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1 Johdanto  

 
 
Vuoden 2020 kevät oli kaikille maailman laajuisesti poikkeuksellinen. Kiinasta 

alkanut Covid-19 viruksen leviäminen vaikutti jokaisen ihmisen arkielämään. 

Hallitukset ympäri maailmaa joutuivat ottamaan kovia keinoja käyttöön viruksen 

leviämisen pysäyttämiseksi sulkemalla ravintoloita, kirjastoja ja muita 

julkisijapaikkoja. Monet yritykset joutuivat ahtaalle kun yhteiskunta sulkeutui ja 

ihmiset siirtyivät tekemään töitä kotoa. Myös koulut joutuivat sulkemaan ovensa 

ja siirtymään etäopetukseen.  

 

Suomen hallituksen linjauksen mukaan koulut siirtyivät etäopetukseen 16.3.2020 

ja kouluihin palattiin 14.5.2020 suorittamaan loppukevätlukukausi 

lähiopetuksessa. Kahden kuukauden ajan suurin osa peruskoulun, lukion ja 

ammatillisen puolen oppilaista opiskeli etänä, pois lukien erityistä tukea saavat 

oppilaat, jodien kohdalla osa kouluista pysyi lähiopetuksessa. Yliopistot ja muut 

korkeakoulut siirtyivät etäopetukseen loppu lukukauden ajaksi.   

 

Idea tämän tutkimuksen tekemiseen lähti, kun kävin keskusteluita entisten 

opiskelijakavereideni kanssa, jotka ovat valmistuttuaan olleet opettajina. 

Mielenkiintoni heräsin näistä keskusteluista ja heidän etäkoulu ajan 

kokemuksistaan. Etäkoulujakson aikana myös mediassa uutisoitiin opettajien 

kohtaamasta uudesta tilanteesta. Helsingin Sanomien haastattelussa Opettajien 

ammattiliiton (OAJ) kehittämispäällikkö Jaakko Salo muun muassa totesi 

Helsingin Sanomien haastattelussa, ”että koulujen sulkeminen on 

poikkeustilanne, johon ei ole valmiita malleja olemassa” (HS, 17.3.2020).  

 

Opettajat joutuivat tilanteeseen, jossa opetuksen järjestämiseen tuli muun 

muassa yhteydenpitoon liittyviä uusia haastavia tekijöitä kuten uudenlaisten 

viestintäohjelmien opettelua. Opettajien ammattiliiton teettämästä kyselystä, 

johon vastasi yli 5500 opettajaa, rehtoria ja esimiestä peruskoulusta yliopistoon, 

selviääkin, että alle puolet koki työssäjaksamisensa hyväksi etäopetuksen 

aikana. Peruskoulujen osalta kyselyyn vastanneista opettajista 75% kertoi työhön 
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käytetyn ajan lisääntyneen ja työssäjaksamisen heikoksi koki noin joka viiden 

peruskoulun ja lukion opettaja. Peruskoulun opettajien vastauksista käy ilmi, että 

työnkuormittavuutta lisäsi etenkin etätehtävien kommentointi kirjallisesti 

jokaiselle oppilaalle erikseen. (OAJ:n kysely, 2020.) Kyselyssä ei oltu eritelty eri 

aineopettajien kokemuksia, joten oli mielenkiintoista lähteä tutkimaan miten 

kotitalousopettajat olivat kokeneet etäopetusjakson, sillä  

 

Kotitalousopetusta ei ole Suomessa toteutettu valtakunnallisesti näin laajassa 

mittakaavassa, mutta tutkimusta on jonkin verran tehty. Esimerkiksi Rantanen ja 

Palojoki (2015) tutkivat Rantasen pro gradu-tutkielmaan pohjautuvassa 

tutkielmassa kotitalouden opetusta verkkoympäristössä. Tutkimuksessa osa 

Kolin koulun seitsemäsluokkalaisista suoritti koko pakollisen kotitalouden 

oppimäärän Etäkoulu Kulkurin verkko-opetuksessa. (s. 73.) Rantasen (2014) pro 

gradu-tutkielman tuloksissa sanotaan, että kotitaloustaitojen opettelu 

yksinomaan verkossa ei ole täysin mahdollista, sillä verkossa ei pystytä 

suorittamaan kaikkia kotitaloudelle asetettuja opetuksellisia vaatimuksia. Verkko-

opetusta voidaan kuitenkin hyödyntää kotitalousopetuksessa.  

 

Etäopetuksen laadukkaaseen toteutukseen vaikuttaa ratkaisevasti 

kotitalousopettajien digitaaliset taidot. Näitä on tutkinut muun muassa Hurri 

(2019) Pro gradu-tutkielmassaan, jossa kohde ryhmänä oli 

kotitalousopettajaopiskelijat. Tutkimuksen tuloksiksi saatiin, että vaikka 

opiskelijoiden taidot olivat hyvät, niin ongelmanratkaisutaidossa oli puutteita. 

Tutkimuksen kohderyhmän ollessa tulevaisuuden kotitalousopettajat, onkin 

mielenkiintoista tietää miten pidemmän työuran tehneet opettajat käyttävät 

erilaisia digilaitteita ja viestintäteknologia alustoja opetuksessaan ja miten he 

kokevat omat taitonsa näiden käytössä.  
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2 Etäopetus – toimijoiden etäisyys ja tehtävien laadinta  

 

2.1 Kirjeenvaihto mahdollisti etäopetuksen   

 

Opettajan ja oppijan suhde on ihmiskunnan alkuaikoina perustunut siihen, että 

molemmat osapuolet ovat olleet fyysisesti samassa paikassa. Tuolloin yksilöt 

oppivat yhteisönsä vanhemmilta jäseniltä selviytymiseen tarvittavia taitoja. Paljon 

myöhemmin näiden metsästäjä-keräilijä yhteisöjen kehittyessä yhteiskunniksi 

alettiin tätä tiedon siirtämistä kutsua opettamiseksi. Käsityksemme siitä mitä 

opettamisella tarkoitetaan, on muuttunut yhteiskunnan muutoksen mukana. 

Ymmärryksemme ympäröivästä maailmasta on muuttunut tiedon määrän 

lisääntyessä ja tämä on lisännyt niitä tietoja ja taitoja, joita yksilön on pitänyt oppia 

selviytyäkseen. Tämä on hyvin yksinkertaistettu kuvaus opettamisen ja 

koulutuksen historiasta, mutta on hyvin tärkeää laittaa etäopettaminen yhtenä 

opettamisen muotona tähän historialliseen jatkumoon.  

 

Etäopetuksen voidaan sanoa alkaneen noin 100 vuotta siiten kirjeenvaihto-

opetuksena (correspondence eduation), jolla tarkoitetaan kirjaimellisesti, että 

opetus tapahtui kirjeiden välityksellä (Garrison & Cleveland-Innes, 2010, s. 14). 

Akateemisena tutkimuskohteena etäopetus on kuitenkin ollut jo 150 vuotta 

(Keegan, 1996, s. 30). Kirjeenvaihdolla tapahtuvaa opetusta tapahtui varmasti 

melko varhain sen keksimisen jälkeen, mutta se oliko opetus suunniteltua ja 

perustuiko se puhtaasti opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen, riippuu 

siitä, miten etäopetus määritellään. Siitä missä vaiheessa etäopetus on tällä 

hetkellä, on erilaisia tulkintoja. Garrison ja Cleveland-Innes (2010) sijoittavat 

etäopetuksen tällä hetkellä jälkiteolliselle ajalle, mutta heidän mukaansa 

tieteilijöiden välillä ei ole täyttä yhteisymmärrystä mitä tällä tarkoitetaan (s. 13). 

Nopean etäopetuksen kehityksen he sijoittavat alkamaan 1900-luvun alkuun 

(Garrison & Cleveland-Innes, 2010, s. 14). Kuitenkin vasta 1980-luvulla itse 

käsite ”etäkoulutus” (distance education) alkoi saada hyväksyntää, sillä se 
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kuvasti hyvin eätopetuksen perusluonnetta eli opettajan ja oppilaan fyysistä eroa 

verrattuna perinteiseen lähiopetukseen (Keegan, 1996, s. 38). Tuolloin 

etäkoulutuksella alettiinkin tarkoittaa kasvokkain tapahtuvaa etäopetusta, jonka 

mahdollisti teknologian kehittyminen (Keegan D.,1996, s. 8). Seuraavassa 

kappaleessa avataan enemmän käsitteitä kirjeenvaihto-opetus, etäopetus ja 

etäkoulutus.  

 

On monia syitä miksi etäopetuksesta on tullut yksi tapa järjestää koulutusta ja 

opetusta. Ensinnäkin, kaikilla ei ole ollut mahdollista päästä kouluun niin siitä 

syystä, että heitä ei yhteiskunnallisen asemansa takia päästetty opetuksen piiriin 

kuten orjia, naisia ja muita vähemmistön edustajia. Koulutus oli siis hyvin eri 

arvoistavaa ja vain harvan etuoikeus. Koulutusta alettiin järjestää ensin myöskin 

vain siellä missä oli eniten oppilaita, mikä tarkoitti, että maaseudulla opetusta ei 

opetusta voitu järjestää opettajien puutteen takia.  

 

Kun puhutaan oppijoista, niin välillä tarkoitetaan vain korkeakoulutasosta 

(esimerkiksi avoimet yliopistot), jossa etäopetusta on ollut jo pitkään. Mutta myös 

lapsia on opetettu etänä, kun esimerkiksi ei ollut mahdollisuutta lähettää lasta 

kouluun pitkien välimatkojen takia. Lapsia myös saatettiin tarvita kotona 

kotitöiden hoidossa. Näissä tapauksissa kirjeenvaihto koulutusta käytettiin 

peruskoulu ja toisen asteen koulutuksessa niiden oppilaiden kohdalla, joilla ei 

ollut mahdollisuutta osallistua luokkaopetukseen (Haughey, 2010, s. 49).  

 

Etäopetuksen käsitteessä ei ole uusi, koska kirjallisia materiaaleja käytettiin 

opetustarkoituksiin siitä lähtien kun kirjallisia muistiinpanoja on tehty. 

Huomattavaa onkin, että vasta 1970-luvulla etäopetus on saanut kansainvälistä 

tunnustusta. Tunnustuksen ja suosion kasvu yhdistettiin 1980-luvulla kasvaviin 

koulutuskustannuksiin, joihin etäopetus tarjosi vaihtoehdon. Vuoteen 1970 asti 

etäopetuksen laajentuminen tapahtui tasaisesti ilman radikaaleja muutoksia, 

mutta erilaisia menetelmiä ja medioita alettiin käyttää vähitellen kehittyneemmin, 

esimerkiksi äänitallenteita kieltenopetuksessa. (Holmberg, 1995, s. 49.) 
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2.2 Etäopetuksen määrittelyä   

 

Epätavallisesta (ei-traditionaalisesta/nykyaikainen) opetuksesta on käytetty 

monia käsitteitä, joista Wedemeyer (1981) nostaa esiin useita etäopetuksen 

muotoja, kuten itsenäinen opetus, avoin opetus, ulkopuoliset opinnot, 

kirjeenvaihto-opinnot (correspondence study), kotiopinnot, radion välityksellä 

tapahtuva koulutus (radio education), televisionkoulutus, satelliitti koulutus, itse-

ohjautuva oppiminen jne. (s. 20.) Näistä osa kuulostaa jo melko ajan 

vanhentamilta käsitteiltä, kun teknologian kehityttyä on tullut uusia tapoja opettaa 

etänä. Wedemeyer kirjoittaakin, että epätavallisen koulutuksen määrittely on 

hankalaa, sillä käytettävä teknologia on yleisesti päällekkäistä, epämääräistä ja 

epätarkkaa. Hän lisää myös, että kutsumalla koko aihetta vain ”ei-

traditionaaliseksi” opetukseksi ei myöskään ole tarpeeksi tarkkaan. (Wedemeyer, 

1981, s. 20.) 

 
Desmond Keegan (1996) kuvailee kirjassaan Foundations of distance education, 

että etäopetuksen tutkimisen aiheena on tutkia oppilaita ja opiskelijoita, jotka 

oppivat kotona tai toimistolla niin, että kasvokkain tapahtuva ryhmämuotoinen 

kommunikaatio puuttuu osittain tai kokoaan (s. 31). Tässäkin tutkimuksessa 

etäopetus määritellään niin, että opettaja ja oppilas ovat fyysisesti erillään 

toisistaan eikä opetusta järjestetä ryhmässä. Keegan (1996) ehdottaa, että 

etäkoulutusta (distance education) yleiseksi termiksi tarkoittamaan kaikkea 

opettamis -ja oppimisstrategioita, joita käytetään kirjeenvaihto yliopistoissa 

(correspondence colleges), avoimissa yliopistoissa, perinteisten yliopistojen 

etälaitoksissa (distance departments of conventional colleges or universities) tai 

yksityisensektorin järjestämässä opetuksessa (s. 34). Peruskoulu tai lukio-

opetuksesta hän ei mainitse tässä yhteydessä, sillä näissä harvemmin 

järjestetään etäopetusta, koska tutkinnon suorittaminen vaatii lähiopetusta.   

 

Kuten edellä kerrottiin, etäisesti opettamista kuvaa opettajan ja oppijan ero 

toisistaan fyysisesti sekä näiden kahden ero opetusryhmästä. Perinteiseen 

opetukseen kuuluva yksilöiden ja ryhmän yhteinen kasvokkain tapahtuva 
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kommunikointi on etäopetuksessa korvattu teknologian välityksellä tapahtuvalla 

kommunikoinnilla (Keegan, 1996, s. 8).  

 

Etäisyys opettajan ja oppijan välillä voi tarkoittaa muutakin kuin fyysistä 

etäisyyttä. Etäopetuksen pioneeritutkija Wedemeyer (1981) määrittelee, että 

etäopetukseen kuuluu myös sosiaalinen etäisyys, kulttuurinen etäisyys sekä niin 

sanottu psyykkinen etäisyys (psychic distance) (s. 39.)  Voidaan sanoa, että 

nämä kaikki kolme ovat läsnä jokaisessa opetustilanteessa, niin etäisessä kuin 

perinteisessä luokkaopetuksessa. Opetusta harjoittavat voivat kuitenkin ajatella, 

että fyysinen läsnäolo on välttämätöntä oppimisen kannalta. Wedemeyer (1981) 

väittääkin, että monet opettajat ovat herkkiä tunnistamaan opetukseen kuuluvia 

sosiaalisia, kulttuurisia ja psyykkisiä ulottuvuuksia ja tämä alitajuntainen intuitio 

vaikuttaa siihen, että oletetaan, että oppiakseen oppilas tarvitsee sosiaalisia 

kontakteja. (s. 39.) Kaikista näistä luontaisista etäisyystekijöistä ainoastaan 

fyysinen etäisyys on epäolennainen oppimisen kannalta. (Wedemeyer, 1981, s. 

39.)  

