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1 Johdanto 

 
Opettajat ja koulu ovat jatkuvassa vaateessa kehittää ja kehittyä. Opetuksen kehittämi-

sen vaade syntyy akateemisesta opettajankoulutuksesta ja opettajien autonomiasta 

suhteessa opetukseensa. Uusi tutkimustieto, etenkin oppimisteorioiden kehittymiseen 

liittyvä, luo opettajille, sekä opettajien koulutukseen jatkuvaa tarvetta pyrkiä olemaan 

muuntautumiskykyinen. Opetustyön ja kasvatustyön muutoksen keskellä toimiminen, 

sekä epävarmuuden sietäminen ovat osa jokapäiväistä opettajan työtä. (Husu & Toom, 

2016, s. 9; Salminen & Säntti, 2017, s. 111–112.) Opettajankoulutuksen oletetaan pys-

tyvän vastaamaan hyvin moninaisiin haasteisiin varsin lyhyellä aikavälillä (Salminen & 

Säntti, 2017, s. 123) ja siksi koulutuksen ja opetustyön laadun takaamiseksi tarvitaan 

jatkuvaa uudistus- ja kehittämistyötä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019, s. 1).  

 

Samalla kun yhteiskunta ympärillä muuttuu ja kehittyy, myös kotitaloudet ja niissä ta-

pahtuva toiminta muuttaa muotoaan ja tästä syystä kotitalousopetuksen kehittäminen 

yhteiskunnan muutoksia mukaillen on äärimmäisen tärkeää. Opetuksen tulee siis olla 

yhteiskunnallisesti ajankohtaista. Opettajankoulutusta pyritäänkin Suomessa kehittä-

mään yhteiskunnasta nousevien tarpeiden suuntaan. (Kuusisaari, 2016, s. 2–3.) Husu 

ja Toom (2016, s. 23) korostavat Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässään selvi-

tyksessä opettajankoulutuksen jatkuvaa systemaattista tutkimusperustaista kehittä-

mistä välttämättömänä sen toimivuuden kannalta.  

 

Opettajan pedagoginen kehittyminen koulutuksen aikana, kuten myös koulutuksen jäl-

keen vaatii opettajan omaa aktiivisuutta, tiedonhankintaa, jatkuvaa uuden kokeilemista, 

kokeillun arviointia, sekä uudelleen kehittämistä (Husu & Toom, 2016, s. 18). Luukkai-

sen (2004) mukaan jo Huusko (1999) tiedosti opettajan työn vaativan tulevaisuudessa 

enenemissä määrin sähköisten viestimien käyttämistä ja niiden välityksellä opettami-

sen taitoja, sekä luovuutta, innovatiivisuutta ja suunnittelukykyä (Luukkainen, 2004, s. 

88). Oppimisympäristöjen tiedetään moninaistuvan ja digitalisaation tarjoavan jatku-

vasti uusia mahdollisuuksia opetuksen toteuttamiseen uusin tavoin. Uusien lähestymis-

tapojen, sekä menetelmien ja välineiden käyttäminen edellyttää kuitenkin koulutusta ja 

tukea, jotta niiden käyttö olisi tarkoituksenmukaista. (Husu & Toom, 2016, s. 14.)  
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Uudenlaisia innovatiivisia opetuskokonaisuuksia on tarkoitus tuottaa ja kokeilla kotita-

lousopettajan koulutuksen kasvatustieteellisiin opintoihin kuuluvassa ”Opettaja työnsä 

tutkijana” -opintojaksolla Helsingin yliopistossa. Kurssi kuuluu pakollisena kotitaloustie-

teen maisteriopintoihin. Tämä tutkimus on tehty tarkastelemalla ja analysoimalla opin-

tojakson lopputyönä tuotettuja ainedidaktisia kehitysraportteja. Opintojakson tavoit-

teena on kehittää tulevien opettajien tutkijamaista asennetta, luomalla uudenlaisia ope-

tuskokonaisuuksia, joissa keskeistä on toisin opettamisen taidot, reflektointi, sekä uu-

delleen kehitys (ks. Liite 1). Toisin ajatteleminen voi olla hankalaa ja aiheuttaa epävar-

muutta. Uudenlainen asennoituminen korostuu nykymaailmassa, jossa erilaisuus ja 

moninaisuus ovat vahvasti läsnä. (Hakala, Maaranen & Riitaoja, 2017, s. 184.) 

 

Nämä toisin opettamisen taidot korostuivat COVID-19 viruksen levitessä maailmanlaa-

juiseksi pandemiaksi keväällä 2020. Suomessa julistettu poikkeustila ja sen tuomat 

haasteet opetuksen järjestämiseen pistivät koko koulumaailman osaksi isoa muutosta. 

Opettajat olivat uudenlaisen haasteen edessä, sillä etäkouluun siirtyminen ohjasi opet-

tajia painokkaasti digiloikan pariin, sekä hyödyntämään omaa ”opeta toisin” ajatteluaan. 

Opetuksen tuli siis jatkua, vaikka koulut suljettiin keväällä noin kahdeksi kuukaudeksi. 

Koronaviruksen vaikutukset ylsivät myös kevään 2020 opettaja työnsä tutkijana opin-

tojakson opiskelijoiden raporttien toteutuskäytäntöihin asti, haastaen opiskelijoita kehit-

tämään uudenlaisia etäopiskeluun sopivia oppimiskokonaisuuksia.  

 

Opiskeltaessa opettajiksi, tulisi opiskelijoita ohjata yhteistyökulttuurin pariin. Tätä yhtei-

söllisyyden huomioimista ovat opiskelijat toivoneet osaksi opintoja. (Pöntinen, 2019, s. 

13.) Toki asiaan kiinnitetään opinnoissa huomiota, mutta siihen tulisi enenevissä mää-

rin panostaa läpi koulutuksen. Etenkin kouluissa toteutettavien harjoitteluiden ja ope-

tuskokonaisuuskokeiluiden yhteydessä olisi hedelmällistä kokeilla tai edes päästä seu-

raamaan oppiainerajoja rikkovaa kokonaisuutta. Yliopistollisia harjoittelukouluja voi-

daan pitää suomalaisen akateemisen opettajakoulutuksen erityispiirteenä (Husu & 

Toom, 2016, s. 24). Cantellin (2015) mukaan yksi korkeakoulujen haasteista onkin ope-

tuksen kehittäminen niin, että tieteenalakohtaisen osaamisen rinnalla kehitettäisiin 

myös monitieteisyyttä ja tieteiden integraatiota (Cantell, 2015, s. 13). Opettaja työnsä 
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tutkijana opintojaksolla, sekä harjoitteluissa opiskelijoita kannustetaan miettimään voi-

siko oppitunteja toteuttaa yhteistyössä toisen oppiaineen opetuksen kanssa. Tulen tut-

kimuksessani tarkastelemaan myös sitä, onko yhteistyötä päästy toteuttamaan, ja jos 

on, niin miten.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tiivistää kotitalouspedagogisen kehityksen suuntaviivoja, 

eli selkiyttää käsitystä siitä, mihin suuntaan kotitaloustieteen opetusta on pyritty kehit-

tämään tieteen opiskelijoiden toimesta vuodesta 2013 – vuoteen 2020. Opintojakson 

loppuraportteja ei ole aiemmin analysoitu ja saatettu tiiviimpään muotoon, joten tutki-

mus tehdään tarpeeseen. Tutkimuksessani paneudun erilaisiin oppimisteorioihin, nii-

den kehittymiseen vuosien saatossa, sekä siihen miten opiskelijat hyödyntävät ja il-

mentävät näitä oppimisteorioita kehittämisprojekteissaan. Pyrin myös selvittämään, mi-

ten laaja-alaisuus näkyy opiskelijoiden suunnittelemissa opetuskokonaisuuksissa ja 

mitkä kotitalousopetuksen sisältöalueet nousevat vahvimmin esiin aineistoa analysoi-

taessa.  
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2 Opettajankoulutuksen ideologia 

 

Opettajankoulukseen kohdistuu odotuksia ja toiveita, jännitteitä. Nämä jännitteet näky-

vät kysymyksenä siitä, miten opettajia tulisi kouluttaa. Muuttuva yhteiskunta, koulumaa-

ilma, sekä yliopiston odotukset koulutusta kohtaan ovat opettajakoulutuksen kansain-

välisessä tutkimuksessa tunnistettuja jännitteitä. Opettajakoulutuksen tulisi toimia us-

kottavasti akateemisessa yliopistollisessa viitekehyksessä, mutta samalla huolehtia 

kentän käytännönläheisistä tarpeista. (Salminen & Säntti, 2017, s. 111.) Suomalaista 

opettajankoulutusta keskeisesti määrittävä tekijä on jo 1970-luvulta lähtien ollut aka-

teemisuus, johon on myös usein viitattu käsitteillä tieteellisyys ja tutkimusperustaisuus 

(Sitomaniemi-San, 2017, s. 136–137). Käytän itse myös samoja käsitteitä rinnakkain 

tutkimuksessani.  

 

2.1 Tutkivan opettajan ihanne  

 

Suomessa opettajankoulutus siirtyi yliopistoihin vuonna 1979, tällöin myös liike kohti 

tutkimusperustaista koulutusta sai tuulta alleen. Kun tutkivan opettajuuden ajattelumalli 

sai suosiota 1980- ja 1990- luvuilla, näkivät Helsingin yliopiston opettajakoulutuksen 

kouluttajat mahdollisuuden ohjata opettajankoulutusta kohti akateemisempaa suuntaa 

ja näin opettajan pedagogisesta ajattelusta tuli koulutusta dominoiva kantava teema. 

(Maaranen, 2009, s. 12.) 1990-luvun alkupuolella käytiin kiivasta keskustelua opetta-

jankoulutuksesta yliopistollisena koulutuksena ja keskustelua käytiin jopa koulutuksen 

siirtymisestä ammatillisiin oppilaitoksiin. Tämä kritiikki opettajankoulutusta kohtaan 

vahvisti edelleen tutkimustyön tärkeyttä ja sen painottamista koulutuksessa. (Toom 

ym., 2010, s. 331–332.) Lastentarhan opettajien, nykyisten varhaiskasvatuksen opet-

tajien, koulutus siirtyi yliopistoihin vuonna 1995 (Lonka, 2018, s. 26). Akatemisoitumi-

sen myötä koulutuksesta käytävään keskusteluun ilmestyivät kysymykset siitä, millai-

nen on akateemisesti koulutettu opettaja, sekä mikä tekee opettajankoulutuksesta aka-

teemisen (Sitomaniemi-San, 2017, s. 141). 

 

Akateemisen opettajakoulutuksen perustana on tieteellinen, tutkiva ote. Koulutuksen 

tavoitteena on kehittää opettajaopiskelijoiden valmiuksia työskennellä itsenäisesti, sillä 



5 
 

opettajan työ nähdään hyvin autonomisena. Keskeisenä nähdään myös jatkuva oman 

tutkimuksen tekeminen. (Husu & Toom, 2016, s. 23–24.) Akateeminen tutkimukseen 

perustuva opettajankoulutus antaa Kuusisaaren (2016, s. 3–4) mukaan opettajille var-

muutta käyttää tutkimustietoa myös oman työnsä tukena. Kasvatustieteen ja sen lähi-

tieteiden tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa pidetään arvossa ja tätä tietoa tulisi pyrkiä 

välittämään opettajille (Salminen & Säntti, 2017, s. 115).  

 

Opettajankoulutukseen on melko haastavaa päästä sisään. Helsingin yliopistoon hakee 

vuosittain yli 2000 hakijaa pelkästään luokanopettajan opintosuuntaan, joista vain noin 

120 hyväksytään opiskelijoiksi. (Lonka, 2018, s. 26.) Suomessa tuotettuja opettajia pi-

detään teoreettisesti valveutuneita ja tutkimustyöhön kykenevinä. Koulutuksen tutki-

musorientoituneisuuden avulla pyritään kouluttamaan itsenäisiä muutoshenkisiä, tradi-

tioista vapaita toimijoita. (Salminen & Säntti, 2017, s. 118.) Opettajankoulutuksissa 

käyttävät ohjelmat sisältöineen kertovat sen, millaista tietoa pidetään arvossa ja miten 

tätä tietoa tulisi opettaa (Niikko, 2018, s. 252).  

 

Enkenbergin (2004) mukaan opettajakoulutuksen yksi selkeimpiä päämääriä on tuottaa 

kasvavia, työssään kehittyviä opettajia. Tällä tarkoitetaan pyrkimystä siihen, että kou-

lutus tarjoaisi sellaiset eväät ja välineet, joiden avulla elinikäinen oppiminen olisi mah-

dollista. Opettajista toivotaan jatkuvasti itseään kehittäviä ja ympäröivästä maailmasta 

kiinnostuneita työyhteisössään aktiivisesti toimivia jäseniä. Jatkuva halu kehittyä ja kiin-

nostus kasvatustieteen ajankohtaisista ongelmista auttaisi opettajia elinikäiseen kas-

vuun ja uusien innovatiivisten opetuskokeiluiden kehittämiseen. Enkenberg nostaa 

esille huolen siitä, miten rakentaa sellainen koulutus, joka mahdollistaisi tämän toivotun 

kasvun myös koulutuksen jälkeisessä elämässä. Opettajankoulutusta koskevassa kes-

kustelussa vallitseva teema on jo pitkään ollut kysymys siitä, mitä koulutuksen edes 

tulisi opettaa, jotta se vastaisi niin sen hetkisiin kuin myös tulevaisuuden tarpeisiin. (En-

kenberg, 2004, s. 7–8.)  

 

Opettajakoulutuksen tehtävä on tuottaa opiskelijalle kompetenssia eli kyvykkyyttä opet-

tajan työhön. Opettajakoulutuksen tehtävänä on siis tukea niiden taitojen kehittymistä, 

joita opettajan työssä pärjäämisessä vaaditaan ja valmistaa tuleva opettaja kohtaa-

maan haasteita, joita tulevaisuus tuo tullessaan. (Luukkainen, 2004, s. 78–79; Niikko, 
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2018, s. 253.) Tutkivasta reflektoivasta otteesta on hyötyä myös muilla aloilla pärjää-

misessä, Toom ja kumppanit (2010, s. 340) esittävät, että opettajankoulutuksesta val-

mistuneita hakeutuu myös muille aloille ja tehtäviin, kuin vain koulumaailmaan.  

 

Tieteellisellä ajattelulla tarkoitetaan itsenäisen kriittisen ajattelun taitoja, kykyä havain-

noida ja tarkastella ympäristöään, kykyä tehdä johtopäätöksiä tieteellisen tiedon va-

lossa ja kykyä muokata omaa ajatteluaan uuden tiedon valossa. (Haverinen, 2014, s. 

21.) Tutkimusperusteinen opettajankoulutus tarkoittaa sitä, että kaikki kurssit pohjautu-

vat tutkimustietoon. Tämä vahvistaa opiskelijoiden tutkimuksellista otetta ja ymmär-

rystä, samalla tukien opettajaksi opiskelevien reflektiivisten taitojen kehittymistä. Esi-

merkiksi tutkimusartikkeleiden lukeminen, tieteellisten esseiden kirjoittaminen, sekä 

portfolioiden tuottaminen edesauttavat tutkimusperusteisen ajattelun, eli tieteellisen 

ajattelun syntyä. (Toom ym., 2010, s. 333.) 

 

Yhtenä Helsingin yliopiston opettajakoulutuksen päämääränä on kouluttaa opettajista 

pedagogisesti ajattelevia yksilöitä (mt, s. 339). Haverinen (2014, s. 29) kertoo pedago-

gisen ajattelun viittaavan päätösten tekemisen prosessiin, eli se on asennoitumista 

omaan työhön tutkijan tavoin. Syrjäläinen ja kumppanit (2004) ovat esittäneet, että kou-

lutukseen kuuluvan ainedidaktisen-, sekä kasvatustieteellisen teorian avulla opiskelijoi-

den ajattelun tasoa pyritään syventämään niin, että opiskelija kykenee itsenäiseen ar-

viointikykyyn, sekä arvopohdintaan. Opettajan arvostusten ja periaatteiden tulee kui-

tenkin olla linjassa niin koululain, kuin opetussuunnitelmassa julkilausuttujen arvokäsi-

tysten kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajankoulutus pyrkii tuottamaan sellaista 

opettajuutta ja korostaa sellaisia oppimisteoreettisia näkemyksiä kuin senhetkisen ope-

tussuunnitelman mukaan on toivottavaa. Näiden julkisesti hyväksyttyjen teorioiden toi-

votaan sisäistyvän opiskelijoiden omiksi arvostuksiksi ja opetusta koskeviksi periaat-

teiksi. (Syrjäläinen ym., 2004.) Kuusisaarta (2014, s. 16) mukaillen opettajana kehitty-

minen nähdään tutkimustiedon valossa opettajan omana oppimisena ja tämä oppimi-

nen on yhteydessä opettajan käyttämiin opetuskäytäntöihin. 
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Opettajankoulutus tulisi siis aina järjestää niin, että se on tavoitellun osaamisen suh-

teen linjassa. Koulutuksen tulisi tukea sellaista oppimista, joka tuottaa välineitä opetta-

jana toimimiseen koko opettajan uran ajan. Opettajaksi kehittyminen ymmärretään laa-

jana prosessina, joka vaatii aikaa ollakseen tarkoituksenmukaista. Tästä syystä opet-

tajan pedagogiset opinnot on useissa yliopistoissa jaettu kahdelle lukuvuodelle ja ai-

neenopettajien suoravalinnassa pedagogisia opintoja suoritetaan koko opintojen ajan. 

Laajalle ajalle levitetyt opinnot mahdollistavat paremmin informaalien, koulutuksen ul-

kopuolisten kokemusten linkittymisen formaaliin oppimiseen. (Husu & Toom, 2016, s. 

16, 24.) 

 

Kaartinen-Koutaniemi (2009, s. 1) nimeää tieteellisen ajattelun ja tieteen tekemisen tai-

dot yliopistollisen koulutuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi. Hän tutki väitöskirjassaan 

tieteellistä ajattelua yliopisto-opinnoissa ja pyrki selvittämään, miten tieteellinen ajattelu 

kehittyy opinnoissa, sekä mitä tieteellinen ajattelu tarkoittaa on. Kaartinen-Koutaniemi 

keskittyi väitöskirjassaan psykologian, farmasian ja teologian opiskelijoiden tieteellisen 

ajattelun kehittymiseen. Suurin osa tutkittavista oli psykologiaa pääaineenaan opiske-

levia, tuolloin kasvatustieteellisen tiedekunnan alla opiskelevia. Tärkeimpinä tutkimus-

tuloksina voidaan pitää auktoriteetteihin tukeutumisen tarpeen vähenemistä opintojen 

edetessä, eli usko omaan oppimiseen ja osaamiseen kasvaa opintojen myötä, samalla 

kuin tieteellisen, kriittisen ajattelun taidot kehittyvät. Myös laaja-alaisen ymmärryksen 

tärkeys korostui opintojen edetessä. (mt, s. 29–31.) Myös luokanopettajaopiskelijoiden 

tieteellisen ajattelun kehittymistä on tutkittu, sekä opettajaksi opiskelevien asenteita ja 

kokemuksia tieteellisestä opettajankoulutuksesta. Useimmissa tutkimuksissa akatee-

misuus ja tutkimusperusteisuus on otettu vastaan kyseenalaistamattomina. Opettaja-

koulutuksen akateemisuutta koskeva tutkimus siis keskittyy pääosin opettajakoulutuk-

sen pedagogiseen arviointiin ja kehittämiseen, hyödyntäen niin opiskelijoiden, kuin 

myös opettajakouluttajien näkemyksiä ja kokemuksia. (Sitonamieni-San, 2017, s. 139.) 

 

Koulutuksen tarjoamaa tutkivaa otetta työssään käyttävä opettaja kehittää samalla 

omaa opetustaan, sekä opetuksen ongelmien ratkaisemista. Onhan koulutuksen tar-

koitus tuottaa työstään kiinnostuneita opettajia, joilla on kyky tuottaa uutta tietoa ja 
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osaamista. (Kuusisaari, 2016, s. 4; Niikko, 2018, s. 260.) Tutkimuspohjainen opettajan-

koulutus pyrkii tuottamaan reflektoivia opettajia (Maaranen, 2009, s. 9). Reflektointia 

harjoitellaan erityisesti opettajankoulutukseen kuuluvissa opetusharjoitteluissa. Oman 

opetuksen arvioimisen taitojen harjoittaminen edesauttaa kriittisen tutkivan ajattelun 

kehittymistä. Tutkivan asenteen omaan työhönsä omaksunut opettaja kykenee tutki-

muksen kautta kehittämään myös omaa opettajan työtään.  (Haverinen, 2014, s. 24, 

31.) Myös Luukkaisen (2004, s. 95) mukaan opettajilta edellytetään pyrkimystä kriitti-

seen ajatteluun. Tämän lisäksi tärkeitä ominaisuuksia ovat sitoutuminen omaan työ-

hönsä, sekä riittävät tiedot opetettavasta oppiaineesta. 

 

Ammatillista kehittymistä, sekä oppimista koko työuran ajan voidaan pitää opettajan 

työn perusprosesseina. Opettajat ovat pitkälti itse vastuussa oman opettamisen ja 

osaamisensa päivittämisestä. Työn autonomisuus korostuu opettajan päättäessä pit-

kälti itse täydennyskoulutuksistaan. (Husu & Toom, 2016, s. 9.) Maarasen (2009) mu-

kaan tutkimusperustaisen opettajakoulutuksen tarkoitus on antaa sellaiset eväät opis-

kelijoille, joiden avulla he pystyvät tekemään koulutuksellisia päätöksiä, jotka perustu-

vat intuitiivisen argumentoinnin lisäksi myös rationaaliseen argumentointiin. Jotta tä-

mänkaltainen päättely olisi mahdollista, tulisi opettajaopiskelijoilla olla ymmärrystä eri-

laisista tutkimusmetodeista. Maaranen korostaa eri tutkimusmetodien tuntemisen lisää-

vän opettajien autonomiaa, sekä pedagogista ajattelua. (Maaranen, 2009, s. 13.) Usko 

siihen, että opettaja haluaa ja kykenee pohjaamaan ratkaisunsa teoreettiseen viiteke-

hykseen, on vahva akateemisessa opettajankoulutuksessa (Luukkainen, 2004, s. 68). 

 

Husu ja Toom (2016) nostavat tutkimuksessaan esille Soinin ja kumppaneiden (2016) 

määritelmän opettajan osaamisen ytimestä. Tämän teorian mukaan osaaminen muo-

dostuisi oppimisosaamisesta, vuorovaikutusosaamisesta, hyvinvointiosaamisesta ja 

koulun kehittämisosaamisesta. Kehittämisosaaminen mahdollistaisi opettajan kehitty-

misen työssään, niin yksin, kuin myös yhteistyössä muiden kanssa, sekä antaisi opet-

tajalle tarvittavat valmiudet aktiiviseen toimintaan kouluinstituution kehittämisessä. 

(Husu & Toom, 2016, s. 13.) Sitomaniemi-San (2017) tutki sitä miten tutkiva opettaja 

tukee rakennetuksi tutkimusperustaisen opettajakoulutuksen kentällä. Keskeisinä tu-

loksina voidaan pitää diskurssia perinteen ja tietämättömyyden korvautumisesta tieteen 
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menetelmillä ja tieteellisellä tiedolla, sekä toivetta opettajasta, joka tekee itsenäisiä 

päätelmiä ja opetukseen liittyviä valintoja nojautuen tieteelliseen tietoon. (Sitomaniemi-

San, 2017, s. 145, 150.) 

 

Kotitalousopettajien opintosuunnassa on nykyisin akateeminen tutkiva opettajuus täy-

sin luonnollinen tavoite, ja tutkivaa opettajuutta vahvistetaan ja harjoitellaan esimerkiksi 

opinnäytetöiden avulla. Oppiaineessa tieteellinen ajattelu astui kuvaan vasta vuonna 

1957, kun opetusohjelmaan otettiin pakollisena kirjallisten tutkielmien eli erityistöiden 

teko. Aluksi erityistöitä vieroksuttiin työtapana, sillä tieteellinen tutkimuksellinen ajatte-

lutapa oli vielä kotitalouden kentällä uutta. (Haverinen, 2014, s. 26.) Nykyisin opinnäy-

tetöiden, kuten maisterintutkielman tekemisen tiedetään kasvattavan opiskelijoiden 

kriittisiä valmiuksia. Akateemisen tekstin tuottamisen harjoitteleminen tulee tarpeeseen 

tilanteissa, joissa opettajan tulee kirjoittaa virallisia raportteja, tai kun hän tulkitsee ope-

tussuunnitelmaa. (Maaranen, 2009, s. 80.) 

 

Tutkiessa opettajaksi opiskelevien tulkintoja hyvän opettajuuden ominaisuuksista, ko-

rostuivat halu kehittyä, harrastuneisuus, kiinnostus alaa kohtaan tärkeimpinä ominai-

suuksina (Luukkainen, 2004, s. 79). Akateemisen opettajankoulutuksen voidaan katsoa 

antavan opettajalle kansainvälisesti verrattuna vahvan autonomian suhteessa työn to-

teutukseen ja samalla antavan sellaisia valmiuksia, jotka mahdollistavat epäedullisten 

globaalien koulu-uudistusten vastustamisen. (Hakala ym., 2017, s. 186.) 

