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1 Johdanto 
 

 

Kestävä kehitys, tai kestävyys, on käsitteenä monimerkityksellinen ja 

monitulkinnallinen. Vakiintuneeksi on muodostunut Yhdistyneiden kansakuntien 

Ympäristön ja kehityksen maailmankomission, niin kutsutun Brundtlandin 

komission (1987) määritelmä, jonka mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka 

tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta 

tyydyttää omat tarpeensa. Kyseessä on jatkuva muutos, jossa luonnonvarojen 

hyödyntäminen, sijoitusten kohdentaminen, teknologinen ja yhteiskunnallinen 

kehitys ovat tasapainossa, ja parantavat sekä nykyisiä että tulevia 

mahdollisuuksia ihmisten tarpeiden kohtaamiseksi. (WCED 1987, 43–46). 

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja kestävän tulevaisuuden turvaaminen on 

monimutkainen ongelma, johon liittyy poliittisen päätöksenteon lisäksi yksilöiden 

toiminnan muutosta. Koulutuksen on nähty olevan tärkeä tekijä kestävän 

elämäntavan edistämisessä ja hyvinvoinnin turvaamisessa. 

 

Kotitalousopetuksen tavoitteena on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 

hyvinvoinnin edistäminen. Autio (2019, 49) on tuonut esiin, että 

kotitaloustieteessä ja –opetuksessa tulisi ilmastonmuutoksen aikakaudella pohtia 

sitä millaisilla taidoilla ihmiset rakentavat kestävää hyvinvointia. Kestävä kehitys 

on Dewhurstin ja Pendergastin (2011, 570) mukaan kotitaloustieteessä 

perustavanlaatuinen ohjaava periaate. Alaa kuvaa kotitalouden kansainvälisen 

asiantuntijaverkoston, IFHE:n, mukaan tieteidenvälisyys ja tavoite yksilöiden, 

perheiden ja yhteisöjen kestävästä elämästä. Koska kotitalouden luonteeseen 

kuuluu monialaisuus ja yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvän ja kestävän 

elämän tavoittelu, on sillä potentiaalia vaikuttaa moniin yhteiskunnan osa-

alueisiin. (IFHE, 2008, 6) 

 

Tieteenalana ja oppiaineena kotitaloudella näyttäisi siis olevan valmius kasvattaa 

peruskoulun oppilaat kestävään elämäntapaan. Aiemmat tutkimukset, joissa 

kotitalousopettajien käsityksiä kestävyyden opettamisesta on tutkittu osoittavat, 

että kotitalousopettajat ovat motivoituneita ja sitoutuneita kestävän 

elämäntapaan, mutta erilaiset tekijät, kuten resurssit ja kannusteiden puute 
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rajoittaa aiheen opetusta kouluissa. Aion tässä tutkimuksessa syventyä 

kolmentoista suomalaisen kotitalousopettajan haastatteluaineiston pohjalta niihin 

tekijöihin, jotka edistävät ja rajoittavat kestävyyskasvatuksen integrointia 

kotitalousopetukseen. Lähestyn tutkimusaihetta opettajan toimijuuden ja 

opettajan uskomusten näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan 

kotitalousopettajien kestävyysuskomuksia peruskoulun kotitalousopetuksessa. 

Kysyn tutkimuksessa, millaisia uskomuksia opettajilla on ja miten uskomukset 

ohjaavat heidän toimijuuttaan kestävyyden opettamiseen kotitaloudessa. 
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2 Kestävyyskasvatus kotitaloudessa 
 
 
Tässä luvussa tarkastelen kestävyyskasvatuksen määritelmää ja kestävyyttä 

kotitaloustieteen- ja opetuksen kontekstissa. Lisäksi luvussa esitetään aiempia 

opettajien kestävyyskäsityksiä koskevia tutkimuksia. 
 
 
2.1 Kestävyyskasvatuksen lähtökohtia 
 

Kestävyyskasvatus on vakiintunut yhdeksi käsitteeksi, kun puhutaan 

kestävyydestä opetuksen ja oppimisen piirissä. Aikaisemmin käytettiin 

ympäristökasvatus ja luontokasvatus -käsitteitä. Wolffin (2004, 19) mukaan 

ympäristökasvatuksella on tarkoitettu oppimisprosessia, jossa ihmiset tulevat 

tietoisiksi ympäristöstä ja ympäristökysymyksistä sekä saavat tietoja ja taitoja 

toimia ympäristön hyvinvoinnin eteen. Muita kestävän kehityksen kasvatukseen 

liittyviä termejä ovat muun muassa ympäristökasvatus ja ilmastokasvatus, mutta 

kestävyyskasvatuksen käsitteen eduiksi on luettu sen myönteinen sävy ja 

laajuus. Kestävyyskasvatuksen sisältö ei pääty luontokasvatukseen, vaan se 

käsittää monipuolisia ja kompleksisia aiheita. Vakiintuneen aseman käsite on 

saanut kansainvälisesti YK:n nimeämän kestävän kehityksen kasvatuksen 

vuosikymmen 2005–2014 myötä. (Aarnio-Linnavuori, 2018, 17) Käytän tässä 

tutkimuksessa kestävyyskasvatuksen käsitettä.  
 
Kestävyyskasvatuksen edistämiseksi on ehdotettu monitieteistä lähestymistapaa 

ja laajempaa ymmärrystä yhteiskunnan, talouden ja ympäristön 

linkittyneisyydestä.  Vaikka pedagogisia malleja kestävyyskasvatukseen on 

tarjolla, kestävyys on jäänyt marginaaliin. Kestävyyskasvatuksen menestymisen 

varmistamiseksi tulevaisuudessa on painotettu opettajien työn korostamista. 

Opettajien asema opetussuunnitelman toteuttajina on monimutkainen ilmiö, 

johon vaikuttavat opettajien käsitykset, uskomukset, tulkinnat ja niiden pohjalta 

tehdyt päätökset.  (Dewhurst & Pendergast, 2011, 570)  
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2.2 Kestävyys kotitaloustieteessä ja -opetuksessa 
 
Kotitalousopetuksen sisällöt liittyvät inhimillisiin perustarpeisiin, eli ruokaan, 

ravitsemukseen, puhtaanapitoon, kotiin ja ympäristöön, talouteen ja 

kuluttamiseen sekä perheen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. (Äänismaa & 

Hannula 2004, 210) Kotitaloutta voidaan siis luonnehtia kestävyysoppiaineeksi 

sen kokonaisvaltaisen ja monitieteisin luonteen vuoksi. Kaikella ihmisen 

toiminnalla on vaikutusta ympäristöön, luontoon ja yhteiskuntaan, joten 

kotitalousopetuksella on mahdollisuus vaikuttaa tulevien sukupolvien tietoon ja 

toimintaan.  

 

On selvää, että maapallon voimavarojen ylikulutus uhkaa ympäristöä ja ihmisiä 

globaalisti.  Ympäristöongelmat, luonnonvarojen kato ja kasvava sosiaalinen 

epätasa-arvo ovat merkkejä, etteivät globaalit rakenteet ole tulevaisuudessa 

luotettavia. Lorek ja Wahlen (2012, 170) korostavat, että kotitaloudella on paljon 

annettavaa kestävän kulutuksen edistämiselle, koska tieteenalana se keskittyy 

kuluttajien, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointiin. Arjen kontekstissa 

kotitalouksilla on vaikutusmahdollisuuksia asumisen, ruoan ja liikenteen 

päästöjen vähentämisen osalta. Lorek ja Wahlen (2012, 175) toteavat, että 

kotitaloustiede voi olla mukana tukemassa kestävien kulutustottumusten 

kehittämistä. Kotitaloustieteen tutkimuksen tulisi heidän mukaansa pykiä 

luomaan tietoa arjesta ja kestävästä kuluttamisesta, jonka pohjalta kehitetään 

opetussuunnitelmia, vaikutetaan poliittiseen päätöksentekoon ja edistetään 

yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.  

 

Kotitalousopetuksessa ei kuitenkaan Lorekin ja Wahlenin (2012, 177) mukaan 

pitäisi syyttää perheitä heidän kulutustottumuksistaan, vaan tukea kriittisiä 

lähestymistapoja, jotta myös tuleviin arkielämän haasteisiin ja yhteiskunnallisiin 

muutoksiin voidaan vastata. Myös Turkki (2012, 39) toteaa, että jokapäiväiset 

toimintomme ovat yhteydessä globaaleihin järjestelmiin ja että kestävyys on 

tieteenalan synnystä lähtien ollut yksi kotitalouden ydinasioista. Ala on hänen 

mukaansa ollut kuitenkin hidas tieteenalan moninaisuuden omaksumisessa ja 

sen viestimisestä ulkopuolisille.  
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Oppiaineena kotitalous on monitieteinen ja tieteidenvälinen ja asettaa siten 

kognitiivisia haasteita oppilaille. Kotitalouden sisältöihin liittyvien monimutkaisten 

ja vaativien ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen edellyttää oppilailta abstraktia ja 

käsitteellistä ajattelun taitoa. (Kivilehto, 2014, 59) Kykyä käsitteelliseen ajatteluun 

vaaditaan etenkin silloin, kun pyritään selvittämään asioita syvällisesti ja pyritään 

monien erilaisten näkökulmien samanaikaiseen huomioonottamiseen.  

 

Äänismaan ja Hannulan (2004) mukaan korkealaatuinen oppiminen edellyttää 

pätevää tietoa kotitalouden toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksesta. 

Kestävyyteen liittyvän runsaan tietomäärän hallinta ja ymmärtäminen vaatii 

eheän tietokokonaisuuden rakentumista oppijan mieleen hallitsemattoman 

irrallisen sirpaletiedon sijaan. Tällaisen kokonaisvaltaisen eli holistisen tiedon 

rakentumisen saavuttamiseksi opettajan tulee järjestää oppilaille tilaisuuksia 

etsiä ja arvioida tietoa ja rakentaa niistä mielekäs kokonaisuus, sen sijaan että 

opettaja esittää valmiin tiedon ja antaa valmiit toimintaohjeet (Äänismaa & 

Hannula 2004, 213) 
 
 
2.3 Kotitalousopettajien näkemyksiä kestävyyskäsityksistä 
 
Kotitalousopettajien käsityksiä kestävyydestä ja valmiuksia sisällyttää 

kestävyyden teemoja opetukseensa on tutkittu aiemmin niin kansainvälisesti kuin 

Suomessakin. Uitto, Biggs ja Saloranta (2017) selvittivät tutkimuksessaan 

minkälaisia suomalaiset yläkoulun aineenopettajat ovat kestävyyskasvattajina. 

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajien välillä oli huomattavia eroja 

siinä, miten pätevinä he pitivät itseään kestävän kehityksen opettajina ja kuinka 

usein he käyttivät kestävyyden eri ulottuvuuksia opetuksessaan. (Uitto ym. 2017, 

1) Erityisesti biologian ja maantiedon aineenopettajat ottivat ekologisen 

ulottuvuuden useimmiten huomioon, kun taas sosiaalista ulottuvuutta käsittelivät 

useimmiten uskonnon, kotitalouden, historian ja käsityön opettajat. 

Kotitalousopettajat ottivat huomioon myös taloudellisen kestävyyden 

huomattavasti useimmin kuin esimerkiksi kielten, matematiikan tai kemian 

opettajat. (Uitto ym. 2017, 6–15) 
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Haapalan, Biggsin, Cederbergin ja Kososen (2014) tutkimuksessa selvitettiin 

suomalaisten kotitalousopettajien näkemyksiä opetuskäytännöistään, 

suoriutumisestaan ja tulevaisuuden aikeistaan liittyen kestävän kehityksen 

opetukseen. Tulosten perusteella kotitalousopettajat olivat pääosin omaksuneet 

kestävyyden käsitteen ja periaatteet henkilökohtaisessa elämässään, mutta 

resurssien ja kannusteiden puute vaikeuttivat sen soveltamista opetukseen. 

 

Øvrebøn (2015) haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 

kotitalousopettajat toteuttavat kestävyyttä opetuksessaan. Norjalaisten 

kotitalousopettajien vastauksista selvisi, että noin puolella heistä oli 

henkilökohtaista kiinnostusta kestävyyttä kohtaan ja kaksi kolmasosaa 

haastatelluista oli sitä mieltä, että kestävyyttä pitäisi opettaa kotitaloudessa. 

(Øvrebø 2015, 77) Opettajien mielestä kestävyyden opettamiselle on kuitenkin 

vain vähän voimavaroja, sillä käytännön ruuanvalmistus menee teoriaopetuksen 

edelle.  