 

 
 

     
 

 
 
 

 
 

Kuvio 1. Opettamisen ja oppimisen malli fyysisessä etäisyydessä  

 

Wedemeyerin (1981) kuvio opettajan ja oppijan fyysisestä etäisyydestä kuvastaa 

tavanomaisen luokkahuoneen toimintaa, tai mitä tahansa oppimistilannetta missä 

on mukana opettaja ja oppilas (s. 40).  Opettajalla ja oppijalla on omat sisältönsä, 

opettaja tuottaa sisältöä ja oppija käyttää sitä oppimiseen. Wedemeyerin (1981) 

mukaan sijoittamalla kommunikaation oppijan ja opettajan väliin, antaa se tilaa 

oppijalle määrittää itse missä ja milloin hän haluaa opiskella. Perinteisessä 

luokkahuonemallissa, kommunikaatio opettajan ja oppijan välillä tapahtuu 

1. Opettaja 
 
 
 
 
 
4. Opettajan sisältö  

 

2. Oppija 
 
 
 
 
 
 

4. Oppilaan sisältö 
 

3. Kommunikointi 
media 
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ainoastaan, kun he ovat samassa tilassa.  Hän tarkentaa, että tätä kuvioita 

voidaan pitää uutena mallina ainoastaan, jos oppimistilanne määritellään 

perinteisen mallin mukaan. (Wedemeyer, 1981, s. 40.)   

 

Etäopetuksella on olemassa useita termejä, mutta kaikki eivät ole synonyymejä. 

Kirjeenvaihtokoulutuksella on pitkä historia lasten ja aikuisten etäopetuksessa. 

Termi ei kata kaikkia niitä opetuksen muotoja mitä voidaan toteuttaa uusien 

viestintäteknologioiden avulla. (Keegan, 1996, s. 35.) Keegan (1996) tarkoittaa 

tulostus-, ääni-, video- ja tietokonepohjaisia tekniikoita puhuessaan opetuksessa 

käytettävistä teknologioista. Hän kirjoittaa termien käytöstä, että etäoppiminen on 

liian oppilaskeskeistä, sillä siinä ei oteta huomioon instituutioiden merkitystä 

oppimisessa, kun taas termi etäopettaminen on liian opettaja keskeistä ja 

institutionaalista. (Keegan, 1996, s. 37.) Rantanen ja Palojoki (2015) 

määrittelevät tutkimuksessaan etäopetuksen formaaliksi opetukseksi, jossa 

oppija ja opettaja eivät ole fyysisesti samassa paikassa ja opetus toteutetaan 

viestintäteknologiaa hyväksikäyttäen (s. 74).   

 

Etäopetus on opettamista ja oppimista, tiedon jakamista ja hankkimista 

käytettyjen menetelmien avulla, koska opettaja ja oppijat ovat etäisyydessä 

toisistaan. Loogisella laajennuksella erillinen opettaja ja oppija kommunikoivat 

jonkin tietovälineen tai median avulla riippumatta tilaa ja aikaa koskevista 

rajoituksista, oppijoiden sosiaalisesta ja taloudellisesta eriarvoisuudesta, 

maantieteellisestä eristyksestä ja kulttuurieroista. (Wedemeyer, 1981, s. 49) 

Keegan (1996) luettelee muun muassa seuraavia ominaisuuksia, jotka kuvaavat 

opiskelua etänä: luokkien, luentohuoneiden, seminaaritilojen ja opetushuoneiden 

puuttuminen, kattavien tulostus- ja materiaalituotantolaitosten olemassaolo tai 

pääsy niihin, kirjaston tai opiskelijoiden opiskelupaikkojen puuttuminen, 

kahviloiden, leikkikenttien, virkistysmahdollisuuksien ja draama- ja 

musiikkituotteiden puuttuminen (s.18). 

 

Wedemeyerin (1981) mukaan termi etäopetus on moniselitteinen ja sillä voidaan 

tarkoittaa muutakin kuin opettajan ja oppijan fyysistä eroa. Esimerkiksi 

Euroopassa termi on yleisessä käytössä, kun puhutaan ei-perinteisestä 
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opetuksesta, mutta monissa maissa, Wedemeyer huomauttaa, ei ole yhtenäistä 

linjausta vaan opetus nähdään erillisinä ohjelmina ilman yhtenäistä 

terminologiaa. Hän esitteleekin toisen termin käyttöä, joka on tarkempi kuin 

etäopetus tai ei-perinteinen opetus: itsenäinen opetus (independent learning). (s. 

49.) Kun puhutaan itsenäisestä opiskelusta, kuten Wedemeyer, niin painotetaan 

enemmän opiskelijan itsenäisyyttä instituutiosta, joka tuottaa opetuksen. 

Opiskelijalla on tällöin enemmän vastuuta omasta oppimisestaan.  

 

Perusopetussuunnitelmassa (2014) painotetaan enemmän oppilaskeskeistä 

opetusta ja tätä tukevia opetusmenetelmiä. Kun puhutaan etäopetuksesta ja 

itsenäisen terminologisista eroista, tässä tutkimuksessa käytetään termiä 

”etäopetus”, koska se kuvaa paremmin opettajan ja oppilaan suhteeseen 

tilanteessa, jossa oppimisympäristö on normaalista poikkeava ja opettaja ja 

oppilas ovat fyysisesti erossa toisistaan. Opetusta siis tapahtuu aikaan sidotusti, 

jolloin opettaja ja oppilas ovat yhteydessä toisiinsa viestintäteknologian avulla. 

Itsenäistä opiskelua tapahtuu kuitenkin jokapäiväisessä koulutyöskentelyssä, 

kun oppilaat tekevät itsenäisesti tehtäviä niin koulussa kuin kotitehtäviä kotona. 

Opettajalla on kuitenkin rooli opiskelussa neuvojana, ohjaajana, tehtävien 

tarkistajana ja arvioijana.  

 

Itsenäinen opiskelu koostuu erilaisista opetus- ja oppimisjärjestelymuodoista, 

joissa opettaja ja oppija hoitavat keskeiset tehtävänsä ja vastuunsa toisistaan 

erillään. Itsenäiset opinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoille vaihtelevaa 

vapausastetta tavoitteiden ja toimintojen itsemääräämisessä sekä yksilöllisten 

oppimisohjelmien aloittamisessa, pysäyttämisessä ja vauhdittamisessa, joita 

toteutetaan mahdollisimman laajasti oppijoiden mukavuus huomioiden.  

(Wedemeyer, 1981, s. 51.) 

 

Mikä on mielenkiintoista etäopetuksen terminologian eriarvoisuuden ja 

epäselvyyden suhteen on, että kaikki esitellyt käsitteet merkitsevät oppimisen 

aika-paikka esteiden loppumista. Ne osoittavat opetuksen ja oppimisen 

erottamisen ja siihen liittyvän huolen ja myös kuvaavat viestintävälineen käyttöä 

opettajan ja oppijan yhdistämiseksi. Lisäksi kaikki termit merkitsevät oppijan 
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suurempaa autonomiaa toivottavana päämääränä. (Wedemeyer, 1981, s. 54.) 

Etäopetuksen määrittely on pitkälti lähtenyt korkeamman asteen opetuksen 

tutkimuksista, joten on syytä huomauttaa, että laajempaa ja syvällisempää 

tutkimusta etäopetuksesta peruskouluasteella pitkällä aikajänteellä ei ole niin 

paljon.  

 

 

2.3  Tehtävien laatiminen etäopetuksessa    

 

Holmberg (1978) mukaan etäopetus on didaktinen keskustelu oppilaan ja 

opettajan välillä, jossa on tärkeää muun muassa, että opettajalla ja oppilaalla on 

henkilökohtainen suhde, joka lisää oppimisen iloa ja motivaatiota, jonka 

edellytyksenä on hyvin tuotettu itseopiskelumateriaali ja etävuorovaikutus. 

Kaikissa käytetyissä mediamuotoisissa viestittely pitäisi olla helposti 

lähestyttävää ja ymmärrettävää. (s. 20.) Jotta edellä mainittu didaktinen 

keskustelu saavutettaisiin, Holmberg (1983) on laatinut seuraavat kriteerit 

etäopetusmateriaaleille: esitettävä tieto tulee olla selkeästi esitetty. Ohjeistukset 

ja neuvot tulee myös helposti ymmärrettäviä ja hyvin perusteltuja. Tehtävien pitää 

myös herättää keskustelua ja kysymyksiä oppilaissa. Tehtävien tulee saada 

oppilaat emotionaalisesti mukaan, jotta he kiinnostuvat opetettavasta aiheesta 

henkilökohtaisesti. (s. 117.)  

 

Wedemeyer (1981) on tarkastellut laajemmin etäopetusta ja siinä käytettyjä 

tehtäviä. Tehtäviä laadittaessa itsenäiseen opiskeluun tulee varmistaa, että 

opetusmateriaalit ovat kaikkien saatavilla. (s. 36.) Tämä nykyaikaisessa 

teknologisessa ympäristössä tarkoittaisi, että koulun täytyy varmistaa, että 

kaikilla oppilailla on käytössään tietokone tai jokin muu älylaite, jonka avulla hän 

voi suorittaa ja palauttaa tehtävät. Toiseksi, tehtävien ohjeistuksessa tulee tarjota 

oppilaille valinnan mahdollisuus käytettävästä metodista ja tehtävissä tulee 

käyttää erilaisia mediamuoto ja metodeita, jotka on todettu toimiviksi. 

Mediamuotoja pitäisi käyttää sekaisin ja eri oppiaineille tulee valita niille sopivia 

opetusmetodeja. (Wedemeyer, 1981, s. 36.) Kolmanneksi tehtävien laatimisessa 

tulee käyttää mediaa ja teknologiaa selkeästi ja oikein ja niiden tulee täydentää 

opetusta (Wedemeyer, 1981, s. 36).  
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Erilaisia viestintäteknologisten alustojen käytössä tulisikin varmistua, että 

oppilaat osaavat käyttää niitä ja niiden käyttö on tarkoituksen mukaista. 

Neljänneksi tehtävien arviointiin ei pidä vaikuttaa missä oppilaat suorittavat 

tehtäviä, missä tahdissa he niitä suorittavat, mitä metodeja he käyttävät tai missä 

järjestyksessä suorittavat tehtävät (Wedemeyer, 1981, s. 36). Etäopetusta 

kuitenkin ohjaavat samat periaatteet kuin lähiopetusta koskien tehtävien 

palautusta eli jos oppilas ei palauta vaadittuja tehtäviä opettajan antamaan 

määräaikaan mennessä, voidaan tämä ottaa arvioinnissa huomioon. Viidenneksi 

Wedemeyer listaa, että tehtävien laatimisessa tulisi ottaa huomioon oppilaiden 

erilaiset tavat oppia (s. 36). Lopuksi opetuksen tulisi asettaa opiskelijalle 

suurempi vastuu omasta oppimisestaan (Wedemeyer, 1981, s. 36). Edellä 

lueteltujen vaatimusten lisäksi etäopetus vaatii opetuksellisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi niin opettajalta kuin oppilailtakin sitoutumista ja motivaatiota 

yhteisteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Rönkä, 1997, s .4) 
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3 KOTITALOUS OPPIAINEENA   

 

3.1 Kotitalouden tehtävä ja sisältöalueet  

 

Tässä luvussa avataan tarkemmin kotitalouden oppiaineellisia sisältöalueita. 

Tämän jälkeen tarkastellaan, miten arviointia toteutetaan ja miten teknologiaa 

voidaan hyödyntää kotitalouden opettamisessa.  

Valtakunnallisesti perusopetuksessa noudatetaan yhtenäisiä perusteita, jotka 

säädetään perusopetuslaissa (Perusopetuslaki 3 § 2 ja 3 mom.). Opetus pitää 

järjestää niin, että se edistää lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä. 

Opetus kuuluu myös järjestää niin, että se on oppilaiden ikäkauden ja heidän 

kykyjensä mukaista. Perusopetuksen tarkoituksena on siis opettaa niitä tietoja ja 

taitoja, joita tarvitaan jatko-opiskelemaan hakiessa ja muutekin yhteiskunnassa 

selviämisessä. Oppilailla on oikeus saada sellaista opetusta, joka auttaa heitä 

kasvamaan ihmisinä täysiksi yhteiskunnan jäseniksi. (POPS, 2014, ss. 14-15.) 

Perusopetuksen järjestämistä ohjaa yllä mainittujen perusteiden lisäksi käsitys 

oppimisesta. Opetushallituksen opetussuunnitelman mukaan opetus on laadittu 

niin, että sen taustalla toimii käsitys oppilaasta aktiivisena toimijana (s.17). 

Oppimista ei enää ajatella behavioristisesta näkökulmasta, jossa oppilas ajateltiin 

passiivisena kuuntelijana ja opetus toteutettiin hyviin opettajalähtöisesti. 

Oppiminen nähdään myös jatkuvana prosessina, jossa ihminen kehittyy ja oppii 

koko elämänsä läpi. Tämän ihmisyyteen kuuluvan taidon tiedostaminen kuuluu 

olennaisesti nykyisen perusopetuksen tavoitteisiin.  
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Oppiminen nähdään siis itsessään yhtenä taiton ja muita taitoja ovat esimerkiksi 

tiedonhankintataidot, vuorovaikutustaidot ja kädentaidot. Haverinen (2009) 

kuvaa näiden taitojen opetuksen perustuneen ennen aikuisten antamiin 

ohjeistuksiin ja heidän näkemyksiinsä siitä mitä kunnollinen ihmiselämä on. 

Institutionaalisessa opetuksessa taas vallitsee hänen mukaansa tietokeskeinen 

taitojen opettaminen. (s. 3.) Perusopetuksessa kuitenkin tähdätään siihen, että 

oppilas oppii reflektoimaan omaa oppimistaan ja tekemään itsenäisiä päätöksiä 

opiskelujen ja elämän suhteen. Oppilaita siis harjoitetaan hyvin itsenäiseen 

toimintaan, mutta kuitenkin niin että he oppivat ratkaisemaan erilaisia ongelmia 

myös ryhmässä. (POPS, 2014, s. 17.) 

Mitä perusopetussuunnitelma sanoo tarkemmin kotitaloudesta oppiaineena ja 

sen opettamiseen liittyvistä tavoitteista? Perusopetussuunnitelma määrittää 

kotitalousopetuksen tehtäväksi ”kehittää kodin ja arjen hallinnan sekä kestävän 

ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja 

toimintavaltuuksia.” (POPS, 2014, s. 437). Tämä hyvin laaja tehtävämääritelmä 

kuvastaa hyvin kotitalousaineen tärkeyttä oppiaineena ja samalla sen myös sen 

opetuksellista haastetta. Kotitalousopettajalla pitäisikin olla hyvä kuva niistä 

perustaidoista, joita jokaisen oppilaan tulisi osata peruskoulun suorittamisen 

jälkeen (Haverinen, 2009, s. 11).  

 

Kotitalouden sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 ovat ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessä eläminen ja kuluttaja –ja talousosaaminen 

kotona. (POPS, 2014, s. 436). Näistä ensimmäinen sisältöalue eli 

ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri pitää sisällään perusruoanlaittotaidot, 

leivontataidot, erilaisiin ruokakulttuureihin tutustumista, kestävään kehityksen 

mukaiseen elintarvikkeiden valmistukseen perehtymistä sekä 

ravitsemussuositusten mukaiseen ruokavalioon. Asumiseen ja yhdessä elämisen 

käsittää kaiken niin kodin siivouksesta, tekstiilihuollosta ja kodinkoneiden 

käytöstä. Lisäksi käsitellään erilaisia perheitä ja kuinka yksin tai muiden kanssa 

asumisessa pitää ottaa vastuuta. Kuluttaja –ja talousosaaminen kattaa taas 

opetusta tietoisesta kuluttajakäyttäytymisestä ja vastuullisesta rahan käytöstä. 

