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1 Johdanto 
 

Tilastokeskuksen (2021) mukaan 18-vuotta täyttäneistä opiskelijoista yli puolet 

käy opintojensa ohella töissä. Myös Eurostudent VII -tutkimuksen mukaan yli 

puolet korkeakouluopiskelijoista tekee säännöllistä työtä opintojensa ohessa. 

Työssäkäynnin syinä korostuvat ensisijaisesti taloudelliset tekijät, mutta opintojen 

aikaiseen työskentelyyn motivoivat myös työkokemuksen kartuttaminen sekä 

opintojen jälkeisen työllistymisen varmistaminen. (Vanhanen-Nuutinen, Saari, 

Kotila & Mäki, 2018, 9.; Saari, Koskinen, Attila & Sarén, 2020, 36.; Passaretta & 

Triventi, 2015, 233.) Opettajaksi opiskelevilla on usein opintojensa aikana 

mahdollista tehdä oman alansa sijaisuuksia ja tämän kautta saada työkokemusta 

ennen työelämään siirtymistä. Kotitalousopettajaopiskelijoilla mahdollisuuksia 

työskentelylle voi avautua esimerkiksi opetusharjoitteluiden myötä eri 

peruskouluihin, kansalais- ja työväenopistoihin.  

 

Kotitalousopettajaopiskelijoiden opintojen aikainen työnteko ja sen vaikutus 

asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin kehittymiseen kiinnostaa minua 

tutkimusaiheena. Olen tehnyt sijaisuuksia sekä kotitalouden tuntiopettajan töitä 

koko opiskeluajan ja olen kokenut saaneeni töistä paljon varmuutta opettajan 

roolissa toimimiseen sekä näkökulmia opintoihin. Aiempaa tutkimustietoa 

kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin 

kehittymisestä kotitaloustieteen kontekstissa on tarkasteltu varsin vähän. 

Opiskelijoiden työssäkäyntiä on tutkittu suhteellisen paljon, mutta opiskelijoiden 

kokemuksia työssäkäynnin hyödyntämiseksi opinnoissa ei ole tutkittu juurikaan 

(Vanhanen-Nuutinen ym., 2018, 12).  

 

Kotitaloustieteen opinnot tarjoavat monipuoliset valmiudet erilaisille urapoluille 

(Åbo Akademi, N.d.). Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, miten 

kotitalousopettajaopiskelijat kokevat opintojen aikana tehdyn kotitalousalan työn 

vaikuttaneen asiantuntijuuden kasvuun sekä ammatti-identiteetin kehitykseen. 

Lisäksi etsitään keinoja, miten asiantuntijuuden kehittyminen voidaan saada 

sujuvammaksi osaksi opintoja. Tutkielma koostuu kahdesta osasta, jonka 

ensimmäisessä osassa kuvataan kotitalousopettajaopiskelijoiden omia 

kokemuksia työkokemuksen kartuttamisesta sekä sen vaikutuksesta omaan 
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asiantuntijuuteen ja ammatti-identiteetin kehittymiseen. Toisessa osassa 

selvitetään kotitalousopettajakoulutuksen kehittämistarpeita opiskelijoiden 

asiantuntijuuden kehittämisen tukemiseksi. Osan kaksi tuloksissa esitetään 

ehdotus kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittymisen integroimiseksi 

sujuvammaksi osaksi opintoja. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja siinä 

hyödynnetään Delfoi-menetelmän piirteitä. Molemmilla osilla on omat 

tutkimuskysymykset, aineistot sekä analyysit. Tutkielmassa on koottu kaksi 

toisiaan täydentävää aineistoa, jotta ilmiöstä on saavutettu syvällisempi 

ymmärrys.  

 

Kotitalousopettajan asiantuntijuuteen kuuluu oman erityisalan 

substanssiosaaminen eli aineenhallinta. Kotitalousopettajan aineenhallinta 

tarkoittaa tämän tutkimuksen pohjalta kotitaloustieteellistä teorian ja käytännön 

hallintaa. Tässä tutkielmassa asiantuntijuus nähdään kotitaloustieteen sisältöjen 

hallitsemisena sekä opettajan pedagogisena osaamisena, jotka yhdessä 

muodostavat kotitalousopettajan ammattitaidon. Tässä tutkimuksessa 

kotitalousalalla tarkoitetaan kotitalousopettajalle tyypillisiä työtehtäviä, joita ovat 

muun muassa kotitalousopettajan työ perusopetuksessa tai vapaassa 

sivistystyössä sekä kotitalouden asiantuntija- ja neuvontatehtävät.  
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2 Kotitalousopetus 
 
Kotitalousopettajan työtä ja opettajuutta ymmärtääkseen tulee ymmärtää 

kotitaloustieteen ja kotitalousopetuksen ainutlaatuisuus koulutuksen kentällä. 

Kotitalousopettajan työ on käytännönläheistä ja vuorovaikutteista 

asiantuntijatyötä, johon yhdistyy vahvasti opettajan pedagoginen osaaminen. 

Kotitalousopettajalla voidaan katsoa olevan opettajan lailla niin kutsuttu 

kaksoisrooli toimia tietojen ja taitojen opettajana sekä kasvattajana (Salovaara & 

Honkonen, 2013, 26). Kotitalousopettajien työkenttä on laaja ja se käsittää niin 

opetustehtävät, kuin neuvonta- ja asiantuntijatehtävät. Seuraavissa alaluvuissa 

kuvaan kotitalousopettajaksi opiskelua, kotitalousopetusta oppiaineena 

yleissivistävässä koulutuksessa, kotitalousopintoja vapaassa sivistystyössä sekä 

kotitalousalaa järjestöissä sekä yrityksissä. 

 

2.1 Kotitalousopettajaksi kouluttautuminen yliopistossa 

 
Kotitaloustiede on nuori ihmistiede, jonka painopiste on kotitalouden ja sen 

toiminnan tutkimisessa (Rauma, 2004, 199; Elorinne, Arai, Autio, 2016, 145). 

Kotitaloustieteen tehtävät voidaan nähdä kolmen eri näkökulman kautta. 

Kotitaloustieteellä on analysoiva, systematisoiva sekä kriittinen tehtävä selvittää 

kotitalouteen liittyvien asioiden, ilmiöiden sekä tapahtumien teoreettisia 

perusteita. Lisäksi kotitaloustieteellä on tieteen uutta luova tehtävä, jolla 

tarkoitetaan kotitaloustieteen palvelevan aineenopettajien koulutusta tuottaen 

kotitalouden opetuksessa tarvittavaa käsitteistöä, oppiainetta jäsentäviä 

rakenteita sekä uutta tietoa kotitalouksien toiminnasta. Kolmas tehtävä on 

empiirinen. Kotitaloustieteen tehtävänä on kuvata yksilön, perheen ja 

yhteiskunnan hyväksi inhimillisten ja aineellisten voimavarojen kehittämistä, 

käyttöä sekä ohjaamista. (Rauma, 2004, 205.) Pendergastin, McGregorin ja 

Turkin (2012, 10) mukaan kotitaloustieteen ulottuvuuksia voidaan jakaa 

nelikentän avulla. Ulottuvuudet jakautuvat akateemiseen koulutukseen, arjen 

ulottuvuuteen, sosiaaliseen sekä opetussuunnitelman ulottuvuuteen. 

Kotitalouden tavoitteena on opettaa, muodostaa uutta tietoa, kehittää uusia 

ajattelutapoja sekä toimia alustana ihmisten väliselle kohtaamiselle sekä 

perustarpeille. (Pendergast ym., 2012, 10–11.) 
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Kotitaloustieteen opiskelu on monipuolista ja monitieteistä kotitalousopettajien 

työllistyessä erilaisiin tehtäviin laajalle työkentälle. Kotitalousopettajat voivat 

työllistyä muun muassa perusopetukseen, lukioon, ammatilliseen koulutukseen, 

vapaaseen sivistystyöhön, aikuiskoulutukseen, järjestötyöhön sekä muihin 

työtehtäviin, jotka voivat liittyä esimerkiksi ruokamediaan tai 

kotitalousneuvontaan. (Rantamäki & Palojoki, 2017; UEF, N.d.; Helsingin 

yliopisto, 2021.) Suomessa kotitalousopettajia koulutetaan Helsingin yliopiston 

kasvatustieteellisessä tiedekunnassa sekä Itä-Suomen yliopiston Joensuun 

kampuksella. Ruotsinkielistä koulutusta tarjotaan Åbo Akademin alaisessa 

koulutuksessa Vaasassa. (Kotitalousopettajien liitto, N.d.; Soljanto & Palojoki, 

2015, 121.)  

 

Kotitalousopettajan yliopistokoulutuksessa erityistä on opintojen 

akateemisuuden lisäksi kädentaitojen merkitys. Historiallisesti tarkasteltuna 

kotitalousopettajien koulutus on painottunut käytäntöön sekä taitojen 

opetukseen. Käytännön taitojen opetus on pitänyt sisällään teknisen taitavuuden 

ja välineiden käsittelytaitojen lisäksi elämisen taitoja ja arjen hallintaa 

kokonaisvaltaisesti. (Haverinen, 2012, 1.) Valmistunut kotitalousopettaja on 

ennen kaikkea kotitalouden asiantuntija pedagogisen asiantuntijuuden ja 

opettajuuden lisäksi. Kotitalouden aineenopettajakoulutuksen mallin mukaisen 

koulutuksen mukaan kotitaloustieteen opinnot ja ainedidaktinen osaaminen 

tukevat jatkumona opettajuuden sekä opettajaidentiteetin kehittymistä 

(Rantamäki & Palojoki, 2017). Yliopistokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa 

opiskelijoista oman alansa asiantuntijoita, jotka omaavat selkeän 

asiantuntijaidentiteetin (Anttila, 2011, 18). 

 

Kotitalousopettajan tutkinto koostuu kandidaatin sekä maisterin tutkinnoista, jotka 

yhdessä antavat kelpoisuuden toimia kotitalousopettajana eri koulutusasteilla 

(UEF, N.d.; Helsingin yliopisto, 2021, Åbo Akademi, N.d.). Opinnot pitävät 

sisällään pedagogisia opintoja, kotitaloustieteen teoreettisia sekä soveltavia 

perus- ja syventäviä aineopintoja (Soljanto & Palojoki, 2015, 121). Koulutukseen 

sisältyy kaksi harjoittelua, jotka suoritetaan opiskelijan toiveesta riippuen joko 

yliopiston harjoittelukouluissa sekä kenttäkouluissa tai aikuisopetuksessa 
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yhteistyössä esimerkiksi kansalaisopistojen kanssa (Helsingin yliopisto 2020 & 

Helsingin yliopisto 2020a). Harjoittelut ovat suunnitelmallinen osa tutkintoa sekä 

opettajan pedagogisia opintoja (Virtanen & Penttilä, 2012, 269; Helsingin 

yliopisto, 2021).  

Kotitalousopettajuudessa voidaan nähdä yhdistyvän hyvät pedagogiset 

valmiudet, yhteistyötaidot sekä vahvat kädentaidot, jonka myötä 

kotitalousopettajan koulutuksessa on tärkeää oppimisen suuntautuminen 

tieteellisen sekä ammatillisen ajattelun kehittymiseen (Soljanto & Palojoki, 2015, 

130–131). Haverisen (2014, 23) mukaan tieteellinen ajattelu on opiskelijoiden 

ohjaamista itsenäiseen sekä kriittiseen ajatteluun kyseenalaistaen totuttuja 

työtapoja, tekemään havaintoja sekä johtopäätöksiä.  

 

Kotitalousopettajakoulutus perustuu uusimpaan korkeatasoiseen tutkimustietoon 

(Soljanto & Palojoki, 2015, 123; Helsingin ylipisto, 2015, 3). Opinnoille ominaista 

on opiskelijoiden osallistaminen aktiivisiksi toimijoiksi. Opintojen painopisteenä 

on tiedon prosessimainen rakentaminen, opetustilanteiden tutkimuksellinen 

ilmapiiri sekä pedagogisten ratkaisujen perustuminen tutkittuun tietoon. 

(Postareff & Lidblom-Ylänne, 2008, 119.) Opettajien yliopistokoulutus perustuu 

vahvasti tutkimukseen sekä tieteelliseen osaamiseen (Jyrhämä, Hellström, 

Uusikylä & Kansanen, 2016, 35).  

 

Kotitalousopettajan koulutuksen tavoitteena on vastata eri kouluasteille 

suuntautuvien kotitalousopettajien asiantuntijuuden kasvusta vahvistaen 

kotitalouteen liittyvää asiantuntijuutta sekä monipuolista osaamista (Soljanto & 

Palojoki, 2015, 121). Kotitalouden asiantuntijuutta rakennetaan perus-, aine- ja 

syventävien opintojen aikana ravitsemusta, ruokaa, asumista, kulutusta sekä 

perhettä käsittelevien sisältöalueiden kautta (Helsingin yliopisto, 2015, 3). 

Koulutus sisältää lisäksi soveltavia opintoja, opettajan pedagogisia opintoja, kieli- 

ja viestintäopintoja, tutkimusopintojaksoja, henkilökohtaisenopintosuunnitelman 

sekä valinnaisisia opintoja (Niemi, 2011, 45–46). Koulutuksessa käytäntö ja 

teoria kohtaavat saumattomasti, sillä koulutuksen keskeinen tavoite on 

taitavuuden kehittäminen oman taidon kehittymisen, opettamisen ja tutkimuksen 

kautta. (Helsingin yliopisto, 2015, 3.) 
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Koulutuksessa pyritään opettamaan opiskelijaa tutkimaan omaa oppimistaan 

löytäen ja analysoiden ongelmia, joita hän voi kohdata myös tulevassa 

työelämässä opettajana (Niemi, 2011, 43). Yliopisto-opintojen aikana on 

tavoitteena, että opiskelijalle syntyy kyky tieteelliseen ajatteluun ja kaiken 

yliopisto-opetuksen tulisi pyrkiä tämän tavoitteen saavuttamiseen (Murtonen, 

2017a, 31, 38). Kotitalousopettajan koulutus sitoo yhteen kotitalousoppiaineen 

teoreettisen sekä soveltavan aineen hallinnan sekä opettamiseen liittyviä 

pedagogisia taitoja (Soljanto & Palojoki, 2015, 121).  

 

2.2 Kotitalousopetus yleissivistävässä koulutuksessa 

 

Kotitalous on yhteiskunnallinen tieto- ja taitoaine (Kuusisaari, 2014, 6). 

Kotitaloutta opetetaan peruskoulussa sekä vapaan sivistystyön kontekstissa. 

Yleissivistävää koulutusta on koulutus, jonka tavoitteena on antaa yleissivistystä 

sekä tietoja ja taitoja, joiden avulla yksilö kykenee toimimaan ja vaikuttamaan 

osana yhteiskuntaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, N.d.a). Kotitalous on yksi 

peruskoulun opetussuunnitelman mukaisista oppiaineista (POPS, 2014, 438). 

Uuden opetussuunnitelman myötä kotitalousopetusta on alettu järjestämään 

myös alakoulussa koulutuksen järjestäjän niin päättäessä. Perusopetus tapahtuu 

opetussuunnitelman mukaisesti ja perusopetuslakia noudattaen (POPS, 2014, 

14).  

 

Opetussuunnitelman toteutumiseksi opetuksessa opettajat koulutetaan aina 

tehtäväänsä ja opettajien virkoja ohjaa lainsäädäntö sekä 

kelpoisuusvaatimukset. Kotitalousopettaja on aineenopettaja, jonka 

kelpoisuudesta säädetään laissa. Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986) 5 §:n mukaan aineenopetusta on 

pätevä antamaan opettaja, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, 

joka pitää sisällään vähintään 60 opintopisteen laajuiset 

aineenopettajakoulutukseen kuuluvat aineen opinnot sekä vähintään 60 

opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Lisäksi kotitalousopettajan 

tutkinnolla voi työskennellä erilaisissa kotitalouden asiantuntija- ja 

neuvontatehtävissä esimerkiksi järjestöissä tai yrityssektorilla.  
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Uuden opetussuunnitelman myötä tulevaisuuden taitojen, kuten oppimaan 

oppimisen taidon hallitseminen on yhä tärkeämmässä asemassa. Oppilailta 

vaaditaan useamman oppiaineen hallintaa sekä taitoa integroida oppimiaan 

tietoja ja taitoja. (Haapaniemi, Venäläinen, Malin & Palojoki, 2019.) 

Kotitalousopetuksen tavoitteena perusopetussuunnitelman perusteiden (2014, 

437) mukaan kehittää kotien arjen hallinnan ja kestävän sekä hyvinvointia 

edistävän elämäntavan vaatimia taitoja, tietoja, toimintavalmiuksia sekä 

asenteita. Opetuksessa edistetään kädentaitoja, luovuutta sekä oppilaiden kykyä 

tehdä kestäviä valintoja kodin arjessa. Kotitalousopetus luo perustaa oppilaiden 

kotitalousosaamiselle, tukee oppilaiden kasvua kuluttajiksi sekä antaa valmiuksia 

yhdessä elämiselle ja vuorovaikutukselle. (POPS, 2014, 437.)  

 

Joissakin lukioissa on mahdollisuus suorittaa kotitalouden kursseja sekä kahden 

opintopisteen laajuinen kotitalouden lukiodiplomi. Lukio-opetuksen paikallisissa 

opetussuunnitelmissa voidaan määritellä eri oppiaineissa tai oppiaineryhmissä 

suoritettavia lukiodiplomeja, joiden tavoitteena on antaa opiskelijalle 

mahdollisuus osoittaa erityisosaamisensa ja harrastuneisuutensa pitkäkestoisen 

näytön avulla. (LOPS, 2019, 354–356.) 

 

2.3 Kotitalouden opinnot vapaassa sivistystyössä 

 
Kotitaloutta opetetaan yleissivistävän opetuksen lisäksi vapaan sivistystyön 

piirissä aikuisille. Vapaan sivistystyön lain soveltamisen piiriin kuuluvaa opetusta 

järjestävät kansalais-, kansan- ja työväenopistot (Laki vapaasta sivistystyöstä, 

1998). Vapaan sivistystyön tarkoituksena on vapaan sivistystyön lain 

(21.8.1998/628) 1§:n mukaan järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen 

pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa sekä aktiivista kansalaisuutta ja 

hyvinvointia tukevaa koulutusta. Opetuksen tulee tukea opiskelijan omaehtoista 

oppimista. (Laki vapaasta sivistystyöstä, 1998.) Vapaan sivistystyön opinnot ovat 

yleissivistäviä, yhteiskunnallisia ja harrastustavoitteisia opintoja. Opintojen 

pituudet vaihtelevat lyhyt- ja intensiivikursseista koko lukuvuoden kestäviin 

opintoihin ja opinnot voivat olla joko sivu- tai päätoimisia. Yleissivistävän 

koulutuksen sisältöjä ei määritellä lainsäädännössä ja koulutus ei ole 
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tutkintotavoitteista. Sen sijaan vapaan sivistystyön kursseilla on kurssi- ja 

ainekohtaiset tavoitteet, joita osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet muovaavat 

osaltaan. (Saloheimo, 2014, 9.) 

 

Vapaassa sivistystyössä järjestetään myös yleissivistävää opetusta, jota 

säätelevät lait perusopetuksesta, perusopetuksen lisäopetuksesta sekä lukiolaki. 

Vapaan sivistystyön kentällä yleissivistävää koulutusta järjestävät kansanopistot. 

Kansanopistot järjestävät perusopetusta, perusopetuksen lisäopetusta sekä 

lukiokoulutusta. (Saloheimo, 2014, 22.) Vapaalla sivistystyöllä on pitkät perinteet 

Pohjoismaissa (Teräsahde & Manninen, 2019, 290). Aikuiskoulutuksella voidaan 

tukea elämää ja työuraa sen tarjotessa uusia taitoja sekä oppimiskokemuksia, 

vahvistaen perustaitoja, ammatillisia opintoja sekä toimien vapaa-ajan 

harrastuksena (Ebner & Motschilnig, 2019).  

 

Vapaassa sivistystyössä opettajaksi on kelpoinen henkilö, joka omaa soveltuvan 

korkeakoulututkinnon sekä vähintään 60 opintopisteen edestä opettajan 

pedagogisia opintoja (Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista, 1998). Vapaa sivistystyö on merkittävä osa 

aikuiskoulutusta. Tutkintoa vastaavan kolmen vuoden työkokemuksen myötä 

kotitalousopettajalla on pätevyys toimia ammatillisen oppilaitoksen sekä 

ammattikorkeakoulun lehtorina (Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista, 1998). 

 

2.4 Kotitalousopettaja järjestöissä ja yrityksissä 

 
Kotitalousopettajat työllistyvät opetustehtävien lisäksi myös neuvonta- ja 

asiantuntijatehtäviin yrityksiin sekä järjestöihin (Åbo Akademi, N.d.). 

Kotitalousalan järjestöjä ovat muun muassa Marttaliitto, Finlands Svenska 

Marthaförbund r.f. ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. 

Kotitalousneuvontajärjestöt saavat opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-

avustusta. Suurimmilla neuvontajärjestöillä on keskusorganisaation lisäksi alue- 

ja paikallisorganisaatioita. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, N.d.) Maa- ja 

kotitalousnaisten Keskus antaa muun muassa ruokaneuvontaa vahvistaen 

suomalaisten kestävää kulutusta sekä ruokatajua. Järjestön asiantuntijat ovat 
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ruokakulttuurin, ravitsemuksen sekä ruokakasvatuksen osaajia. (Maa- ja 

kotitalousnaiset, 2014.)  

 

Marttajärjestö on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä 

on edistää perheiden sekä kotien kestävää ja toimivaa arkea vahvistaen 

perheiden kotitaloustaitoja. Martat edistävät perheiden ja kotien hyvinvointia sekä 

kotitalouden arvostusta (Vacker & Heikkilä, 2019, 267). Marttajärjestö pitää 

sisällään koko Suomen kattavat Marttapiirit, jotka pitävät sisällään yhdistyksiä. 

(Martat, N.d.a) Marttaliitto on pitkän historian omaava keskusjärjestö, joka 

julkaisee kotitalouksille ruokaan, ravitsemukseen, ympäristöön, kodin talouteen, 

kodinhoitoon sekä puutarhanhoitoon liittyvää aineistoa. (Martat, N.d.b).  

Marttaliitto on ajassa elävä, moderni sekä kasvava kotitalousneuvontajärjestö, 

jonka tarjoama neuvonta sekä jalkautuva työ pohjautuvat ajankohtaiseen 

tutkimukseen sekä vertaisoppimisen ja jatkuvan oppimisen pedagogiikkaan 

(Vacker & Heikkilä, 2019, 267). Vacker ja Heikkilä (2019, 269) nostavat esille 

myös Marttaliiton yhteiskunnallisen vaikuttavuuden Marttaliiton toiminnan 

pohjautuessa tieteeseen sekä järjestön ammattilaisten kotitalouden 

asiantuntijuuden vahvuuteen. Järjestöön kuuluu tällä hetkellä yhteensä noin 100 

kotitalousasiantuntijaa (Vacker & Heikkilä, 2019, 269). Martat tarjoavat kaikille 

avointa maksutonta sekä maksullista kotitalousneuvontaa, jonka tavoitteena on 

helpottaa arjenhallintaa, edistää kädentaitoja, tuoda elämyksiä sekä iloa. 

Marttojen antama kotitalousneuvonta tapahtuu työpajoissa, kursseilla, luennoilla 

sekä kotikäynneillä. Marttojen asiakaskuntaa ovat muun muassa lapset, 

lapsiperheet, nuoret, työikäiset sekä ikäihmiset. Marttojen neuvonnasta 

vastaavat kotitalousasiantuntijat, joilla on vahva ruoan, ravitsemukset, 

kodinhoidon, ympäristöasioiden sekä puutarhanhoidon substanssiosaaminen 

sekä käytännön kokemus. (Martat. N.d.)  

 

Ruotsinkielistä kotitalousneuvontaa Suomessa antaa Finlands Svenska 

Marthaförbundet, joka on Suomen suurin ruotsinkielinen naisjärjestö. Järjestö 

edistää kotien ja perheiden arjen hyvinvointia tarjoamalla neuvontapalveluja. 

Marthaförbundet tarjoaa kurssi- ja luentotoimintaa sekä jakaa tietämystään 

erilaisten tiedotuskanavien sekä yhdistystoiminnan kautta. Marthaförbundet 
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toimii kattojärjestönä Suomessa Ruotsin Martta-toiminnalle. (Marthaförbundet, 

2021.) 

 

Rantamäen ja Palojoen (2017) mukaan kotitalousopettaja voi työllistyä 

esimerkiksi ruokamediaan. Kotitalousopettajan koulutus mahdollistaa 

asiantuntijana työskentelyn laajan tietopohjan myötä. Kotitalousopettajat tekevät 

merkittävää työtä ruokakasvattajina erilaisissa yrityksissä ja säätiöissä. Muun 

muassa Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry on ruokakasvatuksen edelläkävijä. 

Ruukku ry tuottaa, toteuttaa ruokakasvatuksen hankkeita, järjestää kursseja ja 

tapahtumia, kouluttaa ja edistää ruokakasvatuksen osaamista Suomessa 

vahvistaen ruoan arvostusta sekä ruokaosaamista. Ruukku ry:n kohderyhmiä 

ovat muun muassa ruoan ja kasvatuksen ammattilaiset, ruokakasvattajat, lapset, 

nuoret ja lapsiperheet. (Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry, N.d.) 