 

Myös opetussuunnitelman tavoitteet nähtiin liian laajoina käytettävissä olevaan 

tuntimäärään verrattuna. (Øvrebø 2015, 77) Kestävyyttä käsiteltiin 

norjalaisopettajien opetuksessa teoreettisella tasolla. Sille oli kaikkien 

haastateltujen opettajien mukaan varattu oma, hyvin lyhyt, aikansa lukuvuodesta, 

sen sijaan että kestävyys olisi ollut kantava teema läpi lukuvuoden. (Øvrebø 

2015, 80) Opettajien haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että esimerkiksi veden- ja 

sähkönkulutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota kotitalousopetuksessa, mutta 

opettajat eivät itse liittäneet tätä kestävyyteen. (Øvrebø, 2015, 79) 

 

Gisslevik, Wernersson ja Larsson (2018) tutkivat kokeneiden kotitalousopettajien 

käsityksiä kestävyyskasvatuksen vaikuttavista tekijöistä. Samoin kuin 

suomalainen perusopetuksen opetussuunnitelma, Ruotsissa uudistettu 

kotitalouden opetussuunnitelma painotti oppilaiden itsenäistä kriittistä ajattelua 

kestävien valintojen tekemisen edellytyksenä. Sen kuitenkin nähtiin asettavan 

suuren vastuun yksittäisen opettajan opetussuunnitelman epämääräisyyden 

tulkinnalle. Kaikki tutkimukseen osallistuneet kotitalousopettajat kertoivat 

sisällyttävänsä kestävyysnäkökulmaa opetukseensa, mutta samalla kokivat, 
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etteivät pystyneet toteuttamaan sitä niin laajasti, kuin opetussuunnitelmassa 

vaaditaan.  

 

Oppilaiden kerrottiin olevan kiinnostuneita ruoasta ja ruoanvalmistuksesta. 

Kestävyysnäkökulman liittäminen ruokakasvatukseen nähtiin kuitenkin 

haastavana, koska siihen liittyi oppilaille entuudestaan tuntemattomia 

menetelmiä ja ruokia. Oppilaiden motivointi osallistua teoreettiseen pohdintaan 

ruoasta ja sen kestävyydestä vaati laadukkaita ja tarkoituksenmukaisia ruoka-

aineita ja materiaaleja. (Gisslevik ym. 2018, 9) 

 

Vaikka kaikki tutkitut opettajat olivat ylpeitä roolistaan kotitalousopettajina ja 

uskoivat aidosti olevansa tärkeässä asemassa nuorten kuluttajien 

kasvatuksessa, he havaitsivat, että kotitaloudesta vallitsee yleinen mielikuva 

kokkauskurssina vakavasti otettavan tieteenalan sijaan. Oppiaineella ei koettu 

olevan uskottavuutta muiden opettajien keskuudessa sillä perusteella, että 

oppilaat viihtyvät oppitunneilla. Oppiaineen arvostuksen puutteen uskottiin 

heikentävän sen asemaa ja tehtävää kestävyyskasvatuksessa. (Gisslevik ym. 

2018, 10) 

 

Erjavšek, Lovšin Kozina ja Konstanjevec (2020) tutkivat slovenialaisten 

kotitalousopettajien näkemyksiä kestävyyden opettamisesta 

kotitalousoppiaineessa ja mitä kestävyyden aiheita he integroivat omaan 

opetukseensa. Slovenialaisten opettajien kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että 

kotitalousopettajat ymmärtävät oppiaineen mahdollisuudet 

kestävyyskasvatuksen sisällyttämiseen. Eniten mahdollisuuksia kestävyyden 

sisällyttämiseen kotitalousopettajat näkivät ruokaan ja asumiseen liittyvissä 

oppimiskokonaisuuksissa. Muissa sisältöalueissa, esimerkiksi vaatehuollossa, 

kestävyydellä ei nähty olevan yhtä suurta merkitystä. Lisäksi kestävyys käsitettiin 

ensisijaisesti ekologisen ulottuvuuden näkökulmasta. Erjavšek ym. arvioivat 

tulostensa perusteella, että kotitalousopettajilta puuttuu keinoja kestävyyden 

opettamiseen, koska kestävyyskasvatuksen tavoitteita ei ole tarkasti määritelty 

kotitalouden opetussuunnitelmassa. 
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Näiden aiempien tutkimusten ja niiden tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että 

kotitalousopettajilla niin Suomessa kuin kansainvälisesti on henkilökohtaisella 

tasolla tietoa ja motivaatiota kestävyyden toteuttamiseen, kun taas aiheen 

liittäminen omaan opetukseen on puutteellista. Kestäviä käytäntöjä toteutettiin 

kotitalousopetuksessa, mutta niitä ei välttämättä osattu erikseen nimetä tai 

ajatella kestävyydeksi. Myös resursseilla ja opetussuunnitelmien tavoitteilla näytti 

olevan vaikutusta siihen, miten kotitalousopettajat ennättävät kestävyyttä 

opetuksessaan käsittelemään. Toisaalta kotitalouden opetussuunnitelman 

tavoitteiden nähtiin olevan niin laajoja, ettei kestävyyden käsittelyyn jää aikaa 

käytännön taitojen opetuksen ohella.  
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3 Opettajan toimijuus ja uskomukset 
 
 

Tässä luvussa tarkastelen opettajan toimijuuden teoreettista taustaa ja esittelen 

tutkimustani ohjaavan toimijuuden teoreettisen mallin. Lisäksi tarkastelen 

uskomuksia ja niiden yhteyttä opettajan toimijuuteen. 
 

3.1 Opettajan toimijuus 
 

Psykologian kentällä Albert Banduran (2001) sosiokognitiivisen teorian mukaan 

toimijuus merkitsee ihmisen tarkoituksellista vaikuttamista omaan toimintaan ja 

elinoloihin. Teorian mukaan toimijuudella on neljä keskeistä piirrettä: 

tarkoituksellisuus eli intentionaalisuus, ennakkosuunnittelu, itsesäätely ja 

itsereflektio. (Bandura, 2001) Ihmiset muodostavat toiminnalleen tarkoituksia, eli 

toimintasuunnitelmia ja strategioita niiden toteuttamiseksi. Toimijuuden toinen 

keskeinen piirre, ennakkosuunnittelu, sisältää ajallisen ulottuvuuden. Ihmiset 

asettavat itselleen tavoitteita ja odottavat tekojensa todennäköisiä lopputulemia, 

jolloin mielessä kaavaillut tulevaisuudet toimivat nykyhetken opasteina ja 

toiminnan motiiveina. (Bandura, 2006, s. 3).  

 

Toimijat eivät kuitenkaan ole vain ennakkosuunnittelijoita, vaan myös 

itsesäätelijöitä. Tämä tarkoittaa, että he tekevät asioita, joista he saavat 

tyydytystä ja jotka nostavat heidän omanarvontuntoaan, ja pidättäytyvät asioista, 

joista seuraa itsekritiikkiä. Lisäksi ihmiset ovat oman toimintansa tarkastelijoita, 

eli itsetietoisuuden ansiosta he reflektoivat pystyvyyttään, ajatustensa ja 

toimintansa eheyttä ja tekevät tarvittaessa korjauksia. (Bandura 2006. s. 3) 

Banduran (2006) mukaan tärkein toimijuutta selittävä tekijä on henkilön uskomus 

omasta pystyvyydestä, eli minäpystyvyys (self efficacy). Vaikeuksia kohdatessa 

ihmisellä on vain vähän kannustetta toimia ja pysyä lujana, ellei hän usko 

pystyvänsä tuottamaan haluttuja vaikutuksia toiminnallaan. Tämä keskeinen 

uskomus siitä, että omalla toiminnalla on muutosvoimaa, on Banduran mukaan 

perusta ihmisen motivaatiolle, hyvinvoinnille ja suoriutumiselle.  
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Banduran teoriaan pohjautuen Jenkins (2019) tutki australialaisten 

kotitalousopettajien toimijuutta opetussuunnitelmamuutoksen yhteydessä. Hän 

tunnisti, että opettajien toimijuus ilmeni opetussuunnitelmamuutoksessa kolmella 

tavalla: proaktiivisesti, reaktiivisesti ja passiivisesti. Proaktiivinen toimijuus ilmeni, 

kun opettajat itse valitsivat suunnitella, valmistautua ja toimia aloitteellisesti 

opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Opettajat, joiden toimijuus luonnehdittiin 

reaktiiviseksi, tuli tehdä muutoksia ympäristön vaikutuksesta, eli johdolta 

tulevasta määräyksestä. Passiivinen toimijuus taas ilmeni, kun opettajat valitsivat 

passiivisesti vastustaa vaadittua opetussuunnitelmamuutosta, vaikka he olisivat 

antaneet johdolle vaikutelman uuden opetussuunnitelman käyttöönotosta. 

(Jenkins, 2019)  

 

Erityisen ongelmallisina Jenkins piti kotitalousopettajia, jotka vetäytyivät 

opetusluokkaansa eivätkä osallistuneet opetussuunnitelmamuutokseen, tai eivät 

halunneet kiinnittää itseensä huomiota. Yleisin syy passiiviseen toimijuuteen oli 

vihamielinen työyhteisö tai muutosten määrääminen johdon toimesta ilman 

opettajien konsultaatiota. Muita tekijöitä, jotka yhdistyivät passiiviseen 

toimijuuteen, olivat muun muassa puutteellinen vuorovaikutus työyhteisössä, 

käsitys kotitalousopetuksen ja -opettajien arvostuksenpuutteesta, ajanpuute, 

heikko motivaatio ja puuttuva pystyvyydentunne. (Jenkins, 2019) 

 
3.2 Toimijuuden kolmiulotteinen malli 
 
Biesta, Priestley ja Robinson (2015b) ovat erityisesti työssään kiinnostuneita 

opettajien toimijuudesta ja ovat ottaneet toimijuuden tutkimiseen 

lähestymistavan, jonka mukaan toimijuus ei ole yksilön ominaisuus, vaan ilmiö, 

joka tapahtuu toiminnan seurauksena. Opettajalla ei siis voi olla toimijuutta 

ominaisuutena tai kykynä, vaan toimijuutta harjoitetaan aina henkilökohtaisen 

pyrkimyksen, käytössä olevien resurssien ja rakenteiden vuorovaikutuksessa 

(Biesta ym. 2015a, 626). Tämä lähestymistapa pohjautuu Emirbayerin ja Mischen 

(1998) teoriaan toimijuuden saavuttamisesta, joka ottaa huomioon 

menneisyyden vaikutuksen, tulevaisuusorientaatiot ja nykyisyyteen 

kytkeytymisen. Emirbayer ja Mische (1998) käyttävät näistä toimijuuden 

tuottavista kolmesta ulottuvuudesta nimityksiä iteratiivinen (iterational), 
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projektiivinen (projective) ja käytännöllis-evaluatiivinen (practical-evaluative) 

ulottuvuus.  

 

Tähän teoriaan pohjautuen Priestley ja kumppanit (2015b) ovat kehittäneet alla 

olevassa kuviossa esitetyn toimijuuden kolmiulotteisen mallin (kuvio 1), jossa 

kuvataan kunkin ulottuvuuden olennaisia piirteitä. Iteratiivisessa ulottuvuudessa 

erotetaan opettajien yleisen elämäntarinan vaikutus ja työkokemukseen ja 

koulutukseen liittyvän kokemuksen vaikutus toimijuuteen. Projektiiviseen 

ulottuvuuteen sisältyy sekä lyhyen että pitkän aikavälin tulevaisuusorientaatiot. 

Lisäksi käytännöllis-evaluatiivisen ulottuvuuden kohdalla erotetaan kulttuuriset, 

materiaaliset ja rakenteelliset näkökulmat. Kulttuurisella näkökulmalla viitataan 

ajattelu- ja puhetapoihin, arvoihin ja uskomuksiin. Materiaalinen näkökulma 

käsittää resurssit, jotka joko edistävät tai haittaavat toimijuuden saavuttamista, 

sekä laajemman fyysisen ympäristön, jonka avulla toimijuus saavutetaan. 

Rakenteellinen näkökulma kattaa sosiaaliset rakenteet ja ihmissuhteet, jotka 

vaikuttavat toimijuuteen. (Biesta ym. 2015b, 30) 
 

 
 
Kuvio 1. Toimijuuden kolmiulotteinen malli (Biesta, Priestley & Robinson, 2015) 
 
 

Toimijuuden mallin iteratiivinen ulottuvuus sijoittuu kuvion vasempaan laitaan ja 

se kattaa yksilön henkilökohtaiset piirteet, kuten tiedot ja taidot, arvot ja 
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ammatilliset sekä henkilökohtaiset vakaumukset. Yhteistä näillä piirteillä on se, 

että niiden juuret ovat aikaisemmissa kokemuksissa. 

