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1 Johdanto 
 

 

Tämän pro gradu –tutkielman aihe valikoitui omaa tulevaisuuttani silmällä pitäen. Haluan 

tulevaisuudessa työskennellä kotitalousopettajana peruskoulussa ja tutkielmani aihe tu-

kee minua tulevaisuudessa kotitalousopettajan työssä. Tässä tutkimuksessa oli toimin-

tatutkimuksen piirteitä, jolloin mahdollisuudeksi nousee tehdä tutkimusta itselleen omaa 

tulevaa ammattia varten (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2012, ss. 4–5). Tutkielmassa 

pyrittiin tutkimuksen kautta löytämään keinoja, joilla voitaisiin kehittää tulevaisuudessa 

kotitalousopettajan työtä ja kotitalousopetusta.  

 

Tutkin jo kandidaatin tutkielmassani kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatusta 

oppilaan näkökulmasta. Aiheen laajempi tutkiminen pro gradu –tutkielmassa tuntui mie-

lekkäältä. Henkilökohtaisesti koen aiheen olevan erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Aihee-

seen liittyvät aikaisemmat pro gradu –tutkielmat ovat käsitelleet valmiiden opetusmateri-

aalien käytön tutkimista peruskoulun kontekstissa. Leimio (2020) on tutkinut opettajien 

kokemuksia ostopolku- opetusmateriaalista, ja Nikarmaa (2016) yrityskylä- verkkoympä-

ristön mahdollisuuksista talousosaamisen edistäjänä. Valitsin kuitenkin omaksi aiheek-

seni opetusmenetelmän, ongelmaperustaisen oppimisen, tutkimisen kotitalousopetuk-

sen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa opetuskokeilun avulla.  

 

Kotitalous oppiaineena jakaantuu kolmeen sisältöalueeseen: S1 - ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri, S2 - asuminen ja yhdessä eläminen sekä S3 - kuluttaja- ja talousosaami-

nen kodissa. Tämä tutkielma keskittyi kuluttaja- ja talousosaamisen kodissa. Kuluttaja- 

ja talousosaaminen kodissa sisältöalueen opetus sisältää monimuotoisia aihealueita op-

pilaiden arkeen liittyen. Tämän sisältöalueen aihesisällöt ohjaavat oppilasta soveltamaan 

kriittisesti markkinoilla olevaa tietoa ja ratkaisemaan kuluttajana toimimiseen liittyviä on-

gelmia. (Opetushallitus, 2014, s. 439.) 

 

Talousosaaminen on tärkeä taito nuorille nyt ja tulevaisuudessa. Nykypäivänä taloudel-

linen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, jolloin tärkeäksi nousee henkilökoh-

taisten valintojen seurausten ymmärtäminen suhteessa omaan talouteen ja koko yhteis-

kuntaan. Peruskoulu yhdessä kodin kanssa on tärkeässä asemassa opettamassa ta-

lousosaamista nuorille. (Raijas, Kalmi, Ranta & Ruuskanen, 2020, s. 5.) Peruskoulujen 

kuluttaja- ja talouskasvatus saavuttaa kaikki ikäluokat taustasta riippumatta (Kortesalmi 
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& Autio, 2019, s. 599). Nuoret mieltävät talousosaamisen opetuksen peruskouluissa tär-

keäksi, mutta kuitenkin vain viidesosa kokee saavansa laadukasta talousopetusta (Ta-

lous ja nuoret TAT, 2019, s. 6). Tämä yhdessä suomalaisten maksuhäiriöisten kotita-

louksien kasvun kanssa, on huolestuttava merkki. Nuoret aikuiset ovat eniten taloudel-

listen asioiden kanssa vaikeuksissa. (Raijas ym., 2020, s. 5.) Ongelmien ennaltaehkäisy 

olisi siis ehdottoman tärkeää peruskoulujen talouskasvatuksen keinoin (Talous ja nuoret 

TAT, 2019, ss. 9–10).  

 

Yhteiskunnallisella tasolla kotitalouksien talousosaamisen ongelmat konkretisoituvat 

koko kansantalouden selviytymiskykyyn. Kuluttaja- ja talouskasvatus nousee kehittämi-

sen keskiöön, koska kotitalouksien kuluttaminen on yksi keskeisimmistä kansantalouden 

selviytymismittareista. (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 588.) Myös Peura-Kapanen (2012, 

s. 17) nostaa peruskoulujen talouskasvatuksen kehittämisen tärkeäksi kansalliseksi ta-

voitteeksi. Kuluttajakasvatuksen pedagogiikkaan liittyvää tutkimusta tarvitaan lisää, jotta 

kuluttajakasvatuksen vaikuttavuus nuoriin parantuisi. Olennaista olisi löytää oppimisme-

netelmiä, joiden avulla nuorten ja aikuisten kuluttajataitojen välistä eroa saataisiin pie-

nennettyä. (Pohjoismainen ministerineuvosto, 2010, ss. 12, 19, 25.) Pedagogisten me-

netelmien kehittäminen peruskoulun kuluttaja- ja talouskasvatuksessa voisi omalta osal-

taan vastata tähän tarpeeseen (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 599).  

 

Tämän pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli löytää keinoja peruskoulun kotitalousope-

tuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämiseen oppilaan näkökulmasta. Perusope-

tuksen opetussuunnitelman (2014, s. 35) mukaan koulukulttuurin tulisi perustua oppilai-

den osallisuuteen ja oppilaiden äänen kuuntelemiseen. Lisäksi Ahava ja Palojoki (2004, 

s. 373) korostavat nuorten äänen kuuntelemista sisällöllisissä ja menetelmällisissä va-

linnoissa nimenomaan kuluttaja- ja talouskasvatukseen liittyen. Tutkimus toteutettiin et-

nografisena tutkimuksena kouluetnografiaa ja toimintatutkimusta yhdistäen. Tutkimusai-

neistona hyödynnettiin ongelmaperustaisen opetuskokeilun osallistuvaa havainnointia 

sekä kotitalousopettajien ja oppilaiden kokemuksia opetuskokeilusta. Tavoitteena oli tut-

kia, kuinka ongelmaperustainen oppiminen on toteutettavissa kotitalousopetuksen kulut-

taja- ja talouskasvatuksessa. Ongelmaperustainen oppiminen perustuu konstruktivisti-

seen oppimiskäsitykseen; kuten myös kansallinen perusopetuksen opetussuunnitelma. 

Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa oppilaan aktiivisuutta tiedon rakentajana. 

(Opetushallitus, 2014, s. 17; Erdogan & Senemoglu, 2017, s. 1152.) Ongelmaperustai-

sen oppimisen ja kotitalousopetuksen yhteisenä tavoitteena on oppilaiden oikeaan elä-

mään liittyvien ongelmien ratkaisu, joka toimii sisäisen motivaation herättäjänä (Opetus-

hallitus, 2014, s. 438; Kivela & Kivela, 2005, ss. 439–440).  
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2 Kuluttaja- ja talousosaaminen 
 
 
Tässä luvussa määritellään tutkielman kannalta tärkeät käsitteet: kuluttaminen, kulutta-

jaosaaminen ja talousosaaminen. Tutkielman aihetta perustellakseni, luvussa perehdy-

tään tarkemmin nuoriin kuluttajiin sekä tämän tutkielman näkökulmana olevien nuorten 

kuluttaja- ja talousosaamisen nykytilaan. 

 

2.1 Kuluttaja- ja talousosaamisen määrittelyä 

 
Kuluttamisella on nykyisin modernissa yhteiskunnassa suuri rooli. Kotitalouksien kulutus 

on ymmärrettävissä prosessiksi, jossa hankitaan, käytetään ja poistetaan käytöstä kulu-

tushyödykkeitä.  (Jarva, 2009, ss. 7, 9.) Kulutukseen liittyvät kotitalouksien yksityisen 

ulottuvuuden lisäksi kulttuurinen, poliittinen, sosiaalinen, eettinen ja ekologinen ulottu-

vuus (Ahava & Palojoki, 2004, s. 371). Kuluttajaosaamisen käsitteen yhteydessä voi-

daan nostaa esille kompetenssi eli kyvykkyys, joka yhdistää henkilön tiedot, taidot ja 

asenteet kuluttamiseen liittyen. Kuluttamiseen liittyvä kyvykkyys muodostuu ongelmien 

ennaltaehkäisystä sekä kuluttajan motivaatiosta. Lisäksi kuluttamiseen liittyvä kyvykkyys 

koostuu arvoista, sekä tiedoista ja taidoista, jotka liittyvät päätöksentekoon ja kuluttami-

sen suunnitteluun. Näiden taitojen lisäksi kyvykäs kuluttaja tarvitsee taitoa integroida ku-

luttamiseen liittyviä tekijöitä kulutustilanteessa. (Jarva, 2009, ss. 20–21.)  

 

Talousosaaminen keskittyy kotitalouksien rahatalouteen ja muodostuu taloustietämyk-

sestä ja vastuullisista käytännön taloustaidoista. Talousosaaminen sisältää kyvyn ym-

märtää omaa talouttaan ja siihen liittyvää käsitteistöä sekä taidon hallinnoida omaan ta-

louteen liittyviä päätöksiä. (Raijas ym., 2020, ss. 6–7.) Peura-Kapanen (2012, s. 2) mää-

rittelee talousosaamisen yksinkertaisesti viisaaksi ja varovaiseksi rahankäytöksi. Talous-

osaamiseen liittyy myös luottamus omaan itseen toimia kuluttajana ja soveltaa tietoa 

käytännössä (Laine, Ahonen & Nissinen, 2020, s. 64). Talousosaaminen prosessina 

koostuu tiedosta ja toiminnasta, joihin vaikuttavat myös henkilön asenteista johtuvat omi-

naisuudet (Kortesalmi & Autio, 2019, ss. 589, 593). Talousosaaminen liittyy koko yksilön 

elämänhallinnan prosessiin (Peura-Kapanen, 2012, s. 2).  
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Talousosaaminen voidaan määritellä kuluttajaosaamisen osa-alueeksi, koska talous-

osaaminen ilmenee lopulta arjen kuluttamisessa (Raijas ym., 2020, s. 6). Voidaan siis 

kutsua talousosaamisen tulevan näkyville kuluttajaosaamisena (Kortesalmi & Autio, 

2019, s. 593). Kuluttajaosaaminen on olennainen osa myös kotitalouksien arjen hyvin-

vointia (Jarva, 2009, s. 7). Nuorten talousosaaminen voidaan nähdä yksilön lisäksi yh-

tenä yhteiskunnan hyvinvoinnin osatekijänä (OECD, 2015, s. 9). Vastakkaisessa ääri-

päässä ongelmat talousosaamisessa aiheuttavat lisäkustannuksia yhteiskunnalle 

(Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, s. 1). Talousosaaminen on päivittyvä taito, joka ke-

hittyy ajassa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä (Raijas ym., 2020, s. 7). Tämän vuoksi 

talousosaamisen vahvistaminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa on tärkeää (Suomen 

pankki, 2021, s. 10). Muuttuva toimintaympäristö talousosaamiseen liittyen kattaa yhä 

monimutkaistuvamman kotitalouden hallinnan. Vapaat markkinat, riippuvuus yhteiskun-

nan taloudesta ja teknologistuva kulutus edellyttävät kuluttaja- ja talousasioiden hallintaa 

ennakointia ja suunnittelua. (Jarva, 2009, ss. 11–14.) 

 

Tässä tutkielmassa käytän edellä esiteltyjä käsitteitä kuluttajaosaaminen ja talousosaa-

minen yhdessä. Tutkielma käsittelee siis kuluttaja- ja talousosaamista yhtenä käsitteenä. 

Tutkielmassa käsiteltävä kotitalousopetukseen sisältyvä osaamisalue S3- kuluttaja- ja 

talousosaaminen kodissa, kattaa myös molemmat käsitteet yhdessä (Opetushallitus, 

2014, s. 439).  

 
 

2.2 Nuori kuluttaja 

 
Kuluttamiseen liittyvässä kirjallisuudessa nuori määritellään usein 13–19–vuotiaaksi 

(Wilska, 2017, s. 315). Myllyniemi ja Kiilakoski (2021, s. 12) rajaavat vuoden 2020 nuo-

risobarometrissa nuoren 15–29-vuotiaaksi. Tässä tutkielmassa käytän nuorisobaromet-

rin rajausta. Peura-Kapanen ja Lehtinen (2011, s. 5) huomauttavat, että varsinkin 15–20 

vuotiaiden nuorten vastuut ja velvollisuudet yhteiskunnan jäseninä vaihtelevat lainsää-

dännön mukaan paljon näiden ikävuosien välillä.  

 

Nuoret kuluttajat käyttävät rahaa eniten ruokaan, asumiseen, liikenteeseen ja vapaa-

aikaan. Vapaa-aikaan liittyvä kulutus korostuu ja sen ohella muista menoista, kuten ruo-

asta, ollaan valmiita tinkimään. Nuorten kuluttaminen on usein kokematonta ja kulutta-

misen taustalta löytyy paljon spontaaneja tarpeita ja toiveita. Nuoret hakevat kuluttami-

sellaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja hyvän olon tunnetta. Nuorten kuluttamista oh-
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jailee lyhytjänteisyys, eivätkä nuoret välttämättä ajattele kulutuspäätöksiään kovin tavoit-

teellisesti. Nuoret kuitenkin joutuvat tekemään jo varsin varhain pitkäkestoisia taloudelli-

sia päätöksiä. (Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, ss. 1, 9.) Turvallisemman tulevaisuu-

den vuoksi nuorten tulisi pystyä tekemään pitkän aikavälin päätöksiä kuluttamiseen liit-

tyen (Peura-Kapanen, 2012, s. 1). 

 

Nuoret kuluttajat omaksuvat helposti uusia kuluttamisen tapoja sekä käyttävät tuotteita 

ja palveluita ilman hankaluuksia. Wilska (2017, s. 314) kuvaileekin nuoria kuluttajia tren-

dikkäänä joukkona, joka ottaa ensimmäisenä käyttöön uusia kuluttamisen innovaatioita. 

(Wilska, 2017, s. 314.) Nuoret eivät kuitenkaan teknologian yleistyvyyden myötä ole juu-

rikaan käsitelleet rahaa, minkä seurauksena nuorten on haastava hahmottaa rahan ar-

voa (Peura-Kapanen, 2012, s. 2). Pääsääntöisesti nuorella kuluttajalla on käytössään 

myös niukat taloudelliset resurssit (Raijas, Uusitalo & Luukkanen, 2012, s. 11).  