 

Suomessa toimii kaksi kotitalousalan tutkimusta tekevää tutkimuslaitosta, 

Kuluttajatutkimuskeskus sekä Työtehoseuran kotitaloustutkimuskeskus (Rauma, 

2004, 206; TTS, N.d.; Kuluttajatutkimuskeskus, 2021). Työtehoseuran asumisen 

tutkimus ja kehitys pyrkii kehittämään asumisen toimivuutta sekä 

energiatehokkuutta. Työtehoseuran asumisen tutkimuksen tavoitteena on lisätä 

kuluttajien tietoja ja taitoja jakaen tietoa ajankohtaisista testi- ja 

tutkimustuloksista. Työtehoseuralla on vahva osaaminen liittyen 

tilasuunnitteluun. Työtehoseuran testeissä testataan luotettavasti erilaisten 

laitteiden ja koneiden ominaisuksia käyttäjän näkökulmasta. Asumisen 

tutkimusyksikkö toteuttaa asiantuntija- ja käyttäjätestejä muun muassa yritysten, 

kone- ja laitevalmistajien, ammattilehtien, maahantuojien ja viranomaisten 

tarpeisiin. (TTS Työtehoseura, N.d.) 
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3 Kotitalousopettajuuteen kasvu 

 
Tässä tutkielmassa ammatti-identiteettiä tarkastellaan 

kotitalousopettajaopiskelijan kehittyvän opettajuuden näkökulmasta eli millaisena 

opettajana opiskelija näkee itsensä sekä millaiseksi opettajaksi opiskelija haluaa 

kasvaa. Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan identiteetin käsitettä, jota syvennän 

ammatillisen identiteettiin ja sen kehitykseen. Toisessa alaluvussa kuvaan 

opettajuutta sekä sen kehittymistä. Kolmannessa alaluvussa kuvaan 

kotitalousopettajan asiantuntijuuden kehittymistä. Viimeisessä alaluvussa 

käsittelen opintojen aikaista työssäkäyntiä työkokemuksen kartuttamisen 

näkökulmasta. 

 
3.1 Ammatti-identiteetti 

 
Kasvatustieteellisen määritelmän mukaan identiteetin määritelmässä yhdistyvät 

yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, joiden välisessä suhteessa tapahtuu kaikki ihmisen 

kehitys, oppiminen, kasvaminen ja kasvatus (Eteläpelto, 2007, 98; Maunu, 2018, 

73). Identiteetti kehittyy koko elämän ajan (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004, 107, 

122). Identiteetin muodostumiseen vaikuttavat yksilön toiveet, millaiseksi yksilö 

haluaisi tulevaisuudessa kehittyä. Identiteetin kehitykseen vaikuttavat myös 

ympäröivässä kulttuurissa vaikuttavat ihanteet. (Lonka, 2015, 93.) Yksilö on 

aktiivinen toimija, joka muokkaa toiminnallaan sosiaalista elämää ympärillään 

(Eteläpelto, 2007, 98). Identiteetin käsite on kokenut radikaaleja muutoksia ja sen 

nähdään olevan pirstaloitunut sekä tilanteiden mukaan mukautuva. Identiteetti 

rakentuu suhteessa kokemuksiin, tilanteisiin sekä ihmisiin. (Beijaard ym., 2004, 

122.) Tulkinnat itsestä sekä ympäröivästä todellisuudesta muodostavat 

persoonallisen identiteetin. Nämä tulkinnat ohjaavat yksilön toimintaa niin 

tietoisesti kuin tiedostamatta. (Stenberg, 2011, 19.) Beijaard ym. (2004, 108) 

kuvaavat identiteetin vastaavan kysymykseen, kuka olen tällä hetkellä sekä miksi 

haluan tulla. 

 

Ammatillisen identiteetin rakentuminen on pitkä prosessi, jonka perusta luodaan 

opiskeluaikana (Virtanen, Tynjälä & Stenström, 2010, 98). Ammatillisella 

identiteetillä tarkoitetaan käsitystä itsestä ammatillisena toimijana. Käsitys pitää 
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sisällään millaisena ihminen näkee itsensä suhteessa työhön sekä 

ammatillisuuteen sekä millaiseksi ihminen haluaisi ammatissaan ja työssään 

tulla. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2008, 26.) Eteläpellon ja Vähäsantasen (2008, 

26) mukaan ammatillisen identiteetin käsite kattaa yksilön käsitykset siitä, mihin 

hän kokee kuuluvansa sekä samaistuvansa. Ammatti-identiteetin käsitteen avulla 

voidaan kuvata ihmisen ja työn välistä suhdetta. Ammatti-identiteetissä 

yhdistyvät yksilön kokemusten myötä mukaantuneet henkilökohtaiset 

merkitykset sekä ammattialan yhteiskunnalliset, sosiaaliset sekä kulttuuriset 

käytänteet. (Eteläpelto, 2007, 90.) Identiteetti avaa yksilön arvomaailmaa, eettisiä 

ulottuvuuksia, uskomuksia sekä tavoitteita (Mt., 26). Eteläpellon ja Vähäsantasen 

(2008, 43–45) tekemän jaon mukaan ammatillinen identiteetti voidaan jakaa 

persoonalliseen ja sosiaaliseen osaan. Heidän mukaansa ammatillinen 

identiteetti on jatkuvaa tasapainon hakemista persoonallisen ja sosiaalisen 

identiteetin välillä. Jakoa selittää myös työn jatkuvasti muuttuvat vaatimukset. 

Persoonallisuus ja sosiaalisuus ovat synnynnäisiä ominaisuuksia, joihin ei voi 

juurikaan vaikuttaa koulutuksella (Vertanen, 2007, 192).  

 

Ammatti-identiteetin on todettu olevan vahvasti sidoksissa työhyvinvointiin sekä 

työhön sitoutumiseen (Almiala, 2008, 221). Vahvan ammatti-identiteetin on 

todettu toimivan opettajille positiivisena voimavarana (Tuijula & Nieminen, 2014, 

72). Ammatillista kasvua edistää ammatti-identiteetin työstäminen sekä 

analysointi. (Almiala, 2008.) Opettajan kokemalla arvostuksella ja oman 

ammattitaidon merkityksellisyydellä on suuri vaikutus opettajan jaksamiseen ja 

työhyvinvointiin (Salovaara & Honkonen, 2013, 21).  

 
3.2 Opettajuus  

 

Opettajuuteen liittyy keskeisesti opettajan ammatti-identiteetti sekä pedagogiset 

valmiudet (Vertanen, 2007, 189). Opettajuuden käsitteen avulla voidaan kuvata 

opettajan ammatillista identiteettiä, jota vaaditaan jatkuvasti muuttuvassa 

yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tulee kehittää jatkuvasti itseään sekä 

mukauttaa omaa ajatusmaailmaansa ympäristön muutosten vaatimalla tavalla. 

(Blomberg, 2008, 62–64.) Opettajuus on vastuullinen ja eettinen tehtävä, joka 

sisältää monipuolisesti kasvun mahdollistamista sekä tukemista. Opettajuuden 
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käsite on osa opettajan professiota, ollen samalla hyvin kulttuurisidonnainen 

käsite (Luukkainen, 2005, 17). Tämän vuoksi opettajan on merkityksellistä 

ymmärtää ihmisen kasvua ja kehittymistä (Halinen, Hotulainen, Kauppinen, 

Nilivaara, Raami & Vainikainen, 2016, 38).  

 

Opettajuus on kokonaiskuva opettajan työstä ja sitä muokkaavat opettajan 

työtehtävät, työssä tarvittavat taidot sekä yhteiskunnassa vallitsevat odotukset 

opettajan työtä kohtaan. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

opettajuuden voidaan katsoa koostuvan kahdesta ulottuvuudesta eli opettajan 

suuntautumisesta työnsä suhteen sekä yhteiskunnan edellyttämästä 

suuntautumisesta opettajan tehtävää kohtaan. (Luukkainen, 2005, 18.) 

Yhteiskunnalliset näkemykset ja koulutuspolitiikka vaikuttavat opettajuuden 

kehittymiseen ulkoisena tekijänä (Vertanen, 2007, 191). Myös 

kotitalousopettajuus muuttuu ja haastaa opettajat päivittämään omaa 

ammattitaitoaan sekä seuraamaan ajan ilmiöitä aktiivisesti (Jyrhämä ym., 2016, 

125; Kuusisaari, 2014, 16–17).  

 

Hannan, Oostdamin, Severiensin ja Zijlstran (2019) tutkimuksesta nousi esille 

kuusi opettajan identiteetin pääosa-aluetta; minäkuva, motivaatio, sitoutuminen, 

tehokkuus, tehtävien havaitseminen sekä tyytyväisyys työtä kohtaan. He 

esittävät, että näitä opettajan identiteetin osa-alueita voitaisiin hyödyntää 

opettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen arvioinnin osana sekä 

opintojaksojen suunnittelussa, jotta jokaisella opintojaksolla voidaan aktivoida 

opiskelijan opettajaidentiteetin kehittymistä. (Hanna ym., 2019, 18, 24.) Izadinian 

(2013) mukaan opettajaopiskelijan identiteettiin vaikuttavat tekijät kolmen eri 

kentän kautta; edellisten kokemusten, oppimisen kontekstin ja oppimisyhteisön 

kautta. Identiteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat vuorovaikutus kollegoiden, 

oppilaiden ja vanhempien kanssa, tunne omasta tietoisuudesta, tietoisuus 

itsestä, kriittinen tietoisuus, opettajan ääni, itseluottamus sekä kognitiivinen 

tietoisuus. (Izadinia, 2013, 708.) Beijaard ym. (2004, 122–123) määrittelevät 

opettajaidentiteetin koostuvan neljästä eri elementistä, joita ovat opettajuuden 

jatkuvuus, persoonallisten ominaisuuksien sekä ympäristön vaikutus, 

sivuidentiteetit sekä aktiivinen ammatillinen kehittyminen.  
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Opettajuuden kehittymiseen voidaan nähdä vaikuttavan sisäiset ja ulkoiset 

tekijät. Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa yhteiskunnassa vallitseva 

koulutuspolitiikka sekä yhteiskunnalliset näkemykset. Sisäisiä tekijöitä 

puolestaan ovat opettajasta lähtöisin olevat tekijät, kuten persoonallisuus sekä 

sosiaalisuus. (Vertanen, 2007, 191.) Opettajan ammatti-identiteetti kehittyy ja 

muotoutuu työn kautta ja se vaikuttaa vahvasti myös opettajan toimintaan 

kouluyhteisön osana. Vastavalmistuneen opettajan käsitys itsestään opettajana 

voi vahvistua entisestään tai joutua muutokseen, kun opettaja aloittaa työt osana 

kouluyhteisöä. Suomalaisen opettajan identiteetissä korostuvat historiallisesti 

tarkasteltuna opettajan ammattitaito sekä kyky selvitä opettajan työssä 

kohdattavista ongelmatilanteista (Välijärvi, 2017, 290).  

 

Identiteettityöskentelyn tulee lähteä opettajan omasta tietoisesta halusta kehittyä 

(Salovaara & Honkonen, 2013, 26–27). Identiteettityöllä tarkoitetaan oman 

ammatillisen sekä oman persoonallisen identiteetin reflektointia (Stenberg, 2011, 

42). Identiteettityöskentelyssä on tärkeää pohtia omia juuriaan ja miten yksilö on 

päätynyt siihen, missä nyt on (Almiala, 2008, 221). Opettajan ammatillisen 

identiteetin rakentuminen on myös emotionaalinen prosessi (Widjeskog & 

Perkkilä, 2008, 58). Ammatti-identiteetin kehittymistä vaaditaan, kun toimitaan 

muutoksessa (Salovaara & Honkonen, 2013, 27). Opettajaopiskelijat hyötyvät 

opettajaidentiteetin rakentamisesta varhaisessa vaiheessa, sillä näin heillä on 

mahdollisuus ymmärtää tulevaa uraansa, roolejaan sekä tavoitteita, joita he 

haluavat saavuttaa (Izadinia, 2013, 708).  

 

Syrjäläinen, Jyrhämä ja Haverinen (2004, 11–12) esittelevät opettajuuden 

taitona, joka kehittyy ratkaisuissa, joita opettaja tekee jatkuvasti opetuksen 

suunnittelussa, opetuksen aikana sekä opetustilanteen jälkeen. Opettajuuden 

käsitteessä opettaminen ja opettajan käytännön työ nähdään laajemmassa 

kuvassa ja opettajuuden käsite ei rajaudu vain opettamiseen ja käytännön työhön 

(Luukkainen, 2005, 19). Opettajuus pitää sisällään paljon vastuuta. 

Valmistuttuaan ja siirryttyään työelämään opettajaopiskelija siirtyy täyteen 

juridiseen sekä pedagogiseen vastuuseen (Helin, 2014, 3; Jokinen, Markkanen, 

Teerikorpi, Heikkinen & Tynjälä, 2012, 27).  

 



 

 

15 

Opettajuuden kehittyminen on prosessina jatkuva, opettaminen on siis taito, 

jossa voidaan kehittyä (Murtonen, 2017, 154). Taitavan oppijan kompetenssille 

ominaista on, että oppija tavoittelee tietoisesti asiantuntijuutensa kehittymistä 

(Kaukiainen & Tuominen, 2017, 124). Opettajan ammatillisen identiteetin 

rakentumisen voidaan katsoa alkavan jo opintojen aikana ja ammatillisen 

identiteetin kehittyminen on hyvin olennaista jo opettajaopintojen aikana 

(Turunen, Komunen & Rohiola, 2009, 179; Tuijula & Nieminen, 2014, 67). 

Opettajan ammatti-identiteetin taustalla vaikuttavat opettajan omat kokemukset 

lapsuudesta ja omista kouluajoista (Piisi & Keskinen, 2009, 214). Jokisen, 

Taajamon ja Välijärven (2014, 19) mukaan opettajaidentiteettiä rakennetaan jo 

pienestä pitäen mikäli lähipiiristä löytyy opettajia tai opetustyötä tekeviä. Lisäksi 

opettajan ammatti-identiteetin taustalla vaikuttavat käsitykset opettajuudesta, 

jotka ovat muodostuneet jo lapsuudessa ja nuoruudessa (Salovaara & 

Honkonen, 2013, 25).  

 

Opetusalalle hakeutumista perustellaan usein ihmissuhde- ja 

vuorovaikutteisuudella sekä opettajan ammatin merkityksellisyydellä sekä 

haastavuudella. Opettajalta vaaditaankin tiettyjä persoonallisuuden piirteitä 

sosiaalisen työn luonteen korostuessa. Opettajan työhön hakeutumiseen on 

todettu olevan myös ulkoisia motiiveja, kuten käytännön tekijät. Käytännön 

tekijöitä voivat olla opettajan työ- ja loma-ajat, kohtalainen palkkaus sekä 

työllisyystilanteen vakaus. (Jokinen ym., 2014, 20.) Opettajan uran ja 

kehittymisen näkökulmasta kriittisintä aikaa on uran alkuvaihe. Blomberg (2008) 

osoittaa väitöstutkimuksessaan, että kentän ja opettajankoulutuksen välillä on 

suuri kuilu. Ensimmäiset viisi vuotta opettajan työelämän alussa voidaankin 

nähdä kriittisinä sen suhteen, jatkaako opettaja työssään opetuksen parissa (Piisi 

& Keskinen, 2009, 212).  

 

Oppijoiden kasvun ja kehittymisen ymmärtämiseksi opettajan oman 

opettajaidentiteetin on kehityttävä sekä opettajan on jäsenneltävä omat arvonsa 

(Cantell, 2010, 214). Opettajaidentiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa muiden 

opettajien kanssa keskustellen ja ideoita jakaen, mutta tämä vaatii opettajalta jo 

vankan tietoperustan opettavasta aineesta sekä ymmärryksen erilaisista 

menetelmistä ja lähestymistavoista (Beijaard ym., 2004, 114–115). Erityisesti 
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uran alkuvaiheessa opettaja kohtaa useita tilanteita, jotka vaativat oman ajattelun 

sekä arvojen selkiyttämistä. Kehittymisen lähtökohtana on ristiriitojen sekä omien 

puutteiden tiedostaminen. (Cantell, 2010, 215.) Opettajan tekemät pedagogiset 

valinnat ohjautuvat opettajan henkilökohtaisten arvojen ja uskomusten pohjalta 

(Stenberg, 2011, 20). Opettajuudessa tarkastellaan yksilöä, joka rakentaa 

opettajuutta omasta elämänkokemuksestaan sekä persoonastaan käsin 

(Vertanen, 2007,192).  

 

Opettajan kokemus itsestään opettajana kertoo ammatillisesta identiteetistä. 

Opettajan ammatti-identiteetin ytimenä voidaan pitää opettajan omaavaa 

käyttöteoriaa, joka pitää sisällään opettajan henkilökohtaisia näkemyksiä sekä 

kokemuksia omaan opettajuuteen liittyvistä ja sitä ohjaavista asioista. (Stenberg, 

2011, 27; Stenberg, 2011a, 35–36.) Käyttöteoria ohjaa opettajan työtä 

muodostaen viitekehyksen opettajan työlle. Opettaja muodostaa oman 

käyttöteoriansa ajan myötä kokemusten ja tulkintojen kautta ja sille on ominaista 

sen henkilökohtaisuus, mukautuvuus sekä hiljaisen tiedon määrä. (Stenberg, 

2011, 27–28.) Opettajan ammatti-identiteetti koostuu opettajan omasta 

henkilökohtaisesta kokemuksesta, mikä työssä on tärkeää sekä mitä hän olettaa 

muiden ihmisten ajattelevan hänestä opettajana (Beijaard ym., 2004, 108). 

 

Opettajuuden professiossa korostuvat eettiset arvot ja niihin pohjautuva 

päätöksenteko (Kallioniemi, Honkasalo & Kuusisto, 2016, 117). Opettajan 

eettisen asiantuntijuuden voidaan nähdä kehittyvän Dreyfus & Dreyfusin (1986) 

teorian mukaisesti viiden eri vaiheen kautta. Noviisivaiheessa ensimmäisinä 

työvuosina vastavalmistuneen opettajan toimintaa ohjaavat työyhteisössä 

vallitsevat säännöt ja normit. Opettaja opettelee toimintakulttuuria vallitsevien 

ohjeiden pohjalta ja voi kokea epävarmuutta uusissa tilanteissa. Opettaja voi 

kokea epäonnistuvansa sääntöjen noudattamisessa tilanteissa, joihin sääntöjä ei 

ole mahdollista soveltaa. (Tirri & Kuusisto, 2019, 42; Paloniemi, Rasku-Puttonen 

& Tynjälä, 2010, 14–15.) Edistynyt aloittelija -vaiheessa opettaja on oppinut 

toimimaan kokemuksen pohjalta moninaisessa tilanteissa ja opettaja kykenee 

tunnistamaan jo joitakin ongelmatilanteisiin paikantuvia erityispiirteitä. 

Harjaantunut -vaiheessa kokemuksen kerryttyä opettaja pystyy rakentamaan 

mielessään arvojärjestyksen tilanteista, jotka ovat ongelmallisia. Kokenut -
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vaiheessa opettaja luopuu tiukkojen ohjeiden noudattamisesta, sillä opettajasta 

on kasvanut kokenut eettisten ongelmien tunnistaja ja ratkaisija. Viimeisessä 

vaiheessa opettajasta on kasvanut asiantuntija, joka kykenee toimimaan 

vaistojen varassa tietäen pohtimatta työyhteisön sääntöjä ja periaatteita. Opettaja 

hyödyntää tilanteissa kertynyttä kokemustaan. (Tirri & Kuusisto, 2019, 43.) 

 

Koulutuksen jälkeen opettajuuden taitojen kehitys jatkuu ammatillisena kasvuna, 

jossa korostuu reflektoinnin merkitys (Syrjäläinen ym., 2004, 12). Osaamisen 

kehittämiskeinoja ovat muun muassa työhön perehdyttäminen, mentorointi sekä 

koulutus. Nämä keinot ovat samanaikaisesti piilevän sekä formaalin tiedon 

siirtämisen keinoja. (Piisi & Keskinen, 2009, 213.) Uusien opettajien tueksi on 

kehitetty mentorointijärjestelmä, jossa vastavalmistuneella on mahdollisuus 

saada uran alussa tukea kollegoilta (Helin, 2014, 59). Mentoroinnissa 

ohjaustoimintaan osallistuu mentori eli seniorikollega, joka ohjaa nuorempaa tai 

kokemattomampaa kollegaa. Mentoroinnin periaatteena on luottamuksellinen 

vuorovaikutussuhde mentoroitavan sekä mentorin välillä. Mentorin tehtävänä on 

tukea mentoroitavan ammatillista kehittymistä sekä työuralla etenemistä 

jakamalla omaa tietotaitoaan, kokemuksiaan sekä mahdollisia kontaktejaan 

mentoroitavalle kehittymishaluiselle aktorille. (Kupias, 2007, 143.)  

 

Kuten opiskeluvaiheessa jokaisella opiskelijalla on vastuu omien tietojensa ja 

taitojensa harjoittelusta ja päivittämisestä, myös valmistuttuaan opettajalla on 

vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestään (Soljanto & Palojoki, 2015, 124; 

Widjeskog & Perkkilä, 2008, 53). Ammatillinen kehittyminen on vaativa ja hidas 

prosessi (Widjeskog & Perkkilä, 2008, 53). Taitojen harjoittelu jatkuu koko 

työuran läpi (Soljanto & Palojoki, 2015, 125). Widjeskogin ja Perkilän (2008, 65) 

mukaan ammatilliseen kehittymiseen vaikuttavat opettajan aikaisemmat 

työkokemukset sekä kokemukset omasta oppimisesta ja opiskelukulttuurista.  

 

Opettajan ammatillinen kehittyminen sekä vuodet työelämässä eivät ole 

keskenään suorassa yhteydessä. Koulutuksen jälkeen vaaditaan usein 

useamman vuoden työkokemus, jotta opettaja kokee itsensä ammatti-

identiteetiltään vahvaksi. (Widjeskog & Perkkilä, 2008, 61,65.) Salovaaran ja 

Honkosen (2013, 25) mukaan työelämän kokemukset muovaavat 
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opettajaidentiteettiä ja sitä vahvistavat jatko- ja täydennyskoulutus, työyhteisön 

tuki sekä opettajan oma aktiivisuus. 

 

3.3 Kotitalousopettajan asiantuntijuus 

 

Asiantuntijuus on laaja-alainen ilmiö, joka voidaan määritellä monella eri tavalla 

tutkijan tiedonkäsityksestä riippuen (Alastalo, Åkerman & Vaittinen, 2017, 216). 

Asiantuntijuus pitää sisällään vahvasti yksilön arvomaailmaan sekä 

ihmiskäsitykseen liittyviä kysymyksiä (Ranne, 2009, 11). Koulutuksen avulla 

muodostetaan kuva tulevasta alasta sekä ammatista, johon opiskelija opiskelee 

harjoitellen tietoja ja taitoja opiskeltavaa ammattia varten (Salovaara & 

Honkonen, 2013, 26).  

 

Ammatillinen asiantuntijuus koostuu neljästä elementistä; teoreettisesta tai 

käsitteellisestä tiedosta, käytännöllisestä tai kokemuksellisesta tiedosta, 

toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta tai itsesäätelytiedosta sekä 

sosiokulttuurisesta tiedosta (Tynjälä, 2010, 82–83; Tynjälä, Virtanen, Klemola, 

Kostiainen & Rasku-Puttonen, 2016). Lehtisen ja Palosen (2011, 25) mukaan 

asiantuntijuus on puolestaan tietyn ammattialan tai harrastuksen hyvää tai 

poikkeuksellisen hyvää osaamista. Palosen, Lehtisen ja Hakkaraisen (2017, 40) 

sekä Murtosen (2017a, 32) mukaan asiantuntijuus on yksilön oppimiseen liittyviä 

mielen sisäisiä prosesseja sekä tietyn tieteenalan edustajana toimimista. 

Asiantuntijuus määrittyy toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta (Alastalo ym., 

2017, 215). Sen kehittyminen vaatii mahdollisuuden osallistua 

asiantuntijayhteisöjen toimintaan (Tynjälä, 2010, 85). Asiantuntijuus saavutetaan 

Dreyfusin ja Dreyfusin (1986) teoreettisen mallin mukaan portaittain; noviisista 

kehittyneeksi aloittelijaksi, kehittyneestä aloittelijasta päteväksi ja pätevästä 

taitavaksi. Lopulta taitavasta tulee mallin mukaan asiantuntija. Asiantuntijat 

kykenevät tuottamaan noviiseja parempia ongelmanratkaisuja, hahmottamaan 

asioita kokonaisvaltaisemmin, analysoimaan laadullisesti ongelmia, 

reflektoimaan omaa päättelyprosessiaan, nojautumaan päätöksissä aikaisempiin 

hyviksi todettuihin päätöksiin sekä nojautumaan pitkälle kehittyneisiin 

strategioihin käyttämättä suuria resursseja älyllisesti. (Palonen ym., 2017, 61.)  
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Asiantuntijuuden piirteenä pidetään asteittain etenevää ongelmanratkaisukykyä. 

Asiantuntijan työ on luonteeltaan kollektiivista sekä uutta luovaa ja sen 

kehittymiseksi yksilön tulee osallistua asiantuntijatyön sosiaalisiin käytänteisiin. 

(Tynjälä, 2010, 84–85.) Tutkimuksen pohjalta asiantuntijuus on vahvan 

tietoperustan omaamista, tiedon organisointikykyä, teorian ja käytännön 

yhdistämistä (Lehtinen & Palonen, 2011, 26). Tynjälä (2010) on todennut 

nykyajan työelämän olevan työntekijöille vaativaa ja työntekijän tarvitsevan 

substanssiosaamisen lisäksi lähes kaikilla aloilla ja työtehtävästä riippumatta niin 

sosiaalisia taitoja, kommunikaatiotaitoja sekä tietotekniikan tuntemusta. Työssä 

tarvitaan myös jatkuvaa kykyä sopeutua uudenlaisiin muutoksiin, tuottamaan 

muutosta sekä kykyä elinikäiseen oppimiseen. (Tynjälä, 2010, 79.)  

 

Kotitalousopettajan asiantuntijuus koostuu Soljannon ja Palojoen (2015, 123) 

mukaan kotitalouden sisällöllisestä osaamisesta eli substanssiosaamisesta, 

tiedonhankkimis- ja tulkintataidoista. Niemi (2014, 80) korostaa 

kotitalousopettajan omaa vastuuta kehittää omaa asiantuntijuuttaan sekä 

opetustaan työnantajan kannustuksen ja tuen lisäksi. Kotitalouden 

asiantuntijuuden merkittäviä osia ovat Pendergastin ja Dewhurstin (2012) 

mukaan ruokaosaaminen sekä ruokakasvatus. Perusopetuksessa 7–9 

vuosiluokilla kotitalouden tavoitteet jaetaan kolmeen eri sisältöalueeseen sekä 13 

kotitalousopetuksen tavoitteeseen, jotka jäsentyvät käytännön toimintataitoihin, 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä tiedonhallintataitoihin. Sisältöalueet ovat 

S1 ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, S2 asuminen ja yhdessä eläminen sekä S3 

kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. (POPS, 2014, 438–439.) Mäkelän (2015, 

202) mukaan kotitalousopettajan on kyettävä muiden sisältöalueiden lisäksi 

ymmärtämään mahdollisimman kattavasti ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä 

tietoja ja taitoja sekä ruoanvalmistustaitoja. Kotitalousopettajan työssä keskeistä 

on teorian sekä käytännön sitominen toisiinsa esimerkiksi ravitsemuksen teemat 

käytännön ruoanvalmistukseen sekä ruoan valintaan (Soljanto & Palojoki, 2015, 

122). 