(POPS, 2014, s. 439.)  
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Kotitalouden sisältöalueet sisältävät siis kaiken sen mitä itsenäiseltä nuorelta 

odotetaan, kun he peruskoulusta valmistuessaan siirtyvät toisen asteen 

koulutukseen ja myöhemmin itsenäisenpään elämään. Haverinen (2009, s. 14) 

viittaa Saariluomaan (1990), joka puhuu taidollisesta yleissivistyksestä, joka 

sisältää edellä esitetyt kotitalouden sisältöalueiden hallinnan niin, että nuori 

oppija voi aikuisena pitää huolta itsestään ja muista sekä osallistua aktiivisena 

toimijana yhteiskunnan toimintaan.  

 

Nämä edellä mainitut sisältöalueet sisältävät niin teoriaopetusta ja 

käytännöntehtäviä. Ruoanvalmistuksen lisäksi käytännöntehtäviä toteutetaan 

kodin ylläpitoon liittyvissä tehtävissä ja vaatehuollossa. Myös kuluttajuuteen 

liittyvät tehtävät voivat olla osittain käytännöntehtäviä, joissa oppilaat tutustuvat 

esimerkiksi ajankohtaisiin kuluttajuuteen vaikuttaviin ilmiöihin.  

 

POPS (2014) määrittelee kotitalouden osalta, että opetuksessa tulisi käsitellä 

kuluttajuutta sekä talousosaamista. Kuluttajuuskasvatuksessa oppilaita 

opetetaan tiedostamaan oma roolinsa aktiivisina yhteiskunnan jäseninä niin, että 

he oppisivat tiedostamaan omien valintojensa vaikutuksen ja osaisivat tehdä 

taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Opetuksessa pitäisi myös perehtyä kuluttajien 

oikeuksiin ja yhteiskunnan ilmiöihin, jotka vaikuttavat kotitalouksien talouteen ja 

päätöksen tekoon. (ss. 437- 440.) 

 

 Wilska (2014) kirjoittaa, että vaikka kuluttajakasvatus nähdään yhteiskunnassa 

tärkeänä, niin silti kouluissa on suhteellisen vähän konkreettista opetusta 

kuluttajuuteen liittyen (s. 43). Kortesalmi ja Autio (2019) mukaan, kouluissa on 

kuitenkin lähivuosina lähdetty toteuttamaan erilaisia kuluttajuuteen harjoittavia 

opetussovelluksia. Yksi näistä on Yrityskylä-simulaatiopeli, jossa oppilaat 

harjoittelevat yhteiskunnassa toimimista yrittäjyyden ja työelämään liittyvien 

harjoitusten kautta. Opetukseen tulisikin lisätä monipuolisia harjoituksia ja 

oppiainerajaoja ylittävää opetusta, jotta nämä uudet kuluttamisen muodot ja 

haasteet saataisiin mahdollisimman lähelle oppilaiden arkielämää ja ilmiöitä 

voitaisiin lähestyä konkreettisemmalla tasolla. (Kortesalmi & Aution, 2019, s. 8-

9.) 
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Autio (2019) kirjoittaa, että ” velkaantumisen ja maksuhäiriöiden lisääntyessä 

vaatimukset talouden lukutaidon opetuksesta kouluissa ovat voimistuneet” (s. 

48). Wilska (2014) yhdistää kuluttajuuteen ja velkaantumiseen liittyvät ongelmat 

uudenlaisiin kuluttamismuotoihin, joita digitalisoituminen ja sosiaalinen media 

ovat muokkaamassa. Lisäksi lasten ja nuorten muuttuvat roolit perheiden 

taloudessa yhä tietoisemmaksi ja vaikutusvaltaisemmaksi vaikuttaa myös heidän 

tulevaisuuden talousosaamiseensa ja kuluttajuustaitoihin (Wilska, 2014, s. 45). 

Ostoksia tehdään yhä enemmän Internetissä ja tämä pitäisi ottaa enemmän 

huomioon kotitalouden kuluttajakasvatuksessa.   

 

Myös ruoanvalmistuksen osalta toteutettu opetus tulisi olla mahdollisimman 

monipuolista. Teoreettisia sisältöaleuita voidaan opettaa 

ruoanvalmistussovelluksia hyväksi käyttäen tai perehtymällä aiheeseen 

mielenkiintoisten tehtävien avulla. Riippuen aina opetuksellisesta tilanteesta, 

opettajan itse määrittelemistä työskentely tavoista ja opetusryhmän kyvyistä ja 

osaamisesta, valitaan mitkä aihesisällöt käydään enemmän teoreettisesti ja 

opettajalähtöisesti erilaisia kirjallisia tehtäviä tehden ja mitkä aihealueet ja ilmiöt 

opetetaan käytännössä. Kouluissa voi olla esimerkiksi tilanteita, joissa yksi 

kotitalousluokka on monen ryhmän käytössä ja osa oppitunneista joudutaan tästä 

syystä pitämään täysin teoriapohjaisesti.  

 

Haverinen (2009) kuvailee kotitaloutta oppiaineeksi, joka on jo monien vuosien 

ajan määritelty taitoaineeksi, mutta hänen näkemyksensä mukaan itse 

opettamisen toteuttamisessa on ristiriitaisia näkemyksiä siitä miten paljon teoriaa 

opetuksessa pitäisi olla ja miten tämä teoria yhdistetään käytännöntyöskentelyyn 

(s. 17). Usein myös käytännön työskentely ei voi alkaa ennen kuin oppilailla on 

tarpeeksi teoreettista tietoa itse opeteltavan asian sisällöistä, esimerkkinä tästä 

on turvallisten työskentely tapojen läpi käyminen. (Haverinen, 2009, ss. 8-9.) 

Haverinen (2009) toteaakin, että yhtenä opetustilanteiden suunnittelun 

keskeisenä haasteena on niiden suunnittelu niin, että taitojen oppiminen alkaa 

toimintakokemuksista (ss. 8-9). 
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3.2 Viestintäteknologian vaikutus kotitalousopetukseen 

Tieto- ja viestintäteknologialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa teknologisia 

laitteita, kuten kannettavaa tietokonetta, pöytätietokonetta, älypuhelinta, 

tablettitietokonetta tai muita teknologisia välineitä, joiden avulla pystytään 

käyttämään netinvälityksellä toimivia alustoja ja muita ohjelmia kuten 

tekstinkäsittelyohjelmia tai videoidentoisto ohjelmia.  

Kouluissa on jo pitkään käytetty sähköisiä oppimismateriaaleja oppimisen tukena 

ja itse opetuksessa. Kotitaloustunneillakin käytetään erilaisia nettipohjaisia 

alustoja esimerkiksi kuvien jakamisessa ja tehtävien palautukseen. Hölttä (2014) 

toteaa artikkelissaan, jossa hän käsittelee, miten tieto- ja viestintäteknologiaa 

käytetään kotitalousopetuksessa, että taidon opetuksessa ei voida kaikkea 

opettaa tieto –ja viestintäteknologian avulla (s. 68). Tämän hän perustelee sillä, 

että taidon oppiminen vaatii tietoteoreettista pohjaa sekä opitun soveltamistaitoja, 

joita ei voida opettaa tai oppia pelkästään tieto – ja viestintäteknologiaa käyttäen.  

 

Hölttä (2014) toteaa, että kotitaloustunneilla näiden teknologioiden käytöllä on 

paikkansa, sillä kotitalousopetus on muiden oppiaineiden tavoin sidoksissa 

vahvasti yhteiskuntaan (s. 68). Nykyajan nuorille erilaisten teknologioiden käyttö 

jokapäiväisessä on jo melkein itsestäänselvyys ja he oppivat hyvinkin nopeasti 

uusien teknologioiden käytön. Hölttä (2014) kuitenkin huomauttaa, että vaikka 

kuinka näitä teknologioita käyttäisi, niin ne eivät kuitenkaan korvaa niitä taitoja, 

joita kodinylläpidossa tarvitaan (s. 68).   

 

Rantanen ja Palojoki (2015) ovat samoilla linjoilla Höltän kanssa ja toteavat, että 

verkko-oppimisympäristöjen rakentaminen taito -ja taideaineissa on 

haasteellista, sillä kotitaloudessa on vain vähän kokemuksia verkko-opetuksesta 

käytännössä (s. 73). Rantanen ja Palojoki (2015) viittaavat Pakin (2011, ss. 178-

180) päätelmiin kuvaillessaan sitä kuinka virtuaaliset oppimisympäristöt eivät voi 

korvata täysin koulussa tapahtuvaa lähiopetusta, vaikka opetus tapahtuisi 

reaaliaikaisesti. Videopuheluiden ja nauhoitetun videon laatu ei välttämättä ole 
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tarpeeksi tarkkaa, jotta opetus olisi laadukasta. (s. 75). Lisäksi vaikka oppimisen 

tukena olisi niin mobiililaitteita tai taulutietokoneita niin aina tarvitaan pohdintoja 

ja päätöksiä siitä, miten näitä välineitä voidaan käyttää pedagogisesti 

tarkoituksenmukaisesti. (Rantanen & Palojoki, 2015, s. 74) 

 

 

 

 

3.3 Oppimisympäristö ja vuorovaikutus etäopetuksessa  

 

Viestintäteknologioiden käyttö etäopetuksessa on muuttanut opettajan ja 

oppilaan välistä vuorovaikutusta sekä oppimisympäristöjä, joissa oppiminen 

tapahtuu. Kuten edellä mainittiin, uudet teknologiat haastavat käsitystä, että 

oppimista tapahtuisi vain luokkahuoneissa. Rantasen ja Palojoen (2015) 

tutkimustulosten mukaan, sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys on mahdollista 

ottaa huomioon verkossa toteutettavassa kotitalousopetuksessa. Jotta 

kotitalouden opetuksesta saadaan verkossa pedagoginen oppimisympäristö, 

täytyy opettajilla olla tarpeeksi kokemusta ja osaamista verkkotyökalujen 

käytöstä. Lisäksi kotitalousopettajien täytyy osata luoda didaktisesti sopivia 

sovelluksia, jotka soveltuvat juuri kotitalousopetukseen. (ss. 89-90.)  

 

Wedemeyer kysyy (1981), jos ihmiset pystyvät oppimaan monissa eri paikoissa 

niin mitä tarkoitetaan oppimisympäristöllä (s. 29).  Jos oppiminen tapahtuu koulun 

ympäristön ulkopuolella eikä aina sen sisällä, Wedemeyerin (1981) mukaan 

meidän on kyseenalaistettava kulttuurissamme annettu oletus, että tietty paikka, 

aika ja ympäristöolosuhteet ovat välttämättömiä oppimiselle, sillä jos oppiminen 

voi tapahtua missä tahansa ja milloin tahansa, niin ehkä osa ponnisteluistamme 

erityisten oppimisympäristöjen luomisesta ei ole välttämätöntä (s. 29).  

 

Rantanen ja Palojoki (2015) kuitenkin väittävät viitatessaan Parkkiin (2011, 

s.179), että fyysinen oppimisympäristö ja lähiopettaja eivät ole täysin 

korvattavissa. Tutkimustulosten mukaan opetussuunnitelmassa kotitaloudelle 

määritettyjä tavoitteita ei pystyttä pelkällä verkko-opetuksella saavuttamaan, jos 

verkko toimii ainoana opetusympäristönä (Rantanen & Palojoki, 2015, s. 89-90).  
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Kotitalouden käytännön tekemiseen liittyvät taidot pysytään siis opettamaan 

verkossa vain jos opettaja pystyy käyttämään verkkoalustoja monipuolisesti. Yksi 

haasteista mitä tutkimuksessa esitellään, on perinteisen luokassa tapahtuvan 

vuorovaikutuksen korvaaminen etäopetuksessa. (Rantanen & Palojoki, 2015, s. 

89-90).  Vaikka perinteistä vuorovaikutusta ei voidakaan korvata täysin 

verkkomuotoisessa opetuksessa niin se kuitenkin mahdollistaa uudenlaisten 

vuorovaikutusväylien käyttämisen kuten esimerkiksi Skype tai tekstimuotoinen 

chatti. Tämä näytti antavan uusia vuorovaikutusmahdollisuuksia etenkin ujojen 

oppilaiden kanssa. (ss. 89-91.) Verkkoympäristöt lisäävätkin osittain 

mahdollisuuksia kaikenlaiseen vuorovaikutukseen. (Garrison D.R. & Cleveland-

Innes M.F., 2010, s. 23).  

 

Viestintäteknologian välityksellä käytävä vuorovaikutus ei ole siis täysin 

samalaista vuorovaikutusta kuin lähikontaktissa käytävä. Etänä käytävässä 

vuorovaikutuksessa, etenkin jos perustuu täysin tekstimuotoiseen 

yhteydenpitoon, jää vuorovaikutuksesta pois eleet ja ilmeet sekä muu sanaton 

viestintä (Park, 2011, ss. 178–180.) Etäopetus pitäisikin toteuttaa täysin 

videopuheluiden välityksellä, jotta perinteisen vuorovaikutuksen elementit tulisi 

mukaan opetukseen, mutta tällöinkään nämä kaksi vuorovaikutustapaa eivät ole 

täysin verrattavissa.   

 
 

3.4 Arvioinnin vaikutus itsetuntoon 

 
Arvioinnilla osoitetaan yhteiskunnalle koulutuksen tuloksellisuutta, tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta. Arviointi toimii myös oppimisen tukena eli se osoittaa oppilaalle 

tämän kehitystä. Arviointi myös kasvattaa oppilaan itsetuntemusta ja osoittaa 

ihmisarvon. (Syrjäläinen, 2014.) Arvioinnin yksi tehtävä on siis todeta ja näyttää 

konkreettisesti millä tasolla oppilaat ovat ja samalla mikä on koulutuksen taso. 

Oppilaiden numeroista ei kuitenkaan voi vetää suoria johtopäätöksiä opetuksen 

tasosta, mutta ne voivat antaa jonkinlaisen kuvan siitä miten laadukasta opetus 

on. Rakentavan, oikea aikaisen ja yksilöllisen arvioinnin ja palautteen avulla 

oppilas pystyy seuraamaan omaa oppimistaan. Tällainen hyvä arviointi kehittää 

myös oppilaan itsetuntemusta ja rakentaa hyvää minäkäsitystä sekä itsetuntoa. 
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Arvioinnin tehtävä onkin siis auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva 

oppimisestaan sekä kehittymisestään. Tämä kuva tukee oppilaan 

persoonallisuuden kasvua. (Ihme, 2009, s. 104.)  

 

Minäkäsitys muodostuu sosiaalisissa tilanteissa, sillä tällöin ihminen saa koko 

ajan palautetta omasta käyttäytymisestään ja samalla ympäristö kohdistaa 

häneen odotuksia. Minäkäsitys muodostuu etenkin silloin kun ollaan 

vuorovaikutuksessa tärkeiden ihmisten kanssa. (Koppinen ym., 1994, s. 116.) 

Opettajan antamalla palautteella on siis tärkeä merkitys oppilaan minäkäsityksen 

muodostuksessa, sillä opettaja on oppilaan elämässä tärkeä ihminen ja joskus 

myös tärkeä esikuva. Opettajan on tärkeää ottaa tämä huomioon palautteen 

annossa, sillä pelkät opettajan lausahdukset voivat vaikuttaa pitkälle aikuisikään. 