 

Mallin keskellä sijaitseva käytännöllis-evaluatiivinen ulottuvuus liittyy opettajien 

päivittäiseen työympäristöön. Opettajat tekevät työssään jatkuvasti vaikeita, 

kompromisseja sisältäviä päätöksiä, jotka voivat olla ristiriidassa heidän 

pyrkimyksiinsä. Lisäksi päätöksenteko tapahtuu usein ilman aikaa tarvittavalle 

reflektiolle ja ammatilliselle dialogille kollegoiden kanssa. Tämän takia 

käytännöllis-evaluatiivisella ulottuvuudella on merkittävä vaikutus toimijuuteen, 

sillä se muokkaa ja usein vääristää päätöksentekoa ja toimintaa. Tämä 

ulottuvuus sekä mahdollistaa toimijuuden toteutumisen, että rajoittaa toimijuutta. 

(Biesta ym. 2015b, 33)  

 

Toimijuuden kolmiulotteisen mallin projektiivisessa ulottuvuudessa on kyse 

opettajien pyrkimyksistä työssään, niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. Nämä 

pyrkimykset voivat olla kokonaan positiivisia, tavoitellessaan vaikkapa oppilaiden 

kehittymistä ja hyvinvointia. Projektiivisen toimijuuden juuret voivat olla opettajien 

arvoissa ja uskomuksissa. Toisaalta pyrkimykset voivat olla kapeampia, lyhyen 

tähtäimen selviytymiseen, kuten vaikka oppitunnin sujumiseen ja luokkarauhan 

säilyttämiseen keskittyviä tavoitteita. (Biesta ym. 2015b, 32) 

 

Kehittämällään toimijuuden mallilla Biesta ym. (2015b) konkretisoivat ajatuksen, 

että opettajan toimijuus on saavutus pikemminkin kuin yksilön ominaisuus. 

Yksilön toimijuuden saavuttaminen siis riippuu olemassa olevista ajattelutapojen 

ja tekemisen kulttuureista, sekä laajemmista rakenteellisista ongelmista. 

Vastuuta opettajien toimijuuden vahvistamiseksi ei siis voida vain langettaa 

opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen ilman, että otetaan huomioon 

ympäröivää kulttuuria ja rakenteita. (Biesta ym. 2015b, 35) 

 
3.3 Uskomusten vaikutus opettajan toimijuuteen 
 
Yhtenä toimijuuteen vaikuttavana tekijänä edellisessä luvussa esitetyssä 

kolmiulotteisessa mallissa ovat uskomukset. Seuraavaksi tarkastelen 

uskomusten määritelmää ja luonnetta, sekä tapoja, joilla niiden on tutkittu 
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vaikuttavan opettajien toimijuuteen. Uskomuksia ei ole tutkittu runsaasti, mutta 

esimerkiksi Pajares (1992, 326) korostaa, että opettajien uskomusten tutkiminen 

on tarpeellinen ja arvokas kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapa, sillä 

asiaan perehtyneet tieteentekijät ovat löytäneet vahvan yhteyden opettajien 

kasvatuksellisten uskomusten ja heidän suunnittelutyönsä, päätöksenteon ja 

luokassa tapahtuvien käytäntöjen välillä.  

 

Ympäröivä maailma lähettää ihmisille jatkuvasti signaaleja ja yksilöiden 

kokemusten ja näkemysten pohjalta he tekevät johtopäätöksiä eri ilmiöistä ja 

niiden luonteesta. Yksilön subjektiivinen tieto, eli uskomukset, ovat näiden 

johtopäätösten sekoitus. Lisäksi ihmiset vertaavat uskomuksia uusiin 

kokemuksiin ja muiden uskomuksiin, jolloin uskomukset ovat jatkuvan arvioinnin 

alaisia ja saattavat muuttua. Uskomusjärjestelmäksi kutsutaan laajempaa 

subjektiivisen tiedon rakennelmaa, johon uudesti omaksutut uskomukset liittyvät. 

Uskomusjärjestelmä on siis yhdistelmä yksilön tiedostettuja ja tiedostamattomia 

uskomuksia, olettamuksia ja odotuksia. (Furinghetti & Pehkonen, 2002, 40) 

 

Pajares (1992) on koonnut yhteenvedon eri tutkijoiden hahmottelemista 

uskomusten määritelmistä. Sen mukaan uskomukset muodostuvat aikaisin ja 

ruokkivat itseään, ne ovat itsepintaisia jopa ollessaan ristiriidassa järjen, ajan, 

koulutuksen ja kokemuksen kanssa. Yksilöt kehittävät uskomusjärjestelmiä, jotka 

koostuvat kaikista kulttuurisesti välittyneistä uskomuksista, eli myös ympäröivällä 

yhteiskunnalla ja kulttuurisella kontekstilla on vaikutusta uskomuksiin.  

 

Ajatusprosessit voivat edeltää ja luoda uskomuksia, mutta uskomusten 

suodattava vaikutus seuloo, uudelleen määrittelee, vääristää tai uudistaa lopulta 

myöhempää ajattelua ja tiedonkäsittelyä. (Pajares, 1992) Uskomuksen 

luonteesta ja alkuperästä riippuen, jotkin uskomukset ovat hankalampia muuttaa. 

Uudet uskomukset ovat alttiimpia muutokselle kuin vanhat. Uskomusten muutos 

aikuisiässä on suhteellisen harvinainen ilmiö.  Yksilöt ovat taipuvaisia pitämään 

kiinni väärään tai puutteelliseen tietoon perustuvista uskomuksista jopa sen 

jälkeen, kun heille on esitetty tieteellisesti tosia selityksiä. Uskomukset 

vaikuttavat voimakkaasti yksilön näkemyksiin, mutta ne voivat olla epäluotettavia 

todellisuuden ohjenuorina. (Pajares, 1992). 
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3.4 Opettajien uskomukset 
 
Opettajat ovat Turnerin, Christensenin ja Meyerin (2009, 362) mukaan 

ymmärrettävästi keskittyneitä oppilaiden havaittavaan käyttäytymiseen 

oppitunneilla. Oppilaiden käyttäytymisellä, keskittymisellä, tehtävien tekemisellä, 

kyvykkyydellä ja sosiaalisella kompetenssilla onkin merkitystä siihen, miten 

oppitunti sujuu. Kuitenkin opettajien uskomukset näistä hyvistä 

oppimisympäristöistä eivät välttämättä sisällä uskomuksia siitä, mitä on 

vaikuttava oppiminen.  

 

Turnerin ym. (2009, 362) mukaan Prawat (1992) toteaa, että opettajien tietyt 

vahvat uskomukset opettamisesta ja oppimisesta hankaloittavat 

konstruktivistisen tai oppimiskeskeisen pedagogiikan omaksumista. Monella 

opettajalla on Prawatin mukaan taipumus nähdä sekä oppilas että opetussisältö 

muuttumattomana, vuorovaikutteisen ja muokattavan sijaan. Nämä opettajat ovat 

taipuvaisia uskomaan, että yksilölliset erot, kuten älykkyys, rajoittavat heidän 

kykyään toteuttaa opetussuunnitelmaa. Tästä johtuen opettajat uskovat 

joutuvansa sopeuttaa opetustyyliään tai -tahtiaan oppilaille sopivaksi.  Nuthall 

(Turnerin ym. 2009 mukaan, 362) esittää vastaavan uskomuksen, jonka mukaan 

saatetaan ajatella, että jos jokin asia opetetaan, eli selitetään tai demonstroidaan, 

se asia pitää tulla myös opituksi. Floden (Turnerin ym. 2009 mukaan, 362) väittää 

että, jos oppilas ei opi, ongelmana usein nähdään oppilaan riittämätön motivaatio, 

kyvykkyys tai sinnikkyys, eikä opettajan ohjaus. 

 

Opettajien uskomukset siitä, mikä on onnistunutta opetusta ja oppimista saattaa 

Turnerin ym. (2009, 363) mukaan johtaa toimintatapoihin, jotka keskittyvät vain 

oppitunneista suoriutumiseen. Opettajien uskomustutkimukset ovat näyttäneet, 

että opettajat eivät keskity selkeästi oppimiseen, vaan pikemminkin luokan 

toiminnan hallintaan ja oppitunnin loppuun saattamiseen. Fischlerin (Turnerin ym. 

2009 mukaan, 363) tutkimus aloittelevista fysiikan opettajista osoittaa, kuinka 

oppituntien suorittaminen on etusijalla. Kun oppituntien suunnitelmat eivät 

onnistuneet, opettaja keskittyi vain muutamaan oppilaaseen, jotka pystyivät 

antamaan oikeita vastauksia. Opettaja selitti tätä käytäntöä sillä, että hän halusi 
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edistyä ja että oppituntia oli tärkeä jatkaa ja tulla tiettyyn lopputulemaan, vaikka 

oppilaiden käyttäytyminen osoitti, etteivät he olleet ymmärtäneet. Oppilaiden 

käyttäytyminen ei nähty oppimisprosessin ongelmana, vaan opetusprosessin 

hidastamisena. Turner ym. (2009, 363) esittävät, että opettajien uskomukset 

oppimisesta nojautuvat vahvasti näkyviin, oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin 

todisteisiin, sen sijaan että oppilaiden ymmärtämisen tasoa arvioitaisiin.  

 

Turner ym. (2009, 364) liittävät myös opettajien odotukset oppilaista opettajien 

uskomusten yhteyteen. Opettajien odotukset oppilaista ja eriarvoinen kohtelu 

ovat yksi esimerkki siitä, miten opettajien uskomukset oppimisesta ja 

motivaatiosta vaikuttavat oppimistuloksiin.  Turnerin ym. (2009, 365) mukaan 

tutkimukset ovat jo vuosikymmenten ajan osoittaneet, että opettajilla on erilaisia 

odotuksia oppilaita kohtaan ja kohtelevat oppilaita eri tavoilla riippuen näkyvistä 

ja käyttäytymiseen liittyvistä todisteista, kuten rodusta, sukupuolesta, 

koulumenestyksestä ja sosiaaliluokasta.  

 

Myös opettajien uskomukset oppilaiden kyvykkyyden pysyvyydestä tai 

muokkautuvuudesta näyttää olevan opetuskäytäntöjen ennuste. Ne opettajat, 

jotka näkevät oppilaan kyvykkyyden olevan synnynnäistä, tapaavat käyttää 

menetelmiä, jotka korostavat erilaista suoriutumista, kuten kilpailua, julkisia 

palkintoja ja rangaistuksia. Ne opettajat taas, jotka uskovat älykkyyden ja 

kyvykkyyden olevan muokattavissa, käyttävät todennäköisesti monipuolisia 

oppimistehtäviä, joissa kaikilla oppilailla nähdään olevan kyvykkyyttä, harvan 

valitun älykkääksi uskotun oppilaan sijaan. Nämä opettajien uskomukset 

älykkyyden pysyvyydestä ja muokkautuvuudesta, sekä stereotypiat oppilaiden 

taustatekijöiden perusteella voivat olla oppimisen kannalta kaikista tuhoisampia. 

(Turner ym., 2009, 365) 

 
Matematiikan opettajien uskomuksia tutkinut Fulvia Furinghetti (1994) kutsuu 

opettajien käsityksiä hyvästä matematiikan opettamisesta kokoelmaksi erilaisia 

uskomuksia, johon kuuluvat uskomukset oppilaiden luonteesta, matematiikan 

luonteesta, yhteiskunnan odotuksista ja tarkoituksenmukaisesta pedagogiikasta. 

Furinghettin ja Pehkosen (2002) mukaan opettajien uskomukset hyvästä 

matematiikan opetuksesta ovat niin syvälle juurtuneita, etteivät uudistukset, 
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kuten opetussuunnitelmien muutokset tai uudet materiaalit voi vaikuttaa niihin. 

Pakotettuina opetussuunnitelmauudistuksiin opettajat saattavat sovittaa joitakin 

ideoita omaan vanhaan opetustyyliinsä tai tulkitsemalla omaa opetustaan uudella 

tavalla.  