 

Leko, Brownell, Sindelar ja Murphy (2012) näkevät opettajan asiantuntijuuden 

pedagogisen substanssiosaamisen sekä kollegiaalisen yhteistyön 

kokonaisuutena. Opiskelijalta odotetaan tulevaisuuden koulumaailmassa vahvaa 
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yhteistyötä oppiainerajojen yli sekä aktiivista toimintaa erilaisissa 

opettajatiimeissä. Nämä muuttuvan asiantuntijuuden asettamat edellytykset 

voivat toteutua opiskelijan tukeutuessa ilmiöpohjaiseen ajatteluun (Soljanto & 

Palojoki, 2015, 130). Tynjälän (2004, 176) mukaan opettajuuden asiantuntijuus 

koostuu kolmesta eri osatekijästä; kognitiivisesta näkökulmasta, 

osallistumisnäkökulmasta sekä luomisnäkökulmasta. Tynjälä hyödyntää 

jaossaan Hakkaraisen, Palosen ja Paavolan (2002) jäsennystä 

asiantuntijuustutkimuksen näkökulmista. Kognitiivisesta näkökulmasta opettajan 

asiantuntijuus on tiedon hankintaa. Tieto voi olla faktuaalista, käsitteellistä, 

proseduraalista, äänetöntä tai reflektiivistä tietoa. Osallistumisnäkökulmasta 

asiantuntijuus on kulttuuriin osallistumista. Luomisnäkökulmasta asiantuntija luo 

uutta tietoa, yhdistää osallistumisen näkökulmaa sekä kognitiivista näkökulmaa 

sekä luo ongelmanratkaisuprosesseja. (Tynjälä, 2004, 176.)  

 

Kotitalouden laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittyminen on tärkeää jo 

koulutusvaiheessa, sillä valmistuneen kotitalousopettajan työkenttä on hyvin 

laaja. Kussakin työssä kotitalouden asiantuntijalta vaaditaan laajaa 

substanssiosaamista. Kotitalouden asiantuntijuus voidaan nähdä monitahoisena 

asiantuntijuutena, jossa yhdistyvät ruoka- ja ravitsemusosaaminen, kodinhoidon, 

perheiden ja arjen moninaisuus, kuluttajuuden hallinta sekä opetuksellinen puoli 

pedagogiikan kautta. Asiantuntijuudelta muuttuvassa nyky-yhteiskunnassa 

vaaditaan vuosien akateemista ja ammatillista koulutusta (Palonen ym., 2017, 

62). Opettajan substanssiosaaminen eli opetettavien aiheiden hallinta on yksi 

asiantuntijuuden kehittymisen osa (Vertanen, 2007, 191). Asiantuntijuuden 

kehittymiseksi opiskelija tarvitsee teoreettista ja käytännöllistä tietoa sekä näiden 

soveltamiskykyä sekä itsesäätelykykyä (Anttila, 2011, 22). Kotitalousopettajan 

asiantuntijuus jakautuu kotitalouden substanssiosaamiseen sekä pedagogiseen 

osaamiseen, kuten opettajan ammatti yleensä (Tynjälä, 2004, 177). 

Kotitalousopettajan asiantuntijuudessa korostuvat Soljannon ja Palojoen (2015, 

122) mukaan vankat kädentaidot.  

 

Kotitalousopettaja on ennen kaikkea oman alansa asiantuntija. Kuten kaikissa 

ammateissa, myös opettajan työssä ammatillinen identiteetti sekä asiantuntijuus 

kehittyvät läpi työuran, eikä opettaja ole koskaan valmis. Opettajan ammatti-



 

 

21 

identiteetin voidaan katsoa kehittyvän koko elämän ajan opettajankoulutuksen 

ollen vain osa ammatti-identiteetin muodostumista. (Piisi & Keskinen, 2009, 214; 

Helin, 2014, 37.) Aineenopettajan opettajaidentiteetin tietoisen rakentumisen ja 

kehityksen nähdään alkavan pedagogisten opintojen aikana (Salovaara & 

Honkonen, 2013, 26). Opettajuuteen liittyvien taitojen kehittyminen on 

pitkäkestoinen prosessi, jossa reflektointi on iso osa kehittymistä (Syrjäläinen 

ym., 2004, 12). Stenbergin (2011, 41) mukaan reflektointi on oman toiminnan, 

ajattelun sekä tunteiden tietoista tarkastelua, pohdintaa sekä havainnointia. 

Reflektio voi toimia opettajan pedagogisena työvälineenä nykyopettajuuden 

moniulotteisuuden jäsentämisessä (Mt., 2011,41). Ammatillisen kehittymisen tae 

ei ole kokemukset opettamisesta, vaan kehittymiseen tarvitaan myös reflektiota 

(Widjeskog & Perkkilä, 2008, 56).  

 

Opettajankoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, jotka tutkivat omaa 

työtään, ovat yhteistyökykyisiä sekä sitoutuvat vastuullisesti työhönsä 

(Syrjäläinen ym., 2004, 4). Nämä arvot näkyvät vahvasti kotitalousopettajan 

opinnoissa. Koulutuksen aikana opiskelija muodostaa tulevasta ammatista kuvan 

oppien samalla tarvittavia tietoja ja taitoja tutkien ja reflektoiden opettajan työtä, 

roolia, tehtävää sekä omaa kuvaansa opettajan ammatista (Salonen & 

Honkonen, 2013, 26). Kotitalousopettajuus voidaan nähdä jatkumona, joka alkaa 

jo kauan ennen valmistumista kotitalousopettajaksi. Ennen opintojaan tuleva 

opiskelija on todennäköisesti kiinnostunut alasta ja se näkyy esimerkiksi 

harrastuneisuutena. Jokisen, Taajamon ja Välijärven (2014, 20) mukaan 

kiinnostus opettajan ammattiin voi avautua mielenkiinnon kohteen kautta ja 

mielenkiinto on voinut herätä kouluaikana tiettyä oppiainetta kohtaan. Opiskelija 

käy läpi tiukan hakuprosessin opintoihin päästäkseen, sillä Suomessa opettajien 

tieteelliseen ja ammatilliseen pätevyyteen on kiinnitetty erityisesti huomiota, 

jonka johdosta koulutukseen hakeudutaan pitkälti hyvillä todistuksilla 

valintaseulan ollessa tiukka (Rautopuro, Tuominen & Puhakka, 2011, 325). 

Salovaaran ja Honkosen (2013, 25) mukaan opettajan ammatti-identiteetin 

kehittyminen alkaa ammatinvalinnasta ja etenee opintoihin hakeutumisen kautta 

koulutukseen. Kotitalousopettajaopintoihin hakeminen koostuu kahdesta osasta, 

kirjallisesta VAKAVA-kokeesta sekä soveltuvuuskokeesta (Opintopolku, 2021). 

Pärjätäkseen kirjallisessa osuudessa, opiskelijan tulee omata riittävät 
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akateemiset taidot. Opiskelun aloitettuaan opiskelija kartuttaa tietoja ja taitoja 

opintojaksoilla sekä mahdollisesti vapaa-ajalla työskennellen ja harrastaen. 

Valmistumisen jälkeen opettajan roolissa on mahdollisuus käydä 

täydennyskoulutuksissa ja näin ylläpitää omaa ammattitaitoa sekä kehittää omaa 

opettajuutta (Kuusisaari, 2014, 16–17).  

 

Kotitalousopettajan asiantuntijuus vaatii asioiden syvällistä hallitsemista, 

tiedonhankkimis- ja tulkintataitoja. Opettaakseen oppilaille perustaitoja, kuten 

ruoanvalmistuksen perusohjeita tai ilmiöitä, tulee opettajan hallita opetettavan 

aiheen tiedot sekä taidot syvällisesti. Kotitalousopettajan koulutukseen osallistuu 

opiskelijoita hyvin erilaisista taustoista sekä erilaisilla pohjakoulutuksilla, jonka 

johdosta opinnoissa työskennellään erilaisten ihmisten kanssa ja samalla 

harjaantuvat ohjaustaidot sekä oppimisen reflektointitaidot yhdessä toisten 

opiskelijoiden kanssa. (Soljanto & Palojoki, 2015, 123.) 

 

Kuusisaari (2014, 19) tiivistää osuvasti ”Olemme omaa työtä tutkivia ja kehittäviä 

asiantuntijoita: opettajia”. Soljanto ja Palojoki (2015, 123) muistuttavat 

asiantuntijuuden edellyttävän asioiden syvällistä hallitsemista, joka tarkoittaa 

kotitalouden asiantuntijuuden kohdalla vankkaa substanssiosaamista sekä 

kädentaitojen perustaitojen hallintaa. Vaikka yhteiskunnan muutos onkin nopeaa 

ja usein myös ennakoimatonta, voidaan joitakin työelämään liittyviä 

muutostrendejä ennustaa, kuten esimerkiksi rakennemuutoksen suuntaa. Suuret 

yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat suoraan työelämään ja koulutukseen. 

(Mt. 2015, 123.) 

 

3.4 Opintojen aikainen työssäkäynti 

 
Suomalainen koulutuspolitiikka ohjaa nuoria siirtymään nopeasti 

koulutusasteelta toiselle valmistuen määräajan puitteissa (Vanttaja, 2012, 291). 

Tähän ohjaavat muun muassa opintojen tukipolitiikka, kuten opintoraha ja 

opintolaina. Suomessa korkeakouluopiskelija voi saada opintotukea 

lukuvuodessa yhdeksän kuukauden ajalta. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus 

hakea tukea kesällä tehtävien opintojen ajaksi. (Kansaneläkelaitos, 2021.) 

Opintotuet myönnetään erikseen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon 
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ja tukea on mahdollista saada niiden yhteenlasketun enimmäistukiajan puitteissa. 

Kotitalousopettajan koulutus on yhteensä 300 opintopisteen laajuinen 

opintokokonaisuus, jonka myötä opiskelijan on mahdollisuus saada opintotukea 

korkeintaan 48 kuukauden ajalta. (Kansaneläkelaitos, 2020.)  

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastojen avulla seurataan vuosittain 

opiskelijoiden työssäkäyntiä (Saari, Koskinen, Attila & Sarén, 2020, 31). 

Tilastoiden mukaan työn tekeminen opiskeluaikana on yleisempää 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden kuin yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa (Mt., 

2020, 32). Yliopiskelijaopiskelijoiden syyt opintojen aikaiseen työn tekoon ovat 

elämisen rahoittaminen, työkokemuksen saaminen sekä hankintojen tekeminen, 

mihin muuten ei olisi varaa (Mt., 2020, 36).  

 

Eurostudent VII opiskelijakyselyn mukaan kasvatusalalla opiskelevien 

työssäkäynti opintojen ohella on yleisintä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa 

koulutussektoreittain tarkasteltuna (Saari, ym., 2020, 32). Kasvatusalan 

opiskelijoista hieman yli 40 % kertoo tekevänsä oman alansa töitä opintojen 

aikana (Mt., 2020, 33). Vanttajan (2012, 292) mukaan opiskelijoiden opintojen 

aikaista työskentelyä eri näkökulmista tarkastelemalla voidaan nähdä hyötyjä 

sekä haittoja. Opiskelijan näkökulmasta tarkasteltuna opiskelija voi saada 

työkokemusta (esim. Saari, ym., 2020, 36), mutta opiskelijan työnteko voi 

puolestaan aiheuttaa haasteita koulutuksen järjestäjälle esimerkiksi 

aikataulutuksen osalta (Vanttaja, 2012, 292). Työssäkäynti voi toimia opiskelijalle 

positiivisena voimavarana ja vastapainona opinnoille. Työ voi toimia 

sosiaalisena, fyysisenä sekä psyykkisenä voimavarana (Salovaara & Honkonen, 

2013, 53).  

 

Virtasen ja Penttilän (2012, 272) mukaan työpaikalla on mahdollisuus oppia 

työelämän käytäntöjä eli aitoja tilanteita, vuorovaikutusta ihmisten kanssa, 

työnteon käytänteitä, teorian soveltamista sekä asioiden hallintaa. Jyrhämä ym. 

(2016, 125) esittelevät Niemen (2011) väitteen, että työssä voidaan oppia 

käytännössä muun muassa oppituntien ulkopuolisia tehtäviä. Opettajan työssä 

oppituntien ulkopuolisilla tehtävillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi yhteistyötä 

perheiden kanssa, välituntivalvontoja sekä yhteistyötä kouluyhteisössä. 

Opettajan työssä on paljon osa-alueita, joita ei opita koulutuksen aikana. Osa-
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alueet voivat liittyä esimerkiksi oppilaisiin, opetussuunnitelmaan, arviointiin sekä 

työyhteisöön (Helin, 2014, 59). 

 

Työn voimavarat voidaan jaotella Salovaaran ja Honkosen (2013, 54) mukaan 

työn järjestelyä, vuorovaikutusta, kouluorganisaatiota tai tehtävää koskeviksi. 

Tehtävää koskevia voimavaroja ovat työtehtävien monipuolisuus sekä 

kehittävyys, itsenäisyys, välitön palautteen saamisen mahdollisuus, tehtävän 

merkityksellisyys sekä asiakastyön palkitsevuus. Työn merkityksellisyydellä 

tarkoitetaan sitä, että työllä nähdään olevan laajempi merkitys esimerkiksi 

muiden elämälle tai työssä on mahdollisuus toteuttaa jotain hahmotettavissa 

olevaa kokonaisuutta. (Hakanen, 2011, 52–54.) Työn järjestelyyn liittyvät 

voimavarat jaetaan työroolien ja -tavoitteiden selkeyteen, päätöksentekoon 

osallistumiseen sekä työaikojen joustavuuteen. Työn sosiaalisia voimavaroja 

ovat työyhteisön sekä esimiehen tuki, oikeudenmukaisuus, luottamus, palaute ja 

arvostus, arkinen huomaavaisuus ja ystävällisyys, työn imun tarttuvuus sekä 

tiimin yhteisölliset voimavarat (Mt., 55–60).  

 

Opettajan sijaisuuksia tehdessään opiskelija on osa sijaistuskoulun työyhteisöä. 

Jokaisessa koulussa vallitsee erilainen kulttuuri, joka sijaisopettajan tulee 

opetella. Ammatillisen kasvun näkökulmasta opettajan sijaisuudet ovat tärkeitä 

kohtia harjoitella opinnoista saatujen tietojen sekä taitojen viemistä käytäntöön. 

Maarasen (2009, 84–85) mukaan suomalaiset opettajaopiskelijat toimivat 

opintojensa aikana sijaisena kartuttaakseen työkokemusta sekä saadakseen 

tuloja. Opettajan sijaisena toimiminen voi herättää halun opetustyötä kohtaan 

(Jokinen ym., 2014, 20) ja kannustaa opiskelemaan opettajaksi. 

 

Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry (N.d.) esittää sijaisen 

muistilistalla opettajaopiskelevien saavan tekemällä opettajansijaisuuksia 

arvokasta työkokemusta sekä lisäksi mahdollisuuden tutustua erilaisiin kouluihin 

sekä soveltamaan opinnoissa opittuja asioita käytännössä. Maarasen (2009, 84–

85) mukaan opiskelijoiden opintojen aikaista työkokemuksen kartuttamista 

arvostetaan työnantajien piirissä ja näin ollen opintojen aikainen työnteko voi 

edistää töiden saamista valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi Helsingin yliopiston 

kotitalousopettajan- ja kotitaloustieteen koulutuksissa opiskelevien opiskelijoiden 
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ainejärjestö Kopeda tarjoaa jäsenilleen sijaislistan käytön eli opiskelijalla on 

mahdollisuus liittyä opettajan sijaisuuksia tarjoavalle sähköpostilistalle. 

(Kotitalouspedagogiopiskelijat ry – Kopeda, N.d.) 

 

Sijaisopettajan kelpoisuudesta säädetään 23§:n mukaisesti asetuksessa 

opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa (14.12.1998/986). Opetusta 

voidaan määrätä antamaan väliaikaisesti korkeintaan vuoden ajaksi henkilö, jolla 

on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan 

asetuksen mukaan määrätä antamaan opetusta vain, jos tehtävän edellyttämät 

kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla määräystä 

annettaessa tai siihen on jokin muu syy. (Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista, 1998.)  
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4 Yliopisto-opintojen kehittäminen 
 
Seuraavissa alaluvuissa kuvaan yliopisto-opintojen nykytilaa sekä opintojen 

kehittämistä kohti tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. 

 

4.1 Yliopisto-opinnot 

 

Yliopistolain (24.7.2009/558) ensimmäisen luvun 2§:n mukaan yliopistojen 

tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta, tieteellistä sekä taiteellista sivistystä 

sekä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta kasvattaen opiskelijoita 

palvelemaan ihmiskuntaa ja isänmaata. Yliopistojen tulee järjestää toimintansa 

hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisiä periaatteita noudattaen korkea 

kansainvälinen taso varmistaen. (Yliopistolaki, 2009.) Laadukas yliopisto-opetus 

ja -opiskelu perustuvat tutkimukseen. Opetuksen kehittämisen lähtökohtina 

toimivat opetuksen arvostaminen, pedagoginen osaamisen sekä tahtotila 

parantaa omaa sekä yhteisön toimintaa. Yliopisto-opetus nojautuu kolmen 

peruspilarin varaan, jotka ovat opetuksen tutkimusperustaisuus, yliopiston 

korkeatasoinen oppimisyhteisö sekä ympäristön sekä opetuksen oppimiseen 

johtaminen. (Helsingin yliopisto, 2021a) Oppimisympäristöllä on merkittävä 

vaikutus oppimiselle yliopistossa (Veermans & Murtonen, 2017, 38).  

 

Murtonen (2017a, 20) muistuttaa suomalaisesta yliopistokäsityksen perinteestä, 

jonka mukaan opetus ja tutkimus ovat erottamaton pari. Yliopisto-opetuksen 

tavoitteena on tuottaa korkeatasoista oppimista, jolloin on tärkeää uusimman 

tutkimustiedon lisäksi myös keskittyä oppimisprosessiin sekä että opetus-

oppimisympäristö edistää oppimista. Yliopiston opettajan tehtävä on tukea 

opiskelijan oppimista sekä esitellä opetettavia ilmiöitä. (Murtonen, 2017a, 17.)  

 

Helsingin yliopiston vuosille 2021–2030 tehdyn strategian arvoja ovat totuus, 

sivistys, vapaus sekä yhteisöllisyys (Helsingin yliopisto, 2021b). Itä-Suomen 

yliopiston strategiaan 2030 kuuluu oikeus ja vapaus oppia, opettaa sekä tutkia, 

yliopiston rohkeus, avoimuus ja vastuullisuus sekä toiminnan ohjaaminen 

eettisyyden ja kestävän kehityksen tavoitteiden kautta (UEF, N.d.a). Vaasan 

yliopiston (N.d.) strategiassa korostuvat rohkeuden, yhteisöllisyyden sekä 
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vastuullisuuden arvot. Yliopistojen arvot näkyvät kotitalousopettajan 

koulutuksessa vahvan yhdessä työskentelyn kautta. Yhdessä työskentelyssä on 

merkityksellistä avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, joka on Soljannon ja 

Palojoen (2015, 124) mukaan mahdollista saavuttaa toisiin opiskelijoihin ja 

opettajiin tutustumalla. Opiskelijoiden on tärkeää oppia tuntemaan toisiaan sekä 

opettajan puolestaan opiskelijoita. Avoimessa ja luottamuksellisessa 

vuorovaikutuksen ilmapiirissä opiskelijoilla on turvallinen oppimisympäristö 

kehittää omia kädentaitojaan, taitojen havainnollistamista, palautteen antamista 

ja saamista sekä taitojen opettamista muille opiskelijoille. Oppimisessa pyritään 

kriittisen ajattelun taitojen kehittymiseen, jotta opiskelijat osaavat arvioida 

tietolähteiden luotettavuutta, etsiä ja käyttää aktiivisesti erilaisia tietolähteitä sekä 

reflektoida omaa osaamistaan (Soljanto & Palojoki, 2015, 122,124.) Yliopiston 

tehtäviin kuuluu opiskelijan kriittisen ajattelun kehittymisen tukeminen (Barnett, 

2012).  

 

Arminen, Hujala ja Hynninen (2019, 23) korostavat, että yliopisto-opetuksen 

laatua tulee tarkkailla jatkuvasti. Laatua on kuitenkin haasteellista mitata 

objektiivisesti tarkkaillen, sillä opetuksen laadun kriteerit ovat hankalia määritellä. 

Yliopisto tekee yhteistyötä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 

korkeakoulujärjestelmän kehittämiseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019.) 

Kotitalousopettajan opinnoissa opiskelijat osallistetaan opintojen sisällön, 

menetelmien sekä arvioinnin kehittämiseen (Soljanto & Palojoki, 2015, 124). 

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen kehittämiseen muun muassa 

osallistumalla ohjaustilanteisiin, palautekyselyihin, kehityskeskusteluihin sekä 

opiskelijajärjestön ja yliopiston hallintotoimintaan eri tasoilla (Helsingin yliopisto, 

2021a).  

 

4.2 Tulevaisuuden työelämän vaatimukset yliopisto-opinnoille 

 

Opettajankoulutus sisältää opetussisältöjen opiskelua, pedagogiikkaa sekä 

praktiikkaa eri muodoissa, jonka pohjalta koulutusta on mahdollisuus varioida. 

Opettajankoulutuksessa pyritään ammattitaitoon, jonka avulla opettaja pärjää 

tulevaisuuden jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. (Jyrhämä ym., 2016, 27.) 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman myötä opiskelijalla on monipuolinen 
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akateeminen valmius toimia kasvatustieteellistä asiantuntijuutta vaativissa 

yhteiskunnallisissa tehtävissä (Helsingin yliopisto, 2020, 2). Opettajat tekevät 

perinteisesti pitkän työuran, jonka vuoksi opettajankoulutuksessa on tärkeää 

vastata työelämässä kohdattaviin tulevaisuuden muutoksiin. Yhteiskunnan 

koulutuspolitiikka määrittää koulun roolia, jonka kautta muutokset tulevat 

kouluihin. Nykyaikaisella opetuksella tavoitellaan ajan seuraamista sekä 

yhteiskunnallisiin innovaatioihin reagointia. (Jyrhämä ym., 2016, 223, 231.) 

 

Tulevaisuudessa opettajan ammattitaito nojaa neljään elementtiin; opetettavan 

aineen substanssiosaamiseen, sosiaalisiin ja eettisiin valmiuksiin, oppimisen, 

ohjauksen sekä opetuksen asiantuntijuuteen sekä käytännön koulutyön 

osaamiseen (Mikkola, 2016, 11). Myös Korhonen, Lavonen, Kukkonen, 

Sormunen ja Juuti (2016, 232) esittävät luonnoksessaan opettajan tarvitsevan 

2000-luvulla osaamista neljällä eri osa-alueella, jotka ovat opettamiseen liittyvä 

osaaminen, ammatillisuuteen liittyvä ymmärtäminen, monipuoliset 

vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä tieto ja halu kehittyä ammatillisesti.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsauksen mukaan nyky-

yhteiskunnassa kestävä kasvu perustuu yhä enemmän tietoihin, teknologiaan, 

innovaatioihin ja luovuuteen, joita hyödyntäen tavoitellaan globaalien ongelmien 

ratkaisua. Ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen ovat esimerkkejä suurista 

yhteiskunnallisista haasteista, jotka edellyttävät ihmisiltä laaja-alaista 

sopeutumis- ja oppimiskykyä uuteen. (Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia, 

2014, 9.) Nykyään opettajan työssä korostetaan entistä enemmän 

substanssiosaamista, ammatillista ajattelua sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, 

oppimisen sekä elämänhallinnan taitoja (Patrikainen, 2009, 45).  

 

Yliopistojen koulutuksissa on viime vuosina fokusoitu enemmän 

työelämävalmiuksien kehittymiseen. Työelämävalmiudet ovat taitoja, joita 

tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. (Tuononen, Kangas, Carver & Parpala, 

2019, 9.) Soljanto ja Palojoki (2015, 131) pitävät tulevaisuuden ennakointia 

keskeisenä kotitalousopettajien koulutuksessa. Opetushallituksen (2019, 74–76) 

selvityksen mukaan opetusalan tulevaisuudessa korostuvat geneeriset taidot 

sekä yleiset työelämätaidot. Penttisen, Skaniakosin, Karhun, Liimataisen ja 
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Keskinarkauksen (2014) mukaan työelämätaidoilla tarkoitetaan koulutuksen 

kautta opittua osaamista sekä asiantuntijuutta. Työelämätaidot eli niin kutsutut 

geneeriset taidot ovat taitoja, joita tarvitaan työelämässä pärjäämiseen 

ammatillisen substanssiosaamisen lisäksi. Barnett (2012, 65) näkee 

työelämätaitojen merkityksellisyyden korostuvan uusista tilanteista selviämisenä. 

Brauer, Pajarre, Nikander, Häkkinen ja Kettunen (2020, 9) huomauttavat 

työelämätaitojen vaikuttavan niin yksilön kuin yhteiskunnan tasoilla. Yksilötasolla 

parempien työelämätaitojen hallinta edistää opiskelijan työllistymistä sekä tukee 

teorian soveltamistaitoja käytännössä. Yhteiskunnan tasolla työelämätaitojen 

hallinta nopeuttaa työllistymistä sekä turvaa työvoiman saatavuutta. (Brauer ym., 

2020, 9.) 

 

Substanssiosaaminen on ollut jo vuosia yliopisto-opetuksen tavoitteena. 

Nykyään substanssiosaamisen rinnalle on noussut myös yleisen osaamisen 

tavoitteita, niin kutsuttuja yleisiä kompetensseja. Yleisillä kompetensseilla 

tarkoitetaan muun muassa välineellisiä, yhteistoiminnallisia ja itsenäisen 

toiminnan kompetensseja. Välineellisiä kompetensseja ovat esimerkiksi kieli-, 

viestintä- ja tiedonhakutaidot. Yhteistoiminnallisia kompetensseja ovat 

ryhmätyöskentelytaidot, tiedon jakamisen taidot sekä verkostoitumisen taidot. 