Arvioinnin puutteesta oppilas voi taas kyynistyä ja oppilaan minäkäsitys ei pääse 

kehittymään. Samalla arviointi menettää myös merkityksen. Minäkäsitys on siis 

oppimisen tulosta. Opittuaan jonkin uuden taidon, ja saatuaan siitä kannustavaa 

ja yksilöllistä palautetta, oppilas oppii jotain myös itsestään. (Koppinen ym., 1994, 

s. 116. ) 

 

Arvioinnin tarkoituksena on myös kehittää oppilaan itsearvostusta. 

Itsearvostuksella tarkoitetaan yksilön asennoitumista itseensä. Tämä 

asennoituminen voi olla myönteistä, kielteistä tai neutraalia ja se kohdistuu 

yksilön piirteisiin, ominaisuuksiin sekä omaksuttuihin tietoihin ja taitoihin. 

(Koppinen, 1994, s. 118.) Arvioinnilla pyritään siis vaikuttamaan siihen, että 

oppilas oppisi arvostamaan itseään ja opittuja taitojaan. Oppilaan itsearvostus 

kehittyy kun hän saa myönteistä ja yksilöllistä palautetta edistymisestään. 

Erityisen tärkeää on, että oppilas saa palautetta sellaiselta alueelta, jonka hän 

itse kokee tärkeäksi. (Koppinen, 1994, s. 119).  Itsearvostuksen kehityksen 

kannalta on myös tärkeää, että palaute annetaan oikealla hetkellä eli juuri silloin 

kun oppilas on onnistunut tai oppinut uuden taidon. Tällöin oppilas kokee, että 

häntä arvostetaan ja että hänet huomataan. Valitettavasti kotitaloustunnilla 

opettaja ei välttämättä ehdi huomamaan kaikkea. Opettaja voi kuitenkin tietoisesti 

pyrkiä antamaan joka tunnilla jokaiselle aina jotain palautetta.   
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Kun oppilas siis saa myönteistä palautetta onnistuttuaan jossakin tehtävässä tai 

opittuaan jonkin uuden taidon, itsearvostuksen kehittymisen myötä vahvistuu 

myös hänen itseluottamus. Hyvän ja terveen itseluottamuksen kehittyminen 

vaatii, että oppilas saa yksilöllisiä, tarpeeksi haastavia tehtäviä. Oppilasta myös 

rohkaistaan tekemään itsenäisiä valintoja ja kun oppilas tekee päätöksiä, niin 

näiden päätösten seurauksia myös arvioidaan. (Koppinen, 1994, s. 119.) Silloin 

kun oppilas liikkuu oppimistilanteessa oman lähikehityksen vyöhykkeensä rajalla, 

on tehtävä tarpeeksi haastava ja oppilas pystyy suoriutumaan tehtävästä ja saa 

onnistumisen tunteen. Jos tehtävä taas on liian haastava, oppilas kokee 

turhautumista eikä hänen itsetuntonsa kehity. Tällöin on tärkeää, että oppilaan 

kanssa katsotaan kokonaistilanne eli analysoidaan niin oppilaan heikkoudet kuin 

vahvuudetkin. Jos tehtävä on ollut liian haastava, niin tällöin välttämättä ei ole 

tarkoitusperäistä arvioida pelkästään oppilasta vaan myös itse tehtävää.  

 

Opettajan hyvä itsetunto ja minäkäsitys vaikuttavat itse opetukseen sekä 

arviointiin. Jos opettajalla on huono itsetunto ja vääristynyt minäkäsitys, ei hän 

pysty luonnollisesti arvioimaan oppilaita oikeudenmukaisesti ja reilusti. 

Itsetunnoltaan terve ihminen pystyy muun maussa ottamaan vastuuta, 

arvioimaan toimintaansa realistisesti sekä ilmaisemaan mielipiteensä 

pelkäämättä (Koppinen, Korpinen & Pollari, 1994, s. 115). Jos opettajalla ei siis 

ole tervettä itsetuntoa, ei hän pysty seisomaan omien arviointikriteeriensä takana 

ja antamaan rakentavaa palautetta. Opettaja ei esimerkiksi ehkä uskalla antaa 

oppilaalle kriittistä palautetta ja kannustavankin palautteen antaminen voi jäädä 

hyvin pinnalliselle tasolle. Opettaja ei pysty myöskään selkeästi ilmaisemaan mitä 

esimerkiksi jossakin oppimistehtävässä tai kokeessa arvioidaan. Tällöin oppilas 

ei tiedä mitä häneltä odotetaan. Kun opettaja ei tiedä mitä arvioi, on palautteen 

antaminen luonnollisesti erittäin vaikeaa. Oppilaan hyvän itsetuntemuksen 

kehittymien kannalta on tärkeää, että opettaja pystyy antamaan täsmällistä, 

yksityiskohtaista ja yksilöllistä palautetta (Koppinen ym., 1994, s. 117). 

Perusopetussuunnitelmassa (2014) määritelläänkin, että oppilaiden tulee saada 

palautetta taidoistaan aina asiayhteydessä eli mahdollisimman samanaikaisesti 

kun opetettavaa asiaa käydään läpi. Oppilaille pitää opetussuunnitelman mukaan 

olla aina tiedossa mitä osa-alueita opetuksessa arvioidaan ja mitä 
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arviointikriteerejä käytetään. (s. 440. ) 

 
 
 
 

3.5 Arviointi kotitalousopetuksessa    

 
Perusopetussuunnitelman mukaan (2014), kotitalousopetuksessa arvioidaan 

kolmea sisältö aluetta: käytännön toiminnan taitoja, yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitoja ja tiedonhallinnantaitoja (ss. 440-441). Käytännöntaitoja 

arvioidaan niin ruoanvalmistuksessa kuin kodinylläpidon tehtävissä ja 

vaatehuollossa. Kotitaloustunneilla työskennellään ryhmissä ja harjoitellaan 

yhteistyö ja-vuorovaikutustaitoja.  

 

Kotitalousopetuksessa arviointi oppilaiden taitojen arviointi perustuu jatkuvaan 

arviointiin eikä niinkään kokeilla toteutettuun arviointiin. Jatkuvalla arvioinnilla 

tarkoitetaan, että opettaja havainnoi kotitaloustunnilla oppilaiden työskentelyä ja 

tekee tästä mahdollisesti muistiinpanoja, joita voidaan käyttää lopullista 

numeroarvosanaa muodostettaessa.   

 

Myllykangas (2002) toteaa väitöskirjassaan, että kotitalous on hyvin monitieteistä 

ja opetettavia asioita on oppiaineessa paljon. Tämä on hänen mukaansa 

vaikuttanut siihen, että on olemassa erilaisia näkemyksiä miten ja millaisia tietoja 

ja taitoja oppiaineessa arvioidaan. Arviointiin siis vaikuttaa mitä opettajat 

arvostavat ja mitä asioita pidetään tärkeänä. (136–137.) Etäopetuksessa 

opettajan voi olla hankala arvioida kaikkia kotitalouden sisältöalueita, sillä 

opettaja ja oppilaat ovat fyysisesti eri paikoissa. Arviointia voidaan toteuttaa 

kuitenkin esimerkiksi portfolion ja opiskelusalkun avulla. Vuorovaikutusta voidaan 

arvioida myös videoneuvotteluissa. (Rönkä, 1997, s 7.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kotitalousopettajien kokemuksia 

etäopetuksen järjestämisestä. Kun lähdin pohtimaan tämän tutkimuksen aihetta, 

oli Suomeen levinnyt koronavirus aiheuttanut mittavia rajoitustoimia ja koulut 

olivat siirtyneet kahden kuukauden mittaiseen etäopetusjaksoon. Keskustelin 

tuolloin entisten opiskelukavereideni kanssa, jotka olivat kotitalousopettajina, ja 

heidän pohdintansa etäopetuksen järjestämisestä saivat minut kiinnostumaan 

miten kotitaloutta opetetaan etänä ja miten opettajat kokivat näissä 

poikkeusoloissa opettamisen. Tutkimuksen tarkoitus ei ole niinkään perehtyä itse 

koronapandemiaan vaan se nähdään tässä tutkimuksessa vain syynä miksi 

etäopetusta järjestettiin. Nykyiset opettajat eivät ole koskaan olleet kyseisessä 

tilanteessa, mikä teki tutkittavasta aiheesta erityisen mielenkiintoisen.  

 

Tutkimustehtävä muodostui siis tutkija mielenkiinnosta kotitalousopetuksen 

järjestämiseen etäopetuksessa. Tarkemmat tutkimuskysymykset muodostuivat 

siis seuraavasti:  

 

 

1. Miten kotitalousopettajat toteuttivat etäopetuksen Covid-19 pandemian 

aikana?  

2. Miten viestintäteknologiaa hyödynnettiin taidon opettamisessa?  

3. Miten kotitalouden opetus etänä vaikuttaa arviointiin?  

a. Käytännön toiminnan taitojen arviointi  

b. Yhteistyö –ja vuorovaikutustaitojen arviointi 

c. Tiedonhallintataitojen arviointi  
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5 Tutkimuksen toteutus ja aineiston analysointi  

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja sen yksi tunnuspiirteistä on, että aineisto 

on tekstimuodossa. Aineisto voi olla kerätty haastattelemalla, havainnoimalla, 

päiväkirjamerkintöjä, kirjeitä tai muuta tarkoitusta varten tuotettua tekstiä kuten 

yleisönkirjoituksia tai mainoksia tutkimalla. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 13.) 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla ja haastateltavia oli 

yhteensä kuusi. Heitä haastateltiin yksilöhaastatteluissa. Haastattelut toteutettiin 

videopuheluiden välityksellä ja ne nauhoitettiin litterointia ja analysointia varten. 

Tämä tehtiin kaikille haastateltaville selväksi aina haastatteluiden alussa. Lisäksi 

heille kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja aihe ja haastattelussa käytävien 

kysymysten teemat.  

 

Videopuhelut kestivät keksimäärin puolitoista tuntia, joista haastatteluosuutta oli 

tunti. Tästä litteroitavaa tuli noin kahdeksan tunnin verran ja analysoitavaa tekstiä 

tuli noin 90 sivua.  Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin haastattelusta 

aineiston keruumenetelmänä ja perustellaan miksi tähän tutkimukseen valittiin 

haastattelu muodoksi teemahaastattelu. Lisäksi kerrotaan tarkemmin itse 

haastatteluiden toteuttamisesta etänä videopuheluiden välityksellä ja avataan 

lyhyesti haastateltavien taustaa. Jälkimmäisessä on otettu huomioon, että 

anonymiteetti säilyy eikä yksittäisten henkilöiden tiedot tule esille. Tämä otetaan 

huomioon myös analysointi osiossa.   

 

5.1 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä   

  

Laadullisissa tutkimuksessa yksi yleisin tapa kerätä aineistoa on haastattelu. 

Tämä on hyvä tapa siihen kun halutaan kuulla mitä haastateltavat ovat mieltä 

tutkittavasta aiheesta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 63.) Haastatteluissa ollaan 

suoraan sanallisessa vuorovaikutuksessa henkilön kanssa, jolloin tutkijalla on 

mahdollisuus tarkentaa ja suunnata kysymyksiään tutkimuksen kannalta 

relevanttiin suuntaan. Tutkija voi siis kysellä tarkentavia kysymyksiä 

haastateltavien vastauksista ja tutkija voi tiedustella vastausten taustalla 
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vaikuttavia motiiveja. (Hirsjärvi, S. & Hurme, H., 2011, s. 34.) Haastattelu siis 

etenee tyypillisesti niin, että tutkija, eli haastattelija, kysyy kysymyksen, johon 

toinen ihminen, haastateltava, vastaa. Tutkimuksissa siirrytty kuitenkin enemmän 

keskustelua muistuttavimpiin haastatteluihin. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 63.) 

Vaikka haastattelutilanne olisi keskustelumuotoinen täytyy aina kuitenkin 

muistaa, että tarkoituksena on kerätä informaatiota ja haastattelu rakentuu 

ennalta määriteltyjen kysymysten ympärille. (Hirsjärvi, S. & Hurme, H., 2011, s. 

41).  

 

Tässä tutkimuksessa haastatteluiden luonne vaihteli aina haastateltavan 

mukaan. Osassa haastattelutilanteet olivat hyvin keskustelunomaisia ja osa taas 

eteni hyvin tutkijan laatimien kysymysten mukaan ja haastateltavan vastauksesta 

edettiin aina seuraavaan. Erilaisten ihmisten haastattelemisessa huomasi hyvin 

sen kuinka haastattelu on vuorovaikutustilanne siinä missä muutkin 

ihmiselämään kuuluvat vuorovaikutustilanteet ovat, ja kuinka näihin tilanteisiin 

osallistuvat osapuolet vaikuttavat toisiinsa (Hirsjärvi, S. & Hurme, H., 2011, s. 63). 

Pyrin aina tekemään haastattelutilanteesta mahdollisimman rennon ja mukavan 

tilanteen, jotta haastateltavia ei jännittäisi. Jännittäminen voi vaikuttaa annettuihin 

vastauksiin ja haastateltava saattaa jättää jotain olennaista sanomatta. Tämän 

tutkimuksen kohderyhmä eli opettajat olivat kuitenkin hyvin tietoisia tieteellisen 

haastattelun luonteesta enkä heidän olemuksestaan huomannut jännitystä tai 

hermostuneisuutta.  

 

Haastattelu tilanteissa on siis otettava huomioon, että kukin haastateltava on 

yksilö ja hän osallistuu tutkimukseen subjektina, joka omasta näkökulmastaan 

vastaa tutkijan kysymyksiin (Hirsjärvi, S. & Hurme, H., 2011, s. 35). Tämän 

tutkimuksen aihe on yleisesti melko vähän kartoitettu, sillä kotitaloutta ei ole 

yleisesti opetettu etänä näin valtakunnallisesti. Jokainen haastateltava 

lähestyikin hyvinkin omakohtaisista kokemuksistaan eikä suurimmalla osalla ollut 

aikaisempaa kokemusta kotitalouden etäopetuksesta. Vaikka opettajat olivatkin 

haastatteluissa omia yksilöitään, heitä yhdisti samat olosuhteet eli 

koronapandemian aiheuttama etäopetusjakso. Kuten Hirsjärvi ja Hurme (2011) 

toteavat, jokainen yksilö luo tutkimuksessa omia merkityksiään ja heille tulee 
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luoda mahdollisuus tuoda esille omia mielipiteitään mahdollisimman vapaasti (s. 

35).  

  

 

5.2 Perusteluita haastattelulle 

 
Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmää päätettäessä tutkija joutuu pohtimaan, 

mikä menetelmä sopii parhaiten juuri kyseisen tutkimuksen tutkimustehtävään eli 

siihen miten tutkimuskysymyksiin saadaan parhaat vastaukset. Haastattelu 

valitaan yleensä sen takia, että sillä saadaan tietää tutkittavasta aiheesta 

syventävää tietoa kun taas verrattaessa esimerkiksi kyselylomakkeeseen, joka 

voi antaa suppeitakin vastauksia, riippuen tietenkin kysymysten tarkkuudesta ja 

itse vastaajasta. Haastattelu eroaa kyselylomakkeesta myös siinä, että 

haastattelussa yleensä säädellään tutkijan johdolla kysyttäviä kysymyksiä kun 

taas kyselylomakkeessa vastaaja näkee kaikki kysymykset, jolloin hän voi 

säädellä itse milloin mihinkin vastaukseen vastaa. Tämä taas saattaa vaikuttaa 

vastauksien sisältöön. (Hirjärvi ja Hurme, 2011, s. 36.)  