 

Opettajien ilmaisemien uskomusten ja opetuskäytäntöjen välillä näyttäisi jopa 

olevan huomattavia kuiluja. Näitä ristiriitoja opettajien itse ilmaisemien, yleisesti 

hyväksyttyjen uskomusten ja käytännössä ilmenevien uskomusten välillä 

Furinghetti (1996) kutsuu kummituksiksi luokkahuoneessa, eli piilotetuiksi 

uskomuksiksi. Yksilöt eivät aina ole tietoisia uskomuksistaan, joten uskomuksia 

on tarkasteltava tietoisina ja tiedostamattomina. Lisäksi yksilö saattaa piilotella 

uskomuksiaan ulkopuoliselta tarkastelulta siinä pelossa, etteivät ne vastaa 

jonkun ulkopuolisen odotuksia. 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 
 

Tässä luvussa määrittelen tutkimustani ohjaavat tutkimuskysymykset, jotka 

muotoilen aineiston ja teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Analyysimenetelmien 

yhteydessä kuvaan analyysiprosessiani käytännössä luokittelutaulukon ja 

ajatuskartan avulla. Lopuksi pohdin tutkimuksen eettisiä näkökulmia ja 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. 

  

4.1 Tutkimuskysymykset ja aineisto 
 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää opettajien uskomuksia kestävyyden 

opettamisesta kotitalousopetuksessa ja tapoja, joilla uskomukset ohjaavat 

kotitalousopettajien toimijuutta kestävyyskasvattajina. Tutkimuskysymykseni 

ovat: 

 

1. Millaisia uskomuksia kotitalousopettajilla on kestävyyden opettamisesta 

kotitaloudessa? 

2. Miten uskomukset ohjaavat kotitalousopettajien toimijuutta opettaa 

kestävyyttä? 

 

Tutkimani aineisto koostuu kotitalouden aineenopettajien haastatteluista, jotka on 

kerätty vuonna 2020 osana Sus-LIFE-tutkimushanketta. Litteroitu aineisto on 

anonymisoitu, mutta sisältää vastaajien taustatietoina opetuskokemuksen 

perusopetuksessa vuosina. Haastateltavia tavoiteltiin lähettämällä tutkimuskutsu 

sähköposteilla Kotitalousopettajien liiton paikallisyhdistyksille, joita pyydettiin 

välittämään kutsu jäsenilleen sekä Kotitalousopettajien liiton jäsenten Facebook-

ryhmän kautta. Kolmetoista opettajaa ilmoitti halukkuutensa osallistua 

haastatteluun ja heitä haastateltiin kevään ja kesän 2020 aikana. 

Puolistrukturoidut haastattelut vaihtelevat pituuksiltaan 33 ja 82 minuutin välillä. 

Niissä kotitalousopettajilta on kysytty heidän käsityksiään kestävyyden 

määritelmästä, kestävyyden opettamisesta kotitaloudessa ja 

opetusmenetelmistä, joita he käyttävät opetuksessa.  
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4.2 Tutkimusote 
 

Lähtökohta tutkimukselleni on käyttööni saamani laadullinen kotitalousopettajien 

haastatteluaineisto. Alasuutari toteaa, että tutkimuksessa pyritään aina 

menemään havaintojen taakse, eli asioita ei oteta sellaisina kuin miltä ne 

näyttävät. Se ei kuitenkaan tarkoita, että haastateltavien puheiden ei uskottaisi 

olevan totuudenmukaisia. (Alasuutari, 2011, 81) Empiirisen tutkimuksen 

havaintoja ei esitetä tuloksina, vaan pikemminkin johtolankoina, jotka 

johdattelevat tutkijaa tuloksiin. Näitä johtolankoja tarkastellaan teoreettisen 

viitekehyksen näkökulmasta. (Alasuutari, 2011, 79) Pyrin tutkimuksessani 

pääsemään nimenomaan kotitalousopettajien puheesta tekemieni havaintojen 

taakse, ja tarkastelen niitä teoreettisen viitekehyksen, eli kestävyyden, opettajan 

toimijuuden ja uskomusten näkökulmasta.  

 

Uskomusten tutkiminen vaatii tutkijalta aineiston tulkintaa pintaa syvemmältä. 

Pajares (1992) toteaa, että perustellut päätelmät tutkittavien uskomuksista 

vaativat arviointia siitä, mitä tutkittavat sanovat, aikovat ja tekevät. Uskomusten 

perustellussa ja laadukkaassa tutkimisessa on otettava huomioon opettajien 

verbaaliset ilmaukset, tottumukset ja opetustavat. Myös uskomusten 

kontekstisidonnaisuus on olennaista ottaa huomioon niitä tutkittaessa. 

Kontekstisidonnaisuutta tukee Biestan ja kumppaneiden (2015b) toimijuuden 

kolmiulotteinen malli, jossa otetaan huomioon ajallinen konteksti sekä 

kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti, jossa opettajan toimijuus syntyy.  

 

Laadullisen tutkimuksen keskeinen tutkimuskohde on lähes aina muodoltaan 

kieltä ja inhimillistä kommunikaatiota. Vaikka kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa ei tutkita kieltä sinänsä, tutkija on kiinnostunut siitä, miten kieltä 

käytetään ja mitä sillä kuvataan ja kerrotaan. (Eskola & Suoranta, 2001, 142) 

Konstruktionistisen kielikäsityksen mukaan ilmaisun totuudellisuudella ei ole 

merkitystä, sillä käsityksen mukaan totuuteen sinänsä ei ole pääsyä. 
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4.3 Tutkimusmenetelmät 
 

Käytin tutkimuksessani sisällönanalyysin ja temaattisen analyysin yhdistelmää. 

Aloitin aineiston analyysityön koodauksella, jonka lähtökohtana käytin Biestan, 

Priestleyn ja Robinsonin (2015) toimijuuden mallin ulottuvuuksia ja merkitsin 

aineistosta värikoodein samojen ulottuvuuksien alle sopivat katkelmat. Kuvio 2 

osoittaa, miten havainnot aineistosta jakautuvat toimijuuden mallin eri 

ulottuvuuksiin. Koodaamisen tuloksena havaitsin, että kulttuurisen ulottuvuuden 

teemaan asettui enemmistö aineistositaateista. Koodauksen tuloksena sain 

analyyttisemman näkemyksen siitä, miten kulttuurisen ulottuvuuden alle 

sijoittuvien uskomusten kategoriat jäsentyivät. Toimijuuden kolmiulotteisen mallin 

luonne kuitenkin antaa mahdollisuuden huomioida muidenkin kuin kulttuurisen 

ulottuvuuden alle sijoittuvien teemojen huomioimista analyysissä, sillä kaikki 

ulottuvuudet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

 

 
Kuvio 2. Aineistohavainnot toimijuuden kolmiulotteisen mallin mukaan 
 

Aineiston koodausta käytin varsinaisen analyysin helpottajana. Suuren 

aineistomäärään tutustuminen, sen käsittely ja ylipäätään tutkimuskohteen 

määritteleminen helpottui, kun sain aineiston järjestettyä uudelleen koodien 

avulla. Koodaus toimi vain lähtökohtana varsinaisen analyysin tekemiselle ja 

alustavana aineiston järjestämisen välineenä. Ulla-Maija Salo (2015, s. 166) 
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onkin kritisoinut sisällönanalyysiä ja koodausta, sillä uudelleenjärjestetty aineisto 

ei vielä itsestään ole tulos. Koodaamisella on Salon mukaan taipumus 

etäännyttää tutkija aineiston ainutkertaisuudesta ja monimuotoisuudesta.  

 

Koodauksen tuloksena palasin teoreettisen viitekehyksen täydentämiseen 

opettajan uskomuksista tehdyllä aiemmalla teoriatiedolla ja tutkimuksilla. 

Viitekehyksen täydentäminen loi sitä tietopohjaa, jonka avulla jatkoin 

varsinaiseen lopulliseen aineistonanalyysiin, jossa käytin temaattista analyysiä. 

Temaattinen analyysi vaikuttaa melko samanlaiselta kuin paljon käytetty 

sisällönanalyysi, koska sitä ei lähtökohtaisesti ohjaa mikään tietty teoria tai 

epistemologia, mutta siihen voidaan soveltaa monenlaisia lähtökohtia. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 140–141)  

 

Braun ja Clarke (2006) ovat psykologian tutkimuskentällä pyrkineet 

täsmentämään temaattisen analyysin määritelmää ja käyttöä. He toteavat, että 

temaattinen analyysi on metodi, jolla tunnistetaan, analysoidaan ja raportoidaan 

aineiston sisällä esiintyviä teemoja. Aineiston järjestelyn ja kuvaamisen lisäksi 

temaattisen analyysin keinoin on mahdollista tehdä monipuolisia tulkintoja 

aineistosta. (Braun & Clarke, 2006, 79)  

 
Lausuma 
 

Pelkistetty ilmaus Alateema Pääteema 

”jos puhutaan jostakin 
ilmastonmuutoksesta ja muista 
semmosista käsitteistä mitä paljon 
on, ja sitten kun puhutaan myös 
ilmastoahdistuksesta ja muista, 
miten sitä sitten semmoista 
käsittelee niin ettei ahdistus 
lisäänny.” (T9)  

”se kuitenkin pitäis olla sellaista 
tietoa et se ei oo mitenkään 
provosoivaa tai ykspuolista tai 
jotenkin manipuloivaa.” (T9) 

”tässähän on tietyl taval se haaste 
aina että sä et voi suoraansanoo et 
”lopeta se perjantaipaitojen 
ostaminen”, siis tiäksä jotenki sillee 
et ”älä osta vaan huvikses”. Ei voi 
kuitenkaa syyllistää, mut sit mun 
mielest pitää pystyy kuitenki sillee 
sanomaan napakasti että ”tässä ei 
oo mitään järkee”.(T8)  

  

Kestävyys on 
kiistanalainen aihe, 
jota pitää käsitellä 
hienovaraisesti  

Kestävyyden 
opettaminen ei saa 
olla moralisoivaa tai 
manipuloivaa  

Kestävyydestä pitää 
puhua positiiviseen 
sävyyn  

Kestävyys on aiheena 
politisoitunut ja 
opettaja ei halua tulla 
leimatuksi  

 

Kestävyys on 
kiistanalainen aihe 

 

Uskomukset 
kestävyydestä 

Taulukko 1. Teemojen muodostaminen havaintoyksiköistä 
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Tärkeä kysymys teemojen muodostamisessa on päättää, mikä lasketaan 

teemaksi tai tarpeeksi toistuvaksi aiheeksi aineistossa. Braun ja Clarke (2006, 

82) huomauttavat, ettei laadullisessa aineistossa kuitenkaan ole tärkeintä, kuinka 

monta kertaa tietty teema havaitaan aineistossa, vaan se, kiteyttääkö havainto 

jotakin erityisen olennaista suhteessa tutkimuskysymykseen. Tässä kohtaa 

vaaditaan tutkijan arviointikykyä ja päätöksentekoa teemojen määrittelyssä. 

Taulukossa 1 on esimerkki teemojen muodostumisesta alkuperäisistä 

aineistohavainnoista. Kysymykset, joita olen tutkijana aineistosta poimimiltani 

lausumilta kysynyt ovat: ”Mistä uskomuksesta lausumassa on kyse” ja ”Mihin 

uskomus kohdistuu?” Analyysin tuloksena johdin aineistosta neljä teemaa, joiden 

alle tulokset sijoittuvat.  

 

Keskeisiksi havainnoiksi aineistosta nostin tunnistamani opettajien uskomukset. 

Esiin nostamani uskomukset taas jakautuivat neljään teemaan, sen perusteella, 

mihin uskomukset kohdistuivat ja mitä aihetta ne käsittelivät. Neljäksi teemaksi 

muodostuivat täten uskomukset, jotka koskevat kotitalousoppiaineen luonnetta, 

uskomukset oppilaista, uskomukset opettamistyöstä ja kestävyyden luonnetta 

ilmiönä koskevat uskomukset. Kuvio 3 havainnollistaa, miten neljä pääteemaa 

ovat toisaalta omia erillisiä kokonaisuuksia, mutta myös vuorovaikutuksessa 

toisiinsa. 