Itsenäisen toiminnan kompetensseja ovat elinikäisen oppimisen taidot sekä 

kokonaisuuksien hahmottamisen taidot. (Murtonen, 2017, 164.) Kaukiaisen ja 

Tuomisen (2017, 122–23) mukaan taito on muuttuva ominaisuus. Taidon avulla 

on mahdollista kehittyä. Opiskelu pitää sisällään oppimisen, oppimisympäristön, 

opiskelukyvyn, opiskelukunnon, psyykkisen hyvinvoinnin, oppimismenetelmiä 

sekä vapaa-aikaan ja perheeseen liittyviä tekijöitä. Virtasen ja Tynjälän (2018) 

mukaan työelämätaitojen kehittymisen näkökulmasta vuorovaikutus ja yhteistyö 

ovat merkittäviä. Opinnoissa on perinteisesti noudatettu jo historiasta opittuja 

koulutuksen järjestelyjä, joissa opiskelija pyrkii omaksumaan opettajan jakamaa 

tietoa yksilöllisesti. Nykyajan työelämässä vaaditaan kuitenkin 

ryhmätyöskentelytaitoja sekä valmiuksia toimia moniammatillisesti. (Tynjälä, 

2010, 79.) 

 

Työelämävalmiuksilla on Tuonosen ym. (2019, 16) mukaan tärkeä vaikutus 

työuraan sekä työuraa kohti koettuun tyytyväisyyteen. Nykänen ja Tynjälä (2012) 
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luokittelevat työelämätaitojen koostuvan viidestä osasta. Ensimmäinen osa on 

tieteelliseen ajatteluun sekä akateemiseen tiedonmuodostukseen liittyvät taidot, 

jotka voidaan tiivistää olevan akateemisia taitoja, jotka ovat osa 

korkeakoulutettujen työelämäosaamista. Toinen osa on tiedon integroimisen 

taidot eli teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistämisen taidot. Kolmas osa on 

sosiaaliset ja viestintätaidot, jotka pitävät sisällään muun muassa yhteistyö-, 

organisointi- ja neuvottelutaitoja. Neljäs osa on itsesäätelytaidot, jotka nähdään 

elinikäisen oppimisen taitojen osana sekä yksilön kykynä reflektoida omaa 

osaamistaan. Viides osa on johtamis- ja verkostotaidot, jotka liittyvät yksilön 

osaamiseen toimia osana työyhteisöä sekä toimia työelämässä muutoksen 

tekijöinä. (Nykänen & Tynjälä, 2012, 21.) 

 

Tulevaisuudessa yhteiskunta ja työelämä muuttuvat ja lisäävät samalla haasteita 

koulutukselle, pedagogiikalle sekä opettajien osaamiselle. Muutokset näkyvät 

muun muassa digitalisaation sekä globalisaation kautta. (Täytäri, Vanhanen-

Nuutinen, Piirainen, Tynjälä & Virtanen, 2019, 15.) Merkittävinä taitoina 

korostuvat digitaalisten taitojen sekä kielitaidon merkitys osana tulevaisuuden 

työelämää. Tulevaisuuden työelämässä opetusalalla merkityksellisiä yleisiä 

työelämätaitoja ovat moniammatillinen osaaminen, henkilökohtaisen osaamisen 

kehittäminen, johtaminen, kehittämisosaaminen, arviointiosaaminen sekä 

lapsuuden ja kasvatuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen perusteiden 

ymmärtäminen. Tulevaisuuden geneerisistä taidoista korostuvat tulevaisuuden 

opetusalalla innostamis- ja motivointikyky, luovuus, eettisyys sekä 

monikulttuurisuustaidot. (Leveälahti, Nieminen, Nyyssölä, Suominen & Kotipelto, 

2019, 74–76.) Billett (2015) korostaa tulevaisuudessa keskeiseksi 

korkeakoulutuksen sekä työelämän välisen yhteistyön. 

 

Kasvatustieteiden maisteriohjelman opetussuunnitelman (2020) mukaisesti 

maisterin tutkintoon kuuluu geneerisiä osaamistavoitteita. Kandidaatti- ja 

maisteriohjelma luovat jatkumon geneeristen osaamistavoitteiden osalta, kun 

kandidaattivaiheessa saavutettu osaaminen vahvistuu sekä syventyy 

maisterivaiheen aikana. Kasvatustieteen opintoihin kuuluvia geneeristen taitojen 

osa-alueita ovat opiskelijan kyky ymmärtää ja soveltaa tieteellistä ajattelu- ja 

toimintatapaa niin yksin kuin osana tiedeyhteisöä, kyky kriittisyyteen, 
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analyyttisyyteen sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Geneeristen taitojen 

keskiöön kuuluvat opiskelijan vuorovaikutustaidot, taito suunnitella, toteuttaa, 

arvioida sekä kehittää asiantuntijatoimintaansa sekä toimia kasvatustieteellisen 

asiantuntijan roolissa eettisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen. 

Lisäksi opiskelijalta vaaditaan kykyä jäsentää osansa yhteiskunnan järjestyksen 

osana sekä osallistua julkiseen keskusteluun. (Helsingin yliopisto, 2020, 3.) 

 

Tynjälä, Virtanen ja Helin ovat päivittäneet Tynjälän (2007) luoman integratiivisen 

pedagogiikan mallin vastaamaan tulevaisuuden työelämäpedagogiikan haasteita 

työelämän ja koulutuksessa tapahtuvan asiantuntijuuden kasvun yhdistämiseksi 

(kuvio 1). Integratiivisen pedagogiikan malli kuvaa, miten erilaisia pedagogisia 

ratkaisuja voidaan soveltaa asiantuntijuuden osa-alueiden integroimisessa 

(Tynjälä ym., 2020, 17).  

 

 
Kuvio 1 Integratiivisen pedagogiikan malli (Tynjälä, Virtanen & Helin, 2020) 

 

Integratiivisen pedagogiikan keskeinen tavoite on kehittää opettajan ammatillista 

autonomiaa yhdistäen oppimistilanteissa asiantuntijuuden keskeisiä osia 

(Tynjälä, Heikkinen & Kiviniemi, 2011, 302). Integratiivisen pedagogiikan avulla 

voidaan kehittää nykyajan työelämän vaativaa asiantuntijuutta. Esimerkkejä 
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integratiivisesta ajattelusta ovat muun muassa yksilön kyky muodostaa oma 

mielipiteensä erilaisten kilpailevien mielipiteiden pohjalta (Tynjälä, 2010, 79–80). 

Sovellettaessa integratiivista pedagogiikkaa, suunnitellaan oppimisympäristöt, 

oppimistilanteet sekä opintojaksot siten, että kaikki asiantuntijuuden elementit 

otetaan huomioon siten, että ne on mahdollista yhdistää toisiinsa (Tynjälä, 2010, 

87). 

 

Integratiivisen pedagogiikan mallissa asiantuntijuuden keskeisiä elementtejä 

voidaan tarkastella neljän osa-alueen kautta. Osa-alueita ovat ymmärrys 

teoreettisesti sekä käsitteellisesti, käytännön osaaminen, itsesäätelytiedot ja -

taidot sekä sosiokulttuurinen tieto. Asiantuntijuuden rakentamisessa ja sen 

kehittämisessä nämä osa-alueet pyritään integroimaan toisiinsa luomalla osa-

alueiden välille yhteyksiä. Mallille keskeistä on teorian ja käytännön välinen 

vahva yhteys, joka mahdollistaa teorian soveltamisen käytännössä sekä 

käytännön reflektoinnin teorian ja käsitteiden kautta. (Tynjälä ym., 2020, 16–17.) 

Tynjälä ym. (2020, 18) kuvaavat oppimisprosessien olevan integratiivisen 

pedagogiikan mallin keskeinen osa. Lisäksi merkittäviä keskeisiä elementtejä 

ovat ongelmanratkaisukyky, integratiivinen ajattelukyky, sosiaalisesti 

vastuullinen eettinen toiminta sekä yhteistyö ja vuorovaikutus. Integratiivisella 

ajattelulla tarkoitetaan ajattelua, jossa erilaiset näkökulmat integroituvat toisiinsa 

ja asiaa tarkastellaan monista eri näkökulmista käsin. (Tynjälä ym., 2020, 18.) 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten 

kotitalousopettajaopiskelijat kokevat opintojen aikaisen työnteon vaikuttaneen 

asiantuntijuuden kasvuun sekä ammatti-identiteetin rakentumiseen ja 

kehittymiseen. Lisäksi tarkoituksena on löytää keinoja asiantuntijuuden 

kehittämisen integrointiin sujuvamaksi osaksi opintoja. Opiskelijan työntekoa on 

työkokemuksen kartuttaminen ansiotyön ja kesätyön kautta. Tutkimuksen 

näkökulmana on kotitalousopettajan asiantuntijuuden kasvu opintojen aikana 

kerätyn työkokemuksen kautta.  

 

Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Miten kotitalousopettajaopiskelijat ovat kokeneet asiantuntijuutensa 

kasvaneen opintojen aikana kartutetun työkokemuksen myötä? 

2. Miten saadut työkokemukset ovat vaikuttaneet 

kotitalousopettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin? 

3. Miten asiantuntijuuden kehittyminen voidaan integroida sujuvammaksi 

osaksi opintoja? 

 

Tutkielman empiirinen osa koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa 

vastataan kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden ja ammatti-

identiteetin rakentumiseen liittyviin kysymyksiin (osa 1). Toisessa osassa 

vastataan asiantuntijuuden kehittymisen integroimiseen osaksi opintoja (osa 2). 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia laadullisin menetelmin sähköisellä 

kyselylomakkeella (osa 1) ja etäryhmäkeskustelulla (osa 2). Molemmilla 

tutkielman osilla on itsenäiset tutkimuskysymykset, aineistot sekä analyysit. 

Seuraavassa luvussa kuvataan tutkimusmenetelmää, aineiston koonnin 

menetelmiä sekä aineiston analyysia.  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin laadullisin menetelmin. Tutkimuksen 

aineisto kerättiin kahdessa osassa, sähköisen kyselylomakkeen (osa 1) sekä 

etäryhmäkeskustelun (osa 2) avulla. Analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi.  

 

6.1 Metodologinen tarkastelu 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoa pyritään tarkastelemaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti tuoden esille useita näkökulmia (Alasuutari, 2011, 38–39). 

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen avulla asetetaan vaatimus aineiston 

koonnille sekä aineiston analyysitavalle. Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä kuvaten sitä kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2018, 164, 181; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 98). Tässä tutkielmassa on Delfoi-

menetelmän piirteitä.  

 

Delfoi-menetelmän tiedonhankinta voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen 

Metsämuurosen (2011, 308) esittelemän jaon mukaisesti. Ensimmäisessä 

vaiheessa rajataan aihealue sekä muotoillaan kyselylomake. Toisessa vaiheessa 

raatiin valitaan asiantuntijat. Kolmannessa vaiheessa tehdään tiedon koonnin 

ensimmäinen kierros. Neljännessä vaiheessa kootaan tieto. Viidennessä 

vaiheessa tehdään tiedon koonnin toinen kierros. Kuudennessa vaiheessa tutkija 

kokoaa jälleen tiedot sekä analysoi saadut tiedot. Seitsemännessä vaiheessa 

tiedot kootaan sekä asiantuntijoiden kyselyt lopetetaan. (Metsämuuronen, 2011, 

308.) 

 

Tässä tutkielmassa Delfoi-menetelmän piirteitä esiintyi ensimmäisen vaiheen 

osalta, kun muodostin sähköisen kyselylomakkeen, jossa etsin vastauksia 

asiantuntijuutta sekä ammatti-identiteetin rakentumista koskeviin 

tutkimuskysymyksiin. Toisen vaiheen raadin valinnan kohdalta tutkielma erosi, 

sillä etäryhmäkeskusteluun osallistujat valikoituivat sen pohjalta, ketkä ilmoittivat 

halukkuutensa osallistua tutkielman toisen osan aineiston tuottamiseen. Delfoi-

menetelmälle ominaista on tiedon kerääminen usean syklin kautta, jota tässä 
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tutkielmassa ei käytetty. Etäryhmäkeskustelu järjestettiin vain kerran, jonka 

pohjalta muodostin ehdotukset asiantuntijuuden kehittymisen tukemiseksi.  

 

Delfoi-menetelmässä kysytään kysymyksiä tutkittavan ilmiön asiantuntijoilta, 

joiden pohjalta laaditaan yhteenveto ja pyritään löytämään uusia 

kehitysehdotuksia (Kuusi, 2013, 248). Tässä tutkielmassa asiantuntijoita olivat 

kotitalousalan töitä opintojen ohella tehneet kotitalousopettajaopiskelijat. 

Opiskelijat olivat omien kokemustensa kautta opintojen asiantuntijoita. 

Asiantuntijana voidaan pitää henkilöä, jolla on tutkittavasta ilmiöstä sellaista 

tietoa, jota maallikolta ei löydy (Alastalo, Åkerman & Vaittinen, 2017, 215). Tässä 

tutkimuksessa kotitalousopettajaopiskelijat omasivat tutkittavan ilmiön kannalta 

merkittävää tietoa, mitä muilla opiskelijoilla tai opettajilla ei ole. Asiantuntijoita 

haastatellaan juuri sen tiedon vuoksi, jota heillä oletetaan olevan tutkittavasta 

ilmiöstä (Alastalo, Åkerman & Vaittinen, 2017, 218). Metsämuurosen (2011, 306–

307) mukaan Delfoi-menetelmä on asiantuntijamenetelmä, joka tarjoaa 

asiantuntijoille mahdollisuuden tarkastella ilmiötä laajemmasta näkökulmasta 

käsin ennen lopullisten tulkintojen ja kannanottojen antamista. Delfoi-menetelmä 

on tulevaisuussuuntautunutta (Alastalo, Åkerman & Vaittinen, 2017, 218; Kuusi, 

2013, 248–249). Tutkimuksen kohteena olivat kotitalousopettajaopiskelijoiden 

omaava tieto ja tiedosta kumpuavat tulkinnat ilmiöön liittyen.  

 

Tämän tutkimuksen puitteissa toteutin kaksi erillistä etäryhmäkeskustelua, johon 

osallistujat valikoituivat sähköisessä kyselylomakkeessa (osa 1) ilmoitetun 

halukkuuden mukaan. Etäryhmäkeskustelun osallistujat olivat eri henkilöitä 

kummassakin keskustelussa. Delfoi-menetelmässä keskusteluun osallistutaan 

vähintään kaksi kertaa ja osallistujat ovat samat molemmilla osallistumiskerroilla. 

Etäryhmäkeskustelussa asiantuntijat jakoivat keskustelussa ajatuksiaan 

opintojen kehittämisestä ja asiantuntijuuden integroimisesta sujuvammaksi 

osaksi opintoja.  
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6.2 Aineiston koonti 

 
Aineistonkeruu tapahtui kahdessa osassa. Aluksi esittelen sähköistä 

kyselylomaketta aineiston koonnin menetelmänä (osa 1), jonka jälkeen kuvaan 

etäryhmäkeskustelua (osa 2).  

 

6.2.1 Sähköinen kyselylomake  

 

Osan yksi aineiston koonti tapahtui puolistrukturoidulla sähköisellä 

kyselylomakkeella (liite 2). Kyselylomakkeen kysymysten laatiminen ja 

muotoileminen luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle (Valli, 2018, 93). 

Toteutin puolistrukturoidun kyselylomakkeen Google Forms -lomaketyökalulla. 

Puolistrukturoidussa kyselyssä kaikille vastaajille esitettiin samat kysymykset 

samassa järjestyksessä. Kyselylomakkeen alussa vastaajalle kuvattiin 

tutkimuksen tavoitteet.  

 

Rakensin kyselylomakkeen Vallin (2018, 94) esittämää mallia mukaillen siten, 

että kysely alkoi taustakysymyksillä. Taustakysymykset toimivat alustuksena 

varsinaisia kysymyksiä varten (Valli, 2018, 94). Taustakysymyksissä kysyin 

opintojen aloitusvuotta sekä yliopistoa, jossa vastaaja opiskelee. 

Taustakysymysten jälkeen esitin helppoja kysymyksiä liittyen vastaajan 

työhistoriaan. Seuraavana esitin haastavampia aiheita käsittelevät kysymykset. 

Lomakkeella oli kaikille vastaajille yhteensä yksitoista kysymystä sekä lisäksi 

kaksi kysymyspatteristoa, joista vastaajan tuli valita toinen työhistoriansa 

perusteella. Vastaaja ohjattiin oikeaan patteristoon monivalintakysymyksen 

vastauksen perusteella. Toinen kysymyspatteristo koski opettajuutta sekä 

opettajan sijaisuuksia ja toinen muita työtehtäviä.  

 

Kyselylomake (liite 2) sisälsi avoimia kysymyksiä sekä monivalintakysymyksiä. 

Avoimissa kysymyksissä vastaajalle varattiin tyhjä vastaustila omalle 

vastaukselle ja monivalintakysymyksissä vastausvaihtoehdot tarjottiin vastaajalle 

valmiiksi (Hirsjärvi ym., 2018, 198–199). Lopuksi tiedustelin vastaajan 

halukkuutta osallistua etäryhmäkeskusteluun. Vilkan (2021, 106) mukaan 

avoimilla kysymyksillä vastaajilta saadaan usein spontaaneja mielipiteitä. 

Avoimet kysymykset olivat suunnitellusti osittain vastaajia provosoivia, jotta 
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vastaaja saatiin pohtimaan kokemuksiaan sekä vastaamaan kysymyksiin aidosti 

omien kokemustensa pohjalta. 

 

Kysymysten kielellinen muotoilu on tärkeää. Lomakkeen laadinnassa tulee 

muistaa, mikä on kyselyn kohderyhmä eli voidaanko käyttää esimerkiksi 

kohderyhmälle tyypillistä tieteellistä termistöä. (Valli, 2018, 95.) Kyselylomakkeen 

haasteena voivat olla puutteelliset vastaukset sekä kysymysten väärin 

ymmärtäminen (Hirsjärvi ym., 2018, 204). Tämän vuoksi tein pilottikyselyn, jonka 

tavoitteena oli auttaa kysymysten laadun parantamisessa, ymmärtämisen 

tarkentamisessa sekä kysymystenasettelun tarkistamisessa (Hirsjärvi ym., 2018, 

204). Kyselylomakkeen luotettavuuden kasvattamiseksi lomakkeen rakenne oli 

tärkeää suunnitella ja testata huolellisesti (Valli, 2018, 94). Pilottikyselystä 

saadun palautteen pohjalta parantelin kysymysten asettelua ja muotoilua sekä 

jaottelin lomakkeen rakennetta selkeämmäksi. Lisäsin lomakkeelle (Liite 2) 

juoksutuksia eli niin kutsuttuja hyppykäskyjä. Hyppykäskyjen avulla voidaan 

ohjata vastaaja seuraavaan häntä koskevaan kysymykseen, kun vastaaja on 

valinnut tietyn vaihtoehdon edellisessä kysymyksessä (Räsänen & Sarpila, 2013, 

68). 

 

Jaoin verkkokyselyn linkkiä saatteen (liite 1) kanssa 

kotitalousopettajaopiskelijoille ainejärjestöjen sähköpostilistojen sekä sosiaalisen 

median alustojen, kuten Whatsapp-ryhmien kautta. Lisäksi otin yhteyttä Itä-

Suomen ja Vaasan yliopistoihin kyselylomakkeen jakamiseksi 

kotitalousopettajaopiskelijoille. Kyselylomakkeeseen vastaamisen ja 

ryhmähaastatteluun osallistumisen ehtona oli, että kotitalousopettajaopiskelija oli 

työskennellyt kotitalousalalla opintojensa ohella. Kotitalousalalla tarkoitetaan 

tässä tutkimuksessa opetustehtäviä yleissivistävässä koulutuksessa, vapaassa 

sivistystyössä sekä työn tekoa kotitalousalan töissä järjestöissä ja yrityksissä. 

Opetustehtäviä ovat kaiken pituiset opettajan sijaisuudet sekä tuntiopettajan työ.  

 

Sähköiseen kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja siihen pystyi vastaamaan 

oman aikataulun mukaisesti. Sähköisen kyselyn etuna oli ajankäyttö, joustavuus 

sekä vastaajan mahdollisuus miettiä rauhassa kysymyksiä. Aineiston sähköisen 

muodon ansiosta, sitä ei tarvinnut puhtaaksi kirjoittaa. (Valli, 2018, 101; Valli & 
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Perkkilä, 2018,118., Hirsjärvi ym., 2018, 195.) Sähköisesti jaetulla 

kyselylomakkeella oli mahdollista saavuttaa useampia vastaajia kuin postitse 

lähetettävällä kyselyllä (Räsänen & Sarpila, 2013, 70).  

 

Kyselyyn oli mahdollisuus vastata kenellä tahansa, jonka vuoksi siihen on 

saattanut vastata myös ihmisiä, jotka eivät ole kotitalousopettajaopiskelijoita. 

Tutkijan roolissa en pystynyt rajaamaan vastaajia, eikä minulla ollut 

mahdollisuutta varmistua vastaajien suhtautumisesta tutkimukseen (Hirsjärvi 

ym., 2018, 195). Lomakkeella pyrin varmistamaan vastaajan opiskelun 

kotitalousopettajaksi kysymällä taustatiedoissa vastaajan opiskelupaikkaa. 

Tässä tutkimuksessa ei noudatettu todennäköisyysotannan periaatteita, vaan 

kyselyyn vastanneiden informanttien ryhmää kutsutaan näytteeksi. (Valli, 2018, 

120.)  

 

6.2.2 Etäryhmäkeskustelu 

 

Aineistonkoonnin toisessa vaiheessa järjestin kaksi etäryhmäkeskustelua. 

Ryhmäkeskustelu on haastattelu, jossa keskusteluun osallistuu useita henkilöitä, 

jonka myötä tietoa on mahdollista saada nopeasti saman keskustelun aikana 

useammalta henkilöltä (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 63). Ryhmäkeskustelun 

tavoitteena oli luoda melko vapaamuotoista keskustelua tutkittavasta ilmiöstä 

pysyen kuitenkin koko ajan tutkittavassa teemassa (Eskola & Suoranta, 2014, 95, 

98). Ryhmäkeskustelua voidaan pitää keskusteluna, jossa haastateltavat 

tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä tehden huomioita ja 

kommentoiden asioita melko spontaanisti (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 61). 

Etäryhmäkeskustelun tavoitteena oli ideoida yhdessä uusia keinoja 

asiantuntijuuden kehittymisen integroimiseksi osaksi opintoja.  

 

Määrittelin etäryhmäkeskustelun teemat ennalta, mutta etäryhmäkeskustelusta 

puuttuivat selvät, ennalta määritellyt kysymyksen asettelut sekä niiden tarkka 

muoto ja järjestys. Etäryhmäkeskustelun pohjana toimi laatimani teemarunko 

(liite 6), jota käytin muistin tukena. Ennen etäryhmäkeskustelua tein 

pilottikeskustelun, jossa testasin teemarungon sekä etäryhmäkeskustelun 

toimivuuden Zoom-pikaviestialustalla. Eskolan ja Suorannan (2014, 89) mukaan 
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muutaman esihaastattelun tekeminen on enemmän kuin paikallaan ennen 

varsinaisen haastattelun tekemistä. Pilotin tavoitteena oli perehtyä 

ryhmäkeskustelun kulkuun sekä etäyhteyksin toteutettavan keskustelun 

käytänteisiin. Pilotin aikana testasin laitteiden, tallennuksen sekä Zoom -

pikaviestialustan toimivuuden. Pilotista syntynyttä aineistoa ei käytetä pro gradu 

-tutkielman aineiston osana.  

 

Etäryhmäkeskustelun aluksi perehdytin osallistujat keskustelun kulkuun (liite 6), 

heidän oikeuksiinsa tutkimukseen osallistumiseen liittyen sekä 

ryhmäkeskustelun yhteisiin pelisääntöihin. Kerroin osallistujille, miten säilytän 

aineistoa sekä miten tuhoan aineiston asianmukaisesti tutkielman hyväksynnän 

jälkeen. Säilytän aineistoa tietokoneella salasanalla suojatussa kansiossa ja sen 

varakopiota muistitikulla. Aineistoa käytetään vain tähän pro gradu -tutkielmaan. 

Ennen tallennuksen aloittamista jokaiselta osallistujalta tarvitaan lupa 

tallentamiseen (Eskola & Suoranta, 2014, 99). Sovimme etäryhmäkeskustelun 

tallentamisesta ja litteroinnista ennen keskustelun virallista aloittamista 

sähköpostitse sekä yhteisten pelisääntöjen läpikäynnin yhteydessä (liitteet 3 & 

4). Tallensin etäryhmäkeskustelun Zoom-pikaviestipalvelun tallennustoiminnon 

avulla sekä varatoimena matkapuhelimen sanelimella. Yhteisinä pelisääntöinä 

sovimme, että jokainen osallistuja pitää kameran päällä keskustelun ajan, jotta 

keskustelusta saadaan mahdollisimman vuorovaikutteinen sekä 

luottamuksellinen. Alkukeskustelun jälkeen laitoin tallennuksen päälle ja 

osallistujat saivat aloittaa keskustelun. 

 

Ryhmäkeskustelussa tutkijan rooli voi jäädä helposti vaillinaiseksi, sillä 

osallistujat voivat suunnata puheenvuoronsa ja kommentoida toistensa 

puheenvuoroja muille osallistujille tutkijan sijaan (Pietilä, 2017, 114). Oma tutkijan 

roolini etäryhmäkeskustelussa oli antaa teemoja keskusteluun sekä huolehtia 

keskustelun ajankäytöstä. Esitin etäryhmäkeskustelussa muutamia kysymyksiä 

aktivoimaan keskustelua teemarungon pohjalta (liite 6). Etäryhmäkeskustelu 

eteni vahvasti osallistujien johdattelemana. Tutkijan roolissa oli tärkeää huolehtia, 

että jokainen ennalta suunniteltu teema käsiteltiin keskustelun aikana. (Eskola & 

Suoranta, 2014, 87.) Tutkijan roolissa huolehdin, että jokainen 

ryhmäkeskusteluun osallistuva sai tasapuolisesti puheenvuoron ja osoitin 
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kysymyksiä keskustelussa hiljaiselle osallistujalle tai kommentoimalla 

osallistujien edellisiä puheenvuoroja. Keskustelussa puheenvuorot jakautuivat 

mielestäni tasaisesti. Onnistuneen ryhmäkeskustelun merkkinä voidaan Pietilän 

(2017, 115) mukaan pitää asioiden esille tuomista eri näkökulmista. 

