. (Jokinen 1996, 95.) Siivoamiseen ryhtyminen 
paljastuukin näin ollen huolehtimiseksi toisesta. Siihen ryhtyminen enna-
koi ikään kuin tulevaa olotilaa. Siivoaminen ja lasten kanssa leikkiminen 
yhteensovitetaan olemisen prinsiipin perustalta, suhteessa menneeseen, 
olevaan ja tulevaan. Näin ohjaava tekijä ei löydy ulkoisista normeista, kas-
vatusperiaatteista tai kotitaloustoiminnan tavoitteista.  

Kupin väärä sijainti kiusasi Elleniä. Hän ei voinut rauhoittua, vaan ryh-
tyi sen sijaan kertaamaan esineiden liikeratoja mielessään: kupit keitti-
össä, likaiset vaatteet pesukoneessa, puhtaat vaatekaapissa, tapa miten 
takit roikkuivat henkareilla. Kodin tavarat täyttivät hänen mielensä 
kuin niiden paikat olisi sinne kaiverrettu.

Ellenin omissa käsissä esineet olivat lapsen syntymästä saakka kulke-
neet erehtymättä oikeilla reiteillä, tiukan sujuvasti ja ilman turhia vä-
lietappeja. Kun hän oli kuljettanut kaikki astiat, vaatteet, kirjat ja lelut 
paikoilleen, kodissa vallitsi rauha ja tyven. (Tapola 2002, 20.)

Kotitaloustaito yhteisenä kokemuksena

Kotitaloustaidon yhteensovittamisen ulottuvuuden keskeinen lähtökohta 
on siinä, että kotitaloustaidon ilmeneminen perustuu Daseinin sosiaalisen 
luonteen ja toiseuden kokemukselle. Tämä myös olemisen kaksipuoleisuu-
dessa ilmenevä ontologinen perusta haastaa ajatuksen kotitaloustaidosta 
yksilöllisenä taitona. Kotitaloustaito ilmenee myös yhteisenä kokemuk-
sena, yksilöiden kotitaloustaitojen yhteensovittamisena.

Taitoa tarkastellaan ja siihen suhtaudutaan yleensä yksilöllisenä ominai-
suutena. Esimerkiksi Kojonkoski-Rännäli (2000) tarkastelee artikkelissaan 
Tutkimusretki taidon olemukseen ja osaajaksi kasvamiseen taitoa juuri 
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tästä näkökulmasta.41 Hän käyttää argumenttipohjanaan Hobbesin teo-
riaa ihmisen sisäisestä voimasta (power). Kojonkoski-Rännäli käyttää tästä 
voima-käsitteestä suomenkielistä sanaa voimavara. Voimavara voi har-
joituksen kautta hioutua taidoksi, joka puolestaan avaa mahdollisuuden 
jonkin asian saavuttamiseen. Taito muodostuu kuitenkin yksilön omaksi 
”aarteeksi”, jota hän ei voi siirtää toiselle. Taidolla voi ”käydä kauppaa”, 
jolloin sen välineellinen ja yksilöllinen luonne korostuu. (Kojonkoski-Rän-
näli 2000, 124.) Selvää on, että yksilöllisen taidon siirtäminen toiselle ei 
ole mahdollista. Jokaisen on harjaannutettava taitonsa itse. Mutta jos ko-
titaloustaitoa tarkastellaan yksinomaan yksilön näkökulmasta, kaventaa 
se esimerkiksi perheen kotitaloustoiminnan yhteensovittamisen näkökul-
maa. Toiminnan sujuvuus ei olekaan riippuvainen vain siitä, mitä yksilöt 
osaavat, vaan myös siitä, miten yhteisesti toimitaan arjen tilanteissa. Yh-
teisöllisen kotitaloustaidon puuttuminen voi olla kohtalokasta silloin, kun 
perheen arki on yhden ihmisen vastuulle jätettynä liikaa. 

…sillä isot lapset tulevat koulusta ja vaativat ruokaa. Samaan hätään 
vauva tietenkin herää huutamaan. Anneli hätäilee jotakin suuhunpan-
tavaa pöytään, hän ei löydä mitään kunnon välipalaa, keksejä vain ja 
kaupan mehua, joka on kuin karamellivettä. 

Lapset tulevat ulkoa ja jättävät märät vaatteet eteisen lattialle. He me-
nevät jääkaapille ja työntävät lattialla olevat jätteet jaloillaan sivuun. 
Anneli seisoo ja katsoo, kun lapset menevät makkaraa syöden huonei-
siinsa tekemään läksyjä. 

Vauva itkee hiljaa ja uupuneesti. Anneli laittaa hänet koppaan ja kat-
soo vähän aikaa. Onko tuossa tosiaan oma lapsi? Sydämen ilo? Rak-
kauden hedelmä?

Hän näkee siinä samassa märät vaipat ja tietää, että roskapussi on 
täynnä sitä haisevaa tavaraa, se pitäisi viedä ulos. Hän näkee villakoi-
rat pöydän alla, hänen eteensä nousee kuin vuori kuorimista odottavat 
perunat ja perkaamaton silakkapaketti. Ja taikina, joka pursuaa vadin 
reunojen yli! (Istanmäki 2000, 55–56.)

Yksilölliset kotitaloustaidot ovat tärkeitä ja arvokkaita. Kotitalous-
opetuksessa asetetaan tavoitteeksi antaa oppilaalle mahdollisuus oppia 
näitä taitoja. Ne kietoutuvat osaksi omaa kotitaloustoimintaa. Kotita-
loustoiminta ilmenee kuitenkin siten, että se mahdollistaa yksilöllisten 
kotitaloustaitojen yhteensovittamisen ikään kuin taitojen ”synergian”. 
Kun jokainen kotitalouden jäsen toimii yhteisesti, tapahtuu jotakin, joka 
on enemmän kuin yksittäiset taidot yhteen laskettuina tai yhteen nipu-

( 41 )  Kojonkoski-Rännälin tarkastelu sijoittuu käsityötaidon viitekehykseen.
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tettuina, syntyy yhdessä eletty ja koettu kotitaloustaito. Syntyy jotakin 
yhteisöllisesti tarkoituksenmukaista. Kun lapsi kerää omat lelunsa laa-
tikkoon tai että hän sisään tullessaan laittaa ulkovaatteensa niille kuulu-
ville paikoille, tämä asettuu yksittäisenä kotitaloustoimintana ja -taitona 
kokonaisuuteen, jossa se sulautuu muiden kotitaloustoimintaan. Tällöin 
lapsen kotitaloustaito, joka yksinään voidaan nähdä vaatimattomana ver-
rattuna vaikka ruoanvalmistustaitoon, saa liittyessään perheen kotitalous-
toiminnan kokonaisuuteen suuremman voiman ja merkityksen. Holistinen 
periaate toteutuu. Kaksi plus kaksi ei olekaan neljä, vaan jotakin aivan 
muuta, ehkä viisi.

Vaines (2004b) kuvaa erilaisia perheen toimintaa ohjaavia orientaati-
oita perinteinen, yhteistoiminnallinen ja antaa mennä -käsitteiden kautta. 
Näiden käsitteiden sisään voidaan ajatella myös käsitys taidon yksilölli-
syydestä tai yhteisöllisyydestä.42 Perinteinen malli luottaa sukupolvien 
traditioon. Toimintatapoja ei pyritä käytännössä refl ektoimaan, joten 
toiminnan perusteita ei välttämättä tunneta. Ajattelutavan taustalla on 
luottamus tieteelliseen tietoon, joka tässä yhteydessä viittaa kaikkeen 
niin sanottuun tieteelliseen tutkimukseen perustuvaan tietoon. Ominaista 
on ”oikeaksi todettujen” toimintatapojen normatiivinen noudattaminen 
esimerkiksi siitä, mikä nyt on terveellistä syötävää. Perinteisessä mallissa 
kotitaloustaito nähdään ensisijaisesti yksilön, lähinnä äidin, taitona, jota 
toisten toiminta myötäilee.43 Vaines käyttää tästä orientaatiosta metafo-
raa ”Home is a web of interrelationships”. Toinen orientaatio, orientoitu-
nut antaa mennä -kotitaloustoiminta, on yksilökeskeistä ennemmin kuin 
yhteisökeskeistä. Yksilöt näkevät kotitaloustoiminnan tehtävänä heidän 
tarpeidensa ja tavoitteidensa tyydyttämisen. Kotitaloustaito on korostu-
neesti yksilön taito, ja yksilön, usein juuri äidin taito, on perheessä ole-
vien käytettävissä. Äiti tuottaa perheelleen toimivan arjen. Vaines käyttää 
tästä toiminnan orientaatiosta metaforaa ”Home is a factory”. Kolmas 
orientaatio eli yhteistoiminnallisesti orientoitunut perhe on sitoutunut 
toimimaan yhdessä arjen toimimiseksi. Toiminta syntyy yhteisestä dialo-
gista, ja sitä ohjaa pyrkimys yhteiseen hyvinvointiin. Kotitaloustaitokin 
syntyy yhteisesti koetussa kotitaloustoiminnassa, ja se saa yhteisöllisen 
luonteen. Tämän orientaation kuvaava metafora on ”Home is a moral 
center”. Vainesin mukaan sekä perinteinen että antaa mennä -orientaa-
tiot sulautuvat yhteen yhteistoiminnallisessa toiminnan orientaatiossa. 
Yhteistoiminnallisessa orientaatiossa yhdistyvät kotitaloustoiminnan ko-
konaisvaltainen tietäminen ja taitaminen: ”oikein” tekeminen ja teo-

( 42 )   Vaines ei omassa tekstissään suorita kotitaloustaidon pohdintaa suhteessa per-
heen toiminnan orientaatioihin. Tulkinta kasvaa tämän tutkimuksen analyysin 
pohjalta.

( 43 )   Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että jos pyritään muutokseen kotien toiminnassa, 
vaikuttamisen väylä on perinteisesti etsitty äitien kautta. Äidin tiedon lisäänty-
minen näkyy kotitaloustaidossa ja tätä kautta toiminnassa.
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reettinen tieto, yksilön tarpeiden tyydyttäminen ja yhteinen hyvinvointi. 
(Vaines 2004b, 133–134.)

Vainesin ajatuksena on vahvasti se, että kotitalous-ilmiön ymmärtämi-
sessä tarvitaan erilaisia näkökulmia. Yksilön ja yhteisön raja ohenee. von 
Schweitzer on omassa systeemiteoreettisessa kotitaloustieteen tarkaste-
lussaan tuonut esille sen, miten kotitaloustoiminnassa yksittäiset toimin-
nat ovat yksilön, mutta toiminta kokonaisuudessaan on vahvasti yhteisöl-
listä (von Schweitzer 2005, 55). Kokemus yksilön ja yhteisön tietynlaisesta 
sekoittumisesta kotitaloustoiminnassa on todellinen, ja se myös ilmenee 
kotitaloustieteen teoreettisissa malleissa (mm. Vaines, Thompson, von 
Schweitzer). Tässä tutkimuksessa se ilmenee myös näkemyksenä kotita-
loustaidon yhteensovittamisen ulottuvuudesta. Se, että kotitaloustaito 
koetaan yhteisesti, ei perustu assosiaatioon tai muistamiseen. Perustana 
on eletty ruumis ja siitä nouseva olemisen kaksipuoleisuus.    

Yhteensovittamisen ulottuvuus kotitaloustaidon osana nostaa esille 
siinä tapahtuvan rationaalisen päätöksenteon sijasta elettynä ruumiina 
olemisen prinsiipistä nousevan näkyvän ja näkymättömän yhteisen vai-
kuttamisen. Yhteensovittamisen ulottuvuus asettuu kanavaksi tälle ta-
pahtumisen virralle. Yhteensovittaminen ei siten redusoidu kausaaliseen 
vaikutussuhteeseen eikä ongelmanratkaisutilanteisiin, vaan se antaa tilan 
kotitaloustaidon laadun ilmenemiselle. Yhteensovittaminen kotitaloustai-
don ulottuvuutena hakee toiminnassa tasapainoa näkyvän ja näkymättö-
män, siis toimintatapojen ja esimerkiksi arvojen välillä.

Emansipaatio

Länsimaisen ihmisen on melko helppo omaksua ajatus yksilön vapau-
desta ja sen suhteellisen hyvästä toteutumisesta. Ainakin pohjoismainen 
hyvinvointivaltio pyrkii takaamaan kaikille yhdenmukaiset mahdollisuu-
det elää vapaana ihmisenä. Orjuus ja alistaminen kuuluvat historiaan tai 
joihinkin meille vieraisiin kulttuureihin. Mutta jos otetaan ajatus vapau-
desta hieman kriittisempään tarkasteluun, alkaa avautua polkuja, joiden 
johtamana käsitys vapaudesta joutuu koetukselle. Olemme muun muassa 
tottuneet ajattelemaan, että tekniset laitteet ovat elämää helpottavia 
keksintöjä. Kotitalouksissa niiden merkitys onkin helposti huomattavissa. 
Sähköiset laitteet säästävät aikaa ja vaivaa. Mutta on myös ilmeistä, että 
ihminen on yhä enemmän laitteiden ”vallassa”. Asioiden hoitaminen tie-
toverkossa edellyttää tietoverkonverkon ja laitteiden toimivuutta, ruoan-
laitto ja pyykinpesu keskeytyvät sähkökatkosten ajaksi. Yksittäinen ihmi-
nen yksin ei juurikaan voi hallita tätä teknistä infrastruktuuria. Ihminen 
on osa teknis-fyysis-sosiaalista maailmaa, jossa yhden tekijän ongelmat 
heijastuvat kokonaisuuteen. Ruumiillisuuden käsite venyy yhä enemmän 
teknisten laitteiden ja virtuaalimaailman suuntaan, ja samalla vaikutta-
mis- ja vaikutetuksi tulemisen suhteet lisääntyvät. Tässä vaikuttamisen 
ja vaikutetuksi tulemisen monitahoisessa situaatiossa joudutaan usein 
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miettimään sitä, mitkä ovat ihmisen todelliset mahdollisuudet vaikuttaa 
omaan elämäänsä. Onko maailma, jossa elämme vapautta edesauttava 
kaikkine mahdollisuuksineen, vai onko se vapautta sitova, tietynlaiseen 
oravanpyörään sitouttava tekijä? Seuraavaksi tarkastellaan kotitaloustai-
toa tietynlaisena vapauden väylänä, joka ilmenee ihmisen emansipatori-
sen olemissuhteen kautta. Emansipatorinen olemissuhde viittaa siihen ta-
paan, jolla maailmaan asennoidutaan. Kysymys on siitä, että vapaudutaan 
ajatuksesta, jossa ulkoinen maailma otetaan määräävänä, annettuna te-
kijänä. Emansipaatio kotitaloustaidon ulottuvuutena koskettaa vapautta 
olemisen tavan kautta. 

Emansipaatio silleen jättämisenä

Emansipaatio ja vapaus viittaavat molemmat muun muassa itsenäisyy-
teen, henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen alistamattomuuteen.44 Varsinkin 
vapauden käsite liittyy yhtä hyvin yksilön vapauteen kuin yhteisölliseen, 
esimerkiksi kansakuntien vapauteen. Vapauden kokeminen ja vapauden 
ilmeneminen esimerkiksi mahdollisuuksina eivät välttämättä korreloi kes-
kenään. Aktuaalisen vapauden (turhautumisen minimointi) ja dispositio-
naalisen vapauden (mahdollisuuksien maksimointi) näkökulmat viittaavat 
hyvinkin erilaisiin vapauden kokemuksiin. Voidaan ajatella, että ihminen 
on vapaa vain siinä määrin, missä hän kykenee tekemään sitä, mitä hän 
haluaa tehdä. Toisaalta voidaan ajatella, että ihminen on vapaa vain sikäli, 
kun hänellä on enemmän toimintamahdollisuuksia, kuin mitä hän haluaa 
kullakin hetkellä toteuttaa. (Ks. mm. Freinberg 1973.) 

Näin ajateltuna vapaus liittyy oleellisesti myös taitoihin. Kotitaloustaito 
lisää toiminnan mahdollisuuksien määrää ja antaa toiminnalle konkreet-
tisia välineitä. Tämä ei ole kuitenkaan näkökulma, joka tässä tutkimuk-
sessa ymmärretään vapaudelle taidon ulottuvuutena. Vapauden sitominen 
mahdollisuuksiin ja haluamiseen ei välttämättä anna siitä riittävän katta-
vaa kuvaa. Nähdyksi tulee vain vapauden yksittäinen ulottuvuus. Vapaus 
liittyy kuitenkin Daseinin sosiaalisen luonteen kautta vastuuseen ja oikeu-
denmukaisuuteen, mutta myös siihen asenteeseen, joka ihmisellä olemi-
seensa on. Suhde olemiseen muodostuukin tämän tutkimuksen vapaus-kä-
sityksen lähtökohdaksi. Tutkimuksessa tarkastellaan vapautta kokemisena. 
Vapauden kokeminen ymmärretään ihmisen ”maailma- asenteesta” joh-
tuvaksi ja siten lähtökohdiltaan eksistentialistiseksi kysymykseksi. Siksi 
tässä tutkimuksessa käytetään emansipaatiota kuvaamaan vapauden ulot-
tuvuutta ikään kuin yksilön ratkaisuna. Emansipaatio saattaa tapahtua 
 silloin, kun oleminen ymmärretään ykseytenä ja eletään tämän ykseyden 
saattelemana. Ranskalainen fi losofi  Weil on lausunut ajatuksen siitä, että 

( 44 )   Emansipaatiolla tarkoitetaan vapauttamista alaikäisyyden, holhouksen tai epä-
itsenäisyyden tilasta sekä vapaata itsemääräämistä ja tasa-arvon saavuttamista 
(Uusi sivistyssanakirja 1998, 180).
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ihmisen tarpeissa ei ole kysymys siitä, että tarvitaan perunaa ja riisiä nä-
län sammuttamiseksi tai kivihiiltä lämmön tuottamiseen. Weilin ajatus 
on tutkimuksen emansipaatioajatuksen kannalta kuvaava. Weil ajattelee 
ihmisen tarvitsevan ravituksi tulemista ja lämpimänä pysymistä. Valinnat 
syntyvät tästä asenteesta, eivät resurssien haalimisen tai välineajattelun 
asenteesta. Weil näkee valintojen seuraavan ikään kuin valitsematta jättä-
misestä. (Weil 1949, 14, 34–35; Heinilä 1998, 53.) Valitsematta jättäminen 
sallii olevan ilmenemisen olemisen tapahtumisessa. Oleva saa näin olla 
osa olemassaolon ykseyttä toisin kuin asenteessa, jossa maailma auke-
nee valinnan mahdollisuuksina ja resursseina omien halujen, tarpeiden ja 
toiveiden toteuttamisen tai yhteisesti jaettujen normien noudattamisen 
vuoksi. Jatkuva valitseminen tekee ihmisestä irrallisen toimijan ikään kuin 
asiakkaan mahdollisuuksien valintamyymälässä. Irrallisuus on jalansijatto-
muutta ja vierautta maailmassa.    

Heidegger käsittelee ihmisen jalansijattomuutta teknistymisen keskellä 
1955 pitämässään puheessa Silleen jättäminen (Gelassenheit). Heidegger 
näkee uhkana sen, että ihminen luopuu mietiskelevästä ajattelusta ja kul-
keutuu laskevan ajattelun virrassa tilanteeseen, jossa tekniikan valta alkaa 
kahlehtia olemista.45 Heidegger ei suoranaisesti näe tekniikkaa uhkana, 
päinvastoin hän arvostaa teknisiä innovaatioita (esimerkiksi ydinvoimaa), 
mutta hän näkee teknisen suunnitelmallisuuden ja siihen liittyvän laske-
van ajattelemisen (rechnende Denken) sellaisena, että se vieraannuttaa 
ihmisen siitä, mikä on lähellä, siitä mielestä, joka on. Tästä vieraantumi-
sesta syntyy valtasuhde, jossa ihminen pakenee ajattelemista ja antautuu 
päämääräkeskeiseen, suunnitelmalliseen ja laskelmoivaan toimintaan. 
(Heidegger 2005, 14–15, 20.) Ajattelun pakeneminen voidaan ajatella 
tietynlaisena refl ektoimattomuutena ja se voidaan nähdä välineellisen 
asenteen heijastumana. Refl ektoimattomuus kohdistuu oman olemisen 
ajattelemisen puuttumiseen ja siten viittaa epäitsenäisyyteen ja täten 
riippuvuuteen ja johdateltavuuteen. 