 

Nuoret itse määrittelevät Nuorisobarometrissa (2009) sen, että aikuisuuden tärkein mit-

tari on kyky elättää itsensä. Nuorten kuluttamisessa olisikin tärkeää löytää ne keinot, 

joilla sopeutetaan rajalliset resurssit yhteen kulutuksen nautinnollisuuden kanssa.  Tällä 

hetkellä nuorten kulutusta rajoittaa useimmiten pelkästään pakko. (Peura-Kapanen & 

Lehtinen, 2011, ss. 6, 8.) Itsenäisenä kuluttajana toimiessaan nuori tarvitsee erityisesti 

tietoja ja taitoja kestävästä kuluttamisesta sekä media- ja teknologialukutaidosta. Nuoret 

kasvavat yhä enemmän teknologistuvan maailman keskellä. Tämän myötä yhdeksi kes-

keisimmäksi kuluttajataidoksi muotoutuu tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. 

(Pohjoismainen ministerineuvosto, 2010, ss. 19, 21.) Digitaaliset toimintaympäristöt 

omalta osaltaan haastavat myös talousosaamista (Raijas ym., 2020, s. 14).  

 

Kuluttaminen on yksi oman identiteetin rakentamisen työkaluista, ja nuoret kokevat ku-

luttamisen olevan turvallinen keino oman identiteetin määritykseen. Kuluttaminen mää-

rittää yksilöä ja se on myös keino itsensä ilmaisuun. Kuluttamalla nuoret ilmentävät omaa 

elämäntyyliään ja asemaansa yhteiskunnassa (Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, s. 9). 

Nuorilla on kuluttamiseen erilainen näkökulma, kuin aikuisilla, jotka kokevat hinta-laatu-

suhteen useimmiten tärkeäksi kuluttaessaan. Nuoret pohtivat kuluttamista enemmän 

kestävistä näkökulmista ja ovat hyvin tietoisia kuluttamisen seurauksista. Vaikkakin 

Peura-Kapasen ja Lehtisen (2011, s. 9) mukaan nuoret ottavat myös riskejä kuluttaes-

saan. Nuorten kuluttamispäätöksiin liittyy myös vahvasti sosiaalinen näkökulma. Nuorten 

periaatteet ja tavat kuluttamisessa muuttuvat sosiaalisen ympäristön muuttuessa. 

(Ahava & Palojoki, 2004, ss. 371–374.)  
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2.3 Nuorten kuluttaja- ja talousosaaminen 

 
Talousosaamisen tieteellistä tutkimusta on tehty Suomessa verrattain vähän, vaikka 

kansainvälisesti aihe on laajalti tutkittu. Talousosaamisen tutkimusta tulisikin tehdä laa-

jemmin koko väestöä koskevin tutkimuksin, jotta tietoa olisi mahdollista päivittää. (Raijas 

ym., 2020, s. 21.) Kansallisella tasolla myös nuorten talousosaamista on tutkittu vähän 

ja tutkimus on ollut hyvin epäsäännöllistä ja suppeaa (Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, 

s. 11). Suomalaiset nuoret näkevät itse oman talousosaamisensa heikkona, mikä aiheut-

taa huolta monissa toimijoissa (Raijas ym., 2020, s. 5).  

 

Nuorten talousosaaminen on OECD:n (2019, s. 9) mukaan määriteltävissä tiedoksi ja 

ymmärrykseksi erilaisista taloudellisista asioista ja niihin liittyvistä riskeistä. Lisäksi nuo-

ren talousosaaminen sisältää taidon ja asenteen merkityksen tehdä oikeita ratkaisuja 

vastaan tulevissa talouteen liittyvissä asioissa. (OECD, 2015, s. 9.) Suomalaiset nuoret, 

jotka ovat myös tämän pro gradu– tutkielman kohderyhmänä, ovat itse määritelleet ku-

luttaja- ja talousosaamisen koostuvan tiedoista ja taidoista yhdessä (Kortesalmi & Autio, 

2019, s. 593). Nuorten hyvä talousosaaminen edistää hyvinvointia. Puutteelliset talous-

taidot taas voivat aiheuttaa stressin kautta huonoa henkistä hyvinvointia. (Peura-Kapa-

nen, 2012, s. 2.)  

 
Talousosaaminen on tärkeä kansalaistaito nuorille (OECD, 2015, s. 9), jota vaaditaan 

itsenäisenä kuluttajana toimiessa ja oman talouden pyörittämisessä. Taloustaitoja tarvi-

taan arjessa monenlaisiin arjen toimintoihin; kuten ostoksiin, säästämiseen tai vakuutta-

miseen. Olennaisinta talousosaamisessa on ongelmien ennaltaehkäisy. (Raijas ym., 

2020, ss. 4–5.) Nuorilta vaaditaan pitkäjänteistä oman talouden suunnittelua (Peura-Ka-

panen, 2012, s. 2), ja nuoret nostavatkin säästämisen tärkeäksi aiheeksi elämässä, 

mutta säästämistä vastaan taistelee halu elää hetkessä (Luukkanen & Uusitalo, 2019, s. 

264). Keskeiseksi nuorten talousosaamisen ulottuvuudeksi nousee täten kuluttajan tule-

vaisuustietoisuus, joka koostuu kuluttamisen ennakoinnista, suunnittelusta ja reflektoin-

nista (Jarva, 2009, ss. 15–16).  

 

Nuorten kuluttajaosaamiseen vaikuttavavia tekijöitä ovat yhteiskunnan arvot ja normit, 

media ja nuoren oma ympäristö. Näiden edellä mainitun kolmen tekijän pohjalta nuoret 

rakentavat omat näkemyksensä kuluttamisesta ja kuluttajana toimimisesta. (Pohjoismai-

nen ministerineuvosto, 2010, ss. 25–27.) Nuorten keskeisiä talousosaamisen alueita 
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ovat päivittäistalouden hoito, tulevaisuuden suunnittelu, finanssituotteiden valinta ja ta-

lousasioiden seuraaminen. Nuorten tulisi kyetä kuluttamisessaan erottamaan tarpeet ja 

halut. Elämisen kustannusten oikea hahmottaminen ja suunnittelu helpottavat kuluttaja-

jana toimimista. Nuorten täytyisi pystyä myös varautumaan yllättäviin menoihin omassa 

taloudessa säästämisen kautta. Nuoret tarvitsevat tietoa ja taitoa erilaisista talouteen 

liittyvistä sopimuksista, veroista ja etuuksista sekä maksutavoista. Finanssituotteiden va-

linta alueena kattaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden käytön sekä ymmärtämisen. Ta-

lousasioiden seuraaminen taas helpottaa ajan tasalla pysymistä ja lisää turvallisen toi-

mimisen taitoja markkinoilla. (Peura-Kapanen, 2012, s. 4.) 

 

Nuorten talousosaamisen haasteena voidaan nähdä niukat taloudelliset resurssit ja vä-

häinen kokemus talousasioissa (Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, s. 1). Talouden suun-

nittelemattomuus myös haastaa nuorten talousosaamista. Itsenäistyvät nuoret käyttävät 

kuitenkin paljon maksu- ja luottokortteja sekä muita finanssipalveluja ymmärtämättä vält-

tämättä niiden turvallista käyttöä. Nuorille kertyy taloudellista rasitetta luotolla ostamisen 

tai pikavippien kautta, jolloin taloudellisesta selviämisestä tulee haastavaa. Nuoret eivät 

tarkoin ymmärrä erilaisia luottosopimuksia ja korkokäsitteitä ja päätyvät ottamaan opin-

tolainan sijaan kallista luottoa muualta kuin pankista.  Nuorten maksuhäiriömerkinnät 

ovatkin usein seurausta pikavipeistä tai muista maksamattomista laskuista. (Peura-Ka-

panen, 2012, s. 3.) Vuonna 2010 alle 30–vuotiaista suomalaisista nuorista seitsemällä 

prosentilla oli maksuhäiriömerkintä. Nuorten maksuhäiriömerkinnät myös lisääntyvät 

vuosi vuodelta. Lisääntyvien ongelmien myötä nuorten talousosaamiseen on alettu kiin-

nittää huomiota enenevässä määrin. (Raijas, Uusitalo & Luukkanen, 2012, s. 11.) 

 

PISA 2018- tutkimuksessa Suomi osallistui ensimmäistä kertaa vapaaehtoiseen talous-

osaamisen arviointiin yhdessä 20 muun maan kanssa. Tutkimuksessa arvioitiin 15- vuo-

tiaiden osaamista heidän omaan arkensa liittyvässä rahankäytössä sekä nuorten val-

miuksia tulevaisuuden talousasioiden hoitoon.  Tutkimuksessa suomalaiset nuoret sijoit-

tuvat talousosaamisellaan jaetulle toiselle sijalle Kanadan kanssa. Vain virolaisilta nuo-

rilta löytyi parempaa talousosaamista kuin suomalaisnuorilta. Tutkimuksen tulokset ovat 

osittain ristiriidassa Peura-Kapasen (2012, s. 3) kanssa, joka kertoo suomalaisten nuor-

ten talousosaamiseen liittyvien tietojen ja taitojen olevan puutteellisia. Laineen, Ahosen 

ja Nissisen (2020, ss. 30, 36) mukaan suomalaiskoulujen välillä talousosaamisen vaih-

telu oli pientä, mutta oppilaiden talousosaaminen jakautui vahvasti esimerkiksi oppilaan 

sosioekonomisen taustan mukaan. Tyttöjen ja poikien talousosaamisessa ei sen sijaan 

havaittu eroja. (Laine, Ahonen & Nissinen, 2020, ss. 8–9, 18, 30, 32, 36.) 
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Talous ja nuoret TAT (2018, s. 5) tekemän Nuorten talousosaaminen- tutkimuksen mu-

kaan nuoret ovat kiinnostuneita talousasioista. Myös Peura-Kapanen (2012, s. 3) kertoo 

nuorten olevan kiinnostuneita talousasioiden tietämyksestä, mutta kiinnostus vaihtelee 

paljon nuorten välillä. Useammat oppivelvollisuusikäisistä nuorista toimivat itsenäisesti 

kuluttajina. Tämä on tunnistettavissa PISA2018- tutkimuksen tuloksista, joiden mukaan 

suomalaiset nuoret ovat itsenäisinä kuluttajina myös keskimääräisesti taitavampia kulut-

taja- ja talousosaajia. (Laine, Ahonen & Nissinen, 2020, s. 60.) Enemmistö nuorista tah-

toisi kuitenkin vielä parantaa omaa talousosaamistaan (Talous ja nuoret TAT, 2018, s. 

5). Nuoret ovat valmiita ottamaan vastuun omasta taloudestaan itsenäiseksi kuluttajaksi 

siirtyessä, mutta osaamista kuluttaja- ja talousasioissa tarvitaan lisää (Peura-Kapanen, 

2012, s. 3).  
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3 Nuorten kuluttaja- ja talouskasvatus  
 
 
Tässä luvussa määritellään tutkielman kannalta oleelliset käsitteet; kuluttaja- ja talous-

kasvatus. Luku sisältää myös tutkielman keskiössä olevan peruskoulun kuluttaja- ja ta-

louskasvatuksen suositusten, haasteiden ja tavoitteiden avaamisen. Määrittelen ensin 

tutkielman kannalta olennaiset käsitteet, jonka jälkeen etenen käsittelemään kuluttaja- ja 

talouskasvatusta peruskoulun kontekstissa. 

 

3.1. Kuluttaja- ja talouskasvatus peruskoulussa 

 
Kuluttajakasvatus on kuluttajakäyttäytymistä ennakoiva prosessi. Kuluttajakasvatuksella 

tähdätään aktiivisten toimijoiden kasvattamiseen markkinoille. (McGregor, 2016, ss. 35–

36.) Kuluttajakasvatuksen merkitys oman kuluttajaidentiteetin määrityksessä on tärkeä 

(Jarva, 2009, s. 16). Kuluttajakasvatus on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattua kas-

vatusta, joka liittyy kuluttamisen teemoihin, oman talouden hoitoon ja tulevaisuuden tur-

vaamiseen taloudellisesti. Kuluttajakasvatuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään 

oman toiminnan merkitystä eri kulutusympäristöissä sekä oppia tekemään harkittuja 

päätöksiä kuluttamisessa.  Kuluttajakasvatus huomioi kuluttamiseen liittyvät yksilölliset 

ja sosiaaliset tarpeet. Kuluttajakasvatuksen avulla kuluttaja osaa tehdä tietoisia kulutus-

päätöksiä omiin tarpeisiinsa ja osaamisensa perustuen. Kuluttajakasvatuksen käsite kat-

taa kuluttamiseen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet. (Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, 

ss. 3–4.)  

 

Kuluttajakasvatus ja talouskasvatus ovat lähikäsitteitä, joita käytetään kotitaloustie-

teessä yhdessä. Talouskasvatuksen monimuotoinen luonne on johdettavissa toisaalta 

taloustieteeseen; mutta myös kotitaloustieteeseen. Talouskasvatus saa kuluttajakasva-

tuksen teoriapohjan tarkastelun kautta laajan sisältöpohjan kasvatuksellisessa merkityk-

sessä. Jos asiaa tarkasteltaisiin pelkästään taloustieteeseen liittyvien termien kautta, si-

sältöpohjan merkityksellisyys jäisi suppeammaksi. (Kortesalmi & Autio, 2019, ss. 589–

590.) Kouluissa tapahtuvaa talousasioiden opetusta kutsutaan yleisesti termillä talous-

kasvatus (Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, s. 4). Tässä tutkielmassa käytän kuluttaja- 

ja talouskasvatusta käsitteinä yhdessä. Vaikuttava kuluttaja- ja talouskasvatus kytkeyty-

vät opetuksessa toisiinsa (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 590). Lisäksi tutkielmassa käsi-

teltävän kotitalousopetuksen tavoitteissa kuluttaja- ja talousosaaminen yhdistetään yh-

deksi sisältöalueeksi (Opetushallitus, 2014, s. 439).  
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Kuluttaja- ja talouskasvatus on yksi Euroopan unionin kansalaisten oikeuksista, joka vel-

voittaa eri toimijoita. Kuluttaja- ja talouskasvatus sisältyy perinteisesti perusopetuksen 

opetussuunnitelmaan ylemmillä luokilla. Kuluttaja- ja talouskasvatus tulee sisällyttää 

koulujen opetussuunnitelmiin joko sijoittamalla se palasiksi useampiin soveltuviin oppi-

aineisiin tai tarjoamalla kuluttajatietoa omana erillisenä oppiaineenaan. Kuluttaja- ja ta-

louskasvatus tulee toteuttaa kouluissa johdonmukaisesti ja sisällyttää se sellaisiin oppi-

aineisiin, joihin se sopii luontevasti.  (Pohjoismainen ministerineuvosto, 2010, ss. 12, 16.) 