 

  
Kuvio 3. Tutkimuksen pääteemat ja alateemat jaoteltuna 
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Tutkijan päätöksiin kuuluu myös se, millä tulkinnan tasolla teemoja 

muodostetaan, eli perustuvatko tulkinnat semanttisiin vai latentteihin 

havaintoihin. Semanttisella lähestymistavalla tarkoitetaan sitä, että teemoja 

tunnistetaan aineistosta eksplisiittisten tai pinnallisten merkitysten kautta. Tutkija 

ei siis mene aineistotekstin tai puheen taakse. Latentilla, eli piilevällä, tulkinnan 

tasolla taas tutkija tulkitsee aineistoa semanttisen sisällön takaa, ja tunnistaa 

havaintojen taustalla olevia ideoita, oletuksia, käsityksiä ja ideologioita. Kun 

tulkinnat tehdään latentilla, piilomerkitysten tasolla, jo itse teemojen kehittäminen 

vaatii tulkintaa ja niiden pohjalta tehty analyysi on jo teoretisoitua eikä vain 

aineiston kuvailua. (Braun & Clarke, 2006, 84) 

 

Analysoidessani kotitalousopettajien haastattelutekstejä olen käyttänyt latenttia 

tulkintaa, sillä tutkimieni uskomusten tunnistaminen aineistosta vaatii sen taakse 

menemistä, mitä kotitalousopettajat haastatteluissa sanovat. Opettajilta ei ole 

haastatteluissa kysytty, minkälaisia uskomuksia heillä on, vaan uskomukset ovat 

niitä taustalla vaikuttavia, piileviä käsityksiä ja oletuksia, joita opettajilla on. 

Käytännössä analyysi on se, mitä tapahtui, kun pelkistin havaintoyksikön, eli 

aineistokatkelman ja nimesin teeman. Lopulta järjestin aineiston temaattisen 

analyysin neljä pääteemaa tulosten raportointiluvun otsikoiksi, jotta analyysin 

tuloksena syntyneet teemat ilmenevät myös johdonmukaisesti tulostekstissä.
  

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettinen arviointi 
 
 
Koska haastateltavia on tavoitettu avoimilla haastattelupyynnöillä Facebook-

ryhmissä, joissa kohdeyleisönä ovat kotitalousopettajat, on syytä arvella, että 

haastattelupyyntöön vastanneet vapaaehtoiset ovat henkilöitä, jotka ovat jo 

lähtökohtaisesti motivoituneita vastaamaan kestävää kotitalousopetusta 

koskevaan haastatteluun ja kiinnostuneita kestävyyden aihepiiristä. On siis 

selvää, ettei kerätty aineisto edusta kaikkia suomalaisia kotitalousopettajia, vaan 

haastateltujen joukkoa on pidettävä näytteenä koko todellisuudesta.  

 

Haastatellut kotitalousopettajat edustavat kuitenkin verrattain pientä ja erityistä 

kohderyhmää. Suomalaisia kotitalousopettajia on verrattuna esimerkiksi 
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luokanopettajiin vain murto-osa, joten haastateltujen nimettömyys ja 

tunnistamattomuus ovat erityisen tärkeää varmistaa osana tutkimuksen 

eettisyyttä. Eskola ja Suoranta (2001, 56) toteavatkin, että aineiston 

tietojenkäsittelyssä kaksi keskeistä käsitettä ovat luottamuksellisuus ja 

anonymiteetti.  

 

Tutkittavien henkilöllisyyden paljastuminen on tehtävä mahdollisimman 

vaikeaksi. Tässä tutkimuksessa haastateltujen opettajien kaikki tunnistetiedot on 

poistettu, eli anonymiteetti toteutuu sen osalta. Litteroiduissa haastatteluissa on 

kuitenkin monia piirteitä, joista olisi mahdollista päätellä opettajien työpaikat tai 

alueet, joissa ne sijaitsevat. Tämän takia onkin erityisen tärkeää valita ja muokata 

aineisto-otteita tutkimustekstiin niin, ettei niistä voi päätellä tunnistettavia tietoja.  

 

Tutkijana olen osa tutkittavaa kohderyhmää ja onkin tärkeä huomata, että vaikka 

tutkimuksen ajatellaan olevan objektiivista ja neutraalia, on tutkijalla aina tietty 

subjektiasema etenkin laadullisessa tutkimuksessa. Tutkijan omat käsitykset, 

arvot ja ennakko-oletukset toimivat suodattimena, jonka läpi aineistoa tulkitaan.   
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5 Kotitalousopettajien uskomukset kestävyys-
kasvatuksesta 

 
 
Tässä luvussa esitän analyysin tulokset. Ne jakautuvat neljään pääteemaan, 

jotka käsittelevät opettajien uskomuksia kotitalousoppiaineesta, oppilaista, 

opettamisesta ja kestävyyden luonteesta. Seuraavissa alaluvuissa avaan 

tutkimustuloksiani laajemmin ja teoreettiseen viitekehykseen reflektoiden.   

 

5.1 Uskomukset kotitaloudesta: merkityksellisyys ja vähättely 
 
Kotitalousoppiaineeseen liitettyjä uskomuksia tarkastellaan opettajan omien 

opetettavaan aineeseensa liitettyjen uskomusten näkökulmasta. Haastatteluista 

voitiin tulkita, että kotitalousopettajat ovat vakuuttuneita oppiaineensa 

vaikutusmahdollisuuksista ja kestävyyden aiheiden keskeisyydestä 

oppiaineessa. Toisaalta taas haastatteluista ilmeni ympäristöstä kumpuavia 

uskomuksia oppiaineen oletetuista sisällöistä ja arvostuksen puutetta. lukijalle:  
 
Kotitalous vaikuttavana oppiaineena 
 
 
Kuten tämän tutkimuksen viitekehyksessä on tuotu ilmi, kotitalous on 

oppiaineena ja tieteenalana moniulotteinen ja käytännönläheinen. 

Kotitalousopettajilla oli selkeä näkemys siitä, mihin oppiaineella pitäisi pyrkiä. 

Kotitalouden tavoitteina opettajat pitivät oppilaiden ymmärrystä omien 

toimintatapojen vaikutuksesta ympäristöön ja kestävien elämäntapojen 

omaksumista.  

 
Kyllä, se lähtökohtainen tavoite pitäisi olla se että, kotitalousopetuksella saataisiin 
se oppilas ymmärtämään just ne syy-seuraussuhteet, että ”kun minä valitsen näin, 
nii se tarkoittaa kestävyyden kannalta näin”. Sehän olisi tietysti parasta, että ne 
vakiintuisi osaksi hänen toimintaansa. (T8) 

 
Kotitaloudella nähtiin olevan mahdollisuuksia vaikuttaa paitsi oppilaiden kestäviin 

valintoihin, myös oppiaineen merkitystä laajemmassa, ihmiskunnan 

selviytymisen, kontekstissa korostettiin.  

 
Mun mielestä kaikki opettaminen on tai vähintään pitäisi olla kestävyyden 
opettamista, ihan kaikessa, sen pitäis olla läsnä. Ihmisrotuna meidän tavoitteena 
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pitää olla pyrkimys kestävyyteen, et meidän elämä täällä maapallolla voi jollain 
tavalla jatkua. (T10) 

 
Biestan ym. (2015b) toimijuuden toteutumisen kolmiulotteisessa mallissa 

projektiivinen ulottuvuus koskee opettajien tulevaisuuteen tähtääviä pyrkimyksiä, 

jotka koskevat sekä lyhyen aikavälin pyrkimyksiä, kuten oppilaiden kestävien 

työtapojen omaksumista oppitunneilla ja kotona, että kauemmas tulevaisuuteen 

tähtäävistä pyrkimyksistä, kuten ihmiskunnan ja maapallon selviytymiseen. 

Kotitalousopettajan ammatti nähtiin vaikutusvaltaisena nimenomaan kestävän 

elämäntyylin edistämisessä  

 
Kyllä mä teen tätä työtä sen takia, että mä voin vaikuttaa niihin tulevaisuuden 
aikuisiin ja heidän tottumuksiin. Arjen tottumuksiin, perinteisiin. Ja ihan valintoihin 
ja kaikkeen. Sen takia mä ainakin olen tähän lähtenyt. (T3) 

 
Edellä siteerattu opettaja kokee siis, että hänellä on työnsä kautta aito 

vaikutusmahdollisuus oppilaidensa kestävän elämäntavan edistämiseen ja se on 

myös syy ammatinvalinnalle. Opettajilla siis oli uskomus oman työnsä 

vaikuttavuudesta ja merkityksestä kestävyyden edistämisessä ja oppilaiden 

kestävän elämäntavan edesauttamisessa.  
 

Kotitaloutta ympäröivät uskomukset ja arvostukset 
 

Kotitaloutta leimaava arvostuksen puute ja oppiainetta ympäröivät myytit 

heijastuivat kuitenkin lähes kaikkien haastateltujen puheessa. Erityisesti 

julkisuudessa aika ajoin noussut keskustelu ilmasto-oppiaineen lisäämisestä 

peruskouluun harmitti kotitalousopettajia ja toi esiin kotitalouden aliarvostuksen 

ja yleisen tiedonpuutteen oppiaineen sisällöstä. Tiedon ja arvostuksen puute ei 

kuitenkaan tullut vain julkisessa keskustelussa ilmi, vaan myös oppilaiden, kotien 

ja opettajakollegoiden kerrottiin käsittävän kotitalousopetuksen sisältöä 

yksipuolisesti ruoanvalmistamisena.  

 
Hirveen tärkeä pointti olisi se, että miten sitä saa näkyväks niin ihan siellä koulun 
tasolla, koska koulun tasollakin muut opettajat, mä väitän että 80 prosenttia ainakin 
muista opettajista ajattelee että siellä me vaan kokkaillaan. (T6) 

 
Gisslevikin, Wernerssonin ja Larssonin (2018) tutkimuksen ruotsalaisten 

kotitalousopettajien kokemus arvostuksen puutteesta opettajayhteisössä siis 

toistui myös suomalaisten kotitalousopettajien kohdalla. Oppiaineen arvostuksen 
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puute ja vääristyneet käsitykset oppiaineen sisällöstä heijastuivat esimerkiksi 

oppiaineelle varatuissa resursseissa:  
 

Kun me ei olla vaan kokkikoulu mikä edelleen tulee tosi useasti se että, mihin te 
tarvitsette jotain tietokoneita kun te vaan kokkaatte. (T11) 

 
Tulokset antavat hyvän esimerkin siitä, miten opettajan toimijuus toteutuu 

ympäröivän kontekstin ehdoilla.  

 
5.2 Valveutuneet, ahdistuneet ja välinpitämättömät: 

uskomuksia oppilaista 
 
Kotitalousopettajien uskomukset oppilaista jakautuivat analyysin tuloksena 

kahteen alateemaan. Erityisesti peruskoulun 7.-luokkalaisia koskevat 

uskomukset liittyivät oppilaiden kehitystasoon ja kestävyyden aiheiden 

monimutkaisuuteen. Toisessa alateemassa taas tarkastellaan opettajien 

uskomuksia oppilaiden erilaisista suhtautumisista kestävyyteen. Oppilaiden 

uskottiin olevan kestävyyden suhteen joko valveutuneita tai välinpitämättömiä. 

 
Pienet seiskaluokkalaiset 
 
 
Opettajien haastatteluista nostin esiin erilaisia uskomuksia, joita 

kotitalousopettajilla oli oppilaistaan. Kaikille pakollista kotitaloutta opetetaan 

peruskoulun seitsemännellä luokalla ja haastatteluissa kävikin ilmi useasti 

opettajien puheenvuoroja siitä, mitkä kestävyyden aiheet ovat 

seitsemäsluokkalaisille sopivia ja mitkä aiheet koettiin heille liian vaikeiksi. 

Opettajat kertoivat muun muassa jättävänsä käyttämättä tiettyjä kestävyyden 

käsitteitä siinä uskossa, että ne ovat seitsemäsluokkalaisille liian haastavia.  

 
Oon huomannut, että se jää aika irralliseksi niille, ne on vielä niin pieniä, 
seiskaluokkalaiset. (T12) 

 
Peruskoulun pakollisessa kotitaloudessa opettajat kertoivat pääpainon olevan 

perustaitojen oppimisessa ja käytännön työskentelyssä. Kestävyyteen liittyvien 

abstraktien käsitteiden uskottiin olevan haastavia nuorimmille peruskoululaisille, 

ja kestävyyden ilmenevän pääasiassa kestävissä työtavoissa opetuksessa.  
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Ehkä jos kotitaloutta olisi kaikille yhteisenä myös kasilla tai ysillä. 
Seiskaluokkalaisilla menee tosi paljon aikaa sellaiseen, että harjoitellaan ihan 
semmosta olemista, kun ne on tullut yläasteelle. Aika paljon on käytösasioita mitä 
pitää harjoitella. Toki niiden kautta voi näitä teemoja käydä läpi, kun ne hakee sitä 
omaa rooliaan. Monella se seiskaluokka menee palloiluun niin sanotusti. Eikä ne 
oo kauhean kypsiä siinä vaiheessa juuri miettimään mitään. (T4) 

 
Kaikille yhteisen kotitalouden rajoittuminen seitsemännelle luokalle sai opettajat 

kokemaan toimijuuden rajallisuutta siinä mielessä, että kestävyyden uskottiin 

olevan abstraktina ja monimutkaisena aiheena liian haastava nuorille oppilaille. 

puhuttaessa. Koska oppilaiden ei uskota olevan ”kauhean kypsiä miettimään 

mitään”, jää kriittiseen ajatteluun kannustaminen opetuksessa pieneen rooliin ja 

oppituntien painottuvan käytännön töiden suorittamiseen. 