 

Opettajankoulutuksen tutkimuksen kenttä on kirjava ja laaja. Muutamina painopisteinä 

voidaan nähdä opettajakoulutuksen pedagogiikkaan liittyvät tutkimukset, sekä opetta-

jakoulutuksen opetussuunnitelmiin liittyvät tutkimukset. Tutkimusten mukaan opetus-

suunnitelmissa näkyy niiden pyrkimys kehittää opettajien osaamista suuntaan, joka tu-

kee oppimista tarkoituksenmukaisesti. Opettajan työssä tarvittavan osaamisen tukemi-

nen ja opettajaksi oppiminen ymmärretään äärimmäisen arvokkaiksi ja tukemisen ar-

voisiksi prosesseiksi. (Husu & Toom, 2016, s. 18.) 

 

Tutkimusperustaista opettajankoulutusta pidetään sivistysmaan merkkinä, sekä itse-

ään uudistavana koulutuksena, tukien Suomen mainetta korkean tason koulumaana. 
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Suomen erinomaiset tulokset 2000-luvun PISA-tutkimuksessa tukevat tätä ajattelumal-

lia. Joissain keskusteluissa suomalaisen koulun menestys selitetään 1970-luvulla ta-

pahtuneella opettajankoulutusuudistuksella. Tutkivia autonomisia opettajia pidetään 

suuresti arvossa ja heidän korkea tasonsa nähdään selittyvän akateemisella opettajan-

koulutuksella. Opettajankoulutusta koskevassa kirjallisuudessa koulutuksen akateemi-

suus ja tieteellisyys nousevat esille arvostettuna piirteenä, jota ei löydy muualta. Vaikka 

opettajankoulutus voikin olla yliopistotasoista ja tutkivaan opettajuuteen tähtäävää 

myös muualla maailmassa, suomalaisten opettajaopiskelijoiden tieteellisen tutkimuk-

sen tekemisen taidot ovat erityiset. (Sitomaniemi-San, 2017, s. 144–145, 150.) Suoma-

laisilta opettajat tekevät opintojen aikana kaksi tutkimustyötä, kandidaatintutkielman, 

sekä maisterintutkielman. Harjoitustöiden tarkoitus ei suinkaan ole tuottaa tutkijoita, 

vaan pikemminkin tutustuttaa opiskelijat erilaisiin tutkimusmetodeihin, sekä tarjota vä-

lineitä opintojen loppuun saattamiseen, sekä oman työn analysoimiseen. (Toom, ym. 

2010, s. 333.) 

 

2.2 Ongelma- ja ilmiölähtöinen oppiminen 

 

Ongelmalähtöinen oppiminen on alun perin lääkärikoulutukseen kehitetty uudistus, 

jossa oppiminen pyritään rakentamaan ongelmien kautta. Myöhemmin ongelmakeskei-

set opetussuunnitelmat ovat levinneet laajasti eri aloille. (Tynjälä, 1999a, s. 164.) Ba-

rellin (2007, s. 3) mukaan ongelmalähtöinen oppiminen (problem-based learning) voi-

daan määritellä tiedustelun prosessiksi, jossa ratkotaan kysymyksiä, epäilyksiä ja epä-

selvyyksiä elämän kompleksisista ilmiöistä. Savery (2006, s 12) on samoilla linjoilla 

kiteyttäessään ongelmalähtöisen oppimisen kehittävän muun muassa kriittisen ajatte-

lun taitoja, kykyä ratkoa monimutkaisia todellisen elämän ongelmia ja yhteistyötaitoja.  

 

Lonka (2020) avaa ilmiölähtöistä oppimista ja kertoo sen painottavan oppimisen koko-

naisvaltaisuutta. Todellisen maailman ilmiöihin tutustutaan eri näkökulmia hyödyntäen. 

Ilmiölähtöisyyteen liittyy vahvasti myös ajatus oppimisen vuorovaikutuksellisuudesta, 

eli oppimista tapahtuu niin yhdessä kuin myös toisilta. Ilmiölähtöinen oppiminen on lin-

jassa uusimpien opetussuunnitelman tavoitteiden, sekä nykyisten oppimiskäsitysten 

kanssa. Lonka käyttää tämän kaltaisesta ongelmien ja ilmiöiden kautta oppimisesta 

kokoavasti oivaltavan oppimisen käsitettä. (Lonka, 2015, s. 121 – 124.) 
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Ilmiölähtöisyyteen suhtautuminen ei ole täysin ongelmatonta. Se herättää epävar-

muutta ja kysymyksiä siitä, miten siihen tulisi suhtautua ja miten se tulisi ymmärtää. 

Opettajilta kuitenkin odotetaan selkeää käsitystä siitä, miten ilmiölähtöisyyttä tulisi tul-

kita. Opettajaopiskelijoiden käsityksissä ilmiölähtöisyydestä heijastuu se, että opettajil-

takaan ei saa tähän valmiita vastauksia, eivätkä opettajatkaan jaa yhtenevää käsitystä 

siitä, mitä ilmiölähtöisellä oppimisella tarkalleen tarkoitetaan ja miten sitä toteutetaan. 

(Kostiainen & Tarnanen, 2020, s. 50.) Tästä syystä käytän tutkimuksessani itse termejä 

ongelmalähtöinen oppiminen, sekä ilmiölähtöinen oppiminen kuvaamaan samankal-

taista käsitystä oppimisesta, jossa oppimista tapahtuu ilmiöiden ja ongelmien pohtimi-

sen, sekä oivaltamisen kautta.  

 

Opettajakoulutuksessa ilmiölähtöisyys sai jalansijaa didaktiikan vastaliikkeen synnyttä-

essä Helsingin yliopistossa luokanopettajan koulutukseen oman linjan, jonka pääai-

neena on kasvatuspsykologia. Ensimmäinen 10 hengen pilotointiryhmä aloitti vuonna 

1989. Opintolinjan opetus järjestetään ilmiölähtöisenä. Koulutusuudistuksen tavoit-

teena oli muuttaa opettajakeskeistä ja ainelähtöistä kulttuuria oppilaslähtöiseksi ja eri 

oppiaineita yhdistäväksi oppimiseksi. (Salminen & Säntti, 2017, s. 127.) Kostiainen ja 

Tarnanen (2020) tutkivat opettajaopiskelijoiden käsityksiä ilmiölähtöisestä oppimisesta 

sähköisesti vuonna 2017 kerätyn kyselylomakkeen avulla. Tässä vaiheessa opettajan-

koulutuksessa oli ilmiöpohjainen opetussuunnitelma ollut käytössä kolme vuotta. Opet-

tajaopiskelijat kokivat ilmiölähtöisen opetussuunnitelman haastaneen heitä erilaisiin ta-

poihin opiskella, sekä muuttaneen oppimista tutkivampaan ja syvempää ymmärrystä 

vaativaan suuntaan. Opiskelijat kokivat myös merkityksellisten oppimisen kokemusten 

lisääntyneen. (Kostiainen & Tarnanen, 2020, s. 47–49.) Ongelmalähtöinen oppiminen 

edellyttää sitoutumista niin opiskelijoilta, kuin henkilökunnaltakin (Virtanen, 2001, s. 

130). 

 

Ilmiölähtöinen ymmärtämiseen tähtäävä opetus mahdollistaa opitun soveltamista arki-

elämään (Lonka, 2015, s. 123). Toisin sanoen kriittiseen, itsenäiseen ajatteluun täh-

täävä, tuttuja työtapoja kyseenalaistava ja uutta kokeileva lähestymistapa edistää ilmi-

öiden syvällisempää ymmärrystä (Haverinen, 2014, s. 25). Ilmiölähtöisyydellä voidaan 
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nähdä Kostiaisen ja Tarnasen (2020) mukaan yhtymäkohtia jatkuvasti kehittyvään ja 

muuttuvaan työelämään, jossa tulevaisuuden taidot, kuten kyky monialaiseen yhteis-

työhön, ongelmanratkaisuun, sekä kriittiseen ajatteluun ovat korostuneessa roolissa. 

Tulevaisuuden taitojen kehittäminen onkin tarpeellista, sillä opettajantyö on ongelman-

ratkaisu- ja päätöksentekokykyä (Husu & Toom, 2016. s. 9).  

 

Ongelmalähtöisessä oppimisessa tavat saavuttaa tietoa poikkeavat perinteisestä aine-

jaotteluun perustuvasta oppimisesta, jossa jokaista oppiainetta opiskellaan yhtä aikaa, 

mutta erillään muista. Useiden oppiaineiden tarjoamasta tiedosta on ollut vaikeaa ra-

kentaa selkeää kokonaisuutta. Ongelmaperustaisessa, eli ongelmalähtöisessä oppimi-

sessa on oleellista eri tiedonalojen yhdistely laajemman kokonaiskuvan hahmotta-

miseksi. (Savery, 2006, s. 13–14; Virtanen, 2001, s. 122.) Ongelmalähtöisessä oppimi-

sessa ajattelun ymmärretään alkavan hämmennystä aiheuttavista tilanteista, joita voi-

daan kuvailla myös sanoilla epävarmuus, epäilys ja ristiriitaisuus. Tämänkaltaisten di-

lemmojen läpikäyminen nähdään usein johtavan merkityksellisiin ratkaisuihin ja siten 

myös uusien kysymysten äärelle. (Barell, 2007, s. 5.) Opetussuunnitelma lähtee siitä 

pedagogisesta toiveesta, että kouluissa hyödynnettäisiin mahdollisimman paljon erilai-

sia opetusmenetelmiä ja vaihtelevia työtapoja, sillä opiskeltavien ilmiöidenkin tiedetään 

olevan keskenään hyvin erilaisia. Oppilaita tulisi aktivoida myös koulun ulkopuoliseen 

ilmiöiden tutkimiseen. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 56.) 

 

Koska nykyajan ilmiöt ovat luonteeltaan hyvin monimutkaisia on niitä miltei mahdotonta 

tarkkailla ja ymmärtää vain yhden oppiaineen näkökulmasta. Kyky moniulotteiseen 

ajatteluun on yksi tulevaisuuden taitoista, joita uusimmassa 2016 vuoden perusopetuk-

sen opetussuunnitelmassa painotetaan. Näitä taitoja ovat esimerkiksi vuorovaikutus-

taidot, kokonaisvaltaisen ajattelun taidot ja valmiudet nivoa teknologiaa osaksi oppi-

mista. (Lonka ym., 2015, s. 49–50; POPS, 2014.) Ilmiö- ja ongelmalähtöinen oppiminen 

liittyy siis vahvasti oppimisen laaja-alaisuuteen.  
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3 Opetussuunnitelma ja laaja-alaisuus 

 

Laaja-alaisella lähestymistavalla opettamiseen tarkoitetaan opetusta, joka tähtää asi-

oita yhdistelevään ajatteluun ja monitieteellisten taitojen syntymiseen. Saavuttaakseen 

laaja-alaista ymmärrystä, oppilaita ohjataan kohti ilmiöiden välisten yhteyksien hoksaa-

mista monitieteisesti, eli eri oppiaineiden kautta. Laaja-alainen lähestymistapa on joh-

dettu sosiokulttuurisesta oppimiskäsityksestä. (Haapaniemi, Venäläinen, Malin & Palo-

joki, 2020, s. 2–3.) Laaja-alaisuudesta puhuttaessa puhutaan myös kytkennöistä, vuo-

rovaikutuksesta, ilmiöistä, monialaisuudesta ja eheyttämisestä. Monialainen oppinen ja 

monitieteellisyys voidaan rinnastaa toisiinsa. (Cantell, 2015, s. 1.) Itse käytän tutkimuk-

sessani termejä laaja-alaisuus, monitieteisyys ja monialaisuus kuvaamaan samaa, laa-

jempaan ymmärrykseen tähtäävää integratiivista oppimista.  

 

3.1 Opetussuunnitelmatyö Suomessa 

 

Suomessa opetussuunnitelmalla tarkoitetaan noin kymmenen vuoden välein uudistet-

tavaa koulun toimintaa ja opetusta ohjaavaa asiakirjaa (Hakala ym., 2017, s. 161). Ope-

tussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, 

jota noudatellen muut paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan (POPS, 2014, s. 473). 

Perusteiden avulla pyritään takaamaan yhdenmukaisuus kansallisesti niin opetuksen 

suunnittelussa, kuin myös toteutuksessa. Paikallinen opetussuunnitelmatyö vaikuttaa 

siihen, millaiseksi opetus loppujen lopuksi muodostuu. (Vitikka & Rissanen, 2019, s. 

221.) 

 

Suomalainen opetussuunnitelma-ajattelu perustuu kahteen länsimaiseen opetussuun-

nitelmaperinteeseen, Bildung-traditioon, sekä curriculum perinteeseen. Saksalaisperäi-

sessä Bildung-traditiossa korostetaan kasvatuksen päämääriä ja kulttuurista viiteke-

hystä, kun taas curriculum-ajattelussa nojataan oppimisessa ilmeneviin yksilöllisiin 

eroavaisuuksiin, tilastollisesti kuvattaviin vaihteluihin, ennustettavuuteen ja toimivuu-

teen. Opettajan autonomia suhteessa opetussuunnitelman toteuttamiseen on näiden 

perinteiden vaikutuksen ansiota. Erityisesti Bildung-perinteessä opettaja nähdään itse-

näisesti työskentelevänä oppimisen mahdollistajana. Angloamerikkalainen curriculum-
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ajattelu on ilmiönä eurooppalaista Bildung-traditiota myöhäisempi. (Autio, 2017, s. 22; 

Saari, Salmela & Vilkkilä, 2017, s. 61, 74–77, 80.)  

 

Bildung-teorioissa on Aution (2017, s. 24) mukaan vahvana moraaliperiaatteen arvos-

tus auktoriteettina, tarkoittaen, että oppilaan ja opettajan vuorovaikutus on vapaata ja 

arvioivaa, joka muovaa oppilaan kasvatuksellista kokemusta ja edesauttaa ulkoisen si-

säistämisessä. Erss (2017, s. 197) viittaa saksalaisiin ajattelijoihin kirjoittaessaan opet-

tajien olevan Bildung-teorian mukaan ’opetussuunnitelman itsenäisiä rakentajia’.  

 

Opetussuunnitelma ei siis ole vain toimeenpantava asiakirja, vaan siinä heijastuvat tie-

tyt ideat ja arvot, sekä käsitykset tiedosta ja sen luomisesta. Opetussuunnitelmaa olisi 

hyvä tarkastella asiakirjana, joka ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, muun muassa 

poliittisiin, eettisiin tai sukupuolta koskeviin käsityksiin. (Hakala ym., 2017, s. 164.) Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelma on oppimisen ja opettamisen mahdollistaja, se toimii 

hallinnollisena ohjausdokumenttina, mutta samalla myös opettajien pedagogisena työ-

kaluna. Opetuksen arvosidonnaiset valinnat ovat löydettävissä opetussuunnitelmasta. 

(Krokfors, 2017, s. 248.) Noin kymmenen vuoden välein uudistuvan opetussuunnitel-

man, aina 1970-luvulta tähän päivään, haltuunotto kouluissa on moniulotteinen pro-

sessi, jossa koulun rehtori toimii isossa roolissa opettajien tukena, samalla kun opetta-

jat toimivat opetussuunnitelman välittäjinä oppilaiden suuntaan (Haapaniemi ym., 2020, 

s. 1). 1970-luvun jälkeen opetussuunnitelmaa on uudistettu vuosina 1985, 1994, 2004 

ja uusin uudistus vuonna 2014. Pieniä, yksittäisiin opetussuunnitelman osa-alueisiin 

keskittyviä muutoksia on myös tehty näiden isojen muutosten välillä. (Vitikka & Rissa-

nen, 2019, s. 222.) 

 

Opetussuunnitelmaa ylemmät säädökset, jotka ohjaavat perusopetusta ovat perusope-

tuslaki ja -asetus vuodelta 1998, sekä valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä 

tavoitteista. Perusopetuslakia on uudistettu vuosien saatossa. (Vitikka & Rissanen, 

2019, s. 226.) Koulutuksellinen tasa-arvo on ensiarvoisen tärkeää suomessa, tarkoit-

taen, että kaikille oppilaille on taattava laadukasta opetusta riippumatta heidän sosio-

ekonomisesta statuksestaan (Haapaniemi ym., 2020, s. 5). Muita suomen peruskoulua 
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kuvaavia keskeisiä elementtejä ovat opetussuunnitelmien laajuus, opettajien akatee-

minen koulutus, ammatillinen autonomia ja vapaus paikalliseen soveltamiseen (Autio, 

2017, s. 44). Paikallisella soveltamisella tarkoitetaan seutukunnallisia, kuntakohtaisia, 

koulukohtaisia tai näiden yhdistelminä toteutettuja opetussuunnitelmia (Vitikka & Ris-

sanen, 2019, s. 232). 

 

Suomalainen opetussuunnitelmatutkimus on melko laajaa, eikä käsittele pelkästään 

opetuksen suunnittelua. Opetussuunnitelmatutkimus Suomessa on kokenut viimeisim-

pien vuosikymmenien aikana kaksi mullistusta, kansainvälistymisen ja voimakkaan teo-

reettisen tutkimuksen korostumisen. Mullistusten seurauksena opetussuunnitelmaa 

tarkastellaan nykyisin koulutuksen organisatorisena- ja älyllisenä keskuksena. (Autio, 

2017, s. 18–19.) Opetussuunnitelmauudistukset ovat merkinneet sitä, että iso osa ope-

tusta koskevista suunnitteluoikeuksista ja -vapauksista on annettu opettajille. Opetus-

suunnitelman laadinta ja kehittäminen vaativat opettajien keskinäistä yhteistyötä. Kou-

lukohtaisen opetussuunnitelman laatiminen vaatii hyvää ammattitaitoa ja samalla se 

myös kehittää taitoja toimia kasvatustyössä. (Uuskylä & Atjonen, 2005, s. 62.) 

 

Suomalaisen opetussuunnitelman uudistamisen taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat tut-

kimukset, sekä arviointien tulokset. Opetussuunnitelmien välissä olevan seurantajak-

son aikana kiinnitetään tarkkaa huomiota analyyseihin niin oppimistuloksista, kuin kou-

luviihtyvyydestäkin. Viimeisimmän uudistuksen myötä seurantaan on lisätty palautteen 

kerääminen opetuksen järjestäjiltä. (Vitikka & Rissanen, 2019, s. 222.) Opetussuunni-

telman laadintaa voidaan siten pitää jatkuvana prosessina, joka sitoo opettajia yhteis-

työhön ja tavoitteiden pohdintaan, kuten myös oman työnsä reflektointiin (Uuskylä & 

Atjonen, 2005, s. 63). 

 

Kansallinen opetussuunnitelma antaa yleisessä osassa opetukselle ja oppimiselle 

suuntaa antavat kehykset. Sen hetkisestä oppimisteoreettisesta näkemyksestä kum-

puaa oppimisen ja opetusmenetelmien kehittämisen suunnat. Koulukohtaisessa ope-

tussuunnitelmassa opettajan autonomia korostuu, sillä hänen on mahdollista suunni-

tella omat menetelmät, sisällöt ja opetuksen tavat. Tämä motivoi opettajia pedagogisen 

ajattelun kehittämiseen. (Kuusisaari, 2014, s. 14–15.) Koulun autonomia koulujen 

omien opetussuunnitelmien kehittämiseen tunnustettiin vuonna 1994 suomalaisissa 
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perusopetuksen opetussuunnitelman periaatteissa. Opettajien autonomiaan kuului 

päätöksiä opetuksen sisällöstä, opettajan tuli itsenäisesti määritellä oppimisen arvoiset 

sisällöt ja rakentaa eheitä kokonaisuuksia. Opettajan autonomian nähdään myös mah-

dollistavan yksilölliset oppimisen tarpeet, tarkoittaen, että opettaja pystyy mukautta-

maan omaa opetustaan oppilastuntemuksen perusteella niin, että se tukee yksilöiden 

oppimista. Tämä mahdollistuu silloin, kun hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 

työhönsä. (Erss, 2017, s. 196, 209–211.) Tämänkaltainen opetussuunnitelman tar-

joama autonomia ei kuitenkaan suoraa lisää opettajien valmiuksia toteuttaa työtään. 

Opetussuunnitelman selkeys ja sen suunnitelmallisten ratkaisujen avaaminen koetaan 

opettajien puolelta tärkeäksi ja onkin olemassa tutkimuksia, joiden mukaan opettajat, 

sekä koulut kaipaavat opetussuunnitelman perusteilta selkeää ohjausta. (Vitikka & Ris-

sanen, 2019, s. 241.) 

 

Opettajan työhön kuuluu siis olennaisesti opetussuunnitelmatyö, sekä koulun tai oppi-

laitoksen kehittäminen moniammatillisesti, eli yhteistyössä muiden opettajien, huolta-

jien, sekä sidosryhmien kanssa (Husu & Toom, 2016, s. 9) Koska opettajilta edellyte-

tään osallistumista koulukohtaisen opetussuunnitelman laatimiseen, on opettajankou-

lutuksen tutkimuksellista ajattelua kehitettävä ja siihen on syytä panostaa (Haverinen, 

2014, s. 30). Koulukohtaiset opetussuunnitelmat perustuvat kansallisiin opetussuunni-

telman perusteisiin, mutta opetuksen järjestäjällä on paljon vapauksia tehdä paikallisia 

ratkaisuja. Tästä syystä opetussuunnitelmat ovat erilaisia eri kunnissa ja kuntien sisällä 

eri kouluissa. (Vitikka & Rissanen, 2019, s. 224.) 

 

Toisaalta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin siirtyminen on luonut opettajille uudenlai-

sia haasteita ja paineita. Opetussuunnitelman tulkinta ja kehittäminen edellyttää sisäl-

tötiedon lisäksi myös muita taitoja. (Luukkainen, 2004, s. 86.) Koulukohtaiset opetus-

suunnitelmat tulisi kehittää paikallisten tarpeiden ja resurssien mukaisesti, samalla op-

pilaiden sekä oppilaiden huoltajien toiveita kuunnellen. Koulukohtaisten opetussuunni-

telmien mukana tuoma vapaus sisältää päätöksiä opetussuunnitelmien lisäteemoista, 

aiheiden jaosta, arviointijaksoista sekä valinnaisista opintojaksoista. (Erss, 2017, s. 

209.) Osallistuminen opetussuunnitelman valmisteluun uskotaan mahdollistavan sen 

syvemmän ymmärtämisen ja siihen sitoutumisen (Vitikka & Rissanen, 2019, s. 223). 
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Opettajaksi opiskelevien ymmärrystä opetustyötä koskevista periaatteista ja omista ää-

nettömistä sitoumuksista vahvistetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan opetussuunni-

telmatutkimuksen opinnoissa. Hakala ja kumppanit (2017) ovat tutkineet yliopisto-opis-

kelijoiden opetussuunnitelmaa koskevaa ymmärrystä haastattelemalla opetussuunni-

telmaa koskevan kurssin käyneitä opiskelijoita. Opiskelijat tiedostivat opetussuunnitel-

man historiasidonnaisuuden, eli sen, että opetussuunnitelmaa tarkastellaan aina suh-

teessa kulloiseenkin ajanjaksoon ja poliittiseen tilanteeseen. Myös opetussuunnitelman 

kompleksisuus nousi esiin opiskelijoiden haastatteluissa, eli monien näkemysten mer-

kitysten ymmärtämisen hankaluus. Hämmennyksen ajateltiin silti ohjaavan kohti uuden 

oppimista ja moninäkökulmaisuuden ymmärtämistä. Opiskelijoiden puheissa nousi 

esiin vahva sitoutuminen vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmaan, tutkijat 

pitävät ongelmallisena sitä, että opiskelijat eivät kyseenalaista sitoutumistaan ja nosta-

vat esiin huolen siitä, missä määrin opettajaopinnoissa käsitellään opetussuunnitelmaa 

tavalla, joka mahdollistaa syvemmän ymmärryksen ja toisin näkemisen. (Hakala ym., 

2017, s. 161, 175–178, 180.) 

 

3.2 Laaja-alaisuus osaksi opetussuunnitelmaa  

 

Tieteenalojen yhdistäminen opetussuunnitelmatasolla nousi ensikertaa esiin 1970-lu-

vun alkupuolella (Haapaniemi, Venäläinen, Malin & Palojoki, 2019, s. 90). Pöntisen 

(2019) mukaan vielä 90-luvun alussa laaja-alaisuus kouluissa tarkoitti teemapäivien 

muodossa toteutettuja kokonaisuuksia, joita nykykouluissa opettajat luonnehtivat isom-

mista kokonaisuuksista irrallisiksi (Pöntinen, 2019, s. 90). Monialaisten kokonaisuuk-

sien suunnittelussa oppilaiden aito toimijuus ja aktiivinen rooli ovat olennaisessa 

osassa. Kokonaisuudet rakennetaan osaksi koulutyötä, jotta ne eivät olisi vain irrallisia 

kokeiluja muun työn lomassa. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s. 31.) Nykyisin kaikkien 

oppilaiden opintoihin tulisi sisältyä vähintään yksi monialainen kokonaisuus lukuvuo-

dessa (Haapaniemi ym., 2019, s. 91; Halinen & Jääskeläinen, 2015, s. 31). 