Kansainväliset kuluttaja- ja talouskasvatuksen suositukset sovellettuna paikkakohtai-

sesti kulttuuriin sopivaksi, toimivat parhaiten (OECD, 2015, s. 10).  

 

Peruskoulun tehtävänä on toteuttaa kuluttaja- ja talouskasvatusta valmistaakseen nuorta 

itsenäiseksi kuluttajaksi (Peura-Kapanen, 2012, s. 10). Myös oppilaiden vanhemmat 

odottavat kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisältyvän peruskouluopiskeluun (Ahava & Pa-

lojoki, 2004, s. 373). Koulun talouskasvatuksella on suuri rooli nuoren kehittymisessä 

itsenäiseksi kuluttajaksi (Luukkanen & Uusitalo, 2019, s. 266). Suomalaiset nuoret it-

senäistyvät kansainvälisesti verrattain aikaisin, minkä vuoksi nuorille on pyritty perus-

koulujen kuluttaja- ja talouskasvatuksella antamaan tasa-arvoiset keinot taloudelliseen 

itsenäistymiseen (Raijas ym., 2020, s. 14). Suomessa kuluttaja- ja talouskasvatus on 

integroitu yläkoulussa kotitalouteen, yhteiskuntaoppiin (Opetushallitus, 2014, ss. 419–

420, 439) ja matematiikkaan (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 592). 

 

Tässä tutkielmassa keskitytään kotitalousopetuksessa annettavaan kuluttaja- ja talous-

kasvatukseen. Kotitalousopetuksessa tähdätään monipuolisella käytännön harjoitte-

lulla erityisesti arjen hallinnan ja hyvinvointia edistävien taitojen oppimiseen ja niiden so-

veltamiseen erilaisissa ympäristöissä (Opetushallitus, 2014, s. 437). Kotitaloutta opis-

kellaan Suomessa yläasteella pakollisena oppiaineena 7. luokalla ja valinnaisena 8–9. 

luokalla (Ahava & Palojoki, 2004, s. 373). Kotitalous oppiaineeseen sisällytetty kuluttaja- 

ja talousosaaminen kodissa- sisältöalue tukee monipuolisen kotitaloudellisen osaamisen 

kehittymistä. Opiskelua ohjaavat tavoitteet, jotka ovat suunniteltu paikallisesti ajankoh-

taisia aihealueita hyödyntäen. Kotitalousluokassa opiskelu on vuorovaikutteista ja tietoa 

soveltavaa. Opiskelu perustuu yhteisölliseen tiedonrakentamiseen. Kuluttaja- ja talous-

kasvatuksen sisällöt kotitalous oppiaineessa keskittyvät vastuullisena kuluttajana toimi-

miseen jokapäiväisessä arjessa. Yksilön arkea laajempana kontekstina kuluttamista 

pohditaan vertaisryhmän vaikutuksen kautta (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 591).  Kriitti-

nen medialukutaito, kotitalouksien vastuullinen kulutus ja teknologian käyttö kuluttajana 
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korostuvat sisällöissä kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa. (Opetus-

hallitus, 2014, s. 439.) Lisäksi oman arjen kuluttamiseen liittyviä tilanteita ja ongelmia 

harjoitellaan käytännössä (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 592).  

 

Yhteiskuntaopin kuluttaja- ja talouskasvatus tähtää oppilaiden kasvuun aktiivisiksi ja vas-

tuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Tavoitteena on rohkaista oppilaita kehittymään itsenäisiksi 

taloudellisiksi toimijoiksi ja ymmärtämään omien ratkaisujen merkityksiä pidemmällä ai-

kavälillä. Yhteiskuntaopissa kuluttaja- ja talousasioita on sisällytetty kahteen sisältöalu-

eeseen: S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta ja S4 Taloudellinen toiminta. S1- sisältö-

alue kattaa kuluttajana toimimisen vastuut, velvollisuudet ja oikeudet, sekä oman talou-

den hallinnan. S4- sisältöalueessa keskitytään taas enemmän talouteen liittyviin käsittei-

siin ja ilmiöihin erilaisten taloudellisten toimijoiden kautta. (Opetushallitus, 2014, ss. 418–

420.) Yläkoulun matematiikassa on taas tavoitteena rohkaista soveltamaan matematii-

kassa opittuja taloustaitoja omaan arkeen liittyvissä tilanteissa (Kortesalmi & Autio, 2019, 

s. 592).  

 

Koulujen kuluttaja- ja talouskasvatusta voidaan pitää nuorten kuluttaja- ja talousosaami-

sen kehittäjänä (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 590). PISA2018- tutkimuksen mukaan opet-

tajilta saatu tieto kuluttaja- ja talousosaamisesta kehittääkin nuorten osaamista ainutlaa-

tuisesti Suomessa (Laine, Ahonen & Nissinen, 2020, s. 57). Nuorten kuluttaja- ja talous-

osaaminen kehittyvät koulun lisäksi myös muissa konteksteissa, kuten esimerkiksi ko-

tona vanhempien kasvatuksen kautta (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 596). Kotoa opitaan 

niin hyvät kuin huonotkin kulutuskäyttäytymisen mallit (Peura-Kapanen & Lehtinen, 

2011, s. 17). PISA2018- tutkimuksen mukaan jopa 97 prosenttia vastaajista nosti van-

hemmat tai heitä vastaavat henkilöt tärkeimmäksi tietolähteeksi kuluttaja- ja talousasi-

oissa (Laine, Ahonen & Nissinen, 2020, s. 50). 

 

PISA2018- tutkimuksessa 71 prosenttia vastaajista näki opettajat kuluttaja- ja talouskas-

vatuksen lähteenä (Laine, Ahonen & Nissinen, 2020, s. 50). Luukkanen ja Uusitalo 

(2012, s. 22) kertovat myös, että nuoret kokevat koulun roolin tärkeänä taloudellisen tie-

don ja ymmärryksen kehittäjänä. Koulujen kuluttajakasvatuksella on suuri merkitys nuo-

ren taloudellisen osaamisen kehittymisessä. Opetussuunnitelmaan perustuvan tavoit-

teellisen opetuksen voidaan nähdä kehittävän nuorten taloudellisia taitoja, kriittistä ku-

luttamistapaa sekä kuluttajien oikeuksien ja velvollisuuksien omaksumista. (Peura-Ka-

panen & Lehtinen, 2011, s. 17.)  



12 
 

3.2 Kuluttaja- ja talouskasvatuksen suositukset ja tavoitteet 

 
 
OECD (2020, s. 10) tunnistaa talousosaamisen tärkeyden ja suositteleekin kansainväli-

sesti harjoittamaan jatkuvaa kuluttaja- ja talouskasvatusta, joka opettaisi nuoria kohtaa-

maan taloudellisia haasteita tulevaisuudessa. Monessa maassa on tehty omia suosituk-

sia nuorten kuluttaja- ja talouskasvatuksen laadun takaamiseksi (OECD, 2015, s. 9). 

Raijas, Uusitalo ja Luukkanen (2012, s. 12) kertovat sekä OECD:n että Euroopan komis-

sion panostaneen talouskasvatuksia koskeviin kansainvälisiin suosituksiin 2000- luvulla.   

 

Kuluttaja- ja talouskasvatusta tulisi harjoittaa mahdollisimman nuoresta iästä alkaen. 

Myös toteutuneen kuluttaja- ja talouskasvatuksen tarkastelu kansallisesti ja kehittäminen 

tutkimusten pohjalta on erittäin tärkeää. Kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisällöt räätälöi-

dään kansallisesti alueellisia ominaisuuksia hyödyntäen. Kuluttaja- ja talouskasvatuksen 

tavoitteiden taustalla tulisi olla ymmärrys tiedon soveltamisen merkityksestä käytännön 

elämään. Tätä tärkeintä tavoitetta lähdetään täyttämään kansallisesti sopivilla opetus-

menetelmillä ja oppimateriaaleilla. Myös erilaiset nuorille suunnatut tapahtumat voivat 

toimia kuluttaja- ja talouskasvatuksen toteuttajana. (OECD, 2020, s. 10.) 

 

Pohjoismainen ministerineuvosto (2010, s. 11) on julkaissut ehdotuksen peruskoulujen 

kuluttajakasvatuksen strategiaa ja tavoitteita varten, vaikkakin kuluttaja- ja talouskasva-

tuksen vaikuttavuuden vertailu kansainvälisesti on hankalaa, koska sisällöt ja opetusme-

netelmät vaihtelevat maittain ja kouluittain (Kortesalmi & Autio, 2019, s. 594). Ehdotus 

toimii peruskoulujen kuluttajakasvatuksen kehittämisen pohjana. Julkaisu on linjassa 

OECD:n (2009) kuluttajakasvatusta koskevan suositusasiakirjan kanssa. Kuluttajakas-

vatuksen suunnitteleminen tulee ottaa huomioon niin kansallisella ja paikallisella tasolla 

kuin myös yksittäisen opettajan tasolla. Kuluttajakasvatukselle tulee määrittää tavoitteet, 

strategia ja arviointi. Toimijat ovat myös velvollisia etsimään ja valitsemaan soveltuvim-

mat kuluttajakasvatuksen toteutustavat. (Pohjoismainen ministerineuvosto, 2010, s. 11.) 

 

OECD (2015, s. 12) jakaa nuorten kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisällöt neljään osa-

alueeseen, joita ovat raha ja maksutapahtumat, oman talouden suunnittelu ja hallinta, 

riskit ja voitot sekä taloudelliset toimijat. Nämä neljä edellistä sisältävät laajasti sisältöjä 

nuorten kuluttaja- ja talouskasvatukseen; kuten esimerkiksi erilaiset maksutavat, sääs-

tämisen, riskien tunnistamisen ja kuluttajan turvan takaavat toimijat. (OECD, 2015, s. 

12.) Jarvan (2009, ss. 19–20) mukaan kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisällöt kattavat 
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oman talouden hallinnan, kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet, kriittisen mainonnan tar-

kastelun, oman kuluttamisen reflektoinnin ja erilaisten pakkausmerkintöjen ja tuoteselos-

teiden ymmärtämisen sekä tuotteen arvioinnin.  

 

Edellä mainitut, laajat nuorten kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisällöt, valmistavat kulut-

tajaa toimimaan aktiivisesti monimutkaisessa kulutusmaailmassa. Monimuotoisista si-

sällöistä tärkeimmiksi nousevat tulevaisuustietoisuus, ongelmanratkaisu, kuluttajan oi-

keudet ja velvollisuudet sekä raha-asiat. Nämä kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisällöt 

kehittävät oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa kotitalouden kon-

tekstin lisäksi yhteiskunnallisesti. (Jarva, 2009, ss. 20–21.) Nuorten kuluttaja- ja talous-

kasvatuksen tulisi olla jatkumo, joka lähtee liikkeelle asioiden tiedostamisesta ja päätyy 

opetuksen kautta tavoiteltuun kuluttajakäyttäytymiseen (OECD, 2015, s. 13).  

 

Yläkoulun kuluttajakasvatus tähtää aikuisiässä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimi-

seen. Kuluttajakasvatuksen tulisi antaa nuorille valmiuksia toimia itsenäisenä kulutta-

jana, mutta lisäksi myös valmiuksia reflektoida itseään kuluttajana. Tärkeää on enna-

koida ja valmistaa nuoria tulevaisuuteen. Laajemmat aihekokonaisuudet tukevat kulutta-

jataitojen oppimista. Prosessimainen oppiminen etenee kohti laajempia tietoja ja taitoja 

kuluttajuudesta. Kollektiivinen oppiminen on keskeisessä asemassa kuluttajakasvatuk-

sen tavoitteissa. (Pohjoismainen ministerineuvosto, 2010, ss. 20–21, 27.) Kuluttaja- ja 

talouskasvatuksessa tulisi painottaa tiedon ja arjen käytännön taitojen lisäksi kuluttami-

seen liittyviä arvoja. Lisäksi oppilaan motivaation merkitys nousee keskeiseen asemaan. 

(Jarva, 2009, s. 17.)  

 

Kuluttajakasvatuksen tulisi kohdentua nuorten omaan kokemusympäristöön opetussisäl-

löiltään ja -menetelmiltään. Tuttu viitekehys, oma arki, on hyvä pohja oppimiselle. Myös 

opetusmenetelmien kehittämisen tulee lähteä oppilaiden oman arjen tarpeista. (Pohjois-

mainen ministerineuvosto, 2010, ss. 25–27.) Talouskasvatuksen tulee käytännössä vas-

tata kohderyhmän tarpeisiin ja pyrkiä herättämään oppilaiden sisäinen motivaatio. Eri-

ikäisille nuorille erilaiset opetusmenetelmät toimivat paremmin. (Peura-Kapanen, 2012, 

s. 5.) Nuorten sitoutumista kuluttaja- ja talousasioiden oppimiseen on nähty edistävän 

esimerkiksi vertaisen kanssa yhdessä oppiminen (Luukkanen & Uusitalo, 2019, s. 289).  

Peruskoulun kuluttaja- ja talouskasvatuksessa hyödylliseksi on koettu toiminnallinen ja 

ongelmaperustainen oppiminen. Nämä edellä mainitut oppimisen mallit korostavat tie-

don omaksumisen lisäksi taidon soveltamista kulutukseen liittyvissä käytännön ongel-

missa. (Jarva, 2009, s. 18.) 
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Pedagogisesti tarkasteltuna peruskoulujen kuluttaja- ja talouskasvatuksen tulisi pystyä 

herättämään opetusmateriaaleilla ja opetusmenetelmillä oppilaiden sisäinen motivaatio, 

siirtämään tieto ja taito osaamisen tasolta soveltamisen tasolle ja tuottamaan hyviä op-

pimistuloksia. Behavioristisella tiedon jakamisen näkökulmalla näitä tavoitteita ei saavu-

teta, vaan peruskoulujen kuluttaja- ja talouskasvatuksen täytyisi olla vuorovaikutteista. 