Seitsemäsluokkalaisten tapauksessa ilmenee toimijuuden mallin tulevaisuuteen 

orientoitunut ulottuvuus, mutta toisin kuin edellisessä luvussa, tässä nähdään, 

miten lyhyen tähtäimen tulevaisuusorientaatiot painottuvat. Seitsemännen 

luokan oppilaiden taitotaso ja kypsyys saa opettajat keskittymään oppitunnista 

suoriutumiseen ja toiminnan hallitsemiseen. Kestävyyskasvatuksen vaatima 

reflektion ja ajattelun tukeminen uhkaa jäädä käytännöntaitojen opettelun 

jalkoihin kaikille yhteisessä kotitalousopetuksessa. 

 
Välinpitämättömät ja tiedostavat oppilaat 
 
 
Osa haastatelluista opettajista ilmaisi havainneensa oppilaissa eroja siinä, miten 

kestävät toimintatavat olivat sisäistettyjä. He olivat todenneet huomattavia eroja 

oppilaiden lähtökohtaisissa taidoissa ja tiedoissa. Opettajien 

haastatteluvastauksista on havaittavissa erottelu kestävistä toimintatavoista 

välinpitämättömiin ja tiedostaviin oppilaisiin. Käsitykset oppilaiden 

välinpitämättömyydestä ja valveutuneisuudesta muodostettiin erään opettajan 

puheenvuoron perusteella näkyviin, oppilaiden käyttäytymisen liittyviin 

todisteisiin pohjautuen. 
 
 
Kyllähän tuolla oppilaissa näkee sen, että osa on tosi tiedostavia jo lähtökohtaisesti 
kun ne tulee tunneille. Jos tehdään ruokaa ja niillä tölkki menee tyhjäksi, niin ne 
heti tietää mitä sille tehdään. Kun taas sitten osa ei yhtään, sieltä biojätteestä ongin 
sitten tunnin jälkeen peltitölkit ja muovipussit. (T9) 

 



 33 

 
 
On sellaisia, jotka on kauhean ahdistuneita ilmastosta, ja sitten on tää ”hällä väliä” 
että ”me ollaan pieni Suomi, ei meidän tarvitse”. (T1) 

 
Siinä on vähän ehkä semmoisia ääripäitä. Nyt samalla on lisääntynyt, mikä on 
huolestuttava ilmiö, tätä on tosi kurja sanoa, mutta oppilaiden itsekkyys ja 
välinpitämättömyys. Meillä on asiat niin älyttömän hyvin ja siellä kotonakin on 
paljon kaikkea, niin ei tarvitse oikein välittää. Se aiheuttaa sen ristiriidan sen 
kanssa, että kun puhutaankin koulussa ihan hirveästi globaaliasioista ja 
ilmastonmuutoksesta ja siitä että tämä purkki ja toi pitäisi kierrättää, ja joku sanoo 
sitten että no meillä pistetään kaikki samaan. Sitä aina vähän tuntuu, että taistelee 
tuulimyllyjä vastaan. (T7) 
 

 
Toisaalta sama opettaja (T7) kertoo yhä valveutuneemmista oppilaista, joille 

kestävyyden periaatteet ovat tuttuja: 
 

Onhan nämä mun mielestä jollakin tavalla näitten kaikkien asioiden suhteen 
valveutuneempia. Kun mietitään vuosia tai vuosikymmeniä taaksepäin, niin jollakin 
tavalla se käsitys tästä meidän yhteisestä maapallosta on nyt lisääntynyt. Ja se 
jossain yhteyksissä siellä arjessakin sitten ilmenee onneksi. Ja valppaita ovat, 
saavat minutkin kiinni välillä jostakin [naurahtaa]. Ne tekee tosi tiukkoja kysymyksiä 
just että ”mistä toi meidän broileri on peräisin?” (T7) 

 
 
Valveutuneiksi uskottujen oppilaiden opettaminen vahvisti kotitalousopettajien 

toimijuutta käsitellä kestävyyttä oppitunneilla syvällisesti ja moniulotteisesti, kun 

taas välinpitämättömiksi uskottujen oppilaiden kanssa kestävyyskeskustelu 

koettiin ”taisteluksi tuulimyllyjä vastaan”. Turner ym. (2009) ovat kirjoittaneet 

opettajien ennakko-oletuksista oppilaita kohtaan ja miten uskomukset oppilaista 

usein perustuvat käyttäytymiseen liittyviin todisteisiin. Tämän tutkimuksen 

aineistossa opettajien uskomukset oppilaista perustuivat oppilaiden puutteellisiin 

taitoihin kotitalousopetuksessa, kuten roskien lajitteluun tai heidän asenteisiinsa 

kestävien työtapojen tärkeydestä. Uskomukset oppilaista voivat olla erityisen 

haitallisia, jos ne vaikuttavat siihen, miten opettajat kohtelevat oppilaita niiden 

perusteella, etenkin jos negatiiviset uskomukset oppilaiden kyvyistä liittyvät 

sosioekonomiseen tai etniseen taustaan. (Turner, 2009, 365)  
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5.3 Opetuksen uskomukset: kestävyyden integrointi, 
ruuanvalmistus ja ”paasaaminen” 

 

Kolmannessa teemassa tarkastellaan kotitalousopettajien uskomuksia 

kestävyyden opettamisesta. Analyysin tulokset osoittivat, että osa opettajista 

sisällyttää aktiivisesti kestävyyden teemoja kotitalousopetukseen, kun taas osa 

uskoo kestävyyden aiheiden kulkevan opetuksessa luonnostaan mukana. 

Ruoanvalmistuksen priorisointi on aihe, johon haastatellut opettajat myös ottivat 

kantaa. Toisaalta ruoanvalmistuksen ensisijaisuutta kotitalousopetuksessa 

kritisoitiin, kun taas toisaalta ruoanvalmistuksen vähentämistä opetuksessa 

pidettiin haasteellisena. Kolmantena kotitalousopetusta koskevien uskomusten 

alateemana tarkastellaan materiaalisen ympäristön toimintaa ohjaavaa 

luonnetta. Etäopetukseen siirtynyt kotitalousopetus muuttui varsin radikaalisti 

keväällä 2020, ja olosuhteet toivat esiin uskomuksia, jotka liittyvät kotitalouden 

opetustiloihin ja -materiaaleihin. 
 
Ruoanvalmistuksen ja teoriatiedon erillisyys 
 
Kestävyyden opettamisesta haastatellut opettajat olivat sitä mieltä, että 

kestävyyden aiheet kuuluvat olennaisesti kotitalousoppiaineeseen ja niitä 

käsitellään oppitunneilla haastateltujen opettajien mukaan käytännön 

työskentelyn eli ruoanvalmistuksen lomassa. Opettajat luettelivat oppituntien 

kestäviä käytäntöjä ja useimmat painottivat kestävyyden ilmenevän 

kotitaloudessa työtavoissa, kuten jätteiden lajittelussa, vedenkäytössä, 

ruokahävikin välttämisessä ja vaatehuollossa. Konkreettista toimintaa 

oppitunneilla opettajat painottivat erityisen paljon. 
 
Ei tässä itsekään normiarjessa ja työssä aina edes tajua, kuinka paljon sitä oikeasti 
opettaakaan kestävyydestä ylipäätään kaikista asioista, mutta kun ne tulee niin 
siinä, ne kuuluu sen oppiaineen sisälle niin vahvasti (T11) 

 
Kestävyysteema kulkee kotitaloudessa mukana opettajien haastattelujen 

perusteella kuin huomaamatta ja ikään kuin siinä sivussa.  
 
Mä huomasin kun mä opetin vaatehuollon kokonaisuutta, nyt keväällä, niin mä 
huomaamattani ujutin sinne kyllä esimerkiksi pesuainetietoutta, mitkä ei kuormita 
ympäristöä ja sitä et pestään täysin koneellisia ja sähkönkulutukseen liittyvää ja 
muuta. (T6) 
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Kestävyyden periaatteet olivat opettajien mukaan kaikessa toiminnassa mukana 

ja oppiaineeseen sisäänrakennettu. Vaikka kestävän elämäntavan periaatteet 

osuvat hyvin kotitalousopetuksessa toteutettuihin työtapoihin ja oppiaineen 

perusperiaatteisiin, on silti kyseenalaistettava, tuleeko kestävyyttä eksplisiittisesti 

korostettua, kun sen uskotaan kuuluvan oppiaineeseen luonnostaan. 

 
Just se semmoinen rytmittäminen ja silloinhan sinne mahtuisi enemmänkin just 
esimerkiksi näitä kestävän kehityksen osa-alueita, siis että niitä pystyisi oikeasti 
tuomaan jotenkin muulla lailla ilmi, kun se että ne vaan livahtelee siellä vähän niin 
kuin automaattisesti. Mä ajattelen, että se tekeminen on hirveen tärkeätä, koska 
tekemällä oppii. (T6) 

 
Osa kotitalousopettajista kuitenkin ilmaisi turhautuneisuutta kotitalousoppituntien 

painottumisesta ruoanvalmistukseen: 
 
Nyt mä olen yrittänyt markkinoida tätä ajatusta, että ei ehkä tarvitsisi joka kerta 
tehdä ruokaa, joka tuntuu kauhean radikaalilta ajatukselta. Löydettäisiin sitä aikaa 
muuhunkin. (T10) 

 
Eräs opettaja kuvaili tuntemaansa ristiriitaa sen välillä, mitä hän opettaa 

kotitaloudessa ja mikä olisi hänen mielestään oikeasti tärkeää: 

 
Tätä (ilmastonmuutosta) ei voida enää estää, nyt voidaan vaan hidastaa ja mitä 
kaikkea pitää tehdä. Että ”ei vitsi et nyt on tilanne tämä ja mä olen menossa 
kouluun opettamaan seiskaluokkalaisille kinkkukiusausta”. Jotenkin siihen se 
kulminoitu että, ihanko oikeasti. Me opetetaan, jos sanoo kärjistetysti, ihan vääriä 
asioita. (T8) 

 
Joidenkin haastateltujen kotitalousopettajien puheenvuoroissa tavat, joilla omaa 

kestävyysopetusta kuvaillaan. Puheessa toistuvat verbit kuten ”paasaaminen”, 

”paapattaminen” ja ”jauhaminen”, kun eri opettajat kertovat, miten he 

kotitalousopetuksessa kertovat esimerkiksi ruokahävikistä ja kestävistä 

työtavoista: 
Mun oppilaatkin varmaan sen tunnustais, jos kysyis et kuinka paljon mä paasaan 
ruokahävikistä. (T11) 
 
Vaikka tää on ahdistavaa ja pelottavaa niille tää ilmastonmuutoksen jatkuva 
jauhaminen. (T1) 
 
Mä jaksan paapattaa siitä käsipaperista ja roskien lajittelusta ja just tästä, 
syömättömän ruoan hyödyntämisestä (T12) 
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Yksityiskohta puheessa on pieni, mutta paljastaa paljon: kotitalousopetuksen niin 

sanotun teoriaosuuden uskotaan olevan oppilaiden mielestä epäkiinnostavaa, 

ilmastonmuutoksesta ja kestävyydestä puhumisen kulunutta. 

 

Materiaalinen ympäristö opetuksen ohjaajana 
 

Fyysisten resurssien merkitys kotitalousopettajien toimijuuteen nousi 

analysoimastani aineistosta esiin poikkeuksellisella tavalla. Kevään 2020 

koronapandemian johdosta etäopetukseen siirtynyt perusopetus näytti, miten 

lähiopetuksessa toteutettu kotitalousopetus on kahlittu uskomukseen, että 

jokaisella oppitunnilla tulisi valmistaa ruokaa. Haastatellut opettajat käyttivät 

etäopetuksen aikana monipuolisia, oppilaslähtöisiä oppimistehtäviä ja 

hyödynsivät esimerkiksi audiovisuaalista opetusmateriaalia tavallista enemmän.  