 

Suomessa kouluopetusta luonnehditaan melko oppiainelähtöiseksi. Opetussuunnitel-

mien aihekokonaisuuksissa on ollut nimettyjä teemoja, joita kaikissa oppiaineissa tulisi 

käsitellä, mutta niiden käsittely ei itsessään edellytä oppiaineiden välistä yhteistyötä. 



18 
 

Uusimmassa vuonna 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa ei näitä teemoja 

enää ole, vaan opiskeltavien asioiden monialaisuutta korostetaan ja edistetään uudella 

tavalla. Kouluilla on valta päättää itse mitä teemoja niissä halutaan monialaisen yhteis-

työn keinoin toteuttaa. (Cantell, 2015, s. 1, 12.) Halisen ja Jääskeläisen (2015) mukaan 

opetuksen tehtävänä on nykyisin laajan yleissivistyksen muodostaminen, sekä oppilai-

den maailmankuvan avartaminen. Oppilaille pyritään siis tuottamaan maailmasta laa-

jempi kokonaiskuva ja ilmiöitä halutaan tarkastella osana ympäröivää maailmaa, eli 

osana oppilaiden omaa arkea. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s. 19.) Keskeinen muu-

tos uusissa 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa on painopisteen siirtyminen 

oppiainejakoisuudesta kohti monialaisia, oppiaineita integroivia kokonaisuuksia. Oppi-

aineen sisältöjä korostavan ’mitä’-ajattelun sijasta pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen 

enemmän ’miksi’- ja ’miten’-ajattelun avulla. (Krokfors, 2017, s. 250.)  

 

2016 vuonna käyttöön otetuissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, asenteiden, arvojen ja tahdon 

muodostamaa kokonaisuutta, sekä myös kykyä käyttää näitä ominaisuuksia tilanteen 

edellyttämällä tavalla. Yhteiskunnan kansalaisena toimimisen tiedetään vaativan tule-

vaisuudessakin tieto- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Opetussuunnitel-

maan kirjatuttuja yleisiä laaja-alaisia tavoitteita on seitsemän, ne ovat: ajattelu ja oppi-

maan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä 

huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- ja viestintäteknologian 

osaaminen (L5), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). (POPS, 2014, s. 20–24.) Näiden laaja-alai-

sen osaamisen tavoitteena on tukea ihmisyyteen kasvamisessa, sekä edistää demo-

kraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. 

(POPS, 2014, s.17–18.) 

 

Krokfors (2017) avaa opettajien opetussuunnitelma-ajattelua käsittelevää vuonna 2014 

toteutettua tutkimusta. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää opettajien ajatuksia uudesta 

opetussuunnitelmasta, ja sitä miten opettajat integroivat oppiaineita. Tutkimus toteutet-

tiin sekä alakoulun, että yläkoulun opettajille, ja näiden ryhmien välisiä mahdollisia eroja 

pyrittiin myös nostamaan esiin. Tutkimuksessa selvisi, että aineenopettajat eivät käytä 
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luokanopettajien tapaan niin paljon rajoja ylittävää pedagogiikkaa. Tämän selvityksen 

mukaan luokan- ja aineenopettajien valmiuksissa oman opetuksen kehittämiseen kohti 

laaja-alaisempaa suuntaa löytyi eroavaisuuksia. Krokfors arvioi syyn olevan luokan-

opettajan laajemmissa kasvatustieteen opinnoissa. (Krokfors, 2017, s. 255–258.) 

 

Tarve laaja-alaiselle osaamiselle kumpuaa meitä ympäröivän maailman muutoksesta. 

Yhteiskuntamme on jatkuvassa murroksessa, ja kuten on usein jo argumentoitu, myös 

koulun tulee mukautua muuttuvaan tulevaisuuteen ja sen tuomiin haasteisiin. Tulevai-

suudessa tullaan tarvitsemaan yhä enemmän itseohjautuvuuden ja yhdessä tekemisen 

taitoja. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s. 28.) Lonka ja kumppanit (2015) esittävät tu-

levaisuudessa tarvittaviksi taidoiksi muun muassa eettiset- ja ajattelun taidot. Nämä 

taidot kehittyvät laaja-alaisten kokonaisuuksien ymmärryksen kautta. (Lonka ym., 

2015, s. 49–50.) Kasvamisen ja oppimisen kannalta on tärkeää hahmottaa kuinka opit-

tavat asiat nivoutuvat toisiinsa ja miten ne linkittyvät ympäröivään maailmaan, sekä 

oppilaan omaan elämään. Oppiaineiden ja luokkaryhmien välinen yhteistyö lisää mah-

dollisuuksia työskennellä erilaisten ryhmien parissa, sekä muodostaa erilaisia sisäistä 

motivaatiota tukevia oppimispolkuja. (Niemi, 2015, s. 108–109.)  

 
2000-luvulla yhtenä tarpeellisena taitona pidetään kykyä saada selvää kompleksisesta 

informaation tulvasta. Oppilaille pyritään tuottamaan taito yhdistellä hajanaista tietoa 

yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi maailmasta. Haapaniemi, Venäläinen, Malin ja Palojoki 

viittaavat Kleiniin (2002) jonka mukaan monitieteisyys opetuksessa on prosessi, eikä 

niinkään mikään kiinteä sisältö. (Haapaniemi ym., 2019, s. 88.)  

 
Yhteistyön voidaan ajatella olevan yhtenä ryhmänä toimimista yhteisen päämäärän 

eteen, pitäen sisällään kaikki ne vaiheet, jotka tarvitaan tehtävän suorittamiseksi (Haa-

paniemi ym., 2020, s. 5). Opettajien välinen yhteistyö ei saisi olla pakotettua. Pakotet-

tuna yhteistyö ja tiimityöskentely voivat aiheuttaa huonoa ilmapiiriä ja hajottaa työyhtei-

söjä. (Luukkainen, 2004, s. 89). Jos yhteistoiminta on pakotettua kollegiaanisuutta, eli 

koulun johdon suunnalta pakotettua yhteistoimintaa, se usein turhauttaa, eikä inspiroi. 

(Pöntinen, 2019, s. 39.) Opettajan oman osaamisen tiedetään olevan yhteydessä kol-

legiaaliseen yhteistyöhön (Husu & Toom, 2016, s. 15). Opettajat pitävät itse yhteisöl-

listä asiantuntijuutta tärkeänä. Muutos ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja opettamiseen on 
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opettajien mukaan lisännyt opettajien keskinäistä yhteistyötä ja yhteistyö koetaan 

enemmistön mukaan palkitsevaksi. (Kostiainen & Tarnanen, 2020, s. 55.) 

 

Opettajankoulutuksessa opetus pyritään järjestämään tarkoituksenmukaisesti niin, että 

opetus tukee moninaisten kompetenssien kehittymistä, jotka ovat opettajana kehittymi-

sen edellytyksiä. Tällaisina kompetensseina nähdään mm. taito ajatella ammatin tavoit-

teiden suunnassa, kyky herkkyyteen, sekä taito toimia käytännön monimutkaisissa ti-

lanteissa. Kompetenssien kehitystä tukeva opetus tukee myös samalla opettajaksi 

opiskelevien laaja-alaista oppimista. (Husu & Toom, s. 18.) Laaja-alaisesti opettaminen 

vaatii Haapaniemen ja kumppaneiden (2019, s. 90) mukaan sen, että opettajien tulee 

myös itse olla integratiivisia ajattelijoita, eli heidän tulee itse olla kykeneviä yhdistämään 

tietoa isommiksi ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Uudet opetussuunnitelmat korosta-

vat tämän kaltaista laaja-alaista osaamista, eli tiedon muodostamisen taitoja eri näkö-

kulmista rakentuvassa oppiaineiden opetuksessa (Krokfors, 2017, s. 254). 

 

3.3 Laaja-alaisuus kotitalousopetuksessa 

 

Kotitalous on oppiaineena jo itsessään yhteiskunnallinen ja laaja-alainen, sillä opetuk-

sessa käsitellään asioita, jotka ovat jokaisen ihmisen arkielämää lähellä olevia. Kotita-

lous oppiaineen opiskelu auttaa selviytymään monimutkaistuvan ja monimuotoistuvan 

yhteiskunnan muuttuvissa ongelmissa. Oppiaineelle ominaista on soveltavan tiedon 

luominen, sekä tiedon soveltaminen käytäntöön. (Kuusisaari, 2016, s. 4–5.) Myllykan-

gas (2009, s. 55) tähdentää kotitalousluokan kodinomaisuuden mahdollistavan sen, 

että oppiminen välittyy kodin käytäntöihin.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014) on kirjattu kotitalousopetuksen tehtä-

väksi kehittää kestävän, hyvinvointia edistävän elämäntavan taitoja, sekä lisätä oppi-

laan vuorovaikutuksellisia valmiuksia. Oppiaine itsessään soveltaa jo valmiiksi tietoa 

eri aloilta ja muiden oppiaineiden kanssa toteutetun yhteistyön tiedetään monipuolista-

van oppimiskokemuksia. Kotitalouden opetuksen todetaan kattavan laaja-alaisen 

osaamisen kaikki osa-alueet. (POPS, 2014, s. 437–438.). Laaja-alaisista tavoitteista 

esimerkiksi itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) ovat osa kotitalouden ydintä. 
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Kotitalousopetuksen laaja-alaisuus on ohjannut opettajia suunnittelemaan erilaisia ar-

viointikäytäntöjä, jo ennen kuin opetussuunnitelmien arviointiperusteita tarkennettiin 

vuosien 1994 ja 2004 opetussuunnitelmissa. Opettajat olivat jo tätä ennen pyrkineet 

osoittamaan oppilaille, että opetus rakentuu tietojen, taitojen ja asenteiden arviointiin. 

(Haverinen, 2014, s. 24.) Kotitalousopetus tulisikin rakentaa systemaattiseksi jatku-

moksi, jossa niin tiedot, kuin taidotkin syvenevät vaihe vaiheelta kattaviksi kokonai-

suuksiksi. Oppilaiden vastuu ja itsenäisyys kasvavat opetuksen ongelmanratkaisuun 

keskittyvän luonteen myötä. Kotitaloustunnilla opittuja asioita sovelletaan ja syvenne-

tään arkielämässä. (POPS, 2014, s. 438.) 

 

Pöntinen (2019) esittää opettajan työn muuttuneen merkittävästi viimeisimpien kahden-

kymmenen vuoden aikana. Aiemmin aineenopettajien ajateltiin keskittyvän vain omaan 

aineeseensa ja toteuttavan opetustaan oman aineen sisältöjen pohjalta hyvin autono-

misesti. Vähitellen koulumaailmassa on kuitenkin ymmärretty yhteisöllisyyden arvo, ja 

opetuksessa on alkanut näkymään yhteistyötä korostava puoli. Opettajien autonomia 

on kuitenkin edelleen vahvasti arvostettua, mutta yhteistoiminnan mielekkyys ja vuoro-

vaikutuksellisuuden lisääminen tunnistetaan opetuksen laatua lisäävänä tekijänä. 

(Pöntinen, 2019, s. 33 

 

Omien arvojen mukaisesti toimiminen vaatii yksilöltä hyvää itsetuntoa ja rohkeutta, 

sekä kykyä eettiseen pohdintaan. Muutoksen maailmassa arvo-osaaminen on tärkeä 

taito omata ja esimerkiksi arvo- ja ympäristökysymykset ovat uudelleen arvioimisen ti-

lanteita. Kotitalousopetusta pidetään luontevana paikkana tämänkaltaiselle laaja-alai-

selle pohdinnalle, sillä ihmiset joutuvat jatkuvasti tilanteisiin, joissa heidän tulee valita 

ja pohtia mikä on heille ja heidän lähipiirilleen tärkeää. (Myllykangas, 2009, s. 56.) Myös 

Haverinen (1996, s. 48–51) on todennut väitöskirjassaan kotitalouksissa tehtävien rat-

kaisujen olevan usein myös muita kuin pelkästään itseään koskevia, ja koska kotita-

louksissa arkipäivä on jatkuvaa valintojen tekemistä, on arvopohdinnalle paikkansa.  

 

Haapaniemi, Venäläinen, Malin, sekä Palojoki (2019) tutkivat sitä, miten integratiivista 

lähestymistapaa on käytetty peruskouluissa kotitalouden opetuksessa. Integratiivisella 

lähestymistavalla oppimiseen Haapaniemi ja kumppanit tarkoittavat ajatusta siitä, että 
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eri oppiaineista saatua tietoa pystyttäisiin yhdistämään laajemman kokonaiskuvan saa-

miseksi. Tutkijat olivat kiinnostuneita siitä, minkälaisia apuvälineitä oppiaineiden yhdis-

tämisessä hyödynnetään. Tutkimuksessa selvisi, että psykologisia välineitä, kuten pu-

hetta ja kirjoitettua tekstiä käytettiin usein kannustavalla tavalla, esimerkiksi oppilaille 

esitetyin integroivin kysymyksin. Analyysissa nousi esiin, että on monia tapoja yhdistää 

kokonaisvaltaisesti laaja-alainen lähestymistapa oppimiseen ja kotitalous. Kuitenkin 

monien toteuttamistapojen käyttäminen voi leventää oppimisen laaja-alaista lähesty-

mistapaa. Tutkimuksen valossa voidaan ajatella matkan kohti kokonaisvaltaista laaja-

alaista oppimista olevan erilainen jokaisessa koulussa ja samalla myös erilainen jokai-

selle opettajalle ja oppilaalle. Koulujen sisäiset kulttuurit, opettajien väliset erot, sekä 

erot oppilasaineksessa vaikuttavat koulujen laaja-alaisen oppimiskulttuurin muotoutu-

miseen. (Haapaniemi ym., 2019, s. 90, 100–102.)  

 

Samasta datasta tehdyssä tutkimusartikkelissa Haapaniemi ja kumppanit (2020) tutki-

vat integratiivisia oppitunteja havainnoimalla oppitunteja, sekä haastattelemalla opetta-

jia koskien sitä, miten he reflektoivat opettajan autonomiaa ja yhteistyötä, osana laaja-

alaista opettamista. Tutkimukseen osallistui kolme kotitalousopettajaa ja kaksi mate-

matiikan opettajaa. Haastatteluissa nousi esille, että opettajien mielestä oppitunneissa 

olisi ollut enemmän mahdollisuuksia laajemmalle yhteistyölle oppiaineiden välillä, mutta 

riittämätön suunnittelu aiheutti epävarmuutta. Esimerkiksi oppituntia toteuttavien opet-

tajien välinen työnjako saattoi olla epäselvä ja siksi opettajat reflektoivat epävarmuutta. 

Opettajat mainitsivat yhteisopettajuudessa olevan riskit siihen, että vastuut oppitunnista 

eivät jakaudu takaisesti, ja se saattaa rajoittaa halukkuutta yhteistyöhön muiden opet-

tajien kanssa. Opettajat kuitenkin näkivät yhteisopettajuuden mahdollisuutena amma-

tilliseen kehittymiseen. (Haapaniemi ym., 2020, s. 8–12.)  

 

Karvin selvityksen mukaan lukuvuonna 2013-2014 yhteistyötä koulun toisen kotitalous-

opettajan kanssa oli tehnyt usein 69% kyselyyn vastanneista kotitalousopettajista (Ve-

näläinen, 2015). Kotitalousopettajat tekivät yhteistyötä ainekollegansa kanssa enem-

män kuin terveystiedon opettajat, tätä yhteistyötä selitettiin oppiaineen luonteella. Eni-

ten yhteistyötä tehtiin raaka-ainehankintojen ja kurssien suunnittelun ja opetuksesta 



23 
 

keskustelun parissa. Kurssien toteuttamista yhdessä harjoitettiin melko vähän. Oppiai-

nerajat ylittävää yhteistyötä vastaajat olivat päässeet toteuttamaan melko vähän, 60 

prosenttia ilmoitti tehneensä vähän rajat rikkovaa yhteistyötä ja 39 prosenttia vastan-

neista ei ollut toteuttanut ollenkaan oppiainerajat rikkovaa yhteistyötä. (Venäläinen, 

2015, s. 77–78.) Yliopistollisissa opettajankoulutuksissa yhteistyön ja monitieteellisen 

rajojen ylittämisen nähdään kaventavan kuilua aineopintojen ja kasvatustieteellisten 

opintojen välillä (Hökkä, Eteläpelto & Rasku-Puttonen, 2010, s. 845).  
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4 Oppimisteoriat ja oppijan rooli 

 

Peruskoulun aikakaudella oppimisteoreettiset muutokset ovat olleet suuria. 1970-luvun 

behaviorismista on tultu yksilökeskeisen konstruktivismin kautta yhteisöllisen oppimi-

sen sosiokulttuuriseen ja sosiokonstruktivistiseen näkemykseen. (Pöntinen, 2019, s. 

33–36.) Opetussuunnitelmauudistusten myötä myös oppimiskäsitykset muokkaantuvat 

ja muovautuvat ja siten opetussuunnitelmaperusteet muokkaavat opettajuutta ja oppi-

mista (Luukkainen, 2004, s. 87). Eri oppimisteorioita, eli oppimiskäsityksiä erottelee nii-

den suhtautuminen oppijan rooliin niin oppimisen-, kuin myös opetuksen arviointipro-

sessissa (Poikela, 2001, s. 108). 

 

4.1 Yksilökeskeiset teoriat 

 

1970-luvulla kansakoulut alkoivat muuttua peruskouluiksi. Uusi koulu tarvitsi uuden-

laista opetusta ohjaavaa tietoa. Tätä varten perustettu komitea laati uuden kaksijakoi-

sen mietinnön, opetussuunnitelman perusteet, sekä oppiaineiden opetussuunnitelman. 

Ensimmäinen osa tuki oppimisen yksilöllisyyttä, eriyttämistä ja oppiainejaoista luopu-

mista. Mietinnön toisen osan jyrkkä tietopainotteinen oppiaineksen opetuksen korosta-

minen hukutti kuitenkin alleen ensimmäisen osan modernit oppilaskeskeiset ideat. (Uu-

sikylä & Atjonen, 2005, s. 58–59.) 

 

Perinteisesti ajateltuna oppiminen on nähty opettajan puheena ja suoraan vaikuttami-

sena. Käsitys siitä, että oppiaineen sisällön hallinta olisi riittävä ehto opetuksen toteut-

tamiseksi on ollut vahva. Oppilaitokset, siinä missä opettajatkin, on nähty tiedonjakajan 

roolissa. Tämänkaltainen rooli on ohjannut niin opettajia, kuin myös oppilaita kohti pas-

siivista ja pinnallista oppimistapaa, sekä yksittäisiä tietoja korostavaa oppimiskäsitystä. 

(Luukkainen, 2004, s. 94.) Ajattelu, jossa oppiminen nähdään informaation välittymi-

senä ihmismieleen aistihavaintojen kautta, kutsutaan behaviorismiksi. Behaviorismille 

tärkeänä ominaisuutena nähdään oppimisen ulkoinen säätely, sillä oppimisteorian mu-

kaan oppijalla ei ole olemassa sisäsyntyisiä oppimista ohjaavia rakenteita. Tästä syystä 

opettajalla on vahva oppimista ohjaava rooli. (Siljander, 2014, s. 215.) 
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Behaviorismin keskeiset elementit ovat opetus, eli ärsyke ja sen tuottama tulos, eli re-

aktio. Ajattelun mukaan melkein mitä tahansa voidaan oppia ja opettaa, kunhan mene-

telmät ovat oikeat. Selkeys, yksinkertaisuus ja tavoitteellisuus kuvaavat hyvin beha-

vioristista oppimiskäsitystä. (Uuskylä & Atjonen, s. 142.) Oppimiskäsitys, joka painotti 

ulkoa oppimista ja pinnallisia strategioita, oli seurausta opetuksen mekaanisesta, irral-

lisesta maailmankuvasta, sekä siitä, että tieto nähtiin valmiina annettuna ja ongelmat-

tomana. Opettajakeskeisessä otteessa tiedot jäävät helposti irrallisiksi, eikä niistä ra-

kennu mielekkäitä kokonaisuuksia, joita oppija voisi peilata omaan elämäänsä. (Luuk-

kainen, 2004, s. 97.) Vähittäinen muutos pois behavioristisesta suuntauksesta alkoi jo 

1990-luvulla ja opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 1994 mainitaan nimeltä uusi 

konstruktivistinen oppimiskäsitys (Siljander, 2014, s. 218). 

 

Oppimistutkijat kritisoivat 1980- ja 1990-luvuilla behavioristista oppimiskäsitystä nos-

taen esiin konstruktivistisia näkemyksiä oppimiseen, eli he korostivat ihmisen toimintaa 

ja ajattelua. Konstruktivismissa oppimisen ajatellaan muodostuvan oppilaan vapaaeh-

toisuudesta ja aktiivisuudesta, toisin kuin behavioristisessa oppimisteoriassa, jossa tie-

don ajatellaan siirtyvän automaattisesti oppilaalle. Konstruktivismissa oppilas voi muo-

dostaa itse uutta tietoa aiemmin opitun päälle. (Siljander, 2014, s. 215.) Tietoa ei pidetä 

tekijästään riippumattomana, vaan se on yksilöiden ja yhteisöjen itsensä rakentamaa 

(Uuskylä & Atjonen, 2005, s. 145). Termi konstruktivismi viittaa verbiin konstruoida, eli 

rakentaa (Puolimatka, 2002, s. 21). 

 

Konstruktivismista on olemassa monia eri muotoja, suuntausten kirjo on hyvin laaja ja 

siksi myös hajanainen. Eri näkemyksiä yhdistävien tekijöiden määrittely on hankalaa ja 

näyttäisi siltä, että jokaisella tieteenalalla on oma tapansa nähdä ja määritellä konstruk-

tivismi. (Tynjälä, 1999b, s. 162–163.) Kasvatustieteissä paljon käytetty tapa on jaotella 

konstruktivismi yksilökeskeiseen yksilökonstruktivismiin ja sosiokonstruktivismiin, 

nämä eroavat siinä, missä määrin toiminta nähdään yksilöllisenä ja missä määrin sosi-

aalisena tai kulttuurillisena ilmiönä. Yksilökonstuktivismissa ihmisen ajatellaan raken-

tavan tietoa sisäisten kategorioiden tai tulkintakehysten avulla, kun taas sosiokonstruk-

tivismissa tietoa rakennetaan yhdessä ja se on kontekstisidonnaista. (Siljander, 2014, 

s. 215–217.) 
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Puolimatka (2002) jäsentää, että suurin ero yksilökeskeisen ja sosiaalisen konstrukti-

vismin välillä on siinä, miten yksilön ajatellaan luovan tiedollisia käsityksiään. Sosiaali-

sen konstuktivismin eli sosiokonstruktivismin mukaan yksilö ei luo käsityksiään muista 

riippumattomana, vaan hänen käsityksensä ja ymmärryksensä tiedosta riippuvat yksi-

löä ympäröivästä maailmasta, eli kulttuurista, jossa yksilö elää. (Puolimatka, 2002, s. 

69.) 

 

Konstruktivistisella oppimiskäsityksellä on myös ongelmansa. Miten tuetaan yksilöiden 

kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Miten isoissa oppilasryhmissä pystytään sel-

vittämään kaikkien ennakkotietämys ja lähtötaso, jotta monipuolisia oppimateriaaleja ja 

opetusvälineitä voitaisiin suunnitella yksilöllisesti. Oppimisen yksilöllisen prosessiluon-

teen vuoksi opettajan rooli on enemminkin ohjaaja kuin tiedon jakaja. On hyvä kuitenkin 

tiedostaa, että kaikki oppilaat eivät kykene ottamaan vastuuta oppimisestaan. (Uuskylä 

& Atjonen, 2005, s. 154.) 

 

Tiivistetysti konstruktivismi oppimisen teoriana selittää sitä, miten oppiminen tapahtuu. 

Oppija rakentaa uutta tiedollista käsitystä aiempien skeemojensa varassa. Oppija ei 

ota passiivisesti vastaan ulkoa tulevaa tietoa, kuten behavioristisessa oppimiskäsityk-

sessä ajatellaan tapahtuvan, vaan oppija toimii aktiivisesti rakentaessaan tietoa. (Puo-

limatka, 2002, s. 41–42.) 

 

4.2 Humanistinen oppimisteoria 

 

Humanismi sanana juontaa juurensa latinasta ja tarkoittaa inhimillistä ja sivistynyttä. 

Humanismissa ihmisen ainutlaatuisuus korostuu, sekä ihmisen luovuuteen, kehityk-

seen ja kasvuun uskotaan vahvasti. Humanistisessa ajattelussa oppiminen nähdään 

tapahtuvan parhaiten vapaassa ilmapiirissä, sillä silloin on mahdollisuus aidolle ja va-

paalle vuorovaikutukselle. (Kauppila, 2007, s. 27–29.) 

 

Humanistiselle lähestymistavalle oppimiseen on tyypillistä sen kommunikaatiokeskei-

syys, joka luo perustaa yhteiselle ongelmanratkaisulle. Humanismin yhtenä tavoitteena 

on luoda sosiaalisia oppimisympäristöjä. (Poikela, 2001, s. 110.) Kuten konstuktivis-

missä, myös humanistisessa oppimisteoriassa korostetaan yksilön ajatuksia. Oppijan 
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sisäinen maailma, sekä emootiot nähdään ihmisen kehityksen taustalla. Humanisti-

sessa oppimiskäsityksessä korostuu ajatus oppijakeskeisistä oppimisympäristöistä. Ai-

kaisempi ajatus autoritaarisesta opettamisesta korvattiin pyrkimällä osallistamaan op-

pilaita enemmän oppimisen prosesseihin. (Khatib, Sarem & Hamidi, 2013, s. 45.) 