(Ahava & Palojoki, 2004, s. 373.) Nuoret kaipaavat selkeää ja yksinkertaista informaa-

tiota, joka on kerrottu luontevasti heidän arkikielellään. Talousosaamisen osa-alueiden 

liittäminen esimerkin kautta tuo aiheen lähelle heidän omaa elämäänsä. Siten nuori mah-

dollisesti alkaa pohtia omia päätöksiään ja niiden seurauksia. Talousosaamisen ollessa 

yksi elämänhallinnan osa-alue, on tärkeää, että talouskasvatus pystyy vastaamaan nuor-

ten talousosaamiseen liittyviin haasteisiin. Laadukkaan talouskasvatuksen tavoitteena ei 

ole pelkästään tiedon lisääminen, vaan myös kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttaminen.  

(Peura-Kapanen, 2012, ss. 5–6, 8.) Raijas ym. (2020, s. 19) väittävätkin, että talouskas-

vatus tulisi nostaa omaksi oppiaineekseen peruskouluihin, jotta talouskasvatuksella olisi 

riittävä vaikuttavuus tulevaisuuden talousosaamiseen.  

 

 

3.3 Kuluttaja- ja talouskasvatuksen haasteet ja kehittäminen 

 
 
Kuluttajakasvatukseen haasteita tuovat eettiset kysymykset, maailmantalouden riskit, 

teknologian ja kotitalouksien muutokset sekä uusi tieto ihmismielestä ja oppimisesta 

(Jarva, 2009, s. 17). Virtuaalivaluutan hallitessa markkinoita myös ymmärrys rahanar-

vosta nousee tärkeäksi haasteeksi kuluttaja- ja talouskasvatuksessa (Kortesalmi & Au-

tio, 2019, s. 591). Ahava ja Palojoki (2004, s. 373) ottavat kantaa peruskoulun kuluttaja- 

ja talouskasvatuksen epäonnistuvan sen liiallisten odotusten ja tavoitteiden vuoksi. Ope-

tussuunnitelmat sisältävät kuluttaja- ja talousosaamisen monia sisältöjä, mutta käytän-

nössä ne jäävät opettamatta. Opettajat kokevat aihealueen olevan liian suuri ja haastava 

integroida opetukseen. Opettajat kokevat myös oppilaiden heterogeenisuuden ja erilai-

set taustat haasteeksi kuluttaja- ja talouskasvatuksessa. On vaikeaa löytää oppimateri-

aaleja ja opetusmenetelmiä, joilla pystyttäisiin vaikuttamaan kaikkien nuorten kuluttaja-

käyttäytymiseen. (Luukkanen & Uusitalo, 2019, s. 284.) 

 

Yhteiskunnan markkinat ja palvelut ovat kokeneet suuren muutoksen edellisten vuosi-

kymmenten aikana monimutkaisempaan suuntaan. Tämän tuloksena rahaa aletaan ku-

luttaa aina nuorempana ja nuorempana ja kuluttajakasvatusta tarvitsevat yhä nuorem-

mat lapset. Koulujärjestelmällä on kuluttamisen muutosten vuoksi tarve painottaa talous- 
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ja kuluttajakasvatusta entistä enemmän opetuksessa (Jarva, 2009, s. 14). Kuluttajakas-

vatuksen vaikuttavuutta nuoriin on tutkittu ja vaikuttavuuden on huomattu olevan huono, 

joten kuluttajakasvatuksen uudistamista tarvitaan. (Pohjoismainen ministerineuvosto, 

2010, ss. 19–20. 26.)  

 

Myös Ahavan ja Palojoen (2004, s. 376) tutkimuksessa on törmätty peruskoulun kulut-

taja- ja talouskasvatuksen huonoon vaikuttavuuteen nuorisossa. Vain noin kolmasosa 

heidän tutkimukseensa osallistuneista nuorista kertoo hyödyntäneensä peruskoulun ku-

luttaja- ja talouskasvatuksessa opittua omassa arjessaan. (Ahava & Palojoki, 2004, s. 

376.) Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että peruskoulun kuluttaja- ja talouskasvatus 

sekä nuorten todellisuus eivät kohtaa, jolloin kuluttaja- ja talousasioiden opiskelu ei mo-

tivoi nuorta. Motivaation puute vaikuttaa negatiivisesti kuluttaja- ja talouskasvatuksen 

oppimistuloksiin (Luukkanen & Uusitalo, 2019, s. 264). Nuoret eivät käyttäydy kulutta-

jana saaneensa kuluttajakasvatuksen mukaisesti, vaan unohtavat koulussa oppimansa. 

Näin käy, kun nuorten oma arki jätetään opetuksen suunnittelun ulkopuolelle, koska sil-

loin peruskoulun opettamalla tiedoilla ja taidoilla ei ole nuorille henkilökohtaista merki-

tystä.  (Ahava & Palojoki, 2004, s. 373.)  Myös Peura-Kapanen ja Lehtinen (2011, s. 15) 

nostavat esille tarpeen, että talouskasvatuksen aihealueiden tulisi olla lähellä nuorten 

jokapäiväistä elämää.  

 

Talous ja nuoret TAT (2018) Nuorten talousosaaminen- tutkimuksen mukaan kuluttaja- 

ja talouskasvatus on nuorten mielestä tärkeä osa suomalaista koulua, mutta vain viiden-

nes kokee koulun tarjoavan nuorille riittävät valmiudet itsenäisenä kuluttajana toimimi-

seen (Talous ja nuoret TAT, 2019, ss. 14, 24). Raijaksen ym. (2020, s. 14) mukaan nuo-

ret kokevat saavansa liian vähän ja liian huonolaatuista taloustaitojen opetusta. Perus-

koulun talousasioiden opetus ei pysty muodostamaan nuorelle kokonaiskuvaa oman ta-

louden hoidosta (Peura-Kapanen, 2012, s. 3). Kuluttaja- ja talouskasvatus jää kouluissa 

nuorten mielestä selvästi muiden aihealueiden jälkeen (Talous ja nuoret TAT, 2019, s. 

12). Nuorten näkökulmasta peruskoulun kuluttaja- ja talouskasvatus voi näyttäytyä jopa 

hyödyttömänä tulevaisuutta ajatellen (Ahava & Palojoki, 2004, s. 376).  

 

PISA2018- tutkimuksen mukaan suomalaisen peruskoulun oppilaat saavat kuitenkin ver-

rattain enemmän kuluttaja- ja talouskasvatusta kuin muissa maissa. Tämän lisäksi kou-

lussa opitut kuluttaja- ja taloustaidot ovat yhdistettävissä voimakkaampaan kuluttaja- ja 

talousosaamiseen nuorella. Peruskoulun kuluttaja- ja talouskasvatuksella on siis jo tällä 

hetkellä merkittävä vaikutus nuorten kuluttaja- ja talousosaamiseen (Laine, Ahonen & 

Nissinen, 2020, ss. 90, 96, 106), vaikka sen laatua tulisi parantaa.  Suomessa on tutkittu 
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kohtalaisen vähän kuluttaja- ja talouskasvatukseen liittyviä asioita kansainvälisesti ver-

tailtuna. Esimerkiksi Amerikassa aihetta on tutkittu paljonkin talousopetuksen interven-

tioin, joissa tulokset osoittavat tiedon käytäntöön yhdistämisen ja opettajan ammattitai-

don olevan tärkeässä ominaisuudessa kuluttaja- ja talouskasvatuksen vaikuttavuu-

dessa. (Kortesalmi & Autio, 2019, ss. 594–595.) Pohjoismaissa kotitaloustieteen kentällä 

on tutkittu ja kehitetty peruskoulujen kuluttaja- ja talouskasvatusta oppisisältöjen ja ope-

tusmenetelmien kautta (Ahava & Palojoki, 2004, s. 371). Suomessa kuluttajakasvatuk-

sen kehittäminen on aktiivista kouluissa (Peura-Kapanen & Lehtinen, 2011, s. 17). Sue 

McGregor (2016, s. 35) väittääkin formaalin kuluttajakasvatuksen jatkuvan kehittämisen 

olevan elintärkeää sen laadukkuuden kannalta.  

 

Koulujen talouskasvatuksen kehittämisen tulisi perustua uudenlaisten opetusmenetel-

mien löytämisen lisäksi opettajien ammattitaidon kehittämiseen (Peura-Kapanen, 2012, 

s. 10). Opettajien kuluttajaosaaminen on yksi suurimmista edellytyksistä laadukkaassa 

kuluttajakasvatuksessa. Opettajien kuluttajaosaamista ja siihen liittyviä pedagogisia tai-

toja on tärkeä kehittää. (Pohjoismainen ministerineuvosto, 2010, s. 11.) Talous ja nuoret- 

yhdistyksen (TAT) tekemän tutkimuksen mukaan 71 prosenttia tutkimukseen osallistu-

neista opettajista kokee omaavansa riittävät taidot peruskoulun kuluttaja- ja talouskas-

vatukseen. Oma aktiivisuus tiedon etsimisessä koetaan hyvän osaamisen pohjana. 

Opettajankoulutuksen ei niinkään koeta antavan avaimia kuluttaja- ja talouskasvatuksen 

toteuttamiseen. Tutkimuksen mukaan yli puolet opettajista haluaisivat parantaa omaa 

talousosaamistaan. (Talous ja nuoret TAT, 2019, s. 29.) 

 

Luukkanen ja Uusitalo (2019, s. 278) nostavat talouskasvatuksen kehittämisessä erittäin 

tärkeäksi nuorten oman näkökulman. Myös Ahava ja Palojoki (2004, s. 376) kehottavat 

kehittämään kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä nuorten nä-

kökulmasta. Nuoret toivoisivat talouskasvatuksen olevan käytännönläheistä ja päivittäi-

seen arkeen liittyvää. Talouskasvatusta voisi nuorten mielestä tuoda esille jopa enem-

män varoittavien esimerkkien kautta. Lisäksi nuoret toivovat jo varhain peruskoulussa 

alkavaa talouskasvatusta, joka kartoittaa taitoja, mutta antaa myös tietoa turvallisista tie-

tolähteistä talousasioihin liittyen. (Luukkanen & Uusitalo, 2012, s. 23.) Luukkasen ja Uu-

sitalon (2019, s. 267) mukaan formaali talouskasvatus voitaisiin jopa osittain korvata 

nuorten näkökulmasta aktiivisella käytännön osallistumisella taloudellisiin tehtäviin ar-

jessa. 
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Kortesalmi ja Autio (2019, ss. 595, 599) korostavat moniin kansainvälisiin tutkimuksiin 

vedoten nuorten kuluttaja- ja talouskasvatuksen sisältöjen liittämistä käytäntöön ja arjen 

toimintaan, jolloin oppilaan toimijuus ja kokemuksellinen oppiminen kasvaisivat. Lisäksi 

avoin oppimisympäristö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet voisivat tukea nuorten op-

pimista peruskoulun kuluttaja- ja talouskasvatuksessa (Ahava & Palojoki, 2004, s. 377).  

Talous ja nuoret TAT (2018, s. 34) tutkimuksessa nuoret itse ehdottivat kuluttaja- ja ta-

louskasvatuksen kehittämiseksi sisältöjen integroimisen eri oppiaineisiin peruskoulussa. 

Myös Luukkanen ja Uusitalo (2019, s. 271) nostavat esille oppilaiden toiveen laajojen 

aihealueiden integroinnista monen eri toimijan näkökulmasta.  Tutkitun tiedon jalostami-

nen käytännön toiminnaksi eri talouskasvatuksen toimijoiden kesken on hedelmällistä. 

(Peura-Kapanen, 2012, s. 15). Samaan viittaa myös McGregor (2016, s. 44), joka kehot-

taa pohtimaan poikkitieteellistä näkökulmaa kuluttajakasvatuksen kehittämisessä ja to-

teuttamisessa. Tämä tarkoittaa opetettavan tiedon integroimista eri tieteenaloilta sa-

maan kokonaisuuteen. (McGregor, 2016, s. 44.)  
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4 Ongelmaperustainen oppiminen 
 

 

Tässä luvussa määritellään tutkielmassa tutkittavaa ongelmaperustaista oppimista. 

McGregor (2016, s. 43) tuo ongelmanratkaisun osaksi edellisessä luvussa määriteltyä 

kuluttaja- ja talouskasvatusta. Hän näkee ongelmanratkaisun toimivan kriittisen ajattelun 

lähtökohtana, jolloin kuluttajan on mahdollista tehdä tiedon pohjalta käytännön ratkaisuja 

arjessa. (McGregor, 2016, s. 43.) Ongelmaperustaisen oppimisen tavoitteena onkin yh-

distää teoreettinen tieto käytännön taidon kanssa, jotta tiedon soveltamista tapahtuu 

(Hirvimäki, Jokela & Piili, 2020, s. 14). Luku koostuu ongelmaperustaisen oppimisen pe-

dagogisesta taustasta, ongelmaperustaisen oppimisen määrittelystä opetusmenetel-

mänä sekä ongelmaperustaisen oppimisen ja kotitalousopetuksen yhteydestä. 

 

4.1 Pedagogiset lähtökohdat 

 

Ongelmaperustainen oppiminen on rakentunut erilaisten koulutuspsykologian ja kogni-

tiivisen psykologian periaatteiden pohjalta (McCaughan, 2015, s. 65). Ongelmaperustai-

sen oppimisen taustalla vaikuttavat konstruktivistinen, situationaalinen, kokemuksellinen 

ja kontekstuaalinen oppimisteoria (Poikela & Nummenmaa, 2002, s. 38). Ongelmape-

rustainen pedagogiikka on teoriataustaltaan rakentunut kognitiivisen psykologian ja ra-

tionaalisen päättelyn kautta konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen perustuvaksi (Poikela 

& Poikela, 2010, s. 108). Nykyisin ongelmaperustainen oppiminen sekä kansallinen pe-

rusopetuksen opetussuunnitelma perustuvatkin erityisesti konstruktiiviseen oppimiskäsi-

tykseen (Erdogan & Senemoglu, 2017, s. 1152; Opetushallitus, 2014, s. 17).   

 

Ihmisen mieli toimii situationaalisesti ja kontekstuaalisesti ja on aina sidoksissa ympäröi-

vään maailmaan. Tieto rakentuu konstruktiivisesti, kun uusi informaatio sijoitetaan 

omaan kontekstiin, joka muokkaa sitä. Modernit oppimisteoriat lähtevätkin tästä tiedon-

käsityksestä liikkeelle ja näkevät oppilaan oppimisen keskiössä aktiivisena toimijana. 