 

Myös oppilaslähtöisyys korostui opettajien kertomuksissa etäopetuksesta. 

Kotitalouden aiheita oli konkreettisesti sovellettu oppilaiden omaan elämään ja 

omaan kotiin, kun kotitöitä ja ruuanvalmistusta oli pitänyt käytännössä tehdä 

omassa kodissa ja siellä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Yhden 

opettajan haastattelussa myös oppilaiden kulttuuriset taustat korostuivat 

etäopetuksen aikana, sillä oppilaat pystyivät soveltamaan kotitalouden tehtäviä 

oman kotikulttuurinsa mukaisiksi: 

 
Meidän koulussa on myös aika paljon maahanmuuttajataustaisia, ne saa tuoda 
niitä omia kulttuurisia perinteitään siellä kyllä esille, ja esimerkiksi tässä 
etäopetuksessa on saanut tosi paljon tehdä vapaavalintaisia kotitöitä niin aika moni 
on tehnyt sitten sen oman kantakulttuurin ruokia ja muuta mitä harvemmin pääsisi 
toteuttamaan itse luokkatilanteessa. (T5) 

 
Etäopetukseen siirtynyt kotitalousopetus mahdollisti oppilaslähtöisen oppimisen, 

kun oppilaiden kotona toteutetut tehtävät mukautuivat kodin kulttuuriin ja 

resursseihin. Opettajat kertoivat haastatteluissa, että tiettyihin sisältöalueisiin, 

kuten kuluttajuuteen on pystytty syventymään jopa paremmin etäkoulun aikana. 

Seuraavien sitaattien kaksi opettajaa olivat antaneet oppilailleen tehtäväksi 

katsoa pikamuotia käsittelevä dokumentti: 

 
Seiskojen kanssa sen jälkeen kun oltiin käyty näitä kaikkia muita yleistä 
kuluttamiseen liittyviä asioita nyt tässä etäjaksolla ja eettistä kuluttamista, niitten 
kansa me katsottiin se ensimmäinen jakso, että pääsisi vähän sinne tuotteitten 
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alkupäähän. En tiedä oisko muuten tullu jos ei ois ollu nyt tätä etäjaksoo, mutta 
kun piti jotenkin semmosia kiinnostavia ja konkreettisia esimerkkejä saada 
oppilaille niin tän etäjakson myötä tuli etsittyä ton tyyppisiä materiaaleja, enhän mä 
muuten yhtä tuntia käyttäisi kotitalousopetuksesta siihen että katsottaisiin jotain 
ohjelmaa (T6) 
 
Nyt Ylellä on tullut se Verta, hikeä ja t-paitoja, ollaan me aikaisemminkin puhuttu, 
mutta nyt ollaan vielä katsottu ja pohdittu enemmän vaatteen ja puuvillan reittiä. 
Onko mitään järkeä et te ostatte viidellä eurolla t-paidan Henkkamaukalta ja sitten 
ne työolot on siellä mitä on. Nimenomaan et miten te voisitte jo teidän ikäisinä niillä 
omilla kulutusvalinnoilla auttaa sitä että, tämä maailma olisi kestävämpi ja miten 
siellä ne työolot saataisiin paremmaksi. Tätä pohdintaa ollaan nyt itse asiassa, 
ehkä jopa tänä vuonna enemmän mitä aikaisempina vuosina, juteltu oppilaitten 
kanssa. Ja etäkoulu on myöskin mahdollistanut sen käymisen vielä enemmän. 
(T11) 
 

Yllä esitetyissä sitaateissa Biestan ym. (2015) toimijuuden kolmiulotteisen mallin 

projektiivinen ulottuvuus tulee esiin, sillä opettajat totesivat, ettei lähiopetuksessa 

olisi aikaa syventyä kestävyyden teemoihin, kuten vaatteiden elinkaareen ja 

kulutuksen kriittiseen pohdintaan. Näin ollen kotitaloustuntien perustuminen 

ruoanvalmistukseen aiheuttaa sen, että oppitunneista pitää ehtiä suoriutua ja 

käytännön työt saada tehtyä. Ruoanvalmistuksen vähentyminen tai poisjääminen 

etäopetuksen aikana ei kuitenkaan haitannut oppilaita: 
 
Ollaan nyt ysiluokkalaisten kans käyty viel erikseen enemmän just kierrätystä ja 
tällasta läpi. Ne on katsonut videoita ja pohtinut ja vastaillut ja sanonut että ne on 
oikeasti tosi mielenkiintoisia juttuja. Mutta mä väitän, ettei me oltais näin syvälle 
päästy jos me oltaisiin oltu nyt koulussa. Koska ne kaks tuntia on aika lyhyt ja meillä 
se painotus meidän koulussa on enemmän siinä ruoanvalmistuksessa. (T11) 

 
Edellisen opettajan sitaatti paljastaa olennaisen asian: kotitalouden opetustilat eli 

keittiöt ohjaavat oppituntien toimintaa ja ylläpitävät opettajien uskomusta siitä, 

että kotitaloudessa on ensisijaista valmistaa ruokaa. Tämän uskomuksen 

johdosta kotitaloustunneilla kestävyyden teemojen käsittely jää sivuosaan ja 

nähdään ylimääräisenä asiana, johon ei aina ehditä syventyä perusteellisesti. 

Etäopetus pakotti kotitalousopettajat konkreettisesti poistumaan opetuskeittiön 

opetusta rajaavasta ympäristöstä, jolloin he hyödynsivät monipuolisempaa 

opetusmateriaalia, kuten dokumentteja ja muita sähköisiä oppimateriaaleja 

kotitalousoppikirjan ohella. Voidaan siis sanoa, että kotitalousopetuksen 

opetustilat paitsi ohjaavat oppituntien toimintaa ruoanvalmistukseen, ne niin 

tehdessään myös vahvistavat uskomusta kotitalousopetuksen 

ruokakeskeisyydestä.  
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5.4 Kestävyys kiistanalaisena aiheen 
 
Viimeisenä teemana käsitellään kotitalousopettajien uskomuksia kestävyydestä. 

Moni opettajista koki kestävyyden ja sen eri ulottuvuuksien käsittelyn 

oppitunneilla vaikeaksi tai kiistanalaiseksi. Kestävyyden käsittelyä 

kotitalousopetuksessa lähestyttiin tietyllä varovaisuudella, sillä monet aiheet 

koettiin herkiksi ja arvolatautuneiksi. Uskomus kestävyyden kiistanalaisuudesta 

näytti rajoittavan kotitalousopettajien toimijuutta kestävyyskasvatuksessa. 

 

Vaikka kestävän elämäntavan edistämisen nähtiin opettajien puheenvuoroissa 

olevan tärkeää, suhtauduttiin sen opettamiseen kotitaloudessa kuitenkin 

yllättävällä varauksella. Kolmestatoista haastateltavasta kuusi opettajaa ilmaisi 

pyrkivänsä jonkinlaiseen varovaisuuteen käsitellessään kestävyyden sisältöjä ja 

käsitteitä. Opettajat ilmaisivat aiheiden kiistanalaisuuden vaikuttavan tapoihin, 

joilla he puhuvat tai siihen, mitä he ylipäätään ottavat puheeksi oppilaiden 

kanssa. Poleemisiksi koettuja aiheita löytyi niin ekologisen, taloudellisen, 

kulttuurisen kuin sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksien yhteyksissä. 

Ekologisen ulottuvuuden näkökulmasta opettajat olivat tarkkoja siitä, minkälaisia 

käsitteitä he oppilaiden kanssa käyttävät: 

 
Mä en halua et siitä tulee semmonen olo että ekologisen ihmisen pitäis pärjätä tosi 
vähällä tai että olisi pihi tai kitsas. Ehkä yritän käyttää muodikkaita sanoja kuten 
”minimalismi” tai ”zero waste” on esimerkiksi uus aatesuunta, eli nollahukka. Se on 
jo aika ääri.. Mutta yrittää tosi positiivisessa hengessä puhua. (T13) 
 
Kestävä elämäntapa ja kestävyys on mun mielestä, mediaystävällisempi kun taas 
säästäminen ja taloudellisuus ja ympäristön huomioiminen, niissä on helposti 
moralisoiva näky. Kestävyys on sanana mun mielestä positiivinen ja kohti 
tulevaisuutta suuntaava. Sitten oikeesti nää muut sanat niin niissä on heti 
semmonen negatiivisuus. Niistä tulee semmonen saarnaaminen. (T1) 

 

Yllä siteeratut kotitalousopettajat uskoivat taloudellisuuden ja säästämisen 

termeistä tulevan negatiivisia ja moralisoivia mielleyhtymiä oppilailleen. Opettajat 

siis uskoivat, että oppilaiden kiinnostus kestävää elämäntapaa kohtaan on kiinni 

aiheen ”markkinoimisesta” ja helposti lähestyttäväksi tekemisestä. Ekologista 

elämäntapaa ei haluttu yhdistettävän puutteeseen tai niukkuuteen. Myös 

poliittisen leimautumisen välttäminen näkyi aineistossa. Kestävyyden aihepiirit, 

kuten luonnonsuojelu ja ympäristökysymykset nähtiin yhden opettajan 
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puheenvuorossa politisoituneina.  Uskomus, tai pikemminkin pelko, tietyn 

poliittisen aatteen kannattajaksi leimautumisesta heijastui tämän opettajan 

puheessa: 

 
Ympäristöystävällinenkin on kääntynyt musta negatiiviseksi et ”no joo joo älä taas 
nyt niitä, saakutin Vihreen puolueen asioita tässä sano”. Esimerkiksi musta 
ympäristöasiat on politisoituneet jo. (T1) 

 

Vastaavia tuloksia on saanut Cotton (2006) tutkiessaan kiistanalaisia 

ympäristökysymyksiä opettavien maantiedon opettajien uskomuksia. Cottonin 

tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat vahvasti sitä mieltä, että heidän tulisi 

välttää vaikuttamasta oppilaiden asenteisiin ja karttaa tyrkyttämästä heille 

ympäristömyönteistä agendaa. Maantiedon opettajia tuntui rajoittavan pelko siitä, 

että heidän opetustaan pidettäisiin oppilaiden ja heidän vanhempiensa mielestä 

luonnonsuojeluaatteen iskostamisena oppilaisiin. Opettajat vaikuttivat pyrkivän 

niin sanotun ”neutraalin opettajan” roolissa toimimiseen (Cotton, 2006, s. 77). 

Aatteen tyrkyttämisen välttely näkyi myös tässä tutkimuksessa analysoimastani 

aineistossa, niissä puheenvuoroissa, joissa opettajat arvioivat miten tieto on 

sopivaa esittää perusopetuksessa. 

 
Mä yritän kuitenkin että se kestävä kehitys ei ois mikään semmonen mörkö että, 
ehkä semmonen kohtuullisuus on semmonen mikä kuvastaa sitä, ettei sun tarvii 
kaikesta luopua, eikä heti tarvii kaikkee muuttaa, et silleen vähitellen. (T4) 
 
Sen kuitenkin pitäisi olla sellaista tietoa, ettei se oo mitenkään provosoivaa tai 
yksipuolista tai jotenkin manipuloivaa. (T9) 
 
 

Pyrkimys neutraalin opettajan rooliin kaikuu yllä esitetyistä opettajien sitaateista. 

Aarnio-Linnavuori (2018) on väitöskirjassaan tutkinut opettajien suhtautumista ja 

käsityksiä ympäristövastuullisuuteen kasvattamisesta. Myös osa hänen 

tutkimuksessaan haastatelluista opettajista jakoi neutraaliuden vaatimuksen 

ympäristövastuullisuuden kasvattamisessa. (s. 70) Aarnio-Linnavuori toteaa, että 

opettajien pyrkimystä neutraaliuteen puolustettiin kriittisen ajattelun 

tavoittelemisella, mutta myös sillä, että eriäviä mielipiteitä oli vaikea sovittaa 

yhteen. Lisäksi neutraaliuden vaatimus liittyi opettajan epävarmuuteen omasta 

osaamisestaan, eli aiheen monimutkaisuus saattoi johtaa neutraaliin aiheen 

käsittelyyn.  
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Tässähän on tietyllä tavalla se haaste aina, että sä et voi suoraan sanoa et ”lopeta 
se perjantaipaitojen ostaminen”, että ”älä osta vaan huvikses”. Ei voi kuitenkaan 
syyllistää, mutta mun mielestä pitää pystyä kuitenkin sanomaan napakasti että 
”tässä ei oo mitään järkeä”. (T8) 

 

Edellä esitetyn sitaatin opettaja kertoo, ettei halua syyllistää oppilaita 

kulutusvalinnoistaan. Eräs opettaja kertoi kestävyyden taloudellisen 

ulottuvuuden aiheiden, kuten velkaantumisen ja pikavippikeskustelun olevan 

vaikea asia oppilaiden kanssa käsiteltäväksi, sillä hänestä oppilaiden 

taloudellisen ahdingon tietoon tuleminen oli kiusallista. Samanlaisia tuloksia sai 

myös Aarnio-Linnavuori tutkimuksessaan, jossa haastateltavat opettajat kokivat, 

ettei heillä ole oikeutta puuttua oppilaiden yksityiselle alueelle sijoittuvaan 

toimintaan.  