Älykkäästä autosta on puhuttu jo pitkään ja kokeiluja on tehty niin Ja-
panissa, Englannissa kuin Yhdysvalloissa. Tiivistetysti ajatus on se, että 
uusien teiden rakentamisen sijaan pitäisi rakentaa tietoliikenneinfra-
struktuuria, jonka avulla liikennevirrat – ihmiset liukuhihnalla? – voi-
daan optimoida. Matka 1900-luvun auton suoman vapauden korosta-
misesta nykypäivän pakkoihin on pitkä. Älykkään auton tai tien utopiat 

( 45 )   Heideggerin ajatus rakentuu lähtökohdalle, jossa ihmisen oleminen ilmenee 
olemuksellisesti ajatteluna. Ajattelu toteuttaa suhteen olemisen ja ihmisen vä-
lillä, ja tässä toteuttaminen tarkoittaa olemisen paljastumista, ei minkäänlaista 
tuottamista. Oleminen ikään kuin aukeaa ajattelussa ja mahdollistaa toiminnan. 
Ajattelu on siksi tärkeä olemisen suhteen. Heidegger tuo esille, että olemisen 
pitää puhutella ihmistä. Ilman puhuttelua oleminen ei voi aueta hänelle, ja 
ihminen jää epätyydyttävään laskevan ajattelun tilaan. (Heidegger 2000b, 51, 
62–63.) 
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perustuvat liikkumisen pakkoon ja ohjailuun, eivät uuden kokemisen 
mahdollisuuteen tai vapauteen. (Pantzar 2000, 190–191.)

Tomperi (2002) luettelee joitakin itsenäisen ajattelun uhkaajia. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi ulkoa tuotetut muisti- ja mielikuvat, ympäröivän 
todellisuuden muutosten (media-kommunikaatio- ja virtuaaliteknologia) 
tuottamat ajan ja paikan tajun hämärtymisen muodot, ihmisen ruumiin 
välineellistyminen tai valmiita rooleja ja asemia ihannoivat sosiaalisen 
olemisen tavat. (Tomperi 2002, 43.) Näiden näkymien kautta Heidegge-
rin osoittama olemista kahlitseva tekniikan valta ulottuu myös kulttuurin 
näkymättömään ”tekniikkaan”.46 Esimerkiksi se, minkälainen individua-
lismi on omaksuttu osaksi kulttuuriamme, muun muassa amerikkalaiset 
elämäntavat ja arvot, vaikuttaa itsestään selväsi valintoihimme ja asen-
teisiimme. Ihminen on melko sidottu tietynlaiseen elämänmuotoon, ku-
ten koulutukseen ja palkkatyöhön. Kulttuuri on rakentunut globaalin ja 
lokaalin maastoon ja tarjoaa sitä, mikä on yleisesti hyväksyttyä, yleisen 
mielipiteen mukaista. Todelliset valtakulttuurin vaihtoehdot, vaikka ovat 
olemassa ja periaatteessa mahdollisia toteuttaa, ovat käytännön tilan-
teissa usein ihmisen saavuttamattomissa, kuten asumista ja toimeentuloa 
koskevat vaihtoehdot. ”Vapautta” (individualismia) korostavassa kult-
tuurissa vapaus voi olla yllättävänkin vaikeasti koettua. (Mt. 47–50, 58; 
myös Saastamoinen 1998.) Voidaankin ajatella, että yksilöllisyys tietyn-
laisena vapausihanteena sitoo yksilön osaksi rakenteita ja lakeja, jotka 
puolestaan selittävät maailmaa pääasiassa hyödyn ja hyvän maksimoinnin 
näkökulmasta. Yksilönä ”valitsen” hyvän koulutuksen, arvostetun työn, 
imagolleni sopivan perhemallin, hyvinvointiani edistävän ruokavalion ja 
kunto-ohjelman, henkistä kapasiteettiani lisäävän opiskelutoiminnan ja 
harrastukset. Tuloksena on yhteiskunnan rakenteisiin sopivasti loksahtava 
yksilö, individuaali, jonka vapauskokemus on kyseenalainen. Sitä ei ehkä 
ole tai sen olemassaoloa ei edes osata kysyä. Yksilön ”täytyy” olla vapaa, 
sillä hän täyttää länsimaisen vapausrakenteen piirteet. Vapauskokemuk-
sen ajatteleminen voidaan unohtaa. Mutta jos kuitenkin kokemusta va-
paudesta pidetään ihmisen olemiseen ja todelliseen vapauteen liittyvänä 
asiana, paljastuu tässä mielessä ajatus yksilöllisyydestä vapauden vasta-
kohdaksi. (Ks. Vadén 2002, 75–76.)

Heidegger asettaa ajattelemisen pakenemisen vastavoimaksi mietiske-
levän ajattelun (besinnliches Denken), jonka hän kuvaa ihmistä lähellä ole-

( 46 )   Vadén luonnehtii länsimaista kulttuuria hyvän, hyödyn ja eloonjäämisen kol-
miyhteydeksi. Tämän liiton kyseenalaistamaton omaksuminen suuntaa kai-
ken toiminnan tietämisen lisäämiseen. Mitä enemmän tiedämme luonnosta, 
geeneistä tai järjestä, sitä suuremmat mahdollisuudet meillä on jäädä eloon 
ja sitä paremman hyödyn saamme sekä saavutamme hyvän. Eloonjäämisen 
maksimointi koituu kuitenkin merkitysten ja kokemisen tappioksi. Länsimainen 
elämäntapa välineellistyy. (Vadén 2002, 72–73.) Tällainen välineellistyminen, 
kuten laskeva ajattelu, hukkaa vapauden kokemisen. 
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vaksi tieksi. Mietiskelevän ajattelun tie on niin lähellä, että sitä on jopa vai-
kea huomata. Ihminen kurottaa kauas löytääkseen jotakin suurta, mutta 
Heideggerin suuri on lähellä, lähellä olevan mietiskelevää ajattelemista. 
Ei tule keskittyä yksipuolisesti representaatioon vaan antautua mielelle, 
joka ensivaikutelman mukaan ei ehkä lainkaan kuulu asiaan. (Heidegger 
2005, 22.) Kysymys on siis itsestäänselvyyksien ylittämisestä ja pyrkimyk-
sestä kohti representaatioiden alkua, pois objektivoimisesta, kohti koke-
misen mieltä.47 Heideggerin kuvaus mietiskelevästä ajattelusta ilahduttaa 
kotitaloustutkijaa. Itsestään selvänä pidetty, rutiinien harmaaksi värittämä 
arki alkaa löytyä mietiskelevässä ajattelussa aivan uudella tavalla. Se ei 
olekaan pelkästään asioiden haltuun ottamista tai niiden muokkaamista 
asetetun tavoitteen mukaisiksi. Se on arjessa asumista, sen ennakoitavuu-
den ja ennakoimattomuuden aistimista. Heidegger ei puheessaan jää ajat-
telun kuvaamisen tasolle. Hän nostaa esille olioiden silleen jättämisen tee-
man. Hän ei mietiskelevässä ajattelussa itsepintaisesti haikaile mennyttä 
maailmaa, jossa ihmisen yhteys maahan oli elämää jäsentävä elementti. 
Hän katsoo, että ihmisen on elettävä sisällä teknistyneessä maailmassa, 
käytettävä laitteita ja samalla vapauduttava niiden vallasta. Tämä vapau-
tuminen tarkoittaa sitä, että otamme välineet käyttöömme siten kuin ne 
on otettava, mutta samalla jätämme ne silleen, sillä välineinä ne eivät 
olennaisesti koske meitä. Heidegger kehottaa sanomaan välineille Kyllä 
ja Ei: Kyllä niiden käytettävyydelle ja Ei niiden vallalle koskettaa ihmisen 
olemusta. Ihminen on olemukseltaan ajatteleva ja tekniikan valta laske-
van ajattelun muodossa tarkoittaa nimenomaan sitä, että se saa ihmisen 
pakenemaan ajattelua eli omaa olemustaan. Tälle on sanottava Ei. (Hei-
degger 2005, 23.) Tätä yhtäaikaista Kyllä ja Ei -sanomista Heidegger kut-
suu olioiden silleen jättämiseksi, joka tässä tutkimuksessa merkityksensä 
kautta kietoutuu kotitaloustaidon ulottuvuuksiin emansipaationa. Silleen 
jättämisessä on ikään kuin läsnä sekä laskeva ajattelu että mietiskelevä 
ajattelu, olemisen kaksipuoleisuuden mukaisesti. Mutta laskevalle ajat-
telulle ei pidä alistua. Kotitaloustaito ilmentää nimenomaan välineiden 
välineellisyyden tunnistamista ja niiden sen mukaista käyttämistä.48 

Aika usein tapaa ajattelua, jossa kotitaloustaitoon liittyy ajatus esi-
merkiksi ruoan itse tekemisestä. Ruoka pitäisi valmistaa itse ja ”oikeista” 
raaka-aineista valmistuotteita välttäen. Usein kuitenkaan itse valmistami-
seen ei ole mahdollisuutta. Emansipaatio silleen jättämisenä liittyy juuri 
siihen, että arjen ratkaisuissa voidaan käyttää ”toisen tekemää” ja ostaa 
palveluja. Tuotteet, välineet ja palvelut otetaan käyttöön niiden välineel-
lisyys tunnistaen. 

( 47 )   Representaatioiden alkuun kurkottaminen lähestyy Merleau-Pontyn esiobjek-
tiivisen kokemisen ideaa.

( 48 )   Välineen välineellisyyden tunnistaminen ja sen käyttäminen tämän olemis-
ymmärryksen perustalta paljastaa välineellisyyden ja hyvän perusteettoman 
yhteenliittymisen, ja tässä paljastumisessa mahdollistuu myös emansipaatio.
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Mut onks siin kuitenki niinku se pointti, et se ei ookkaa merkityksel-
list et mist sää teet sen keiton, et teeks sää sen itte niist raaka-aineist, 
vai otaks sää sen siit pussikeitost. Vaan se idea onki se, et sää teet sen 
keiton ja annat sen sil perheelles ja niinko sää hualehdit siit perhees-
täs ja niist ihmisist. Se jotenki niinku on tavallaan sen taidon ydin… 
(RK 2003.)

Huolen perustalta voidaan löytää sellainen suhde meitä ympäröivään 
välineiden ja tekniikan maailmaan, joka mahdollistaa emansipaation.49 
Heideggerin käsilläolevuuden-käsite (Zuhanden) valaisee tätä huolesta 
nousevaa emansipatorista ulottuvuutta (Heidegger 2000a, 97). 

Käsilläolevuus välineen välineellisyyden paljastumisen paikkana  

Käsilläolevuus nousee olemisen ontologisista lähtökohdista. Kuten Hei-
deggerin olemisen fi losofi an perusajatus tähdentää, ihminen on aina jo 
maailmassa. Lähtökohtana ei siis ole subjektius, josta tulisimme ikään kuin 
ulos maailmassa olevien asioiden ja olioiden tykö. Maailmassa yhdessä ja 
yhtä aikaa olevina voimme sitä vastoin ”tarkentaa katseemme” ilmiöön 
ja näin tulla olemisessamme jonkin äärelle, samalla kun maailma on mei-
dän äärellämme. (Heidegger 2000a, 89, 120.) Tässä ilmenee olemisen kak-
sipuoleisuus, kokijana ja koettuna oleminen ja näiden mahdollisuuksien 
jatkuva vuorottelu. Heidegger kutsuu olevaa, jonka luonne on välineel-
linen ja jolla siis on välineen olemistapa, käsilläolevaksi. Käsilläolevaa on 
kaikki muu oleva paitsi se, jonka olemistapa on Dasein. Käsilläolevaa ovat 
asiat ja esineet, joita käytetään. Niiden jakaminen sosiaalisesti on käsillä-
olevuuden keskeinen ominaisuus. Heidegger ottaa esimerkiksi vasaran. Jos 
tarkastelemme vasaraa kuin erillistä objektia, vain katsomalla sitä vasa-
rana, vasaran välineellisyys ei voi mitenkään paljastua. Silloin pelkistämme 
vasaran käsilläolevuudesta ymmärryksemme kohteeksi. Voimme myös pel-
kistää vasaran jonkin ominaisuuden, vaikkapa sen muodon tai painon, ym-
märryksemme kohteeksi. Jos taas otamme vasaran käteemme, käytämme 
sitä vasaroimiseen, huomioimme vasaran välineellisyyden. Saamme koke-
muksen toimimisesta vasaran kanssa, toiminnasta ja tuloksesta. Vasara kä-
silläolevana asettuu kokemukseemme tietyssä käytännön työtehtävässä, 
vasaroinnissa. Tämä tapahtuminen täyttyy silloin huolehtimisesta. Käsil-
läolevuus ulottuu siis myös toiminnan tulokseen. Minä, väline, toiminta, 
tulos, tämä kaikki kuuluu siihen viittauskokonaisuuteen, jossa kohtaan 
välineen. Käsilläolevuuteen kuuluu myös se, että välineellisyyttä voidaan 
käyttää oikein ja väärin tai poikkeuksellisesti, esimerkiksi vasaraa vasa-

( 49 )   Parviainen kuvaa liikettä silleen jättämisen konkretisoitumisena (Parviainen 
2006, 216). Tätä kautta voi ajatella myös kotitaloustoiminnan merkitystä. Toi-
minnan (joka on suuressa määrin myös liikettä) kautta emansipaatio konkreti-
soituu ja mahdollistuu.
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roimiseen tai aseena. (Heidegger 2000a, 98; Juti 2001, 49; Brandom 2003, 
43.) Tarvike tai väline, joka on meille käsilläolevana, pitää sisällään myös 
sen, että se on valmistettu. Tämä valmistaminen ei kuitenkaan korostu 
tai tule esille, vaan se sulautuu soveliaisuuteen, siihen, että tarvike tai vä-
line soveltuu juuri siihen tarkoitukseen, johon se on valmistettu: vasara 
vasaroimiseen, ei aseeksi. Mitä parempi vasara, sen huomaamattomampi 
se on käytössä. (Heidegger 1995, 68.) Valmistaminen pitää sisällään myös 
valmistajan. Välineessä kohtaamme toiseuden välineen valmistajan täh-
den. Tätä kautta tulee ymmärretyksi myös se, miksi toiseus liittyy huolen 
perusrakenteeseen eikä vain Daseinin kautta toisesta huolehtimiseen.50

Kotitaloudessa käsilläolevuus on keskeinen maailmassaolemisen tapa. 
Koti on meille käsilläolevana, mutta jotta huolehtiminen voisi tapahtua 
ja sillä olisi paikka, pitää olla taito ottaa käyttöön välineen välineellisyys.51 
Toiminnassa paljastuva taito antaa mahdollisuuden ja tilan käsilläolevuu-
delle, välineen olemisen tavalle. Taito saattaa olevan siihen kohtaan, jossa 
hän voi käsilläolevuuden sosiaalisen ulottuvuuden mukanaan tuoman 
soveliaisuuden piirissä käyttää välinettä oikein tai väärin. Käsilläolevuus 
antaa myös paikan taidon kehittymiselle. Jos taito puuttuu, ollaan väli-
neen edessä neuvottomia. Käsilläolevuus ei pääse tapahtumaan, ja silloin 
toiminnasta puuttuu huolehtimisen modus (vrt. Heidegger 2000a, 103). 
Välineen välineellisyyden kunnioittaminen mahdollistuu nimenomaan 
silleen jättämisen kautta, Kyllä ja Ei -sanomisen kautta.  

Käsilläolevuus ei rajoitu pelkästään materiaaliseen olevaan. Väline ei 
siten tarkoita pelkästään konkreettisesti jotakin esinettä, kuten vasaraa, 
jota voimme käyttää sen soveliaisuuden mukaisesti. Välineellisyys on ni-
menomaan olemisen tapa, jota tässä yhteydessä kutsutaan käsilläolevuu-
deksi. Olevan välineellisyys paljastuu yhtä hyvin vasaroimisessa kuin kes-
kustelussa, talon rakentamisessa kuin kasvatuksessa. Yhtä hyvin vasaralla 
kuin kasvatusasenteellakin on välineellinen olemisen tapa. Kasvatus on 
elämän ilmiö, jolla on eräänlainen kaksoisluonne ideaalisen ja toteutuvan 
sekä ajattoman ja ajallisen risteyskohtana (Värri 2007, 70). Värrin mukaan 
kasvatuksen kaksoisluonne johtaa alttiuteen sen väärinymmärtämiselle. 
Kasvatus on samanaikaisesti aina uutta ja ainutlaatuista jokaisessa uu-
dessa ihmisessä, ja samalla se kantaa itsessään kulttuurisesti siihen liit-
tynyttä merkitysperspektiiviä. Kaksoisluonne mahdollistaa kasvatuksen 
sekä käytännöllisen että teoreettisen väärinymmärryksen ja väärinkäyttä-
misen. Kasvatuksesta tulee joko saareke, jonka kuvitellaan olevan täysin 
irrallinen yhteiskunnallisista instituutioista, tai siitä tulee väline taloudel-
lisen hyödyn tai yksittäisten intressien tavoittelemiseksi. (Värri 2007, 70.) 
Käsilläolevuuden kannalta on oleellista, että olemme asian tai esineen, 
kuten vasaran tai kasvatuksen, äärellä eli välineen itsensä näyttäytymisen 

( 50 )   Katso luku Huoli ja toiseus kotitaloustaidon mahdollistajina. 
( 51 )   Taito on tässä ymmärrettynä nimenomaan tietämisen tapana, tapahtumisen 

mahdollistajana.
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äärellä, ja huolehtiminen saa tilan, emmekä estä tätä sulkemalla välinettä 
vain käyttämisen kohteeksi. Kasvatussuhteessa tämä tarkoittaa kasvatta-
jan ja kasvatettavan yhdessä elämistä kohti ihmisyyden toteutumista (vrt. 
Värri 2007, 70–71). Välineen välineellisyyden tunnistaminen huolehtimisen 
perustalta kietoutuu silleen jättämiseen ja sitä kautta siihen emansipato-
riseen asenteeseen, joka on osa kotitaloustaitoa.

Kotitaloustaidon emansipatorinen ulottuvuus uuden luomisen 
mahdollistajana

Ajatus käsilläolevuudesta ei pidä sisällään ajatusta staattisesta maailmasta 
asioineen ja olioineen. Ei ole niin, että on olemassa idea siitä, miten kä-
silläolevan suhteen tulee toimia oikein. Kysymys on suhtautumisesta ole-
vaan, asenteesta ja kohtaamisesta, ja tässä mielessä käsilläolevan äärellä 
oleminen ilmenee monella eri tavalla. Käsilläolevan soveliaisuus ei tar-
koita yhtä oikeaa tapaa toimia tai ajatella. Käsilläolevan äärellä oleminen 
tuottaa kotitaloustoiminnan kautta myös uutta. Kotitalousopetuksessa 
ollaankin monesti tilanteessa, jossa joudutaan pohtimaan, onko opetuk-
sen sisältö enää tarpeellista nykypäivän kodeissa. Kodeissa joudutaan so-
peutumaan nopeastikin uusiin tilanteisiin, ja siksi myös opetuksen tulisi 
ennakoida ja seurata tätä muutosta. Vaikka kotitaloustoiminnalle voidaan 
joskus antaa hieman vanhanaikainen leima, todellisuudessa muutosta ta-
pahtuu. Kodeissa syntyy arkipäivän keksintöjä, tilanteiden uudelleen jär-
jestelemisiä, uuden luomista. Tämä on ihmiselle tyypillinen ominaisuus, 
ihmisyyden ilmentymä. Ihminen ei useinkaan tyydy toimimaan samalla ta-
valla kerrasta toiseen. Hän luo tarpeen mukaan uutta ja sopeutuu. Knuut-
tila liittää arjen luovuuden muun muassa olosuhteisiin sopeutumiseen. 
Niukat taloudelliset tai ajalliset resurssit eivät ole este luovuudelle. Arjesta 
selvitään ennen kaikkea neuvokkuudella, joka nousee tästä niukkuudesta. 
(Knuuttila 2006, 258.) 

Ja onha se sillai, et niinku huomaa, et selviää niinku monest asiast. Ehkä 
niist tietenki sit, sitä kiinnostuuki ku sitä taitoo tulee, ne muuttuu jo-
tenki kiinnostavammiks, niinku jos aattelee et ruakka, sä osaat tehdä 
perusruuat, ni kyl sit on kiva ruvet kokeilee niinku et, tästähä vois tehä 
näin tai näin… (RK 2003.)