 

Humanismia voidaan kuvailla kokemukselliseksi oppimiseksi. Oppijan omat kokemuk-

set ja niiden reflektointi ovat oppimisen mahdollistajia. Opetuksen tavoitteena on tukea 

yksilön kasvua omaksi itsekseen ja kehittää hänen itseohjautuvuuden taitojaan. Oppi-

jalle halutaan tarjota mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja opetuksessa pyritään tuke-

maan oppijan ”minän” kasvua. (Rauste- von Wright, 1997, s. 11.) Kokemusten ja elä-

mysten merkitykset oppisen kannalta ovat vahvasti tiedostetut humanistisessa oppi-

miskäsityksessä. Oppiminen on jatkuvaa, jonka perustana nähdään oppijan omat ko-

kemukset ja niiden analysointi. (Kauppila, 2007, s. 30.) 

 

4.3 Yhdessä oppimista korostavat teoriat 

 

Sosiokulttuurinen lähestymistapa on kehittynyt Vygotskin kulttuurihistoriallisen teorian 

pohjalta (Kuusisaari, 2016, s. 6). Vygotskin teoriassa oppiminen tapahtuu asteittain sy-

ventyen, niin, että muiden kanssa vuorovaikutuksessa opitut asiat syventyvät lopulta 

ihmisen omaksi toiminnaksi (Lonka, 2015, s. 73). Sosiokulttuurisessa tutkimusperin-

teessä tutkittava ilmiö sidotaan kulttuuriseen ja historialliseen muutokseen (Kuusisaari, 

2016, s. 6). 

 

Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys korostaa niin sosiaalisia, kuin myös yksilöllisiä ulot-

tuvuuksia oppimisessa. Oppilaat nähdään aktiivisina toimijoina, jotka oppivat vuoro-

vaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa lähikehityksen vyöhykkeellä. 

(Haapaniemi ym., 2019, s. 90.) Lähikehityksen vyöhyke on suorituskyvyn ja osaami-

sen ylärajalla oleva vyöhyke, jossa älyllinen toiminta pystyy kehittymään. Tehtävä, 

joka olisi liian vaikea ratkaistavaksi nykyisillä taidoilla, pystymään ratkaisemaan yh-

teistyössä muiden kanssa ja muiden avulla. Tukirakenteiden avulla pystytään suoritta-

maan älyllisestä haasteellisempia tehtäviä, kuin ilman näitä ulkoisia tukirakenteita. 
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(Kuusisaari, 2016, s. 8–9; Tynjälä, 1999a, s. 155.) Oppimisen kulttuurillinen sidos ym-

märretään ja oppiminen ei ole siten ikinä ympäröivästä maailmasta irrallista (Lonka, 

2015, s. 72).  

 

Uusimman opetussuunnitelman mukainen oppimiskäsitys ymmärtää oppilaan aktiivi-

sen roolin. Oppiminen nähdään osana yksilön ihmiseksi kasvua. Myönteiset tunneko-

kemukset, sekä oppimisen ilo, yhdessä uutta luovan toiminnan kanssa edistävät ja in-

nostavat oman osaamisen kehittämiseen. Oppiminen nähdään vuorovaikutuksessa ta-

pahtuvana toimintana. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on nykyisen oppi-

miskäsityksen mukaan perusta elinikäiselle oppimiselle ja oppilaita rohkaistaan itseoh-

jautuvuuteen oppimisensa suhteen. (POPS, 2014, s. 17.) Oppimiskäsitys kuvaillaan, 

mutta sitä ei nimetä opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelman oppimiskäsitys myös 

ymmärtää itsereflektion tärkeyden, sekä minäkuvan kehittymisen. (POPS, 2014, S. 14–

15.)  

 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa tiedonmuodostuksen ja oppimisen so-

siaalisia, kulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja (Uuskylä & Atjonen, 2005, s. 146). Näiden 

ehtojen valossa yksilöpsykologiset oppimisen näkemykset näyttäytyvät hyvin ongel-

mallisina. Käsityksen mukaan oppiminen ja tiedonhankinta tapahtuu aina jossain sosi-

aalisessa kontekstissa. Oppimisprosesseissa ei ole kyse todellisuutta kuvaavien fakto-

jen ymmärtämisestä, vaan kulttuurisesti rakentuneiden merkitystodellisuuksien tiedos-

tamisesta ja avaamisesta. (Siljander, 2014, s. 218–219.) Yhteistä sosiokonstruktivisti-

selle ja aiemmin esitellylle humanistiselle oppimiskäsitykselle on se, että vaikka yksilön 

kokemukset ymmärretäänkin henkilökohtaisiksi, ne voidaan jakaa muiden kanssa. Eli 

oppijan oppimistilanteisiin tuoman omat ainutkertaiset kokemukset parhaimmillaan mo-

nipuolistavat asioita, jotka ovat oppimisen kohteena. (Kauppila, 2007, s. 30–31.) 

 

Sosiokulttuurinen ja sosiokonstruktivistinen oppimisteoria taas pitävät sisällään ajatuk-

sen siitä, että oppiminen tapahtuu kulttuurisidonnaisesti vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten kanssa (Lonka, 2018, s. 39). Sosiaalisen konstruktivismin keskeinen seuraus 
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pedagogiikassa on sosiaalisen vuorovaikutuksen korostuminen opetuksessa. Vuoro-

vaikutuksessa oppija voi ulkoistaa ajatteluaan, saada muilta aineksia omaan reflekti-

oon, sekä saada tukea muilta ja antaa myös itse tukea toisille. (Tynjälä, 1999b, s. 164.)  

 

Nämä oppimisen sosiaalista ulottuvuutta korostavat teoriat eroavat kuitenkin toisistaan 

siten, että se mitä sosiokonstruktivistit kutsuvat oppimiseksi, on vain osa isompaa ih-

misen kehityksen prosessia, jota taas sosiokulttuurissa oppimiseksi kutsutaan. Sosio-

kulttuurinen näkemys korostaa sosiaalista osallistumista, ihmisten välisiä suhteita, ku-

ten mestari-oppipoika-ajattelua, sekä tilanteen kulttuurista ja historiallista sidonnai-

suutta. Sosiaalinen konstruktivismi keskittyy enemmän siihen, miten oppijan toiminta ja 

vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa auttaa tietoa rakentuu laadullisesti erilai-

sille tasoille. (Packer & Goicoechea, 2000, s. 227.) 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa usein opiskelumuotoa, jossa ryhmän jäse-

nillä on yhteinen tehtävä ja tavoite, ja jossa pyritään vuorovaikutuksessa rakentamaan 

yhteistä ymmärrystä. Se ei ole siis yksittäinen opetusmenetelmä, vaan yleisnimitys eri-

laisille pedagogisille toimintatavoille. (Tynjälä, 1999a, s. 152.) Ongelmatonta yhteistoi-

minnassa tapahtuva oppiminen ei ole. Se on haaste oppilaiden sosiaalisille taidoille, 

sillä kaikkien sosiaaliset lahjat eivät ole samanlaiset. Jotkut oppilaat myös työskenteli-

sivät mieluummin yksin, kuin ryhmässä toimien. (Tynjälä, 1999a, s. 168.) Paljon koros-

tetut tulevaisuuden taidot ovat parhaiten opittavissa ryhmissä, yhteisen toiminnan 

kautta. Opettajilla on tärkeä tehtävä tukea ja ohjata tätä oppimisen prosessia. (Lonka, 

2018, s. 56–57.) 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Suomalaisella opettajankoulutuksella on tieteellinen pohja. Koulutus tarjoaa monimuo-

toisia kursseja, jotka tukevat opiskelijoiden argumentointikykyjen muotoutumista, sekä 

päätöksenteon prosessien syntyä (Toom ym., 2010, s. 333.) Kasvatusalan koulutuksen 

tulee olla ennakoivaa, sekä koulutuksen tukee pystyä tarkastelemaan niin itseään, kuin 

myös yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä kriittisesti (Kostiainen & Tarnanen, 2020, s. 45). 

 

Husu ja Toom (2016) ovat todenneet, että tutkivan, omaa opettamistaan kehittävän ja 

reflektoivan opettajuuden syntyminen ja kehittyminen on äärimmäisen tärkeää, sillä 

opettajan osaamisen tiedetään olevan yhteydessä niin koulun kehittämiseen, moniam-

matilliseen yhteistyöhön kuin myös oppilaiden oppimiseen. Husu ja Toom (2016) esit-

tävät Korhoseen ja kumppaneihin (2016) viitaten, että pedagogisten käytäntöjen tutki-

muksessa, niin peruskoulussa kuin myös korkeakouluopetuksen saralla on havaittu, 

että opettajan osaamisella on yhteys siihen, kuinka hyvin opiskelijat kiinnittyvät opin-

toihinsa. (Husu & Toom, 2016, s. 14.)  

 

Laaja-alaisuus tässä tutkimuksessa määritellään teoriaosuuden pohjalta, eli laaja-alai-

suudella tarkoitetaan syvempään ymmärrykseen tutkittavasta aiheesta tähtäävää toi-

mintaa, joka kattaa oppiainerajat ylittävät sisällöt ja/tai työtavat, kuten myös mahdolli-

sen moniammatillisen yhteistyön. Selvitän, miten aineistossa on pyritty toteuttamaan 

sellaisia opetuskokeiluja, joissa laaja-alaisuus näkyy. Kansainvälisesti vallitsee suh-

teellisen laaja yksimielisyys siitä, että oppiaineittain luodut tavoitteet eivät tue tarpeeksi 

oppilaiden kasvua, eikä tulevaisuuden taitojen kehittymistä. Tästä syystä tarvitaan 

laaja-alaisen osaamisen taitoja. Tämänkaltaisen osaamisen taitojen kehittyminen edel-

lyttää niin opettajilta, kuin oppilailtakin rahkeita irrottautua oppiainejakoisuudesta ja roh-

keutta kokeilla uudenlaisia työskentelytapoja. (Halinen & Jääskeläinen, 2015, s. 23–

24.) Kehittämisraporteista pyrin löytämään juuri näitä uudenlaisia ”opeta toisin” kokei-

luja, joissa laaja-alainen ajattelu näkyy.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita Helsingin yli-

opiston kasvatustieteen opintojen opintojakson: ”Opettaja työnsä tutkijana” lopputyönä 
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tuotettuja ainedidaktisia kehittämistöitä vuosilta 2013-2020. Tarkoituksena on selvittää 

mihin suuntaan kotitalouspedagogista kehittämistyötä ollaan viemässä kotitaloustie-

dettä pääaineena opiskelevien toimesta. Kotitaloustieteen opetuksessa on tällä het-

kellä melko vähän tietoa siitä, miten tieteen opiskelijat orientoituvat ainedidaktiseen ke-

hittämistyöhön, näiden päälinjojen tarkastelu ja esille tuominen on tärkeää, jotta ope-

tusta pystytään suunnittelemaan ja muokkaamaan opiskelijoiden tarpeita ja nykyajan 

koulumaailmaa paremmin vastaavaksi. 

 

Tutkimuksen kolme pääkysymystä ovat: 

 

1. Miten kotitalouden opetussuunnitelman mukaiset sisältöalueet painottuvat aineistossa? 

2. Miten eri oppimiskäsitykset painottuvat aineistossa? 

3. Millä tavoin opetussuunnitelman mukainen laaja-alaisuus näkyy aineistossa? 
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6 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkivan opettajuuden tukeminen on keskeinen opettajakoulutuksen tavoite. Samoin 

liike kvantitatiivisesta tutkimuksesta kohti kvalitatiivista tutkimustyötä on ollut tärkeä 

opetuksen tutkimusta koskeva muutos. Laadullinen tutkimus on pyrkinyt rohkaisemaan 

opettajia tutkimaan niin omaa opettajuuttaan, opetustyötä kuin koulua, tarjoten näin ti-

laisuuksia vaikuttaa esimerkiksi ammatilliseen kehittymiseen (Niikko, 2018, s. 255.) 

Tästä syystä päädyin hakeutumaan laadullisten tutkimusmetodien pariin ja nimen-

omaan tutkimaan opettajuutta ja opettamisen keinoja.  

 

6.1 Tutkimusstrategia 

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, joka on toteutettu kotitalousopettajaopiskelijoi-

den tuottamia ainedidaktisia kehittämisraportteja analysoimalla, sisällönanalyysin me-

netelmin. Sisällönanalyysin avulla dokumenttien systemaattinen analysointi objektiivi-

sesti mahdollistuu (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117). Tarkoitukseni on muodostaa mah-

dollisimman selkeä kokonaiskuva tutkittavista kehittämisraporteista.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan tar-

koituksena on pikemminkin ymmärtää ja selittää jotain tiettyä ilmiötä tai toimintaa (Sa-

rajärvi & Tuomi, 2018, s. 98). Laadullisen tutkimuksen voidaan kuvailla olevan prosessi, 

jossa aineistoon liittyvien näkökulmien ja tulkintojen katsotaan kehittyvän tutkimuspro-

sessin edetessä. Tutkimustoiminta ymmärretään oppimistapahtumana. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara, 2009, s. 160–161; Kiviniemi, 2018, s. 73.) Lähtökohtana laadulli-

sessa tutkimuksessa voidaan pitää todellisen elämän kuvaamista, jossa todellisuus 

ymmärretään moninaisena ja tutkittavaa ilmiötä pyritään tutkimaan mahdollisimman ko-

konaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym., 2009, s. 161).  Auerbach ja Silverstein (2003, s. 22) 

kertovat, että laadullista tutkimusotetta on myös kritisoitu joidenkin tutkijoiden puolesta 

epätieteelliseksi, sillä se poikkeaa niin merkitsevästi määrällisestä, eli kvantitatiivisesta 

tutkimusotteesta. Tämä yliopistojen metodiopinnoissakin korostuva kahtiajako laadulli-

siin ja määrällisiin tutkimusotteisiin vastaa kuitenkin suht heikosti todellisuutta, jossa 

kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa on pyrkimys loogiseen todisteluun, sekä tiedon 
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objektiivisuuteen, eli tutkijat eivät kummassakaan tutkimusperinteessä nojaa omiin sub-

jektiivisiin kokemuksiinsa (Alasuutari, 2011, s. 32).   

 

Laadulliseen tutkimukseen liittyy hajanaisuuden riski, eli riski siitä, että tutkijan mielen-

kiinto hajautuu liian moniin kohteisiin hänen halutessa käsitellä tutkimuksen edetessä 

ilmeneviä mielenkiintoisia teemoja. Tutkimusasetelman rajaaminen on välttämätöntä, 

jotta tutkimuskysymysten kannalta oleellinen tieto saadaan aineistosta esiin. Rajaami-

sessa on kyse tutkijan perspektiivin selkiytymisestä. (Kiviniemi, 2018, s. 76.) Tästä 

syystä olen rajannut oman tutkimukseni koskemaan kolmea selkeää teemaa, joista 

muodostin kattavat tutkimuskysymykset. Nämä esiteltiin tarkemmin kappaleessa 5.   

 

6.2 Ainedidaktiset kehittämistyöt tutkimuksen kohteena 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrä voi vaihdella paljonkin tutkimusten välillä. 

Aineiston määrään vaikuttavat useat eri tutkimusresurssit, kuten aika ja raha. Opinnäy-

tetyöt, kuten esimerkiksi maisterin tutkielmat, tehdään, jotta opiskelija voi osoittaa osaa-

misensa tutkielman tekoon, tällöin aineiston kokoa ei pidetä työn merkittävimpänä kri-

teerinä, vaan keskeisempää on aineistosta tehdyt tulkinnat. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 97–98.)  

 

Useimmiten tutkijat keräävät itse oman aineistonsa, esimerkiksi havainnoinnin tai haas-

tattelun keinoin. Mahdollista on myös saada käytettäväksi sekundaarista, eli muiden 

keräämää tai tuottamaa aineistoa, jota ei ole aiemmin analysoitu. Opinnäytetyön arvo 

ei nouse tai laske sen mukaan, miten ja kuka aineiston on hankkinut. (Hirsjärvi ym., 

2009, s. 186.) Kirjalliseen aineistoon tulisi perehtyä hyvin ja pohtia sitä, onko kirjoittaja 

aiheensa suhteen objektiivinen vai subjektiivinen, sekä olisi syytä kiinnittää huomiota 

aineiston terminologiaan, eli siihen käytetäänkö samasta asiasta samoja termejä vai 

puhuvatko kirjoittajat eri asioista. (Metsämuuronen, 2006, s. 118.) 

 

Omaksi aineistokseni valikoitui kaikki vuosina 2013-2020 tehdyt kotitaloustieteen kehit-

tämisraportit (ks. Liite 2), joita oli kaiken kaikkiaan 66 kappaletta. Raportit ovat kaikille 

avoimia ja saatavilla Helsingin yliopiston sivuilla https://blogs.helsinki.fi/kotitalouspeda-
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gogiikka/ainedidaktiset-kehittamisprojektit/. Kirjallista tuotosta siis kertyi siis hyvin pal-

jon, mutta kuten myöhemmin kappaleessa 6.3 avaan tarkemmin, ei kaikkea tekstiä 

analysoitu sanasta sanaan, sillä se ei ollut tarpeellista eikä kannattavaa tutkimuskysy-

mysten kannalta, eikä myöskään tutkimuksen laajuus huomioiden järkevää.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa teorialla on ilmeinen merkitys. Teoreettisen viitekehyksen 

ja tarpeellisen termistön avaaminen auttaa ymmärtämään tutkimuksen kannalta kes-

keisiä merkityssuhteita. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 23–24.) Tässä tutkimuksessa olen 

pyrkinyt teoriataustaan avaamaan tutkimuskysymysteni kannalta olennaista tietoa, 

jotta lukijalle muodostuisi eheä kuva siitä, minkälaista opettajuutta, sekä opetusta ny-

kyajan kotitalousopettajilta toivotaan. Tämä siksi, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää 

miksi opiskelijoiden tuottamia kehittämisraportteja on hedelmällistä tutkia. Tuomi ja Sa-

rajärvi (2018, s. 98) kertovat, että laadullisessa tutkimuksessa voidaan pitää tärkeänä 

sitä, että henkilöt, joilta tutkittava tieto kerätään, tietävät asiasta paljon. Tiedonantajien 

valinta ei siis näin ajateltuna ole mielekästä tehdä sattumanvaraisesti. Oman aineistoni 

ovat tuottaneet kotitaloustieteen maisterivaiheen opiskelijat, eli heillä on jo melko paljon 

tietotaitoa liittyen kotitalousopetukseen ja opetuksen suunnitteluun.  

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Kun olin valikoinut sen mikä aineistossa on tutkimisen arvoista, eli sen mitä aineistosta 

halutaan tietää ja olin tämän pohdinnan pohjalta muodostanut selkeät tutkimuskysy-

mykset, pystyin siirtymään tutkimuksen seuraavaan vaiheeseen, eli aineiston analy-

sointiin. Kävin aineistoa läpi useaan kertaan kehämäisesti, tutkimuskysymys kerrallaan 

erotellen ja merkiten ne asiat, jotka vastaavat tutkimusongelmaani. Laadullisessa tutki-

muksessa aineiston analyysia kuvaa aineiston luokittelu ja jäsentäminen eri teemojen 

mukaan, eli aineiston koodaaminen helpommin tulkittavissa oleviin osiin. Teemojen ja 

koodausrungon sisäinen jäsennys muotoutuu lopulliseen muotoon usein vasta usean 

analysointivaiheen jälkeen. (Kiviniemi, 2018, s. 83.) Usein analyysivaihe nähdään ikään 

kuin kehämäisenä spiraalina, jossa analyysi etenee polveilevana, eikä niinkään suora-

viivaisesti. Analyysia tehdään pitkin matkaa täydentäen. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 223–
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224.) Tutkimuksessani hyödynnetty sisällönanalyysi on ikään kuin yhdistelmä spiraali-

maista itseään täydentävää analyysiä ja suoraviivaisesti teorian pohjalta etenevää teo-

rialähtöistä analyysiä.   

 

Käytin aineistoni analysoimiseen laadulliselle tutkimukselle perinteistä perusanalyysi-

menetelmää, sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysia voidaan pitää niin yksittäisenä meto-

dina, kuin myös melko väljänä kehyksenä, jonka avulla voidaan tehdä hyvin monen-

laista tutkimusta. Useimmat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät pohjautuvat 

jollain tasolla sisällönanalyysiin. Analyysimenetelmänä sisällönanalyysi on melko yk-

sinkertainen, joten myös aloittelevat tutkijat kykenevät sen avulla suht vaivattomasti 

hyvään analyysiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s 103, 145.)  

 

Tämän tutkimuksen analyysissa on käytetty soveltaen Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 

104) yleistä kuvausta laadullisen sisällönanalyysin toteuttamisesta, jossa analyysi ete-

nee selkeästi vaihe vaiheelta tutkimuskysymyksistä luokittelun kautta yhteenvetoon. 

Analyysi on toteutettu teorialähtöisesti, eli tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet ovat 

määritelty teoriaosiossa, esimerkiksi kolmannen tutkimuskysymyksen termi laaja-alai-

suus on ennalta määritelty ja analyysillä pyritään löytämään määrittelyn suuntaisia mer-

kityksiä aineistosta. Teorialähtöiselle analyysille tyypillistä on jo teoreettisessa osassa 

hahmotellut kategoriat, joihin sisältöä suhteutetaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 110–

111.) Tässä tutkimuksessa esimerkiksi oppimisteoriat on jaoteltu käyttäen kotitalous-

opettajakoulutuksen OSTAII opintojaksolla käytettävää oppimisen analysointikehikkoa 

(ks. Liite 3), ja edelleen luokiteltu kolmeen kategoriaan niiden sosiaalisen ulottuvuuden 

mukaan. Analysointikehikosta poiketen, käytän omassa tutkimuksessani myös sosio-

konstruktivistista oppimisteoriaa, sillä kehittämisraporteissa useissa töissä määriteltiin 

käytetyksi teoriaksi juuri sosiokonstruktivismi. Tosin täytyy tiedostaa, että opiskelijat 

käyttivät sosiokulttuurista ja sosiokonstruktivistista oppimisteoriaa kuvaamaan saman-

kaltaista yhteisöllistä oppimista. Näiden teorioiden kuvailuissa ja perusteluissa ei näky-

nyt eroavaisuuksia, joten en usko, että niiden eroavaisuudet ovat välttämättä tiedossa 

opiskelijoiden keskuudessa. Nämä teoriat ovat kuitenkin tuloksia kerätessä kerätty tau-

lukkoon erikseen omiin sarakkeisiin, mutta molemmat edustavat laajempaa sosiaalisen 

oppimisen teorialuokkaa.  
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Myös ensimmäisen tutkimuskysymyksen kotitalousopetuksen sisältöalueet ovat ope-

tussuunnitelman perusteissa määritelty ja näiden samojen sisältöalueiden kuvailujen 

mukaan pyrin raportit sijoittamaan analyysitaulukkoon. Sisältöalueita on kolme: ruoka-

osaaminen ja ruokakulttuuri (S1), asuminen ja yhdessä eläminen (S2) ja kuluttaja- ja 

talousosaaminen kodissa (S3). Sisältöalueiden tarkemmat kuvailut löytyvät oppiai-

nekohtaisesti opetussuunnitelman perusteista. (ks. POPS, 2014, s. 429 tai Liite 4.) Ra-

portteja peilattiin uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöalueisiin, 

vaikka vanhimmat raportit ovat tuotettu edellisen opetussuunnitelman ollessa voi-

massa. Tämä tehtiin siksi, jotta analysoinnissa voidaan noudattaa samaa selkeää lin-

janvetoa läpi vuosien.  

 

Ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen kohdalla aineistosta oli suhteellisen vaiva-

tonta löytää niissä sovelletut oppimisteoriat, sekä tieto siitä, mitä kotitalousopetuksen 

sisältöaluetta ne edustavat. Kokosin näihin tutkimuskysymyksiin vastaukset taulukko-

muotoon, joita avaan tarkemmin tulosten esittelyn yhteydessä. Taulukot yhdistetään 

herkemmin määrälliseen, kuin laadulliseen tutkimukseen kuuluviksi. Laadullinen tutki-

mus voi kuitenkin sisältää kvantitatiivisia osatarkasteluja, esimerkiksi juuri koodaamalla 

muuttujat taulukkomuotoon (Alasuutari, 2011, s. 53; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 105). 

Tämä helpottaa tulosten lukua, sillä taulukosta tarkasteltaessa on mahdollista saada 

isosta aineistosta yksinkertaistettu kokonaiskuva.  