(Lonka, 2018, s. 34.) Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä oppija nähdään aktiivisena 

tiedon etsijänä ja rakentajana. Tieto rakentuu uusien merkityksellisten kokemuksien 

kautta aikaisempaan tietoon pohjautuen. Opiskeltavien aihealueiden merkityksellisyys 

syventää oppimista (Lonka, 2018, s. 34). Konstruktiiviseen tiedonrakennukseen on lii-

tetty vahvistuksena sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa. (Yew & Goh, 

2016, s. 76.) Oppilas etsii itse tietoa ja rakentaa tämän avulla omaa ymmärrystään vuo-
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rovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tiedonrakennus lähtee liikkeelle oppilaan aiem-

masta tiedosta ja näin tieto muokkaantuu oppimisprosessissa. (Lehto, 2005, ss. 62–63.) 

Modernit oppimisteoriat korostavat lisäksi tiedon soveltamisen merkitystä oppimisessa 

(Lonka, 2018, s. 36). 

 

Konstruktivismi jaetaan kahteen eri suuntaukseen: kognitiiviseen konstruktivismiin ja so-

siaaliseen konstruktivismiin. Ensimmäinen painottaa yksilön kognitiivisia prosesseja op-

pimisessa ja toinen vuorovaikutuksen kautta oppimista. (Lehto, 2005, ss. 62–66.) Tämän 

tutkielman kannalta tärkeäksi nousee avata lisää sosiaalista konstruktivismia, jonka on 

kehittänyt L. S. Vygostsky 1930–luvulla. Sosiaalinen konstruktivismi perustuu kulttuuri-

seen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Osallistuminen ryhmän työskentelyyn 

ja yhdessä oppiminen muokkaa oppimista eri näkökulmista.  Oppiminen ja tavoitteellinen 

kulttuuriympäristö ovat Vygotskyn ajattelussa tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään 

(Lehtinen, Lerkkanen & Vauras, 2016, s. 60). Nykypäivänä myös virtuaaliset sosiaaliset 

verkostot tarjoavat paljon tietoa ja tukea oppimiseen. (Lonka, 2018, ss. 41–42.) 

 

Ongelmaperustaisen oppiminen sisältää paljon yhtäläisyyksiä myös John Deweyn prog-

ressiivisen ja kokemuksellisen kasvatusajattelun kanssa. Kokemuksellinen pedago-

giikka perustuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen ja korostaa käytännönläheisyyttä, 

oppilaan aktiivisuutta sekä oppimisen reflektointia (Malmisalo-Lensu & Mäkinen, 2007, 

s. 311). Dewey näki, että koulun tulisi käytännöllisyyden kautta pyrkiä valmistamaan op-

pilaita tulevaisuutta varten. Asioiden ulkoa opettelun sijaan tulisi pyrkiä tiedon ymmärtä-

miseen ja soveltamiseen. Tiedon soveltamiseen oppilaita kannustaa kokemuksellinen 

ongelmanratkaisu. Deweyn mukainen ideaali opetusmenetelmä mukailee vaihteiltaan 

ongelmaperustaista oppimista. (McCaughan, 2015, ss. 63–64.)  

 

Ongelmaperustainen oppiminen on hyvä esimerkki sosiaalisesta konstruktivismista. 

Pienryhmän ongelmanratkaisussa korostuu kognitiivisten taitojen lisäksi sosiaalinen 

vuorovaikutus. (Lonka, 2018, s. 41.) Suomalaisessa peruskoulussa sosiaalisen kon-

struktivismiin liitettäviä opetusmenetelminä voidaan nähdä ongelmaperustaisen oppimi-

sen lisäksi tutkiva oppiminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Konstruktivistiset ope-

tussovellukset ovat usein koulujärjestelmässä muutokseen ja kehitykseen tähtääviä. Di-

daktiikan eli opetuksen toteutuksen näkökulmasta konstruktivismi voidaan nähdä nor-

matiivisena, ohjeita antavana didaktiikkana, jota suositellaan sovellettavaksi kaikenikäis-

ten opetuksessa. (Lehto, 2005, ss. 62–66.)  

. 
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4.2 Ongelmaperustaisen oppiminen opetusmenetelmänä 

 
Opetus on arvosidonnaista käytännön toimintaa, joka tähtää formaalissa ympäristössä 

aina johonkin tavoitteeseen. Opetusmenetelmä taas tarkoittaa sitä tapaa, jolla opettajan 

ja oppilaiden välinen toiminta ja vuorovaikutus tapahtuvat. Tutkittaessa opetusta tärke-

äksi nousee opetuksen onnistuneisuuden määrittely (Kansanen, 2014, ss. 17, 19, 21, 

28), joka tässä tutkielmassa tarkoittaa onnistuneen ongelmaperustaisen oppimisen mää-

rittelyä. Tässä luvussa määrittelen ongelmaperustaista oppimista opetusmenetelmänä. 

Lopuksi johdan ja tiivistän tutkimuksen analyysiä varten viitekehyksestä esiin nousevat 

pääteemat, jotka mukailevat onnistunutta ongelmaperustaista oppimista.   

 
Ongelmaperustainen, toiselta nimeltään ongelmalähtöinen oppiminen (problem-based 

learning PBL), on alun perin lääketieteen opintoihin suunniteltu oppimisen malli (Han-

nula, 2019, s. 69). Mallin kehittäjänä pidetään tohtori Howard S. Barrowsia, joka kehitti 

ongelmaperustaisen oppimisen mallin käytännön tarpeen ja kokemuksen pohjalta. On-

gelmaperustainen oppiminen on menetelmällinen lähestymistapa opetukseen. (Savery, 

2015, ss. 1, 3.) Ongelmaperustainen oppiminen on kehitetty 1960–1970- luvun vaih-

teessa Kanadassa, josta se on saapunut Suomeen 1990- luvun alussa aluksi lääketie-

teen opintoihin ja levinnyt siitä laajemmin eri tieteenaloille (Hannula, 2019, s. 69), myös 

kasvatustieteisiin (Yew & Goh, 2016, s. 75). Ongelmaperustaista oppimista toteutetaan 

eri kouluasteilla aina peruskoulusta yliopistoon sekä ammatillisiin opistoihin (Savery, 

2015, s. 7).  Ongelmaperustainen oppiminen voidaan nähdä opetusmenetelmää laajem-

pana käsitteenä myös koko opetusta ohjaavana konstruktiivisena periaatteena. (Lehto, 

2005, s. 71). Myös Othman, Salleh ja Sulaiman (2014, s. 50) määrittelevät ongelmape-

rustaisen oppimisen opetusmenetelmää laajemmin. Heidän mielestään ongelmaperus-

taista oppimista voitaisiin kutsua pedagogiseksi lähestymistavaksi opetukseen, joka ko-

rostaa oppilaiden aktiivisuutta ja monipuolisia oppimissisältöjä integroituna. (Othman, 

Salleh & Suleiman, 2014, s. 50.) 

 

Ongelmaperustaisen oppimisen tavoitteena on tuottaa kriittistä ajattelua ja ongelmanrat-

kaisua oikeissa oppimistilanteissa. Lisäksi ongelmaperustaisen oppimisen tavoitteiden 

keskiössä on sosiaalisten taitojen syventäminen sekä tiedon oppiminen ja soveltaminen 

(Erdogan & Senemoglu, 2017, ss. 1152–1154). Ongelmaperustaisessa oppimisessa op-

piminen nähdään konstruktiivisena, itseohjautuvana, yhteistoiminnallisena ja kontekstiin 

sidottuna prosessina. (Yew & Goh, 2016, ss. 75–76.) Konstruktiivisten opetusmenetel-

mien tavoitteena on usein oppilaan aktiivisuuden lisäksi oppilaan sisäisen motivaation 
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herättäminen ja oman toiminnan kriittinen reflektointi (Lehto, 2005, ss. 66–67). Koko on-

gelmaperustaisen oppimisen prosessin tavoitteena on yksinkertaisesti oppia tehokkaam-

min ja syvällisemmin (Portimojärvi & Donnelly, 2006, s. 27).  

 

Ongelmaperustainen oppiminen on hyvin oppilaslähtöinen lähestymistapa opetukseen, 

jossa yhdistyvät luontaisesti teoria ja käytäntö (Erdogan & Senemoglu, 2017, ss. 1152–

1154). Ongelmaperustainen oppiminen onkin tehokas menetelmä sellaisiin oppiaineisiin, 

jossa sovelletaan tietoa ja opiskellaan taitoja (Lehto, 2005, s. 72). Tiedon soveltaminen 

käytännössä liittyy läheisesti myös kotitalous oppiaineeseen, jonka yhtenä keskeisenä 

tavoitteena on oppilaiden itsenäinen kyky ratkaista arjen ongelmia (Opetushallitus, 2014, 

s. 438). Kriittisiä kohtia ongelmaperustaisen oppimisen kannalta ovat opetettavaan ai-

heeseen liittyvä tarkka ongelmien asettelu sekä oppimistilannetta ohjaavan opettajan 

ammattitaito ja sitoutuneisuus (Savery, 2015, s. 7).  

 

Ongelmaperustaisen oppimisen prosessia on määritelty monella tapaa. Suurin osa mää-

ritelmistä koostuu viidestä vaiheesta. Seitsemään vaiheeseen laajennettu ongelmape-

rustainen oppiminen sisältää myös itsenäistä opiskelua kouluajan ulkopuolella. Viiteen 

vaiheeseen tiivistettynä ongelmaperustaisen oppimisen prosessi lähtee liikkeelle ryhmiin 

jakautumisesta ja ongelman asettelusta. Ongelman asettelua seuraa ryhmätyöskente-

lynä ongelman analysointi, vastausten etsiminen ja raportointi. Ongelmaperustaisen op-

pimisen luonnollinen tulos on ratkaisu alussa määriteltyyn ongelmaan (Savery, 2015, s. 

7). Seuraavassa vaiheessa ongelmaan löydetty ratkaisu esitellään muille vertaisille. 

Tämä vaihe on erityisen tärkeä, koska vertaisten kanssa jaettu tieto auttaa syventämään 

tietoa eri näkökulmista (Hirvimäki, Jokela & Piili, 2020, s. 15.) Viimeisenä prosessin vai-

heena ongelmaperustaiseen oppimiseen tulisi sisältyä opitun tiedon integrointi omaan 

toimintaan käytännössä ja oman oppimisen reflektointi (Othman, Salleh & Sulaiman, 

2014, s. 52). 

 

Ongelmaperustaiseen oppimiseen ei ole olemassa tiettyä prosessia, joka sopisi kaik-

keen ongelmaperustaiseen opetukseen. Todellisuudessa prosessin hiominen omia ja 

oppilaiden tavoitteita parhaiten palvelevaksi on monivaiheinen työ. (Othman, Salleh & 

Sulaiman, 2014, ss. 50–51.) Ongelmaperustaisen erilaisia pedagogisia toimintatapoja 

yhdistää kuitenkin kaikkia se, että opetus lähtee liikkeelle ongelmasta (Poikela & Poikela, 

2010, s. 108). Oppimisen taustalla oleva ongelma määrittyy oppimisen tavoitteiden 

kautta (Poikela & Nummenmaa, 2002, s. 38) sekä yhteiskunnallisesta todellisuudesta 

(Portimojärvi & Donnelly, 2006, s. 26). Ongelmanasettelu on ankkuroitava tarkasti ope-

tussuunnitelman tavoitteisiin ja kontekstiin (Leppänen & Vähämaa, 2006, s. 160).  
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Ongelmaperustainen oppiminen mahdollistaa oppilaan oppimisen hänelle itselleen mer-

kitykselliseen aiheeseen liittyvän ongelman kautta (Yew & Goh, 2016, ss. 75–76). On-

gelmaperustaiseen oppimiseen liitetyt ongelmat nousevat oppilaiden omasta maail-

masta, jotka opettaja työstää oppitunnin sisältötavoitteen mukaiseksi (Lehto, 2005, s. 

70). Ongelma toimii oppimisen herättäjänä, joten sen on oltava oppilaita motivoiva. On-

gelman on oltava myös mahdollisimman laaja, jotta se tukee prosessin edetessä oppi-

laiden itseohjautuvuutta ja kriittistä ajattelua. (Leppänen & Vähämaa, 2006, ss. 160–

162.) Myös Savery (2015, s. 8) näkee monitulkintaisen ongelman avulla esiin nousevien 

erilaisten näkökulmien olevan oppimisen rikkauden kannalta erityisen tärkeää. Ongel-

manasettelun tulisi integroida opiskeltavaan aihealueeseen liittyvää sisältöä luontevasti 

(McCaughan, 2015, s. 64).  

 

Ongelmaperustaisen oppimisen tärkein vaatimus on vuorovaikutus, jonka avulla otetaan 

vastaan ja jaetaan tietoa vertaisten kanssa (Savery, 2015, s. 8). Ongelmaperustainen 

oppiminen lähtee oletuksesta, että oppimista tapahtuu, kun aktiiviset oppilaat ratkaisevat 

ryhmässä ongelmia, joten ongelmaperustainen oppiminen sisältää paljon vuorovaiku-

tusta (Yew & Goh, 2016, s. 76). Oppilaat pohtivat ryhmissä ongelmien avulla erilaisia 

ilmiöitä prosessina oman taustansa valossa ja näin ollen rakentavat omaa osaamistaan 

aktiivisesti (Erdogan & Senemoglu, 2017, s. 1152). Ongelmaperustaisessa oppimisessa 

nousee keskeiseksi sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppilaan tiedon rakentami-

sessa (Poikela & Nummenmaa, 2002, s. 39). Oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehitty-

misen kautta on mahdollista oppia tehokkaammin ja syvällisemmin yhdessä. Ongelma-

perustaisen oppimisprosessin vuorovaikutuksen vaiheet jaetaan neljään osaan. Ensim-

mäisessä vaiheessa ryhmää muodostettaessa korostuu yhteisöllisyys, Toisessa vai-

heessa rakennetaan yhteisesti tietoa. Kolmas vaihe liittyy argumentointiin, jossa keskus-

tellaan vielä tiedon rakennuksesta ja reflektoidaan sitä. Neljännessä ja viimeisessä vai-

heessa oppimisessa saavutettu informaatio jaetaan muille. (Portimojärvi & Donnelly, 

2006, ss. 27, 33.)  