Felski (2000) on jäsentänyt arkea kolmen käsitteen kautta: ajallisuuden, 
tilallisuuden ja modaalisuuden kautta. Tässä hänen arjen analyysissaan 
kotitaloustaidon kannalta on mielenkiintoista se, että nimenomaan ajal-
lisuus, joka ilmenee toistona, luo arkeen luovuuden ulottuvuuden. Fels-
kin mukaan tylsänpuoleinen toistava arki antaa hedelmällisen maaperän 
kekseliäisyydelle ja luovuudelle, toisto voidaan nähdä jopa luovuuden 
edellytyksenä. (Felski 2000, 30.) Felski esittää arjen analyysin, jossa ajalli-
suus (time) ilmenee toistona, tilallisuus (space) kotina ja modaalisuus (mo-
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dality) tapana. Hänen mukaansa arki on ennen kaikkea ajallinen käsite. 
Päivittäiset toistuvat toiminnot muodostavat laajempia toiston syklejä: 
viikonloppuja, työviikkoja, lukukausia ja niin edelleen. Toisto on arjen 
kannalta problemaattinen, sillä se asettuu vastakkaiseksi moderniin ke-
hityksen ja kasvun pyrkimykseen nähden. (Mt. 18.) Yhtenä syynä tähän 
vastakkaisuuden asetelmaan on kotona ”pyörivän” arjen ja julkisen arjen 
erilaiset aikaorientaatiot. Arjen syklisyys ja julkisen lineaarisuus ajallisuu-
den kokemisessa aiheuttavat kitkaa. 

Sitten joskus myöhemmin, vasta myöhemmin, päivä unohtuisi teloil-
leen, unien ajaksi. Mutta nyt, Ellen ajatteli, hän oli pyöräyttänyt päivän 
käyntiin, ja päivä pyöri, vimmatusti. (Tapola 2002, 10.)

Tätä dikotomiaa käsiteltiin jo uudelleen tekemisen yhteydessä muun 
muassa Thompsonin aikakäsityksen avulla. Kuten Thompson, myös Felski 
viittaa näiden kahden erilaisen aikaorientaation sukupuolisidonnaisuu-
teen. Felski tuo esille myös ajan kulttuurisidonnaisuuden. Aika ei ole vain 
mittaamista vaan metafora täynnä kulttuurista merkityssisältöä. Hän si-
tookin sukupuolitetun aikakäsityksen kulttuuriseen ilmiöön eikä sukupuo-
leen liittyvään entiteettiin. Myös toiston rasittavuus ja rajoittava vaikutus 
on nähtävä kulttuuriin sisällytettynä merkityksenä, jonka takaa on löydet-
tävissä toiston innovatiivinen ja jopa transsendentti luonne. Ennen moder-
nia aikaa ihmisen liittyminen traditioon kanavoitui voimakkaasti rituaa-
lien välityksellä. Rituaaliksi muodostunut toiminta rakentuu huolelliseen 
toistoon ja pitkään perinteeseen, jonka kautta arkinen toiminta nousee 
historiallisesti rajoittunutta olemista laajentavaksi rituaaliksi. (Felski 2000, 
19–20.) Toisto on toki myös paikka, jossa ilman rituaalimaisuuttakin ihmi-
nen voi joka hetki luoda itsensä, olemisensa, uudelleen. Lapsen kasvun ja 
kehityksen kannalta toisto on korvaamaton elementti, mutta aikuisenakin 
ihminen organisoi maailmaa ja hahmottaa sekä selkiyttää ympäristöään 
toiston avulla. Tässä tapahtumisessa ajallisuus asettuu innovatiivisuuden ja 
luovuuden mahdollistajaksi. Toiston kautta historia aktualisoituu ja tulee 
todelliseksi, toisin sanoen toiston kautta voidaan elää myös tämä hetki 
modernisti, ei konservatiivisesti. Toisto ei siis ole elämän hidaste maail-
massa, jossa ainainen muutos on totta, vaan asettuu siihen muutoksen 
mahdollistajaksi. (Mt. 2000, 21–22.)

Toinen arkea jäsentävä piirre Felskin analyysissa on tila, joka fokusoi-
tuu kotina. Felski tuo esille arjen tila -käsitteen häilyvyyden, sen liukuvat 
rajat. Arki ilmenee lukuisissa eri tiloissa, työpaikalla, kotona, kaupungilla 
ja niin edelleen. Tästä rajojen monimuotoisuudesta huolimatta yleisim-
min koti, pysyvänä kiintopisteenä arjen moninaisuudessa, symboloi arjen 
tilaa. (Felski 2000, 22.) Arjen tila rajautuu Felskin analyysissa samoin kuin 
tämän tutkimuksen käsitekokonaisuudessa kotitalous-ilmiön rakenteelli-
sena kokonaisuutena, jonka fyysisenä rajana yleisimmin on koti. Felski tuo 
esille kodin tilana, joka pysyväisen luonteensa vuoksi tuo turvallisuutta 
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ja järjestystä elettyyn arkeen. Tämä pysyväisyys on avainkäsite arjen teo-
rian tila-ulottuvuudessa. Tila-ulottuvuutena koti ei ole vain fyysinen il-
mentymä jossakin maantieteellisessä paikassa, vaan se on metafyysinen 
symboli. Tällaisena symbolina koti ymmärretään usein myös rajoittavana 
ja sitovana tilana. Varsinkin feministinen tutkimus tunnistaa kodin usein 
naisen ”vankilana” ja naisen ruumiin yhtenä ulottuvuutena. (Mt. 23; Jo-
kinen 1996.) Koti on pysyväisyydestään huolimatta kuitenkin tilana hyvin 
dynaamisen toiminnan paikka. Vaikka kotiin liitetään pysyvyys ja toisto, 
se on myös hyvin muuttuva tila sekä kokemuksellisesti että ideologisesti. 
Koti on rajoiltaan reilusti ”vuotava”. Se laajenee sosiaalisesti ja asenteel-
lisesti julkiseen, se on erilaisten sosiaalisten intohimojen realisoitumisen 
tila, esimerkkinä kodin sisustamisen kautta saavutettavat sosiaaliset mer-
kitykset. (Felski 2000, 24.)52 Lisäksi koti on konfl iktien ja valtataisteluiden 
tila. Kotona törmäävät sukupolvien erilaiset toiveet ja olemisen tavat. 
Siellä voi ilmetä sukupuolista tai sukupolvista alistamista yhtä hyvin kuin 
naisen ylivertaista kotitaloustoiminnan tilanteiden hallintaa. Koti ei siten 
asetu ihanteeksi jostakin alkuperäisestä ja pysyvästä, vaan se on dynaa-
minen ja muuttuva tila. Kotia voi luonnehtia tilaksi, johon on investoitu 
merkityksiä. (Mt. 24–25.) 

Toisaalta Ellen ei voinut luovuttaakaan osaansa, sillä ainoastaan hän 
tässä perheessä tiesi miten keittiön koko anatomia, sen suuri ruoto, 
rakentui viime kädessä juuri hänen arkisen tehokkuutensa varaan.  (Ta-
pola 2002, 25.)

Toisto ja koti, ajallisuus ja tilallisuus, ovat Felskin analyysissa toisiinsa 
kietoutuvia arjen ulottuvuuksia. Hän tuo analyysiin vielä kolmannen ulot-
tuvuuden, tavan, joka ymmärretään synonyyminä rutiinille, samuudelle 
ja ylipäätään jokapäiväisyydelle. Tapa kuvaa toiminnan lisäksi myös asen-
netta. Päivittäiset, rutinoituneet tapamme kuvastavat sitä, miten asen-
noidumme arkeen. Olemme itse muokanneet tapamme, mutta toisaalta 
maailmasuhteessa tavat tavoiksi tulleina muokkaavat puolestaan meitä. 
(Felski 2000, 27.) Jokapäiväisenä ja toistuvana tapa asettuu kuitenkin ajat-
telun esteeksi. Toisaalta tavat helpottavat elämää, arjen ajallisuus johtaa 
tapojen syntymiseen, joka taas johtaa asioiden itsestään selvänä pitämi-
seen ja sitä kautta pakoon ajattelusta. Fenomenologisessa mielessä tämä 
on mietiskelevän ajattelun kadottamista. (Mt. 27.)53 Tapa peittää arjen 

( 52 )   Felskin arjen analyysin tila-ulottuvuus valottaa Thompsonin hestian–hermian-
mallin puutteita. Arjen tai kotitalouden tai kotitalous-ilmiön tarkastelu jyrkän 
julkinen–yksityinen-dikotomian kautta ei avaa ilmiötä olemuksellisesti. Dikoto-
mia on rakenteellinen, erottelevana tekijänä kodin seinien sisäpuolelle ja niiden 
ulkopuolelle asettuva toiminta. Tätä kautta ei saavuteta kotitaloustoiminnan 
(tai arjen) olemuksellista alkuperää.

( 53 )   Tässä kohtaa fenomenologialla tarkoitetaan nimenomaan sitä fenomenologista 
struktuuria, joka tässä tutkimuksessa rakentuu pitkälle Heideggerin olemisen 
fi losofi an perustalle.
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olemuksen. Fenomenologinen asenne edellyttää silloin tämän tapaver-
hon poistamista ja arjen ilmenemisen tarkastelua, mikäli arjesta halu-
taan ymmärtää muutakin kuin se, mikä tapojen kautta ilmenee. Tapa on 
kuitenkin arjen todellisuutta, ja se pitää tunnistaa. Felski tuo esille tavan 
välttämättömyyden arjen olemassaololle ja esittää, että tapa itse asiassa 
on välttämätön ehto arjen innovatiivisuudelle. Tapa on sitoutumisemme 
arkeen ja on osa olemistamme sosiaalisina olevina. Se ei siten ole yksilöl-
lisyyden vihollinen, kuten kenen tahansa oleminen tavanomaisuudessaan 
voisi olla. Yksilöllinen identiteetti muodostuu toistuvista tavoista, joiden 
kautta toiminta kaikkineen – siis elettynä ruumiina oleminen – mahdol-
listuu. (Mt. 27–28.)  

Felski pyrkii arjen analyysinsa kautta osoittamaan, että arki on hy-
vin autenttinen ja myös ei-autenttinen sfääri. Huomio johtaa hänen mu-
kaansa arjen keksimiseen tai arjen keksintöön. (Felski 2000, 30.) Tämän voi 
tulkita siten, että arki voi toimia ja todellisuudessa olemisensa perustalta 
toimii innovatiivisena olemisen tapana. Felski kieltää arjen leimallisuuden 
olemisen toissijaisena ilmentymänä. Hän osoittaa arjen monikerroksisen 
merkityksellisyyden, jossa se, mikä näyttäytyy itsestäänselvyytenä, paljas-
tuukin merkitysten kyllästämäksi olemisen tavaksi. Arjen toiminnan vält-
tämättömyydestä kuoriutuu sen arvokkuus.54 Merkitysten paljastuminen 
osoittaa fenomenologisen asenteen voiman ja mahdollisuuden suhteessa 
arjen tutkimukseen. Fenomenologisessa asenteessa arjen ilmiöt otetaan 
sellaisenaan ilman, että niitä idealisoidaan tai demonisoidaan. Arki pal-
jastuu maailmassaolemisen tapana, elettynä ja suhteisena, ei erilaisina 
toimintatapoina ympäristöissä. (Mt. 30–31.)   

Felskin arjen analyysi valottaa sitä, että kotitaloustaidolla on vapaut-
tava, uutta luova ulottuvuus. Kotitaloustaito antaa mahdollisuuden luoda 
tavasta ja tottumuksesta uutta.55 Tämä kuitenkin yhdistyneenä ajatukseen 
silleen jättämisestä, jolloin uuden luominen ei muodostu laskevaksi, ulkoa 
ohjautuvaksi toiminnaksi, vaan saattaa ihmisen arjen innovatiivisuuden 
äärelle, oman olemisensa perustalta. Käsilläolevan äärellä oleminen avaa 
mahdollisuuden kohdata välineellisyyden maailma olemisen tavassaan, ja 
tämä vapauttaa myös uuden luomiseen, ei vai valmiiden vaihtoehtojen 
toistamiseen. Ihminen voi vapautua eli emansipoitua laskevan ajattelun 
vallasta mietiskelevään ajatteluun. Emansipaation ulottuvuus mahdollis-
taa kotitaloustaidossa sen, että ihminen voi myös valita taidon käyttä-
mättömyyden. Jos taas taitoa ei käytetä siksi, että sitä ei ole, ihminen jää 
tietynlaiseen epäitsenäisyyden tilaan. 

 

( 54 )   Vrt. tutkimuksen luku Arjen toiminnan välttämättömyys ja arvokkuus.
( 55 )   Myös Knuuttila liittää arjen toistuvuuden ja rajoitukset uuden luomisen ja 

muuntumisen edellytyksiksi. Hän tuo esille sitä, miten esimerkiksi raaka-ainei-
den rajoitukset synnyttävät keittämisen taidon kautta uusia luovia ruokalajiso-
vellutuksia. (Knuuttila 2006, 20.) 
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Mut eiks se oo aika vapauttavaa, jos osaa tehdä itte, eikä olekaan 
sit…et loppuje lopuks mitä enemmä sää osaat, sen vähemmä sä 
tarviit rahaa ja sen enemmä sul o vapaa-aikaa niinko tehdä sitä, 
mitä sä haluat…et niinku pärjää just sen takia ko sitä taitoo o niin-
ku muillaki alueil, ettei pelkästää se tyä.  

…et just se, että jos niinku tämä kaikki muu riisutaan täst ympärilt 
pois, niinku tää kaikki kulutushysteria ja tää, niinko tavallaa lop-
puje lopuks kuitenki ihmine o yksi, ni,  ne taidot o semmoset mitkä 
sul on ja jos niinko kykenee siit luamaa jotaki ja saa niinko tavallaa 
tyydytyst elämää ja semmost onnistumisentunnet ja hyväolotun-
net ni sillo on niinko aika vahva ihmine.

Et ne on aina siinä… 
Ne on aina siin
Niit ei voi kukka ottaa pois.
Nii.  (RK 2003.)

Tässä tutkimuksessa kutsutaan silleen jättämisen perustalta avautuvaa 
vapauden, käsilläolevuuden ja uuden luomisen sfääriä kotitaloustaidon 
emansipatoriseksi ulottuvuudeksi. Kotitaloustaidon emansipatorinen ulot-
tuvuus asettuu kanavaksi olemisen mietiskelevän ajattelun virralle koti-
taloustoimintaan. Kotitaloustaidon emansipatorinen ulottuvuus ilmenee 
siinä, miten asennoidumme suhteessa olemiseen ja olevaan. Kotitalous-
toimintaan liittyvä emansipatorinen ulottuvuus kietoutuu myös tiukasti 
sen arvoja ilmentävään ulottuvuuteen ja olemisen eettiseen luonteeseen. 
Vaikka Heidegger katsoo, että olemista ei voida arvottaa, sillä oleminen 
ja arvot ovat ontologisesti toisistaan poikkeavia, voidaan olemisen perus-
talta mahdollistuva silleen jättäminen nähdä kotitaloustaidon suhteen 
arvoja ilmentäväksi ja mahdollistavaksi lähtökohdaksi.56 Se, minkälainen 
asento ihmisellä on maailmassa, ajatteleeko hän laskevasti vai mietiske-
levästi tai miten hän suhtautuu välineisiin, vaikuttavat asenteisiin, jotka 
taas puolestaan vaikuttavat asentoon ja siten perspektiiviin maailmassa. 
Silleen jättämisen kautta vapaudutaan jatkuvasta valitsemisesta. Vapau-
dutaan ulkoisesta pakosta arvioida eri vaihtoehtojen toimivuutta ja tar-
koituksenmukaisuutta suhteessa kotitaloustoimintaan. Kotitaloustaidon 
ulottuvuutena emansipaatio ymmärretään asenteena olevaan silleen jät-
tämisen kautta.

( 56 )   Arvoja käsitellään tässä tutkimuksessa kotitaloustaidon yhteensovittamisen 
ulottuvuuden yhteydessä.
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V KOTITALOUSTAITO TUTKIMUKSEN 
VALAISEMANA

Osassa neljä kuvattu kotitaloustaidon ilmenemisen analyysi on paljasta-
nut kotitaloustaidon neljä olemisen ontologiasta nousevaa ulottuvuutta: 
uudelleen tekemisen, emotionaalisen kokemisen, yhteensovittamisen ja 
emansipaation. Nämä ulottuvuudet koetaan kotitaloustoiminnassa, jonka 
prinsiippinä on huoli ja toiseus. Seuraavaksi tulkitsemistoimintaa alkaa 
suunnata painokkaammin se, mikä on näiden ulottuvuuksien merkitys. 
Tutkimuksen toinen kysymys, mikä on kotitaloustaidon olemisen merkitys, 
saa ontologista kysymystä keskeisemmän aseman.

Osassa viisi tarkastellaan sitä, miten kotitaloustaidon analyysi onnistuu 
pysyttelemään koetun maailman ilmiön äärellä. Siinä kuvataan sitä, mikä 
voidaan myös osoittaa tutkimuksen tulokseksi. Tulokset pitää kuitenkin 
ymmärtää kotitaloustaidon analyysin prosessinomaisena kokonaisuutena. 
Yksittäiseen tutkimuskysymykseen ei voida osoittaa yksittäistä vastausta. 
Syntyvää kotitaloustaidon sirkulaatiomallia tarkastellaan kuitenkin koti-
taloustaidon kuvaajana ja siten eräänlaisena tutkimustuloksen kiteyty-
mänä. Tutkimuksessa löydettyä koetellaan myös suhteessa tutkimuksen 
tehtävään ja kysymyksiin. Tarkastelun kohteeksi nousee muun muassa 
kielen merkitys ja asema tutkimuksen analyysissa. Tarkastellaan myös sitä, 
miten Heideggerin olemisen ontologian ”käyttäminen” onnistuu luomaan 
tutkimuksen fenomenologisen asenteen. Osassa viisi tuodaan esille tutki-
muksen antia kotitaloustieteelle ja sitä, mihin ja minkälaisiin kysymyksiin 
kotitaloustaidon analyysi ei ulotu. Näiden näkökulmien kautta huomio 
kiinnittyy myös tutkimuksen luotettavuuden pohdintaan (kuvio 8). 

Kuvio 8. Viidennen osan tehtävä osana tutkimuksen tulkitsemistoimintaa
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Kotitaloustaidon ulottuvuudet kanavana olemisesta 
kotitaloustoimintaan

Tässä tutkimuksessa kotitaloustaidosta käytetään pyörivän hyrrän meta-
foraa. Metafora on tulkinnan edetessä saanut lisää sisältöä analyysista. 
Pyörivä hyrrä kuvastaa nimenomaan kotitaloustaidon dynaamista, liikut-
tavaa luonnetta. Kotitaloustaidon staattinen kuvaaminen esimerkiksi ra-
kennekaaviona tai hierarkkisena syy–seuraus-suhteena ei nostaisi tätä 
kotitaloustaidon perustavaa luonnetta yhtä hyvin esille. Pyörivä hyrrä ku-
vastaa myös kotitaloustaidon sisältä lähtevää ymmärtämisen perspektiiviä. 
Hyrrän keskiakseli ja sen varaan rakentunut muoto ovat koko hyrrämäi-
syyden ydin ja pyörimisen lähtökohta. Ilman tätä rakennetta esine olisi 
jokin muu. Kotitaloustaidon sisältä ulos- ja ulkoa sisälle -ulottuvuudet, 
uudelleen tekeminen, emotionaalinen kokeminen, yhteensovittaminen ja 
emansipaatio kiinnittyvät ulottuvuuksiksi ytimen eli tapahtumisen prin-
siipin, huolen ja toiseuden ympärille. Nämä ulottuvuudet pitävät kotita-
loustoiminnan tapahtumisen ytimestä lähtevää liikettä yllä. Tätä liikettä 
voidaan kuvata kiertoliikkeeksi eli sirkulaatioksi, ja vasta liike mahdollis-
taa taidon ulottuvuuksien ilmenemisen kotitaloustoimintana. Liike tapah-
tuu ytimen ympärillä, ytimen tähden, ja ytimestä ”kasvavat” ulottuvuudet 
todellistavat liikkeen. 