 

Näiden tutkimuskysymysten kohdalla aineistosta kysymyksiin vastaavat virkkeet olivat 

suht helposti löydettävissä, sillä useimmissa töissä nämä seikat oli sanoitettu ja niitä 

perusteltiin kirjallisuuteen nojaten. Analyysin tämä vaihe oli siis melko mekaaninen, 

eikä vaatinut niin paljon tulkintaa ja uudelleen lukemista, kuin kolmannen tutkimusky-

symyksen kohdalla. Analyysin tässä vaiheessa tarkastelussa olivat mukana kaikki vuo-

sien 2013-2020 kehittämisraportit. Näiden kysymysten kohdalla analyysi oli pitkälti luo-

kittelua, eli aineistosta määriteltiin luokkia, tässä tapauksessa kotitalous oppiaineen si-

sältöalueita ja oppimisteorioita ja niiden esiintyvyys aineistossa määriteltiin taulukko-

muotoon. Luokittelu on melko yksinkertainen aineiston järjestämisen muoto (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 106).  
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Kolmanteen tutkimuskysymykseeni opetuskokeilujen laaja-alaisuudesta oli hieman 

haastavampaa löytää selkeitä vastauksia aineistosta. Tämä vaati enemmän tulkintaa 

ja kehämäistä uudelleen lukemista, sekä tarkkaa määrittelyä siitä, mitä laaja-alaisuu-

della tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. Määrittely oli tärkeää pitää mielessä aineistoa 

lukiessa, jotta kaikki analyysin tähän vaiheeseen valikoidut raportit käydään läpi sa-

manlaiset ”silmälasit” päässä. Peilasin raportteihin tuotettuja opetuskokeiluja perus-

opetuksen laaja-alaisiin tavoitteisiin, jotka olen listannut kappaleessa 3.2, ja jotka ovat 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tarkemmin avattu auki (ks. POPS, 

2014, s. 20–24). Kävin raporit läpi ”laaja-alaisen kamman” kanssa, eli itse määrittele-

mäni kolmen kohdan kriteeristön, joka raportin tuli täyttää vähintään kahden kriteerin 

osalta päästäkseen tarkempaan tarkasteluun. Pelkästään perusopetuksen opetus-

suunnitelman laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden täyttyminen yhden tai useamman 

tavoitteen kohdalta ei ole riittävän karsiva kriteeri, sillä kotitalous monialaisen luon-

teensa vuoksi käsittää jo itsessään niin hyvin laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. 

Laaja-alaisten tavoitteiden lisäksi raportin opetuskokeilun tuli ilmentää laaja-alaiseen 

ymmärrykseen tähtäävää ilmiölähtöistä-, tutkivaa oppimista ja/tai jos oppimiskokeilu oli 

toteutettu monialaisesti oppiainerajoja rikkoen tai opetuskokeilulla olisi ollut siihen po-

tentiaalia, pääsi raportti seuraavalle luentakierrokselle.  

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen analyysivaiheeseen valikoitui tutkimuksen rajat huo-

mioiden siis vain osa kehittämisraporteista. Kaikkien raporttien läpikäyminen ja sy-

vempi tarkastelu olisi vienyt reilusti aikaa, joten keskitetymmälle tarkastelulle oli pe-

ruste. Jatkoon päässeet raportit lajiteltiin valmistusvuoden ja sisältöalueen mukaan 

omiin luokkiin. Jos samalta vuodelta samasta sisältöalueesta oli useampi laaja-alai-

suutta ilmentävä kokeilu, näistä arvottiin yksi edustaja jatkoanalyysiin. Tarkoitus oli, että 

jokaiselta vuodelta, jokaisesta sisältöalueesta olisi edustettuna yksi laaja-alaisuutta il-

mentävä opetuskokeilu. Kaikilta vuosilta ei löytynyt jokaisesta sisältöalueesta opetus-

kokeiluja ylipäätään, tai laaja-alaisuutta ilmentäviä raportteja ei löytynyt, joten näiltä 

vuosilta tarkastelussa on pienempi määrä raportteja. Valikoituneet raportit luettiin läpi 

useaan otteeseen ja niistä etsittiin argumentteja, joilla kehittämisraportin oppituntien 

sisältöjen ja/tai menetelmien laaja-alaisuutta pyrittiin perustelemaan, tai ilmaisuja, 

joissa laaja-alaisuus ilmeni muuten. Analyysin tätä vaihetta kuvaa luokittelua paremmin 



38 
 

teemoittelu, jossa lukumäärillä ei ole merkitystä, vaan tähdellisempää on painottaa, 

mitä kustakin teemasta on sanottu (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 105–106). Tässä ta-

pauksessa tarkastelun kohteena nimenomaan laaja-alaisuutta ilmentävät seikat.   
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Tässä luvussa avaan ja tulkitsen vastauksia tutkimuskysymyksiini. Kotitalousopetuksen 

sisältöalueiden painottuminen ja oppimisteorioiden hyödyntäminen kehittämisrapor-

teissa on koottuna taulukoihin, jotka toimivat apuna tulosten havainnollistamisessa. Li-

säksi avaan tarkemmin kehittämisraporttien sisältöä ja niissä käytettyjä didaktisia va-

lintoja.   

 

7.1 Sisältöalueiden painottuminen  

 

Seuraavassa taulukossa tutkimuksen kohteena olevien vuosien raportit opetuskokei-

luista on luokiteltu opetuskokeiluissa opetettujen opetussuunnitelman sisältöalueiden 

(S1, S2 ja S3) mukaan. Raporttien kokonaismäärän voi nähdä taulukon oikeasta reu-

nasta. Osassa opetuskokeiluja oli opetus suunniteltu niin, että se tuki kahden sisältö-

alueen aiheiden käsittelemistä, näiden raporttien kohdalla on merkintä laitettu molem-

piin sisältöalueisiin ja vielä erikseen omaan sarakkeeseen. 

 

 

Taulukko 1 Kotitalousoppiaineen sisältöalueiden jakautuminen 2013-2020. 

 
 (S1) (S2) (S3) Useampi  

sisältöalue 
Raporttien  
kokonais- 

määrä per vuosi 

2013 4   3 3 2 8 
2014 8   2 0 2 8 
2015 5   1 2 1 7 
2016 4   5 4 4 9 
2017 6   3 4 4 9 
2018 7   2 4          5               8 
2019 4   2 4          3                7 
2020 3   2 7 3 10 
 =41 =20 =28 =24 =66 
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Useampaa sisältöaluetta painottavat opetuskokeilut 

Usein, jos opetuskokeilussa painottui selkeästi useampi kuin yksi sisältöalue, oli toinen 

niistä S3, eli kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa alue. Tämän sisältöalueen oppeja 

pyrittiin tuomaan opetukseen mukaan, sillä nuorten talousosaamisen vahvistaminen ja 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaista elämäntapaa korostava opetus koettiin 

myös opiskelijoiden puolesta tärkeiksi tulevaisuuden taidoiksi, kuten myös uusin perus-

opetuksen opetussuunnitelma linjaa. Opetussuunnitelmaan nojattiin raporteissa usein, 

kun haluttiin argumentoida, miksi kestävän kehityksen mukaisten arvojen tuominen 

opetukseen on nyt ajankohtaista ja tärkeää: 

 

”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yhtenä perusarvona pidetään kestävän 

elämäntavan välttämättömyyttä.” 

(2/2018) 

 

Opiskelijat tuntuvat pitävän opetussuunnitelmaa juuri siinä arvossa kuin se on tarkoi-

tettukin, eli opetusta ja sen suunnittelua ohjaavana apuvälineenä, jonka linjoja opetuk-

sen tulee myötäillä. Näitä yleisesti jaettuja arvoja on pyritty tuomaan raportteihin läpi 

vuosien.  

 

Esimerkiksi raportissa 9/2016 opetukseen käytetty aika kului pääosin aterioiden suun-

nitteluun ja niiden toteutukseen. Oppitunnin painotus oli vahvasti kotitalousopetuksen 

sisältöalue ykkösessä, jossa korostuvat ruoanvalmistustaitojen tukemista edesauttavat 

oppimistehtävät. Oppituntiin oli saatu mukaan myös hyvää pohdintaa rahankäytöstä ja 

ruokakassien arvoista, sekä median vaikutuksesta ostopäätöksiin. Näitä talousasioihin 

liittyviä nostoja esiintyi useissa raporteissa, monesti esimerkiksi ruokailun yhteydessä 

käytyinä opettajajohtoisina keskusteluina. Tämä ilmeisesti siksi, koska ruokailutilanteen 

koettiin olevan sen verran rauhallinen tilanne, jossa oppilaiden kanssa keskustelu yh-

teisöllisesti koettiin mahdolliseksi. Ruoanvalmistuksen yhteydessä käytävä keskustelu 

on usein opettajan ja vain yhden oppilaan, tai yhden keittiöryhmän välistä. Koska oppi-

laat työskentelevät eri keittiöissä, on yhteisen, pohdintaa synnyttävän keskustelun he-

rätteleminen melko vaikeaa ruoanvalmistuksen lomassa.  
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Useamman sisältöalueen painottuminen raporteissa näkyi erityisesti vuosina 2016, 

2017 ja 2018. Vuonna 2018 valmistuneista kahdeksasta raportista viisi oli tehty sovel-

taen kahden sisältöalueen aiheita ja näistä viidestä neljä oli tehty hyödyntäen S1 ja S3 

sisältöalueita, eli puoliin kyseisen vuoden raportteihin oli valikoitunut samat kaksi sisäl-

töaluetta. Raportissa 2/2018 kehittämisprojekti nojautui elintarvikkeiden tuntemukseen, 

sekä ruokaketjun kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Tunnin punainen lanka kuiten-

kin oli vahvasti huomion kiinnittämisessä jokapäiväisiin kuluttajan valintoihin. Raportti 

4/2018 painotti samojen sisältöalueiden opetusta, tavoitteena herätellä oppilaita ajatte-

lemaan jokapäiväisten valintojen vaikutusta ympäröivään maailmaan, eli hyvin saman-

kaltaisin sanankääntein pyrittiin avaamaan sisältöalueiden valintaa.  

 

Yleisin yhdistelmä oli jo ylempänä mainittu S1 ja S3 yhdistelmä. Uskon tämän selittyvän 

opettajaopiskelijoiden tietoisuutena nuorten talousosaamisen heikosta tilasta ja ruoka-

sovellusten juurtuneesta roolista kotitalousopetuksessa. Useissa raporteissa kerrottiin, 

että alkuperäinen suunnitelma oli järjestää tunti ilman ruokasovellusta, mutta koulukult-

tuuri ja ohjaavan opettajan tavat opettaa ohjasivat tai jopa vaativat ruokasovelluksen ja 

ruoanvalmistustaitojen lisäämistä opetukseen.  

 

”Meille esitettiin suunnitteluvaiheessa jo toive, että jokainen tunti pitää sisällään myös ruoan-

valmistusta.” 

(2/2016) 

 

Raportissa 7/2013 opiskelijoiden suunnitelmana oli tukea nuorten kuluttajakäyttäyty-

mistä ja mainonnan lukutaitoa, mutta koska koulujen ohjelmat olivat jo pitkälle mietityt, 

jäi ainoaksi vaihtoehdoksi sitoa kokonaisuus ravitsemuksen kerralle ja muutettava jo 

tehtyä tehtävänantoa, jolloin aihealue siirtyi ruoanvalinnasta ja mediaseurannasta sup-

peammin ravitsemuksellisiin aiheisiin. Ryhmä antoi kritiikkiä seuraavanlaisesti: 

 

”Ohjelmana pääsiäisleivonta oli suunniteltu kokonaisuuteen, eikä siksi mitenkään sopinut 

vaihdettavaksi. Tämän kaltaisen tuntirakenteen suunnittelu oli ohjaavan opettajan päätös, 

eikä harjoittelijoilla näin ollen ollut mahdollisuutta vaikuttaa sen sisältöön.” 

(7/2013) 
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Kuluttajakasvatusta oli myös hyödynnetty ravitsemuskasvatuksen välineenä. Eli niin, 

että pääpaino oli S1 mukaisissa teemoissa, mutta S3 mukaista kuluttajaosaamista käy-

tettiin hyödyksi opetuksen toteutuksessa. Raportissa 4/2015 opetuksen perustana oli 

terveellisten monipuolisten välipalojen suunnittelu ja valmistaminen. Kuluttajuus näkö-

kulmaa oli saatu mukaan siten, että oppilaiden tuli perustaa ravintolapöytä koulun käy-

tävälle ja myydä valmistamiaan tuotteita muille koulun oppilaille. Mukana oli myös mai-

noksien vaikuttamisen keinojen pohdintaa oppilaiden suunnitellessa omat mainoksen 

omille ravintoloilleen. 

 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri 

Ruokaosaamisen ja ruokakulttuurin sisältöalue on taulukossa korostuneen suosittuna. 

Tämä johtunee osittain siitä, kuten ylemmässä luvussa jo mainitsin, että tämä sisältö-

alue oli usein toinen hyödynnetty alue raporteissa, joissa oli sovellettu useampaa kuin 

yhtä sisältöaluetta. Lisäksi erityisen paljon niistä raporteista, joissa oli hyödynnetty vain 

yhden sisältöalueen mukaisia tavoitteita oppimiselle, oli sisältöalue yksi valikoitunut 

opetuskokeilun pohjalla kantavaksi alueeksi. Tämä voi osittain johtua jo ylempänä mai-

nitsemastani juurtuneesta kotitalousopetuksen ajatuksesta, jossa joka tunnilla valmis-

tetaan jotain ruokaa. Tätä ajatusmallia oppilaat kantavat mukanaan vuodesta toiseen 

ja tällainen ajattelumalli voi mahdollisesti olla jo uudella oppilaalla, joka vasta aloittelee 

kotitalousopetusta siirryttyään yläkouluun.  

 

”Monelle oppilaalle kotitaloustunnit ovat merkki siitä, että päästään itse tekemään ja syömään 

ruokaa. Mielestämme kotitaloustunnilla ei aina tarvitsisi tehdä ruokaa, tai ainakaan ruoanval-

mistuksen ei tarvitse olla pääosassa.” 

(3/2016) 

 

Oppilaiden mielikuvat kotitalousopetuksesta voivat siis olla melko yksipuolisia, jolloin 

oppilaan orientoiminen muuhun kuin ruoanvalmistukseen voi olla haastavaa. Tämä 

saattaa osin lisätä opiskelijoiden aihevalintaa kohti ruoanvalmistuksen sisältöjä, sillä 

oppitunnista halutaan tehdä oppilaille mieluinen, jotta itsellekin jää positiivinen hyvä 

mieli oppitunnista ja sen onnistumisesta.  

 

 



43 
 

Lisäksi paine ruoanvalmistukseen ja ruoanvalmistustaitojen tukemiseen tulee myös 

opettajilta, kuten aiemmin esitetty. Useissa raporteissa opiskelijat kritisoivat sitä, että 

opetuskokeilulle ikään kuin annettiin raamit koulun puolelta, joita tuli noudattaa:  

 

”Opetuskokonaisuutta määritteli enemmän harjoittelukoulusta annetut raamit, kuin omat suun-

nitelmamme.” 

(7/2014) 

 

”Lopulta päätimme mennä opetuskoulun tarjoamilla mahdollisuuksilla.” 

(3/2013) 

 

Toki myös kotitalousopettajaopiskelijoilla on vankkaa osaamista ja kiinnostusta ruoan-

valmistukseen, sekä tietoa ja taitoa opettaa esimerkiksi ruokakulttuureja ja monipuolis-

ten aterioiden suunnittelua. Ruoanvalmistus kuuluu niin vankkumattomana osana koti-

talousopetukseen, että ruokaosaamisen taitojen syntymistä tukevat sisällöt opetusko-

keilujen pohjana eivät voi olla vain ohjaavien opettajien toiveiden synnyttämiä, vaan 

myös opiskelijoiden omat mielenkiinnonkohteet ohjaavat aiheiden valintaa. Mahdolli-

sesti myös tilanne ja paikka ohjaavat aiheen valintaa, kuten raportissa 7/2017, jossa 

opetuskokeilu toteutettiin kahdessa eri maassa sijaitsevassa koulussa samanaikai-

sesti, tällöin ruokakulttuurien käsittely oli melko luonnollinen valinta:  

 

”Projektin tarkoitus oli tarjota oppilaille mahdollisuus jakaa omaa ruokakulttuuriaan ja oppia 

vierasta ruokakulttuuria, samalla hahmottaa oman ja toisen ruokakulttuurin ydinasiat ja kes-

keiset piirteet.” 

(7/2017) 

 

Kolme selkeästi suosituinta ruokaosaamisen ja ruokakulttuurien sisältöalueen osaa-

mista vahvistavaa opetuksen aihetta nousi aineistosta esille. Nämä aihealueet olivat 

maailman ruokakulttuurit, ateriasuunnittelu, sekä hävikkiruoka. Monissa ateriasuunnit-

telua sisältävissä opetuskokeiluissa oli yhdistetty hävikkiruoka osaksi ateriasuunnitte-

lua. Esimerkiksi niin, että oppilaat saivat käyttää luokan jääkaapin ”hävikkiruokaa”, tai 

niin, että opiskelijat olivat koonneet oppilaille valmiiksi aineksia, joista tuli suunnitella 

ateria. Näihin oppitunteihin oli usein yhdistetty yhteistä keskustelua hävikkiruoasta ja 

taloudellisesta toimimisesta keittiössä.  

 



44 
 

Myös aisteja osana kotitalousopetusta opetettiin ruoanvalmistuksen kautta. Näissä 

opetuskokeiluissa oppilaat pääsivät haistamaan ja maistamaan, sekä tunnustelemaan 

ja tunnistamaan erilaisia raaka-aineita. Raportissa 5/2018 valmistettiin köyhiä ritareita, 

jogurttivaahtoa, sekä marjahilloketta. Tausta-ajatuksena oli valmistaa välipalaa hävik-

kiteemalla. Oppilaat tutustuivat ensin pienryhmissä erilaisiin elintarvikkeisiin, joista jo 

osa oli ylittänyt parasta ennen päiväyksensä. Raportin pääteemana oli ruoanvalinta ja 

aistit kestävän kehityksen näkökulmasta. 

 

Raportissa 3/2014 ensimmäisellä oppitunnilla keskusteltiin yleisesti ruokahävikistä ja 

tutustuttiin luokasta löytyviin aineksiin ja pakkausmerkintöihin, opettajat herättelivät 

keskustelua siitä, mitä aineksista voisi valmistaa ja mistä tietää, että tuote on käyttökel-

poinen. Toisella oppitunnilla oppilaiden tehtävänä oli suunnitella ruokahävikin pienen-

tämistä edistävä ateria. Hävikkiruoan hyödyntäminen opetuskokeiluissa oli usein pe-

rusteltu kestävän elämäntavan arvoilla ja pyrkimyksellä tuoda esille ruoankulutuksen ja 

ympäristön välistä suhdetta. Lisäksi muutamissa raporteissa valintaa perusteltiin myös 

koulun opettajan työtä helpottavana ekotekona: 

 

”Tunti soveltuu mielestämme hyvin kotitalousluokan vuoden kiertoon ja kertyneiden raaka-ai-

neiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.” 

(6/2015) 

 

Teknologiaa oli pyritty ottamaan mukaan ruoanvalmistusta sisältäviin oppitunteihin lä-

hinnä siten, että ruoat kuvattiin ja jaettiin jollekin yhteiselle alustalle. Raportissa 3/2018 

ruokakuvausta päästiin harjoittamaan oppitunnilla, jossa keskityttiin ruoan esteettisyy-

teen, sekä ruokailutilanteen viihtyvyyteen. Ruokakuvaukseen saatiin apuja kuvaama-

taidon opettajalta, joka auttoi oppitunnin suunnittelussa.  
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S2 Asuminen ja yhdessä eläminen 

Asumisen ja yhdessä elämisen taitoja korostavaa sisältöaluetta voidaan taulukkoa tark-

kailemalla luonnehtia opiskelijoita mahdollisesti vähiten motivoivaksi alueeksi, sillä sitä 

on hyödynnetty raporteissa vähiten. Kuitenkin vuonna 2016 tämä sisältöalue osoittautui 

sen vuoden suosituimmaksi alueeksi. Analysoimalla tarkemmin kyseisen vuoden ra-

portteja uskon, että sisältöalueen suosio kyseisenä vuonna selittynee osin taas ohjaa-

vien opettajien jo tekemällä vuosisuunnitelmalla.  

 

”Ohjaavalta opettajalta tuli aihe, tunnilla siis tarkoitus kerrata 7luokkalaisten kanssa vaate-

huoltoa ja siivousta” 

(6/2016) 

 

”Suunnittelimme tunnit ohjaavien opettajien toiveiden perusteella. Saimme siis ohjaavalta 

opettajalta tuntimme aiheen.” 

(2/2016) 

 

Tämän sisältöalueen heikohko painotus aineistossa voi myös johtua kotitalousluokkien 

mahdollisuuksista. Koulut ja luokat ovat hyvin erilaisia ja kaikissa kouluissa ei esimer-

kiksi ole kotitalousluokan yhteydessä erillistä pesuhuonetta, jotta esimerkiksi pyykin-

huoltoa olisi mahdollista toteuttaa toiminnallisin menetelmin, kuten rastipistetyöskente-

lynä. Tilat voivat olla ahtaat tai suunniteltu niin, että oppilaiden valvominen tilassa tun-

tuu haastavalta. Yleensä kotitalousopettaja opettaa ryhmäänsä yksin ja onkin hyvin tär-

keää pystyä valvomaan koko ryhmää kerralla:  

 

”Opetusryhmän ja koulun resurssien huomioiminen on tärkeä muistaa aina opetusta suunni-

teltaessa, mutta erityisesti silloin kun suunnitellaan pelejä tai muita elämyksellisiä opetusker-

toja.” 

(1/2014) 

 

Opetuskokeiluissa oli lähtökohtaisesti aina useampi opettajaopiskelija toteuttamassa ja 

harjoittamassa yhteisopettajuutta, eli rastipistetyöskentelyä tai useampaan tilaan ja-

kautumista oli mahdollista toteuttaa, sillä valvovia silmäpareja oli paikalla useampia. 
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Toisaalta opiskelijat olivat myös itse valinneet sisältöalueen S2, perustellen sen koulun 

vuosisuunnitelmaan sopivana: 

 

”Opetettava ryhmä on aiemmin käsitellyt kuluttajuutta ja myöhemmin keväällä on tulossa vaa-

tehuoltoa. Valitsimme vaatteen elinkaaren opetuskokeilumme teemaksi, sillä se yhdistäisi ku-

luttajuuden ja vaatehuollon yhtenäiseksi jatkumoksi.” 

(8/2020) 

 

Tämänkaltaisella sisältöalueet yhteen nivovalla opetuskokeilulla voi olla ratkaiseva 

merkitys laajemman yleiskuvan ymmärtämisessä.  

 

Tämän sisältöalueen pääpainot oppimistehtävissä olivat pesuaineisiin liittyvissä valin-

tatehtävissä, sekä vaatteiden huoltoon liittyvissä. Useissa raporteissa oppimistehtävät 

oli pyritty rakentamaan oman elämän ongelmien kautta, kuten näyttämällä oppilaille 

kuvia tai lavastamalla erilaisia aitoja arjen ongelmia, kuten tahroja vaatteissa. Oppimis-

ympäristöinä oli hyödynnetty koulun kotitalousluokan lisäksi myös koulun lähikauppoja, 

joihin muutamissa opetuskokeiluissa ryhmät tekivät pienimuotoisen opintoretken. Myös 

veden- ja energiankulutukseen oli kiinnitetty huomiota.  

 

Raportissa 7/2016 oli hyödynnetty narratiivista otetta oppimistehtävissä. Oppilaiden 

tehtävänä oli työstää tarina omista lempikengistään. Oppitunnin keskeisenä tavoitteena 

oli vastuullisuuteen kasvattaminen ja oppilaille kestävän elämäntavan teeman tuomi-

nen konkreettisemmaksi, omaan elämään osuvaksi. Oppilaat saivat hyödyntää tehtä-

vän suorituksessa digitaalisuutta, sillä tehtävän sai palauttaa halutessaan esimerkiksi 

videon muodossa. Opittavana taitona oppitunnilla oli jalkineiden oikeaoppinen, kestävä 

hoito.  

 

Venäläisen (2015, s. 82) mukaan asumisen ja yhdessä elämisen sisältöalue oli Karvin 

selvitystä varten haastateltujen opettajien mielestä helpoin opettaa. Tämä voi olla osa-

syynä sille, miksi sitä ei ole valikoitu näihin ’opeta toisin’ kokeiluihin niin painokkaasti. 

Opiskelijat ovat kenties halunneet haastaa itseään enemmän valitsemalla jotain vaike-

ampaa tai itseään motivoivampaa.   
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S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa 

Kuluttaja- ja talousosaamisen sisältöalueen valinta opetuskokeiluissa on ollut suhteel-

lisen tasaista läpi vuosien. Taulukosta voidaan kuitenkin huomata kaksi vuotta, jotka 

pistävät silmään tämän alueen kohdalla. Vuonna 2014 ei tehty yhtään tätä aluetta hyö-

dyntäviä raportteja, sekä päinvastainen ilmiö vuonna 2020, jolloin S3 ensimmäistä ker-

taa osoittautui suositummaksi alueeksi kuin S1. 

 

Vuoden 2020 suosio selittynee osin sillä, että nyt ensimmäistä kertaa opintojaksoa ei 

suoritettu automaattisesti samanaikaisesti harjoittelun yhteydessä, jolloin ohjaavia 

opettajia, joiden sanaa tulisi noudattaa ei ollut. Opiskelijat saivat siis itse valita ja suun-

nitella aiheensa ja kokeilunsa. Opintojakson käynnistyessä ei vielä ollut tietoa siitä, 

mikä ryhmä menisi mihinkin kouluun toteuttamaan oman kokeilunsa. Tämä mahdollisti 

paremmin opiskelijoiden omien valintojen näkymisen. Kymmenestä valmistuneesta 

opetuskokeilusta seitsemän oli toteutettu kuluttajuus- ja taloustaitoja vahvistaviksi ko-

konaisuuksiksi.  