 

Haastattelun tarkoituksena on myös saada kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä 

(Hirjärvi ja Hurme, 2011, s. 36). Tämän tutkimuksen yksi tehtävä oli kerätä 

opettajien esimerkkejä ja kuvailuja etäopetuksen aikana tehdyistä tehtävistä. 

Haastattelussa haastateltava voi myös kysyä täsmentäviä kysymyksiä tutkijalta 

jos hän ei vaikka ymmärrä kysymystä. Hänellä voi tulla kysymyksestä mieleen 

myös jotain muuta tutkittavaan aiheeseen liittyvää, joka voi tutkimuksen kannalta 

ollakin relevanttia. (Hirjärvi ja Hurme, 2011, (s. 36.) Jälkimmäinen on tietenkin 

aina tutkijan arvioitava perusteellisesti.   

 

Hirsjärsvi ja Hurme (2011) listaavat teoksessaan myös miksi haastattelu ei ole 

välttämättä aina paras mahdollinen aineistonkeruumenetelmä (s. 35). 

Perusteluiksi miksi tämän tutkimuksen aineistonkeruu menetelmäksi valitsin 

haastattelun käyn läpi listalta mielestäni tärkeät kohdat. Ensinnäkin Hirsjärven ja 

Hurmeen (2011) mukaan, haastateltavien löytäminen, aikataulujen sopiminen ja 

itse haastattelujen pitäminen vievät aikaa. Haastatteluista saattaa koitua myös 
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kustannuksia esimerkiksi nauhoituslaitteiden hankinnoista ja haastateltaville 

saattaa tulla kustannuksia matkustaa haastattelu paikalle (s. 35).  

 

Tämän tutkimuksen kohdalla ei kyseisiä ongelmia ilmennyt ja haastateltavien 

löytäminen ja haastattelujen ajankohtien sopiminen onnistui hyvinkin pikaisella 

aikataululla. Tähän vaikutti hyvin vahvasti se, että haastattelut tehtiin 

videopuhelun välityksellä, jolloin kynnys osallistus haastatteluun pieneni. 

Haastateltavat saivat olla haastattelun aikana heille mieluisimmassa paikassa ja 

yksikin haastateltava osallistui haastatteluun mökiltä. Kustannuksien osalta ei 

tarvinnut mietti erikseen laitteiden hankintaa tai matkustamiseen liittyviä kuluja. 

Videopuheluista, jotka tehtiin Zoom-videopuhelin palvelussa, ei koitunut mitään 

kuluja ja käytännöllisesti ne oli erittäin helppo järjestää ja tallentaa litterointi ja 

analysointia varten.  

 

Lisäksi Hirsjärvi ja Hurme (2011) katsovat, että haastattelu saattaa sisältä monia 

virhelähteitä, sillä haastateltava saattaa antaa sellaisia vastauksia, jotka hän 

kuvittelee, että tutkija haluaa tutkimukseensa tai hän saattaa pyrkiä antamaan 

sosiaalisesti suotavia vastauksia (s. 35). Tutkijana pohdin tätä mahdollisuutta, 

miettimällä minkälaiset motiivit haastateltavilla olisi sensuroida tai muokata 

vastauksiaan. He saattaisivat mahdollisesti jättää jotain kielteiseltä kuulostavia 

tapahtumia kertomatta tai sitten he saattaisivat vähätellä omia kokemuksiaan 

etäopetuksen haastavuudesta. Tämä pitää tietenkin ottaa huomioon kun 

tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja tämä ominaisuus on osana mitä tahansa 

haastattelulla tuotettua aineistoa.  

 

Haastattelua ja havainnointia verrattaessa tämän tutkimuksen aineistonkeruuta 

ajatellen, ei olisi ollut käytännöllisesti edes mahdollista toteuttaa havainnointia, 

sillä koronapandemia tuomat rajoitukset ja sosiaalinen eristäytyminen estivät 

sen. Sosiaalisella eristäytymisellä tarkoitetaan tässä koronapandemian 

aiheuttamaa koko maata koskevaa poikkeustilaa, jossa ihmisiä kehotetaan 

eristäytymään koteihin ja välttämään turhia sosiaalisia kontakteja pois lukien 

välttämättömät kaupassa käynnit yms. Opettajien havainnointi heidän kotonaan 

olisi siis rikkonut näitä määräyksiä. Lisäksi havainnointi ei olisi tuottanut niitä 
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tutkimustuloksia, joita tällä tutkimuksella halutaan, sillä kokemuksien analysointi 

voi tapahtua vasta tapahtumien eli tässä tapauksessa etäopetuksen 

toteuttamisen jälkeen. Itse opetuksen toteutusta ja opettajan ja oppilaiden 

vuorovaikutusta viestintäteknologian välityksellä olisi voinut havainnoida 

osallistumalla opetukseen samoihin videopuheluihin oppilaiden ja kanssa, mutta 

edelleen, tämä ei olisi vastannut tämän tutkimuksen kysymyksiin.  

 

5.3 Teemahaastattelu aineistonkeruu menetelmänä  

 

Haastattelut tässä tutkimuksessa olivat teemahaastatteluja eli kysymykset 

toimivat niin sanotusti keskustelun avaajina ja tarvittaessa tutkija voi esittää 

lisäkysymyksiä haastattelussa nousevista aiheista. Teemahaastattelussa aiheet 

ja teemat ovat etukäteen määrätty ja haastattelija pitää huolen näiden 

läpikäymisestä, mutta struktuuria eli kysymysten tarkkaa muotoilua tai järjestystä 

ei ole (Eskola & Suoranta, 1998, ss. 86–87). Hirsjärvi ja Hurme (2011) kutsuvat 

teemahaastattelua puolistrukturoiduksi haastattelumenetelmäksi, jossa 

haastattelu kohdentuu siis tiettyihin teemoihin, joista sitten keskustellaan. Se on 

siis puolistrukturoitu haastattelu siksi, että vaikka kysymyksiä ei esitetä kaikille 

haastateltaville samalla tavalla niin kuitenkin haastattelun teemat ovat kaikille 

samat. (ss. 46-47.)  

 

Tämän tutkimuksen haastattelunrungon tarkoitus oli toimia tutkijan apuna 

haastattelun aikana. Tutkimushaastattelurunko tähän tutkimukseen oli laadittu 

teemahaastattelun periaatteiden mukaan. Kysymyksiä haastattelussa oli noin 

kolmekymmentä, jotta kaikki tutkimuksen kannalta oleelliset asiat tulisi kysyttyä. 

Kaikkia kysymyksiä ei kuitenkaan kysytty samassa järjestyksessä kaikilta 

haastateltavilta vaan kysymysmuodot saattoivat vaihdella sen mukaan miten 

haastateltavat olivat vastanneet edellisiin kysymyksiin. Joitakin kysymyksiä ei niin 

sanotusti tarvinnut kysyä ollenkaan, sillä haastateltavat vastasivat niihin jonkun 

toisen kysymykset kohdalla.  

 

Tutkimuksen haastattelukysymykset oli siis jaettu kuuteen eri teemaan, mutta 

teema olivat osittain päällekkäisiä ja liittyivät siis toisiinsa. Teemat olivat 
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etäopetukseen siirtyminen, kotitalouden sisältöalueet, etätehtävien laatiminen ja 

tekeminen, viestintäteknologian käyttö, vuorovaikutus ja arviointi. Lopuksi 

kysyttiin vielä opettajien pohdintoja siitä miten he tulevaisuudessa toteuttaisivat 

etäopetuksen ja miten he kokevat viestintäteknologian käytön muuten 

kotitalousopetuksessa.   

 
 

 

 

5.4  Haastatteluiden järjestäminen ja taustatiedot   

 

Haastattelukysymysten laatimisen jälkeen aloin järjestämään itse haastatteluita. 

Kuten edellä kerrottiin, haastattelut pidetiin videopuhelun välityksellä, sillä 

Suomessa ja muuallakin maailmassa oli edelleen koronapandemian aiheuttamia 

rajoitustoimenpiteitä, joihin kuului muun muassa sosiaalisten tilanteiden 

rajoittaminen. Tutkijana en voinut vaatia tutkittavia asettamaan terveyttään riskiin 

toteuttamalla haastatteluita normaalisti enkä välttämättä olisi saanutkaan näin 

ihmisiä osallistumaan. Videopuhelut olivat siis tapa toteuttaa sosiaalista 

etäisyyttä ja ne toimivat mielestäni hyvin, sillä vuorovaikutustilanne oli suurilta 

osin sama kuin lähikontaktissa toteutettu haastattelu.  

 

Lähdin hankkimaan haastateltavia ensin tuttavieni kautta, joiden tiesin 

työskennelleen kotitalousopettajina etäkouluaikana ja sitä ennen. Lisäksi laitoin 

ilmoituksen Kotitalousopettajien Facebook-ryhmään, jossa kerroin tutkimukseni 

aiheen. Tätä kautta sain yhden kaksi haastateltavaa. Muut haastateltavat olivat 

edellä mainittujen tuttujen kautta hankittuja.  

 

Sovimme haastattelut opettajien kanssa heidän aikataulunsa mukaan, sillä 

itselläni oli hyvin joustava aikataulu. Aineisto kerätiin syys-lokakuun aikana 2020. 

Halusin, että haastattelut toteutetaan kiireettömässä aikataulussa niin, että 

alussa pystyimme käydä läpi tutkimuksen aiheen, haastattelun rungon ja 

tallentamiseen liittyvät asiat läpi. Tutkimuksen tulosten kannalta oli myös tärkeää, 

että haastateltavilla oli tarpeeksi aikaa pohtia vastauksiaan ja tarvittaessa korjata 

vastauksia tai lisätä asioita niiden tulessa mieleen.  
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Haastatteluiden alussa kysyin kaikilta aina samat taustakysymykset ja nämä 

olivat ikä, koulutustausta, työkokemus opettajana, onko koulussa muita 

kotitalousopettajia sekä onko haastateltavalla aikaisempaa kokemusta 

etäopetuksen järjestämisestä. Haastateltavat opettajat olivat kaikki 

koulutukseltaan kasvatustieteiden maistereita ja he ovat valmistuneet 

kotitalousopettajiksi. Työkokemusta kaikilla oli keskimäärin kahdesta 

kahdeksaan vuotta ja kaikki haastateltavat kuuluivat ikäryhmään 29-40. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu haastateltavien tiedot (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1: Haastateltavien kotitalousopettajien taustatiedot  

 

 

Opettajista voidaan sanoa, että he ovat oman alansa asiantuntijoita tarkoittaen 

siis, että he ovat opetus –ja kasvatusalan asiantuntijoita. Lisäksi jokainen 

aineenopettaja on oman opetettavan aineensa asiantuntija. Tällöin voidaan siis 

puhua tässä tutkimuksessa tehdyistä haastatteluista asiantuntijahaastatteluina. 

Opettajat on siis valittu haastatteluun heidän institutionaalisen asemansa takia ja 

tietenkin myös siksi, että heidän ammatilliset kokemuksensa ovat tämän 

tutkimuksen aiheena. Asiantuntijahaastattelulla pyritään myös saamaan tietoa 

jostakin historiallisesti ainutkertaisesta tapahtumakulusta tai ilmiöstä. (Alastalo 

M., & Åkerman M., 2010, s. 312.) Kotitalousopettajat edustivat yhtä 

asiantuntijajoukkoa taito –ja taideaineen opettajina, joiden kokemukset 

etäopetuksen järjestämisestä antaa lisätietoa, miten taito –ja taideainetta voidaan 

opettaa etänä.  

 

Koodi Ikä  Koulutus Opetuskokemus Aikaisempaa 
kokemusta 
etäopetuksesta 

O 1  28  Kotitalousopettaja 1 vuosi  Ei  

O 2  29  Kotitalousopettaja 2,5 vuotta  Ei 

O 3  36 Kotitalousopettaja 3 vuotta  Ei  

O 4  28 Kotitalousopettaja 3 vuotta  Kyllä  

O5 40 Leipuri, restonomi,  
ko opettaja  

8 vuotta  Ei  

O 6  40  Kotitalousopettaja 2,5 vuotta  Ei  
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Joidenkin opettajien kohdalla kysyin opetuskoulun sijaintia, mutta tämä ei ollut 

tutkimuksen tulosten kannalta mielestäni merkityksellistä, joten viimeisten 

haastatteluiden kohdalla en enää tätä kysymystä kysynyt. Joidenkin 

haastateltavien kohdalla jotakin kysymyksiä jouduin muokkaamaan 

haastattelutilanteessa esimerkiksi silloin kun kysyttiin etäopetuksen vaikutuksista 

nykyiseen normaaliin lähiopetukseen. Jotkut haastateltavat eivät työskennelleet 

haastattelun toteutuksen aikana koulussa, mutta he olivat opettaneet kevät 

lukukauden loppuun. Tällöin etäopetuksen vaikutuksia lähiopetukseen käsiteltiin 

vain kyseiseltä ajalta ja pohdintaa tuli yleisesti siitä miten tulevaisuudessa he 

toteuttaisivat etäopetusta.  
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5.5 Aineiston ryhmittely ja analysointi   

  

Ensimmäinen lähestyminen aineistoon tapahtui litteroinnin jälkeen 

teemoittelemalla. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan aineistosta voidaan 

nostaa esiin tutkimuskysymysten kannalta olennaisia teemoja tematisoinnin 

kautta. Tämä on vasta analyysin ensimmäinen vaihe, joka auttaa tutkijaa 

hahmottamaan mihin vastauksiin aineisto oikeastaan vastaa. (s. 125).  

 

Toteutin litterointi vaiheessa jo alustavaa teemoittelua, kun kirjasin 

haastateltavien vastauksen aina sen teeman alle johon vastattiin, esimerkiksi 

arviointiin liittyvät vastaukset litteroin arviointi teeman alle. Näin tein jokaisen 

haastattelulitteroinnin kohdalla. Tämä auttoi jo litterointivaiheessa hahmottamaan 

aineistoa ja sen sisältöä. Laadullisen tutkimuksen validiteettia myös lisää että, 

aineiston purkuvaihetta ei eroteta analysoinnista vaan se nähdään osana sitä 

(Nikander, 2010, s. 363).   

 

Litterointi vaiheessa vastaukset kirjattiin tutkimuskysymysten ympärille 

muodostettujen teemojen alle, joita olivat siis etäopetukseen siirtyminen, 

kotitalouden sisältöalueiden siirtäminen etäopetukseen, tehtävien laatiminen, 

viestintäteknologia ja vuorovaikutus sekä arviointi. Nämä teemat pysyivät myös 

analysointi vaiheessa, mutta jotta tutkimuskysymyksiin saatiin syvempää 

tulkintaa, jaettiin nämä teemat vielä pienempiin ryhmiin.  