Kysymys on siis kokonaisuudesta, ykseydestä, eikä syy–seuraus-suh-
teesta. Huoli ja toiseus ovat jotakin, joka itsessään on. Ne eivät aiheuta 
mitään tai niistä ei seuraa jotakin, vaan oleminen huolena ja toiseutena 
mahdollistaa olemisen eri modukset. Toisaalta kotitaloustaito ei myöskään 
ole keino tai väline huolen ja toiseuden ilmenemiselle. Kotitaloustaito 
ulottuvuuksineen on kanava, jota pitkin huolen ja toiseuden olevan mah-
dollistava oleminen moduloituu kotitaloustoiminnaksi. Kotitaloustoiminta 
ilmenee, se voidaan kokea ja havaita, ja tässä ilmenemisessä kotitaloustai-
don ulottuvuudet kiinnittyvät toimintaan: ruoan valmistamiseen, pöydän 
kattamiseen, vuoteen sijaamiseen, imuroimiseen, pyykin silittämiseen ja 
niin edelleen. Tämä kaikki on kotitaloustoimintaa, joka kotitaloustaidon 
uloimpana kehänä sitoo kotitaloustaidon kanavaksi asettuvia ulottuvuuk-
sia ja näin antaa tapahtumiselle mahdollisuuden ilmetä kotitaloustaitona 
ja kotitaloustoimintana. Kotitaloustoiminnan ja kotitaloustaidon kaksi-
puoleisuus ilmenee jatkuvana mahdollisuutena kokea esimerkiksi ruoan 
valmistaminen kotitaloustoimintana ja kotitaloustaitona. Kotitaloustai-
don ilmenemisen kokonaisuutta kuvataan kuviossa yhdeksän (kuvio 9). 

Aikaisemmin tässä tutkimuksessa on todettu, että jos on kotitaloustoi-
mintaa, on kaksipuoleisuuden tähden oltava myös kotitaloustaitoa. Koti-
taloustaidon sirkulaatiomalli paljastaa tämän ajatuksen perustan. Taidon 
ulottuvuudet kanavina ovat välttämättömät, jotta olemisen perustalta 
voi ylipäätään ilmetä kotitaloustoimintaa. Esimerkiksi lämmin puuro lau-
tasella ei ole vain puuronkeittotaidon lopputulos vaan kotitaloustaidon 
tapahtumisen osa menneenä, olevana ja tulevana. Kiinnostavaa kotita-
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loustaidon ilmenemisen kannalta ei ole pelkästään puuronkeittämiseen 
liittyvä tieto ja sen soveltaminen toimintaan, tiedon ja tekemisen yhdis-
täminen, vaan olemisesta periytyvän huolen ja toiseuden tähden nouse-
van tapahtumisen ymmärtäminen. Tätä kautta voidaan tavoittaa jotakin 
siitä, mikä puuron valmistamisessa on merkityksellistä. Se, mitä tiedetään 
puuronkeittämisestä eli puuronkeittämisen epistemologisesta sisällöstä, 
ei ole kuitenkaan merkityksetöntä. Ruoka-aineiden kemialliseen koostu-
mukseen perustuvat tapahtumat, valmistamisen vaiheet ja keittoastioiden 
materiaaliset rajoitukset ovat totta ja olemassa. Tämä kaikki on oleellista 
yhtenä osana esimerkiksi kyseisen taidon opettamisen ja oppimisen pro-
sessissa. Mutta se, mikä tekee taidosta kotitaloustaidon (ilmiötasolla), ei 
perustu pelkästään tietoon tekniikasta ja lainalaisuuksista, vaan ymmär-
rykseen tämän tapahtumisen ilmenemisen luonteesta. Tästä ontologisesta 
lähtökohdasta kotitaloustaito ilmenee kotitaloustaitona vasta ymmärret-
tynä liittyneenä olemisen ontologisiin perusteisiin. 

Kiteyttäen kotitaloustaidon sirkulaatiomalli voidaan ilmaista siten, että 
pyörivä liike todellistaa kotitaloustaidon tapahtumisen. Keskiössä huoli ja 
toiseus luovat mahdollistavan perustan, josta tapahtumisen liike on läh-
töisin. Liike saa kanavan kotitaloustaidon ulottuvuuksien kautta, jotka 
liittyvät kotitaloustoiminnan ilmenemiseen. Ilmeneminen on sirkulaatio-
liikkeessä, joka taas puolestaan on huolen ja toiseuden mahdollistama.     

Kuvio 9. Kotitaloustaidon sirkulaatiomalli eli kotitaloustaidon ontologinen rakenne 
ja ilmeneminen
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Tutkimuskysymyksistä kotitaloustaidon ymmärtämiseen

Tässä tutkimuksessa paljastuva kotitaloustaidon sirkulaatiomalli jäsentää 
kotitaloustaitoa ilmiötasolla (vrt. kuvio 4, tutkimuksen osassa kolme). Se 
tekee teoreettisesti näkyväksi kotitaloustaidossa sitä, mikä on ollut imp-
lisiittisesti mukana kotitaloustieteen alkuajoista saakka. Jo 1900-luvun 
alkuvuosina on nostettu esille sitä, miten kotitalouden tulisi oppiaineena 
käsitellä fyysisten, sosiaalisten, moraalisten, esteettisten ja henkisten olo-
suhteiden merkitystä eikä keskittyä vain mekaanisten ja manuaalisten 
taitojen kehittämiseen. Esille otettiin myös huoli siitä, miten kotitalous 
alana kehittyi suuntaan, jossa kuva ja käsitys perheestä (kotitaloudesta) 
olivat pirstaleiset. Siinä korostuivat tehokkuus ja lopputulos perheen hen-
kisen elämän jäädessä huomiotta. Tapojen, asenteiden, ihmissuhteiden, 
tunteiden ja arvojen asemaa ei riittävästi huomioitu. (Brown & Baldwin 
1995, 15.) Se, miksi tämä kotitalouden ”henkinen puoli” tahtoi 1900-luvun 
alkupuolella jäädä teknisen, suorittavan puolen varjoon, on asia, johon 
tämän tutkimuksen puitteissa ei kyetä vastaamaan, mutta sen sijaan on 
pyritty vastaamaan tuohon tutkimukselliseen haasteeseen, joka nähtiin 
jo 1900-luvun alkuvuosina. Kotitaloustaidon sirkulaatiomalli (kuvio 9) on 
tämän pyrkimyksen kiteytymä. Se jäsentää tutkimuskysymyksistä alkaneen 
kotitaloustaidon analyysin ymmärrykseksi, joka sulkee sisäänsä sekä on-
tologisen että aksiologisen ulottuvuuden. 

Tutkimuksen tavoite kuvata kotitaloustaitoa koetun maailman ilmiönä, 
siten kuin se itsessään paljastuu, lähti liikkeelle ontologisen kysymyksen 
esittämisestä. Kotitaloustaito koetun maailman ilmiönä viittaa siihen, että 
ilmiö pyritään kohtaamaan osana yhteistä olemista, huoleen ja toiseu-
teen kietoutuneena ja näistä mahdollistuvana. Tämä järjestys noudattaa 
Heideggerin ajatusta ontologian ensisijaisuudesta, jolloin koetun olevan 
analyysi edellyttää sen olemisen selvittämistä (Heidegger 2000a, 260). 
Kun puhutaan kokemuksessa ilmenevästä, viitataan todelliseen. Todelli-
nen on koettavissa, ja tämä kokeminen voidaan ilmaista myös vastuksena 
(Heidegger 2000a, 262). Vastus on jotakin, johon ikään kuin törmätään, 
joka täytyy ponnistella läpi tai jota vasten voi nojata, siis jotakin todel-
lista. Vastus ei ole eettisesti varautunut ilmiö. Se ei ole mitään huonoa, ei 
toivottavaa, sen enempää kuin hyvää ja haluttavaa. Vastus liittyy maail-
massaolemisen ontologiseen lähtökohtaan. Se liittyy siihen, että oleminen 
elettynä ruumiina pitää sisällään olemuksellisesti kokemisen. Tässä koke-
misessa paljastuu todellinen. Vastuksen tunnistaminen edellyttää samassa 
maailmassa olemista, käsilläolevuutta ja kanssaolemista.  Näin kokeminen 
palautuu huolen ilmiöön (Heidegger 2000a, 263).

Koetun maailman ilmeneminen ja sitä kautta vastuksen tunnistami-
nen on kotitaloustaidon ilmenemisen ymmärtämisen kannalta tärkeää. 
Vastuksen kautta voidaan ymmärtää muun muassa sitä, miksi taidon op-
pimisessa tekeminen on oleellista. Kotitalousopetuksessa onkin tärkeää 
antaa oppilaille aikaa vastuksen kokemiseen. Tämä voi tapahtua vain 
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tekemisen ja uudelleen tekemisen kautta. Kun esimerkiksi ruoan valmis-
tamista opiskellaan tekemällä ruokaa, kohdataan maailma välittömänä 
kokemuksena: välineet, raaka-aineet, ympäristö, opetus ja oman ruoan-
valmistustaidon rajat. Tässä tapahtumisessa eletty ruumis kohtaa ja ko-
kee vastuksen. Vastus ilmenee siten fyysisenä ja motorisena kokemisena, 
mutta myös asenteellisena ja tiedollisena kokemisena. Jos esimerkiksi 
ruoanvalmistustaitoa pyritään oppimaan vain mentaalisten ponnistelujen 
kautta, sitä ei kohdata yhteisessä maailmassa, käsilläolevana, vaan se jää 
oppijalle abstraktiksi ja ulkoiseksi opiskelun kohteeksi. Onhan mahdollista 
lukea siitä, miten pullaa valmistetaan ja opiskella muistamaan kaikki nuo 
vaiheet. Käytännössä usein myös käy niin, että ruoanvalmistusharjoitukset 
tehdään pareina tai ryhmässä, jolloin osalle oppijoista jää katselijan rooli. 
Kuitenkaan esimerkiksi pullan valmistamisen taito ei kehity muuten kuin 
pullaa tekemällä, koetun maailman antaman vastuksen kautta. Yhä uu-
delleen ja uudelleen kokemalla se, miltä taikina tuntuu ja näyttää, miten 
se reagoi kohotessaan ja miten pulla vähitellen valmistuu uunin lämmössä. 
Vastuksen kokeminen tekee taidosta todellisen, ja tässäkin kokemisessa 
voidaan jatkuvasti vaihtaa suuntaa kokijasta koettuun ja päinvastoin. 
Ymmärrys kotitaloustaidosta eletyn ruumiin kokemuksena perustuu sen 
ontologiseen analyysiin. Kotitaloustaidon sirkulaatiomalli kuvaa tämän 
ontologian huolen ja toiseuden käsittein. Huoli ja toiseus prinsiippeinä 
mahdollistavat kotitaloustaidon. Kotitaloustaito siis on tältä perustalta.    

Kotitaloustaidon ontologiselta perustalta on ”johdettavissa” muun 
muassa se, mikä merkitys kotitaloustaidolla ihmiselle on. Kun kotitalous-
taidon ontologisen perustan valossa tarkastellaan sen merkityksiä, tullaan 
aksiologisen kysymisen äärelle. Olemisen analyysista johdettu etiikka ei 
kuitenkaan ole luonteeltaan episteemistä etiikkaa. Se ei anna tietoa siitä, 
mikä on oikein ja mikä väärin, vaan asettaa ihmisen olemisen tiettyyn 
asentoon maailmassa, ja tästä asennosta alkaa merkitysten antaminen, 
kysyminen ja kyseenalaistaminen ja ylipäätään kaikki fi losofoiminen. Ole-
minen ei normatiivisesti määritä sitä, miten ihmisen tulisi toimia. Olemi-
nen saattaa ihmisen paljastamaan sitä, mikä on todellista. Heideggerin 
ajattelussa todellinen ei tarkoita totuutta propositionaalisessa mielessä. 
Heideggerin totuuskäsityksessä totuus on paljastumisen tapahtuma, jossa 
todellisuus tulee ilmi1. (Ks. Kupiainen 1997, 23; Varto 2003, 88–89.) Kir-
joituksessaan taideteoksen alkuperästä Heidegger erottaa toisistaan to-
tuuden ja toden. Taideteoksessa tapahtuu totuus, vaikka se ei välttämättä 
kuvaa sitä, mikä on episteemisessä mielessä totta. (Heidegger 1995, 57.) 
Taideteoksen totuus kätkeytymättömyydessään on jotakin muuta kuin 
laskevan ajattelun analyysi teoksessa ilmenevästä asiasta. 

Husserl puolestaan kirjoittaa, että totuus palautuu ensisijaisesti mer-
kitysten ja niiden kohteiden keskinäiseksi identifi oitavuudeksi eikä niin-

( 1 )   Heidegger avaa totuuskäsitystä muun muassa kreikkalaisen alētheia-käsitteen 
kautta, joka tarkoittaa kätkeytymättömyyttä (Heidegger 2000a, 271).
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kään väitelauseiden ja tosiasioiden väliseksi vastaavuudeksi. Tästä syystä 
fenomenologisen analyysin tehtävä on paljastaa olevan perusrakenteet, 
jotta tiedon oikeutus voidaan sitoa tähän paljastumiseen. (Juti 2001, 47.) 
Heidegger asettaa tiedon alkuperän Husserliakin vielä alkuperäisempään. 
Hän kuvaa muun muassa yhteyttä Daseiniin ei-tiedolliseksi. Aivan kuin 
Dasein hahmottuu huolen kautta, perustuu tieteellisen tiedon metafyy-
sinen oikeutus tiedosta riippumattomaan ”mukanaolemiseen” koetussa 
ja konkreettisessa maailmassa. Näin nähtynä tieteellinen tieto nojaa tie-
dollista lähestymistä alkuperäisempään yhteyteen konkreettisen todelli-
suuden kanssa. Yhteys ilmenee Heideggerin mukaan parhaiten arkielä-
män tuntemuksissa. (Mt. 50.) Näissä arkielämän tuntemuksissa oleminen 
saattaa ihmisen paljastamaan sen, mikä on todellista. Tässä tutkimuksessa 
kotitaloustaito, kun sen ontologista lähtökohtaa on ensin näin osoitettu, 
alkaa paljastua kanavana eli mahdollistavan mahdollistavana, jossa mer-
kityksellinen kotitaloustoiminta voi ilmetä.

Kotitaloustaito mahdollistavan mahdollistavana eli kanavana antaa 
paikan totuuden tapahtumiselle. Kotitaloustaito antaa paikan totuudelle 
eli tapahtumiselle, joka koetaan kotitaloustoimintana. Kotitaloustaito 
kanavana avautui tutkimuksen analyysissa ulottuvuuksiksi: uudelleen te-
kemiseksi, emotionaaliseksi kokemiseksi, yhteensovittamiseksi ja eman-
sipaatioksi. Nämä ulottuvuudet ilmentävät sitä, mikä merkitys kotitalo-
ustaidolla ihmiselle on. Jokainen ulottuvuus on analyysissa ankkuroitu 
kotitaloustaidon ontologiasta nousevaan argumentaatioon. Näitä argu-
mentaation keskeisiä ankkureita ovat ajallisuus, ruumiin intentionaali-
suus, näkyvän ja näkymättömän yhteenkietoutuminen ja mietiskelevä 
ajatteleminen. Argumentaation kautta uudelleen tekeminen ajallisuu-
den ilmentäjänä antaa kotitaloustaidolle ikään kuin sen muodon. Tämä 
muoto, joka perustuu syklisyyteen toistuvuutena, kertoo nimenomaan 
olemisen historiallisuuden ja ajallisen rakenteen luonteesta. Se kertoo 
olemisen ruumiillisuudesta, siitä, että olemista ei ole mahdollista erottaa 
olioiden aineellisesta maailmasta. Emotionaalinen kokeminen ruumiin 
intentionaalisuuden ilmentäjänä saattaa sekä tunteet että tuntemuk-
set, ikään kuin samalla jatkumolla, kotitaloustaidon tapahtumisen pro-
sessiin. Tässä on kyse nimenomaan siitä, että kotitaloustaito ei palaudu 
puhtaasti tekniseen suorittamiseen tai tekemisen vaiheisiin eikä kogni-
tiiviseen prosessointiin. Kotitaloustaito ei siis jäännöksettömästi palaudu 
kognitioon tai ylipäätään tietoiseen ajattelemiseen. Kotitaloustaidossa ei 
ole kyse johonkin palauttamisesta. Kotitaloustaito liukuu siihen, mitä on 
ollut, mitä on nyt ja mitä on tulevaisuudessa. Kotitaloustaito on osa elet-
tynä ruumiina olemista ja näin tulee kokonaan ymmärretyksi vain eletyn 
ruumiin kokemuksena. Yhteensovittaminen näkymättömän ja näkyvän 
yhteenkietoutumisen ilmentäjänä antaa kotitaloustaidolle sen laadun. 
Kotitaloustaidon laatu kertoo siitä, miten kotitaloustoiminnan tilanteita 
koskevissa ratkaisuissa on aina viittaus siihen, että yhteensovittamisessa 
on aina kysymys näkyvän ja näkymättömän ykseydestä. Olemisen kaksi-
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puoleisuus tuo kotitaloustaitoon ulottuvuuden, jossa subjektius ja ob-
jektius ovat yhtä totta ja jatkuva mahdollisuus. Ne kutsuvat lakkaamatta 
toisiaan. Kotitaloustoiminnassa on yhtä aikaa olemassa se, että tehdään 
ratkaisuja ja myös se, että ollaan ratkaisuissa ”sisällä”. Kotitaloustaito 
kanavoi tätä kaksipuoleisuuden tapahtumista ja ilmentää näin tapah-
tumisen laatua. Emansipaatio puolestaan, mietiskelevän ajattelemisen 
ilmentäjänä, kuvastaa sitä asennetta, joka olemisen perustalta periytyy 
kotitaloustaitoon. Mietiskelevä ajatteleminen kytkeytyy silleen jättämisen 
asenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kotitaloustaito toimii totuuden 
paljastumisen paikkana. Kotitaloustaito saattaa kotitaloustoiminnan ta-
pahtumaan siten, että ihminen ei pakene omaa olemistaan eikä oleminen 
peity jonkin normiston tai lainatun elämänfi losofi an alle.     

Kotitaloustaito totuuden paljastumisen paikkana johtaa nopeasti myös 
kysymykseen siitä, mitä siitä voidaan tietää. Kotitaloustaidosta voidaan 
tietää, mutta tietäminen on perimältään mahdollista huolen tähden. Ih-
minen olemisensa perustalta ikään kuin pyrkii tietämään ja selvittämään 
asioiden alkuperää. Ihmisellä on pyrkimys tietämiseen ja osaamiseen. In-
tentionaalisuus asettaa ihmisen toimintaan, myös tietämiseen, suuntau-
tuneeksi. Toimintamme täyttyy huolehtimisesta käsilläolevuudessa ja toi-
sesta huolehtimisesta siinä, että kohtaamme toiseuden kanssaolemisessa. 
Ihmisellä on elettynä ruumiina ainakin astimellinen kokemus tästä alku-
perästään. Tiedostettuna kokemus saattaa kuitenkin hukata tämän alku-
perän, ja näin tietämisen tavat voivat muuttua itsetarkoituksiksi eivätkä 
enää palvele alkuperäistä kiinnostusta. (Ks. Varto 2003, 91–92.) Muun mu-
assa tästä on kysymys mietiskelevän ajattelun ja laskevan ajattelun erossa 
eli alkuperän paljastumisesta tai peittymisestä. Kun tässä tutkimuksessa 
kotitaloustaidon analyysin perustalta suunnataan kysyminen siihen, mitä 
kotitaloustaidosta voidaan tietää, ajatellaan nimenomaan sitä, miten ole-
misen perustalta voidaan siitä tietää. Tämä liittää kotitaloustaidon ana-
lyysin myös epistemologiseen näkökulmaan.