 
Mä oon miettinyt nuorten kanssa sitä, että jos puhutaan jostakin 
ilmastonmuutoksesta ja muista semmosista käsitteistä mitä paljon on, ja sitten kun 
puhutaan myös ilmastoahdistuksesta ja muista, miten semmoista käsittelee niin 
ettei ahdistus lisäänny. (T9) 

 

Myös tämän tutkimuksen aineistossa eräs opettaja luonnehti ilmastonmuutosta 

aiheeksi, joka voi lisätä nuorten ahdistusta ja pohtineensa, miten aihetta 

käsitellään niin, ettei oppilaiden ahdistus lisäänny. Vastuulliseen toimintaan 

painostaminen nähtiin olevan väärin ja voivan aiheuttaa syyllisyyttä ja ahdistusta 

oppilaille. Niin sanotusta maailmanlopundiskurssista haluttiin pysyä erossa ja olla 

aiheuttamatta oppilaille enempää ahdistusta. (Aarnio-Linnavuori, 2018)  
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6 Johtopäätökset 
 
 

Olen tässä työssä tutkinut, minkälaisia uskomuksia kotitalousopettajilla on 

kestävää elämäntapaa edistävästä kotitalousopetuksesta ja miten uskomukset 

ohjaavat heidän toimijuuttaan. Tulokseni osoittavat, että kotitalousopettajat ovat 

sitoutuneita kestävään elämäntapaan ja luovat yhteyden sen edistämisessä 

omassa opetuksessa. Kuitenkin tietyt uskomukset kotitalousoppiaineesta, 

omasta opetuksesta, oppilaista ja kestävyydestä rajoittavat kestävyyden 

opetusta kotitalousopetuksessa. Suurin osa näistä rajoittavista uskomuksista 

liittyy kotitalouden kyseenalaistamattomiin käytäntöihin, oppiaineen 

arvostukseen ja käsitykseen kestävyyden kiistanalaisuudesta. 

 

Tulosten ristiriitaisuuden voi havainnoida siinä, mitkä asiat saavat 

kotitalousopettajat toimimaan ja mitkä asiat jarruttelevat heitä 

kestävyyskasvattajina. Toimijuutta vahvistavia uskomuksia olivat kokemukset 

oman työn ja oppiaineen vaikuttavuudesta ja uskomus oman työn 

merkityksellisyydestä. Näin ollen Biestan ja kumppaneiden (2015) toimijuuden 

kolmiulotteisen mallin projektiivinen, eli tulevaisuusorientoitunut ulottuvuus, 

vahvisti kotitalousopettajien toimijuutta kestävyyskasvatukseen.  Esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen torjunta nähtiin akuuttina ja kokonaisvaltaisena asiana, jonka 

edistämiseen suhtauduttiin sitoutuneesti. Moni haastatelluista oli myös itse 

omaksunut kestäviä elämäntapoja, kuten kasvissyönnin. 

 

Uskomukset peruskoulun yläluokkien nuorimmista oppilaista, eli 

seitsemäsluokkalaisista, taas rajasivat opettajien toimijuutta käsitellä kestävyyttä 

kokonaisvaltaisesti tai käyttää vaikeaksi koettuja termejä. Pääpainon kaikille 

yhteisessä kotitaloudessa kerrottiin monen opettajan toimesta olevan käytännön 

työskentelyssä ja konkreettisissa kestävissä työtavoissa. Osa opettajista kertoi 

jopa välttelevänsä kestävyyden abstrakteja käsitteitä seitsemäsluokkalaisten 

kanssa. Seitsemännen luokan oppilaiden kohdalla kestävyyskasvatuksen 

pienempi korostaminen voi myös johtua halusta ja tarpeesta myydä oppilaille 

omaa oppiainetta, sillä yläkoulun seuraavilla luokilla oppiaine on yleisesti ottaen 
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valinnainen. Näin ollen oppiaineesta saatetaan haluta antaa oppilaille viihdyttävä 

kuva, jotta mahdollisimman moni valitsisi sen valinnaisaineekseen.  

 

Vaikka opettajat ilmaisivat turhautumisen kotitalousopetuksen painottumisen 

ruoanvalmistukseen ja oppitunneista ennättämiseen, pidettiin ruoanvalmistuksen 

vähentämistä kuitenkin ”radikaalina”. Tämä osoittaa, ettei kestävyyttä nähty 

osana käytännön työskentelyä, vaan erillisenä opetettavana asiana, niin 

sanottuna teoriana, joka koettiin irralliseksi käytännön työstä. Toisaalta myös 

tottuneita opetuskäytäntöjä vastoin toimimisen välttely voidaan nähdä 

ilmentymänä kotitalousopettajien heikosta minä-pystyvyydestä ja toimijuudesta. 

Tottuneita käytäntöjen muuttamiseen koettiin olevan korkea kynnys ja totuttuihin 

toimintatapoihin tyydyttiin usein, vaikka opettajien henkilökohtaiset arvot ja 

opetusfilosofiat olisivat kannustaneet muutokseen. Toimijuus muodostui tässäkin 

esimerkissä ympäristöllisten ja sisäisten tekijöiden yhteisvaikutuksessa.  

 

Voidaankin pohtia, onko pakollisen kotitalouden rajoittuminen peruskoulun 

seitsemännelle luokalle tarkoituksenmukaista, jos opettajat kokevat, että 

seitsemännen luokan pakollinen kotitalous on tilaisuus haalia osallistujia 

valinnaisille kursseille, jotta opettajan työtunnit tulevat täyteen. Kaikille yhteisen 

kotitalouden jakaminen myös yhdeksännelle luokalle on käytössä osassa 

peruskouluja, jolloin talousosaaminen, kuluttajuus ja oman arjen hallinta 

korostuvat opetussisällöissä. Kotitalousopettajien toimijuuden 

kestävyyskasvatukseen nähdään siis jälleen muodostuvan olosuhteiden 

yhteisvaikutuksessa: tuntijako rakenteellisena tekijänä ja uskomukset oppilaiden 

kyvystä sisäistää kestävyyden konsepteja ohjaavat opettajia toimimaan tietyllä 

tavalla opetuksessaan. 

 

Etäopetuksen myötä opetuksen toteuttamiseen tuli kuitenkin mullistava muutos, 

sillä kotitalousopetus siirtyi koulun perinteisestä kotitalousluokasta jokaisen 

oppilaan omaan kotiin. Verkon kautta toteutettu etäopetus avasikin 

kotitalousopettajille uudelta vaikuttavia mahdollisuuksia toteuttaa 

kotitalousopetusta ja sisällyttää kestävyyden teemoja oppitunteihin. Uudelta 

vaikuttavia mahdollisuuksia siitä näkökulmasta, että audiovisuaaliset, 

verkkopohjaiset ja oppilaslähtöiset opetusmateriaalit- ja menetelmät ovat jo 
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ennen etäopetukseen siirtymistä olleet opettajien käytettävissä, mutta vasta 

olosuhteiden pakosta ne on otettu aktiivisesti haltuun opetuksessa. Voidaan 

päätellä, että kotitalousluokan materiaaliset puitteet vahvistavat uskomusta 

kotitalousopetuksen painottumisen käytännön työhön, lähinnä 

ruoanvalmistukseen. 

 

Haastattelut toivat lisäksi esiin kotitalousopettajien arkuutta käsitellä kestävyyttä 

aiheen kiistanalaisuuden vuoksi. Aihetta saatettiin jopa vältellä poliittisen 

leimautumisen pelossa. Kestävyyteen liitetyt teemat ovat arvolatautuneita ja 

opettajat kertoivat välttävänsä paitsi vaikuttamasta manipuloivilta tai 

moralisoivilta, myös pyrkivänsä välttämään nuorten ympäristöahdistuksen 

lisäämistä. Toisaalta oppilaita halutaan suojella ilmastoahdistukselta, toisaalta 

opettajaa itseään halutaan suojella leimautumiselta. 

 

Opettajien uskomustutkimusta on tehty jo 1980-luvulta lähtien ja se on noussut 

aika ajoin koulutuskeskusteluun. Opettajien uskomusten tutkiminen on 

varteenotettava näkökulma opettajien työssäjaksamisen vahvistamiseen ja 

opetussuunnitelmien toteutumisen. Uskomustutkimuksella on mahdollisuus 

näyttää niitä kompastuskiviä, joihin uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa 

törmätään. Tässä tutkimuksessa nämä kompastuskivet, joihin kestävyyden 

opettamisessa kotitalousopetuksessa törmätään, ovat opettajien uskomuksia 

oppiaineestaan, opettamisesta ja oppilaista.  

 

Erityisesti opettajankoulutuksessa tulevien opettajien uskomusten reflektiolla olisi 

sijaa, sillä opettajien uskomukset opettajuudesta muodostuvat jo aikaisin omien 

koulukokemusten pohjalta. Koska uskomukset opettajuudesta ja opettamisesta 

muodostuvat varhain jo yksilön omien koulukokemusten pohjalta (Pajares 1992; 

Furinghetti & Pehkonen, 2002), voidaan päätellä, että kotitalouteen liitetyt myytit 

ja arvostukset elävät opettajasukupolvesta toiseen nimenomaan uskomuksissa. 

Kun tähän näkökulmaan lisätään yhteiskunnassa vallitseva aliarvostus taide- ja 

taitoaineita kohtaan sekä kestävän kehitykseen liittyvä arvolatautuneisuus, on 

selvää, ettei kotitalousopetusta rajoittavista uskomuksista ole helppoa irrottautua.  

 



 44 

Jatkossa kotitalousopettajien uskomuksia olisi mielenkiintoista tutkia erilaisia 

aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä hyödyntämällä. Esimerkiksi tutkimus, 

jossa aineisto koostuisi opettajien haastattelujen lisäksi osallistuvasta 

havainnoinnista kotitalousopetuksessa voisi tuottaa tietoa siitä, miten opettajien 

uskomukset siirtyvät käytännössä heidän opetukseensa. Tätä tutkimusta 

tehdessäni kiinnitin huomiota kotitalousopettajien puhetapoihin, ja harkitsin 

diskurssianalyysin tekemistä tässä tutkielmassa. Opettajien uskomuksia voisi siis 

jatkossa tutkia myös diskurssianalyysin menetelmin, sillä jo tämän tutkimuksen 

myötä huomasin, miten kotitalousopettajien puhetavat heijastavat uskomuksia 

oppiaineesta ja opettamisesta.  

 

Luomalla uutta tietoa kotitalousopettajien uskomuksista ja niiden merkityksestä 

opettajan toimijuuteen, toivon, että tutkimukseni nostaa esiin kotitalousopetuksen 

potentiaalia kestävän elämäntavan edistämisessä ja sitä ammattitaitoa ja 

sitoutumista, jota opettajillamme on kestävän tulevaisuuden varmistamiseen. 

Kotitaloustieteen ja -oppiaineen uskottavuutta lisätään vain laadukkaalla 

tutkimuksella ja tutkimuksen pohjalta kehittyvällä opetuksella ja 

opettajankoulutuksella. 

 

Olen tyytyväinen tekemääni tutkimusprosessiin ja kiitollinen käyttööni saamasta 

laajasta ja rikkaasta haastatteluaineistosta. Prosessin alussa en tiennyt, että se 

johtaisi minut niinkin kiinnostavan aiheen kuin opettajien uskomusten pariin. Sain 

kokea tutkimusprosessissa löytämisen ja oivaltamisen iloa, ja jouduin prosessin 

aikana myös aktiivisesti kyseenalaistamaan omia uskomuksia ja ennakkoluuloja 

kotitalousoppiainetta kohtaan. Uskon, että tämän tutkimuksen myötä olen saanut 

eväitä omalle alkavalle kotitalousopettajan uralleni. Toivon, että tutkielmani 

lukijatkin, ovat he sitten opettajia tai ei, saavat virikkeitä omien uskomusten 

pohdintaan.  
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