 

Ongelmaperustainen oppiminen vaatii oppijalta aktiivisuutta, sitoutuneisuutta (Poikela & 

Nummenmaa, 2002, s. 39) ja itseohjautuvuutta (Savery, 2015, s. 8). Ongelmaperustaista 

opetusta onkin laajalti käytetty oppilaiden aktivoimiseen (Lehto, 2005, s. 69). Myös Sa-

very (2015, s. 8) korostaa oppilaan sitoutumisen merkitystä oppimiseen ongelmaperus-

taisen oppimisen yhteydessä. Ongelmaperustaisessa oppimisessa oppilaalla on vapaus 

oppia asioita yksilöllisten ominaisuuksiensa mukaan. Vapaa ideointi oppimistilanteessa 
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tuottaa kriittistä ajattelua. Myös omien ideoiden ääneen sanominen ja niiden laajentami-

nen ryhmäläisten erilaisilla näkökulmilla ovat tärkeä osa ongelmanratkaisuprosessia.  

(McCaughan, 2015, ss. 63, 65.) 

 

Ongelmaperustaisen oppimisen tavoitteiden toteutumista tulee arvioida pitkin oppituntia. 

Arviointia voi suorittaa esimerkiksi erilaisin arviointimatriisein. Oppilaan oma reflektio op-

pimisprosessista on myös tärkeää (Erdogan & Senemoglu, 2017, s. 1162). Oppilaan 

oman oppimisen ja aktiivisuuden reflektointi auttaa myös opettajaa arvioimaan tavoittei-

den toteutumista. (Hirvimäki, Jokela & Piili, 2020, s. 15.) Ongelmaperustaisessa oppimi-

sessa on oppimisprojekteissa tapahtuvan jatkuvan arvioinnin lisäksi tärkeä mitata myös 

tärkeimpien oppimistulosten toteutumista (Brown, Lawless & Boyer, 2015, s. 15). Ongel-

maperustaisen oppimisen prosessi voi oppimisen arvioimisen ja reflektoinnin myötä aut-

taa oppilaita käsittämään itseään ja omaa ympäristöään paremmin. Prosessin myötä op-

pilaalle kirkastuu hänelle itselleen hyviä oppimisen keinoja. (Yew & Goh, 2016, s. 76.) 

Ongelmaperustaisen oppimisen prosessin myötä todellinen reflektion paikka onkin ar-

jessa. Kuinka opittuja tietoja ja taitoja pystytään soveltamaan oikeassa elämässä. (Sa-

very, 2015, s. 9.) 

  

Opettajan rooli ongelmaperustaisessa oppimisessa on ohjata oppimista ongelmanaset-

telulla ja tavoitteiden asettamisella (Yew & Goh, 2016, s. 76). Oppilaille tarjotaan oppi-

misen virikkeeksi tosielämän kontekstiin sijoittuvia mielekkäitä ongelmia (McCaughan, 

2015, s. 64). Ongelmaperustainen oppimisen prosessi on ohjeistettava oppilaille alussa 

äärimmäisen hyvin, muuten oppimisprosessi voi näyttäytyä liian haastavana (Othman, 

Salleh & Sulaiman, 2014, s. 51). Opettaja toimii ongelmaperustaisella oppitunnilla ohjaa-

jana ja neuvojana. Opettaja voi esimerkiksi neuvoa oppilaita tiedonhaussa (Hirvimäki, 

Jokela & Piili, 2020, s. 14) tai kannustaa oppilaita soveltamaan löytämäänsä tietoa eteen-

päin. Tärkeää on luoda luokkahuoneeseen turvallinen ja avoin ilmapiiri ongelmaperus-

taisen oppimisen mahdollistamiseksi. (McCaughan, 2015, ss. 63–64.) Opettajan tehtä-

vänä ongelmaperustaisessa oppimisessa on myös antaa jatkuvaa palautetta oppilasryh-

mien toiminnasta (Ertmer & Glazewski, 2015, s. 90).  

 

Opettajan toimiessa oppimisprosessin ohjaajana, ei pelkästään tiedon välittäjänä, ongel-

maperustainen pedagogiikka haastaa opettajan ammattitaitoa (Poikela & Nummenmaa, 

2002, s. 39). Opettajan tulee olla hyvin perehtynyt ongelmaperustaiseen oppimiseen 

opetusmenetelmänä, jotta voi toteuttaa sitä laadukkaasti (Hirvimäki, Jokela & Piili, 2020, 

s. 15).  Ongelmaperustainen oppiminen vaatii opettajalta identiteetin uudelleen rakentu-

mista, jossa ensisijaiseksi asiaksi ammattitaidossa nostetaan oppilaan oppimisprosessin 
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ja ryhmän ohjaamisen taidot (Poikela & Poikela, 2010, s. 115). Tässä tilanteessa opet-

taja joutuu hillitsemään oman asiantuntijuuden jakamistaan ja tarjoamaan sen sijaan it-

seohjautuvaan oppimiseen kannustavia työkaluja oppilaille (McCaughan, 2015, s. 65).  

 

Luvun loppuun tiivistän ongelmaperustaisen oppimisen opetusmenetelmänä päätee-

moiksi ja alateemoiksi. Näitä teemoja käytetään myöhemmin tutkielmassa hyödyksi tut-

kimuksen tulosten analysoinnissa. Tiivistettynä tärkeimmät pääteemat, jotka mukailevat 

onnistunutta ongelmaperustaista oppimista ovat ongelmanasettelu, opettajan rooli, op-

piminen ja oppimisen arviointi (Savery, 2015, ss. 8–9). Ongelmaperustaisen oppimisen 

pääteemat jakautuvat kirjallisuudessa edelleen alateemoihin, jotka kuvailevat päätee-

maan liittyviä asioita. Ongelmanasettelun alateemoja ovat merkityksellisyys ja monitul-

kintaisuus. Opettajan roolia kuvaillaan alateemalla ohjaaja. Opetusmenetelmän moni-

muotoisista käyttötavoista huolimatta ongelmaperustainen oppiminen on usein vuorovai-

kutuksellista, itseohjautuvaa, aktiivista, sitoutunutta ja kriittistä ajattelua tuottavaa. Oppi-

misen arvioinnin pääteema taas jakautuu oppimisen tavoitteiden täyttymiseen, oppimi-

sen reflektointiin sekä tiedon soveltamiseen. (Ertmer & Glazewski, 2015, s. 90.)  

 

4.3. Ongelmaperustainen oppiminen ja kotitalousopetus 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, s. 438) mukaan peruskoulun kotitalousope-

tus sisältää kaikki opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet. Näistä ongelmaperustai-

seen oppimiseen on edellisten tutkielman lukujen perusteella liitettävissä ajattelu ja op-

pimaan oppiminen (L1), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4) sekä 

työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Ajattelu ja oppimaan oppiminen korostavat itsenäistä 

tiedonhakua ja ongelmanratkaisua vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa. It-

sestä huolehtiminen ja arjen taidot taas tavoittelee oman arjen kannalta tärkeiden tieto-

jen ja taitojen harjoittelua. Monilukutaito- tavoitteella tarkoitetaan taitoa hankkia, soveltaa 

ja esittää tietoa erilaisissa tilanteissa. Työelämätaidot ja yrittäjyys- tavoite korostaa työ-

elämässä tarvittavien taitojen oppimista jo peruskoulussa. (Opetushallitus, 2014, ss. 20–

24.) Ongelmaperustaisessa oppimisessa on nähtävillä selkeästi yhteyksiä arjessa tapah-

tuvaan toimintaan, mutta lisäksi myös työelämässä tarvittaviin taitoihin (Portimojärvi & 

Donnelly, 2006, s. 26). Ertmer ja Glazewski (2015, ss. 89–90) suosittelevat ongelmape-

rustaista oppimista erityisen soveltuvaksi opetusmenetelmäksi tiedon soveltamisen ja 

kriittisen ajattelun kykyjä tavoitellessa. Tiedon soveltamista tarvitaan nyky-yhteiskun-

nassa esimerkiksi juuri itsenäisenä kuluttajana toimiessa. (Ertmer & Glazewski, 2015, 

ss. 89–90.) 
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Ongelmaperustainen oppiminen on asioiden oppimista käytännössä ryhmätyöskente-

lynä (Kivela & Kivela, 2005, s. 439), jolloin vuorovaikutus korostuu samoin, kuin kotita-

lous oppiaineessa (Opetushallitus, 2014, ss. 437–438). Kansallinen perusopetuksen 

opetussuunnitelma (2014, s. 483) jakaa kotitalousopetuksen tavoitteet kolmeen eri kate-

goriaan, joita ovat käytännön toimintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tie-

donhallintataidot. Käytännön toimintataidoissa korostuvat arkipäivän ilmiöiden oppimi-

nen kotitaloustunnilla, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot tukevat sosiaalisia tilanteita ar-

jessa ja tiedonhallintaitoja harjoitellaan laajasti arjen kuluttamisen ja ongelmanratkaisun 

kannalta. (Opetushallitus, 2014, ss. 438–439.) Nykypäivänä arjessa tarvitaan kriittistä 

ajattelua, itseohjautuvaa oppimista ja ongelmanratkaisutaitoja. Näiltä osin ongelmape-

rustainen oppiminen vastaa täysin kotitalousopetuksen tavoitteita. (Savery, 2015, s. 12.) 

Oppilaslähtöisten opetuskäytänteiden, kuten ongelmaperustaisen oppimisen, on myös 

havaittu tukevan oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja ryhmätyöskentelytai-

toja (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016, s. 204). 

 

Huolimatta siitä, että ongelmaperustainen oppiminen on soveltuva pedagoginen valinta 

myös alemmille ikäryhmille, sitä on käytetty enemmän aikuisopiskelijoiden opetuksessa 

kuin peruskoulussa. Peruskoulun kohtuullisen jäykkä rakenne esimerkiksi ajallisten re-

surssien suhteen haastaa ongelmaperustaista oppimista. Kehittyvä yhteiskunta kuiten-

kin haastaa koulutusta kehittymään. (Savery, 2015, s. 12.) Kehityspaineet koskevat jat-

kuvasti myös kotitalousopetusta, jossa luodaan tärkeä pohja nuoren tulevaisuuden arjen 

taidoille. Alati muuttuvat tärkeät yhteiskunnassa tarvittavat oppisisällöt olisivat tärkeää 

nostaa kotitalousopetuksessa esille erilaisin opetuksen menetelmällisin keinoin.  Ope-

tusta on mahdollista kehittää vain tarkastelemalla kriittisesti nykyisiä käytäntöjä ja muut-

taa niitä tarpeen mukaan. (Kuusisaari, 2014, ss. 9, 13, 18.) 

 

Ongelmaperustaisen oppimisen tutkiminen on ollut kasvussa. Ongelmaperustaisen op-

pimisen tutkimus on pyrkinyt tuomaan esille oppilaan näkökulmaa, mutta usein aineis-

tona käytetty oppilaiden itsearviointi on osoittautunut haastavaksi. Tutkimuksissa tulisikin 

keskittyä enemmän oikeiden ongelmaperustaisten oppimistilanteiden tutkimiseen. (Yew 

& Goh, 2016, ss. 74, 77.) Ongelmaperustaiseen oppimiseen liittyvää tutkimusta tarvittai-

siin lisää, jotta saataisiin parempi käsitys sen positiivisista vaikutuksista ja haasteista 

(Erdogan & Senemoglu, 2017, ss 1154). Myös Yew ja Goh (2016, s. 77) linjaavat, että 

ongelmaperustaisen oppimisen syvempään ymmärrykseen tarvitaan lisää tutkimusta. 

Ongelmaperustaisen oppimisen vaikutuksia tulisi tutkia lyhyen ja pitkän aikavälin tutki-

muksissa ja useissa erilaisissa oppijaryhmissä (Savery, 2015, s. 6).   



26 
 

5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Luvuissa 2, 3 ja 4 olen määritellyt tämän tutkielman kannalta olennaisia osa-alueita, joita 

ovat kuluttaja- ja talousosaaminen, nuorten kuluttaja- ja talouskasvatus sekä ongelma-

perustainen oppiminen. Kuluttaja- ja talousosaaminen on kaikessa laajuudessaan tärkeä 

taito, jota tarvitaan arjessa päivittäin. Nuoret kuluttajat omaavat muutamia erityispiirteitä 

kuluttajina ja heidän oman tulevaisuutensa kannalta kuluttaja- ja talouskasvatuksen tär-

keys korostuu jo nuorella iällä. Nuoret saavat kuluttaja- ja talouskasvatusta peruskou-

lussa esimerkiksi juuri kotitalouden oppitunneilla. Peruskoulun kuluttaja- ja talouskasva-

tuksen tärkeys tunnistetaan laajalti, mutta kuluttaja- ja talouskasvatuksen toteuttamiseen 

liittyy haasteita. Peruskoulun kuluttaja- ja talouskasvatuksen vaikuttavuus nuoriin voi-

daan nähdä huonona eritoten nuorten omasta näkökulmasta. Nuorten kuluttaja- ja ta-

louskasvatusta tulisikin kehittää nuorten näkökulmasta liikkeelle lähtien. Ongelmaperus-

tainen oppiminen opetusmenetelmänä voisi vastata nuorten kuluttaja- ja talouskasvatuk-

sen kehittämispaineeseen. Ongelmaperustaisen oppimisen käyttöä opetusmenetel-

mänä tulisikin tutkia laajemmin eri konteksteissa. Ongelmaperustainen oppiminen on 

opetusmenetelmänä hyvin oppilaslähtöinen, vuorovaikutuksellinen ja käytännönlähei-

nen sekä mukailee tavoitteiltaan kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita. Opetusme-

netelmässä tieto ja taito yhdistyvät luontevasti, kuten myös kuluttaja- ja talousosaami-

sessa.  

 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, miten ongelmaperustainen oppiminen on to-

teutettavissa käytännössä kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatukseen opetus-

kokeilussa. Edellisen pohjalta tavoitteena oli myös löytää keinoja, joilla voisi mahdolli-

sesti tulevaisuudessa kehittää peruskoulun kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskas-

vatusta nuorten näkökulmasta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat peruskoulun 7. luokan 

oppilaat sekä heidän vakituiset kotitalousopettajansa. Tutkimuksessa tutkittiin kohderyh-

män kokemuksia kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen ongelmaperustai-

seen opetuskokeiluun liittyen.  