Ryhmäkeskustelun haasteina nähdään keskustelun varovaisuus sekä toisaalta 

keskustelun aiheesta harhautuminen (Pietilä, 2017, 115–116). Tutkijan roolissa 

ohjasin keskustelua, mikäli aiheet eivät liittyneet oleellisesti tutkittavaan ilmiöön 

ja huolehdin, että jokainen teema tuli käsitellyksi.  

 

Videon käyttäminen litteraatin tekemisessä takasi haastateltavien 

tunnistettavuuden. Tallenteessa näkyi myös puhuvan osallistujan nimi. 

Etäryhmäkeskustelun jälkeen kuuntelin äänitiedostot tehden muistiinpanoja 

keskustelusta. Tämän jälkeen aloitin litteroinnin eli äänitiedoston auki 

kirjoittamisen (Hirsjärvi ym., 2018, 222). Litteroinnissa käytin apuna 

ExpressScribe -litterointiohjelmaa, jossa tallennettua ääninauhaa sai hidastettua 

ja pysäytettyä litteroinnin käsin kirjoittamista varten. Litteroin äänitiedostosta 

kaiken puheen Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla. Etäryhmäkeskustelut 

kestivät 43 ja 46 minuutin ajan. Litteroitua ainestoa syntyi yhteensä 34 sivun 

verran Arial-fontilla, 12 kirjaisinkoolla ja rivivälillä 1,5. Litterointi on välttämätön 

työvaihe ennen analyysin aloittamista (Metsämuuronen 2011, 254).  

 

6.3 Tutkimukseen osallistuvien kuvaus 

 
Kyselylomake (osa 1) oli auki toukokuussa 2021 viikkojen 17–19 ajan. Kyselyyn 

vastasi yhteensä 38 kotitalousopettajaopiskelijaa kolmesta eri yliopistoista. 

Vastaajista 89,5 % opiskeli Helsingin yliopistossa, 7,9 % Itä-Suomen yliopistossa 

sekä 2,6 % Vaasan yliopiston alaisessa Åbo Akademissa. Vastaajat olivat 

aloittaneet opintonsa vuosien 2000 ja 2020 välillä.  

 

Vastaajista 89,5 % oli tehnyt opintojensa ohella kotitalousopettajan sijaisuuksia. 

Kotitalousopettajaopiskelijoista 31,6 % kertoi tehneensä kotitalouden 

tuntiopettajan työtä opintojensa aikana. Kotitalousalan vapaaehtoistyön parissa 

kertoi tehneen työtä 15,8 % vastaajista. Opiskelijoista 10,5 % oli tehnyt 

kotitalousalan asiantuntijan tehtäviä. Kotitalousalan järjestötyötä oli tehnyt 7,9 % 
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vastaajista. Kotitalousalan neuvontatyötä vastaajista oli tehnyt 5,3 %. Lisäksi 

opiskelijat olivat antaneet yksittäisiä vastauksia muista kotitalousalan 

työtehtävistä, kuten tarjoilukeikoista, elintarviketöistä, perhetyöstä sekä 

kokkikerhon ohjaajan työstä. 

 

Ensimmäisen osan kyselylomakkeella tiedusteltiin vastaajien halukkuutta 

osallistua etäryhmäkeskusteluun opintojen kehittämiseksi. Vastaaja sai jättää 

lomakkeen täyttämisen jälkeen sähköpostiosoitteensa ryhmäkeskusteluun 

kutsumisen mahdollistamiseksi.  

 

Osallistujat 

keskustelu 1 

Opintojen 

aloitusvuosi 

Työnkuva Työn kesto 

H1 2015 Vapaaehtoistyö yli 12 kk 

H2 2016 Kotitalousopettajan sijaisuudet, 

kotitalousopettajan tuntityö 

joitain päiviä 

H3 2017 Kotitalousopettajan sijaisuudet 6–12 kk 

Osallistujat 

keskustelu 2 

Opintojen 

aloitusvuosi 

Työnkuva Työn kesto 

H4 2018 Kotitalousopettajan sijaisuudet, 

kotitalousopettajan tuntityö 

Sijaisuudet 1–3 kk,  

tuntiopettajan työ 3–6 kk 

H5 2016 Kotitalousopettajan sijaisuudet, 

kotitalousopettajan tuntityö 

Sijaisuudet 3–6 kk,  

tuntiopettajan työ yli 12 kk 

 
Taulukko 1 Etäryhmäkeskusteluun osallistuneiden kuvaus. 

 

Etäryhmäkeskusteluun osallistui yhteensä viisi kotitalousopettajaopiskelijaa 

Helsingin yliopistosta. Osallistujat on esitelty taulukossa yksi. Kaksi eri 

etäryhmäkeskustelua toteutettiin toukokuussa 2021 viikon 21 aikana 

aikataulullisista syistä. Ensimmäiseen ryhmäkeskusteluun osallistui kolme 

informanttia ja toiseen ryhmäkeskusteluun kaksi informanttia.  

 

6.4 Aineiston analyysi  

 

Tässä tutkielmassa keräsin kaksi eri aineistoa, jotka analysoin erikseen 

hyödyntäen molempien aineistojen analyysissa aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia, jossa tutkimustuloksia ohjaa tutkimusmetodi (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 95). Tutkielman teossa päädyin keräämään kahden menetelmän 
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avulla aineiston, jotta saan kaikkiin tutkimuskysymyksiin riittävän laajan aineiston. 

Seuraavaksi kuvaan osien yksi ja kaksi analyysit.  

 

Teoreettinen viitekehys määrittelee, millaista aineistoa tarvitaan sekä millainen 

analyysimenetelmä soveltuu parhaiten ilmiön tutkimiseen (Alasuutari, 2011, 83). 

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä (Hirsjärvi 

ym., 2018, 224). Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa 

tutkimuksen pääpaino on aineistossa ja tutkimuskysymyksiä lähestytään 

aineiston kautta. Analyysiyksiköitä ja analyysitapaa ei määritellä ennalta. 

Induktiivisessa sisällönanalyysissa aineistoa luetaan esittäen sille kysymyksiä. 

Sisällönanalyysin tavoitteena on käsitteellistää tutkittava ilmiö ja luoda 

teoreettisia käsitteitä rakentaen siitä tulkinta. Aineistonanalyysissa edetään 

yksittäisistä havainnoista kohti yleisempää väitettä yhdistelemällä käsitteitä. 

(Eskola & Suoranta, 2014, 83; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 127.) Sisällönanalyysilla 

voidaan tiivistää aineisto järjestelmälliseksi ja joustavaksi (Schreier, 2014, 170). 

Analyysi koostuu kahdesta työvaiheesta, havaintojen pelkistämisestä sekä 

arvoituksen ratkaisemisesta (Alasuutari, 2011, 39). Tuomi ja Sarajärvi (2018, 

122) esittelevät Milesin ja Hubermanin induktiivisen aineiston analyysin 

prosessin. Prosessi koostuu aineiston pelkistämisestä eli redusoinnista, aineiston 

ryhmittelystä eli klusteroinnista sekä teoreettisten käsitteiden luomista eli 

abstrahoinnista. Analyysi lähtee liikkeelle sisällönanalyysissä analyysiyksikön 

määrittämisestä, jota ohjaavat aineiston laatu sekä tutkimustehtävä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 122.) 

 

Ensimmäisen osan analyysissa muutin sähköisen kyselylomakkeen vastaukset 

Excel-muotoon ja tutustuin aineistoon vastaaja sekä vastaus kerrallaan. Luin 

vastaukset läpi ja pyrin saamaan yleiskäsityksen aineiston sisällöstä. Kävi ilmi, 

että aineisto sisälsi hyvin samankaltaisia vastauksia. Ennen luokittelun aloitusta 

karsin aineistosta kaiken tutkimuksen kannalta epäolennaisen materiaalin. 

Seuraavaksi kävin vastauksia läpi vastaus kerrallaan merkiten 

samankaltaisuudet omalla värikoodillaan. Muodostin samankaltaisista 

värikoodeista oman ryhmänsä, jonka nimesin sitä kuvaavalla otsikolla. Otsikoista 

ja niiden alla olevista värikoodatuista vastauksista muodostin taulukon 
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yhdistämällä värikoodit allekkain. Esimerkki taulukoinnista on esitetty liitteessä 

seitsemän (Liite 7). 

 

Luotettavuuden lisäämiseksi tein värikoodauksen sekä luokittelusta 

muodostuneen taulukoinnin kaksi kertaa ja vertasin taulukoita keskenään. Tätä 

työvaihetta Schreier (2014, 171) luonnehtii kaksinkertaiseksi koodaukseksi, jotta 

määritellyt luokat voidaan tarkistaa ja verrata aikaisempaan luokitteluun. 

Verrattujen taulukoiden pohjalta muodostin lopullisen taulukon aineiston 

teemoista. Ensimmäisen osan aineistosta nousi yhdeksän pääteemaa, jotka 

tukivat opiskelijoiden kotitaloudellisen asiantuntijuuden sekä ammatillisen 

identiteetin kasvua. Teemat olivat työkokemuksen kertyminen, motivaation 

merkitys ja opintojen merkityksellisyys, opettajuuden osa-alueet ja pedagogiset 

taidot, työelämämahdollisuuksien hahmottuminen ja vahvistaminen, 

kotitaloudellinen substanssiosaaminen, opintojen ja työelämän yhdistäminen, 

minäpystyvyys, reflektointi sekä työelämätaidot. 

 

Toisessa osassa analysoin etäryhmäkeskustelusta muodostuneen aineiston. 

Aineiston analyysi alkoi jo etäryhmäkeskustelun aikana laatiessani 

muistiinpanoja keskustelun sisällöstä. Etäryhmäkeskustelun aineiston 

tallennuksen jälkeen kuuntelin tallenteen kokonaisuutena tehden aineistosta 

muistiinpanoja analyysin tueksi. Tämän jälkeen litteroin eli puhtaaksi kirjoitin 

äänitiedoston sana sanalta (Hirsjärvi ym., 2018, 222). Litteroinnin jälkeen 

tutustuin syntyneeseen tekstitiedostoon lukemalla. Lukemisen jälkeen redusoin 

aineiston poistamalla siitä yliviivaamalla kaiken aineiston näkökulmasta 

epäolennaisen, kuten erilaiset täytesanat ”niin”, ”joo” ja niin edelleen. 

Redusoinnin tavoitteena oli poistaa aineistosta tutkimukselle epäolennainen data 

pois ja luoda pohja aineiston ryhmittelylle (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123).  

 

Redusoinnin jälkeen klusteroin eli ryhmittelin aineiston värikoodaamalla 

aineistosta esille nousseita samankaltaisuuksia. Ilmiöitä yhdistellään värikoodein 

etsien tutkimustehtävää kuvaavat alkuperäiset sekä pelkistetyt ilmaisut (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 123). Tässä vaiheessa kävin aineiston alkuperäisilmaisuja 

huolellisesti läpi etsien niistä samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. 

Ryhmittelin samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet omiksi yksiköikseen. Luokittelun 
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määrittävänä yksikkönä toimi tutkittavan ilmiön piirre, ominaisuus tai käsitys. 

Luokittelun tavoitteena oli tiivistää aineistoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124.) 

 

Klusteroinnin jälkeen aineisto abstrahoidaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123). 

Abstrahoinnilla loin värikoodien välille käsitteitä. Viimeisessä vaiheessa 

käsitteellistin aineistoa valiten tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon ja tämän 

tiedon pohjalta muodostin teoreettisia käsitteitä. Ryhmittely oli osa käsitteiden 

luomisprosessia. Jatkoin käsitteellistämistä yhdistelemällä luokituksia. 

Aineistosta täytyy pystyä paikantamaan reitti alkuperäisdataan koko analyysin 

ajan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 125–126; Screier, 2014, 180). 

Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset yhdistelemällä käsitteitä. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu tulkintaan sekä päättelyyn. 

Tutkittavia pyritään ymmärtämään heidän omasta näkökulmastaan. 

Tutkielmassa esitetään esimerkkejä aineistosta, jotka ovat osa kyseessä olevan 

tutkimuksen teoreettista mallia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 127.) Tutkimuksessa 

kuvataan kyseessä olevaa ilmiötä mahdollisimman tarkasti laajan yleistettävän 

tiedon tuottamisen sijaan (Hirsjärvi ym., 2018, 181–182).  

 

Aineistonanalyysissa en vertaillut vastauksia keskenään, vaan pyrin saamaan 

tutkittavasta ilmiöstä kattavan kokonaiskuvan. Aineisto oli ilmiön kannalta riittävä, 

kun se ei enää tuottanut uutta tietoa eli aineisto oli kyllääntynyt. Kyllääntymisellä 

tarkoitetaan, että samat asiat alkavat toistua keskustelussa ja ne eivät tuota 

ilmiön kannalta uutta tietoa. (Hirsjärvi ym., 2018, 182.) Tulosten esittelyssä 

aineistolähtöisesti tehtyä analyysia tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen 

avulla ja analyysia vertaillaan aiemmin tehtyyn tutkimukseen (Vilkka, 2021, 170).  
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7 Työkokemus ammatillisen kehittymisen polulla 
 

Tässä pääluvussa vastaan pro gradu -tutkielman ensimmäisen osan 

tutkimuskysymyksiin kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden kasvuun 

sekä ammatti-identiteetin muodostumiseen liittyen. Esittelen tulokset 

tutkimusongelma kerrallaan hyödyntäen osan yksi aineiston analyysistä 

syntyneitä pääteemoja, jotka esiteltiin luvussa 6.3. 

 

7.1 Työkokemuksen vaikutus asiantuntijuuden kasvuun  

 

Kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuden kasvu nähtiin tämän pro gradu 

–tutkielman tulosten perusteella jakautuvan kahteen toisiaan täydentävään 

osaan; kotitaloudelliseen sekä pedagogiseen asiantuntijuuteen. Tutkielman 

pohjalta asiantuntijuuden alle linkittyvät opettajuuden osa-alueet ja pedagogiset 

taidot sekä kotitalouden substanssiosaaminen eli aineenhallinnan taidot. 

Kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuuteen vaikutti opiskelijan persoona 

minäpystyvyyden kautta. Lisäksi opiskelijoiden kokemusten mukaan 

asiantuntijuuden kasvuun vaikuttivat työelämätaidot. Opiskelijoiden kokemukset 

asiantuntijuuden kasvuun pohjautuivat opintojen aikaiseen työn tekemiseen ja 

työn opinnoille tuomiin hyötyihin sekä haittoihin. Kotitalousopettajaopiskelijat 

kokivat, että karttunut työkokemus vaikutti omaan osaamiseen neljän pääteeman 

kautta; minäpystyvyyden kasvun, työelämätaitojen karttumisen, kotitaloudellisen 

substanssiosaamisen kasvun sekä pedagogisen asiantuntijuuden kasvun kautta.  

 
Kompetenssi kasvanut, itsevarmuus samalla, pääsee kertaamaan ja 
muistelemaan opittuja asioita, ja tekemään niistä rutiineja itselle (V18) 

 

Opiskelijoiden kokemusten mukaan työnteko vaikutti omaan kotitaloudelliseen 

asiantuntemukseen ja osaamiseen merkittävästi minäpystyvyyden ja 

kompetenssin kasvun kokemusten myötä. Positiivisen minäpystyvyyden tunne oli 

opiskelijan tulevan uran kannalta oleellista, kun opiskelijan varmuus ja luottamus 

omaa osaamistaan kohtaan vahvistuivat. Opiskelijoille minäpystyvyyden 

vahvistuminen tarkoitti rohkeutta, itsevarmuutta ja itseluottamusta omaa 

asiantuntijuutta ja sen sisältämää substanssiosaamista kohtaan. Yksi vastaajista 

kuvasi työkokemuksen karttumisen antaneen uskallusta kokeilla ja kehittyä 
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kotitalousopettajana. Opiskelijoiden tunnistama minäpystyvyyden tunne oli 

tärkeä osa ammatillista kehittymistä kohti kotitalouden asiantuntijuutta. 

Kotitalousopettajaopiskelijat reflektoivat minäpystyvyyden sekä kompetenssin 

tunteita niin onnistumisen kuin epäonnistumisen kokemusten kautta. 

Minäpystyvyys on yksilön uskoa omiin kykyihinsä suorittaa tehtäviä, hankkia 

tietoa sekä saavuttaa tavoitteita (Bandura, 1986).  

 

Opiskelijat kokivat opintojen auttaneen työn saamisessa, sillä he olivat saaneet 

opinnoista varmuutta ja luottamusta omaa osaamistaan kohtaan. Varmuuden 

myötä monet opiskelijat rohkaistuivat hakeutumaan oman alansa töiden pariin jo 

opintojen aikana. Lisäksi opiskelijat kokivat opintojen avanneen uusia 

työmahdollisuuksia työnantajien arvostaessa kotitalousopettajan opintoja sekä 

ajankohtaisen tutkimustiedon osaamista. Opiskelijoiden tietotaidon kasvaminen 

ja kehittyminen työn tekemisen myötä lisäsi opiskelijoiden varmuutta tehdä 

kotitalousalan töitä.  

 

Opiskelijat kertoivat saaneensa töissä vahvistusta kotitaloudelliseen 

substanssiosaamiseensa sekä pystyvän rakentamaan opinnoissa opitun teorian 

sekä työssä muodostuvan käytännön välille merkityksen. Teorian ja käytännön 

yhdistäminen on integratiivisen pedagogiikan mallin mukaan asiantuntijuuden 

rakentamisen kannalta merkityksellistä (Tynjälä ym., 2020, 16–17). 

Vastavalmistuneiden opettajien asiantuntijuutta sekä ammatti-identiteettiä 

määrittävät pitkälti oman aineen substanssiosaaminen (Paulick, Großschedl, 

Harms & Möller, 2016). Positiivisista piirteistä huolimatta opiskelijat kaipasivat 

asiantuntijuuden rakentumiselle ja kasvulle enemmän tukea opinnoistaan. 

Opiskelijat kokivat, että työssä he pääsivät soveltamaan opinnoista saatuja tietoja 

ja taitoja käytännössä jo ennen työelämään siirtymistä. Opinnoissa karttunut 

kotitaloudellinen substanssiosaaminen tuki opiskelijoiden osaamista työssä. 

Opiskelijoille oli tärkeää saada oman alansa työkokemusta opintojen aikana. 

Opiskelijat kokivat tärkeänä mahdollisuuden harjoitella ja soveltaa yliopistossa 

opittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämän kontekstissa. Opiskelijoiden 

kokemusten mukaan opinnot toimivat teoriapohjana työlle. 
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 Ehdottomasti lisännyt itsevarmuutta ja selkeyttä siitä, että olen valinnut 
 oikean opetettavan aineen. (V27) 
 

Opiskelijat kokivat osaamisensa kasvaneen asiantuntijatehtävissä tietotaidon 

sekä käytännön tekemisen kasvun suhteen. Muutama vastaaja kertoi tehneensä 

kotitalouden asiantuntija- ja järjestötehtäviä opintojensa aikana. Vastaajat 

kertoivat osaamisen kasvua tapahtuneen muun muassa alan tietämyksessä sekä 

teorian merkityksen ymmärtämisessä. Opiskelijat reflektoivat omaa toimintaansa 

aktiivisesti osana asiantuntijuutensa kasvua.  

 

 Kuten edellä sanoin, niin opiskelun teoria vaikuttaa kaiken toiminnan  
 taustalla. Ehkä selkeimpänä apuna opinnot ovat olleet oman toiminnan  
 reflektoinnissa.  (V34) 

 

Muutama vastaaja kertoi työn tarjonneen perspektiiviä opinnoille ja ohjanneen 

heitä suunnittelemaan omia opintojaan. Työn tekeminen ohjasi opiskelijaa 

valitsemaan sivuaineen työelämässä kohtaamien haasteiden mukaisesti. 

Vastaajien mukaan työ tarjosi konkreettisia kehityskohtia, joihin opiskelijat 

halusivat paneutua vielä opinnoissaan. Opiskelija voi syventää osaamistaan 

valitsemalla itselleen sopivia sivuaineopintoja (Soljanto & Palojoki, 2015, 121). 

 

Työ antanut minulle konkreettisia esimerkkejä siitä, että millaisiin asioihin tulee 
kiinnittää huomiota opinnoissa. Lisäksi olen voinut valita työssä vielä haastavaksi 
kokemiani teemoja yliopisto-opintoihin. (V28) 

 

Asiantuntijuus merkitsi opiskelijoille niin kotitaloudellista kuin pedagogista 

asiantuntijuutta. Opiskelijoiden kuvaukset asiantuntijuuden kehittymisestä 

nivovat vahvasti yhteen kotitaloudellisen ja pedagogisen osaamisen. Työn 

tekemisellä opintojen aikana oli opiskelijoiden kokemusten mukaan merkittävä 

vaikutus niin opettajan pedagogisten taitojen sekä opettajuuden osa-alueiden 

kuin kotitalouden sisältöosaamisen kehitykseen. Opiskelijat kokivat 

kotitaloustieteen käytännönläheiseksi alaksi, jonka substanssiosaamista opitaan 

tekemällä asioita käytännössä työelämän kontekstissa.  

 

Tämä on ala, joka opitaan tekemällä ei lukemalla. (V34) 
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Opiskelijat kuvasivat kotitaloudellista substanssiosaamista laaja-alaisesti. Heille 

substanssiosaaminen tarkoitti tietotaitoa, suunnittelutaitoja, opitun tiedon 

yhdistämistä kokemustietoon, asioiden ymmärrystä käytännössä, opitun asian 

kokeilemista ja soveltamista käytännössä, aineenhallintaa, opitun soveltamista, 

taitojen kehittymistä, käytännön taitojen vahvistamista, opintojen täydentymistä, 

jatkuvaa kehitystä sekä kriittisten kohtien tunnistamista. Monet näistä taidoista 

nousivat esille myös opiskelijoiden kuvatessa opettajuuden taitoja sekä niiden 

kehittymistä. Opinnot vahvistivat opiskelijoiden kotitaloudellista 

substanssiosaamista. 

 

Ihan substanssiosaaminen, osaan kertoa asioista, osaan koostaa oppitunnit 
loogisesti, ajankäyttö on hallussa, tiedän ruuanlaiton/siivouksen ydinkohtia ja 
osaan neuvoa/demota ne oikein. (V7) 

 

Eräs vastaaja kuvasi tärkeänä keinona demonstraatiot. Demonstraatioilla 

opiskelija viittasi yliopisto-opinnoissa käytettyihin oppimistehtäviin, joissa 

opiskelija havainnollisti jonkin taidon muille opiskelijoille tai oppilaille. Soljannon 

ja Palojoen (2015, 127) mukaan demonstraation tavoitteena on vahvistaa 

opiskelijoiden pedagogista osaamista, kiinnittää huomiota esimerkiksi 

ruoanvalmistuksen pedagogisiin haasteisiin sekä opettaa demonstraatiota 

seuraaville keskeiset asiat ja kriittiset vaiheet demonstroitavasta asiasta.  

 

Esimerkiksi yliopistolla toteutetut demonstraatiot keittiötunneilla ovat olleet 
isona apuna monilla sijaistustunneilla. (V37) 

 

Opiskelijat kokivat saaneensa opinnoista tukea opettajuuden osa-alueiden 

kehittymiseen ja pedagogiseen asiantuntijuuteen. Aineiston pohjalta opettajuus 

piti sisällään pedagogisia sekä didaktisia taitoja, joita olivat opetusmetodit, 

asioiden pilkkominen, demonstroiminen, selittäminen, opetusmateriaalin 

laatiminen ja asioiden perustelu, oppijoiden havainnointi, opetuksen 

johdonmukaisuus, tunnin kulku, tuntisuunnitelmat, luokkahuoneen asiat, 

opettamistilanne, arviointi ja oppimisprosessin havainnointi. Soini, Pietarinen, 

Toom ja Pyhältö (2016, 69) kuvaavat pedagogisen osaamisen rakentuvan 

opetus- ja oppimisosaamisesta, vuorovaikutusosaamisesta sekä koulun 

kehittämisosaamisesta. Opiskelijoiden mukaan opettajuuden taitoja oli 

mahdollista hyödyntää myös muissa kuin kotitalousopettajan sijaisuuksissa. 
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Opiskelijat kuvasivat työn tekemisen antaneen vahvistusta heidän 

opettajuuteensa samalla rohkaisten opiskelijoita toimimaan opettajina. 

Epäonnistumisen kokemukset nousivat esille haastavien luokkatilanteiden 

kautta, joissa eräs opiskelija koki, ettei oma osaaminen riittänyt ratkaisemaan 

tilannetta.  

 
Omat saadut opit on saanut käytäntöön ja toisaalta oppinut, mitä 
kotitalousopetus työnä pitää sisällään (V13) 
 

 

Työn kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen oli opiskelijoiden mukaan erittäin 

tärkeää työn tekemisen näkökulmasta. Husun ja Toomin (2016, 9) mukaan 

opettajan työn ydin on akateemisessa asiantuntijuudessa sekä 

ihmissuhdetyössä. Opettajan työtä värittää työn vaativuus sekä tiedon 

intensiivisyys (Husu & Toom, 2016, 9). Opiskelijat halusivat kerryttää 

kokemustaan erilaisista kouluista sekä ymmärtää koulujen erilaisuutta ja erilaisia 

toimintakulttuureja. Opiskelijoille opettajan työnkuvan laajuuden ymmärtäminen 

avarsi näkemystä kotitalousoppiaineen hallinnan lisäksi vaadittavista taidoista. 