 

Venäläisen (2015) mukaan kuluttaja- ja talousosaamisen sisältöjä on kotitalousopetta-

jien mielestä kaikista haastavin opettaa ja tämän alueen mukaista opetusta myös opet-

tajat painottivat vähiten. Tämä selviää kotitalouden oppimistulosarvioinnin yhteydessä 

toteutetusta opettajakyselystä, joka toteutettiin vuosien 2013-2014 aikana. (Venäläi-

nen, 2015, s. 83.) Opiskelijoiden toteuttamista kehittämisraporteista ei käynyt ilmi, että 

opiskelijat pitäisivät kuluttajuuden teemoja haasteellisina, lisäksi tämän sisältöalueen 

painotus opetuskokeiluissa oli nousevassa trendissä. Kuluttajaosaamiseen liittyy vah-

vasti medialukutaito, kyky lukea ja tulkita kriittisesti ympäröivän maailman meille tarjoa-

maa tietoa. Tämänkaltainen osaaminen nähdään vahvasti tulevaisuuden taitona: 

 

”Haluamme ylläpitää ja kehittää taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän.” 

(5/2013) 
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Monet kuluttaja- ja talousosaamista korostavat opetuskokeilut keskittyivät medialuku-

taitoon, lähinnä mainoksien tunnistamiseen ja tulkintaan. Oppilaita ohjattiin ajattele-

maan omia kulutustottumuksiaan kriittisesti, esimerkiksi pohtimalla sitä, miten mainonta 

pyrkii luomaan kuluttajille tarpeita ja mitä keinoja mainokset käyttävät kuluttajan mie-

lenkiinnon herättelemiseen. Myös aistien kautta oppimista oli saatu mukaan kuluttaja-

taitojen opetukseen.  

 

”Peliradan lisäksi suunnittelimme opetuskerralle maisteluradan. Maisteluradan tavoitteena oli 

pohtia vaikuttaako tuotteen hinta sen laatuun.” 

(6/2020) 

 

Maisteluradalle oli tuotu oppilaiden arkea lähellä olevia tuotteita eri hintaluokista, kuten 

virvoitusjuomaa ja keksejä. Ajatuksena herätellä pohdintaa elintarvikkeiden hinta-laa-

tusuhteesta ja siitä, miten brändikuva voi vaikuttaa siihen mitä ostamme.  

 

Raportin 1/2015 kokeilu toteutettiin mediakasvatus painotteisessa koulussa, joten opis-

kelijaryhmä päätti opetuskokeilun teeman olevan mainosten moniaistillisessa tulkitse-

misessa. Erilaisten aistiharjoitusten, ryhmätyöskentelyn ja ruokakuvauksen kautta op-

pilailla oli mahdollisuus saada työvälineitä, joiden avulle he voivat tiedostaa ja tulkita 

kuvalukemisen toimintaa.  

 

Raporteissa oli hyödynnetty pelillisiä menetelmiä myös kuluttajuus asioiden käsitte-

lyssä. Erilaiset rastipisteteet ja peliradat olivat suosittuja opetuskeinoja kuluttaja- ja ta-

lousasioiden opetuksessa. Näitä sisältöjä pyrittiin opettamaan oppilaslähtöisesti, eli 

niin, että aihealueet olisivat mahdollisimman samaistuttavia ja oppilasta lähellä olevia. 

Erityisesti vuonna 2020 tuotetuissa kokeiluissa näkyi painotus sosiaalisessa mediassa 

ja siellä tapahtuvassa vaikuttajamarkkinoinnissa. Raportissa 4/2020 oppilaiden tarkoi-

tus oli katsoa erilaisia reaktiovideoita ja tuottaa itse videoita. Videoiden aiheet olivat 

vaatteissa ja niiden markkinoinnissa. Aihevalintaa perusteltiin sen ajankohtaisuudella: 

 

”Youtube sisältöjen katsominen ja tuottaminen on iso osa nuorten elämää. Halusimme tarttua 

aiheeseen, sillä nuoriin kohdistuvaa markkinointia tapahtuu runsaasti sosiaalisessa medi-

assa.” 

(4/2020) 
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Myös narratiivisin keinoin heräteltiin oppilaiden kriittistä suhtautumista mainoksiin. Ra-

portissa 10/2020 oppilaiden tuli toimia päivä ruokabloggaajina. He saivat kuvitteellisen 

”yhteistyöpyynnön”, jonka pohjalta heidän tuli tuottaa yhteistyössä tehty postaus, eli 

ruokakuva kuvateksteineen koulun Instagramiin. Tehtävän tarkoituksena oli herätellä 

oppilaita siihen, miten paljon heidän päivittäin käyttämissään sosiaalisen median alus-

toissa tapahtuu markkinointia. Tämän kaltainen oppilaiden omasta elämästä ja omista 

mielenkiinnonkohteista kumpuava opetus oli monessa kuluttajaosaamista lisäävässä 

raportissa pohja-ajatuksena.  

 

7.2 Oppimisteoriat aineistossa 

 

Taulukkoon 2 on koottu kaikista aineistoon kuuluvista raporteista niissä hyödynnetty tai 

hyödynnetyt oppimisteoriat. Raportteja oli kokonaisuudessaan 66 kappaletta, joissa 

osassa oli yhdistelty kahta eri oppimisteoriaa. Mikäli useampaa oppimisteoriaa oli hyö-

dynnetty, on se merkitty molempiin sarakkeisiin. 

       

 
Taulukko 2 Oppimisteorioiden jakautuminen 2013-2020. 

 
Yksilökeskeiset         Humanistinen     Yhdessä oppimista korostavat 
 
 

 Behavio- 
ristinen 

Kon-
struk- 
tivisti-
nen 

Humanis-
tinen 

Sosiokult- 
tuurinen 

Sosiokonstruk- 
tivistinen 

Useam-
paa teo-
riaa hyö-
dyntävät 
raportit 

Raporttien  
kokonais-

määrä 
 per vuosi 

        
2013   2  8 2 8 
2014   1  8 1 8  
2015           5 2  7 
2016   2 1 7 1 9  
2017   1 2            8 2 9  

2018   1 1 6  8 

2019   3  5 1 7  

2020   2  8  10  

 =0 =0 =12 =9 =52 =7 =66 
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Useamman oppimisteorian hyödyntäminen opetuskokeilussa 

Vain seitsemässä raportissa oli sovellettu kahta eri oppimisteoriaa. Suosituin yhdis-

telmä oli sosiokonstruktivistisen ja humanistisen oppimisteorian yhdistäminen opetus-

kokeilussa. Näitä kahta oppimisteoriaa hyödyntäviä raportteja oli kaiken kaikkiaan viisi. 

Oppilaan persoonallisen kasvun tukeminen ja vuorovaikutukselliseen oppimiseen pa-

nostaminen näkyivät raporttien pedagogisten sovellusten perusteluissa:  

 

”Keskeistä on persoonallisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen sekä oppijan itsetuntemuksen 

lisääminen, tietoisuus omasta oppimisesta ja oppimaan oppiminen sekä käsitykset oppimisen 

kohteista.”  

(2/2013) 

 

Yksi raporteista oli humanistista ja sosiokulttuurista oppimisteoriaa hyödyntävä ja yksi 

oli nimetty sosiokonstruktiivista ja sosiokulttuurista teoriaa soveltavaksi. Useamman 

oppimisteorian soveltamista argumentoitiin sillä, että oppimisteoriat eivät ole toisiaan 

poissulkevia, vaan ne voivat toimia samalla oppitunnilla toisiaan täydentävinä, oppimi-

sen tapoja ohjaavina taka-ajatuksina. Perusteluina käytettiin myös sitä, että opetus-

suunnitelman perusteissa ei ole nimetty oppimisteoriaa, jonka piirteitä opetuksen tulisi 

noudattaa, vaan pikemminkin annettu suuntaviivat sille, millaista opetuksen tulisi olla. 

Opetussuunnitelman perusteet korostavat yhdessä ja toisilta oppimista, mutta myös 

oppilaan omien ajatusten ja kokemusten tärkeys tiedostetaan (POPS, 2014). Eli huma-

nistinen ja yhdessä oppimista korostavat oppimisteoriat ovat siten opetussuunnitel-

malla perusteltuja.  

 

Useamman teorian soveltaminen saattaa viitata siihen, että opiskelijat eivät halua ju-

mittua vain yhteen teoriaan, tai ei haluta tehdä niin tarkkoja määritelmiä sille, mikä op-

pimista ohjaa ja millaisena oppiminen nähdään, vaan pyritään hyödyntämään kaikkia 

mahdollisia toimiviksi todettuja keinoja haluttujen oppimistavoitteiden saavuttamiseksi 

ja opetuksen mielekkyyden lisäämiseksi.   
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Yksilökeskeiset oppimisteoriat aineistossa 

Taulukosta voidaan tulkita, että yksilökeskeiset oppimisteoriat osoittautuivat arvatenkin 

epäsuosituimmiksi, vaikkakin muutamissa raporteissa myönnettiin suunnitellun opetus-

kokonaisuuden teoriaosuuksien noudattelevan behavioristisen oppimiskäsityksen 

suuntaviivoja. 

 

”Oppilaiden istuessa omilla paikoillaan ja katsoessaan videota älytaululta keskusteltiin sa-

malla opettajajohtoisesti videon sisällöistä, keskustelu tuntui tahmealta ja nimenomaan opet-

tajajohtoiselta.” 

(7/2015) 

 

Opetuskokonaisuuden suunnitellut ryhmä kuitenkin painotti, että vaikka osa tunnista on 

melko opettajajohtoista, pyrittiin oppilaita osallistamaan myös tässä vaiheessa aktivoi-

vin kysymyksin. Lopputunti toteutettiin toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Tästä 

syystä en luokitellut raporttia behavioristiseen oppimiskäsitykseen edes osittain. Beha-

viorismista irrottautuminen ja sen selittely voi johtua siitä, että opiskelijat tiedostavat 

behaviorismin ”vääryyden” ja sen epäsuotuisuuden nykyopetuksen parissa ja näin ollen 

pyrkivät avaamaan miksi edes osa oppitunnista toteutetaan opettajajohtoisesti.  

 

”Kun oppilaat katsoivat videoita pienryhmissään, he katsoivat joidenkin aivan muiden videoita 

eikä keskustelua syntynyt ilman opettajaa.” 

(7/2015) 

 

Opettaja voikin hyvin toimia keskustelun herättelijänä ja johdattelijana, antaen kuitenkin 

oppilaiden omille mielipiteille tilaa, ja näin luoden oppilaille mahdollisuuksia vuorovai-

kutukselliseen toimintaan. Ei siis ole aina huono juttu, jos opettaja ohjaa tilannetta, vaan 

opettajajohtoisuus voi ajoittain olla ihan perusteltuakin tunnin sujuvuuden kannalta. On 

tärkeää myös tiedostaa, että aina se, että opettaja on äänessä ja ohjaa tilannetta ei ole 

behavioristista opettamista, vaan oppilaita oikeaan suuntaan sysäävää ja oppilaita mo-

tivoimaan pyrkivää toimintaa. 
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Humanistinen oppimisteoria 

Humanistista oppimisteoriaa oli hyödynnetty kahdessatoista raportissa vuosina 2013-

2020, näistä raporteista kuusi kappaletta oli toteutettu käyttäen pelkkää humanistista 

oppimisteoriaa yksinään ja loput kuusi yhdistettynä joko sosiokonstruktivistiseen oppi-

misteoriaan tai sosiokulttuuriseen teoriaan. Kaikissa kuudessa pelkkää humanismia il-

mentävässä raportissa sisältöalueeksi oli valikoitunut S3, eli kuluttaja- ja talousosaami-

nen kodissa. Näissä raporteissa muutamassa oli yhdistetty tunteet ja kuluttajuus, eli 

kuluttajuus asioita pyrittiin opettamaan tunteiden ja niiden reflektoinnin kautta. Oppilaat 

saivat ilmaista kuluttamiseen liittyviä tilanteita ja tunteita tekemällä niistä esimerkiksi 

digitaalisia sarjakuvia. Myös kulutustilanteisiin ja tilanteissa herääviin tunteisiin liittyviä 

pelikortteja hyödynnettiin, kun kuluttajuutta haluttiin käsitellä humanistisista lähtökoh-

dista.  

 

”Kehittämisprojektimme tavoite oli opettaa oppilaille tunteiden ja omien luonteenvahvuuksien 

tunnistamista ja havaitsemista arjen kulutustilanteissa.” 

(1/2019) 

 

”Päädyimme opettamaan kuluttajakasvatusta tunnetaitojen kautta, jotta voisimme antaa oppi-

laille kokemuksen tunteiden vaikutuksesta kuluttajuuteen.” 

(3/2019) 

 

Humanismia oli myös onnistuneesti hyödynnetty yhdessä sosiokulttuurisen oppimis-

teorian kanssa ruoanvalmistusta ja yhdessä asumista ja elämistä korostavassa ope-

tuskokeilussa, raportissa 5/2017. Oppitunti toteutettiin yhteistoiminnallisesti ylä- ja ala-

koulun yhdistävänä puurobaarina, jossa isommat oppilaat ohjasivat pienempiä. Huma-

nistisen ajattelun mukaisesti tunnin tavoitteena oli oppilaiden tunne-elämän jäsentymi-

nen ja persoonallisuuden kehittäminen: 

 

”Tavoitteena oli herättää oppilaat ajattelemaan yhdessä syömisen arvoa ja merkitystä heidän 

omassa elämässään. Oppilaat selvittivät myös koulutovereidensa käsityksiä yhdessä syömi-

sestä.” 

(5/2017) 
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Humanistisesti toteutetuissa raporteissa näkyi muita raportteja enemmän opiskelijoiden 

pohdintaa opettajan sensitiivisyydestä ja oppilaan yksityisyyden kunnioittamisesta: 

 

”Onkin hyvä muistaa, ettei opettaja voi alkaa moralisoimaan tai arvottamaan perheiden toi-

mintaa. Opettajana meidän tehtävämme on antaa uusia näkökulmia, ei ehdottomia totuuksia 

siitä mikä on hyvää tai oikein.” 

(5/2017) 

 

 

Tämän kaltainen pohdinta saattoi korostua humanistisissa raporteissa siksi, että huma-

nistisessa oppimisteoriassa tunteilla ja jokaisen yksilön omilla kokemuksilla ja persoo-

nallisuuden kasvamisella ja tukemisella on tärkeä merkitys. Muuten humanistinen op-

pimisteoria näkyi raporteissa lähinnä kannustuksena omien ajatusten ja kokemusten 

reflektointiin, sekä tunteisiin ja niiden tunnistamiseen tähtäävissä opetustehtävissä.  

 

Yhdessä oppimista korostavat teoriat aineistossa 

Taulukosta nousee esiin sosiokonstruktivistisen oppimisteorian ylivoimainen suosio 

verrattuna muihin teorioihin. Sosiokonstuktivistista oppimiskäsitystä hyödynnettiin 52 

kehittämisraportissa, eli noin 78 % kaikista raporteista sisälsi sosiokonstruktivistisia so-

velluksia. Ainoastaan vuonna 2015 sosiokulttuurinen oppimisteoria on ollut sosiokon-

struktivistista suositumpi. Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen, sekä sosiokult-

tuurisen oppimiskäsityksen valintaa perusteltiin melko samanlaisin sanakääntein, esi-

merkiksi vedoten perusopetussuunnitelman perusteisiin: 

 

”Tutkimuksessamme vaikuttava oppimiskäsitys on linjassa uuden perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteluonnosten kanssa.”  

(2/2013) 

 

”Opetuskokeilun suunnittelua ja opetusta ohjaa sosiokulttuurinen käsitys oppimisesta, joka on 

perustana myös 2016 voimaan astuvissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.” 

(7/2015) 

 

Opetussuunnitelman perusteissa kuvaillaan oppimiskäsitys, joka korostaa oppimisen 

vuorovaikutuksellista, sosiaalista ulottuvuutta (POPS, 2014). Vaikka sosiokonstruktivis-

tinen ja sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ovatkin osin toisistaan eroavia, kuten kappa-
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leessa 4.3 esitin, on näiden eroavaisuuksien löytäminen teorioista mahdollisesti haas-

tavaa ja myös lukijasidonnaista. Voi siis hyvin olla, että opiskelijat eivät ole syvällisesti 

pohtineet teorioiden eroavaisuuksia, vaan käyttävät niitä ikään kuin synonyymeina tai 

toisiaan täydentävinä teorioina. Tästä syystä ne ovat jatkoluokiteltu ja taulukossa esi-

tetty yhden isomman ”yhdessä oppimista” korostavien teorioiden luokkaan. Eräässä 

raportissa oli nimetty sekä sosiokulttuurinen, että sosiokonstruktivistinen oppimisteoria 

opetuksen taustalla vaikuttaviksi teorioiksi. Kuitenkaan näiden teorioiden eroja, tai sitä, 

miksi juuri toinen teoria korostuu tietyissä oppimistehtävissä toista enemmän, ei avattu:  

 

”Suunnitelmamme perustuu sosiokulttuuriseen ja sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsityk-

seen” 

 

”Vuorovaikutus oman ryhmän ja muiden kanssa pyritään rakentamaan opetukseen” 

 

”Työskennellessään rasteilla oppilaat olivat vuorovaikutuksessa keskenään ja jakoivat koke-

muksia, sekä oppimistaan, joka edistää sosiokulttuurista oppimista.” 

(9/2017) 

 

 

Packer ja Goicoechea (2000) mainitsevat artikkelissaan näiden oppimisteorioiden vä-

listen eroavaisuuksien kirvoittaneen paljon keskustelua ja jotkut ovatkin esittäneet näi-

den teorioiden olevan toisiaan täydentäviä. (Packer & Goicoechea, 2000, s. 227). Edel-

listen aineistositaattien perusteella uskon, että myös opiskelijat pitävät näitä teorioita 

ainakin osin toisiaan täydentävinä ja niiden väliset eroavaisuudet ovat haastavasti löy-

dettävissä, joten niitä käytetään rinnan.  

 

Liike kohti osallistavaa vuorovaikutuksellista oppimista on ollut vahva ja tämä näkyy 

yhdessä oppimista korostavien oppimiskäsitysten suosiona läpi vuosien 2013-2020. 

Vaikka uusimmat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistiin vasta 2014 

ja otettiin käyttöön 2016, oli jo ennen vuotta 2014 saatavilla perusteluluonnoksia, joissa 

uusi oppimiskäsitys sanoitettiin. Näihin luonnoksiin myös vedottiin, kun perusteltiin op-

pimisteorian valintaa:  

 

”Tutkimuksessamme vaikuttava oppimiskäsitys on linjassa uuden perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteluonnosten kanssa.”  

(2/2013) 
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Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys näkyi raporteissa lähinnä oppimismenetelmien 

valinnassa. Ryhmätyöskentely, vertaisopettaminen ja oppilaita osallistavat ja vastuul-

listavat menetelmät olivat vahvasti painottuneita aineistossa. Pelliset menetelmät, ku-

ten erilaiset pelikortit ja toiminnalliset rastipisteet olivat suosittuja menetelmiä. Sosio-

konstruktiivisesti opetettiin kaikkia kotitalousopetuksen sisältöalueita, eniten ruoanval-

mistustaitoja ja ruokakulttuurien osaamista korostavaa sisältöalue ykköstä. Tämä joh-

tunee siitä, että kyseinen sisältöalue oli raporteissa muutenkin eniten painottunut.  

 

Kotitalousopetus nähdään hyvin vuorovaikutuksellista toimintana, joten yhdessä oppi-

mista korostavat oppimisteoriat ovat ikään kuin sisäänrakennettu kotitalousopetuksen 

luonteeseen. Näin ollen sosiokonstruktivistisen ja sosiokulttuurisen oppimisteorian hyö-

dyntäminen on melko oletettua, sillä kotitalousopetus on hyvin toiminnallista opetusta, 

jossa oppilaat työskentelevät usein pienissä ryhmissä.  

 

7.3 Laaja-alaiset opetuskokeilut 

 

Muutamilta vuosilta ei löytynyt asettamiani kriteereitä täyttäviä laaja-alaisuutta ilmentä-

viä opetuskokeiluita jokaisesta kotitalousopetuksen sisältöalueesta. Esimerkiksi 2014 

vuonna kaikki opetuskokeilut painottuivat S1 alueeseen, näistä raporteista kahdessa 

painottui ruoanvalmistuksen lisäksi myös S2 alue. Kuluttaja- ja talousosaamista ilmen-

täviä raportteja ei siis ollut ollenkaan, näin ollen ei myöskään kuluttajaosaamista laaja-

alaisesti käsitteleviä opetuskokeiluita ole tarkastelussa vuodelta 2014. 

 

Niiltä vuosilta, joiden raporteista ei löytynyt laaja-alaisuutta tämän tutkimuksen viiteke-

hyksessä ilmentäviä opetuskokeiluja, on tarkastelussa vain niiden sisältöalueiden ra-

porit, joista laaja-alaisuutta löytyi, ja näistä edelleen arvottu yksi per sisältöalue tarkem-

paan tarkasteluun. Kaiken kaikkiaan tarkasteluun päätyi 21 raporttia, joissa laaja-alai-

suus ilmenee niin laaja-alaisten tavoitteiden osalta, kuin ilmiölähtöisen tutkivan/ongel-

malähtöisen opetuksen ongelmien kautta ja/tai opetuskokeilu on monialainen oppiai-

nerajoja rikkova, tai opetuskokeilulla olisi mahdollisuuksia syvempään oppiainerajat rik-
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kovaan yhteistyöhön. S1 mukaisia raportteja tarkempaan tarkasteluun valikoitui 7 kap-

paletta, S2 mukaisia 7 ja S3 mukaisia 7 kappaletta, eli raportteja tarkasteltiin saman 

verran jokaisesta sisältöalueesta.  

 

S1 laaja-alaisuus 

Kaikkia perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia laaja-alaisia tavoitteita käsitel-

tiin jollain tavoin opetuskokeiluissa. Ruokaosaamista ja ruokakulttuurien tuntemista li-

säävän sisältöalueen mukaisen opetuksen laaja-alainen pääpaino oli vahvasti perus-

opetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisten tavoitteiden numero kakkosessa, eli kult-

tuurisen osaamisen tavoitteessa L2, osittain varmasti siksi, koska tarkastelun kohteeksi 

valikoituneissa raporteissa monessa käsiteltiin maailman ruokakulttuureja ruoanval-

mistuksen kautta. Myös L1, eli ajattelu ja oppimaan oppimisen tavoite oli vahvasti mu-

kana opetuskokeiluissa. Toiminnallisten työtapojen avulla oppilaiden aktiivisuutta ja 

omaa luovaa ajattelua pyrittiin kehittämään kohti oivaltavaa ja elinikäistä oppimista.  

 

Raportissa 9/2020 oppilaiden tehtävänä oli muokata ruokaohjeita erilaisiin erityisruoka-

valioihin sopivaksi. Oppitunti oli järjestetty ikään kuin juhlaksi, johon oppilaiden tuli val-

mistaa yhteiseen pöytään tarjoiltavaa. Ruokaohjeiden muokkauksen kautta oppilaiden 

luova ajattelu, sekä kyky soveltaa ja yhdistää asioita isompaan kuvaan lisääntyy. Op-

pimistehtävää lähestyttiin oikean elämän ongelman kautta, eli moninaisten ruokavalioi-

den ja niihin soveltuvien ruokien kautta. Lisäksi oppilaat oppivat ottamaan vastuuta 

muista ihmisistä. Oppitunnille olisi voinut lisätä luokka-asteiden välistä yhteistyötä kut-

sumalla jonkin toisen luokan tai ryhmän yhteisen juhlapöydän ääreen.  

 

Vuosina 2019 ja 2017 raportit 7/2017 ja 4/2019 oli toteutettu kahdessa ulkomaan suo-

malaisessa koulussa samanaikaisesti. Molemmissa raporteissa korostui pyrkimys yh-

teistyöhön koulujen välillä, niin oppilaiden, kuin opettajaopiskelijoiden kesken: 

 

”Projektin lähtökohtana oli toteuttaa laaja-alaista opetusta oppiainerajat ylittävällä kokeilevalla 

ja tutkivalla työotteella. Tarkoituksena oli myös lisätä vuorovaikutusta kahden ulkomailla toimi-

van koulun välille.” 

(4/2019) 
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”Yhteys samanlaisessa tilanteessa oleviin samanikäisiin oppilaisiin vaikutti olevan motivoiva 

tekijä oppilaille itselleen.” 

(7/2017) 

 

Laaja-alaisissa opetuskokeiluissa nousi esille pyrkimys yhdistämää oppilaiden jo ole-

massa olevaa arkitietoa osaksi oppitunnin oppimistehtäviä. Oppimistehtäviä oli suun-

niteltu niin, että niissä oppilaat pääsivät itse luomaan kysymyksiä ja vastaamaan myös 

itse omiin, sekä muiden oppilaiden luomiin oppimiskysymyksiin. Osassa raporteista op-

pilaat pääsivät itse tuottamaan opetuskokeilun materiaalia tuottamalla itse ruokaoh-

jeita, joita oppitunnilla valmistettiin.  