 

Teemoittelun jälkeen siirryin kuvailemaan aineistoa. Hirsjävi ja Hurme (2011) 

kuvailevat laadullisen aineiston kuvailun olevan perusta analyysille kun se on 

toteutettu niin, että tutkimusaineistossa tulleet ilmiöt sijoitetaan aikaan ja 

paikaan missä ne ovat tapahtuneet. (ss. 145-146.) Tämän toteutin peilaamalla 

aineistoa ja teoriaa toisiinsa.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

6.1  Etäopetukseen siirtyminen  

 

6.1.1 Etäopetus poikkeusoloissa  
  

Kaikissa haastatteluissa kysyttiin ensin yleisiä tuntemuksia etäopetukseen 

siirtymisestä ja opettajat saivat vapaasti kertoa miten opetusta lähdettiin 

toteuttamaan. Ensimmäisissä vastauksissa kävi ilmi, että opettajat kokivat 

epävarmuutta kotitalousopetuksen järjestämisestä ja etäopetuksesta yleisesti. 

Yksi opettaja ilmaisi huolensa oman ammattitaitonsa riittävyydestä ja toisella 

huoli liittyi konkreettisesti kotitalouden opetukseen etänä.  

 

”No se että oli sellanen paine että osaanko tehdä työni oikein tässä 
tilanteessa.”(O1) 
 
--- ei nyt varsinaisesti niiku paniikki mut semmonen niiku totaalinen 
epäusko siihen et mitä hittoa täällä niiku tapahtuu et miten voi niiku 
kotitalouden opettaa niiku etänä---”(O2) 

 

Seuraavissa haastatteluissa käsitellään etäopetukseen siirtymistä ja koululta 

saatuja ohjeistuksia. Otteista huomaa kuinka opettajat joutuivat olemaan 

epätietoisuudessa etenkin etäopetuksen siirtymävaiheessa ja alussa. Tämä 

voidaan selittää koronapandemian aiheuttamasta tilanteessa, jossa koulut elivät 

koko ajan hallituksen ja terveysviranomaisten tietojen varassa ja saadut tiedot 

saattoivat muuttua melkein viikoittain.  

 
”Mul on sellanen käsitys et vahvasti viestittiin siitä, että olkaa yhteydessä 
keskenänne ja jakakaa ideoita ja tietysti välineet eli oppilaille 
mahdollistettiin tietokoneet.” (O1) 
 
”Mut siis jos ihan sitä alkua niin ei siinä ollut mitään tarkkaa ohjeistusta, 
ei ollut edes tarkkaa listaa siitä mitä kanavia käytetään et käytetäänkö 
googlea vai zoomia, ei siis ollut mitään yhteistä linjaa..” (O2) 
 
”Eikä edes sitä ollut siinä parina ekana päivänä kun tieto etäopetuksesta 
saatiin, että pitää päivä kohtaisesti kertoa ohjeet ja sit sun pitää 
ennakkoon miten etäopetus toteutetaan ja että reaaliajassa pitää pitää 
niitä oppitunteja. Tätä emme saaneet tietää siihen alkuun.” (O1) 
 



 
  

  

32 

”Alkuun joo ei ollut mitään muuta ohjeistusta, kun että koneet kaikille ja 
just jotenkin sitä että opettajien täytyy tehdä yhteystyötä ja miettiä niiku 
ne yhdessä. Et kaikki muu tuli todella silleen pienissä paloissa ja 
jatkuvasti ja osa sitten kumos vanhaa ja se oli kyl sellasta aika sekavaa.” 
(O2) 

 

Jotkut opettajat kokivat jäävänsä melko yksin tilanteen kanssa ja näissä 

kommenteissa korostuukin vertaistuen merkitys etenkin kun kyse oli 

poikkeuksellisesta tilanteesta. Haastatteluista kävi ilmi, että opettajat kokivat 

vertaistuen erittäin tärkeäksi. Vertaistuen avulla kotitalouden oppisisällöt saatiin 

muutettua etäopetukseen sopiviksi kun pystyttiin yhdessä pohtimaan mitkä 

käytännöntehtävät olivat toteutettavissa tai miten esimerkiksi palautukset 

hoidettiin.  

 

6.1.2 Koululta saatu tuki  
 

Opetukseen ja opettajien tuntemuksiin vaikutti myös koululta saatu tuki ja 

ohjeistus. Etäkouluun siirryttiin melko nopealla aikataululla ja osa opettajista sai 

kuulla etäkouluun siirtymisestä ensimmäisenä tiedostusvälineiden kautta. 

Kouluissa kuitenkin oltiin varauduttu etäopetukseen siirtymiseen jo edeltävällä 

viikolla ja osa opettajista kertoi valmistelleensa tehtäväpaketteja ennen 

etätyöskentelyyn siirtymistä. Opettajien kokemuksista voidaan kuitenkin 

huomata, että koulut ohjeistivat opettajia hyvin vaihtelevasti. Yksi opettaja kuvaili 

koululta tulleita ohjeita selkeiksi ja jämäköiksi, joka antoi hänelle kuvan, että 

koulun johdossa oltiin reagoitu poikkeavaan tilanteeseen ja hallituksen ohjeisiin 

nopeasti. Toinen opettaja taas kertoi, että koulun rehtori ei reagoinut tilanteeseen 

hänen mielestään tarpeeksi ajoissa.  

 

Kolme opettajaa kertoi myös, että koululta tuli etäopetuksen alkuvaiheessa 

ohjeistus oppilaille annettavien tehtävien määrästä. Kouluissa haluttiin 

poikkeustilanteen takia huomioida entistäkin paremmin oppilaiden hyvinvointi ja 

opettajat kertoivat, että heitä neuvottiin antamasta oppilaille liikaa tehtäviä. 

Kouluista myös ohjeistettiin oppilaita ottamaan edellisellä viikolla koulukirjat 

mukaan ja joidenkin koulujen oppilaat saivat tietokoneet käyttöönsä koulun 

puolesta.  
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6.2  Kotitalousopetuksen sisältöalueet ja tehtävät    

 

6.2.1 Ruoanvalmistustehtävät  

  

Toinen teema haastatteluissa oli kotitalouden sisältöalueet ja etäopetuksessa 

toteutetut tehtävät. Kysymykset koskivat niitä kotitalouden sisältöalueita, joita 

opetettiin kevään aikana etänä. Lisäksi opettajia pyydettiin pohtimaan mitä 

asioita he ottivat huomioon kun näitä sisältöalueita lähdettiin suunnittelemaan 

etäopetukseen. Kaikissa haastatteluissa opettajat nostivat esille, että 

etäopetuksen suunnittelussa yksi tärkeimmäksi asiaksi nousi opetuksen 

maksuttomuuden takaaminen.  

 

“Se mikä oli ehkä haastavaa tota tossa ruoanvalmistuksessa oli että me 
ei periaatteessa voida vaatia että oppilailla olisi itsellään tiettyjä raaka-
aineita käytettävissä niin mä aikalailla painotin sitä, että jos te ette pysty 
tekemään juuri nyt tätä kyseistä ruokaa niin tehkää joku vastaava.” (O1) 
  

 

Ruoanvalmistustehtävien osalta tehtävien suunnittelussa pyrittiin yleisesti, että 

oppilaat voisivat käyttää kotoa jo löytyviä raaka-aneita. Oppilaita myös 

ohjeistettiin mahdollisuuksien mukaan osallistumaan ruoanlaittoon huoltajan 

kanssa. Tehtävien tekemiseen annettiin myös enemmän aikaa. Yleisesti 

opettajat kuitenkin kertoivat, että syyslukukaudella tehtyjä suunnitelmia ei 

jouduttu kovinkaan paljoa muuttamaan, sillä esimerkiksi kirjalliset tehtävät 

pystyttiin siirtämään melko suoraan etäopetukseen. Wedermeyerin (1981) 

teorian mukaan etäopetuksen järjestäminen ei välttämättä eroakkaan paljoa 

lähiopetuksesta (s. 36). Kotitalouden osalta täytyy kuitenkin ottaa huomioon 

aineen luonne taito –ja taideaineena. Kaikkia kotitalouden sisältöalueita ei pysytä 

siirtämän täysin sellaisenaan etäopetukseen.  

 

Haastatelluiden opettajien välillä oli vaihtelevuutta itse opetuksen toteutuksessa. 

Sisältöalueista ja syksyllä valmiiksi suunnitelluista tehtävistä jouduttiin karsimaan 

käytännöntehtäviä tai rakentamaan tehtäväpaketteja esimerkiksi niin, että 
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oppilaat saivat valita kolmesta tehtävästä kaksi. Tehtävät oli rakennettu siten, että 

jos oppilailla ei ollut mahdollisuutta toteuttaa käytännön tehtäviä, hän sai 

suorituksen tekemällä kirjalliset tehtävät. Tässä tulee esille Wedermeyerin (1981) 

määritelmä etäopetuksen järjestämisestä niin, että siinä otetaan huomioon 

opetuksen saavutettavuus. Kotitalousopetuksen järjestämisessä etänä tämä 

tarkoittaa, että tehtävät täytyvät olla sellaisia, että oppilas ei joudu itse 

hankkimaan materiaaleja osallistuakseen opetukseen.  

 

6.2.2 Muut tehtävät  
 

Ruoanvalmistustehtävien lisäksi etäopetuksen aikana käytiin läpi kotitalouden 

sisältöalueista vaatehuolto, kodinylläpito ja kuluttajuuteen liittyvät teemat.  

Vaatehuollon tehtävät olivat opettajien mukaan helposti toteutettavissa, sillä 

samoja käytännön harjoituksia oppilaat pystyivät tekemään kotonakin. Yksi 

esimerkki oli paidan silittäminen, johon yksi opettaja osallistui videopuhelun 

välityksellä. Kodinylläpidon tehtävistä haastateltavat nostivat esille muun muassa 

jääkaapin siivoamisen ja biojätteiden seuraamisen päiväkirjan avulla. Erilaiset 

uudet kuluttajuuden muodot tulivat esille yhden opettajan toteuttamassa 

harjoituksessa, jossa 

opeteltiin nettiruokakaupan käyttöä budjetoimalla arkiruokaostoksia viikon ajalle 

ja pohtimalla perusteluja tehdyille päätöksille.  

 

Kaikki opettajat käyttivät jossain määrin valmiita opetusmateriaaleja opetuksen 

toteuttamisessa. Haastatteluissa kysyttiin tarkemmin myös hakivatko opettajat 

jostain muista lähteistä materiaaleja tai ideoita kotitalouden tehtäviin. Yksi yleinen 

vastaus oli kotitalousopettajille suunnattu Facebook-ryhmä, jossa opettajat 

jakoivat toteuttamiaan tehtäviä. Näitä tehtäviä osa haastateltavista käytti omassa 

opetuksessaan muokkaamalla niitä oman opetusryhmänsä tarpeisiin. Kaksi 

opettajaa mainitsivat myös WWF:n materiaalit, joita he hyödynsivät Ekokokki-

kurssilla. Lisäksi mainittiin Ylen:n tuottamat sisällöt. 

 

 

6.2.3 Oppilaiden motivointi  
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Kotitalousopetuksessa, niin kuin opetuksessa yleisesti, opetuksen suunnittelussa 

mietitään miten oppilaat saataisiin motivoitua opetukseen. Yleisesti voidaan 

sanoa haastatteluiden vastauksista, että etäopetusjaksona opettajat eivät 

kokeneet tätä haasteelliseksi, vaikka etäopetuksen aikana oppilaiden vastuu 

korostui ja mahdollisiin poissaoloihin oli matalampi kynnys. Opettajat kuitenkin 

kertoivat, että koronan aiheuttaman etäopetusjakson aikana he halusivat 

motivoida oppilaita antamalla heille mahdollisimman paljon palautetta ja sitä 

pyrittiin antamaan mahdollisimman reaaliajassa. Palautetta ei kuitenkaan pystytty 

aina antamaan nopeasti ja välillä oppilaat joutuivat odottamaan vastausta 

pidemmänkin aikaa. Välittömän palautteen saaminen kuitenkin kuuluu taidon 

oppimisen prosessiin, sillä se aktivoi ja antaa suuntaa oppilaalle. (Rantanen & 

Palojoki, 2015, s. 75.) Etäopetuksen aikana ei pystytty siis täysin täyttämään 

Peruopetussuunnitelman (2014) vaatimusta, että oppilaan pitäisi saada 

oppimisestaan palautetta samanaikaisesti oppimisen kanssa, ei pystytty täysin 

toteuttamaan etäopetusjakson aikana.  

 

“--itekkin yritin aina laittaa aika nopeesti sitä palautetta niille jotka oli 
tehny hyvin ni hyvää palautetta.--” (O3) 

 
 

 

Tehtävien osalta kaikki opettajat pyrkivät, että kirjallisissa tehtävissä olisi 

materiaalina videoita ja kuvia. Kotitalousopettajat olivat hyvin tietoisia, että 

muissa oppiaineissa oppilailla oli paljon teoreettista lukemista ja tehtäviä, joten 

he pyrkivät tasoittamaan oppilaiden taakkaa tekemällä kotitalouden tehtävistä 

mahdollisimman monipuolisia. Opettajat pohtivat haastatteluissa, että 

kotitalousoppiaineen käytännönläheisyys koettiin myös motivoivana.  

 

 

“Et mä veikkaan, ja et mitä oppilaat sanoikin et niitä oli kiva tehdä et kun 
ei tarvinnut koko ajan istua koneella. Et se ruoan valmistus oli tosi kivaa. 
Että itse se käytännön läheisyys itsessään jo motivoi. Ja sitten toki yritin 
antaa sellasta kannustavaa palautetta ja ylipäätään että antaa palautetta 
niistä niiden tekemistä tehtävistä.” (O1) 
 
”Mä ainakin ite koin, että kun anto niistä töistä kirjallista palautetta ja mun 
mielestä ainakin muut kotitalousopettajat sitoutu siihen aika hyvin et 
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annettiin silleen aika tasapuolisesti sitä, niin sitä huomas et se ainakin 
motivoi niitä oppilaita tai ainakin niitä jotka halus pärjätä siinä 
oppiaineessa.” (O2) 

 

 
 

 

 

6.3  Viestintäteknologia etäopetuksessa  

 

6.3.1 Erilaisten viestintäpalveluiden käyttö  
 

 

Opettajat käyttivät eri palveluiden alustoja opetuksen järjestämisessä ja tehtävien 

palautuksissa. Yleisin alusta oli Googlen oma Classroom, jossa opetuksen 

aikana myös pidettiin yhteyttä oppilaisiin. Lisäksi yksi opettaja käytti Microsoftin 

Teams Office-alustaa. Normaalissa lähiopetuksessa ollutta Wilma-

viestintäpalvelua käytettiin myös etäopetuksen aikana. Näiden eri alustojen 

käyttö vaati joiltakin opettajilta uuden opettelua ja tässäkin osassa vastauksia 

nousi esille vertaistuen merkitys.  

 

“Meistä kolmesta kolleegasta yks on ollu Teamsi Office maailmassa jo 
tosi tuttu (Microsoft Teams-sovellus) ja mullekkin se oli siis tuttu mut ei 
ihan niin tuttu ja kolmannelle kolleegalle se ei ollu tuttu, mut me päätettiin 
et me tehään kaikki yhdessä et kaikki tehtävät mitä tehdään niin me 
luotiin Teamsiin sellanen alusta.” (O5) 

 

Alustojen käytössä myös oppilaiden taitojen kohdalla ilmeni puutteita, mutta 

suurimmaksi osaksi oppilaat osasivat käyttää opetuksessa käytettyjä alustoja. 