Opiskelijat luettelivat kouluun liittyvän paljon luokkahuoneen ulkopuolisia 

tehtäviä, kuten pedagogisten asiakirjojen täyttämistä, kouluyhteisön osallisena 

toimimista sekä koulun työkulttuuriin tutustumista. Työ kotitalousopettajana 

peruskoulussa sisältää kotitalousoppiaineen opettamisen lisäksi paljon 

kouluyhteisön osana työskentelyä, erilaisissa toimintaympäristöissä työn tekoa, 

kasvatustyötä sekä yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa. Muutama vastaaja 

kertoi opettajan sijaisuuksien osoittaneen heille opettajan työn olevan hektistä. 

 

Vastaajien mukaan kotitalousopettajanopinnot eivät valmistaneet heitä riittävästi 

koulun arjessa kohdattaviin haastaviin tilanteisiin, kuten väkivalta-, kiusaamis- ja 

riitatilanteiden selvittämiseen. Opiskelijat kokivat, ettei opetusharjoitteluiden 

aikana ollut mahdollisuutta tutustua riittävästi työyhteisön toimintaan sekä siellä 

vaadittaviin työelämätaitoihin. Salovaara ja Honkonen (2013, 63) listaavat 

työyhteisötaitoja koulun kontekstissa. Työyhteisötaitoja ovat koulun 

perustehtävän tunteminen ja sen eduksi toimiminen, kyky toimia ja rakentaa 

osana kokonaisuutta, kyky dialogiin, kyky kompromisseihin, yhteisiin sopimuksiin 

sitoutuminen ja ratkaisujen etsimiseen, kiinnostus työyhteisön ulkopuolisiin ja 

yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä kyky ja halu kehittää ja jakaa omaa 
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osaamistaan sekä kyky ylläpitää myönteistä ilmapiiriä. (Salovaara & Honkonen, 

2013, 63.) Kotitalousopettajaopiskelijat tutustuvat koulumaailmaan 

opetusharjoitteluiden aikana. Aineistosta ilmeni erilaisia kokemuksia 

opetusharjoitteluun liittyen. Opiskelijat mainitsivat harjoitteluiden toisaalta 

kasvattaneen heidän osaamistaan ja toisaalta lisänneen epävarmuutta omia 

kykyjään kohtaan. Sahin (2009, 87) mukaan harjoittelijat kokevat usein 

epävarmuutta kyvyistään toimia osana kouluyhteisöä sekä ylipäänsä 

työelämässä toimimisessa.  

 
Toisaalta työ on kuitenkin tuonut varmistusta siihen, että ala on oikea ja 
kiinnostaa. Olen välillä kokenut, että opintojen aikana teoriassa opiskellut 
asiat olisi mukava saada käytäntöön ja ilman töiden tekemistä tämä ei olisi 
ollut mahdollista, koska käytännön harjoittelua opintojen osalta on mielestäni 
melko vähän.  – (V16) 

 
– – Myöskin sijaisuuksia tehdessä olen oppinut eri koulujen toimintatapoja sekä 
tekemään yhteistyötä erilaisten oppilaiden kanssa.  Olen myös oppinut mitä 
kaikkea itse oppituntien ulkopuolella kuuluu opettajan työtehtäviin. Wilma-viestit 
sekä kodin kanssa tehtävä yhteistyö on tullut tutuksi sekä miten esimerkiksi 
toimitaan, kun oppilaalla on haasteita oppimisen kanssa. (V36) 

 

Työelämätaidot keräsivät lukuisia mainintoja aineistossa ja opiskelijat kokivat 

työskentelytaidot keskeisiksi työelämätaidoiksi, joita he tarvitsevat tulevaisuuden 

työelämässä. Opiskelijoiden mukaan keskeisimpiä työelämätaitoja olivat 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tieto- ja viestintätaidot sekä teknologinen 

osaaminen. Opinnot tarjosivat kotitalousopettajaopiskelijoille työelämää varten 

taitoja, joita oli mahdollisuus hyödyntää työssä. Esimerkiksi yhteistyötaidot sekä 

digitaaliset taidot koettiin hyödyllisiksi ja niiden koettiin tuoneen konkreettista 

apua työn tekemiseen. Tulevaisuudessa tietotekninen osaaminen tulee olemaan 

vahva opettajan työn osa-alue, teknologian monipuolistaessa 

oppimisympäristöjä (Mikkola, 2016, 12). Opettajan työn kannalta onkin 

merkityksellistä, että opettaja harjoittelee tietoteknisten laitteiden, medioiden ja 

digitaalisten ympäristöjen ja sovellusten käyttämistä jo opintojen aikana (Kangas, 

Kopiosto & Krokfors, 2016, 90). Toisaalta osa vastaajista koki saaneensa liian 

vähän tukea asiantuntijan viestintä- ja esiintymistaitoihin liittyen. Helsingin 

yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkintoihin sisältyy työelämätaitoja 

edistäviä opintoja, kuten tieto- ja viestintäopintoja kandidaatin tutkintovaiheessa 

(Helsingin yliopisto, 2020a). Opiskelijat kokivat, että opinnot eivät valmistaneet 
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heitä riittävästi työelämätaitojen osaamisessa ja he jäivät kaipaamaan opinnoilta 

konkreettisten työelämätaitojen opetusta sekä käytännön oppimista 

työelämässä. Billett (2015) korostaa kuitenkin, ettei opiskelijoiden työelämään 

lähettäminen riitä yksin työelämätaitojen syvälliseen kehittämiseen. Työtä 

tekemällä opiskelijat kertoivat oppineensa työelämätaitoja, kuten työn 

suunnittelemisen taitoja, ajankäytön suunnittelun taitoja sekä kykyä organisoida. 

 

viestinnäntaidot avainasemassa työelämässä eikä niihin valmisteta opinnoissa 
(V2)  

 

Ainialan, Olssonin, Mattilan ja Vesalaisen (2020) tutkimuksen jaottelu 

opiskelijoiden kurssien aikana kehittyneistä työelämätaidoista tukee saatuja 

tuloksia. He jakavat työelämätaidot neljään ryhmään; ajattelun taidot, 

työskentelyn taidot, työskentelyn työkalut sekä taito toimia kansalaisena 

maailmassa. Ajattelun taitoja ovat kehittämistaidot sekä kyky luovaan ideointiin 

ja kyky soveltaa tietoa käytäntöön. Kriittinen ajattelu on myös ajattelun taitoja. 

Työskentelyn taitoja ovat ryhmätyötaidot, vuorovaikutustaidot, 

projektityöskentelyn taidot, ajanhallintataidot, stressinsietokyky, suunnittelutaidot 

sekä esiintymistaidot. Työskentelyn työkaluja ovat tiedonhaun taidot, erilaisten 

menetelmien hyödyntämisen taito sekä esiintymistaidot. Kansalaisena 

maailmassa toimimisen taitoja ovat vuorovaikutustaidot erilaisten toimijoiden 

kanssa sekä oman asiantuntijuuden tunnistaminen. (Ainiala ym., 2020, 103.)  

 
7.2 Työkokemus ammatti-identiteetin kehittymisessä  

 

Kotitalousopettajaopiskelijoiden mukaan opiskelijoiden ammatti-identiteetin 

kokemuksia rakensivat oman osaamisen reflektointi, opintojen ohessa tehdyn 

työn merkityksellisyyden kokemukset ja motivaatio, sekä opintojen ja työelämän 

yhdistäminen. Lisäksi ammatti-identiteetti rakentui työelämämahdollisuuksien 

hahmottumisen sekä vahvistumisen kautta.  

 

Oman osaamisen reflektointi oli osa ammatti-identiteetin kehittymistä sekä 

opettajaminän ja henkilökohtaisen minän toisistaan erottamista. Aineistosta nousi 

vahvasti esille opiskelijoiden oman opettajaminuuden ja asiantuntijuuden 
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reflektointi. Koulutuksen aikana opiskelijalla tulisi olla jatkuva mahdollisuus 

reflektoida omaa kehittyvää ammatti-identiteettiään (Stenberg, Karlsson, 

Pitkäniemi & Maaranen, 2014, 215). Opiskelijat olivat halukkaita ottamaan selvää 

omasta opettajuudestaan, käsityksistään itsestään opettajana ja kasvattajana 

sekä omista näkemyksistään opettajana olemista kohtaan. Lisäksi opiskelijat 

kuvasivat olevansa valmiita kehittämään omaa persoonaansa 

kotitalousopettajuutta kohti. Vastaajat pohtivat omien taitojensa ja kokemusten 

kautta opettajuuttaan. Vastaajat kokivat työn joko vahvistaneen tai heikentäneen 

omaa opettajuuttaan. Reflektointi oli tärkeää identiteettityötä, joka kehitti 

opiskelijaa asiantuntijuuden ja opettajuuden identiteetin kehittymisessä. Myös 

Soini ja muut (2016, 65) näkevät reflektoinnin ja siitä seuraavan toiminnan 

muokkaamisen keskeisenä osana opettajaopiskelijan kehittymistä. 

 
Näkee vähän minkälainen opettaja itse on (V29) 

 
Beijaard, Verloop ja Vermunt (2000) tuovat esille tutkimuksessaan opettajien 

ammatti-identiteetin kehityksen ja erilaisten tapahtumien vaikutuksen 

opettajaidentiteettiin. Tutkimuksen mukaan opettajat kokevat ammatti-

identiteetissään tärkeiksi aineenhallinnan, didaktiikan sekä pedagogiikan. 

(Beijaard ym., 2000, 756–757). Opiskelijat kuvasivat aineistossa niin kotitalouden 

substanssiosaamisen kuin pedagogisen osaamisen merkitystä osana omaa 

opettajuuttaan. Stenberg ym. (2014, 215) nostavat esille vastakkaisen asetelman 

ammatti-identiteetistä, jonka mukaan aineenhallinta ei ole niin suuressa osassa 

opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiä. Sen sijaan Stenbergin ym. (2014, 

215) mukaan didaktiikka sekä pedagogiikka korostuvat opiskelijoiden ammatti-

identiteetin kokemuksissa.  

 

Kyselylomakkeen aineistosta kävi ilmi, että työssä käyminen tarjosi opiskelijoille 

mahdollisuuden tutustua työelämän todellisuuteen sekä kotitalousopettajan työn 

kuvaan. Opintojen ohella työskentelyllä nähtiin tämän aineiston valossa useita 

positiivisia vaikutuksia opiskelijoihin taitojen kehittymiseen, motivaatioon sekä 

työn merkityksellisyyden kokemukseen. Opiskelijat kokivat sijaisuuksien 

antaneen opinnoille merkityksellisyyttä motivoiden opiskelijaa suorittamaan 

opintonsa loppuun ja pääsemään työelämään. Myös Passaretta ja Triventi (2015, 

234) tuovat esille tutkimuksessaan opintojen aikaisen työskentelyn edistävän 
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työelämään siirtymistä. Toisaalta opinnot motivoivat tekemään opettajan 

sijaisuuksia, jotta opiskelijat pystyivät kartuttamaan kokemustaan työelämässä 

sekä soveltamaan opintoja käytännössä. Merkityksellisyyden kokeminen tarkoitti 

opiskelijoille ymmärrystä omien taitojen kehityksen tilanteesta sekä missä heidän 

tulee vielä kehittyä. Opintojen merkityksellisyyden kokeminen motivoi 

opiskelijoita tekemään asiat hyvin.  

 

Kotitalousopettajana toimiminen opintojen aikana edisti opiskelijoiden tietojen ja 

taitojen soveltamista käytäntöön, ja opiskelijat kuvasivat mahdollisuuden tehneen 

opinnoista merkityksellisiä ja tärkeitä. Samalla opiskelijat tutustuivat 

kotitalousopettajan työn kokonaisuuteen aidossa ympäristössä ja saivat 

tarttumapintaa omalle alalleen. Opintojen aikainen työssäkäynti tuki 

parhaimmillaan opiskelijan urasuunnittelua sekä ammatti-identiteetin 

rakentumista. Jokisen ym. (2014, 20) mukaan sijaisena toimiminen voi herättää 

halun opetustyötä kohtaan. Tässä tutkielmassa löytyi samankaltaisia tuloksia, 

kun opiskelija kertoi tehneensä töitä opettajan sijaisena ja sai tämän kautta halun 

edistää omia opintojaan ja valmistua nopeammin. Työn teko lisäsi monen 

opiskelijan kokemusten mukaan motivaatiota opintojen suorittamista kohtaan. 

Motivaatio piti sisällään opiskelijan kokeman ilon tehdä oman alansa töitä. Työn 

tekeminen tarjosi usealle opiskelijalle mahdollisuuden mukavaan harrastuksen 

omaiseen tekemiseen opintojen ohella. Motivaatio oli osaltaan opiskelijan 

kokemaa varmuutta opiskeltavaa alaa kohtaan. 

 
On tullut fiilis, että haluaa valmistua aikataulussa ja päästä työelämään. (V27) 

 
Rahan takia, työkokemuksen kartuttamisen takia, opettajan työnkuvan 
ymmärtämiseksi, minua on pyydetty sijaiseksi, "jalan saamiseksi oven väliin", 
eri kouluihin tutustumisen takia (V36) 

 

Kotitalousopettajan ammatti-identiteettiä värittivät niin opettajuuden osa-alueet 

kuin kotitalouden sisältöalueen substanssiosaaminen. Opinnoista koettiin olevan 

hyötyä työelämässä opettajuuden osa-alueiden hallinnan kautta. Opiskelijat 

kertoivat tehneensä myös muita kuin kotitalousopettajan sijaisuuksia, sillä he 

kokivat pedagogisten opintojen auttavan heitä myös muissa kuin 

kotitalousopettajan tehtävissä. Opiskelijoiden mukaan sijaisuudet ja niiden myötä 
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syntyneet kokemukset olivat käännekohtia opiskelijoiden ammatti-identiteetin 

rakentumisessa.  

 

Kotitaloudelliset taidot ja taitojen karttuminen keräsivät paljon mainintoja 

aineistossa. Opiskelijoiden vastauksissa korostui heidän tarpeensa syventää 

omaa osaamistaan ja kehittää omia kotitaloudellisia taitojaan tulevaisuudessa. 

Taitojen kehittyminen tulevaisuudessa nousee Soljannon ja Palojoen (2015, 

123–130) tutkimuksen mukaan vahvasti esille opiskelijoiden reflektiossa.  

 

Karttunut työkokemus tarjosi opiskelijoille varmuutta valmistautua 

opetusharjoitteluihin, tietoa kuinka kotitaloutta opetetaan konkreettisesti, uusia 

näkökulmia opetukseen sekä esimerkkejä yliopiston tehtävien tekemiseen. 

Yhden vastaajan kokemuksen mukaan opettajan sijaisuudet pitäisi olla edellytys 

kotitalousopettajan opinnoille. Opiskelijoiden kokemukset linkittyivät pitkälti 

haluksi saada tietoa opettajana olemisesta. Opettajuus on osa opettajan 

ammatti-identiteettiä ja opiskelijat kokivat karttuneen tiedon vahvistavan 

kehittyvää ammatti-identiteettiä. 

 
 Koska olen halunnut saada kokemusta tulevaisuuden ammatista   
 (opettajana olemisesta). Opintojen aikana harjoitteluita on niin vähän,  
 että minusta on hyvä päästä tekemään opettajan tehtäviä myös   
 muuten. (V8) 
 
 Opetustyössä lukuisia tilanteita päivittäin. Työ pitäisi olla edellytys, on  
 niin eri asia tehdä alan hommia kuin kokeilla käytäntöä vain harkoissa.  
 (V10) 
 

Opiskelijat kokivat pääasiassa työn haittaavan hyvin vähän opintoja. Opintojen ja 

työelämän yhdistäminen koettiin pääasiassa positiivisena voimavarana. 

Maininnat työn negatiivisista vaikutuksista opiskeluun jakautuivat kolmeen 

kategoriaan; resurssit, arjen hallinta sekä opintojen hidastuminen. Resurssit 

olivat fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia. Muutama opiskelija koki työn tekemisen 

opintojen ohessa kuormittavan jaksamista lisääntyneen stressin muodossa. 

Kuormitus lisäsi opiskelijoiden riittämättömyyden tunnetta ja opiskelijat kokivat 

sosiaalisten suhteiden kärsineen. Tutkimusten mukaan noin kolmasosa 

opiskelijoista kokee stressiä ja opiskelu-uupumusta opintojensa aikana 

(Kaukiainen & Tuominen, 2017, 137). Yksi vastaaja kuvasi olevansa väsynyt ja 

palautumisensa heikentyneen. Aineistossa oli muutamia arjen hallintaan liittyviä 
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mainintoja opintojen ja työn yhdistämiseen liittyen. Opiskelijat kokivat 

ajanpuutteen tunnetta, poissaolojen lisääntyneen, vapaa-ajan vähentyneen, 

kiireen ja työmäärän lisääntyneen. Muutama opiskelija kuvasi opintojensa 

hidastuneen työn teon myötä, jolloin opinnot jäivät opiskelijoille toissijaisiksi. Eräs 

vastaaja kuvasi opiskelumotivaation heikentyneen työn tekemisen myötä ja 

opintojen muuttuneen itselle turhalta tuntuviksi. Kaukiainen ja Tuominen 

esittelevät Salmela-Aron (2010) opiskelu-uupumuksen kehän, jonka mukaan 

ensimmäinen vaihe on emotionaalinen väsymys ja uupuminen opintoihin, josta 

seuraa usein uniongelmia. Ajan myötä opiskelijan suhde opintojen mielekkyyteen 

häviää ja opintoja ei koeta merkityksellisiksi. Tämän kautta opintoihin liittyvien 

tehtävien suorittaminen siirtyy myöhemmäksi ja opintoja voi jäädä suorittamatta. 

(Kaukiainen & Tuominen, 2017, 138.) Opiskelijat kokivat työn ja opintojen 

aikataulujen yhteensovittamisen haastavaksi, sillä työ ja opinnot ovat usein 

samaan aikaan tapahtuvia. 
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8 Ehdotus asiantuntijuuden kehittämisen tueksi 
 
Toisessa tulosluvussa (luku 8) esittelen tutkielman toisen osan, jonka tarkoitus 

oli tuottaa ehdotus, miten asiantuntijuuden kehitys saataisiin sujuvammaksi 

osaksi kotitalousopettajaopintoja. Ehdotus koostuu kolmesta osasta; 

harjoitteluiden kehittäminen, työelämä lähemmäksi opintoja sekä 

portfoliotyöskentely osana opintoja, joita käsittelen seuraavissa alaluvuissa.  

 

8.1 Harjoitteluiden kehittäminen 

 

Ryhmäkeskustelussa opiskelijat nostivat esille kokemansa tarpeen opintojen 

aikana tapahtuvien opetusharjoittelujen kehittämiselle. Harjoittelujen aikana 

opettajaopiskelija koostaa itselleen sosiaalista, eettistä sekä psykologista 

pääomaa, jota opettaja voi käyttää itsensä sekä kouluyhteisön tueksi (Sahi, 2009, 

87). Harjoittelut ovat tärkeä osa opiskelijan ammatti-identiteetin rakentumisen 

näkökulmasta (Tuijula & Nieminen, 2014, 71–72). Harjoittelut antavat 

reflektoinnin kautta mahdollisuuden koetella omia käsityksiään opettajuudesta 

sekä muodostaa uusia mielikuvia opettajuudesta (Salovaara & Honkonen, 2013, 

26). Kotitalousopettajakoulutukseen sisältyy kaksi kymmenen opintopisteen 

laajuista opetusharjoittelua (Helsingin yliopisto, 2020 & Helsingin yliopisto 

2020a). 

 

Harjoittelut jakoivat mielipiteitä keskustelussa. Opiskelijat kokivat saaneensa 

harjoittelussa tietoa opettajan työn kokonaisuudesta, mutta toisaalta opiskelijoille 

jäi epäselväksi, mitä kouluyhteisön osana toimiminen tarkoittaa käytännössä. 

Harjoittelut saivat kritiikkiä myös sen puolesta, että opiskelijat kokevat 

suorittavansa harjoittelua harjoitteluohjaajaa varten. Kokemusten mukaan 

opiskelijat saivat ohjaajalta tarkat raamit, joiden sisällä heidän tuli toteuttaa 

opetusharjoittelun opetuskertojen suunnittelu ja toteutus. Keskusteluun 

osallistunut H3 kuvasi olevansa ”puun ja kuoren välissä” viitaten 

ristiriitatilanteeseen, jossa hän koki olevansa vastuussa kahteen eri suuntaan. 

Opiskelijan mukaan harjoittelussa tuli noudattaa yliopisto-opettajien sekä 

harjoittelun ohjaajien asettamia tavoitteita ja raameja harjoittelulle, jotka voivat 

poiketa toisistaan merkittävästi asettaen opiskelijan haasteelliseen tilanteeseen. 
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Opiskelijat nostivat opetusharjoitteluiden tärkeänä kehityskohtana yhteistyön 

yliopiston sekä harjoittelupaikan opettajien ja ohjaajien välillä. Yhteistyö edistäisi 

opiskelijoiden mukaan opetusharjoittelun rakenteen selkeyttä. 

 

Mun käsitys harkoista on ollut se et tähän mennessä ollu et mä en tee niitä itteeni 
varten vaan mä teen ne sitä opettajaa varten joka mua valvoo että mä teen sen 
ja sen asiantuntijuuden mä oon saanu ku mä oon käyny sijaistamassa ja saanu 
ite pitää niitä tunteja ja tehny oikeesti sen mun tässä vuosien opiskeluvuosien 
aikana syntyneen ammattitaidon. (H3) 
 

Opiskelijat näkivät harjoittelut tärkeinä mahdollisuuksina kokeilla erilaisia 

opetusmetodeja, epäonnistua ja kehittyä omakohtaisten kokemusten kautta. 

Keskusteluun osallistuneiden mukaan harjoittelut eivät vastanneet heidän 

odotuksiaan. Opiskelijoiden mukaan harjoitteluissa pitäisi pystyä viemään opitut 

tiedot ja taidot käytäntöön sekä harjoitella opettajana toimimista oikeassa 

oppimisympäristössä. Opiskelijat näkivät harjoitteluiden ohjaajilla tärkeän roolin 

osana harjoittelua ja korostivat ohjaajan osallisuutta oppimisprosessissa. Hyvä 

ohjaaja auttaa opiskelijaa tukemalla häntä löytämään oma tyylinsä tehdä työtä 

sekä luomalla oppimiselle puitteet. Ohjaajan ja opiskelijan välillä pyritään 

luomaan dialogia, jossa opiskelijan on mahdollista kehittyä harjaannuttamaan 

omia ajattelun sekä ymmärryksen valmiuksia. (Ojanen, 2009, 30–31.)  

 

Eräs keskusteluun osallistuneista kuvasi harjoittelun ja työelämän välillä olevan 

iso kuilu, joka kuvasi opiskelijan mukaan harjoittelujen kehittämisen tarvetta. 

Opiskelijan mukaan opetusharjoittelu sekä työelämä eivät vastaa sisällöltään 

toisiaan. Harjoitteluista sekä muilta opintojaksoilta kerätään opiskelijoiden 

palautetta, jotta opintojaksoja on mahdollista kehittää entistä paremmin 

opiskelijoiden tarpeita palveleviksi. Opiskelijoiden mukaan opintojen sisältöjen 

olisi tärkeää vastata työelämän todellisuutta, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus 

orientoitua tulevaan työelämään siirtymiseen.  

 

––mä oon sitä mieltä, että harjoittelun ja työelämän välillä on vielä iso kuilu et 
sekään ei oo yks yhteen et se mitä me joudutaan tekemään ja suorittamaan siellä 
harkassa, ei oo sama asia kun mitä me joudutaan tekemään työelämässä. (H3)  
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8.2 Työelämä lähemmäksi opintoja 

 

Asiantuntijuuden kehittymisen tukeminen koettiin merkittäväksi osaksi opintoja, 

mutta keskusteluun osallistuneiden kokemusten mukaan opintojen sisällöt ja 

opiskelu eivät tue asiantuntijuuden kehittymistä riittävästi. Asiantuntijuuden 

kehittymisen tulisi keskusteluun osallistuneen H1 mukaan olla aina lähtöisin 

opetuksesta ja sen tulisi kehittyä opetuksen avulla ja tuella. Yliopisto-opettajan 

pitää tietää asiantuntijuuden kehittymisestä sekä oppimisen prosessista, jotta 

opettajalla on mahdollisuus tukea opiskelijan oppimisprosesseja (Murtonen, 

2017a, 23). 

 
Joo ehdottomasti ei oo kyl ihan sillee maailman parhaiten tuettu opintojen osalta 
mun kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittymistä. (H1) 

 

Kotitalousopettajaopiskelijat toivoivat lisää tietoa kotitalousopettajien 

työllistymismahdollisuuksista sekä urapoluista kentällä. Tieto 

työllistymismahdollisuuksista tukee opiskelijoiden kokemusten mukaan 

asiantuntijuuden kehittymistä sekä orientoi opiskelijoita tulevaisuuden 

työelämään. Tällä hetkellä kotitalousopettajaopiskelijat kokevat, että heitä 

ohjataan yliopiston puolesta tutkijanuralle tai peruskoulun kotitalousopettajiksi ja 

heillä ei ole tietoa kotitalousalan muista töistä. Todellisuudessa kotitalouden 

tutkijan työtehtäviä on vähän tarjolla. Esimerkkejä tutkijan tehtävistä on 

Työtehoseura sekä Kuluttajatutkimuskeskus (TTS, N.d.; 

Kuluttajatutkimuskeskus, 2021).  

 

Jotenkin sitä pitäis vielä enemmän tuoda esille, että missä oikeesti kaikkialla sitä 
työtä voi myös tehdä niiku kotitalousopettajana tehdä töitä. (H4) 
 

Tutkijuutta on kauheesti korostettu, niin mun mielestä tutkijuus on ikään kuin yksi 
linja näistä niiku et tai se on yksi uravaihtoehto, mut se on melko marginaalinen 
uravaihtoehto (H3) 

 

Tiedottamisella ja informaatiolla opiskelijat näkivät saavansa paremmin tietoa 

erilaisista opintojaksoista sekä uravaihtoehdoista. Myös Tuonosen ym. (2019, 

15) mukaan opiskelijat kaipaavat jo yliopisto-opintojensa aikana tietoa työhön 

liittyvistä käytänteistä, kuten tietoa työelämästä ja mahdollisista työpaikoista. 
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Just niinkun eri väyliä mihin niiku pystyy työllistyy et niitä otettas esille siellä ja 
enemmän mukaan, koska ne on kuitenkin aika monipuoliset (H5) 
 

Keinoja työelämän laajuuden selventämiseksi voi olla opiskelijoiden mukaan 

asiantuntijaluentojen järjestäminen osana opintoja. Opiskelijat ehdottivat, että 

opintojen alussa olevalle kotitaloustieteen johdatuskurssille kutsuttaisi laajemmin 

kotitalouden asiantuntijoita eri sektoreilta. Opiskelijat kokivat asiantuntijoiden 

pitämät esitelmät hyödyllisiksi ja informatiivisiksi. Lisäksi vierailut erilaisissa 

kotitalousalan työpaikoissa voisivat olla hyödyllisiä opiskelijoiden mielestä. 