 

Muiden oppiaineiden sisältöjä ja oppiainerajoja ylittävää yhteistyötä oli pyritty ottamaan 

mukaan opetukseen. Ruokakulttuurien yhteydessä käsiteltiin aihetta myös historian, 

maantiedon ja uskonnon näkökulmista. Näin muut oppiaineet sitoutuvat luonnolliseksi 

osaksi kotitalousopetusta, kun aineiden opetussisällöt ovat lähellä toisiaan ja opitta-

vasta aiheesta pystytään luomaan laajempi ja kokonaisvaltaisempi kuva oppijalle. Ke-

miaa oli onnistuttu integroimaan kotitalousopetukseen raportissa 8/2014, jossa oppi-

tunti keskittyi erilaisten kohotusaineiden hyödyntämiseen leivonnassa. Kohotusainei-

den käyttö on kytköksissä kemiaan ja niiden toiminnan ymmärtäminen lisää oppilaan 

kokonaisvaltaista oppimista. Kemia voi olla monelle oppilaalle melko abstrakti oppiaine, 

joten kotitaloudesta tuttujen arkipäiväisten ilmiöiden kautta kemian sisällöt ja yhteys 

arkielämään voivat avautua oppilaille paremmin.  

 

Moniammatillista yhteistyötä oli päästy toteuttamaan opetuskokeilussa 3/2015, jossa 

opetuskokeilun vastuullisuuteen liittyvät sisällöt oli saatu linkitettyä oppilaiden saman-

aikaisesti käymän biologian ympäristökurssin kanssa yhteen. Lisäksi oppitunnilla vie-

raili asiantuntijavieras Reilu kauppa ry:stä, joka istui oppilaiden kanssa samaan pöy-

tään keskustelemaan vastuullisesta kaupasta. Opetuskokeiluun oli myös yhdistetty 

opintoretki ruokakauppaan, jossa tutustuttiin ruokahävikkiin ja fiksuihin valintoihin. 

Tämä opetuskokeilu oli tämän sisältöalueen osalta tarkasteluun päätyneistä raporteista 

laaja-alaisuutta eniten ilmentävä.  
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S2 laaja-alaisuus 

Laaja-alaisista tavoitteista kaikkia näkyi opetuskokeiluissa, mutta vahvimmiksi tavoit-

teiksi nousivat L7, eli osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentu-

minen, L1 ajattelu ja oppimaan oppiminen, sekä itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L3. Oppimistehtävät tukivat ajanhallinnan kehittymistä, sekä vastuunottoa niin itsestään 

kuin koko ryhmästä.  

 

”Opetuskokeilun tavoitteena oli ohjata nuoria oman työn suunnittelussa ja ajoittamisessa, 

sekä auttaa heitä ymmärtämään aikataulujen ja oman edistyksen seuraamisen merkitys.” 

(6/2019) 

 

Tämän periaatteen ympärille suunniteltu opetuskokeilu nojautuu vahvasti itsestä huo-

lehtimisen ja arjen taitojen kehittymiseen. Ajan hallinnan opettelu jää pitkälti kotitalous-

oppiaineen vastuulle, sillä kotitaloudessa ei voi samalla tavalla jättää työtehtäviä kes-

ken ja jatkaa seuraavalla oppitunnilla, kuten ehkä muissa oppiaineissa on mahdollista, 

vaan kaikki työt tulee saada valmiiksi oppitunnin asettamissa aikarajoissa. Tästä syystä 

opetuskokeiluihin oli tuotu vahvasti mukaan laaja-alaista tavoitetta L3, johon ajanhal-

linta sisältyy. 

 

Opetuskokeilun 3/2013 opintoretkellä oppilaat joutuivat ottamaan vastuuta myös 

muista ryhmäläisistään itsensä lisäksi, sillä ryhmä hajaantui suorittamaan tehtäviä an-

netussa aikataulussa. Luokkahuoneesta poistumista tapahtui opetuskokeiluissa lä-

hinnä kauppaan suoritetuin opintoretkin, joissa oppilaat pääsivät vertailemaan esimer-

kiksi erilaisia pesuaineita. 

 

Erilaisten elämyspelien käyttö näkyi opetuskokeiluissa. Ilmiölähtöisiin elämyspeleihin 

oli tuotu elementtejä muista oppiaineista, sillä pelien eri pisteillä suoritetut tehtävät tu-

kivat esimerkiksi laskutaitojen kehittymistä kuin myös vieraskielisten sanojen ymmär-

rystä. Raportissa 1/2016 oppitunti rakennettiin opetuskokeiluissa varsin suosituksi 

osoittautuneen ’Amazing Race’ oppimisradan tyyliin. Oppilaat suorittivat kilpailuhenki-

sesti rastipisteitä, joissa jokaisessa oli eri tehtävä. Tehtävät tuli suorittaa aina ennen 

uuden vihjeen saamista, joka ohjasi seuraavalle pisteelle. Koko kouluympäristöä voi-

daan näin hyödyntää opetuksessa, joka mahdollistaa myös oppilaiden laaja-alaisen 
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ymmärryksen kehittymistä käsitellyistä ilmiöistä. Rastipistetyöskentely kehittää myös 

oppilaiden yhdessä toimimisen taitoja, sillä tehtävien suorittaminen vaatii usein kom-

munikointia ryhmän välillä. Tämänkaltaisissa yhdessä työskentelemisen tehtävissä ko-

rostuu etenkin laaja-alainen tavoite L7. 

 

Oppituntien sisällöt liittyivät usein pyykinpesuaineisiin ja kestävään vaatehuoltoon. 

Muista oppiaineista oli onnistuttu sisällyttämään lähinnä matematiikka, kemiaa, kieliä ja 

tekstiilityötä erilaisin toiminnallisin tehtävin. Monien eri näkökulmien kautta ongelmien 

pohtiminen auttaa oppilasta nivomaan tietoa yhteen isommaksi kokonaisuudeksi. Kes-

tävää vaatehuoltoa käsittelevään opetuskokeiluun olisi ollut mahdollista sisällyttää yh-

teistyötä käsityön opettajan kanssa, kuten raportin 8/2020 tehnyt ryhmä reflektoikin.  

 

Mielenkiintoinen opetuskokeilu päästiin toteuttamaan aikuisopiskelijoille osana opetus-

harjoittelua. Raportissa 2/2014 kotitalousopettajaopiskelijat opettivat korkeakouluopis-

kelijoille arjenhallintaan liittyviä taitoja, kuten pyykinhuoltoa ja wc:n siivousta, joita kor-

keakouluopiskelijoiden oli tarkoitus hyödyntää suunnitellessaan kuntoutujille työpajoja. 

Kokeilu toteutettiin rastipistetyöskentelynä, ’taitoja arkeen’ teemalla. Opiskelijat reflek-

toivat tämänkaltaisen yhteistyön olleen haastavaa, sillä tunneille saapuvat opiskelijat 

ovat korkeakoulutasoa, mulla sisällöt tuli valita kuntoutujia palveleviksi. Kuitenkin ai-

kuisopiskelijoilta oli mahdollista odottaa kykyä laajempaan taitojen ja tietojen yhdistä-

miseen eri sisältöalueista yhtenäiseksi.  

 

S3 laaja-alaisuus 

Kuluttajakasvatuksen eri osa-alueiden opetus mahdollistuu monien eri oppiaineiden 

kautta. Kuluttajakasvatus sopii siten hyvin opetussuunnitelman laaja-alaisten tavoittei-

den saavuttamiseen. Opetuskokeiluissa kuluttaja- ja talousosaamisen oppitunneilla 

laaja-alaiset tavoitteet tulivat hyvin täytetyiksi ja useassa raportissa oli näkyvissä viit-

teitä jokaisesta laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta, mutta opetuksen sisällöt olivat 

painottuneet lähinnä tavoitteisiin L7, L4 ja L6, eli osallistumisen, vaikuttamisen ja kes-

tävän tulevaisuuden rakentamisen, monilukutaidon ja työelämätaitojen ja yrittäjyyden 

ympärille.  

 



60 
 

Yrittäjyys ja työelämätaidot, sekä monilukutaito näkyivät vahvasti kokonaisuudessa 

(1/2017), jossa oppilaiden tuli ravintolapäivän hengessä suunnitella ravintolan brändiä, 

hintoja ja mainontaa. Ajatuksena oli laaja-alainen kokeilu, jossa oppilaat olisivat voineet 

myydä valmistamiaan tuotteita muille koulun oppilaille, näin osallistaen heitä mukaan 

osaksi oppimista, mutta koulun aikataulujen puitteissa muun koulun mukaan ottaminen 

ei ollutkaan mahdollista. Tämänkaltaisella opetuskokeilulla olisi mahdollisuuksia op-

piainerajat ylittävään yhteistyöhön niin kuvaamataidon, kuin myös esimerkiksi äidinkie-

len kanssa, sillä näiden oppiaineiden avulla voitaisiin esimerkiksi suunnitella mainoksia 

oppilaiden ’ravintoloihin’ ja keskittyä niissä käytettäviin sanallisiin ja kuvallisiin keinoi-

hin. 2017 vuoden raportti on samankaltainen, kuin raportti 4/2015, jossa myös toteutet-

tiin ravintolapäivä. Oppilaille pyrittiin tarjoamaan työelämätaitojen ja yrittäjyyden koke-

muksia, jotta he saisivat kokemuksia työelämää varten ja heidän ongelmanratkaisuky-

kynsä, sekä itseohjautuvuuden taidot kehittyisivät.  

 

Kokeiluihin oli pyritty tuomaan mukaan laaja-alaista ymmärrystä aiheesta lisäävää kou-

lun ulkopuolista oppimista, erilaisin opintoretkin. Myös kuluttajakasvatuksessa hyödyn-

nettiin koulun läheisiä kauppoja ja ostoskeskuksia oppimisympäristöinä:  

 

”Siinä missä ruoanvalmistuksessa on kesteistä keittiö, on kuluttajakasvatuksessa keskeistä 

tilat, joissa kuluttamista suunnitellaan ja toteutetaan. Täten opetuksen toteuttaminen lähei-

sessä ostoskeskuksessa tuntuu luontevalta valinnalta.” 

(2/2016) 

 

Muiden oppiaineiden kanssa toteuttavaa yhteistyötä näkyi lähinnä koulujen vuosisuun-

nitelmaan kuuluvien ilmiöviikkojen aikana toteutetuissa opetuskokeiluissa. Raportissa 

1/2013 opetuskokeilu toteutettiin aikana, jolloin yhdessä kokeilun kouluista oli meneil-

lään kotitaloutta, kuvaamataitoa ja kemiaa yhdistävä hanke. Opetuskokeilun teemana 

oli kestävä kuluttajuus ja oppilaiden tuli pohtia turhien kulutusvalintojen, eli ’turhakkei-

den’ merkitystä. Aihetta pystyi pohtimaan niin kestävän kehityksen, kuin kuluttajan vas-

tuiden ja vaikutusmahdollisuuksien kautta. Tunnin teema oli siis itsessään osa hyvin 

laajaa ja vaikeasti hahmotettavaa ilmiötä, jota pyrittiin tuomaan lähemmäs oppilaan 

omaa elämää niin, että oppilaat saivat ottaa kuvan oman elämänsä turhakkeista. Ku-

vaamataitoon turhake oli yhdistetty siten, että kuvaamataidon opettaja teetti oppilailla 
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turhakkeisiin liittyvät teokset, jotka yhdessä kotitaloustunnilla otettujen turhake valoku-

vien kanssa asetettiin kouluun esille. Näin saatiin koko koulu mukaan pohtimaan tur-

hake -teemaa. Myös raportissa 4/2018 pohdittiin vastuullista kuluttamista eri näkökul-

mista ja opetuskokeilun ajankohta edesauttoi kuluttajuus teeman linkittymistä laaja-

alaisempaan kestävän kehityksen käsitteeseen: 

 

”Globaalin ilmiöviikon ajoittuminen opetuksemme jälkeiselle viikolle tuki hyvin teeman syven-

tymistä muiden oppiaineiden näkökulmasta, jolloin oppituntimme ei jäänyt irralliseksi, vaan 

tuki osaltaan laajemman ymmärryksen muodostumista kestävän kehityksen käsitteestä.” 

(4/2018) 

 

 

Kuluttajakasvatusta voisi luontevasti toteuttaa yhteistyössä matematiikan ai-

neidenopettajien kanssa, esimerkiksi erilaisin asumiseen liittyvien budjettien laatimisen 

ja laskemisen kautta. Matematiikkaa olikin tuotu raporteissa osaksi kotitalousopetusta, 

lähinnä rastipistetyöskentelyn tehtäviin sisällytetyin laskutehtävin, joissa laskettiin tuot-

teille hintaa raaka-aineiden perusteella. Yhteiskuntaoppi ja sen työelämään liittyvät si-

sällöt osuvat myös lähelle kotitalouden kuluttaja- ja talouskasvatusta, mutta tarkastel-

tavista raporteista ei löydy mainintoja yhteiskuntaopin hyödyntämisestä opetuksessa.  

 

7.4 Tulosten yhteenveto 

 

Hakalan ja kumppaneiden (2017, s. 161) tutkimuksessa nousi esille opiskelijoiden 

vahva sitoutuminen perusopetuksen opetussuunnitelmaan, myös tässä tutkimuksessa 

opiskelijat olivat hyvin sitoutuneita opetussuunnitelman arvomaailmaan ja vallalla ole-

vaan käsitykseen oppimisesta. Tämä näkyi esimerkiksi yhdessä oppimista korostavien 

oppimisteorioiden vahvana painottumisena aineistossa. Myös humanistisen oppimis-

teorian valinta tukee perusopetuksen opetussuunnitelmien periaatteita, joissa oppilaan 

identiteetin kasvua ja oppilaan omaa henkistä kasvua pyritään tukemaan (POPS, 2014, 

S. 15). Yksilökeskeisiä oppisteorioita ei ollut hyödynnetty aineistossa.  

 

Yhdessä oppimista korostavissa opetuskokeiluissa, eli niissä, joissa hyödynnettiin so-

siokulttuurista tai sosiokonstruktiivista oppimisteoriaa, oli oppimismenetelmät valittu 
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vuorovaikutuksellisuutta tukeviksi. Useissa kokeiluissa oli hyödynnetty rastipistetyös-

kentelyä oppimisen tukena. Luokkaan sijoitetut työskentelypisteet, joissa oppilaat käy-

vät pienryhmissä vuorotellen kiertäen, oli selkeästi yksi suosituimmista tavoista toteut-

taa vuorovaikutuksellista oppimista. Muita työskentelytapoja, joita kuvailtiin pelillisiksi 

menetelmiksi, olivat erilaisten pelikorttien hyödyntäminen opetuksessa, kuten alias-pe-

lin tyylinen kuvailu ja arvailu, sekä erilaiset versiot pakohuone -peleistä. Näitä pelillisiä 

menetelmiä hyödynnettiin etenkin S2 ja S3 alueiden teemojen opetuksessa, sillä kun 

ruoanvalmistus ei ole pääroolissa tai ruoanvalmistusta ei ole ollenkaan oppitunnilla, on 

oppilaita pyrittävä motivoimaan muilla keinoilla. Leikillisyys ja pellillisyys, sekä erilaiset 

kilpailut ovat usein hyviä motivoivia keinoja.  

 

Aistit osana opetusta näkyi läpi raporttien. Usein aihetta käsiteltiin erilaisten aistirastien 

avulla, eli aistien opetus oli useimmiten yhdistetty rastipistetyöskentelyyn. Eri rasteilla 

käsiteltiin eri aisteja, haisteltiin ja maisteltiin, sekä kuunneltiin raaka-aineista lähteviä 

ääniä. Aistinvaraista arviointia harjoitettiin useimmiten hävikkiruokaan liittyvien tehtä-

vien yhteydessä, kun pohdittiin tuotteiden tuoreutta. Aistit ja tunnetaidot olivat erityisen 

korostuneessa roolissa vuoden 2019 raporteissa. Aistien ottaminen opetukseen mu-

kaan oli useimmiten perusteltu motivointikeinona ja aiheiden monipuolisemman käsit-

telyn välineenä: 

 

”Koimme, että aistit ovat monipuolinen aihe, joka mahdollistaa luovat opetusmenetelmät. Ta-

voitteena kannustaa oppilaita tutustumaan eri aisteihin ja niiden mahdollisuuksiin ruoanlaiton 

yhteydessä.” 

(2/2019) 

 

”Aistien hyödyntäminen menetelmänä toimi nimenomaan motivointikeinona. Lisäksi se pilkkoi 

laajaa kokonaisuutta pienemmiksi osiksi, toi sen lähemmäksi oppilaita ja sitoutti oppilaat 

osaksi opetusta.” 

(6/2017)  

 

Ruoanvalmistus oppitunneilla osoittautui erittäin suosituksi vuosien varrella, tämä selit-

tynee ainakin osittain ruoanvalmistustaitojen juurtuneella roolilla osana kotitalousope-

tusta ja koulujen, sekä ohjaavien opettajien opetuskulttuurilla. Ruoanvalmistusta sisäl-

tävissä oppimiskokeiluissa ruokaa käsiteltiin usein ruokakulttuurien, monipuolisen ate-

riasuunnittelun tai ruokahävikin hyödyntämisen kautta. Kuluttajuuskasvatus osoittautui 
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nousevaksi trendiksi opetuskokeiluissa, ja viimeisimmissä raporteissa kotitalouden si-

sältöalue kolme oli selkeästi suosituin kaikista kolmesta kotitalouden sisältöalueesta. 

Viimeisimmästä vuodessa löytyy myös se ero edellisiin, että vuoden 2020 kokeiluja ei 

toteutettu osana opetusharjoittelua, joten opiskelijat saivat näin ollen vapaat kädet va-

lita itse aihepiiri, jota haluavat opettaa. Sisältöalueen kaksi, eli asumisen ja yhdessä 

elämisen taitoja opetettiin kokeiluissa vähiten.  

 

Tulokset ovat osin linjassa Karvin selvityksen kanssa, joka toteutettiin lukuvuonna 

2013-2014 kerätystä datasta (Venäläinen, 2015). Selvityksen mukaan kotitalousopet-

tajat painottivat opetuksessaan eniten ravitsemuksen ja ruokakulttuurin sisältöaluetta 

ja vähiten kuluttaja ja talousosaamisen aluetta, opettajat myös kokivat kuluttaja asiat 

vaikeimpina opettaa. Helpoimmaksi kyseisen selvityksen mukaan koettiin asumisen ja 

yhdessä elämisen sisältöalueen mukainen opetus. (Venäläinen, 2015, s. 82–83.) Ku-

luttajakasvatus on opiskelijoiden ainedidaktisten raporttien perusteella nousevassa 

trendissä, eli mahdollisesti sitä ei opiskelijoiden suunnalta koeta niin vaikeaksi sisältö-

alueeksi opettaa, tai vaikka se koettaisiin vaikeaksi, niin ainakin sen tärkeys ja välttä-

mättömyys tiedostetaan niin vahvasti, että se näkyy raporttien aihevalinnoissa.  

 

Teknologiaa pyrittiin hyödyntämään opeta toisin kokeiluissa, kuitenkin useassa rapor-

tissa toistui se fakta, että oppilaat osaavat käyttää teknologiaa sujuvasti viihdetarkoi-

tuksessa, mutta eivät niin näppärästi silloin, kun sen käyttö olisi oppimista palvelevaa. 

Myös koulujen mahdollisuudet teknologian hyödyntämisessä osana kotitalousopetusta 

vaihtelivat. Opiskelijat myös kokivat teknologian ajoittain epäluotettavana, sillä mo-

nessa opetuskokeilussa teknologia petti, eikä toiminut odotetulla tavalla. Tätä oli ref-

lektoitu sanomalla, että tilanne ei ollut uusi eikä yllättävä. Teknologiaa hyödynnettiin 

usein silloin, kun haluttiin esimerkiksi kerätä oppilailta palautetta oppitunnista, tai halut-

tiin oppilaiden keksivät kysymyksiä oppitunnin aiheista. Tällöin hyödynnettiin erilaisia 

alustoja, jonne oppilaat pystyivät kommentoimaan anonyymisti omien puhelimiensa 

avulla.  

 

Karvin selvityksen mukaan lukuvuonna 2013-2014 kotitalousopettajat olivat tehneet op-

piaineyhteistyötä eniten terveystiedon, kielten, kemian ja biologian opettajien kanssa. 
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Tietyt oppiaineet olivat valikoituneet yhteistyökumppaneiksi lähinnä samankaltaisten si-

sältöjen takia. Vastanneista opettajista 57 prosenttia oli toteuttanut yhteystyötä koulun 

ruokapalveluhenkilökunnan kanssa. (Venäläinen, 2015, s. 79.) Samoihin aikoihin to-

teutetun tutkimuksen mukaan aineenopettajat toteuttivat luokanopettajia vähemmän 

oppiainerajat rikkovaa yhteistyötä (Krokfors, 2017, s. 255). Tämä voinee osittain johtua 

aineenopettajien sitoutumisesta oman aineensa opetukseen ja siitä, että toisten ainei-

den teoreettinen tieto voi olla vähäistä, jolloin yhteissuunnittelu saatetaan kokea han-

kalaksi. Tämän tutkielman aineiston kehittämisraporteista löytyi oppiainerajat rikkovia 

opetuskokeiluita, muutamia sellaisia joissa toisen aineen opettajaa oli konsultoitu oppi-

tuntien suunnitteluvaiheessa, mutta enimmäkseen sellaisia, joissa oppiainerajoja rikot-

tiin ja toisen aineen sisältöjä tuotiin opetukseen mukaan, mutta muiden aineiden opet-

tajien kanssa ei toimittu yhteistyössä. Yhteistyössä muiden opettajien kanssa toteutetut 

oppimiskokonaisuudet vaativat aikaa suunnitteluun ja työjaosta sopimiseen, joten tä-

mänkaltaisiin lyhyehköihin. Ruokakasvatus on hyvin moniulotteinen teema. Ruokaa voi 

lähestyä esimerkiksi taloudellisen, fysiologisen, ekologisen tai kulttuurisen näkökulman 

kautta ja näin ollen se olisi aiheena sopiva hyvin moneen oppiaineeseen.  

 

Perusopetuksen yhtenä tavoitteena on kasvattaa maailmankansalaisia, jotka kokevat 

ihmisoikeudet ja myönteisen kehityksen tärkeiksi. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kult-

tuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen edistävät aitoa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, 

jotka taas edistävät maailman kansalaiseksi kasvua. (POPS, 2014, s. 16.) Moninaisuus 

opetuskokeiluissa näkyi lähinnä kulttuurisena moninaisuutena ruokakulttuurien ja maa-

ilman eri uskontojen käsittelemisen kautta. Pohdintaa löytyi eri äidinkieltä puhuvien op-

pilaiden opetuksesta, siitä kuinka kielelliset haasteet voivat tuoda haasteita myös oppi-

miseen ja opetukseen. Sukupuoleen liittyvää moninaisuutta ja sen käsittelyä ei löytynyt 

kehittämisraporteista.  
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8 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen totuudellisuus 

Laadulliselle tutkimukselle on tärkeää tutkijan avoimuus. Tutkijan tulee siis avata luki-

jalle mahdollisimman tarkasti tutkimuksen eteneminen, sekä perustella tarkkaan tulos-

ten tulkintaan johtaneet tekijät. Lukijalle on hyötyä suorista haastattelulainauksista tai 

muista aidoista dokumenteista. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 233.) Pyrin aineistositaateilla 

tuomaan lukijalle tutuksi analysoitavaa materiaalia ja avaamaan näin niitä argument-

teja, joiden pohjalta tein johtopäätöksiä koskien tutkimuskysymyksiäni. Tarkoituksenani 

oli tehdä ratkaisuni mahdollisimman läpinäkyviksi lukijalle, niin, että lukija ymmärtää 

miksi ja miten jotkin argumentit ohjasivat tulkintaani.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta edesauttaa siis tutkijan tarkka kuvailu tutkimuk-

sen toteuttamisesta (Hirsjärvi ym., 2009, s. 227). Tästä syystä olen pyrkinyt avaamaan 

mahdollisimmat tarkasti esimerkiksi sitä, miten ja mistä olen aineistoni saanut, kuten 

myös analyysini tuloksena syntyneet luokat ja perusteet. Käyttämäni aineisto on kaik-

kien saatavilla Helsingin yliopiston sivuilla, joten niin halutessaan on lukijan mahdollista 

käydä tutustumassa kehittämisraportteihin.  