 

Tutkimuksessa suunniteltiin yksi ongelmaperustainen oppitunti peruskoulun kotitalous-

opetuksen kuluttaja- ja talouskasvatukseen. Oppitunti toteutettiin käytännössä peruskou-

lun 7. luokan kahdeksalle oppilasryhmälle, jotka opiskelivat peruskoulun yhteisessä ko-

titalousopetuksessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin opetuskokeilun aikana erilaisin ai-

neistonkeruumenetelmin. Oppituntien osallistuvaan havainnointiin perustuen otettiin sel-

vää, miltä osin ongelmaperustainen oppiminen onnistuu kotitalousopetuksen kuluttaja- 
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ja talouskasvatuksessa ja miltä osin ongelmaperustainen oppiminen haastaa kotitalous-

opetuksen kuluttaja- ja talouskasvatusta.  Kyselylomakkeen ja teemahaastatteluiden 

avulla tutkittiin, millaisena oppilaat ja koulun vakituiset kotitalousopettajat kokivat ongel-

maperustaisen oppimisen opetusmenetelmänä kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talous-

kasvatuksessa. Näin ollen tutkimuksessa otettiin selvää, miten ongelmaperustainen op-

piminen on toteutettavissa kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa oppi-

laiden ja kotitalousopettajien näkökulmasta.  

 

 

Tutkimuksen tekemistä ohjasivat seuraava tutkimuskysymys ja sen alakysymykset: 

 

 
1. Miten ongelmaperustainen oppiminen on toteutettavissa peruskoulun kotita-

lousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen opetuskokeilussa?  

 

1 a) Millaisia vahvuuksia ongelmaperustainen oppiminen tuo kuluttaja- ja ta-

louskasvatukseen? 

 

1 b) Miten ongelmaperustainen oppiminen haastaa kuluttaja- ja talouskasva-

tusta? 

 

1 c) Miten oppilaat kokevat ongelmaperustaisen opetuskokeilun toteutumisen? 

 

1 d) Miten kotitalousopettajat arvioivat ongelmaperustaista opetuskokeilua? 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 
 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä tut-

kimuksen toteutus. Tämä tutkimus oli kvalitatiivinen, etnografiaa ja toimintatutkimusta 

yhdistelevä tutkimus, jossa käytettiin erilaisia aineistonkeruumenetelmiä. Haanpään, 

Hakkaraisen ja Carcia-Rosellin (2018, s. 303) mukaan etnografisten menetelmien ja toi-

mintatutkimuksen yhdistäminen mahdollistaa erilaiset painotukset tutkimuksessa. Etno-

grafinen lähestymistapa tuo toimintatutkimukseen tärkeän teoreettisen viitekehyksen, 

kun taas toimintatutkimuksen kehitykseen pyrkivä näkökulma konkretisoi tutkimuksen 

tuloksia käytännönläheisempään suuntaan. (Haanpää, Hakkarainen & Carcia-Rosell, 

2018, s. 303.) 

 

6.1 Laadullinen tutkimusstrategia 

 
Tämä tutkimus oli strategialtaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullista tutki-

musstrategiaa voidaan kuvata prosessina, jossa pyritään tavoittamaan tutkimuskohteen 

näkemys tutkittavasta ilmiöstä tai ymmärtämään tutkimuskohteen toimintaa eri konteks-

teissa. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on siis ymmärtää ja selittää ilmiöitä (Kana-

nen, 2014, s. 28).  Laadullisen tutkimuksen ominaisuutena on sen prosessimaisuus. Laa-

dullisen tutkimuksen merkittävin tekijä on tutkimusaineisto, joka jäsentyy teoreettisen vii-

tekehyksen avulla. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista kohderyhmän ajatusten esiin 

tuominen tutkittavien näkökulmasta. (Kiviniemi, 2018, ss. 62, 64, 66.) Tämä toteutui 

myös tässä tutkimuksessa erilaisin tutkimuksenkeruumenetelmien avulla.  

 

Tätä laadullista tutkimusta ohjasi fenomenologis-–hermeneuttinen näkökulma, jonka 

avulla pyritään tutkimaan kokemuksia, merkityksiä ja yhteisöllisyyttä. Fenomenologis-

hermeneuttisessa tutkimusperinteessä keskiössä on ihminen, sekä tutkimuksen koh-

teena, että tutkijana (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 30). Fenomenologia perustuu käsityk-

seen, jossa yksilöt rakentuvat suhteessa ympäristöön, jota myös yksilöt ovat itse raken-

tamassa. Kyse on siitä, miten yksilöt kokevat todellisuuden. Kokemus rakentuu aina mer-

kityksistä, joiden avulla ympäröivä maailma yksilölle jäsentyy. Kokemus on jokaiselle yk-

siölle erilainen, jolloin hermeneuttinen näkökulma nousee esiin. Hermeneuttinen tutki-

mus on kiinnostunut kokemusten ainutlaatuisuudesta ja ihmisten välisestä kommunikaa-

tiosta. Fenomenologis-–hermeneuttisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä yleistä-

mään asioita, vaan tarkoituksena on ymmärtää ja tulkita kokemuksia.  (Laine, 2018, ss. 
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25–28.) Ymmärtäminen perustuu niin sanottuun hermeneuttiseen kehään, jossa asioi-

den ymmärtäminen muodostuu aina aiempaan ymmärrykseen kohteesta. Ymmärtämi-

nen ei lähde liikkeelle tyhjästä, vaan etenee kehämäisesti aiemman ymmärryksen 

kanssa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 31.) Konstruktivistinen tieteen filosofia näkee todel-

lisuuden eri henkilöiden suhteellisena todellisuutena. Tästä todellisuudesta on mahdol-

lista saada tietoa vain tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutuksen kautta. Löydökset ovat 

tutkijan tulkintoja tutkimuskohteesta. Tässä metodologia eli kuinka on mahdollista saada 

tietoa tutkittavasta aiheesta, perustuu tulkintaan. Metodologiseksi näkökulmaksi nousee 

siis hermeneutiikka, jossa tavoitteena on etsiä ja luoda tulkintoja todellisuudesta. (Met-

sämuuronen, 2011, ss. 217–218.) 

 
 

6.2 Etnografinen tutkimus 

 
 
Etnografisen tutkimusstrategian juuret ovat antropologiassa. Etnografisen tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää ja kuvata tieteellisin keinoin tutkittavaa kohderyhmää. (Metsä-

muuronen, 2011, s. 226.) Etnografinen tutkimus ei tuota tutkimuskohteen arjesta irrallisia 

tuloksia, vaan pyrkii löytämään tutkimuskohteen omat näkemykset ja kokemukset suh-

teessa heidän omaan kontekstiinsa (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, s. 28). Käy-

tännönläheiseen etnografiseen tutkimusprosessiin sisältyy kolme ulottuvuutta. Tutki-

muksen aineistonkeruu tapahtuu kentällä ja tutkimus perustuu vuorovaikutukseen koh-

deryhmän kanssa heidän omassa toimintaympäristössään, jossa tutkija on osa yhteisöä. 

Lisäksi etnografinen tutkimus on todellisuuteen ja ympäristöön vaikuttavaa toimintaa. 

(Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, ss. 10, 21.) Kenttätyö on keskeinen osa etno-

grafista tutkimusta ja sitä voidaan tehdä erilaisin menetelmin (Fingerroos & Jouhka, 

2018, s. 83). Etnografisessa tutkimuksessa voidaan esimerkiksi havainnoida luokassa 

tapahtuvaa toimintaa ja vuorovaikutusta ja yhdistää havainnointiin muita tutkimusmene-

telmiä. Näin on tavoitteena saada mahdollisimman laaja käsitys tutkittavasta ilmiöstä. 

(Metsämuuronen, 2011, ss. 226–227.) 

 

Etnografisen tutkimuksen sateenvarjotermin alle lukeutuu monipuolinen menetelmällis-

ten valintojen kirjo. Etnografisen tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu tyypillisesti 

useista erilaisista tutkimusmenetelmistä ja -aineistoista (Paloniemi & Collin, 2018, s. 

201). Etnografiseen tutkimukseen valitut aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät määrit-

tävät koko tutkimusprosessia. Jokainen etnografinen tutkimus onkin omanlaisensa ja ai-

neistonkeruu määrittyy tutkimuskysymysten avulla. Aineistonkeruumenetelmien valin-

taan vaikuttaa myös tutkijan valitsema näkökulma ja suhde tutkittavaan kohteeseen. 
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(Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, ss. 16, 18, 26.) Havainnoinnin, haastattelun ja 

muunlaisten aineistonkeruumenetelmien yhdistäminen laadullisessa tutkimuksessa on 

usein hedelmällisin vaihtoehto (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 70). Tämän tutkimuksen ai-

neisto koostui tutkielman viitekehyksen pohjalta suunnitellusta ongelmaperustaisesta ko-

titalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen oppitunnista, oppituntien osallistu-

vasta havainnoinnista, oppilaiden itsearvioinnista kyselylomakkeen avulla ja koulun va-

kituisten kotitalousopettajien teemahaastatteluista. 

 

Etnografinen tutkimusote soveltuu monille tieteenaloille (Haanpää, Hakkarainen & Car-

cia-Rosell, 2018, s. 287).  Etnografisen tutkimuksen tutkimuskohteet voivat olla moninai-

set, mutta se soveltuu erityisen hyvin erilaisten ryhmien toiminnan ja vuorovaikutuksen 

tutkimiseen (Paloniemi & Collin, 2018, s. 201). Bridges, Green, Botelho ja Tsang (2015, 

ss.114, 125) ovat esimerkiksi myös käyttäneet etnografista lähestymistapaa tutkiessaan 

ongelmaperustaisen oppimisen tavoitteiden toteutumista hammaslääketieteen opiske-

luissa ja väittävät sen soveltuvan erityisen hyvin ongelmaperustaisen oppimisen tutkimi-

seen.  

 

Etnografinen tutkimus kohdistuu ihmisiin ja toimintaan näiden oman toimintakulttuurin 

osana (Paloniemi & Collin, 2018, s. 201). Tämän tutkimuksen kontekstina oli koulu, joten 

kyseessä on kouluetnografinen tutkimus. Koulu ympäristönä asettaa etnografiselle tutki-

mukselle tarkat rajasäädökset esimerkiksi opetussuunnitelman kautta. Opetussuunnitel-

man vaikutus näkyy peruskouluissa päivittäin oppimisen tavoitteissa ja oppimateriaa-

leissa, sekä opetusmenetelmissä, joihin tässä tutkimuksessa keskitytään (Gordon, Hyn-

ninen, Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen, 2007, ss. 43–45).  Suomalaisen kouluetno-

grafisen perinteen mukaan tutkimuksissa kerätään laaja ja monipuolinen aineisto. Suo-

malaisen kouluetnografian yksi ominaispiirre on myös koulutuksen kehitykseen pyrkivä 

tutkimusote, jossa haastetaan koulutuspolitiikkaa. (Lahelma & Gordon, 2007, ss. 17, 29, 

32.) 

 

Perinteisesti etnografiassa on kyse perehtymisestä johonkin ilmiöön siihen osallistuen. 

Etnografialla on mahdollista tehdä käytännön kehittämistyötä erilaisissa ympäristöissä. 

Menetelmänä etnografia sopii tutkimukseen, jossa on toimintatutkimuksen piirteitä. Täl-

löin perinteisen ilmiöiden ymmärtämisen ja kuvaamisen sijaan kehitykseen pyrkivä tutki-

mus tarjoaa erilaisia malleja ja näkökulmia kehittämisen lähtökohdaksi. (Haanpää, Hak-

karainen & Carcia-Rosell, 2018, ss. 287, 289, 303.) Etnografisessa tutkimuksessa ja toi-

mintatutkimuksessa on yhdistävänä lähtökohtana esimerkiksi tutkijan mukana olo (Ka-
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nanen, 2014, s. 25). Tässä tutkimuksessa käytettiin kehittävää kouluetnografista tutki-

musotetta, koska tutkimuksessa tutkittiin oppilaita koulukontekstissa ja pyrittiin kehittä-

mään opetusta tutkimalla käytännön opetusta. Etnografiaan pohjautuva kehittäminen 

edellyttää tutkijalta aktiivista roolia kentällä. Tutkija ja hänen tutkimuskohteensa linkitty-

vät toisiinsa ja muodostavat näin ollen sosiaalisen ja monimuotoisen toimintaympäristön. 

Kontaktin luominen tutkimuskohteeseen on tärkeää. (Haanpää, Hakkarainen & Carcia-

Rosell, 2018, ss. 292–293.) 

 

 

6.3 Toimintatutkimus 

 
 
Tässä tutkimuksessa oli viitteitä toimintatutkimuksesta, koska tavoitteena oli kehittää ko-

titalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatusta opetusmenetelmän tutkimisen kautta. 

Toimintatutkimus voidaan nähdä tutkimusstrategiana, jonka avulla etsitään tietoa jostain 

ilmiöstä sen kehittämiseksi (Kananen, 2014, s. 13). Toimintatutkimus on lähestymistapa 

tutkimukseen, jossa yhdistyvät toiminnan kehittäminen käytännön kautta sekä tutkimuk-

sen tekeminen. Toimintatutkimuksella haetaan vastauksia siihen, miten jonkun asian 

voisi tehdä paremmin. Toimintatutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia tutkimusmene-

telmiä, mutta toimintatutkimuksen tavoitteena on aina kehittää toimintaa sen tutkimisen 

kautta. (Heikkinen, 2018, s. 182.) Toiminnan kehittäminen pohjautuu etnografiseen nä-

kemykseen siitä, että tutkimus on tulkintaa rakentava prosessi, jossa yhdistyvät tutkijan 

tietämys sekä tutkittavien käytännön tiedot ja taidot (Haanpää, Hakkarainen & Carcia-

Rosell, 2018, s. 293).  

 

Toimintatutkimuksessa voidaan puhua väljästä tutkimusstrategisesta lähestymistavasta, 

joka muokkautuu tutkimuskohteen mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 34). Toiminta-

tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään ilmiöitä, sekä käsittelemään kohderyhmän il-

miöön liitettäviä ongelmia ja luomaan ongelmiin ratkaisuja. Tällöin tutkimusongelmakin 

lähtee liikkeelle käytännön ongelmasta, ja tutkimuksessa yhdistyvät luontevasti teoria ja 

käytäntö. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen ymmärtäminen teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta on tärkeää. Tutkijan oma teoreettinen tietämys vaikuttaa myös osittain kentällä 

tehtyihin havaintoihin. (Haanpää, Hakkarainen & Carcia-Rosell, 2018, ss. 297–298.) Toi-

mintatutkimus onkin menetelmänä systemaattinen oppimisprosessi, jossa reflektoidaan 

toimintaa ja haetaan tieteellisiä perusteluja toiminnalle (Linnansaari, 2004, ss. 115–116).  
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Pedagogisen toimintatutkimuksen avulla on mahdollista kehittää paikallisesti tietoa ja 

käytänteitä opetusta ja kasvatusta koskien oppilaiden näkökulmasta (Niemi, 2019b, s. 