Asiantuntijaluennot ja vierailut olisi mahdollista toteuttaa tekemällä laajemmin 

yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Opintojaksoille voitaisi kutsua alumneja, 

jotka kertovat omista opinnoistaan, työelämään siirtymisestä sekä nykyisistä 

työtehtävistään. Lisäksi opiskelijoiden olisi mahdollisuus saada alumneilta tietoa 

työn osaamisvaatimuksista sekä erilaisista työpaikoista. Asiantuntijaluentojen 

vuorovaikutteisuudella voidaan mahdollistaa opiskelijoiden kysymykset 

työelämässä jo oleville. Penttinen ym. (2014, 101) huomauttavat, että 

alumniverkostoja ja alumnien kokemusta voitaisi hyödyntää entistä paremmin 

juuri työelämän arjesta tietoutta tuomalla.  

 
––sit tälläset asiantuntijaluennot eli ihmiset jotka tulee kentältä kertomaan jotain 

–– Ja sitten kaikki tietysti tälläiset vierailut–– (H2) 
 

Opiskelijat kokivat, että kotitalousopettajan mahdollinen työkenttä on laaja, mutta 

heillä ei ole riittävästi tietoa missä kaikkialla työn teko kotitalousopettajan 

tutkinnon myötä on mahdollista. Opiskelijat nostivat esille yhteistyön ja 

verkostoitumisen merkityksen työelämässä. Tuloksia tukevat Tuonosen ym. 

(2019, 15) havainnot, joiden mukaan opiskelijat kaipaavat työelämään 

verkostoitumiseen mahdollisuuksia, ohjausta työelämään liittyen sekä tukea 

oman osaamisensa tunnistamiselle jo opintojen aikana. Asiantuntijuuden 

kehittymisessä toisilta ihmisiltä saatu apu on keskeisessä asemassa (Palonen 

ym., 2017, 41; Kuusisaari, 2014, 16). Moni opettajaksi opiskeleva kokee 

Salovaaran ja Honkosen (2013, 26) mukaan tärkeiksi vertaisryhmäkokemukset, 

koulutuksen toteuttamistavan sekä koulutuksen ilmapiirin. 

 

Etäryhmäkeskusteluun osallistuneet kokivat, ettei heillä ollut riittäviä taitoja 

työelämässä toimimiseen ilman opintojen ohella tehtyä työtä. Opinnoissa olisi 
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tärkeää vastata opiskelijoiden kokemuksiin heidän riittämättömistä taidoistansa 

toimia työelämässä. Kotitalousopettajaopinnot edellyttävät opiskelijalta 

kokopäiväistä opiskelua, jonka vuoksi päivätyön tekeminen on haastavaa 

yhdistää opintoihin. Yhden osallistuneen mukaan opettajan sijaisuudet oli 

haastavaa yhdistää opintoihin, sillä kouluilla on usein tarve sijaiselle moneksi 

päiväksi ja opinnot eivät ole aina kovin säännöllisiä. Opiskelijat kokivat olevansa 

haastavassa tilanteessa oman alan töiden sekä opintojen yhdistämisen suhteen. 

Keinona voisi toimia esimerkiksi työelämätaitojen opintojakso. Penttisen, Böökin, 

Lonkilan, Pirisen ja Virkkusen (2014, 91) mukaan opintojen osana toteutettavalla 

työelämäkurssilla voidaan vastata opiskelijoiden toiveisiin työelämätaitojen- ja 

tietojen lisäämiseksi. Osana tutkinto-opiskelua tapahtuvien pakollisten tai 

vapaaehtoisten valinnaisten opintojaksojen tavoitteena olisi opiskelijoiden 

tietoisuuden lisääminen kotitalousalan työtehtävistä, työtehtävien nimikkeistä 

sekä osaamisvaatimuksista. Vastaavaa mallia on kokeiltu pilottikurssien 

muodossa Jyväskylän yliopistossa (Penttinen ym. 2014, 91). Oman alan 

asiantuntijuuden pohtiminen sekä jäsentäminen oli opiskelijoiden mukaan tärkeä 

osa oman ammatti-identiteetin rakentamisprosessia.  

 

Keskustelussa opintojaksojen sisältöjen kuvausten merkitys nousi esille. 

Osaamistavoitteita laatimalla opiskelijalle voidaan tarjota tukea ymmärtämiseen, 

mitä opittava aines on suhteessa suurempaan kokonaisuuteen (Murtonen, 

2017a, 39). Opiskelijat kokivat, että opintojaksojen sisällöt luovat raamit 

opetukselle, mutta opetus oli opiskelijoiden mukaan pitkälti opettajien vapaasti 

toteuttamaa ja tiettyihin näkökulmiin rajoittunutta. Tämä teki opiskelijoiden 

kokemusten mukaan kokonaisuuden hahmottamisesta haasteellista. Myös 

Murtosen (2017a, 39) mukaan opiskelijat kokevat opintojen olevan usein 

pirstaleisia sekä liian teoreettisia, jonka myötä kokonaisuutta on hankala 

hahmottaa. Opiskelijat kaipasivat opintojen sisältöjen päivittämistä työelämään 

nähden soveltuvammiksi, vaikka opiskelijat kokivatkin tutkimukseen perustuvan 

opetuksen merkityksellisenä.  

 

Kotitalousopettajakoulutuksessa tarjotaan vapaavalintaisia opintojaksoja 

kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittämiseksi sekä syventämiseksi. 

Opintojaksojen tavoitteena on edesauttaa opiskelijan urasuunnittelua tukien 
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opiskelijan kotitaloudellista asiantuntijuutta. Opintojaksolla opiskelija etsii 

itselleen harjoittelupaikan sekä vahvistaa asiantuntijuutensa taitoja omien 

tavoitteiden suuntaisesti. (Helsingin yliopisto, 2015, 28.) Opintojaksojen 

vapaaehtoisuus puhutti opiskelijoita ja keskustelussa syntyikin ajatus 

opintojaksojen pakollisuudesta sekä sitomisesta osaksi kotitalousopettajan 

asiantuntijuuden kehittymistä harjoitteluissa.  

 
Lisää polkuja ja sitten ehkä myös se et vaikka se asiantuntijakurssi ois 
pakollinen, sillä tavalla et siihen annettais yliopistolta niitä yrityksiä mihin pääsis 
tekee vaikka jonkun parin viikon, näkis ees mitä se työ ylipäätään on. (H4) 

 

Opiskelijat esittivät opiskelun ja työelämän välillä olevan kuilun, joka erottaa 

työelämän ja opiskelun todellisuuksia vahvasti toisistaan. Blomberg (2008) 

vahvistaa väitöstutkimuksessaan saman havainnon. Kuilua selittää opiskelijoiden 

kokemusten mukaan käytännön taitojen opetuksen vähäinen määrä opinnoissa. 

Opinnot sisältävät konkreettisia käytännön taitoja, joiden opetusta on kuitenkin 

vähennetty vuosien saatossa. Opintojen sisältöjä lähemmäksi työelämää 

päivittämällä voitaisiin opiskelijoiden mukaan kuroa kuilua kiinni.  

 

joo ja sit jotenkin paremmin työelämään yms sopivat opintojen sisällöt, saatais 
se kuilu kasattua kiinni ja haarautumaan ne takaisin yhteen (H1) 
 

Tällä hetkellä opiskelijoiden mielestä kotitaloudellisen asiantuntijuuden 

kehittymistä ei tueta riittävästi, vaan opinnoissa tarjottu tuki painottuu opettajan 

pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen sekä tukemiseen. Helsingin 

yliopistossa opiskelevien kotitalousopettajaopiskelijoiden opintoihin kuuluu 

yhteensä 60 opintopisteen edestä kasvatustieteellisiä opettajan pedagogisia 

opintoja, jotka antavat valmiudet toimia opettajan tehtävissä niin peruskoulussa 

kuin aikuisopetuksessa kuin vapaassa sivistystyössäkin. Kuitenkin opiskelijat 

kokivat, että opinnot painottuvat tällä hetkellä liikaa opettamiseen sekä 

pedagogisten taitojen tukemiseen. Vaikka opiskelijat kokivat pedagogisia taitoja 

tuettavan enemmän, on niiden merkitys opinnoissa heidän mukaansa myös 

perusteltua. Kotitalouden asiantuntijuus ja vahvat kädentaidot vapauttavat 

Soljannon ja Palojoen (2015, 122, 125) mukaan opetustilanteessa voimavaroja 

pedagogisten ratkaisujen pohtimiseen sekä erilaisten oppijoiden huomioon 

ottamiseen.  
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Opiskelijoiden mukaan jokaisen opintojakson tulisi tietoisesti tukea heidän 

asiantuntijuutensa kasvua ja kehittymistä. Etäryhmäkeskustelussa kävi kuitenkin 

ilmi opiskelijoiden kokemukset, etteivät kaikki opintojaksot tukeneet 

asiantuntijuuden kehittymistä. Esimerkkeinä näistä opintojaksoista nousivat 

kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmäkurssit. Murtosen (2017a, 38) 

mukaan moni yliopisto-opiskelija kokee tutkimusmenetelmäopintojaksot 

haasteellisiksi ja tutkimustaitojen harjoitteluun kaivattaisiin muutosta. Yksi 

kehitysehdotus on ollut, että tutkimusmenetelmäopintojaksojen opettajille 

annettaisiin koulutusta pedagogisissa taidoissa. (Murtonen, 2017a, 38.) 

Opintojen perustuessa tieteeseen menetelmäkurssit ja tutkimus ovat vahvassa 

osassa opintojaksoja ja oppimisprosesseja. Opiskelijat kaipaavat vielä tukea, 

miten tutkimusperusteisuutta on mahdollista hyödyntää oman asiantuntijuuden 

kehittymisen osana. Oppimisen suuntautuminen ammatillista ja tieteellistä 

ajattelua kohti on kotitalousopettajakoulutuksessa erityisen tärkeää (Soljanto & 

Palojoki, 2015, 130). 

 
––meitä ei oo opetettu siihen et miten hyödyntää sitä tutkimusta siinä meidän 
ammattitaidon kehittämisessä, –– vaikka se tutkimuksen osaaminen ja 
lukeminen ja tiedonhankkiminen on ihan tosi tärkeää ––, mut jos me ei osata 
soveltaa sitä käyttöön niiku käytäntöön ––. Sillon siit tiedosta ei tuu ammattitaitoa 
jos me ei osata soveltaa sitä. (H3) 

 

Lähes kaikki opiskelijat kokivat etäryhmäkeskustelussa kaikenlaisen työn 

kehittävän kotitaloudellista asiantuntijuutta ja työelämätaitoja. Työelämätaidot 

koettiin merkittäviksi taidoiksi substanssiosaamisen ohella ja opiskelijat kokivat 

kaiken työn auttavan heitä pystymään olla osa työelämää. Työelämätaitojen 

harjoittelulla nähdään positiivinen yhteys opiskelijoiden valmistumisen jälkeiseen 

työllistymiseen (Koivisto, Vuori & Vinokur, 2010, 872). Tuonosen, Parpalan ja 

Lindblom-Ylänteen (2019, 14) tutkimuksen mukaan opiskelijat kokevat 

oppineensa yliopisto-opintojen aikana akateemisia taitoja, joita tarvitaan 

työelämässä neljän pääluokan kautta; tietojenkäsittely, yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaidot, muut yksittäiset tekijät sekä ammatilliset taidot. Opiskelijat 

näkivät Tuonosen ym. (2019) kuvaamat taidot myös osana kotitalousopettajan 

kotitaloudellista asiantuntijuutta. Kotitaloudellinen asiantuntijuus piti 
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opiskelijoiden mukaan sisällään muun muassa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

sekä kyvyn organisoida ja aikatauluttaa asioita sekä prosessoida tietoja ja taitoja.  

 
Et ihan sama mitä se työ on sisältäny niin kyl se on sitä asiantuntijuutta kehittänyt 
ainakin jollain tapaa ku jos ei muuta niin siinä oppii vuorovaikutustaitoja, 
yhteistyötaitoja, organisointitaitoja, erilaisia ajanhallintataitoja ja mitkä kaikki on 
osa kotitaloudellista asiantuntijuutta. (H1) 

 

–– se et varsinkin ku sä hallitset sen sun aikataulun ja sen sun arjen ja ehkä se sit 
jollain tasolla kehittää kotitalousosaamista asiantuntijana, koska 
kotitalousopettajaopiskelijat tuntuu olevan kaikki melko multitaskaajia. (H5) 

 

Opettajan sijaisuuksien myötä opiskelijat kertoivat oppineensa vuorovaikutusta, 

oppilaiden kohtaamista, oppilastuntemusta sekä luokanhallintataitoja. Työ edisti 

kokonaisuudessaan opettajana kasvamista. Harjoittelun ja työelämän 

yhdistelmällä opiskelijat kokivat olevansa valmiimpia siirtymään kohti työelämää. 

Muu työelämä kehitti opiskelijoiden mukaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, 

suunnitelmallisuutta, ajankäytön suunnittelua, suunnitelmien muokkaustaitoja 

sekä opetuksen toteuttamisen keinoja. Opiskelijat tunnistivat työelämässä 

uudenlaisia tilanteita, joissa vaadittiin jo opittujen taitojen soveltamiskykyä 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Esimerkkinä muuttuvasta 

toimintaympäristöstä keskustelussa H4 nosti esille koronapandemian myötä 

alkaneen etäopetuksen tuomat haasteet työelämälle ja siellä vaadittaville 

taidoille.  

 

––miten sä pidät sitä kameraa, miten sä opetat ja miten sä puhut ja miten sä 
saisit vaan ne mustat ruudut ruudut tota et ihmiset pistäis kameran ees päälle 
vaikkei pitäis mikrofoonia ja varsinkin etäopetuksessa. (H4) 

 

Kotitalousopettajan asiantuntijuus koostuu Soljannon ja Palojoen (2015, 123) 

mukaan kotitalouden substanssiosaamisesta, tiedonhankkimis- ja 

tulkintataidoista. Opiskelijan olisi tärkeää osata jäsentää asiantuntijuutta sekä 

sen sisältöjä. Jokainen opiskelija kaipasi lisää kotitalouden substanssiosaamisen 

harjoittelua ja käytännön opintojaksoja opintoihin. Yksi keskusteluun 

osallistuneista kuvasi opintoihin kuuluneita siivousteknologian sekä 

ruoanvalmistuksen opintojaksoja erityisen opettavaisina sekä merkityksellisinä 

asiantuntijuuden kehityksen näkökulmasta. Kädentaidot ovat kotitalousopettajan 

työssä teoreettisen tiedon ohella suuressa roolissa. Opiskelijat kokivat, että 
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opinnoista on vähennetty koko ajan enemmän konkreettisten kädentaitojen 

harjoittelua. Opiskelijoiden mukaan heiltä vaaditaan aktiivisuutta ja 

harrastuneisuutta omien kädentaitojen harjoittamiseksi ja ylläpitämiseksi. Osan 

mukaan heillä oli tunne, että heiltä vaadittiin ennen opintoihin hakeutumista 

elintarvikealan koulutusta sekä vahvaa työkokemusta, jotta heillä olisi 

mahdollisuus pärjätä kotitalousopettajaopinnoissa. Soljannon ja Palojoen (2015, 

123) mukaan ruoanvalmistuksen ja ravitsemuksen opinnoissa opiskelija hyötyy 

kaikilla tavoilla hankituista tiedoista sekä taidoista, mutta opiskelijan edellinen 

koulutus tai työkokemus ei korvaa yliopistossa tarjottavia ruoanvalmistusopintoja.  

 
käytännön osaaminen, sisältöosaaminen niin se ois kyl mun mielestä kans yks aika 
tärkee. (H5) 

 

8.3 Portfoliotyöskentely asiantuntijuuden kehittymisen tueksi 

 

Kotitalousopettajaopiskelijat kokivat reflektoinnin sekä opintojen dokumentoinnin 

tärkeinä osa-alueina asiantuntijuuden kehittymisen polulla. Opiskelijoiden 

mukaan osana kotitalousopettajan opintojen asiantuntijuuden kasvun tukemista 

voisi toimia opintojakso, johon sisältyy portfoliotyöskentelyä opiskelijan oman 

kehittymisen tukemiseksi. Portfolioon opiskelija kokoaisi koko opintojen ajalta 

materiaalia sekä omaa reflektiota asioista, jotka ovat tukeneet opiskelijan 

asiantuntijuuden kehittymistä. Portfoliota voidaan käyttää opiskelijan 

kehittymisen tukena kooten sinne opiskelijan pohdintaa omasta osaamisesta, 

luonnoksia, suunnitelmia sekä valmiita tuotoksia. Portfolio voi olla luonteeltaan 

hyvin vapaamuotoinen ja sitä voidaan koota eri aikajänteillä. (Pruuki, 2008, 149–

150.) Portfolion tarkoituksena on kertoa tekijänsä menneisyydestä, 

nykyisyydestä sekä tulevaisuudesta (Keskinarkaus & Liimatainen, 2014, 116). 

 

Portfoliotyöskentelyssä hyödynnettäisi opiskelijan opintojaksoilta ja opintojen 

ohella tehdystä työstä kokoamaa oppimispäiväkirjaa, jota voidaan käyttää 

oppimisen sekä oman kehittymisen arvioinnin välineenä. Oppimispäiväkirjaan 

opiskelija kirjaa ylös kehittämiään ideoita, osoittaa ristiriitoja sekä pohtii sekä 

opittuja asioita että vielä kehittymistä vaativia opintosisältöjä ja asioita. 

Oppimispäiväkirjatyöskentely on pitkäjänteistä tapahtuen pitkin 

oppimisprosessia. (Pruuki, 2008, 149.) 
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Portfoliotyöskentelyn pakollisuus asiantuntijuuden kehittymisen tukena jakoi 

ryhmäkeskusteluissa opiskelijat kahteen ryhmään. Puolet olivat sitä mieltä, että 

portfolion tulisi olla opinnoissa tasavertaisuuden sekä oikeudenmukaisuuden 

takaamiseksi jokaiselle opiskelijalle pakollinen osa opintoja. Opintojakson 

pakollisuus edistäisi opiskelijoiden mielestä jokaisen opiskelijan yhdenvertaista 

ja tasa-arvoista mahdollisuutta asiantuntijuuden kehittymiseksi. Puolet 

keskusteluun osallistuneista puolestaan kannatti portfoliotyöskentelyn 

vapaaehtoisuutta osana opintoja. Portfolion tekeminen koettiin molemmissa 

keskusteluissa kuitenkin hyväksi välineeksi asiantuntijuuden kehittymisen 

tukemiseksi.  

 

sellanen kokonaisuus et se ois ihan älyttömän hieno ku pystyis et sulla ois jossain 
dokumentissa koko sun opinnot kokonaisuutena ja sä oot ite ne pohtinut ja 
miettiny miten linkittää sun tulevaisuuden työntekoon vaikka. (H5) 
 

Portfolion etuina nähtiin opiskelijan mahdollisuus pohtia jokaisen opintojakson 

myötä kertynyttä tietotaitoa sekä, miten saavutettuja taitoja ja tietoja on 

mahdollista soveltaa tulevaisuuden työelämässä. Keskusteluun osallistunut H4 

näki portfoliotyöskentelyn etuna, että sinne voi koota kaiken oman alansa 

ympärillä tehdyn työn sekä opintojen sisällöt ja reflektoida omaa osaamistaan 

kokonaisvaltaisesti yhdistäen pohdinnan opinnoista ja työstä. Toisaalta 

opiskelijat pohtivat portfoliotyöskentelyn vaativan opiskelijoilta oma-aloitteisuutta 

ja itseohjautuvuutta. Portfoliotyöskentelyn itsenäinen luonne voi kehittää 

opiskelijan tulevaisuuden työelämätaitoja, kun opiskelija vastaa itse työnsä 

ohjaamisesta. 

 

–– Mut sit se vaatii taas sitä itseohjautuvuutta ja sitä et mä niiku teen näin. Kyl 
varmaan vaatis vähän sellasta potkaisua sieltä yliopistolta. (H4) 

 

Portfoliosta saisi opintopisteitä portaittain riippuen paljonko opiskelija on koonnut 

sinne materiaalia opintojensa ajalta. Kaikki keskusteluun osallistuneet kannattivat 

portfolion laajuuden portaistamista 5–10 opintopisteen laajuiseksi 

opintokokonaisuudeksi opiskelijan henkilökohtaisesta työpanoksesta riippuen.  
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9 Tulosten yhteenveto 
 

Tulosten yhteenvetoluvussa yhdistän osien yksi (luku 7.) ja kaksi (luku 8.) tulokset 

kokonaisuudeksi Tynjälän ym. (2020) päivittämän integratiivisen pedagogiikan 

mallin pohjalta (kuvio 1, kts. s. 31). Tarkastelen tutkielman tuloksia Tynjälän ym. 

(2020) integratiivisen pedagogiikan mallin valossa. Kuviossa kaksi esittelen 

kuvioon lisäämäni tutkimuksen tulokset sinisellä tekstillä ja Tynjälän ym. (2020) 

mallin alkuperäinen teksti on esitetty mustalla fontilla.  

 
 
Kuvio 2 Tulosten tarkastelu integratiivisen pedagogiikan mallin avulla 
 

Asiantuntijuuden osa-alueet ovat tämän tutkielman pohjalta kotitalouden sekä 

pedagogiikan teoreettinen osaaminen, kotitalousopettajan käytännöllinen 

osaaminen, itsesäätelytaidot sekä sosiokulttuurinen tieto ja työelämätaitojen 

osaaminen työpaikalla. Lisäksi kotitalousopettajan asiantuntijuuteen vaikuttavat 

emotionaaliset ulottuvuudet minäpystyvyyden sekä motivaation kautta. 

Tutkielman näkemys kotitalousopettajaopiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen 

eri osa-alueista on esitetty kuviossa (kuvio 2). Asiantuntijuuden osa-alueet 

mukailevat Tynjälän ym. (2020) esittämää jakoa, joka esiteltiin kuviossa 1. 

 

Tämän tutkielman pohjalta kotitalousopettajan asiantuntijuus koostuu 

kotitalousopettajaopiskelijan minäpystyvyydestä, kotitalouden 

substanssiosaamisesta, pedagogisesta osaamisesta, työkokemuksen 
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kertymisestä, työllistymismahdollisuuksien vahvistumisesta sekä 

työelämätaidoista. Kotitalousopettajaopiskelijan ammatti-identiteetin 

rakentumisessa korostuivat opiskelijan reflektointitaidot, motivaatio, opettajuus 

sekä opintojen ja työelämän yhdistäminen. Opiskelijat reflektoivat omaa 

toimintaansa kotitaloustieteen kontekstista käsin. Reflektointi kehitti 

opiskelijoiden itsesäätelytaitoja eli oman toiminnan ohjaamista. Opiskelijat 

sovelsivat yliopisto-opinnoissa opittua teoreettista tietoa käytännön tilanteissa ja 

näkivät kaiken takana vaikuttavan kotitaloustieteen teoreettisen pohjan. Työn 

tekeminen mahdollisti opiskelijoille tilaisuuden soveltaa teoriaa käytännön 

työtilanteissa samalla kartuttaen työkokemusta. Sosiokulttuurinen tieto on 

opiskelijoiden mahdollisuutta toimia osana työyhteisöä ja kokea olevansa osa sitä 

kerryttäen samalla tietoa työn kokonaisuudesta ja työssä vaadittavista taidoista. 

 

Tynjälän ym. (2020) mallin mukaan pedagogiset välineet voivat olla moninaisia 

asiantuntijuuden osa-alueiden integroimisessa (kuvio 1, kts. s. 31). Tästä 

tutkielmasta noussut keskeinen kehitysidea oli asiantuntijuuden kasvun portfolion 

sisällyttäminen osaksi kotitalousopettajaopintoja. Portfoliomalli on pedagoginen 

väline, jolla voidaan tukea opiskelijoiden asiantuntijuuden kasvua. Opiskelijat 

kokivat yliopiston ja työelämän välisen yhteistyön merkittäväksi kehityskohdaksi, 

joka tukisi opiskelijoiden asiantuntijuuden kasvua opintojen aikana. Pedagogisten 

välineiden lisäksi pedagoginen tuki koettiin tärkeäksi osaksi opiskelijan 

kehittymistä. Opiskelijat kaipasivat ohjausta, palautteen antamisen sekä 

saamisen mahdollisuutta opinnoissa. Opiskelijat kokivat palautteen auttavan 

heitä reflektoinnissa ja tämän kautta opettajuutensa sekä asiantuntijuutensa 

rakentumisessa. Tutkielman aineistosta kävi ilmi opiskelijoiden kaipaavan 

enemmän ohjausta ja tukea asiantuntijuutensa kasvun tueksi.  

 

Aineistossa korostui käsitteellisen tiedon eli yliopistossa tehtyjen opintojen sekä 

kokemuksellisen tiedon ja osaamisen eli työelämän yhteensovittamisen merkitys. 

Opiskelijat kokivat näiden osa-alueiden toisiinsa integroinnin merkittäväksi 

keinoksi oman asiantuntijuutensa kehittymisen tukemiseksi. Jokainen opiskelija 

näki yliopisto-opinnot sekä työssä käymisen hyödyllisiksi yhdistää, sillä he kokivat 

työelämässä pystyvänsä soveltamaan käsitteellistä tietoa käytännössä. Mallin 

mukaan kokemuksellista tietoa on tärkeää kyetä käsitteellistämään teoreettiseksi 
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tiedoksi. Tämä näkyi tutkielman tuloksissa siten, että opiskelijat kuvasivat 

saaneensa työelämästä taitoja, joita pystyivät reflektoimaan opinnoissa ja näin 

kehittämään omaa osaamistaan. Käsitteellinen ja kokemuksellinen tieto 

kehittävät Tynjälän ym. (2020, 17) mukaan opiskelijan itsesäätelytietoa 

reflektoinnin kautta.  