 

Aineiston riittävyys  

Koska tutkimukseni kohteena olivat valmiit tutkimusraportit kaikilta niiltä vuosilta, joiden 

raportit ovat yliopiston sivuilla kaikkien saatavilla, en voinut vaikuttaa aineiston mää-

rään kasvattavasti. Olisin toki voinut vaikuttaa aineiston määrään rajaavasti, jättämällä 

esimerkiksi uusimman vuoden julkaistut raportit analysoimatta. Tämä ei olisi kuiten-

kaan palvellut tutkimustehtävääni, eli näiden ainedidaktisten kehittämisraporttien sisäl-

tämän tiedon saattamista tiiviimpään muotoon, jotta saataisiin selkeämpi kokonaiskuva 

nimenomaan kaikista tehdyistä raporteista. Tämän tutkimuksen puitteissa käyttämäni 

aineisto on siis perustellusti riittävä, sillä se on kaikki aineisto, jota tämän tutkimuksen 

toteuttamiseen olisi edes ollut mahdollista hyödyntää.  
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Tutkijan oma rooli  

Objektisuutta tarkasteltaessa on hyvä erottaa havaintojen luotettavuus ja niiden puolu-

eettomuus toisistaan. Puolueettomuudella tarkoitetaan sitä, vaikuttaako esimerkiksi tut-

kijan oma sukupuoli, ikä, asema tai muu vastaava siihen, miten hän ymmärtää ja tulkit-

see aineistoaan. Laadullisessa tutkimusperinteessä näin usein on ja se myönnetään, 

sillä tutkija on itse tutkimusasetelman tulkitsija ja sen luoja. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

s. 160.) Omassa tutkimuksessani objektiivisuus ja sen pohtiminen on erittäin olen-

naista, sillä tutkin kotitalousopettajaopiskelijoiden tuottamia raportteja, myös vuoden 

2020 raportteja, joista yhden tekemisessä olen ollut opiskelijan roolissa mukana. Eli 

minulla on ikään kuin aineiston tuottajan, sekä niiden tulkitsijan roolit tässä tutkimuk-

sessa. Toisaalta juuri siitä syystä, koska itse olen kotitaloustieteen opiskelija, pidän tut-

kimusaihettani tärkeänä ja olen sitoutunut tutkimukseeni. 

 

Yhtenä objektiivisuuden mittarina pidetään sitä, että toinen tutkija voisi toistaa tutkimuk-

sen samoista lähtökohdista (Hirsjärvi ym., 2009, s. 292). Tämä ei olisi erityisen hedel-

mällinen kokeilu tämän tutkimuksen kannalta, sillä tässä tutkimuksessa ei ollut tarkoitus 

keksiä mitään uutta, joka kannattaisi uusintamalla todeksi todentaa, vaan pikemminkin 

tiivistää olemassa olevaa dataa. Jos kuitenkin samasta aineistosta samoilla tutkimus-

kysymyksillä lähtisi uusi tutkija tekemään tutkimusta, uskon vahvasti hänen löytävän 

samat sisältö- ja oppimisteorialuokat aineistosta samoissa määrin. Ainoana erona voisi 

olla oppimisteorian nimeäminen niiden raporttien kohdalla, joissa sitä ei ollut opiskeli-

joiden toimesta sanoitettu, vaan se täytyi itse argumenteista etsiä ja nimetä. Näiden 

raporttien kohdalla voisi toinen tutkija päätyä toiseen nimeämisratkaisuun, mutta mikäli 

tutkija olisi kasvatustieteilijä, tai kasvatustieteen opiskelija, uskon, että hänkin tulisi pää-

telmissään samoihin lopputulemiin kuin minä, sillä luokitteluani ohjasi vahvasti yliopis-

tossa opetettu teoriatieto eri oppimisen teorioista.  
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9 Johtopäätökset 

 

Ainedidaktisen kehittämistyön tärkeys 

Opettajakoulutus Suomessa on tieteellistä ja tutkivaa, jonka tarkoituksena on kehittää 

opettajaopiskelijoille sellaisia valmiuksia, joiden avulla he kykenevät itsenäiseen työs-

kentelyyn opettajan tehtävissä. Opettajaksi kehittyminen kuitenkin ymmärretään pro-

sessina, joka ei pääty koulutuksesta valmistumiseen, vaan jatkuu läpi työuran. (Husu 

& Toom, 2016, s. 23–24.) Akateemista opettajakoulutusta pidetään suuressa arvossa 

ja saatetaan jopa ajatella, että opettajankoulutuksen akateeminen taso korreloisi kan-

sakunnan kehitystason kanssa. Joissain keskusteluissa tieteen ja tutkimuksen keinoin 

itseään uudistava opettajankoulutus nähdään sivistysvaltion merkkinä. (Sitomaniemi-

San, 2017, s. 144.) Näistä syistä tutkiva reflektoiva ote jo opettajaopinnoissa koetaan 

äärimmäisen tärkeäksi ja hedelmälliseksi työtavaksi. Tutkimukseni kohteena olevien 

kehittämisraporttien tuottaminen kehittää ja haastaa opiskelijoita tutkimaan ja kokeile-

maan, sekä samalla keksimään ja oivaltamaan uusia mahdollisuuksia opetuksessa. 

Se, kuinka paljon tämänkaltaiseen uuden kokeiluun ja kehittämiseen on oikeasti ollut 

mahdollisuuksia harjoittelun yhteydessä suoritettavien kokeilujen aikana, on ainakin 

opiskelijoiden puolelta kritisoitu useissa kehittämisraporteissa: 

 

”Haasteena on, että harjoittelukouluissa on kunnioitettava siellä opettavien opettajien tapaa 

toimia ja kaikista tunneista on sovittava ohjaavan opettajan kanssa.” 

(7/2014) 

 

”Opeta toisin kokeilu sovitettiin valmiiseen aihealueeseen, joka oli suunniteltu vuoden alussa” 

(3/2013) 

 

Voikin siis olla hyvä, että uudenmuotoinen tutkintorakenne, jossa kehittämisraportit to-

teutetaan harjoittelusta irrallisina, mahdollistaisi opiskelijoille enemmän päätäntävaltaa 

suhteessa opetuskokeilun taustalla oleviin valintoihin. Opiskelijoiden luovuus ja omat 

ideat eivät pääse kehittymään, jos koulu asettaa tiukat raamit kokeilujen toteutukselle. 

Toisaalta se, että jatkossa opiskelijat hakeutuvat itse kouluihin toteuttamaan opetusko-

keiluita voi aiheuttaa myös ongelmia. Halukkaiden koulujen löytäminen voi olla haasta-
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vaa ilman yliopiston panosta, tai opiskelijat saattavat hakeutua itselleen jo hyvin tuttui-

hin kouluympäristöihin, jolloin toisin opettamista ei välttämättä toteuteta, vaan mennään 

tutulla ja turvallisella.   

 

Asiantuntijat ovat suositelleet jo pitkään teoria- ja käytäntöopetuksen tiivistä kytkemistä 

toisiinsa. Tämä vaatii opiskelijoilta kykyä muuntaa teoreettista tietoainesta soveltuvaksi 

käytännön ongelmiin. Opiskelijoiden kokemuksellista tietoa, joka koulutuksessa saat-

taa jäädä vähemmälle huomiolle, tulisi eksplikoida ja tarkastella teoreettisen tiedon va-

lossa. Tämän katsotaan onnistuvan parhaiten sellaisissa opintojaksoissa, joissa teoria 

ja käytäntö on kytketty yhteen eikä eroteltu erillisiksi kursseiksi. (Tynjälä, 1999b, s. 

173.) ”Opettaja työnsä tutkijana” -opintojaksossa opiskelijoiden on tarkoitus syventää 

teoriatietoaan, sekä kokeilla ja reflektoida sen toimista käytännössä. Se kuinka paljon 

kouluissa kotitalousopettajalla on oikeasti aikaa ja mahdollisuuksia kokeilla ja reflek-

toida uusia ideoita on pohtimisen arvoinen asia. Usein opetuksessa huomion vie pe-

rusasiat ja uuden kokeileminen voi tuntua arjessa kuormittavalta.  

 

Mitä kokemattomammasta opettajasta kyse, sitä tärkeämpää on laatia tunti- tai tuo-

kiosuunnitelmia (Uuskylä & Atjonen, 2005, s. 66). Kurssin aikana tuotetut opetuskoko-

naisuudet ovat arvokasta materiaalia uudelle aloittelevalle opettajalle. Opetuskokeilut 

ovat jo kertaalleen kokeiltuja ja niiden toimivuutta on reflektoitu. Tämä säästää niitä 

käyttävältä opettajalta aikaa, kun muutoksia voi tehdä opetuskokeilun toteuttaneiden 

opiskelijoiden pohdinnan avulla, hyödyntäen omaa ryhmäntuntemustaan omasta ope-

tettavasta ryhmästä.  

 

Oppimisteorioiden tunnistaminen ja tiedostaminen 

Oppimiskäsitysten muuttumiseen vaikuttaa vahvasti yhteiskunnan kehitys (Lonka ym., 

2015, s. 49). Yhteiskunnan muutoksen merkitys koulumaailmassa ei ole jäänyt kriiti-

koilta huomaamatta. Kriitikot ovatkin kutsuneet koulutusjärjestelmää ideologiseksi val-

tionkoneistoksi, tarkoittaen sitä, että yhteiskunnassa vallalla olevia ideologioita uusin-

netaan koulukasvatuksen kautta. Tarkastelemalla opetussuunnitelmia, voidaan saada 
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selville paljonkin yhteiskunnassa kulloinkin vallinneesta ideologiasta. Usein nämä il-

mentyvät opetussuunnitelman tavoitteissa, kuten siinä millaisena oppiminen nähdään.  

(Saari, Tervasmäki & Värri, 2017, s. 83–84.) 

 

Enkenbergin mukaan opetusalan henkilöstövalintoja tehdessä on tapana kannustaa 

hakijaa tuomaan esille omaa opetusfilosofiaansa opetusansioiden esittelyn yhteydessä 

(Enkenberg, 2004, s. 9). Opettajankoulutuslaitoksella tätä oman opetusfilosofian muo-

toutumista on tarkoitus kehittää opetusharjoitteluiden avulla (Syrjäläinen ym., 2004). 

Ainedidaktisissa kehittämisraporteissa on tarkoitus hyödyntää ryhmän valitsemaa op-

pimisteoriaa oppimiskokeilun suunnittelun tukena. Tämänkaltaisten raporttien avulla 

opiskelijat laajentavat teoreettista tietoaan erilaisista oppimisen teorioista, mutta myös 

harjoittavat teorian toimimista käytännössä toteuttaessaan opetuskokeilunsa kou-

luissa. Pelkän teoriaosuuden tuottaminen ilman mahdollisuutta kokeilla ja testata ope-

tuskokeilua käytännössä olisi melko irrallista, eikä palvelisi opettajuuteen kasvua sa-

malla tavalla. Onkin tärkeää päästä kokeilemaan erilaisten oppimistehtävien ja tapojen 

toimimista käytännön tasolla.  

 

Digitaalinen teknologia osaksi opetusta 

Oppimisympäristönä perinteisen koulun voidaan ajatella jo jääneen hieman jälkeen 

muusta yhteiskunnasta. Kommunikaatio välittyy tehokkaasti nykyisin erilaisia teknolo-

gioita ja verkostoja hyödyntäen. Nykynuoret ovat verkostoituneet sosiaalisesti ja osaa-

vat luontevasti käyttää älylaitteita ja hakea tietoa tehokkaasti. Toki pitää tiedostaa, että 

kaikki nuoret eivät osallistu koulun ulkopuolella ikätovereidensa lailla sosiaalisen ver-

koston maailmassa. Lasten ja nuorten kotien digiosaaminen ja mahdollisuus käyttää ja 

omistaa laitteita vaihtelee ikäryhmien välillä ja sisällä. Koulun pitäisi siis pystyä tarjoa-

maan kaikille yhtäläinen opetus teknologisiin tietokäytäntöihin. (Lonka, 2015, s. 239.) 

 

Yksi tulevaisuuden taidoista, joita uusimmassa 2016 vuonna käyttöön otetussa perus-

opetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan, on kyky nivoa teknologiaa luontevaksi 

osaksi oppimista. (Lonka ym., 2015, s. 49; POPS, 2014, s. 27.) Teknologia opetuk-

sessa ei kuitenkaan saisi olla itseisarvo, vaan sen käytössä olisi oltava jokin pedagogi-

nen ulottuvuus taustalla. Useissa kehittämisraporteissa opiskelijat nostivat esille sen, 
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että teknologinen osaaminen ei välttämättä ulottunut kaikkiin oppilaisiin, vaan heidän 

taidoissaan käyttää teknologiaa oli isojakin eroja. Tämä teknologinen eriarvoisuus on 

ollut erityisen esillä nyt korona pandemian aikana, sillä opetus on ajoittain siirtynyt epä-

opetukseksi, jossa teknologisen osaamisen taidot ja välineiden tarpeellisuus ovat ko-

rostuneet. Yleisessä keskustelussa on noussut erityisesti huoli niistä oppilaista, joilla 

kotiympäristö ei ole etäopiskelulle suotuisa.  

 

Koronaviruspandemian vaikutus 

COVID-19 pandemia on opettanut koulumaailmalle sen, että suomalainen koulu on ky-

kenevä nopeisiinkin muutoksiin. Käytännössä yhdessä yössä siirryttiin keväällä 2020 

etäopetuksen maailmaan, kun peruskoulut menivät hetkeksi kiinni. Sama tapahtui maa-

liskuussa 2021, kun peruskoulun ylimmät luokan siirtyivät jälleen etäopetukseen kol-

meksi viikoksi. Vaikka akateemisesti koulutetut opettajat ovat päteviä mukautuvaan 

muuttuviin haasteisiin, ollaan yleisessä keskustelussa huolissaan opettajien jaksami-

sesta tämän kaiken muutoksen ja myllerryksen keskellä, sillä tilanne on äärettömän 

kuormittava. Uusia oppimistehtäviä ja tapoja on täytynyt suunnitella lennosta, ja digi-

taalisuus on tullut osaksi opetusta ikään kuin pakon sanelemana. Koko vuosi 2020 oli 

uuden oppimista, epävarmuuden sietämistä ja uuden kokeilua usealle opettajalla, opis-

kelijalle, kuin myös oppilaalle.  

 

Myös korkeakouluopetus ja kotitalousopettajien koulutus on kokenut koronaviruksen 

vaikutukset opetuksen järjestämisen käytänteissä. Opetus on ollut jo käytännössä vuo-

den etäopiskelua. Tämä on vaikuttanut useisiin opintojaksoihin, kuten harjoitteluiden 

toteutumiseen, taitojen opetukseen, sekä myös opettaja työnsä tutkijana opetusjakson 

toteuttamiseen. Vuonna 2020 ainedidaktisia kehittämisraportteja tuotettiin opintojak-

solla kymmenen kappaletta, joista vain neljä ehdittiin toteuttamaan tai toteuttamaan 

vain osin ennen kuin koulut suljettiin. Loput kuusi opetuskokeilua jäivät kokeilematta.  

 

Nyt työn alla olevat 2021 vuoden kehittämisraportit toteutetaan etänä, tavoitteena opet-

taa oppilaille taitoa etäopetuksena. Ideana on se, että oppilaat ovat omassa kotitalous-

luokassaan oman kotitalousopettajansa kanssa ja kotitaloustieteen opiskelijat ottavat 
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etäyhteyden opetettavaan luokkaan. Tämä toteutustapa korostaa teknologian hyödyn-

tämistä osana opetusta. Etäopetuksen taitojen harjoittelu onkin nyt äärimmäisen tär-

keää, sillä kun on kerran todettu suomalaisen peruskoulun olevan kykenevä nopeisiin 

muutoksiin, uskon vahvasti, että tämä pandemia ei ole ainoa kerta, kun etäopetusta 

tullaan hyödyntämään perusopetuksessa.  

 

Etäopetuksessa opiskelijoiden tulee ottaa huomioon kotien eriävät mahdollisuudet op-

pituntien toteuttamiseen etäopetuksena oppilaan ollessa kotona. Raaka-aineita ja väli-

neitä ei voi olettaa löytyvän oppilaan kotoa, täytyy siis kehittää vaihtoehtoisia tapoja 

suorittaa oppimistehtävät ja tavoitteet. Vaaditaan toisin opettamisen taitoja ja uuden-

laisten oppimistehtävien tuottamista.  

 

Tulevaisuusnäkökulma 

Tämänkaltainen joustavuus ja muuntautumiskyky vaatii opettajilta ja opettajaopiskeli-

joilta äärettömän paljon. Työnmäärä lisääntyy, mutta palkka eikä opintopisteet nouse 

suhteessa uudelleen tehtävään työhön. Itse koen tämän vuoden isona opetuksena ja 

pohdinnan paikkana sille, millaista on tulevaisuuden opetus. Toteutuuko opetus kenties 

jatkossa jonkinlaisena hybridi opetuksena, jossa opetusta toteutetaan rinnan, niin etä-

, kuin läsnäolo-opetuksena. Millaista oppimista tämä mahdollisesti tukee? Miten tämän-

kaltainen opetus tukee oppilaiden sosiaalisten suhteiden muodostumista? Voisiko tä-

mänkaltainen opettaminen olla ratkaisu oppilaille, joille kouluympäristö ei sovi. Paljon 

on kysymyksiä ja vähän on vastauksia. Uskon kuitenkin vahvasti, että suomalainen 

innovaatio, meidän peruskoulumme on valmis oppimaan uutta, kuten olemme myös 

me, tulevat opettajat. Onneksi tämän tutkielman pohjalla oleva opintojakso ’Opettaja 

työnsä tutkijana’ on pakollinen maisteriopiskelijoille, joten mahdollisiin työelämässä 

myöhemmin ilmeneviin uudelleen asennoitumisen ja uuden keksimisen tilanteisiin on 

jo saatu harjoitusta.  

 

Jatkossa, mikäli opintojakso ’Opettaja työnsä tutkijana’ säilyy tutkintorakenteissa, voisi 

olla hedelmällistä toteuttaa tätä tutkimusta vastaava tutkimus aina tietyn aikajakson vä-

lein, tai esimerkiksi aina, kun perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu. Näin koti-

talousopettajakoulutuksessa pystyttäisiin seuraamaan ainedidaktisen kehittämisen 
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suuntaviivoja ja pystyttäisiin seuraamaan myös sitä, miten esimerkiksi opetussuunni-

telmauudistukset muokkaavat opettajaopiskelijoiden ajatuksia opetuksesta ja sisäl-

löistä. Tuleviin opetuskokeiluihin olisi hyödyllistä saada mukaan myös intersektionaa-

lista ajattelua, esimerkiksi sukupuolen moninaisuuteen liittyvänä ajatteluna. Lisäksi 

pohdintaa siitä, miten oppilaiden erityisyyttä ja yksilöllisyyttä voitaisiin parhaiten tukea 

vastaisi nykykoulun kehittämishaasteisiin. Oli aihe mikä tahansa, opetuskokeilut tuot-

tavat valmiuksia, joita tulevat kotitalousopettajat tarvitsevat voidakseen toimia moninai-

sessa koulumaailmassa.  

 

Uskon, että tutkimustulosteni avulla voidaan tarkastella kotitalousopettajakoulutuksen 

suuntaviivoja, sekä mahdollisia kehittämisenkohteita, ja näin reflektoida koulutuksen 

tarjoamia sisältöjä, sekä tulevaisuuden tarpeita. Ideaalimaailmassa mahdollisesti jopa 

muokata koulutuksen tai yksittäisten opintojaksojen sisältöjä muovaten tulevaisuuden 

kotitalousopetusta, opettajuutta, sekä oppimista. 
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Liitteet 

 
LIITE 1  
Weboodin kuvausta kurssista PED006 
 
 
 
Työskentely on seminaarimuotoista ja se perustuu itsearviointiin, vertaisarviointiin ja palaut-
teen antamiseen. Opintojaksolla harjoitellaan tutkimus- tai kehittämiskohteiden yhteissuunnit-
telua, toteutusta ja arviointia, ja sitä tuetaan opponointityöskentelyn avulla. 
 
Tutkimus- tai kehittämisprojektissa opiskelija syventää omaa pedagogista ajatteluaan ja kehit-
tää tutkivaa työotetta pedagogisten ilmiöiden tarkastelussa. Opiskelija syventää kykyään pe-
dagogisten ilmiöiden käsitteellistämiseen ja kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun tieteelli-
sellä otteella. Opiskelija hahmottaa opettajan työtä ja opetuksen kehittämistä yhteisöllisessä 
ja yhteiskunnallisessa kontekstissa. 
 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

• kykenee havaitsemaan pedagogisia tutkimus- ja kehittämiskohteita ja osaa käsitellä 
niitä teoreettisesti ja käytännöllisesti, 

• kykenee itsenäiseen ja yhteisölliseen ongelman asetteluun, kehittämistyöhön ja tie-
donmuodostukseen, 

• osaa perustella tutkimuksellisen otteen opettajan työssä ja toimia työtään tutkivana ja 
kehittävänä kriittisenä kasvatusalan ammattilaisena, 

• osaa raportoida havaitsemistaan kehittämiskohteista ja niiden ratkaisuista tieteellistä 
ilmaisutapaa noudattaen. 
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Ainedidaktiset kehittämisraportit 
2020 

1. Ruokakulttuuri tutuksi – pelillisyys etäopetuksen muotona 

2. Fyrkkakierros – nuorten kuluttajaosaamista vahvistamassa 

3. Mysteerilaatikko – pelillisyys ja tarinallisuus kotitalousopetuksessa 

4. Kuluttajaosaamisen ja monilukutaidon kehittäminen reaktiovideoiden avulla 

5. Oppilaiden osallistaminen kotitalouden opetuksessa opetusvideon kuvaamisen avulla 

6. Pelillisyys kuluttajakasvatuksessa –  

7. itsenäisen talouden simulaatio 

8. Vaatteen elinkaari kotitalousopetuksessa – oppilaita osallistava seikkailupeli 

9. Nyt juhlitaan! Narratiivisen pedagogiikan hyödyntäminen vuorovaikutustaitojen ja tie-

donhaun opetuksessa 

10. Päivä ruokabloggaajana Narratiivit mainosten tulkinnan välineenä 

2019 
1. Tunnetaidot ja kuluttajuus kotitalousopetuksessa 

2. Aistit kotitalousopetuksessa 

3. Tunnetaidot ja kuluttajuus 

4. Aistit ruoanvalmistuksen ja monikulttuurisuuden tukena 

5. Kuluttajuutta estetiikan keinoin 

6. Minuutti minuutilta 

7. Omaan kotiin muuttaminen 

2018 
1. Luovuus kotitaloudessa 

2. Pellolta pöytään 

3. Esteettisyys on puoli ruokaa 

4. Elintarvikkeen alkuperän jäljillä 

5. Arkea aistien 

6. Sähköt pois 

7. Turvallisuus yhteisenä asiana 

8. Roskan matkassa 

2017 
1. Ravintolapäivä – Oppilaslähtöisyys kotitalousopetuksessa 

2. Videokirjasto oppimisen mahdollistajana 

3. Tietokoneteknologia ja pelillisyys kuluttajakasvatuksen oppimisen välineinä 

4. Leivän matka maailman ympäri 

5. Syödään yhdessä – puurobaari 

6. Aistien yhteistoiminta kestävien ruokavalintojen opetuksessa 

7. Kulttuurivaihtoa Espanjan ja venäjän suomalaisissa kouluissa 

8. Vastuullinen vaate 

9. Aistit ja aistinvarainen arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta 

 

 

2016 
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1. Pelillisyys kotitalousopetuksessa 

2. Vastuullisia valintoja kotitalousluokassa ja päivittäistavarakaupassa 

3. Kriittinen medialukutaito kotitalousopetuksessa 

4. Mikropekonia ja suklaapoppareita – Keittiön pienkoneet käyttöön 

5. ”Vettä vaan” Vedenkulutus kestävässä kehityksessä kotitalouden toiminnan näkö-

kulmista 

6. Draamamenetelmät kotitalousopetuksessa 

7. Tarina lempikengistä 

8. Oppilaat opettajina – osallisuutta kotitaloustunneilla 

9. Kulutuspäätöksiä ja luovaa ruoanlaittoa 

 
2015 
1. Aistikokemukset media- ja markkinointiviestien tulkkina 

2. Draamapedagogiikan tuntirakenne 

3. Vastuullista ruokaa 

4. Yläkoululaisten välipalamyyntiprojekti 

5. Opetusvideoiden tuottaminen – kemiallisia ilmiöitä tutkimassa 

6. Mysteerilaatikko Ruokaa tähteistä 

7. Tunnetaidot osana kotitalousopetusta  

 

 

           2014 
1. Oppimispeli osana kotitalousopetusta 

2. Taitoja arkeen rastipistetyöskentelynä 

3. Ruokahävikin vähentäminen TVT kotitalousopetuksen välineenä 

4. Arjen estetiikkaa seiskaluokkalaisille opetusteknologiaa hyödyntäen 

5. Jatkuvan arvioinnin menetelmät kotitalousopetuksessa 

6. Jälkiruokasuunnittelu osana kotitalousopetusta 

7. Kasit ohjaavat kakkosia 

8. Kemiaa ja kotitaloutta 

             2013 
1. Harkitseva kuluttaminen 

2. Kohti kestävää kotitalousopetusta 

3. Kotitalousopetus ja tulevaisuusvalmiudet 

4. Kouluruokailu ja kotitalousopetus 

5. Kulutus konkreettiseksi ja kestäväksi 

6. Mediakasvatusta kotitalousopetukseen 

7. Ravitsemuskasvatus ja koulun arkipäivä 

8. Ruoka kuvassa  

 



4 
 

LIITE 3 

Oppimisteorioiden analyysikehikko 

 

 

 

 

  



5 
 

 

LIITE 4 

 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
 
Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja 
ajattelun kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, 
alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppi-
mistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihte-
levat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun omien painotusten mu-
kaisesti. 
 
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoan-
valmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset 
ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten poh-
timiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketunte-
muksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökul-
masta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin 
juhlia. 
 
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä 
elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehitty-
mistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine 
aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien taito-
jen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voima-
varojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumi-
seen ja kotitalouteen liittyviä palveluita. 
 
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat 
oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia 
tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työväli-
neenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusva-
lintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-
don hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä ti-
lanteita ja ongelmia. 
 