Seuraavassa avataan tätä tutkimuksen analyysista aukeavaa ajattelun 
polkua epistemologiseen näkökulmaan esimerkin avulla. Kotitalousope-
tuksessa joudutaan miettimään usein sitä, mitkä taidot ovat tänä päi-
vän tarpeellisia ja mitkä taidot tarvitaan huomispäivän kotitalouksissa. 
Vaatehuolto on yksi kotitalouksissa perinteisesti huolehdittu perusasia. 
Sen ilmenemisen tavat ovat muuttuneet aina vaatteiden kotona valmis-
tamisesta miltei kertakäyttövaatteiden ostamiseen. Nyt puhutaan siitä, 
että kotiin ei välttämättä tarvitse enää edes varata tilaa vaatehuollolle, 
sillä se voidaan tarvittaessa ulkoistaa pesulapalveluille. Tarvitaanko tule-
vaisuudessa vaatteiden pesemisen taitoa ja niiden jälkikäsittelyn taitoa? 
Vaatehuoltoon liittyvää taitoa voidaan tarkastella joko suhteessa siihen, 
miten vaatteet voidaan huoltaa, tai suhteessa siihen, mikä on vaatteitten 
huoltamisen merkitys, eli mikä vaatehuolto ilmiönä oikeastaan on. Jos 
tarkastelu kiinnitetään vaatehuollon toteuttamisen mahdollisuuksiin, si-
dotaan se siihen todellisuuteen, joka asian ympärille on rakennettu. Silloin 
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totuus vaatteitten huoltamisen taidon tarpeellisuudesta on riippuvainen 
siitä, minkälaisia tiloja sen hoitamiselle on tarjolla kodeissa, minkälaisia 
teknisiä laitteita on saatavilla, minkälaisia pesulapalveluita on saatavilla 
tai minkälainen arvomaailma kietoutuu vaatehuollon ympärille. Vaat-
teiden huoltamisen taidosta tulee relatiivinen vallitsevaan määrittelyyn 
nähden. Kun lähestytään vaatehuoltoa kysymällä, miten se käytännössä 
toteutetaan, ollaan tekemisissä nopeasti muuttuvan kysymyksen kanssa. 
Varsinkin teknologinen ympäristö muuttuu nopeasti, ja tässä muutoksessa 
on vaarana, että vaatehuollosta tulee puhtaasti menetelmällinen kysymys. 
Toinen mahdollisuus on sitoa kysymys siihen, miksi vaatehuolto ilmenee 
eli mikä sen merkitys ihmiselle on. Tällä tavalla ilmiötä pohditaan sen ole-
massaolon lähtökohdasta, siitä, että elämään sisältyy vaatteiden likaan-
tuminen ja niiden puhdistaminen yhä uudelleen ja uudelleen. Vaatteilla, 
niiden puhtaudella ja siisteydellä on merkitystä ihmisen fyysisen, psyyk-
kisen, sosiaalisen ja myös esteettisen hyvinvoinnin kannalta. Kysymyksen 
prinsiippi ei näin ollen asetu ulkoiseen (laskevaan ajatteluun), vaan sisäi-
seen lähtökohtaan (mietiskelevään ajatteluun). Mietiskelevä ajattelu sitoo 
kysymyksen olemisen alkuperään, jolloin se ankkuroituu eikä ajelehdi re-
lativistisesti vaihtuvien ajatus-, arvo- tai rakennekonstruktioiden mukana. 
Vaatteiden huoltamisen taito ei ole siksi, että on vaatehuollon menetel-
miä ja teknologiaa, vaan se on huolen ja toiseuden mahdollistamaa. Kun 
kysyminen nousee olemisen prinsiipistä, se luonnostaan laajenee ja sen 
pitää laajeta myös toiminnan konkretisoituvalle tasolle. Kysyminen synnyt-
tää erilaisia teknisiä ratkaisuja opettaa vaatehuoltoa, mutta opettamisen 
ydin on ankkuroitu huoleen ja toiseuteen. 

Esimerkin kautta voidaan ymmärtää se, että kotitaloustaidosta tietä-
misen tulisi lähteä totuuden paljastumisesta eli mietiskelevästä ajattelusta 
eikä sen haltuun ottamisesta eli laskevasta ajattelusta. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että kotitalousopetuksessa pitäisi vain fi losofoida. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tietäminen rakentuu jatkuvasta kaksipuoleisuuden 
ilmenemisestä. Koska ihminen on samanaikaisesti sekä kokija että koettu, 
kotitaloustaidon opiskelussa voidaan yhtä aikaa miettiä sitä, miten ko-
titaloustaito on, ja sitä, miten se toteutuu kotitaloustoiminnassa. Tieto 
ei siten jäännöksettömästi palaudu ulkoisiin vaikuttaviin tekijöihin vaan 
myös ihmisen alkuperään ja sen mahdollistamaan kotitaloustoiminnan 
monitahoiseen ilmenemiseen.    

Et tavallaan, siin tuli se hyvä…siihe kotitaloudetaitoo jotenki liittyy 
se hyvä, et enemmänki nii, et tehdä hyvää ko se, et tehdä hyvin… (RK 
2003).

Tutkimuksen analyysissa on fenomenologisen asenteen valossa etsitty 
kotitaloustaidon alkuperää: purettu kotitaloustoiminnasta esille kotita-
loustaidon ilmenemisen ulottuvuudet ja uudelleensidottu nämä ulottu-
vuudet kotitaloustoimintaan. Tulkitsemistoimintaa on jäsentänyt onto-
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logiasta lähtevä kysyminen, joka esitettiin tutkimuskysymyksinä: millä 
tavalla kotitaloustaito on ja mikä on kotitaloustaidon olemisen merkitys. 
Kotitaloustaidon sirkulaatiomallissa paljastuva ontologis-aksiologinen ra-
kenne syntyy analyysin fenomenologisessa asenteessa. Kotitaloustaidon 
ilmenemisen ulottuvuuksien ja kotitaloustaidon analyysin suhde on ikään 
kuin kaksipuoleinen. Uudelleen tekemisen ulottuvuus ja ajallisuudesta pe-
riytyvä kotitaloustaidon muoto, emotionaalinen kokeminen ja elettynä 
ruumiina oleminen, yhteensovittaminen ja näkyvän ja näkymättömän 
yhteenkietoutumisesta periytyvä kotitaloustaidon laatu sekä emansipaa-
tio ja asenne olemiseen ovat saman ilmiön ilmenemisen ja artikuloinnin 
muotoja. Tutkimuksen kysymykset ovat johtaneet tulkitsemistoimintaan, 
joissa kotitaloustaidon ontologisesta perustasta on siirrytty tapahtumi-
sen tarkasteluun, ja edelleen siihen, miten kotitaloustaito koetaan välit-
tömänä kokemuksena. Kysyminen ja tulkinta sulautuvat ymmärrykseksi 
kotitaloustaidosta, jonka prinsiippinä on huoli ja toiseus eli mahdollistava. 
Mahdollistavasta periytyvänä kotitaloustaito ilmenee kanavana. Tämä ka-
nava on ikään kuin välitila huolen ja toiseuden (mahdollistavan) ja koetun 
maailman tapahtumiselle. Kotitaloustaito koetaan yhdessä ja yhtä aikaa 
kotitaloustoiminnan kanssa. 

Kotitaloustaito – arjen runoutta

Tämän tutkimuksen kotitaloustaidon analyysia voisi kuvata ajattelun pol-
kuna kohti kotitaloustaidon paljastumista. Ajattelun polku on johtanut 
siihen, että kotitaloustaito on paljastunut kaksipuoleisuuden mukaisesti 
kotitaloustoiminnan kanavana. Kotitaloustaito on paljastunut kanavana 
olemisesta kotitaloustoiminnan ilmenemiseen. Kotitaloustaito on paljas-
tunut dynaamisena2, ruumiin intentionaalisuuden purkautumisen mah-
dollisuutena. Kotitaloustaito nähdään siten huolen ja toiseuden kotina. 
Paikkana, jossa totuus voi ilmetä, jos sen sallitaan ilmenevän. Kotitalous-
taito aukeaa näin arjen runouden paikaksi.  

Kotitaloustaito arjen runoutena on tässä tutkimuksessa metafora, joka 
kuvaa toiminnan ja tekemisen tai valmistamisen ja käyttäytymisen yh-
teenkietoutumaa. Kotitaloustaito arjen runoutena ilmenee tutkimuksen 
analyysin tuloksena syntyneen kotitaloustaidon sirkulaatiomallin kehällä 
kotitaloustoiminnan ja kotitaloustaidon kaksipuoleisuutena. Aikaisempi 
kotitaloustieteen tutkimus on nostanut esille erityisesti kotitaloustoimin-
nan toimintaluonnetta, praksis-ulottuvuutta (mm. Brown 1986; Haveri-
nen 1996). Tätä kautta myös kotitaloustaito, kotitaloustoimintaan liitty-
vänä, tuntuisi olevan mielekästä liittää kiinteästi praksis-toimintaan, muun 

( 2 )  Dynaaminen-käsitettä käytetään tässä aristoteelisessa merkityksessä saada ai-
kaan jokin tapahtuma. Se tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa (ks. Backman 
2005, 168).
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 muassa sen eettisen ulottuvuuden tähden. Tämän tutkimuksen analyysi 
kuvaa kotitaloustaitoa kuitenkin praksiksen ja poiesiksen yhteenkietou-
tumisena, arjen runoutena. Tulkinta poikkeaa aristoteelisesta perinteestä. 
Yleisesti praksis–poiesis-jaottelu perustellaan juuri Aristoteleen Nikomak-
hoksen etiikassa esittelemän jaottelun perusteella. Tässä jaottelussa sie-
lua tarkastellaan sen suhteen, miten se pitää hallussaan totuutta. Nämä 
tavat ovat viisaus, tieteellinen tieto, intuitiivinen järki, taito ja käytännöl-
linen järki. Kolme ensimmäistä kuuluvat teoreettisen sielunosan alueelle 
ja kaksi viimeistä, taito ja käytännöllinen järki, sielun harkitsevalle osalle. 
Taito (tekhnē) on järkiperäinen tekemisvalmius, kun käytännöllinen järki 
(fronesis) on järkiperäinen toimintavalmius. Monissa käännöksissä pu-
hutaan myös valmistamisesta (poiesis) ja käyttäytymisestä (praksis) (esi-
merkiksi Nancy 1998; Backman 2005). Poiesiksen ja praksiksen keskeisenä 
erona pidetään sitä, että tekemisessä päämäärä voidaan irrottaa itse te-
kemisen aktista ja sitä voidaan tarkastella itsenäisenä asiana. Toiminnassa 
taas näin ei voida tehdä. Toimintaan itseensä sisältyy päämäärä, ja näin 
ollen toiminnasta itsestään tulee joko hyvää edistävää tai estävää. Toimin-
nat voidaan määritellä joko hyviksi tai pahoiksi. Aristoteleelle toiminta 
edustaa täysin toteutunutta, läsnä olevaa, sellaista, joka ei tähtää toimin-
nan ulkopuoliseen. Tällaisen itsessään täydellisesti toteutuneen toiminnan 
olemismuoto on onnellisuus. Kuitenkin kuten käytännössä, myös tässä ja-
ottelussa poiesiksen ja praksiksen voidaan katsoa kietoutuvan toisiinsa. 
Myös tekemistoiminnan perimmäinen päämäärä on jotakin varten teke-
misessä, joksikin tuleminen, ei yksin tekemisen tuloksena valmistuvassa 
asiassa. (Nikomakhoksen etiikka 1139b–1140b; Sihvola 1992, 25; Backman 
2005, 181.) Vaikka länsimaisessa ajattelussa tieto ja taito, käytännöllisyys 
ja teoreettisuus, on usein leimattu toisistaan paljon poikkeaviksi ratio-
naalisen ajattelun tyypeiksi, ei tätä jyrkkää eroa voi kreikkalaisen poiesis–
praksis-ajattelun perusteella välttämättä löytää. Päinvastoin, sekä Platon 
että Aristoteles pyrkivät osoittamaan teoreettisen tiedon ja käytännöllisen 
taidon läheisen yhteyden. (Sihvola 1992, 30.) 

Haverinen (1996) on tarkastellut arjen hallintaa poiesis- ja praksis-tyyp-
pisen toiminnan kautta. Hän kuvaa poiesis-tyyppistä toimintaa valmista-
miseksi, johon sisältyy erilaisia työsuorituksia ja prosesseja. Kotitaloustoi-
minta muodostuu suurelta osin juuri tällaisesta valmistamisesta. Tarvitaan 
teoriatietoa, jota sovelletaan eri tilanteissa. Päämäärä vaihtelee ja se pi-
tää tunnistaa. Tämän tunnistamisen jälkeen voidaan valita tarvittavat 
menetelmät, raaka-aineet ja tekniikat. Poiesis-tyyppisen toiminnan luon-
teeseen kuuluu myös se, että saavutettua tulosta arvioidaan suhteessa 
tavoitteeseen. (Haverinen 1996, 81–84.) Aristoteleen mukaan silloin ol-
laan kuitenkin jo käytännöllisen järjen eli praksiksen toimintakentässä. 
Poiesis- toiminta ei ole hyvää tai huonoa, ennen kuin se käytännöllisen 
järkevyyden toimesta asetetaan tähän tarkasteluun. Haverisen kuvaama 
tilanne, jossa poiesis-tyyppinen kotitaloustoiminta sisältää valitsemisen ja 
arvioinnin elementtejä, esimerkiksi toimintatapojen ja välineiden valitse-
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mista suhteessa ympäristön hyvinvointiin, nostaa esille poiesiksen ja prak-
siksen lähtökohtaista yhteenkietoutumista. (Mt. 84–85.) Praksis-tyyppinen 
kotitaloustoiminta liittyy elämänlaatuun. Tästä syystä kotitaloustoimin-
nan eettinen ulottuvuus tulee esille juuri praksis-toiminnassa. Eettinen 
ulottuvuus korostuu, sillä praksikseen liittyy olennaisesti hyvän elämän 
tavoittelu. Praksis-tyyppinen kotitaloustoiminta fokusoituu alueelle, jossa 
toimitaan yhdessä perheenjäsenten, naapureiden, työtovereiden ja koko 
ympäröivän luonnon kanssa. Kysymys on siten vuorovaikutuksesta, kas-
vusta ja kasvatuksesta. Ihmissuhteissa on keskeistä kanssaoleminen. Ha-
verisen valitsema näkökulma arjen hallintaan on ensisijaisesti praksis-toi-
minnallinen juuri kotitaloustoiminnan kasvatuksellisen elementin tähden. 
Praksis-tyyppinen kotitaloustoiminta nostaa esille ja antaa tilan arvoille, 
jotka oleellisesti kuuluvat kotitaloustoiminnan luonteeseen. (Mt. 86–87.)

Kuitenkin praksis ja poiesis ovat toiminnassa yhteenkietoutuneita. 
Tässä yhteenkietoutuneisuudessa kotitaloustaito on joksikin tulemisen 
paikka, mahdollisuuden paikka, arjen täydeksi tulemisen ja hengissä sel-
viämisen paikka. Kotitaloustaito on kuin arjen runoutta. Tässä tutkimuk-
sessa kotitaloustaito-sanan merkityksessä korostuu sen jostakin johonkin 
ja joksikin muuntumisen ominaisuus. Kun kotitaloustaito arjen runoutena 
tapahtuu, tapahtuu sellaista, jota ei voi selittää teknisenä muuntumisena. 
Merkitys on laajempi. Arjen runoudessa kiteytyy kotitaloustaidon teknisen 
luonteen yksipuolisen korostamisen kritiikki. Kotitaloustaitoa ei voi eikä 
pidä tarkastella yksinomaan ihmisen ja tekniikan tai ihmisen ja resurs-
sien suhteena. Kotitaloustaito arjen runoutena suuntaa kotitaloustaidon 
tarkastelun ihmisen ja maailman eli ihmisen ja hänen yhteisönsä ja ym-
päristönsä väliseen suhteeseen. Värri (2007) mainitsee kasvatusfi losofi an 
tehtävää pohtiessaan runouden ja näkemisen merkityksen talouden ja 
teknologian ylivallan murtajina. Pedagogiikassa pelkkä ymmärtäminen 
ei riitä, sillä kasvatuksessa on kyse sellaisesta ihmisyyden toteutumisesta, 
jossa ideaali ja todellisuus kietoutuvat toisiinsa. (Värri 2007, 70, 73.) Tek-
nologiat ja strategiat katsovat kasvatuksen ytimen ohi, vaikka kasvatuk-
sen tulisi tapahtua juuri tuossa ytimessä.

Tämän tutkimuksen kontekstissa metafora kotitaloustaidosta arjen ru-
noutena viittaa ymmärrykseen runoudesta runon tapahtumisen paikkana. 
Runoutta ei tässä ymmärretä runon rakenteena tai välineenä. Runous on 
elementti runon tapahtua. Runoilijan pitää hallita runon tekniikka ja hä-
nellä tulee olla kyky asettaa tämä tekniikka koetun palvelukseen. Tässä 
ykseydessä syntyy runous. Tällä tavalla kotitaloustaitokin arjen runoutena 
asettuu kotitaloustoiminnan tapahtumisen paikaksi, kanavaksi, mahdolli-
sen mahdollistavaksi. Kotitaloustaito arjen runoutena sallii kokemuksen 
arjesta, se asettuu elementiksi kotitaloustoiminnan tapahtumiselle.

 Se virta joka sillan alla velloo,
 roiskii ja imaista koettaa
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 on arki,
            oi arki, natiseva arki,
 pyörre ja sinfonia: palanut puuro
 ja myrsky tiskialtaassa,
 tuulessa tempovat valkeat harsot,
 sili sili silittelyt kainalossa kelliskelyt,
 kanniskelu, keinuttelu, köröttely, puhaltelu,
 käteen kiinni kasvanut rätti ja
 kassien nuljauttamat kyynärpäät,
 tarinoitten vyyhdit, hiertyvät ranteet
 kun aamusta alkaen lankoja kerin:

 metsän pienimmät kuuset ja
 väkevimmät karhut, louhikon kammot,
 maan emoinen tien tasoittaa
 ja kivutar, kivutar kipuja keittää,
 minä laulan tässä ja ammennan soppaa,
 laulan ja hämmennän sattumasoppaa,
 tähän naulittuna, tähän luotuna,
 tähän rauenneena, tähän auenneena,
 olen talon joka sopessa ja
 pihan pyhässä mudassa,
 savupiipun reunalla, perunamaassa,
 olen silmiä täysi ja verson korvia,
 ihohuokoset janoonsa imevät kaiken
 mitä annetaan,
 mitä ammennetaan
 aamun reunalta
 kartulla, katajakauhalla.
 Se virta joka sillan alla velloo
 kun jalka luiskahtaa astinpuulta,
 se virta opettaa uimaan
 ei hukuta, vedenelävää.
 (Venho 2006, 53–55.)              

Aristoteles lähestyy tapahtumista ja toimintaa liikkeen ja lepotilan 
kautta. Aristoteleelle tila, jossa ei sinänsä tapahdu mitään (lepotila), ei 
ole liikkeen tai muutoksen ei-läsnäoloa. Heidegger tuo esille sitä, miten 
lepotila on Aristoteleelle liikkeen korkein muoto. Siinä tapahtuu läsnä-
olossa pysytteleminen. Tämä lepotila viittaa itsetarkoitukselliseen toimin-
taan (praksis), joka ei ole siirtymä jostakin johonkin. (Backman 2005, 182, 
193.) Kotitaloustaito arjen runoutena kurottuu olemisen mahdollistavasta 
vielä toteutumattomana mahdollisuutena toimintaan, joka on täydellistä 
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itsessään.3 Toiminta on tarkoitus itsessään, ja siinä kotitaloustaito ilmenee 
kykynä saada aikaan. Kotitaloustaito arjen runoutena on vaikuttaminen, 
joka liukuu kohti täydellistä toteutuneisuutta. Tässä toteutuneisuudessa 
ei ole enää toteutumattomia mahdollisuuksia. Kotitaloustaito arjen ru-
noutena kurkottaa siis aina olemisen mahdollisuudesta toimintaan (vrt. 
Metafysiikka 1046a, 10–14; Backman 2005, 168). 

Kotitaloustoiminnassa toimija ymmärretään toimijana sen mahdollisuu-
den kautta, joka on vielä toteutumattoman toiminnan edellytys. Toimijalla 
on lähtökohtaisesti kyky toimia. Heidegger näkee, että Aristoteleen mää-
ritelmä mahdollistavan ja toteutuneisuuden suhteesta liittyy siihen, miten 
näiden suhde ilmenee (Backman 2005, 187). Ajatellaan tilanne, jossa näet 
henkilön, joka istuu keittiön pöydän ääressä. Jauhelihapaketti on nostettu 
lieden viereen. Perunapussi odottaa tiskipöydällä. Hän istuu ja katselee 
ulos ikkunasta. Hän on todennäköisesti aloittamassa ruoanvalmistusta. 
Hänessä on se mahdollisuus. Se taito, joka antaa ruoanvalmistamiselle 
toteutumisen kanavan, on lähtökohtaisesti tuossa ihmisessä. Hän ei vain 
ole vielä aloittanut, toiminta ei ole toteutunut. Ruoanvalmistaminen, joka 
itsessään on merkityksellistä toimintaa, kietoutuu siihen mahdollisuuteen, 
että voidaan toteuttaa siirtymä ruoanvalmistamisen mahdollisuudesta val-
miiseen ruokaan. Tässä ilmenee kotitaloustaito arjen runouden paikkana. 
Tilanne on eletyn ruumiin intentionaalisuutta mahdolliseen toimintaan, 
todellistumista kohti. Mahdollisuus tarkoittaa sitä, että se on jo alkanut 
tapahtua. Se ei ole lähtökohta tai potentiaali, se on osa toteutuneisuuden 
kokonaisuutta. Mahdollisuuden omaaminen, kykenevyys on taitoa, se on 
tapa olla läsnä. Kotitaloustaito on suhteessa siihen mahdollistavaan, joka 
voi tulla ilmeneväksi juuri kotitaloustaidon tähden, mutta joka ei vielä ole 
ilmennyt ja näin toteutunut. (vrt. Backman 2005, 188, 197.)   