 

Tynjälän ym. (2020) mallissa integratiivinen pedagogiikka mahdollistaa uuden 

tiedon ja osaamisen kautta ammatti-identiteetin kehittymisen. Tämän tutkielman 

pohjalta voidaan kotitaloudellisen asiantuntijuuden kehittymisen nähdä olevan 

erottamaton osa kotitalousopettajaopiskelijan rakentuvaa ammatti-identiteettiä. 

Ammatti-identiteetti on toiselle opiskelijalle vahva opettajuuden kokemus ja 

toiselle opiskelijalle vahva kotitaloudellisen asiantuntijan rooli.  
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10 Luotettavuus 
 

Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää kotitalousopettajaopiskelijoiden 

asiantuntijuuden sekä ammatti-identiteetin rakentumisen kokemuksia opintojen 

aikana kertyneen työkokemuksen myötä sekä löytää keinoja integroida 

asiantuntijuuden kasvun tukeminen sujuvammaksi osaksi kotitalousopettajan 

opintoja. Tutkielman kohteena olivat kotitalousopettajaopiskelijat, jotka toimivat 

asiantuntijoina omaan opiskeluunsa liittyen. Tutkielma toteutettiin helmikuun 

2021 ja lokakuun 2021 välisenä aikana. Tämä pro gradu -tutkielma oli yksi kuvaus 

opiskelijoiden työn tekemisestä asiantuntijuuden kasvun näkökulmasta.  

 

Tarkalla tutkimusprosessin raportoinnilla on mahdollista parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta ja lukijalla on mahdollisuus arvioida tutkimuksen tuloksia (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 164). Tutkijan roolissa kaikkien tutkimuksen vaiheiden sekä 

olosuhteiden kuvaus on luotettavuuden näkökulmasta tärkeää ja tutkimus pitää 

olla toistettavissa kuvauksen pohjalta (Hirsjärvi ym., 2018, 232–233). 

Ryhmäkeskustelua tulee kuvata mahdollisimman kattavasti raportissa, jotta 

osallistujien välinen vuorovaikutus käy ilmi (Pietilä, 2017, 126).  

 

Tässä tutkimuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ihmiseen 

kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita. Periaatteiden mukaisesti 

tutkimukseen osallistuvilla informanteilla oli oikeus tehdä itsenäinen päätös 

osallistumisestaan. Informantti osoitti osallistumissuostumuksensa lähettämällä 

kyselylomakkeen vastaukset vastattuaan niihin tai saapumalla Zoom-alustalla 

pidettyihin etäryhmäkeskusteluihin. Kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtui 

vapaaehtoisesti sekä nimettömästi. Tutkimukseen osallistuvalla oli oikeus olla 

osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisensa niin halutessaan 

ilman kielteisiä seurauksia. Aineistosta poistettiin kaikki yksittäisiin henkilöihin 

viittaava tunnistetieto. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019, 8–9.) 

Aineistolainauksissa viittasin kyselylomakkeeseen (osa 1) vastanneisiin 

lyhenteillä V1–V38 sekä etäryhmäkeskusteluun (osa 2) osallistuneisiin H1–H5 

suojatakseni vastaajien anonymiteettiä. Kyselylomakkeen tiedonantajien 

todellisuutta ei ollut mahdollista todentaa, kuin ryhmäkeskusteluun 

ilmoittautuneiden osalta, sillä he ilmoittivat sähköpostiosoitteensa yhteydenottoa 
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varten ja tapasin heidät etäryhmäkeskustelussa. Aineiston koonnissa kaikille 

informanteille kuvattiin tutkimuksen käytännön toteutusta, aineiston 

käyttötarkoitus, säilytys ja asianmukainen tuhoaminen, henkilötietojen käsittely 

sekä vastaajan oikeudet. Annoin informanteille tiedoksi yhteystietoni mahdollisia 

yhteydenottoja varten.  

 

Eskolan ja Suorannan (2014, 97) mielestä sopiva haastatteluryhmä koostuu 4–8 

henkilöstä. Aikataulullisista syistä johtuen toteutin etäryhmäkeskustelun 

kahdessa osassa, joissa oli yhteensä viisi osallistujaa. Optimitilanteessa kaikki 

osallistujat olisivat olleet fyysisesti samassa keskustelutilaisuudessa, jolloin 

keskustelu olisi voinut olla vuorovaikutteisempaa. Toisaalta 

etäryhmäkeskustelun vahvuutena oli tallennuksen helppous sekä osallistujien 

vapaus valita osallistumispaikkansa joustavasti. Toteutin keskustelut 

rauhallisessa paikassa, jossa ei ollut keskustelun toteutukseen vaikuttavia 

häiriötekijöitä. Etäryhmäkeskustelun yleisenä haasteena voidaan pitää 

tietoteknisiä ongelmia, kuten verkkoyhteyden laatua. Keskusteluiden aikana ei 

ollut ongelmia laitteiden tai verkkoyhteyksien osalta, joten keskustelu onnistui 

suunnitelman mukaisesti. Haasteena oli ajankäyttö, sillä keskusteluun varattu 

aika kului nopeasti keskustelijoiden käyttäessä paljon puheenvuoroja. 

Keskustelun pitäjänä huolehdin aikataulun pysyvyydestä sekä tarvittaessa 

ohjasin keskustelua eteenpäin suunnitelman mukaisesti (Liite 6).  

 

Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä laajemmin, sillä tutkimusaineistot 

koostuvat pienistä tapausmääristä (Eskola & Suoranta, 2014, 60). Aineisto 

koostui kahdesta osasta eli sähköisestä kyselylomakkeesta, johon vastasi 38 

henkilöä sekä etäryhmäkeskustelusta, johon osallistui yhteensä viisi 

kotitalousopettajaopiskelijaa. Aineisto rajautui hyvin pieneen joukkoon 

opiskelijoita, jonka vuoksi tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Suomessa 

opiskelevia kotitalousopettajaopiskelijoita. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston 

koko ei ole Eskolan ja Suorannan (2014, 60–64) mukaan keskeistä, sillä tärkeintä 

on pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Hirsjärvi (2018, 182) mukaan aineisto 

on sopiva, kun lisäaineisto ei tuota enää uudenlaisia näkökulmia 

tutkimustuloksiin. Tässä tutkielmassa hyödynnettiin aineistotriangulaatiota eli 

kahden aineiston käyttöä samassa tutkielmassa. Tällä pyrittiin saamaan 
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mahdollisimman syvällinen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Eskolan ja 

Suorannan (2014, 69–70) mukaan aineistotriangulaatiolla voidaan lisätä 

tutkimuksen luotettavuutta. Tässä tutkielmassa osan yksi aineiston ymmärrystä 

täydennettiin osan kaksi aineistolla, joiden pohjalta muodostettiin tulosten 

yhteenveto ja kehitysehdotukset asiantuntijuuden tukemiseksi. 

 

Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti tutkija tulkitsee itse tuottamaansa 

aineistoa ja tutkijan oma tausta vaikuttaa tehtyihin valintoihin (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 160). Aineiston analyysissa luokittelu tapahtui omien tulkintojeni pohjalta, 

jolloin tutkijan rooli sekä omat ennakkokäsitykseni ovat voineet vaikuttaa 

analyysiin. Laadulliselle tutkimukselle on olennaisesti tärkeää kuvata lukijalle 

luokittelujen tekeminen ja luokittelujen syntymisen periaatteet (Hirsjärvi ym., 

2018, 232). Omat ennakkokäsitykseni ovat voineet vaikuttaa tutkielmaan, sillä 

olen työskennellyt kotitalousopettajan tehtävissä opintojeni aikana ja minulla on 

tätä kautta oma näkemys, siitä miten opintojen aikainen työn teko on vaikuttanut 

oman asiantuntijuuteni sekä ammatti-identiteettini kasvuun. Ennakkokäsitykseni 

toisaalta herättivät kiinnostuksen tämän tutkielman aiheenvalintaan. 

Tutkimuksen tekijänä olin itse maisterivaiheen kotitalousopettajaopiskelija, kuten 

myös ryhmäkeskusteluun osallistuneet opiskelijat olivat.  

 

Hirsjärvi ym. (2018, 161) muistuttavat, ettei tutkijan ole mahdollista tai 

tarkoituksenmukaista saavuttaa täyttä objektiivisuutta tutkimuksen teossa tai 

irtaantua omista arvolähtökohdistaan. Ollessani tutkimukseen osallistuneiden 

vertainen minulla oli tutkijan roolissa mahdollisuus samaistua opiskelijoiden 

kokemuksiin, mutta toisaalta olen saattanut tehdä johtopäätöksiä, joita en voi 

perustella riittävällä tasolla. Pienensin edellä mainittua riskiä perehtymällä 

tutkimusaiheeseen kirjallisuuden kautta sekä pyrin tutkimusraportissa 

kuvaamaan huolellisesti ja avoimesti koko tutkimusprosessin kulkua. 

Tutkimustulosten tueksi esitin suoria aineistolainauksia tukemaan tekemiäni 

tulkintoja aineistosta. Aineistolainaukset lisäävät tutkimuksen luotettavuutta, kun 

lukijalle esitetään esimerkkejä kuvaamaan aineistoa ja siitä tehtyjä tulkintoja 

(Hirsjärvi ym., 2018, 233). 
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11 Pohdintaa 
 

Kiinnostus tutkimusaihettani kohtaan heräsi jo varhain opintojeni alussa. 

Opinnoissa puhuttiin opettajuuteen kasvusta sekä kotitalousopettajan 

työnkuvasta asiantuntijana sekä pedagogina. Koin itse, että opetusharjoittelut 

eivät kertoneet koko totuutta kotitalousopettajan työnkuvasta, vaan sain 

monipuolista kokemusta tekemällä kotitalousopettajan sijaisuuksia eri kouluissa. 

Sijaisuudet sekä tuntiopettajan työ opettivat muun muassa luokkahuoneen ja 

opetustilanteen ulkopuolisia tehtäviä, kuten kouluyhteisön osana toimimista, 

kokouskäytänteitä, raaka-aineiden tilaamista, koko lukuvuoden opetuksen 

suunnittelua sekä yhteydenpitoa koulun muun henkilökunnan sekä oppilaiden 

huoltajien kanssa. Olen työskennellyt koulussa jo ennen kotitalousopettajan 

opintojani ja ennen kaikkea olen kokenut, että tehdyt opettajansijaisuudet ovat 

vahvistaneet ammatinvalintaani sekä kannustaneet opintoihin hakeutumiseen. 

Sijaisuudet ja kotitalouden tuntiopettajan työ ovat näyttäneet koulumaailmasta 

oman osansa ja odotan innolla oman opettajuuteni ja ennen kaikkea 

kotitaloudellisen asiantuntijuuteni kehityspolkua tulevaisuudessa ihan oikeana, 

pätevänä kotitalousopettajana.  

 

Opinnoissa korostuvat oman osaamisen reflektointi sekä kotitaloudellisen 

substanssiosaamisen merkitys tulevassa kotitalousopettajan työssä. Opintojen 

aikana olen huomannut kotitalouden kehittyvän koko ajan eteenpäin ja 

muutosten vaikuttavan myös oman asiantuntijuuden ja ammatti-identiteetin 

kasvuun. Kouluun ja opetustyöhön kohdistuvat odotukset ja muutokset 

vaikuttavat myös kotitalousopetuksen kentällä (Palojoki, 2020, 32). Kotitalous on 

samalla vahvasti yhteydessä yhteiskuntaan ja sen muutoksiin (Turkki, 2015, 

171). Tulevaisuuden moninaisemmat työtehtävät vaativat entistä 

asiantuntevampia kotitalousopettajia, jotka hallitsevat ruokaosaamisen, 

arjenhallinnan, hyvinvoinnin sekä pedagogisen osaamisen osa-alueet. 

Kuusisaari (2014, 16) nostaa esille opettajan professionaalisuuden kehittymisen 

keskiössä olevan opettajan kyvyn oman osaamisensa reflektointiin työhön 

tutkivan otteen kautta. Tulevaisuuden yliopisto-opinnoissa sekä muuttuvassa 

työelämässä tullaan tarvitsemaan monipuolisia tietoja sekä taitoja ja koulutuksen 

jälkeen tapahtuvaa oman pedagogisen sekä kotitaloudellisen osaamisen 
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kehittämistä. Tutkimusten mukaan pedagoginen kehittyminen vaatii oman 

toiminnan reflektointia, tiedon hankkimista, tiedon kriittistä arviointia, jatkuvaa 

uuden kokeilua sekä oman opettamisen analysointia ja kehittämistä (Kuusisaari, 

2014, 16). Stenberg ym. (2014, 216) mukaan opettajaidentiteetin rakentumisen 

tulisi olla sujuva osa opettajankoulutusta, jotta tulevaisuuden työelämään 

valmistuu soveltuvia opettajia.  

 

Tutkielman tuloksissa esitettyä integratiivisen pedagogiikan mallia (kuvio 2) 

voidaan hyödyntää kotitalousopettajaopiskelijoiden kotitaloudellisen 

asiantuntijuuden kehittymisen tukena. Malli nivoo yhteen tutkielman tulokset 

yhdeksi kokonaisuudeksi kuvaten kotitalousopettajaopiskelijoiden 

asiantuntijuuden kehittymistä sekä identiteetin rakentumista opintojen aikana. 

Keskeistä mallissa on käytännön sekä teorian integroiminen asiantuntijuuden 

kasvun mahdollistamiseksi. Kotitaloustiede on vahvasti teorian sekä käytännön 

osaamisen yhdistävä tieteenala, jonka avulla voidaan vastata tulevaisuudessa 

tarvittaviin kompetensseihin. Tulevaisuuden hahmottaminen on ollut viime vuodet 

yksi kotitalouden keskeisistä painopisteistä (Turkki, 2015, 171–172).  

 

Kotitalousopettajan työ koostuu vahvasta kotitaloudellisesta sekä pedagogisesta 

asiantuntijuudesta. Mäki ja Siirilä (2020, 106–107) korostavat asiantuntijatyön 

olevan pitkälti kiinni yksilön omasta kyvystä kehittää omaa osaamistaan. Oman 

osaamisen ja kehittymiskohtien reflektointi ei ole kaikille yhtä luonnollinen 

prosessi, vaikka osaamisen kehittäminen nähdäänkin välttämättömänä taitona 

kohti asiantuntijuutta kehittyessä. Haverisen (2014, 30) mukaan 

kotitalousopettajan opinnoissa korostuu tutkimuksellinen ajattelu, joka on 

välttämätön osa kotitalousopettajan ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. 

Akateeminen opettajankoulutus, tuore tutkimustieto, oppimisteorioiden 

kehittäminen sekä yhteiskunnan muutokset ohjaavat kehittämään opetusta 

(Kuusisaari, 2014, 9). Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, miten 

kotitalousopettajaopiskelijat rakentavat asiantuntijuuttaan tulevan 

tutkintouudistuksen myötä ja mitä muutoksia uudistus tuo nykyiseen 

asiantuntijuuden kasvuun ja kehittymiseen opintojen aikana. 
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LIITE 1 

 

Saate kyselylle 

 

Hei kotitalousalan töitä tekevä kotitalousopettajaopiskelija! 
 
Opiskelen Helsingin yliopistossa ja teen pro gradu -tutkielmaani 
kotitalousopettajaopiskelijoiden opintojen aikaisesta työssäkäynnistä ja sen 
vaikutuksesta asiantuntijuuden kasvuun.  
 
Olisin iloinen jos kertoisit työkokemuksistasi ja ajatuksistasi asiantuntijuudesta. 
Pääset vastaamaan kyselyyn tämän linkin kautta: 
https://forms.gle/6VM5ZpCYTyVZgP2R6 
 
Vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäiset osallistujat ole niistä 
tunnistettavissa. Vastaaminen vie 5-10 minuuttia. Annan mielelläni lisätietoja 
tutkimuksesta sähköpostitse. 
 
Kiitos jo etukäteen vastauksistasi ja kokemustesi jakamisesta! Mukavaa kesän 
odotusta!      
 
Ystävällisin terveisin  
Olga-Maaria Mattila 
olga-maaria.mattila@helsinki.fi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6VM5ZpCYTyVZgP2R6&data=04%7C01%7C%7Caa7639c847f34d4e8a7708d90f7ffcea%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C1%7C637557864661252685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=bujY89Mwbvilq9GLmwkIYydj3l7INapMrgHak%2B619vM%3D&reserved=0
mailto:olga-maaria.mattila@helsinki.fi
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LIITE 2 

 

Kyselylomake Google Forms 

 

 



 

 

4 

 



 

 

5 



 

 

6 

 



 

 

7 

 



 

 

8 

 

 



 

 

9 



 

 

10 

 

 



 

 

11 

 

 

 

  



 

 

12 

LIITE 3 

 

Sähköpostiviesti ryhmäkeskusteluun osallistuville 

 
Hei, 
 
Kiitos pro gradu -tutkielmani kyselylomakkeeseen vastaamisesta ja 
kokemustesi jakamisesta! Ilmoitit halukkuutesi osallistua ryhmäkeskusteluun 
opintojen kehittämiseksi ja olisinkin iloinen kuulemaan lisää ajatuksistasi. 
 
Ehdotan ryhmäkeskustelun ajankohdaksi seuraavia ajankohtia 

  
perjantai       21.5.              klo 13.00 
maanantai     24.5.              klo 9.00 
maanantai     24.5.              klo 17.30 
tiistai             25.5.              klo 11.00 
  

Ilmoitathan sinulle sopivat ajankohdat ja myös, jos jokin edellä mainituista 
ajankohdista ei sovi sinulle. Sovitaan kaikille yhteinen hyvä ajankohta 
keskustelulle! Ryhmäkeskustelu kestää korkeintaan yhden tunnin ajan. 
  
Haastattelu toteutetaan etänä Zoom-verkkoalustalla. Noudatamme 
ryhmäkeskustelusopimusta, eli käytävä keskustelu ja sen osallistujat jäävät 
keskusteluun osallistuvien väliseksi tiedoksi.  Ryhmäkeskustelu nauhoitetaan 
osallistujien luvalla. Keskustelusta syntynyttä aineistoa säilytetään tutkielman 
hyväksymiseen saakka, kunnes aineiston hävittämiseen saadaan lupa 
tutkielman ohjaajalta. 

  
Ryhmähaastattelun tavoitteena on etsiä vastausta tutkimusongelmaan: Miten 
asiantuntijuuden kehittyminen voidaan integroida osaksi opintoja? 

  
Jaan osallistumislinkin sekä ryhmäkeskustelun teemat etukäteen tutustuttaviksi 
osallistujille viimeistään maanantain 17.5.2021 aikana sähköpostitse. 
  
Ystävällisin terveisin,  
Olga-Maaria Mattila 
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LIITE 4 
 
Sähköpostiviesti ryhmäkeskusteluun osallistuville 

 
 
Hei, 
 
Tervetuloa maanantaina 24.5. kello 17.30 alkavaan ryhmäkeskusteluun! 
 
Pääset liittymään Zoom-keskusteluun linkin avulla verkkoselaimen kautta tai 
syöttämällä alla olevan tapaamiskoodin ja salasanan tietokoneesi Zoom-
sovellukseen.  
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/92797129475?pwd=WDVVYTgzY3ZwTTVGT0FHN1k5blNaZz
09  
 
Meeting ID: 927 9712 9475 
Passcode: gradu2021 
 
 
Zoomin videoneuvottelu on rajattu 40 minuuttiin, joten pidetään keskustelu 
tehokkaana ja keskustellaan seuraavista teemoista etsien uusia keinoja 
asiantuntijuuden kehittymisen integroimiseen osaksi opintoja: 
 
- opiskelijoiden toiveet asiantuntijuuden kehittämisen tukemiseen opintojen 

aikana 
- mallit asiantuntijuuden kehityksen tukena 
- työn merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä 
- hyväksiluku ja opintopisteet  
- opintojen kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta 
 
Mikäli sinulle herää kysymyksiä tai Zoom-alustalle liittymisen kanssa ilmenee 
haasteita, niin laitathan minulle sähköpostia olga-maaria.mattila@helsinki.fi  
 
Ystävällisin terveisin, Olga-Maaria Mattila 

 
 
  

https://zoom.us/j/92797129475?pwd=WDVVYTgzY3ZwTTVGT0FHN1k5blNaZz09
https://zoom.us/j/92797129475?pwd=WDVVYTgzY3ZwTTVGT0FHN1k5blNaZz09
mailto:olga-maaria.mattila@helsinki.fi
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LIITE 5 

 
Sähköpostiviesti ryhmäkeskusteluun osallistuville 

 
Hei, 
 
Tervetuloa tiistaina 25.5. kello 11.00 alkavaan ryhmäkeskusteluun! 
 
Pääset liittymään Zoom-keskusteluun linkin avulla verkkoselaimen kautta tai 
syöttämällä alla olevan tapaamiskoodin ja salasanan tietokoneesi Zoom-
sovellukseen.  
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/91693632490?pwd=aWJ2NUJ0UGQ5cUNnMjVuQ3NxN0g0U
T09  
 
Meeting ID: 916 9363 2490 
Passcode: gradu2021 
 
 
Zoomin videoneuvottelu on rajattu 40 minuuttiin, joten pidetään keskustelu 
tehokkaana ja keskustellaan seuraavista teemoista etsien uusia keinoja 
asiantuntijuuden kehittymisen integroimiseen osaksi opintoja: 
 
- opiskelijoiden toiveet asiantuntijuuden kehittämisen tukemiseen opintojen 

aikana 
- mallit asiantuntijuuden kehityksen tukena 
- työn merkitys asiantuntijuuden kehittymisessä 
- hyväksiluku ja opintopisteet  
- opintojen kehittäminen opiskelijoiden näkökulmasta 
 
Mikäli sinulle herää kysymyksiä tai Zoom-alustalle liittymisen kanssa ilmenee 
haasteita, niin laitathan minulle sähköpostia olga-maaria.mattila@helsinki.fi  
 
Ystävällisin terveisin, Olga-Maaria Mattila 
  

https://zoom.us/j/91693632490?pwd=aWJ2NUJ0UGQ5cUNnMjVuQ3NxN0g0UT09
https://zoom.us/j/91693632490?pwd=aWJ2NUJ0UGQ5cUNnMjVuQ3NxN0g0UT09
mailto:olga-maaria.mattila@helsinki.fi
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LIITE 6 

Haastattelurunko ryhmäkeskustelulle 

 
ALOITUS (esittäytyminen, haastattelun kulun läpikäynti: mitä tehdään, miten 
tehdään, ryhmäkeskustelusäännöt) 

- ryhmäkeskustelusäännöt 
o keskustelu jää osallistujien väliseksi  keskustelusta ei voi kertoa 

muualla tai keskustelua ei voi jatkaa Zoom-keskustelun ulkopuolella 
o nauhoitus tapahtuu osallistuvien luvalla 
o kamerat päällä keskustelun aikana, jotta keskustelutilanne on 

mahdollisimman aito ja vuorovaikutteinen  herättää luottamusta, 
kun keskustelijat näkevät toisensa 

 auttaa analyysissa, kun näen kuka puhuu milloinkin 
- aineiston säilytys  
- aineiston käyttäminen 
- aineiston tuhoaminen, kun tutkielma on hyväksytty yliopistolta 
- anonymiteetti (ei nimiä aineistoon  h1, h2 jne.) 
- keskustelun kesto max. 1h 
- vapaamuotoista keskustelua teemojen kautta 
- kysymykset 
- vapaaehtoisuus 

 

KESKUSTELUN TAVOITE: kehittää ja ideoida keinoja, miten asiantuntijuuden 
kehittyminen voidaan integroida osaksi kotitalousopettajan opintoja 
opiskelijoiden näkökulmasta.  
 
 
OPISKELIJOIDEN TOIVEET ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMISEN 
TUKEMISEEN OPINTOJEN AIKANA 

- miten asiantuntijuuden kehittymistä voidaan tukea parhaiten? 
- opettajien rooli 
- harjoitteluiden rooli 
- työn rooli 
- mahdollisen työnantajan rooli 

 
MALLIT ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMISEN TUKENA (portfolio, 
opintojakso) 

- tällä hetkellä 2 opintojaksoa Helsingin yliopistossa (kotitaloudellisen 
asiantuntijuuden kehittäminen ja syventäminen opintojaksot, jotka tehdään 
yhteistyössä yliopiston ulkopuolisen organisaation kanssa) 

- mentorointi induktiovaiheessa (opintojen ja työelämän välimaastossa) 
- portfolio oman asiantuntijuuden kehittymisen tukena koko opintojen ajan 

 vapaaehtoisuus / osa tutkintoa 
- millaisia muita malleja voisi olla asiantuntijuuden kehittymisen ja 

syventämisen tueksi? 
- millaiset mallit tukevat parhaiten opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä? 

o miten toteutetaan käytännössä? 
 

TYÖN MERKITYS ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMISESSÄ 
- työtehtävät (millaiset työtehtävät? tietty työ vai kaikki työ) 
- työyhteisön merkitys (millainen työyhteisö edistää asiantuntijuuden 

kehittymistä?) 
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- opettajuuteen kasvu työssä (miten voidaan tukea opintojen aikana?) 
- kotitaloudellinen asiantuntijuus (miten kehittyy ja syventyy työssä?) 
- pedagoginen asiantuntijuus (osa kotitalousopettajan asiantuntijuutta – miten 

voidaan tukea kehittymistä?) 

 
 

HYVÄKSILUKU, OPINTOPISTEET 
- miten asiantuntijuuden kehittyminen muutetaan osaksi tutkintoa? 
- HUOM! yliopisto ei ole ammatillinen oppilaitos – yliopiston tehtävät määritelty 

laissa 

 
OPINTOJEN KEHITTÄMINEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA 

- työelämän vaatimukset (millaista asiantuntijuutta ja millaisia taitoja 
vaaditaan?) 

- työelämätaidot (miten voidaan tukea osana asiantuntijuuden kehittymistä?) 

 
YHTEENVETO: MITEN INTEGROINTI ONNISTUISI? 

- opiskelijoiden ideat 
- yliopiston tehtävä 

 
 

LISÄTTÄVÄÄ 
 
LOPETUS (kiitos keskustelusta ja mukavaa kesää!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

17 

LIITE 7 

 

Esimerkki analyysistä 
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