Ongelmat käytössä liittyivät tekstitiedostojen avaamiseen ja oppilaista 

riippumattomiin tekijöihin kuten Internet-yhteyteen. Yksi opettaja kertoi, että 

etäopetuksen aikana osa oppilaista joutui käymään koulunpihalla päivittämässä 

koulusta saadun kannettavan tietokoneen mikä vaikutti opetuksen järjestämiseen 

aikataulun mukaisesti. Etäopetuksen edetessä osa opettajista kertoi, että 

tiedostojen ja kuvien liittämiseen tehtiin erillinen ohje, jotta kaikkien palautukset 

saatiin onnistumaan.  

 

”Sielä Classroomissa oli joidenkin kanssa se ongelma että kun sen 
tehtävänannon laitto niiku suoraan siihen tehtävän kohdalle niin kaikki 
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näki sen mutta jos laitto sen edellisenä tiedostona sen tehtävän annon 
niin osa ei osannu avata sitä ja katsoa sieltä. Ja sitten valokuvien 
liittäminen oli jollain vaikeeta että siihen piti laittaa erillinen ohje tai 
video.” (O3) 

 

 

 

 

6.3.2  Videopuhelut etäopetuksessa   
 

Eniten vaihtelevuutta opettajien viestintäteknologian käytössä ilmeni 

videopuheluiden käytössä. Videopuhelut koettiin osittain liian haastaviksi 

järjestää niin, että koko kotitalouden ryhmä olisi osallistunut samaan 

videopuheluun. Opettajat kokivat, että etäopetuksen ja muun opetustyön 

järjestämisessä oli jo niin paljon tehtävää, että videopuheluiden järjestäminen ei 

olisi heiltä enää onnistunut.  

 

Osa opettajista järjesti opetuksen niin, että lukujärjestyksen mukaan aloitetiin 

kotitalouden oppitunti yhteisellä avauksella, jossa opettaja kävi läpi päivän aiheen 

ja kertoi ohjeet tehtävien tekoon. Yleisesti videopuheluiden järjestäminen voidaan 

liittää Holmbergin (1978) teoriaan didaktisesta vuoropuhelusta, jossa oppimisen 

edellytyksenä pidetään hyvää etävuorovaikutusta.  

 

Yksi tapa järjestää opetusta videopuheluiden avulla oli käyttää kolmen tunnin 

oppitunnista ensimmäinen teoriaan ja loput kaksi tuntia oppilaat saivat 

työskennellä itsenäisesti. Tänä aikana opettaja oli tavoitettavissa käytettävän 

alustan chatti-toiminnon (reaaliaikaista keskustelua) kautta. Tämän kaltainen 

kuvailu etäoppitunnin kulusta muistuttaa paljon lähiopetuksen kotitaloustuntia.  

 

“Meillä oli koko oppitunnin ajan käytössä chatti yhteys Google 
hangoutsilla ja siel saatto pyytää semmosta pika-apua et jos ei vaikka 
saanu jotain tiedostoa auki tai jos ei ymmärtäny jotain tehtäväantoa tai sit 
mä saatoin pitää sielä semmosen videoalotuksen että ”hei kaikki täällä 
tänään opiskellaan kuluttajataitoja..” ja sitten näytin missä se se 
tehtäväpatteristo tai tehtävälista on sielä Google Classroomissa” (O4) 
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Haastatelluista opettajista kolme käytti kotitalouden käytännöntaitojen 

opettamisessa videopuheluita. Niiden opettajien kohdalla, jotka eivät käyttäneet 

opetuksessa lainkaan videopuheluita, tai käyttivät sitä vain yleiseen 

yhteydenpitoon, oppilaat antoivat palautetta, että opetuksellisesti olisi tehnyt 

mielekkäämmän jos opettaja olisi näyttänyt käytännöntaitoja videopuhelun 

välityksellä.   

 

Ne opettajat, jotka taas käyttivät videopuheluita niin teoria-asioiden 

opettamisessa kuin käytännönopetuksessa, kokivat videopuhelut toimiviksi. Yksi 

opettaja kertoi kokemuksistaan opettaessaan vaatehuoltoa. Haastattelussa hän 

näytti kuinka videopuhelun välityksellä käytiin oppilaiden kanssa läpi silitysraudan 

käyttöä ja erilaisia puhdistusaineita. Opettaja oli tätä ennen pyytänyt oppilaita 

etsimään silitysraudan ja –laudan ja sitten pyytänyt oppilaita kuvaamaan videon, 

missä he silittävät paitaa. Näin taidon opettaminen saatiin onnistumaan myös 

etäopetuksen aikana.  

 

Etäopetuksessa käytetty videopuhelu toi myös uudenlaisia ilmiötä opetukseen. 

Ne opettajat jotka olivat käyttäneet opetuksessa videopuheluita, kertoivat että 

oppitunnista jäi enemmän aikaa opetettavan asian läpikäymiseen kun oppilaat 

eivät olleet keskenään vuorovaikutuksessa, jolloin häiriköivää käyttäytymistä ei 

ollut. Tämän koettiin auttavan etenkin hiljaisempia oppilaita ja niitä joilla 

keskittyminen lähiopetuksessa on haastavaa. Seuraavassa sitaatissa opettaja 

kertoo, miten hän koki etäopetuksen vaikutuksen juuri hiljaisempiin oppilaisiin 

oman opetettavan ryhmänsä kohdalla. Samankaltaisia kokemuksia tuli myös 

muilta opettajilta.  

 

”Ja sitten se tuli tosi monella oppilaalla justiinsa että varsinkin näillä 
hiljaisilla ja rauhallisilla jotka oikeasti haluais oppia, mut kun ei se vaadin 
kun sen yhen chättääjän (meluisan) sielä luokassa ni se on jo menetetty 
peli. Nyt kun mä tässä kerron (viitaten videoyhteyteen) asian niin kun se 
on ni pysty keskittymään ihan suoraan niiku siihen asiaan ihan kaikissa 
oppiaineissa. Moni sanoi että siitä oppii jopa enemmän kun ei ollu sitä 
häiriötekijää. Et tässä etäjaksossa oli ne jotka kärsi ja sit tässä oli ne 
jotka myöskin voitti, koska se sopi tosi hyvin” (O5) 
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6.3.3 Vuorovaikutus etänä  
 

Opetusta kutsutaan etäopetukseksi kun opettaja ja oppilas ovat fyysisesti 

eripaikoissa. Tämä vaikuttaa siihen, miten oppilas ja opettaja kommunikoivat ja 

toteuttavat joka päiväistä vuorovaikutusta. Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista oli 

selvittää, miten opettajat kokivat etäopetusjakson vaikuttaneen 

vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa. Aineistosta saatujen tulosten perusteella 

kokemukset olivat melko erilaisia. Tähän vaikutti selkeästi miten opettajat olivat 

toteuttaneet opetustaan ja miten paljon esimerkiksi videopuheluita he käyttivät 

opetuksessa. Selkeästi ne opettajat, jotka käyttivät videopuheluita opetuksessa, 

kokivat olevansa lähemmässä yhteydessä oppilaisiinsa verrattuna niihin 

opettajiin jotka eivät käyttäneet videopuheluita. Haastatteluaineistosta käy ilmi 

Rantasen ja Palojoen (2015) tekemät havainnoit, että etäopetus verkossa ei voi 

täysin korvata opettajan ja oppilaan lähivuorovaikutusta (s. 90).  

 

Omasta mielestäni se etäopetus ei ole yhtä välitöntä kun se luokassa 
tapahtuva opetus että mä koe että oppilaita pääsee lähemmäs saa 
opettaa läsnä olevana.” (O2) 
 
 
“Tokihan se on aina sellasta nuorten kaa semmosta keinotekoista kun sä 
yrität siinä videolla aktivoida heitä et se haastaa sitä vuorovaikutusta mut 
ehkä sit kun siihen oli tullu sellanen tuttuus ja se oli alkanut tulemaan 
silleen normaaliksi heille niin ehkä enemmän he alko tuoda sitä omaa 
persoonaa esille ja se helpottu.” (O4) 
 

 
“Ja sit ehkä se vuorovaikutus niin on se sit paljon raskaampaa ja sitten 
tavallaan kun hirveesti niitä kanavia et just sit jos ei oo vaikka Wilmaa 
kattonu vaikka pariin tuntiin kun oot ollu Classroomissa ja sähköpostia 
oot kattonu niin jos oot kiireellisen viestin laittanu Wilmaan ja sit et oo 
ehtiny tai muistanu kattoo sitä  kun sul on ollu muuta niin sit semmosia 
harmillisia tuli välillä et joku on joutunu odottaa jotain vastausta sielä pari 
tuntia eikä se oo saanu sitä. Et on se paljon raskaampaa se 
vuorovaikutus.” (O3) 

 
 

Vuorovaikutuksen laatuun ja oppilaiden kanssa saatuun yhteyteen vaikutti myös 

miten etäopetusjakso sijoittui kouluvuoteen. Osa opettajista nosti esille 

oppilaantuntemuksen, joka oli jäänyt vähäiseksi, koska etäopetukseen siirryttiin 
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juuri kun opetus olisi alkanut uuden ryhmän kanssa tai oppilaiden kanssa oli 

ehditty olla etäopetuksessa kevään aikana vain muutama kuukausi.  

 

“Mulla ainakin ei ollu niin tuttuja ne oppilaat niin mulla jäi kyl muutamat 
tosi etäiseksi et joutu tosi paljon miettii ja yhdistää sitä nimee ja namaa et 
kuka tää nyt oli. (O3) 

 

Opettajat pitivät oppilaisiin yhteyttä myös soittamalla heille henkilökohtaisesti. 

Osa opettajista soitti oppilaille vain kerran etäopetusjakson aikana ja osa 

useamman kerran. Soittaminen tapahtui joko videopuheluiden välityksellä tai 

puhelimella. Opettajilla oli erilaisia kokemuksia tämän kaltaisesta 

yhteydenpidosta.  

 

--mäkin otin tavaksi et kun mulla jäi esimerkiksi seiskoilta ja multakin kun 
mulla sit jäi sitä semmosta niin sanotusti tyhjää aikaa kun oppilaat ei ollu 
vielä palauttanut tehtäviä ni sit mä tein ihan soittokierroksen et mä aina 
systemaattisesti soitin.” (O5) 

 

Yksi esimerkki oppilaan kanssa käydystä hyvinkin intensiivisestä 

yhteydenpidosta oli puhelin keskustelu, joka kesti yli tunnin. Haastattelussa 

pohdimme yhdessä kyseisen opettajan kanssa kuinka etäopetusjakso saattoi 

myös lisäsi oppilaiden tarvetta puhua kahden kesken opettajan kanssa. Toisaalta 

voidaan siis sanoa, että etäopetuksen aikainen yksilöllinen vuorovaikutus 

lisääntyi joidenkin oppilaiden kohdalla.  

 

Videopuheluissa koko opetusryhmän ollessa paikalla, koetiin haittaavaksi 

tekijäksi kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen puute kun oppilaat eivät 

halunneet pitää omia kameroitaan auki. Opetustilanteessa oppilaat siis näkivät 

opettajan, mutta opettaja ei nähnyt oppilaita. Opettajalla ei siis välttämättä ollut 

varmuutta siitä, kuuntelivatko oppilaat tai olivatko he oikeasti edes paikalla 

opetuksen aikana. Oppilailla oli siis suurempi vastuu omasta oppimisestaan kun 

opettaja ei voinut kontrolloimassa oppilasta. Wedermeyerin (1981) mukaan 

etäopetuksessa korostuukin oppilaan oma vastuu.  

 

”Joo siis sillon kun me kahden kesken soitettiin niin kyl me sillon pidettiin 
kameraa auki. Mut he ei halunnu sitä siihen ryhmäkeskusteluun. Et se 
olis helpompi jos sinne sais sen asetuksen että näkyis vaan opettajalle 
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niin silloin opettaja myöskin näkis että se on sielä toisessa päässä että ei 
nukahda.” (O5) 

 

Kotitalouteen kuuluva ryhmätyöskentely jäi etäopetuksessa luonnollisesti melko 

vähäiseksi, vaikkakin opettajat kertoivat, että he teetättivät oppilailla 

projektiluontoisia paritehtäviä. Lisäksi vuorovaikutusta oppilaiden välillä 

toteutettiin jaettavien tiedostojen avulla niin, että oppilaat jakoivat tehtävänsä 

alustoille muiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Koulupäivien aikana oppilaat 

myös tapasivat toisiaan ja tekivät esimerkiksi luontoretkiä yhdessä.  

 

“Kaikki oppilaat tuli samaan keskusteluun Google Hangoutsin kautta. Siinä 
mä selostin, miten me voitas vielä harjotella niitä yhteistyö –ja 
vuorovaikutustaitoja vähän enemmän niin he sain sellaisen ryhmätyön 
tehtäväksi eli sellaisen siivousryhmätyön että jokaisella ryhmällä oli oma 
teema, esim. imurointi tai wc-pesu tai jotain tällaista, joista heidän piti 
tehdä esitys niiku muille. Sit siinä oli tietyt arvointikriteerit.” (O1) 

 

6.4 Arvioinnin toteutus  

 

Yleisesti opettajat kokivat arvioinnin toteuttamisen hyvin erilaiseksi ja ajoittain 

haastavaksi etäopetusjakson aikana. Yksi opettaja kuvaili arvioinnin antoa näin:  

 

”Ainakin puhuttiin tosi paljon siitä, että sitä formatiivista arviointia eli sitä 
jatkuvaa ohjaavaa arviointia piti antaa. Piti pitää oppilaat ajan tasalla 
heidän työskentelynsä arvioinnista ja sitten sitä summatiivista arviointia 
eli siis siitä, että mikä numeroarvosana annetaan, että etäopetus ei sais 
vaikuttaa tai että sille pitää olla niiku perustelut ja syyt että jos se olis 
vaikuttanut laskevasti” (O2) 

 
 

Etäopetuksen aikana arviointia toteutettiin muun muassa pisteyttämällä annettuja 

tehtäviä. Yksi opettaja kertoi käyttäneensä Google Classroomissa ollutta 

ominaisuutta, jossa alustalle vietyjä tehtäviä pystyi pisteyttämään. Kun 

etäopetusjakso oli lopussa ja kevään osalta piti toteuttaa arviointi, oli alustalta 

helppo nähdä kunkin oppilaan kohdalta mitä tehtäviä oli tehty ja miten. Tällä 

tavalla arviointi oppilaiden tiedonhallinnallisia taitoja. Kaikki opettajat pyrkivät 
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olemaan arvioinnissa mahdollisimman oikeudenmukaisia ja reiluja. Yksi opettaja 

kommentoi toteuttamaansa arviointia seuraavasti:  

 

”Tehtiin heille aina selväks,i että ei ole, et sä et ansaitse parempaa 
arvosanaa sillä et sä teet joka kerta ruoanvalmistustehtävän vaan että 
nää kaikki on niin sanotusti saman arvoisia.” (O5) 

 

Kuten muissakin opetuksen ulottuvuuksissa, myös arvioinnissa korostui 

vertaistuen tärkeys. Opettajat kuvasivat, kuinka muiden kotitalousopettajien 

kanssa jaettiin tietoja ja näkemyksiä oppilaan taidoista ja tehtävien tekemisestä 

kun sama oppilas oli ollut toisenkin kotitalousopettajan opetuksessa.  