Heidegger osoittaa olemisen käsittämisen, jossa Aristoteleen poiesis 
ja praksis sekoittuvat. Oleminen on aina olemista jotakin kohti, valmis-
tumassa olevaa, vielä toteutumatonta. Tämä näkyy selkeästi muun mu-
assa kotitaloustaidon uudelleen tekemisen ulottuvuudessa. Heideggerille 
mahdollistava on toteutuneisuutta syvempää, kun taas Aristoteles näkee 
asian toisinpäin. (Ks. Backman 2005, 206, 207.) Kotitaloustoimintaan liittyy 
kotitaloustaidon kautta aina toteutumisen mahdollisuus uudelleen teke-
misen, emotionaalisen kokemisen, yhteensovittamisen ja emansipaation 
tähden. Kotitaloustaito kanavana olemisesta toimintaan paljastuu arjen 
runoutena, mahdollisuutena, joka on jo olemisessa ja joka on toteutu-
neen läsnäolossa. 

Tutkimuksen analyysissa syntynyt tulkinta kotitaloustoiminnan ja koti-
taloustaidon ykseydestä ja kaksipuoleisuudesta tarkoittaa sitä, että kotita-
loustoiminnassa varsinainen toiminta ja valmistuvat tuotokset ovat huolen 

( 3 )   Aristoteles kuvaa runoutta siten, että runous kertoo asioista, jotka voivat tapah-
tua. Näin se eroaa esimerkiksi historiasta, joka kertoo siitä, mitä on tapahtunut. 
(Runousoppi 1451a, 36–38.) Runoudessa on mahdollisen läsnäolo. 
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ja toiseuden toteutumisen kannalta yhtä merkittäviä ja välttämättömiä. 
Leivän leipomisessa yhtä merkityksellistä on itse leipomistapahtuma sekä 
se, että leipomisen tuloksena syntyy paistettu leipä. Kotitalousopetuksessa 
voidaan rohkeasti miettiä sitä kokonaisuutta, jossa aikaa jaetaan teorian, 
valmistamisen, yhdessä olemisen ja tulosten arvioinnin kesken. Jotta koti-
taloustaito voi muodostua kanavaksi, arjen runouden paikaksi, tarvitaan 
konkreettisia kotitaloustekoja, vastusta ja aikaa. 

 On pienellä vauvalla pienet kädet,
 mutta minulla hyvin suuret,
 niillä minä hoidan retiisit
 ja ruusut ja punajuuret.

 Lempeät kädet hyväilee lasta
 ja ompelee paitaan raitaa.
 Kädet tekee leipiä taikinasta
 ja taloa rakentaa taitaa.

 Pellolla, tehtaassa, kamarissa
 kädet voi ahkeroida.
 Kun on työtä, on ihan kuin ihmisen käsissä
 tiukuset alkaisi soida.

 Ja näinkin olen ajatellut:
 teen työtäni uutterasti,
 niin sormenpäistäni tähtiä lentää
 maailman ääriin asti.   
 (Helakisa1995, 16–15) 

Tutkimuksen analyysi koetun maailman kuvaajana 

On aika lakata yliarvostamasta fi losofi aa ja siten vaatimasta siltä liikoja. 
Nykyisessä maailmanlaajuisessa hätätilassa tarvitaan: vähemmän fi lo-
sofi aa mutta enemmän ajattelun tarkkaavaisuutta, vähemmän kirjal-
lisuutta mutta enemmän huolenpitoa kirjaimesta. (Heidegger 2000b, 
106, kirjoitettu syksyllä 1946.)

Fenomenologisen asenteen perustavana lähtökohtana on se, että ilmiö 
pyritään kuvaamaan koetun maailman ilmiönä. Tätä tarkoittaa ilmiöön 
itseensä meneminen. Ilmiön kokeminen ei pelkisty ajatukseen kokemuk-
sesta, vaan ilmiön kokeminen on kokemuksessa olemista. Fenomenologi-
assa ei tavoitella sitä, minkälainen kokemus objektiivisesti tarkasteltuna 
on. Fenomenologia poikkeaa siten siitä, miten empiirisessä tutkimuksessa 
kokemus ymmärretään. (Ks. Matthews 2006, 8.) Pyrkimyksenä on tässäkin 
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tutkimuksessa pysytellä lähellä kokemusta ja välttää teoretisointia, joka 
elää omaa elämäänsä. On siis aiheellista kysyä, miten tässä pyrkimyksessä 
on onnistuttu. Miten se analyysi, joka purkaa esiin kotitaloustaidon alku-
perää ja ne oivallukset, jotka tämän alkuperän luonteesta on tehty, ilmen-
tävät koettua maailmaa? Seuraavaksi tarkastellaan tutkimusta tästä näkö-
kulmasta ja pohditaan muun muassa sitä, missä määrin fenomenologinen 
asenne metodisesti vastaa tutkimuksen luotettavuuden vaatimuksiin.

Yksilön kokemus fenomenologian lähtökohtana tekee fenomenologi-
asta subjektin fi losofi aa. Kokemus on aina jonkun kokemus ja näin yksilöl-
linen lähtökohdaltaan. Fenomenologisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan 
jäädä subjektin kokemuksen itserefl ektioon, vaan tutkimuksessa subjektin 
kokemus asettuu yhteiseen argumentaatioon ja vuoropuheluun tutkimus-
kysymysten suuntaamana. Tässä tutkimuksessa subjektin kokemuksesta 
avautuva keskustelu tapahtuu fenomenologisen kirjallisuuden, kotita-
loustieteellisen kirjallisuuden, arkitutkimuksen sekä kaunokirjallisuuden 
maastossa. Tutkimuksen tekemisen aikana tutkija on myös keskustellut ko-
titaloustaidosta erilaisissa tilanteissa, muun muassa tiedeyhteisöissä sekä 
arjen tilanteissa. Kirjallisuus ja keskustelut ovat näin ollen mahdollisuus 
päästä subjektin kokemuksesta kohti intersubjektiivisuutta. 

Tutkimukset määritellään luonteeltaan ja metodeiltaan yleensä joko 
kvalitatiivisiksi tai kvantitatiivisiksi. Tässä dikotomiassa fenomenologinen 
tutkimus luetaan kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen.4 Fenome-
nologisessa tutkimuksessa voidaan tunnistaa kuitenkin sellaisia piirteitä, 
jotka eivät perinteisesti ole kuuluneet laadullisiin tutkimusmenetelmiin. 
Tutkimusmetodin paikka sijoitetaan yleisesti ikään kuin koetun todelli-
suuden ja teoreettisen argumentoinnin ja tulkinnan välille. Tämä metodin 
paikka voidaan nähdä välineenä, jossa kokemus kääntyy metodin kautta 
käsitteiksi ja tieteen kieleksi, tai se voidaan vaihtoehtoisesti nähdä maas-
tona, jossa fenomenologisen asenteen mukainen ajattelutapa ja asenne 
antavat ilmiölle mahdollisuuden näyttäytyä sellaisen kuin se koetussa 
maailmassa tapahtuu. Fenomenologia tuo laadullisen tutkimuksen piiriin 
näkemyksen, jossa tutkimusmetodi on nimenomaan asenne ja ajattelu-
tapa, jossa subjektin kokemuksesta nouseva intersubjektiivinen tieteelli-
nen keskustelu tapahtuu. Yksi ja sama asia ilmenee meille kokemuksessa 
monella eri tavalla. Sama asia voi koskettaa tietoisuuttamme muun mu-
assa ajatuksen, havainnon, pelon, rakkauden tai kuvittelun muodossa. 
Fenomenologia metodina tarkastelee näitä kaikkia muotoja. Siksi se ei 
kiinnitä huomiota pelkästään siihen, mitä jokin asia on tai mitä sillä tar-
koitamme. Fenomenologia tarkastelee sitä, mitä merkitsee ajatteleminen, 
havaitseminen, pelkääminen, rakastaminen ja kuvitteleminen. (Ks. Matt-
hews 2006, 8.) Elettynä ruumiina koettua olemista ei tarvitse tarkastella 

( 4 )   Laadullisella tutkimuksella viitataan tässä siihen laajaan tutkimustraditioon, 
joka koostuu erilaisista tulkinnallisista ja kuvauksellisista menetelmistä, joissa 
yksilön kokemuksen ja merkitysten asema on keskeinen. 



142

vain sen tiedon kautta, mitä siitä havainnon välityksellä voimme tietää. 
Kotitalous-ilmiön piirissä tämä voisi tarkoittaa sitä, että ei tarvitse tyytyä 
tarkastelemaan pelkästään esimerkiksi perheen sisäisen vuorovaikutusta-
pojen merkityksiä. Fenomenologia kysyy perheen yhteisöllisen kokemuk-
sen ilmenemistä. Tässä ilmenemisessä vuorovaikutus on yksi yhteisöllisyy-
den tapahtumisen muoto.             

Fenomenologisen tutkimuksen vaatimus, asioihin itseensä meneminen, 
synnyttää paljon haastavia kysymyksiä. Ilmiön elävän läsnäolon välittämi-
nen tutkimuksessa on tietyllä tavalla aina tutkimuksen ongelma. Varmasti 
jokaiselle on tuttu kokemus, jossa puhe jostakin ei mitenkään ”kosketa”, 
vaan se jää ”kuolleeksi kirjaimeksi”. Puhuttu kieli, käytetyt sanat ja kä-
sitteet eivät jatka elämäänsä puhujan ulkopuolella. Tilanteessa voi olla 
monia vaikuttavia tekijöitä, mutta perimmältään kysymys voi olla siitä, 
miten kieli ymmärretään ja miten sitä käytetään. Käsitys kielestä nousee 
merkitykselliseksi kokemuksen ja fenomenologisen tutkimuksen suhteessa 
ja siksi myös tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta.

Heideggerille kieli ei missään mielessä ole käyttämämme väline. Hän 
ilmaisee asian siten, että se, joka puhuu, on kieli. Ilmaisu, joka on ehkä 
vaikeasti ymmärrettävissä, on Heideggerin kielikäsityksen ydintä. Heideg-
gerin kielikäsitys sijoittuu yhtenä kehityslinjana suuntaukseen, jossa kieltä 
pyritään ymmärtämään päämäärien, käyttäytymistasojen ja merkitysten 
mahdollistajana. Kieli siis vaikuttaa siihen peruslähtökohtaan, jossa ihmi-
nen ymmärretään. Suuntaus on vastakkainen kielen instrumentaaliselle 
ymmärtämiselle, jossa kieli asettuu ihmisen elämän lähtökohtiin tiettyyn 
funktioon, vaikuttamatta itse lähtökohtiin. (Taylor 1998, 235–236; Vadén 
2000, 34.) Heideggerille kieli on siten osa ihmisen ontologiaa, kun taas 
instrumentalisteille kieli on väline siinä kuin muutkin ilmaisumuodot. Hei-
degger määrittelee ihmisen tällä tavoin kielelliseksi olevaksi, ”logoksen 
omaavaksi eläimeksi”. Logos kuitenkin tarkoittaa tässä muuta kuin jär-
keä. Se liittyy laajasti ilmaisuun ja siihen, että ihminen ikään kuin asuu 
tässä ilmaisussa, on siinä. Kieli on se kohta, jossa maailma paljastuu, eikä 
paljastuminen ole subjektin puhetta subjektin sielun sisällä. Paljastumi-
nen tapahtuu välitilassa, ihmisten välillä, siinä tilassa, jonka ihmiset jaka-
vat. (Heidegger 2000b, 56–57; Taylor 1998, 248–250.) Heidegger ei hae 
kielen alkuperää pelkästään sanojen merkityksistä. Hän keskittyy siihen 
tapahtumiseen, joka sanoissa ilmenee. Tätä kautta hän osoittaa muun 
muassa sanomisen tai puhumisen ja kokoamisen alkuperäisen tapahtu-
missamuuden. Kun puhutaan, siinä tapahtuu ikään kuin yhteen tuomi-
nen, kokoaminen, niin kuin viljasato kootaan yhteen. Yhteen kokoaminen 
on yhdessä kokoamista ja sen paljastumista, mikä on läsnäolevaa.5 Kieli 

( 5 )   Heidegger puhuu siitä, miten läsnäolevuuden alkuperäinen merkitys on muut-
tunut. Olemiseen liittyy alun perin se, että ollaan alttiita olevalle. Silloin kun 
ihminen kokee maailman, hän ottaa sen vastaan, antaa sen tapahtua. Maailma 
ei siten voi olla kuin kuva. Tästä olemisen lähtökohdasta representaatio, olevan 
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on siten olemisen paljastumisen paikka, ja tämä olemisen ja puhumisen 
suhde on alkuperäisintä ja kiteytyy logoksessa. Heidegger sanookin, että 
kieli on olemisen koti. (Heidegger 2000b, 51; Niku 2003, 115, 118; ks. myös 
Vadén 2000, 34.) 

Kieli ymmärrettynä olemisen kotina tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi 
tutkijan kirjoittama teksti, yhtä hyvin kuin lapsen tarina koulupäivästä, 
ovat olemisen ilmentymiä, eivät kuvauksia olevasta. Jos käännymme pois 
tästä olemisen lähtökohdasta ja identifi oimme oliot objekteiksi ja tutki-
muksen kohteiksi, sulkeutuu kieli olemisen moduksena. Kielestä tulee rep-
resentaatio olevasta, ja sen olemisen sidos on peittynyt. (Ks. Taylor 1998, 
263.) Tämä koetaan kuiluna kielellisesti ilmaistun ja maailmassa koetun 
välillä. Myös Merleau-Ponty käsittelee tätä kielen ja kokemuksen proble-
maattisena koettua suhdetta.6 Hän kuvaa tilanteen, jossa kielen ”mielen” 
tavoittelu sulkee mahdollisuuden sen tavoittamiseen, ja toisaalta kieli 
antautuu silloin, kun se ikään kuin kielletään. Kun kieli otetaan katsomi-
sen kohteeksi, se ei enää ole kokemuksessa, ja kun se on kokemuksessa, 
sen objektivointi on mahdotonta. Merleau-Ponty puhuu kielen mystee-
ristä. (Merleau-Ponty 2004b, 235–236.) Jotta ei jäädä tämän mysteerin 
”vangeiksi”, on tarkistettava, minkälaiselta perustalta kieltä lähestytään. 
Kieli olemisen tapana voi tulla ymmärretyksi vain silloin, kun luovutaan 
kysymyksestä, mitä kieli on ja mitä se heijastaa. Ajatus kielestä ajatusten 
ja toiseuden heijastajana on fenomenologisessa mielessä umpikuja. Pi-
tää tavoittaa kielestä toisenlainen näkökulma. Kieli ei ole vain puhetta, 
joka herättää kuulijassa siihen valmiiksi sisältyviä ajatuksia. Kun kuunte-
len toista, kieli ottaa minut mukaan ajatuksen liikkeeseen, johon yksin 
en olisi ollut kykenevä. Tässä ajatuksen liikkeessä aukeaa sellaisia merki-
tyksiä, jotka ovat minulle ennalta tuntemattomia. Kielen ja olemisen yk-
seyden todellisuus paljastuu. Minulla, joka kuulen toisen puhuvan, ei ole 
vain omia ajatuksia ja toisen ajatusten heijastumia kielen kautta. Minä, 
joka kuulen toisen puhuvan, tulen osaksi häntä, kenelle kuuntelen. Tämä 
tapahtuu, kun kieli ilmenee puhumisena, sillä puhuminen on raskaana 
merkityksistä. (Merleau-Ponty 2004b, 237.) Merleau-Ponty rikkoo kielikä-
sityksellään perinteisen tavan ajatella kieltä ja kokemusta. Ajateltu asia ei 
ole sama kuin havaittu asia. Tieto ei ole sama kuin havainto. Puhuminen 
ei asetu eleeksi tai välineeksi muiden käsittämisen välineiden joukkoon. 
Kieli on keino tai paikka sille liikkeelle, joka vie kohti totuutta. Kieli on 
liikkeen paikka, samoin kuin ruumis on maailmassaolemisen paikka. Kieli 
on mukana kokemuksessa, ne sukeutuvat samanaikaisesti. (Mt. 246; ks. 
myös Vadén 2006, 45.)     

esittäminen esilläolevana suhteessa ihmiseen itseensä, on olemisen ja olevan 
luonteen vastaista. (Heidegger 2000b, 26–27.)  

( 6 )   Merleau-Ponty käsittelee kielen ontologiaa käsikirjoituksessa, joka julkaistiin 
vasta hänen kuolemansa jälkeen.
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Tässä tutkimuksessa ymmärrys kielestä seuraa Heideggerin luonneh-
dintaa logoksesta. Kielen osallisuus on nimenomaan liikkeen paikkana 
olemista, kuten Merleau-Ponty asian ilmaisee. Kieli asettuu siten elimel-
liseksi osaksi tutkimusta, tutkimus ”asuu” kielessä, kulkee kielessä kohti 
totuudellisuutta.7 Tutkimuksen kuvausta kotitaloustaidosta ei voi pitää 
tutkimustuloksena sellaisten kriteerien valossa kuin esimerkiksi luonnon-
tieteen piirissä asetetaan. Tutkimus ei tavoittele propositionaalista tietoa 
kotitaloustaidosta, vaan totuudellisuutta, sitä kohtaa, jossa kotitaloustai-
don totuus paljastuu. Tutkimuksessa kuvataan sitä, miten kotitaloustaito 
ilmenee meille, ei sitä, mitä kotitaloustaito objektiivisesti ottaen on. (Vrt. 
Sokolowski 2000, 156; Matthew 2006, 7.) Kielikäsitys, joka tässä tutki-
muksessa on omaksuttu, ilmenee muun muassa siinä, miten ryhmäkes-
kustelujen ja kaunokirjallisten lainausten ”näkymät” kotitaloustaitoon 
kietoutuvat kotitaloustaidon analyysiin. Niitä ei etäännytetä ja analysoida 
suhteessa teoriaan, vaan ne asuvat analyysissa siinä kuin Heideggerin ole-
misen fi losofi akin.

Tulkitsemistoiminnan ja kielen ykseys kuvastaa perspektiivitietoisuutta, 
joka on rakentunut tähän tutkimukseen. Perspektiivitietoisuus on yksi te-
kijä arvioitaessa fenomenologisen tutkimuksen laatua (ks. Larsson 1994). 
Perspektiivitietoisuuden suhteen tutkimuksessa kuvataan ensinnäkin ko-
titaloustieteen kenttää ja aikaisempaa kotitaloustieteen tutkimusta siten, 
että varsinainen kotitaloustaidon analyysi voi rajautua tätä taustaa vasten. 
Toiseksi kuvataan fenomenologian traditiota siten, että voidaan selvästi 
nähdä kotitaloustaidon tulkintateoreettiset lähtökohdat. Kolmanneksi ko-
titaloustaidon analyysi perustetaan sille kokemukselle, joka kulkee tulkit-
semistoimintaan tutkijan oman kokemuksen sekä ryhmäkeskusteluun että 
kaunokirjallisuuden sitaatteihin tallentuneen kokemuksen kautta. Nämä 
analyysin perustat on pyritty avaamaan siten, että lukijan ei tarvitse tehdä 
omaa analyysia tutkimuksen analyysin perusteista. Tulkitsemistoiminnassa 
on pyritty siihen, että fenomenologinen asenne pääsisi luomaan sisäisen 
logiikan tutkimuskysymysten ja analyysin välille. Sisäinen logiikka ilmenee 
muun muassa kokonaisuuden harmoniana. (Vrt. Larsson 1994, 168.) 