 

”Joo siis kyllä toi yks ulottuvuus (yhteistyö –ja vuorovaikutustaidot) jäi 
ihan kokonaan arvioimatta -- Mut siis yleisesti se arvointi et se oli vaan 
pakko hyväksyä et sitä ei pystyny arvioimaan mut mun mielestä meillä 
meni tosi hyvin se arviointi et me kaikki kotitalousopettajat jotka ehkä 
opetetaan samojakin oppilaita niin puhuttiin ja jaettiin sitä omaa 
näkökulmaa ja yhdessä mietittiin niitä arvosanoja (O3) 

 

Etäopetusjakson aikana yhteistyö –ja vuorovaikutustaitoja ei pystytty 

luonnollisesti arvioimaan samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. Opettajat olivat 

kuitenkin löytäneet erilaisia tehtävämuotoja, joiden avulla näitäkin taitoja 

pystyttiin arvioimaan. Edellä kuvattu parityönä toteutettu projektityö oli yksi 

tällaisista yhteistyötä mittaava tehtävä. Toinen esimerkki on Google Forms-

palveluun tehty lomake, jossa oppilaat toteuttivat itsearviointia, joka sitten toimi 

opettajan toteuttaman arvioinnin pohjana.  

 

Arvioinnin haasteena oli myös oppilaiden mahdollisen vilpin tunnistaminen 

tehtävien toteutuksessa. Esimerkkinä haastatteluissa nousi leipomistehtävä, 

jossa oppilaiden piti tehdä mustikkapiirakka ja arviointi toteutettiin oppilaan 

ottaman kuvan perusteella. Yhdessä tapauksessa oppilas jäi kiinni plagioinnista 

kun kuva oli otettu suoraan netin kuvahausta.  

 

Käytännöntehtävien toteutus perustui myös pitkälti oppilaiden ottamiin kuviin. 

Kaikki haastatellut opettajat olivat käyttäneet kuvia arvioinnin perusteena. Kuvia 

otetiin työskentelyvaiheista, valituista työvälineitä ja valmiista lopputuloksesta.  
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”No se oli ehkä just sillain haaste niin kuin kaikissa taito –ja taideaineissa 
että miten pystysi arvioimaan sitä käytännön työskentelyä. Että aika 
usein ne mitä sitten näki oli kuva siitä valmiista ruoasta, mikä antaa 
jonkinlaisen kuvan mutta ei tietenkään itse käytännön työskentelystä 
minkä takia mä lisäsin sinne niitä vaiheita, että ota kuva myös 
valitsemistasi työvälineistä tai siivouksen yhteydessä” (O1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida siinä toteutetun 

aineistonkeruumenetelemän laadukkuuden perusteella. Laadukas 

haastatteluaineisto pystytään keräämään kun kaikkia tutkimuksen osallistujia on 

haastateltu samalla haastattelurungolla. Tutkijan kuitenkin varautua mahdollisiin 

lisäkysymyksiin, joita hänelle saattaa haastattelun aikana herätä. (Hirsjärvi, S. & 

Hurme, H., 2011, s. 184.) Tämän tutkimuksen haastattelu toteutettiin 

mahdollisimman hyvin näiden kriteereiden mukaan. Kaikkien haastattelujen 

aikana esitetiin lisäkysymyksiä kun haluttiin saada tarkennusta haastateltavan 

vastaukseen. Haastateltavat kysyvät itse tarkennuksia, jos he eivät ymmärtäneet 

kysymystä. Haastattelujen aikana haastattelu rungosta poikettiin kuitenkin välillä, 

koska haastateltavat vastasivat ennenaikaisesti tutkijan suunnitelmiin 

kysymyksiin.  

 

Tutkimus toteutettiin yksilöhaastatteluina. Yksilöhaastatteluiden 

vuorovaikutustilanne eroaa ryhmähaastatteluista ja ne tuottavat erilaista 

aineistoa. Yksilöhaastattelussa tutkija saa aineistoksi haastateltavan 

henkilökohtaisia käsityksiä ja näkemyksiä. Yksilöhaastattelu myös rakentuu 

vahvasti tutkijan esittämien kysymysten varaan.  
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Ryhmähaastattelussa osallistujat jakavat kokemuksiaan ja mielipiteitään 

yhteisesti. Ryhmä haastelluissa luodaan ryhmän kollektiivista identiteettiä, joka 

perustuu yhtenäisiin kokemuksiin. Ryhmähaastattelussa on helpompi tehdä 

kriittisiä johtopäätöksiä yhteiskunnallisista ilmiöistä kollektiivisiin kokemuksiin 

viitaten. (Pietilä, 2010, s. 183.) Kuitenkin ryhmädynamiikka voi estää opettajia 

puhumaan henkilökohtaisista kokemuksistaan, koska saattavat väheksyä tai 

verrata omaan suorittamista ryhmään. Tämän tutkimuksen kannalta oli tärkeää, 

että opettajat kokivat pystyvänsä jakamaan kokemuksiaan avoimesti ja 

kertomaan kohtaamistaan haasteista, vaikka nämä joutuivatkin tarvittavan taidon 

tai etäopettamisen kokemuksen puutteesta. 

 

 

Haastattelut olisi voinut järjestää myös niin, että haastateltavat olisivat saaneet 

tutustua haastattelurunkoon etukäteen, jolloin he olisivat voineet valmistautua 

haastatteluun paremmin. Opettajat kuitenkin tiesivät haastattelun teemat 

etukäteen, jolloin he pystyivät palauttamaan mieleensä kokemuksiaan 

etäopetusjaksosta.  

 

Yksilöhaastatteluun vuorovaikutukseen voi vaikuttaa haastattelijan reaktiot, 

eleet, ääntelyt ja jopa kasvon ilmeet saattavat vaikutta haastateltavien 

vastauksiin.  (Ruusuvuori, 2010, s. 228). Opettajien vastauksiin saattoi vaikuttaa 

se että he haluavat antaa tutkijalle mieleisiä vastauksia. Pyrin haastatteluissa 

pysymään tutkijan roolissa, mutta haastateltavien vastauksiin saattoi vaikuttaa 

se, että haastattelijat tiesivät tutkijan taustan kotitalousopettajaopiskelijana.  
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8 Pohdintaa 

 

Covid-19 viruksesta seurannut pandemia ja tästä alkanut etäopetusjakso asetti 

kotitalousopettajat, ja muutkin opettajat, aivan uudenlaiseen tilanteeseen, jossa 

hyvin lyhyellä aikataululla heidän piti siirtyä opettamaan etänä. Opettajat joutuivat 

rakentamaan opetuksen viestinteknologian varaan ja samalla he joutuivat 

miettimään, miten taitoainetta voitaisiin opettaa ilman aineeseen kuuluvaa 

vuorovaikutuksellisuutta ja lähikontaktia. Videopuheluiden välityksellä pidettiin 

yhteyttä oppilaisiin ja pidettiin niin teoriatunteja kuin käytännönharjoituksia.   

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien kokemuksia 

kotitalouden opetuksesta etänä. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella 

voidaan sanoa, että haasteltujen opettajien kokemukset olivat melko 

samanlaisia, koskien itse etäopetuksen järjestämistä. Aineistosta kuitenkin löytyi 

eroavaisuuksia viestintäteknologian käytössä ja toteutettujen tehtävien osalta. 

Opettajat kokivat työmäärän lisääntyneen etäopetusjakson aikana, koska 

esimerkiksi kirjallisten palautteiden antaminen jokaisesta tehtävästä vei paljon 

aikaa.  

 

Koulut joutuivat seuramaan koko kevään ajan koronatilannetta ja päätös 

etäopetukseen siirtymisestä tulikin melko nopealla aikataululla. Opettajat olivat 

huolissaan kotitalousopetuksen järjestämisestä ja oman ammattitaidon 

riittävyydestä, mutta yleisesti opettajat suhtautuivat yllättävään tilanteeseen 

rauhallisesti. Tärkeänä koettiin, että oppilaat saavat laadukasta opetusta 

poikkeustilanteesta huolimatta.  

 

Tutkimuksen valmistumisen aikana koronapandemia ei ole näyttänyt hiipumisen 

merkkejä. Monissa työpaikoissa ollaankin jouduttu tekemään etätöitä jo 

pidemmän aikaa. Myös osa oppilaista on joutunut takaisin etäopetukseen, kun 

koronatapauksia on ilmennyt kouluissa.  Tulevaisuudessa joudutaankin 

pohtimaan, kuinka etäopetusta pysytään järjestämään niin, että opetus pysyy 

laadukkaana. Opettajien hyvinvointia tulisi myös tutkia, sillä työ voidaan kokea 
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raskaaksi, kun osa oppilaista voi olla etäopetuksessa karanteenin takia ja osa 

normaalissa lähiopetuksessa.  

 

Etäopetuksessa kotitalousopetuksen vuorovaikutuksellisuus ja käytännöntaitojen 

opettaminen muuttavat muotoaan, jolloin myös arviointia joudutaan miettimään 

niin, että taidon opettamisen eri osa-alueet otettaan huomioon. Tulevaisuuden 

muuttuessa yhä epävakaammaksi muun muassa ilmastonmuutoksen myötä, 

opetusta voidaan joutua siirtämään yhä enemmän etäyhteyksien varaan.   
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LIITE 1 

 

Haastatteluiden toteutus    
 

Tämän tutkimushaastattelun tarkoituksena on kartoittaa kotitalousopettajien 

kokemuksia opetuksen järjestämisestä etäopetuksena. Tutkimus liittyy 

koronapandemian aiheuttamaan etäkoulujaksoon, jolloin Suomessa koulut 

siirtyivät etäopetukseen aikajaksolla 16.3.- 14.5.2020. Tänä aikana suurin osa 

opetuksesta järjestettiin etänä viestintäteknologioita hyväksikäyttäen.  

 

Tämän haastattelun tarkoitus on siis kuulla opettajien mielipiteitä ja tuntemuksia 

etäopetuksen järjestämisestä, etätehtävien laatimisesta ja etäopetuksen 

vaikutuksista arviointiin.  

 

Analyysin ja tutkimuksen valmistuttua videonauhoitteet tuhotaan. Videoista 

litteroidaan ääni ja aineistosta ei voi tunnistaa yksittäisiä haastateltavia, joten 

anonymiteetti on turvattu. Aineisto tulee vain tämän tutkimuksen käyttöön.  
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HAASTATTELU  

TAUSTAKYSYMYKSET 
 
Ikä  

Koulutus 

Opetuskokemus aikaisemmin 

Onko koulussa muita kotitalousopettajia (vertaistukea)   

Onko aikaisempaa kokemusta etäopetuksesta  

 

TEEMAT JA KYSYMYKSET    

 

Teema 1: Etäopetukseen siirtyminen (etäopetusjakso 16.3.-14.5.2020) 

1. Kun koulussasi siirryttiin etäopetukseen, minkälaisia tuntemuksia sinulla 

oli ensimmäisenä? 

2. Saitko tukea opetuksen järjestämiseen koulustasi? Jos sait, minkälaista? 

3. Saitko vertaistukea? Jos sait, miten koit vertaistuen?  

 

 

Teema 2: Kotitalouden sisältöalueet etäopetuksessa  

1. Mitä perusopetussuunnitelman mukaisia sisältöalueita opetit 

etäkoulujakson aikana?  

2. Miten koit näiden sisältöalueiden siirtämisen etäopetukseen 

lähiopetuksesta? 

3. Kotitalousaineen opettamiseen kuuluu olennaisesti opettajan hiljaista 

tietoa ja taitoa. Miten koit tämän tuomisen näkyväksi oppilaille 

etäopetuksessa?  

4. Mitkä ovat mielestäsi kotitalousopetuksessa keskeiset opittavat tiedot ja 

taidot. Mitä on mielestäsi erityisesti etäopetuksessa otettava huomioon, 

jotta nämä saavutetaan?  

 

 

 

Teema 3: Etätehtävien laatiminen ja tekeminen 
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1. Minkälaisia kotitaloustehtäviä toteutit oppilaillesi?   

2. Miten koit tehtävien laatimisen? Minkälaisia asioita otit huomioon 

tehtävien laatimisessa?   

3. Mistä hait ideoita tehtävien tekemiseen? 

4. Minkälaisia motivointikeinoja käytit?  

5. Miten oppilaat suorittivat tehtävät ja miten palautus hoidettiin?  

6. Millaisilla perusteilla valitsit työmenetelmät?   

7. Jos opetit jotain muuta ainetta etänä, koitko eroja näiden aineiden 

opettamisessa? 

8. Miten OPS tai koulu OPS vaikutti tehtävien laatimiseen? 

9. Tuliko oppilaita tai vanhemmilta palautetta anneituista tehtävistä (tai 

opetuksesta muuten? 

 

Teema 4: Viestintäteknologian käyttö  

1. Minkälaisia viestintäteknologisia välineitä käytit opetuksessa? 

2. Miten arvioisit opetuksen onnistuneen näiden välineiden avulla? 

(paraniko käyttö ajan kuluessa, otitko uusia välineitä käyttöön)  

3. Miten oppilaat osasivat käyttää työskentelyvälineitä ja ilmenikö 

käyttötaidoissa puutteita/haasteita? 

4. Miten olet ennen käyttänyt viestintäteknologiaa tai muita digityökaluja 

opetuksessasi?  

5. Oletko käyttänyt etäopetusjakson jälkeen viestintäteknologiaa? 

(enemmän kuin ennen, vähemmän, eri tavalla)  

 

Teema 5: Viestintäteknologia ja yleinen vuorovaikutus  

1. Miten toteutit vuorovaikutuksen oppilaiden kanssa (viestintäteknologia)  

2. Miten etäyhteydenpito vaikutti vuorovaikutukseen? Huomasitko eroja 

lähiopetukseen/normaalioloihin?  

3. Vaikuttiko opetuksen järjestäminen etänä omaan vuorovaikutukseesi 

oppilaittesi kanssa?  

4. Miten kommunikointi kodin kanssa sujui? Minkälaisia viestintävälineitä 

käytit?  
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Teema 6 Etäopetuksen vaikutus arviointiin  

1. Miten etäopetusjakso vaikutti mielestäsi arviointiin? Käydään läpi kolme 

arvioitavaa aluetta:  

a. Käytännön toiminnan taidot  

b. Yhteistyö –ja vuorovaikutustaidot  

c. Tiedonhallintataidot  

 

2. Etäkoulujakso osui juuri keväälle ja päättöarvioinnin kohdalle. Oliko 

sinulla opetettavana yhdeksäsluokkalaisia, jos oli, vaikuttiko 

etäkoulujakso heidän arviointiinsa? Jos vaikutti, miten?  

 

3. Mitä muuta sinulla jäi mieleen arvioinnin toteutuksesta?  

 

Lopuksi  

1. Yleinen ennakkoluulo on, että digivälineitä tai viestintäteknologiaa on 

vaikea käyttää kotitalousopetuksessa. Mitä mieltä olet tästä kokemustesi 

jälkeen? 

2. Suomessa on tällä hetkellä poikkeusolosuhteet koronapandemian takia 

ja mahdollisia etäkoulujaksoa voi tulla lisää. Miten koe tämän opettajana 

ja miten koet opetuksen järjestämisen nyt kun olet opettanut etänä? 

3. Mitä tekisit toisin, jos nyt joutuisit opettamaan etänä? 

 

Kiitos paljon haastatteluun osallistumisesta.  
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