Keskeistä fenomenologisen tutkimuksen laadun arvioimisessa perspek-
tiivitietoisuuden ja tulkitsemistoiminnan harmonian lisäksi on se, miten 

( 7 )   Kielen osallisuus tutkimuksen paikkana, tutkimuksen ajatusten kotina, osoit-
taa myös kritiikin paikan. Analyysissa on tukeuduttu sekä Heideggerin että 
Merleau-Pontyn fi losofi an suhteen käännöskirjallisuuteen. Heideggerin kieli-
käsitystä mukaillen tullaan johtopäätökseen, että kääntäminen aina muuttaa 
ajatusten läsnäoloa. Kun tekstiä käännetään, se ei ole tekninen toimenpide, 
vaan siinä syntyy uutta ja oleminen asettuu kieleen ainutlaatuisesti. Käännös-
kirjallisuuteen turvautuminen on ollut tämän tutkimuksen kohdalla kuitenkin 
ainoa vaihtoehto. Tilannetta on helpottanut se, että Heideggerin fi losofi aa on 
saatavilla runsaasti sekä englanniksi että nykyään myös suomeksi käännettynä. 
Käännöstyötä ovat tehneet useat eri henkilöt. Tämä on mahdollistanut saman 
teeman tarkastelun eri kääntäjien tulkitsemana. Tämä on ollut omiaan lisää-
mään ymmärrystä alkuperäistekstin kääntämisen tulkintaluonteesta.  
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tutkimuksen struktuurin ja sisällön annin välille rakentuu sopiva jänni-
tys. Pelkkä ilmiön kuvailu ei riitä. Ilmiöön itseensä meneminen edellyttää 
oleellisen ja vähemmän oleellisen tunnistamista. Tunnistaminen johtaa 
ilmiön ytimen kuvaamiseen, säilyttäen kuitenkin tasapainon tämän yti-
men ja ilmiön ”pinnan” välillä. Fenomenologisen tutkimuksen tulosten 
validiteetin arvioiminen perustuu pitkälle siihen, miten analyysin argu-
mentit kestävät koettelun vasta-argumenttien kanssa sekä mitä uutta tul-
kitsemistoiminta tuo ilmiön ymmärtämiseen, eli mikä on sen heuristinen 
arvo. Validiteetin arvioimiseen liittyy myös se, miten kuvailu ankkuroituu 
todellisuuteen sekä minkälainen on sen hermeneuttinen konsistenssi. 
(Larsson 1994, 177–183.) Näihin validiteetin haasteisiin on tässä tutkimuk-
sessa vastattu pääasiassa perspektiivitietoisuuden toteutumisen keinoin. 
Kotitaloustaidon ontologisen ytimen kuvaamisen rinnalla on kuvattu ko-
titaloustoiminnan tilanteita. Näin on tuotu esille ilmiön ytimen ja sen laa-
jan ilmenemisen välistä suhdetta ja jännitettä. Kotitaloustaidon analyysi 
on saanut rinnalleen myös arkeen fokusoituvan tutkimuksen argument-
teja, joihin nähden on jatkuvasti jouduttu tarkistamaan fenomenologisen 
asenteen eheyttä ja loogisuutta. Tämä koettelu on nostanut esille myös 
sen, miten tutkimuksen kysymysten asettaminen ja ilmiössä itsessään py-
sytteleminen ovat luoneet kotitaloustieteen kentässä uudenlaisen tavan 
tehdä tutkimusta. 

Kotitaloustaidon analyysin todellisuuteen ankkuroitumisen arvioimi-
nen kietoutuu siihen tematiikkaan, jossa pohditaan fenomenologisen 
asenteen todellisuus- ja totuuskäsityksiä. Totuus- ja todellisuuskäsitystä 
ei voida nostaa yhdeksi irralliseksi kysymykseksi, johon voitaisiin vastata 
esimerkiksi skaalalla ankkuroituu hyvin – ankkuroituu huonosti. Käsitys 
todellisuudesta ja ilmiön koetusta ilmenemisestä ei fenomenologisessa 
tutkimuksessa perustu vastaavuusajattelulle. Tutkimuksen vaikeimpiin 
asioihin kuuluu se, miten kotitaloustaidon ilmenemisen ontologiaa ja 
ulottuvuuksia kuvataan koetun maailman tapahtumisena. Kysymys on 
kuvauksen ja todellisuuden suhteesta, joka pitää aueta lukijalle loogisena 
ja ymmärrettävänä. Yhtenä tekijänä tässä aukeamisessa on tulkitsemis-
toiminnan kehämäisyyden prosessin ja muodon ”ryhdikkyys”. Analyysin 
kulku tulkitsemisprosessin osien ja kokonaisuuden välillä avaa sen sisäistä 
logiikkaa. Tutkimuksen jokaisen osan alussa käytetään tulkitsemistoimin-
nan kuvaa, joka tutkimuksen edetessä palauttaa lukijan aina uudestaan 
ikään kuin analyysin sisäiseen logiikkaan. Tämän on tarkoitus helpottaa 
hermeneuttisen konsistenssin avautumista.             

Heideggerin olemisen ontologia muodostaa merkittävästi tämän tut-
kimuksen fenomenologisen asenteen ”anatomian”. Tämä kuitenkin niin, 
että Heideggerin fi losofi asta on ”otettu käyttöön” vain sen joitakin ole-
misen ajatteluun liittyviä kokonaisuuksia. Heideggerin tuotanto on hyvin 
laaja, ja hänen kehittymisensä fi losofi na piti sisällään useita eri vaiheita ja 
fi losofi sia painotuksia. Rorty kirjoittaakin, että Heidegger ei ajattelussaan 
seurannut vain yhtä johtotähteä, vaan hänen pyrkimyksensä poikkesivat 
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eri aikoina toisistaan ja asettuivat jopa toisilleen vastakkaisiksi. Rortylle 
Heideggerin ajattelu on kuin suuri työkalupakki, jossa osa välineistä on 
käyttökelvottomia, osa vanhentuneita ja osa yhä käyttökelpoisia. Tästä 
pakista voi kriittisesti valita tarvitsemansa ja silti suhtautua Heideggerin 
ajatteluun kunnioittavasti. (Rorty 1998, 59–60.) Tämän tutkimuksen suh-
detta Heideggerin ajatteluun voi tietyllä tavalla verrata Rortyn esittämään 
suhtautumiseen. Koska tutkimus ei pyri olemaan Heidegger-tutkimusta, 
on työkalupakista valittu tutkittavan ilmiön ja tutkimusasenteen kannalta 
sopivat työkalut. Tässä valinnassa on kuitenkin pyritty muistamaan se, että 
näiden työkalujen menestyksellinen käyttäminen edellyttää niille sopivaa 
kontekstia ja niiden käyttämistä käsilläolemisen fi losofi an mukaisesti. 
Ajatus on se, että kun valitaan esimerkiksi olemisen kysymiseen liittyen 
jokin käsite, vaikka Dasein, nousee sen mukana joukko muita käsitteitä, ja 
tämä kokonaisuus pitää asettaa sille soveliaaseen asenteeseen, tässä tut-
kimuksessa fenomenologiseen olemisen ajattelun asenteeseen. Heidegge-
rin ajattelu tarjoaa siis tutkimukselle käsitteellisiä työkaluja, se ei sinänsä 
muodostu minkäänlaiseksi Heidegger-julistukseksi.8 Heideggerin ajatte-
lun välineellistämistä ja valikoivaa käyttöä voidaan kritisoida asiantun-
temattomaksi ja mielivaltaiseksi. Kunnianosoituksena voidaan kuitenkin 
pitää sitä, että Heideggerin fi losofi nen työ alkaa elää yhä uusilla tieteen-
aloilla. Se, että Heideggerin ajattelu koetaan elävänä erilaisten elämän-
ilmiöiden alueilla, on todellinen kokemus. 

Tämän tutkimuksen fenomenologinen asenne täyttää tutkimusme-
todin paikan. Heidegger korostaa Oleminen ja aika -teoksen pykälässä 
seitsemän fenomenologiaa menetelmänä. Fenomenologia ei ole näke-
mys jostakin, se ei nimeä fi losofi an temaattista kohdetta. Kun kysytään 
olemisen mieltä, fenomenologia asettuu tämän kysymyksen käsittely-
tavan menetelmäksi. (Heidegger 2000a, 50; von Herrmann 1998, 106.) 
Asenteena ja siten menetelmänä fenomenologia voi olla minkä tahansa 
tieteenalan tutkimusasenne, jos näin halutaan. von Herrmann selvittää 
fenomenologian metodisuutta siten, että esimerkiksi Heideggerin Dasei-
nin fenomenologiassa eksistentiaalirakenteet eivät ole varsinaisesti feno-
menologista, vaan fenomenologista on se metodi, joka johtaa olemisen 
rakenteiden analyysiin (von Herrmann 1998, 107). Tässä tutkimuksessa 
kuvataan kotitaloustaidon sirkulaatiomallin kautta kotitaloustaidon il-
menemistä kotitalous-ilmiön ontologiselta perustalta. Tämä rakenne ei 
sinänsä ole fenomenologiaa, vaan se asenne, jonka kautta kysymykset on 
asetettu, ja se tapa, jolla ymmärrystä on rakennettu ja kuvattu, on feno-
menologiaa. Tutkimuksessa ei siten synny kotitaloustaidon fenomenolo-
gista mallia, vaan fenomenologisen metodin kautta kuvaus ja ymmärrys 
kotitaloustaidosta ilmiönä. Fenomenologian metodiluonne korostuu näin 

( 8 )   Heidegger-julistuksella tarkoitetaan sitä, että haluttaisiin julistuksenomaisesti 
asettaa Heideggerin fi losofi a perustaksi kaikelle kotitaloustutkimukselle tai 
ainoaksi tieksi tarkastella kotitaloustieteen ontologiasia kysymyksiä.  
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tässä tutkimuksessa. Heideggerin korostusta mukaillen voidaan todeta, 
että oleellista fenomenologiassa on nimenomaan sen mahdollisuusomi-
naisuus, ei sen suuntausominaisuus (ks. Heidegger 2000a, 62). Mahdol-
lisuusominaisuuden innoittamana ja rohkaisemana tässä tutkimuksessa 
syntyi uskallus antautua fenomenologisen asenteen varaan. Uskalluksesta 
on seurannut monien vuosien fenomenologisen ajatusmaailman opiskelu, 
joka vähitellen on muotoutunut fenomenologiseksi tavaksi ajatella. Opis-
kelu jatkuu tämän tutkimusprosessin päätyttyäkin, sillä fenomenologia 
on ”vienyt mennessään”.  

Ymmärrys kotitaloustaidosta ilmiönä, jonka prinsiippi on olemisessa, 
poikkeaa aikaisemmasta kotitaloustieteellisestä teorianmuodostuksesta. 
Vaikka kotitaloutta tutkimuskohteena on joidenkin tutkijoiden taholta 
lähestytty fenomenologisin keinoin, on silti ilmiön fenomenologis-teo-
reettinen jäsennys jäänyt ohueksi. Tavallisempaa on ollut lähestyä ko-
titalous-ilmiötä toiminnan prinsiipistä ja ennen kaikkea sosiaalisen toi-
minnan prinsiipistä. von Schweitzer kiteyttää kotitaloustoiminnan siten, 
että se on aina erillisten päätösten lopputulos. Päätökset puolestaan pe-
rustuvat yksilön ja perheen arvoille ja saatavilla olevien resurssien aktii-
viselle käytölle. Tämä koko päätöksentekoprosessi asettuu alisteiseksi 
niille valinnoille, joita tehdään hengissä selviämisen näkökulmasta. (von 
Schweitzer 2006, 50.) Valinnat ja päätösten tekemisen prosessi ovat tietysti 
totta. Ne voidaan tunnistaa kotitaloustoimintaa analysoitaessa. Mutta 
päätöksenteon tapahtuman asettaminen kotitalous-ilmiön prinsiipiksi 
tekee kotitaloustoiminnasta lähtökohdiltaan rationaalisen tapahtuman 
ja määrittää toiminnan suhteessa representaatioon. Kotitaloustoiminnan 
kriteerit löytyvät näin nähtynä toimijan ja toiminnan ulkopuolelta. Tämä 
on ristiriidassa sen kokemuksen kanssa, joka ihmisellä kotitaloustoimin-
nasta on, eli sen kokemuksen kanssa, jota kuvataan tilannesidonnaisena, 
yllätyksellisenä ja yhteenkietoutuneisuutena. Jos kotitaloustaitoa tarkas-
tellaan päätöksenteon prosessin pohjalta, muodostuu se lähinnä yhdeksi 
resurssiksi, joka on ohjaamassa kotitaloustoimintaa. Fenomenologisen 
asenteen valossa tarkasteltuna kotitaloustaidon prinsiippi ei voi asettua 
tällä tavoin mihinkään ulkoiseen, olemisen ykseyden ulkopuolella synty-
neeseen konstruktioon.

Fenomenologinen asenne tutkimuksen lähtökohtana voidaan toki 
asettaa kyseenalaiseksi. On vaarana, että fenomenologinen tutkimus ei 
saavuta muuta kuin sen, mitä on lähdetty etsimään. Lähtökohta sulkee 
sisäänsä lopputuloksen. Tämä lienee kuitenkin kaiken tutkimuksen on-
gelma, johon pyritään vastaamaan julkisuuden ja kriittisyyden periaat-
teilla. Fenomenologisen tutkimuksen kohdalla ongelma on kuitenkin 
vakava siksi, että fenomenologia ei metodina ole pelkästään haltuun 
otettava väline, vaan nimenomaan asenne, johon kasvetaan tutkimusta 
tehden. Kuten aikaisemmin jo todettiin, tullakseen eläviksi fenomeno-
logiset käsitteet vievät tukijan mennessään, eli niiden ”haltuunotto” on 
elämän mittainen prosessi (ks. Parviainen 2006, 45–46). Vaikeudestaan 
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ja hitaudestaan huolimatta fenomenologia on hyvä tie lähestyä ilmiötä 
itseään. Fenomenologia avaa sellaisia näkökulmia tutkimukseen, jotka 
voidaan kokea tutkimuksen ja koetun maailman risteyskohtina tai yhtei-
senä polkuna. Risteyskohdissa koetaan oivalluksia ja ymmärrys rakentuu. 
Tämän tutkimuksen tulkitsemistoiminta näissä risteyskohdissa ei ole ollut 
vain tietämistä, vaan myös totuuden tapahtumisen todellista kokemista.   

Tässä tutkimuksessa kotitaloustaito arjen runoutena valaisee kotitalo-
ustaidon ontologiaa. Kotitaloustaidon ulottuvuudet nähdään olemisen 
”lävitse”. Tutkimus on jäsentänyt kotitaloustaitoa käsitteissä, jotka ym-
märretään ja perustellaan tässä fenomenologisen asenteen kontekstissa. 
Mutta onko mahdollista tutkia näissä käsitteissä asuvan maailman kautta 
myös kotitaloustaidon kehittymisen prosessia? Kotitaloustaito ei ole mi-
kään yksitasoinen ilmiö, vaan siihen liittyy muutoksen tai kehittymisen 
ilmeneminen. Kotitaloustaitoon liittyy ulottuvuus, jossa pyritään tule-
maan kätevimmiksi, nopeammiksi, huolellisemmiksi ja varmemmiksi. Jos 
fenomenologisen asenteen valossa lähdetään kuvaamaan kotitaloustai-
don kehittymisen prosessia, pitää luopua ulkoisesta määrittämisestä. Ku-
vaamisen pitää perustua kokemukseen, ei toiminnan ja ulkoisen kriteerin 
vastaavuudelle. Jos kuitenkin halutaan luoda kotitaloustaidon arvioinnin 
hierarkioita, on turvauduttava johonkin muuhun kun eksistenttialistis-
fenomenologiseen asenteeseen. 

Kotitaloustaitoon liittyy myös yhteisöllisyys ja kulttuurisuus. Esimerkiksi 
Knuuttila (2006) keittämisen taidon tutkimuksessaan määrittelee keittä-
misen suhteessa laajaan ruoanvalmistuksen aktiin. Keittämisen taito liittyy 
toimintaan, mutta myös kulttuuriseen muuntamiseen. Keittämisen taito 
heijastaa niitä merkityksiä, jotka ovat kulttuurisesti siihen asettuneet. 
(Knuuttila 2006, 15.) Fenomenologinen tutkimus voisi tuoda tähän koti-
taloustaidon kulttuuriseen ulottuvuuteen mielenkiintoisia kuvauksia. Yksi 
mahdollinen lähestymistapa voisi löytyä narratiivisen ja fenomenologisen 
tutkimuksen rajapinnasta. Kulttuurin tutkimuksen traditioon kuuluu ta-
rinoiden ja kertomusten käyttäminen (kuten Knuuttila 2006), mutta esi-
merkiksi kotitalousopetukseen liittyvässä tutkimuksessa tämä polku on 
vasta aluillaan. Yksi esimerkki narratiivisesta tutkimuksesta fenomenolo-
gisen asenteen valossa on Syrjäläisen ja Haverisen tutkimus kotitalous- ja 
käsityötaitojen opettamisesta ja oppimisesta, jossa tarinat muodostavat 
”didaktisen maaston” (Syrjäläinen & Haverinen 2005). Syrjäläinen ja Ha-
verinen tuovat esille sitä, miten opetus- ja oppimiskokemuksiin liittyvät 
tarinat avaavat taitoihin liittyvää käytännöllistä, emotionaalista ja eettistä 
perustaa. Tarinoiden avulla opettaja ja opiskelija voivat jakaa yhdessä sitä 
kokemusta, joka taidon kognitiivisessa analyysissa peittyy. Syrjäläinen ja 
Haverinen perustelevat tarinoiden mahdollisuutta muun muassa siten, 
että perinteen siirtämisessä käytetään paljon sananparsia ja metaforisia 
sanontoja. Taito on tällaisessa kuvailevassa kielessä. (Mt. 330–331.) Ta-
rinoiden fenomenologisen analyysin avulla voitaisiin tavoittaa yhteisen 
kokemisen lisäksi myös se, miten kokemuksessa ontologinen ja episteemi-
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nen ovat yhtä aikaa läsnä. Tarinoiden fenomenologinen analyysi osoittaisi 
kokemuksen kuvauksessa olevat ontologiset ja epistemologiset ”säikeet”. 
Kokemuksen ”monikerroksisuus” tulisi näin selkeämmin nähdyksi. Arkita-
rinoiden fenomenologinen tulkinta onkin yksi haastavista ja mielenkiin-
toisista jatkotutkimusaiheista.     

Tämän tutkimuksen kysymysten asettamisen yhteydessä todettiin, että 
tutkimus on ennen kaikkea kotitaloustieteen teoriaa ja käsitteistöä ra-
kentavaa. Lienee realistista ajatella, että tutkimuksen anti suoraan ko-
titalousopetuksen käytäntöihin sekä kotitalouksissa elettyyn arkeen on 
välillinen. Tutkimus antaa kuitenkin uusia käsitteellisiä työkaluja siihen 
keskusteluun, jota käydään kotitaloustaidosta ja sen merkityksestä osana 
suomalaista kotitalousopetusta. Nämä käsitteelliset työkalut avaavat koti-
taloustaitokeskusteluun ontologisen ulottuvuuden. Keskustelu siitä, millä 
tavalla kotitaloustaito on tärkeätä ihmisen hyvinvoinnin kannalta, saa 
kotitaloustaidon ontologisen rakenteen kautta teoreettisia perusteluja. 
Tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee pääosin kuitenkin kotitaloustieteen ke-
hittymisen kautta. Koska fenomenologisen tutkimuksen osuus kansainvä-
lisestikin ajateltuna kotitaloustieteen piirissä on ollut vähäinen, tuo tämä 
tutkimus tieteenalalle merkittävän fi losofi sen ja metodisen lisän. Koko fe-
nomenologian kentän perspektiivistä katsottuna tämä tutkimus kehittää 
myös fenomenologista metodia soveltaessaan sitä uudelle tieteenalalle.  

Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksella tehdään 
systemaattista työtä kotitaloustieteen ja kotitalousopettajan koulutuk-
sen kehittämiseksi. Yhtenä konkretisoitumisena tästä on taidon ja taidon 
pedagogiikan nostaminen yhdeksi tutkimuksen ja kehittämisen painopis-
teeksi. Laitoksella toimii muun muassa aktiivinen taitotutkimukseen fo-
kusoiva ryhmä, jossa kotitalous- ja käsityötieteiden tutkijat kokoavat yh-
teen meneillään olevaa ja suunnitteilla olevaa taito-tutkimustaan, jakavat 
asiantuntijuutta ja kokoavat taitotutkimuksen kansallista ja kansainvälistä 
verkostoa. Tämän tutkimuksen kotitaloustaitoanalyysi on ollut yhtenä ra-
kentamassa tätä taitotutkimuksen kokonaisuutta. 

Tämä tutkimus ei toimi ”sovellusoppaana” sille, mitä kotitaloustaito 
on. Silti tutkimuksen pyrkimyksenä on haastaa lukija pohtimaan omaa 
ymmärrystään kotitaloustaidon alkuperästä. Tämän tutkimuksen kysymi-
sen kohdistuminen kotitalous-ilmiön ontologiaan herättelee alalla kes-
kustelua sekä innostaa uuteen ilmiötason tutkimukseen. Tutkimuksen 
näkökulmasta katsottuna kotitaloustaidon ontologian ymmärtämisellä 
on merkitystä käytännön kotitaloustoiminnassa ja kotitalousopetuksessa. 
Voidaan ajatella, että jokaisen kotitalousopettajan tai kotitalouden asi-
antuntijan tai tutkijan olisi hyvä miettiä kotitalous-ilmiön alkuperää sekä 
tulla tietoiseksi siitä, mikä on oman toiminnan suhde tähän alkuperään. 
Se on erittäin tärkeää niille, jotka tekevät alan tutkimusta. Tällaista poh-
dintaa on käyty ja käydään ainakin kotitaloustieteen piirissä, ja tämä 
pohdinta linkittyy myös kansainväliseen kotitalousalan tutkijoiden yhtei-
seen pohdintaan. Esimerkkinä ilmiötason pohdinnasta on IFHE:n kesällä 
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2006 järjestämä Helsinki-Meeting, jossa työstettiin kotitalousalan näky-
miä  2000-luvulla.9 Työ jatkuu ja sen tavoitteena on saada aikaan yhteisesti 
työstetty ja hyväksytty julkilausuma muun muassa kotitalousalan merki-
tyksestä, painopisteistä, tulevaisuudesta ja siitä, minkälaisena kotitalous-
alan tulisi näyttäytyä. Pendergast kirjoittaa tästä tulevaisuustyöstä ja to-
teaa, että kotitalousala on uuden ja tärkeän vuosikymmenen kynnyksellä, 
josta alkaa alan kehittymisen kannalta tärkeä suunnan määrittely. Hän tuo 
esille kotitalousalalla laajasti tunnistetun tarpeen uudistaa kotitalousalan 
imagoa, identiteettiä, statusta ja paikkaa yhteiskunnallisessa kentässä. 
(Pendergast 2006, 4, 23.) Myös Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityö-
tieteiden laitoksella vuonna 2001 järjestetty juhlaseminaari, Koti tieteiden 
risteyksessä, edustaa hyvin poikkitieteellistä ja uudistavaa kodin ja arjen 
tutkimuksen lähtökohtien tarkastelua (Jarva & Korvela 2001). Kun tuntee 
oman tieteenalansa olemisen syyt tai ilmenemisen, pystyy ymmärtämään, 
mitä edelleen rakennetaan. Olemisen kokonaisuuteen liittyvä kotitalous-
taidon ymmärtäminen antaa kaikupohjan yksittäisille kotitaloustaidoille. 
Kotitaloustaidon ontologia elää siinä, kun tietoisuus kotitaloustaidosta ei 
ole enää tietoisuutta siitä, vaan kotitaloustaidosta tulee olemisen tapa. 

( 9 )   IFHE, International Federation for Home Economics, on kansainvälinen kotita-
lousalan asiantuntijoiden ja tutkijoiden järjestö.
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Päätössanat

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on luoda uutta tietoa, uutta ymmär-
rystä ja rakentaa näin ihmiskunnan sivistyksen pääomaa. Miten tämä tut-
kimus välttämättömästä arjen toiminnasta kasvattaa sivistyksen pääomaa? 
Tähän on etsittävä vastausta tutkimuksen päämäärästä ja sen toteutu-
misesta. Tutkimuksen merkityksen arvioinnin kannalta valittu metodi on 
ratkaiseva. Tutkimuksen fenomenologinen asenne sulkee pois mahdolli-
suuden tarkastella kotitaloustaitoa käsitteenä kuin kielen symbolina. Se 
sulkee pois myös mahdollisuuden tarkastella kotitaloustaitoa toiminnan 
lähtökohdasta. Mahdollisuudeksi jää palaaminen kotitaloustaidon koke-
miseen. Ratkaisu ei anna muuta vaihtoehtoa kuin asettumisen fenome-
nologiseen asenteeseen siten, että tutkija itse elää tulkinnan prosessia. 
Fenomenologinen asenne on sillä tavalla kokonaisvaltainen, että sitä ei 
pysty rajaamaan vain tutkija-minän työkaluksi, vaan se leviää yleisestikin 
”näkemisen asenteeksi”. Näin fenomenologinen asenne elää muillakin 
elämän alueilla kuin vain tutkimuksen piirissä. Tästä huolimatta tutkijan 
on pystyttävä rajaamaan tutkimusprosessi omaksi tieteelliseksi projektiksi 
fenomenologisen tutkimuksen ehdoin. Fenomenologisen asenteen luoma 
mahdollisuus päästä tutkimuksessa ilmiön kokemisen äärelle on ollut se 
kiehtova elementti, joka on vahvistanut tämän tutkimuksen metodista 
ratkaisua. Kiehtovuus on osoittautunut monin paikoin myös vaikeudeksi. 
Analyysin kuvaaminen siten, että se täyttää tutkimuksen hermeneuttisen 
periaatteen mukaisen avoimuuden ja läpinäkyvyyden, on vaatinut paljon 
kirjoittamista, kirjoitetun peilaamista ulkopuoliseen ja taas kirjoittamista. 
Peilaaminen on tarkoittanut keskusteluja tutkijayhteisössä, fenomenolo-
gisen kirjallisuuden lukemista ja kotitaloustaidon elämistä. 

Päätös tarkastella kotitaloustaitoa fenomenologisen asenteen valossa 
on prosessin aikana osoittautunut oikeaksi. Fenomenologian traditio on 
tarjonnut runsaasti ajatuksellista maastoa ja tieteellistä maaperää, jo-
hon kotitaloustaidosta esitetyt tutkimuskysymykset on voitu ankkuroida. 
Ilmiöstä on paljastunut sellaista, mikä kotitaloustieteessä on pyrittykin 
nostamaan esille, mutta jonka esille nostamiseen ei välttämättä ole ol-
lut sopivia käsitteellisiä välineitä. Tämän tutkimuksen tärkein tulos on 
kotitaloustaidon ontologian kuvaus. Keskeiset käsitteet, huoli ja toiseus 
kotitaloustaidon ja myös kotitaloustoiminnan prinsiippinä paljastuivat ja 
saivat teoreettista pohjaa. Kotitaloustaidon tulkinta kotitaloustoiminnan 
ja kotitaloustaidon yhteenkietoutumisen paikkana, arjen runoutena, ylit-
tää toiminnan ja tuotoksen lähtökohtaisen erilaisuuden. Kotitaloustieteen 
kannalta on tärkeää, että voidaan teoreettisesti kuvailla sitä, miksi arjen 
välttämättömät ja toistuvat toimet, niin toiminta itsessään kuin konkreet-
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tiset tuotokset, ovat ihmisyyden toteutumisen kannalta arvokkaita, eivät 
välttämätön paha.

Hän laittoi lapselle saman tien jalkoihin uudet lumivalkoiset villasu-
kat ja syötti vatsan täyteen kiisseliä. Hän pyöritti päivän valmiiksi, taas 
yhden päivän päivien ketjuun: lihapullat, sämpylät, lumiukot! Hän sai 
kantaa, hän sai luoda lunta. (Tapola 2002, 128.)

Tutkimus nosti esille myös tunteiden ja tuntemusten merkitystä ja ase-
maa kotitaloustaidon ilmenemisen kokonaisuudessa. Tunteiden ja tunte-
musten merkitys kotitalous-ilmiöön liittyen on kotitaloustieteen piirissä 
aina tunnistettu ja sitä on pidetty tärkeänä. Kuitenkin prosessien kognitii-
vinen kuvaaminen ja mallintaminen ovat pudottaneet nimenomaan ruu-
miin tuntemukset pois kuvauksesta. Tuntemukset, kuten rauha, kaipuu, 
nostalgia, levottomuus tai hermostuneisuus sekä lämpö, tuoksut ja värit, 
joiden kohdetta ei pysty kognitiivisesti osoittamaan, saavat merkityksel-
lisen aseman olemisymmärryksessä, jossa intentionaalisuus ymmärretään 
eletyn ruumiin perustalta. 

Syksyisin äiti mehustaa viinimarjoista helakanpunaisia tai tummia juo-
mia. Ellen istuu keittiössä ja katselee lumoutuneena. Hän haistaa: nes-
teeksi muuttuvien marjojen haju leviää väkevänä syvälle poskien on-
teloihin. Hän kuuntelee: porinaa, tippumista, kilahduksia. Pian kaikki 
on valmista talven varalle. (Tapola 2002, 100.) 

Tutkimuksessa paljastuu myös se, että kotitaloustaito on olemukselli-
sesti yhteisöllinen taito. Olemisen sosiaalinen luonne toiseuden kautta si-
too kotitaloustaidon näkyvän ja näkymättömän jatkuvaan sulautumiseen, 
yhteenkietoutumiseen. Kotitaloustaito ei pakkaudu yksilön omaisuudeksi, 
vaan sen ilmeneminen tuottaa kokemisen piirin, jossa yksilölliset ja yhtei-
sölliset taidot ovat yhdessä ja yhtä aikaa. Kotitaloustaidon ilmeneminen 
luo kotitaloustoiminnalle elementin kuin murtovesialueen. Kotitaloustai-
don ilmenemisen yhteisöllinen luonne johtaa siihen, että yksilöllisen koti-
taloustaidon ja kotitaloustaidon kulttuurisen ilmenemisen rakenteellinen 
vastakkaisuus murenee.  

Kaikki tapahtui illalla kello kuusi, ajatteli Ellen noustessaan portaita. 
Silloin äidit pilkkovat keittiöissään kasviksia ohuiksi suikaleiksi, sään-
nönmukaisiksi pikku kuutioiksi ja keittiö imee lapset äidin luo hel-
moihin. Silloin eletään hämärän rajamailla ja keräännytään yhteen. 
Työpäivä päättyy, sisällä valot syttyvät sitä mukaa kuin aurinko painuu 
mailleen. Hämärä ajaa lauman kokoon, ja se mitä sitten tapahtuu jää 
ikuisiksi ajoiksi seinien sisälle, pieniin korviin, ikiaikaiseen muistiin, joka 
ei petä… (Tapola 2002, 152.)   
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Tutkimuksen tulokset eivät siirry kotitaloustieteelliseen keskusteluun 
teeseinä, luetteloina, prosentteina tai taulukoina. Tutkimuksen tuloksena 
voidaan pitää sitä kokonaisuutta, joka kuvataan kysymisestä tulkitsemis-
toiminnan kautta seestyvään ymmärrykseen kotitaloustaidon lähtökoh-
dista osana olemisen ilmentymistä. Analyysi välittää ymmärrystä, jossa 
kotitaloustaito ilmenee kanavana jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteelle 
sekä välittämisen ja rakkauden ilmapiirin mahdollisuudelle. Tutkimus vah-
vistaa sitä kotitaloustieteen näkökulmaa ja puhumisen tapaa, jossa tek-
ninen ja välineellinen suhde kotitaloustaitoon saa rinnalleen ikään kuin 
vastavoiman. Tämä vastavoima täyttää sitä tyhjiötä, joka on aina tuntunut 
jäävän, kun kotitaloustaitoa analysoidaan pääasiassa rationaalisena pro-
sessina. Tutkimus tuo kotitaloustieteen piiriin uudenlaisen tutkimusasen-
teen. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena tässä asenteessa on ollut se, että 
kotitaloustieteen profi ili arkea tutkivien tieteiden joukossa kirkastuisi. 

Tutkimuksen tekemisen aikana on syntynyt vahva näkemys siitä, että 
kotitaloustieteen fenomenologisen tutkimuksen jatkaminen on tärkeää. 
Kotitaloustieteen satavuotinen historia synnytti ajatuksen sen teorioiden 
ja mallien analysoimisesta. Jokaiseen teoreettiseen lähestymiseen on si-
säänrakennettu käsitys ihmisestä ja siten olemisesta. Tätä ontologista 
lähtökohtaa olisi mielenkiintoista ”raaputtaa esiin” kotitaloustieteen teo-
rioista ja verrata sitä siihen yleiseen keskusteluun, jota on käyty kodin, 
perheen ja kotitalouden merkityksestä. Tästä vertailusta voisi syntyä hyvä 
peilauspinta sille, miten teorianmuodostus on vaikuttanut kotitaloustie-
teen yhteiskunnalliseen imagoon. Toinen lupaava jatkotutkimusajatus 
syntyi fenomenologisen ja narratiivisen tutkimusasenteen yhdistämisestä 
arkitarinoiden analyysissa. Tarinoiden kautta voidaan päästä lähelle ko-
titaloustoiminnan välitöntä kokemusta, ja fenomenologinen asenne tuo 
analyysiin mahdollisuuden tavoittaa kokemuksen ontologinen, aksiologi-
nen ja epitemologinen monikerroksisuus. Muun muassa näiden jatkotut-
kimusajatusten suunnassa kotitalouden fenomenologinen tutkimus toisi 
kotitaloustieteen kehitykseen oman tärkeän tarkastelukulmansa.          

 Päivittäin joka puolella maailmaa ihmiset tekevät hyvin samantapaisia 
asioita: valmistavat ruokaa, pesevät pyykkiä, siivoavat kotiaan ja kasvat-
tavat lapsiaan. Näin on tapahtunut joka päivä myös tämän tutkimuksen 
tekemisen aikana ja tulee tapahtumaan edelleen mahdollisina tulevina 
päivinä. Näin tapahtuu, sillä kotitaloustaidon ulottuvuudet arjen runou-
tena asettuvat kotitaloustoiminnan tapahtumisen kanavaksi. 
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Liite 2  Käsiteluettelo   

Dasein on Heideggerin Oleminen ja aika -teoksessaan käyttämä termi 
”täällä olemiselle” (das Da = paikka ja Sein = olla). Oleminen on luon-
teeltaan olevan ja maailman ykseys. Maailmassa olemista ja maailman 
kokemista ei voida erottaa toisistaan. Olemme maailmassa ja koemme 
sen aktuaalisina olevina, jossakin ajassa ja paikassa. Daseinin ontologiseen 
rakenteeseen kuuluu olemisymmärrys, joka antaa ihmisen täälläololle 
ymmärrykseen suuntaavan luonteen. Dasein on oleva, joka olemisessaan 
ymmärtää olevansa samaa kaiken muun kanssa. Ymmärtämisen tapahtu-
misessa Dasein toteutuu. 

Eletty ruumis kuvaa ihmisen olemisen (Daseinin) ruumiillista ja aina jo 
maailmassa olemisen luonnetta. Eletty ruumis johtaa välittömästi sekä 
fyysiseen että psyykkiseen olemiseen. Ihminen on maailmassa elettynä 
ruumiina, jolloin oleminen ei ilmene ensisijaisesti kognitiivisen tiedostami-
sen kautta, vaan ruumiillisena ajassa ja paikassa olemisena. Eletty ruumis 
liittää itsessään objektiivisena ruumiina olemisen ja havaitsevana ruumiina 
olemisen ykseydeksi ja viittaa näin ruumiin kaksipuoleisuuteen. 

Huoli noudattaa Heideggerin Sorge-käsitteen ymmärtämisen tapaa. Hei-
deggerin mukaan Daseinin olemistapa on Sorge, huoli. Huoli ei tarkoita 
samaa kuin huolestunut mieliala, eikä se kuvasta minän erityistä suhtau-
tumistapaa itseensä, kuten huolehtia itsestään tai toisista. Huolta ei voi 
palauttaa mihinkään ontiseen ja selittää sitä kautta. Sen sijaan se asettuu 
perusrakenteeksi siinä tavassa, miten ihminen on maailmassa. Perusraken-
teensa vuoksi huoli asettaa ihmisen olevana kaiken muun olevan äärelle, 
olemaan yhdessä ja yhtä aikaa, ja tässä olemisessa oleminen itse on suhde. 
Heidegger kuvaa suhdetta siten, että ihminen on olemisen paimen. Ih-
minen ei itse valitse tai ratkaise sitä, ilmeneekö oleva ja millä tavalla se 
ilmenee, mutta hänen on vartioitava olemisen totuutta. Huoli kuvaa tätä 
ymmärrystä olemisen tavasta.

Huolehtiminen (Besorgen) on huolen modus. Huolehtiminen on olevan 
äärellä olemista, joka voi ilmetä esimerkiksi jonkin valmistamisena, hoi-
tamisena, käyttämisenä, tarkastelemisena, keskustelemisena ja niin edel-
leen. Tämä on sellaista olemista, joka ilmentää huolen toimintamme ja 
tuottamiemme artefaktien kautta. Huolehtiminen liittyy siihen, miten 
olemme ihmisinä maailmassa toimivina, vaikuttavina ja vaikutettuina.

Huolehtiminen toisesta (fursorgen) on huolen modus. Huolehtiminen toi-
sesta on toisen kohtaamista siinä kohtaa, jossa Dasein tapahtuu. Huoleh-



Liitteet 167

timinen toisesta huolen moduksena kohdistuu siten siihen kokemukseen, 
että ihminen ei ole maailmassa yksin. Omassa yksityisessä olemisen koke-
misessaan ihminen kohtaa toiseuden. Huolehtiminen toisesta avaa Das-
einin intersubjektiivisuudelle. Huolehtiminen toisesta liittyy siihen, miten 
jaamme olemassaolon kokemisen minän ja toisen minän kokemuksena.

Kaksipuoleisuus liittyy olemisymmärrykseen elettynä ruumiina. Kaksipuo-
leisuus ilmenee kokemuksessa, jossa on samanaikaisesti olemassa mahdol-
lisuus kokijana ja koettuna olemiseen. Subjektius ja objektius ovat olemi-
sessa alati läsnä olevat mahdollisuudet.

Koettu maailma tarkoittaa elettyä ja koettua, aktuaalista maailmaa. Se 
viittaa konkreettiseen kokemukseen, joka muodostaa perustan kaikelle 
tiedetylle. 

Käsilläoleva (Zuhandenheit) on oleva, jolla on välineen olemistapa. Tällai-
sen käsilläolevan luonne on välineellinen. Käsilläolevuudessa väline itses-
sään näyttäytyy. Tämä tarkoittaa välineen välineellisyyden toteutumista 
sen luonteen mukaisesti, esimerkiksi vasaran käsilläolevuus, on vasaran 
vasaramaisuuden toteutumista vasaroinnissa. Käsilläoleva liittyy kaikkeen 
muuhun olevaan, paitsi siihen, jonka olemistapa on Dasein.

Mahdollistava viittaa ontologiseen ymmärrykseen, jossa mahdollistava näh-
dään toteutuvaa lähtökohtaisempana. Oleminen on tällainen mahdolli-
suus, joka ymmärretään mahdollistavana. Mahdollisuus on vallitsevaa to-
dellisuutta lähtökohtaisempaa, mutta se ei kuitenkaan ole todellisuudesta 
erotettu. Mahdollisuus ei ole kuin essentia. Mahdollisuus ei viittaa johonkin 
kuviteltuun mahdollisuuteen sisältyvään mahdolliseen, olevan essentiaan. 
Kun puhutaan mahdollistavasta, puhutaan olemisesta itsestään.

Tapahtuminen kuvaa olevan olemisen luonnetta. ”Oleminen tapahtuu” 
tarkoittaa sitä, että oleminen on.

Toiseus tarkoittaa ”toisen minän” olemisen välttämättömyyttä, Daseinin 
sosiaalista luonnetta. Toiseus on aina läsnä myös ”minun” olemisessa ja 
aina läsnä kaikessa olevassa, myös esimerkiksi artefakteissa. Tämä toiseu-
den läsnäolon luonne ilmenee siinä, että ihmisen oleminen on aina kak-
sipuoleista, yhtä aikaa havaittavana ja havaitsijana olemista.

Ymmärtäminen (verstehen) on Daseinin olemisen perusmodus. Tällaisena 
se asettuu ensisijaiseksi ymmärtämiseksi, josta mahdollistuvat erilaiset 
ymmärtämisen modukset, esimerkiksi selittäminen tai tulkitseminen. Kun 
sanotaan, että ihminen on, niin tämä pitää sisällään sen, että ihminen on 
aina suhteisena maailmassa, ajassa ja paikassa ja ymmärtää tämän olemi-
sensa lähtökohdan. Ihminen on maailmassa aina jotakin kohti ja jonkin 
äärellä, ymmärtävänä olevana.   
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