654). Pedagogisen toimintatutkimuksen taustalla vaikuttaa Reetta Niemen (2019a, s. 59) 

mukaan kysymys siitä, kenen ääntä meidän pitäisi kuunnella kehitettäessä toimintaa 

luokkahuoneessa. Hän nostaa tällä kysymyksellään esille oppilaiden äänen kuuntelemi-

sen tärkeyden. (Niemi, 2019a, s. 59.) Pedagogisen toimintatutkimuksen lähestymista-

pana onkin usein tutkia oppilaiden kokemuksia ja näkemyksiä opetuksesta. Pedagogi-

sella toimintatutkimuksella on mahdollista myös arvioida ja etsiä erilaisia menetelmiä, 

joiden avulla oppilaiden kokemukset opetuksesta saataisiin taltioitua tutkimuksessa. Pe-

dagogisen toimintatutkimuksen suurimpana haasteena voidaan nimittäin nähdä perin-

teisten tutkimusmetodien toimimattomuus tutkimusta tehtäessä. (Niemi, 2019b, ss. 655, 

658.) 

  

Kasvatukseen liittyvä toimintatutkimus on pyrkinyt vastaamaan opettajan työn kehitty-

mishaasteisiin. Parhaimmillaan kasvatuksellisessa toimintatutkimuksessa yhdistyvät 

opettajan ja tutkijan roolit sekä teoreettinen tietämys opetustyön tueksi. (Linnansaari, 

2004, s. 113.) Pedagogisen toimintatutkimuksen keinoin on myös mahdollista oppia asi-

oita opettajan työstä ja kehittää sitä samanaikaisesti opetuksen tapahtuessa. Niemi 

(2019b, s. 653) väittääkin, että pedagoginen toimintatutkimus toimii opettajan ammatilli-

sen kehittymisen mahdollistajana. Pedagogisessa toimintatutkimuksessa opettaja joutuu 

reflektoimaan omaa opetustaan luonnollisesti tavoitteenaan kehittää sitä. (Niemi, 2019a, 

ss. 59, 61–62.) 

 

 

6.4 Tutkimuksen kohderyhmä 

 
 
Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena olivat erään pääkaupunkiseutulaisen peruskoulun 

kotitalouden 7. luokan oppilaat ja heidän kotitalousopettajansa. Tutkimuskohde koostui 

kahdeksasta kotitalouden oppilasryhmästä, joissa kaikissa oli 14–18 oppilasta (n=109) 

sekä kahdesta koulun vakituisesta kotitalousopettajasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

kohderyhmältä toukokuussa 2021. Tutkimusta varten oli hankittu virallinen tutkimuslupa 

(liite 1) kaupungilta, jossa koulu sijaitsee. Lisäksi tutkimukseen osallistuvan koulun reh-

tori ja kotitalousopettajat hyväksyivät tutkimuksen teon koulussa. Lähetin myös tutkimuk-

seen osallistuvien oppilaiden vanhemmille tiedotteen tutkimukseen liittyen ennen tutki-

muksen aineistonkeruuta. (liite 2)  
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Kohderyhmä tähän tutkimukseen valikoitui omien suhteideni kautta. Olen ollut harjoitte-

lussa ja sijaisena kyseisessä koulussa ja minulla on läheiset suhteet koulun kotitalous-

opettajiin. Tein kandidaatin tutkielmani myös tässä koulussa. Koin tutkimuksen kohdetta 

valitessani tärkeäksi sen, että yhteydenpito minun ja koulun välillä on helppoa ja toimi-

vaa, koska näin käytännönläheisessä tutkimuksessa joustoa tarvittiin puolin ja toisin. 

Koulu, jossa tämän tutkimuksen aineisto kerättiin, on iso kaupunkikoulu. Tässä yhtenäis-

koulussa opiskelee yli 700 oppilasta luokka-asteilla 1–9. Oppilaat tulevat yläasteelle 

opiskelemaan laajalta alueelta. Koulussa on painotus taito- ja taideaineisiin. Yläasteelta 

alkaen on mahdollista hakea opiskelemaan musiikkiluokalla. Oppimisen ja koulunkäyn-

nin tuen eri muotojen lisäksi koulu tarjoaa joustavaa perusopetusta, joka on toiminnalli-

sempi ja työpainotteisempi opiskelulinja oppilaille, joilla on vaikeuksia saattaa perus-

koulu loppuun perinteisin keinoin.  

 

6.5 Tutkimuksen aineistonkeruu 

 
6.5.1 Oppitunnin suunnittelu ja toteutus 
 

 
Tutkimuksen yhtenä keskeisenä aineistonhankinakeinona oli ongelmaperustaisen oppi-

misen ympärille suunniteltu kotitalouden kuluttaja- ja talouskasvatuksen oppitunti, jonka 

pohjalta opetuskokeilu järjestettiin. Suunnittelin tutkielman viitekehyksen ja kotitalous-

opetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen tavoitteiden pohjalta yhden ongelmaperustai-

sen oppitunnin peruskoulun kotitalousopetukseen. Toimintatutkimukselle ominaisesti 

lähdin toiminnan tutkimisen kautta kehittämään toimintaa muutosintervention kautta (ks. 

Heikkinen, 2018, s. 182), joka tässä tutkimuksessa näyttäytyi etukäteen teoreettisen vii-

tekehyksen pohjalta suunniteltuna oppituntina.   

 

Suunnittelemani oppitunnin tuntisuunnitelma on nähtävillä tutkielman liitteenä. (liite 3) 

Oppitunti sisälsi kaikki opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet sekä yhdeksän kotita-

lous oppiaineeseen liitettyä tavoitetta. Oppitunnin sisällön ja opetussuunnitelman ohjaa-

vien tavoitteiden lisäksi oppitunnin suunnittelemista ohjasi ongelmaperustainen oppimi-

nen. Ongelmaperustaisen oppimisen sisältötavoite nousee oppimisen formaalien tavoit-

teiden pohjalta (Ertmer & Glazewski, 2015, s. 90) ja näin ollen oppitunnin sisältötavoit-

teeksi valikoitui erilaisten maksutapojen turvallinen käyttö. Suomalaiset nuoret käyttävät 

kansainvälisesti verrattuna paljon erilaisia maksutapoja (Laine, Ahonen & Nissinen, 2020 

ss. 65–66), ja erityisesti digitaaliset maksuvälineet haastavat nuoria kuluttajia (Korte-

salmi & Autio, 2019, s. 597). Ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti oli tarkoitus on-

gelman avulla ohjata oppilaat oppimaan sisältöalueista heille tärkeimpiä tietoja ja taitoja 



34 
 

(Ertmer & Glazewski, 2015, s. 90). Keskustelimme oppitunnin sisällön aiheesta myös 

kohdekoulun vakituisen kotitalousopettajan kanssa, joka omaan oppilaiden tuntemuk-

seen vedoten koki erilaiset maksutavat tärkeäksi aiheeksi käsitellä kuluttaja- ja talous-

kasvatuksen oppitunnilla. Oppitunnin keskiössä oli edellä mainittu sisältöalue, mutta tunti 

yhdisteli myös muita kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyviä osa-alueita laajemman oppi-

miskokonaisuuden saavuttamiseksi, koska ongelmaperustaisen oppimisen tulisi integ-

roida laajasti eri sisältöjä (Savery, 2015, s. 8). Erilaisten maksutapojen turvalliseen käyt-

töön oppitunnilla yhdistyivät ruoan verkkokauppa, rahan arvon ymmärrys ja suunnitel-

mallinen käyttö, kuluttajan oikeudet sekä reklamaatio. 

 

Oppitunnin opetusmateriaalit luotiin Googlen tarjoamien palveluiden avulla. Kohderyhmä 

oli aikaisemmin käyttänyt opinnoissaan Googlen palveluja, joten niiden käyttö oli heille 

tuttua. Valitsin Googlen tarjoamat työkalut juuri tämän vuoksi, että oppitunnit lähtisivät 

hyvin vauhtiin ilman epäselvyyksiä digitaalisten sovellusten kanssa. Lisäksi Google 

Classroom mahdollisti sen, että kaikki oppitunnin materiaali löytyi samasta paikasta ja 

oppilaiden tunnilla tekemät tehtävät sekä itsearviointi tallentuivat samaan paikkaan.  

 

Koko oppitunnin suunnitteluprosessin ajan muokkasin toteutusta ongelmaperustaisen 

oppimisen tavoitteita paremmin palvelevaksi palautteen ja kirjallisuuden pohjalta. Suun-

nittelemani oppitunti oli ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuva, koska se mukaili 

ongelmaperustaisen oppimisen viisivaiheista rakennetta sekä ongelmaperustaisen op-

pimisen tärkeimpiä tavoitteita. Ongelmaperustainen oppiminen on tarkoitus määrittyä 

prosessina, jossa pyritään ymmärtämään asioita syvemmin moniulotteisen ongelman 

kautta (Ertmer & Glazewski, 2015, s. 89). Oppilaat lähtivät pienryhmissä ratkaisemaan 

heille merkityksellistä ja huonosti jäsenneltyä ongelmaa. Moniulotteisen ongelman oli 

tarkoitus toimia ongelmaperustaisen oppimisen motivaattorina (Hmelo-Silver & Barrows, 

2015, s. 71). Oppilaat jakoivat ennen työskentelyn aloittamista pienryhmissä jokaiselle 

roolin; kuka on mistäkin asiasta vastuussa oppimistehtävän edetessä. Ongelmaperus-

taisessa oppimisessa on hyvä käyttää apuna erilaisia rooleja, jotka tehostavat oppilaiden 

työskentelyä ja kriittistä ajattelua (Portimojärvi & Donnelly, 2006, s. 29). Tällä oppitunnilla 

oppilaat jakaantuivat, puheenjohtajan, rahastonhoitajan, kirjanpitäjän ja ideoijan roolei-

hin. Roolit havainnollistettiin oppitunnilla paperisten lappujen avulla, ettei sovittu rooli 

unohtunut kesken oppitunnin.  
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Tuntisuunnitelma ohjasi oppilaat etsimään aktiivisesti ja itseohjautuvasti tietoa oppitun-

nin edetessä. Ongelmaperustaisen oppimisen edellytyksenä onkin se, että oppilaat otta-

vat itse vastuun omasta oppimisestaan (Hmelo-Silver & Barrows, 2015, s. 72).  Ennen 

roolien jakoa ja oppimistehtävän läpikäyntiä kävin oppilaiden kanssa läpi oppitunnin ta-

voitteet opettajajohtoisesti, minkä jälkeen he siirtyivät itseohjautuvaan ryhmätyöskente-

lyyn. Oppilaat työskentelivät koko oppitunnin 2–5 henkilön pienryhmissä, koska sosiaa-

lisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys ongelmaperustaisessa oppimisen onnistumi-

sessa (Hmelo-Silver & Barrows, 2015, s. 72). Oppitunnilla oppilaat sovelsivat tietotaito-

aan ruoan verkkokauppa internetsivustojen avulla, korostaen ongelmaperustaiselle op-

pimiselle ominaista tiedon soveltamista käytäntöön (Ertmer & Glazewski, 2015, s. 89). 

Opettajan rooli oppitunneilla oli suunniteltu ongelmaperustaisen oppimisen mukaisesti 

ohjaavaksi. Opettajan oli tarkoitus omalla toiminnallaan ohjata oppilaita ajattelemaan sy-

vällisesti (Hmelo-Silver & Barrows, 2015, s. 72) sekä antaa jatkuvaa palautetta oppitun-

nilla ja ohjata keskustelu pysymään ongelman kautta annetussa aihealueessa (Ertmer & 

Glazewski, 2015, s. 90).   

 

Pienryhmätyöskentelyn jälkeen jokainen pienryhmä esitti oman oppimistehtävän ratkai-

sunsa muille, jolloin ongelmanratkaisuesimerkit mahdollistivat syvemmän ja laajemman 

oppimisen vertaisoppimisen muodossa. Lopuksi oppilaat reflektoivat vielä itsenäisesti 

omaa oppimistaan ja ongelmaperustaisen oppimisen osa-alueiden toteutumista kysely-

lomakkeen avulla, joiden vastauksia käytettiin myös tämän tutkimuksen aineistona. Ky-

selomake oli samalla itsearviointi sekä palaute oppitunnista. Tässä tuntisuunnitelman 

kohdassa toteutui ongelmaperustaisen oppimisen viimeinen tärkeä tavoite, eli oppimisen 

reflektointi (Ertmer & Glazewski, 2015, s. 90).  

 

6.5.2 Osallistuva havainnointi 
 

Tutkimuksen yhtenä aineistonkeruumenetelmänä toimi osallistuva havainnointi. Havain-

nointi on yleinen laadullisten tutkimusten aineistonkeruumenetelmä (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 70). Havainnoimme maailmaa spontaanisti päivittäin ja luomme havainnoille 

merkityksiä. Tieteellisen tutkimuksen havainnoiksi on nostettavissa kuitenkin vain joh-

donmukaisesti suunnitellut, rajatut ja tietoisesti valitut havainnot. Tieteellisessä tutkimuk-

sessa havainnot tehdään, kootaan, eritellään, yhdistellään ja tulkitaan. (Vilkka, 2018, ss. 

132–135.) Tässä tutkimuksessa havainnot kerättiin kuuntelemalla puhetta ja keskustelua 

sekä näkemällä tilanteita ja toimintaa. Tutkimuskohteena olivat ihmiset yksilöinä ja heistä 

muodostuva ryhmä sekä heidän puheensa, keskustelunsa ja toimintansa luodussa tilan-

teessa. Toimintatutkimukselle tyypillisesti tutkija osallistui tutkimuskohteen toimintaan 
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(Vilkka, 2018, s. 138) eli opetti itse suunnittelemansa oppitunnin ja havainnoi samalla 

tilannetta. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa 

tutkimuskohteen kanssa ja vuorovaikutustilanteet nousevat tärkeäksi osaksi tiedonhan-

kintaa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 70).  

 

Luokkahuoneessa tapahtuva havainnointi on jatkuvaa kanssakäymistä oppilaiden 

kanssa, jonka kohteena on oppilaiden käyttäytyminen ja oppimisen arviointi (Metsä-

muuronen, 2011, s. 104). Etnografisessa tutkimuksessa havainnoinnit voi kerätä osallis-

tumalla tutkimuskohteen toimintaan. Myös toimintatutkimukselle ominaista on aktivoiva 

osallistuva havainnointi, jossa tutkija työskentelee tutkittavien kanssa samalla ohjaten 

heitä toimimaan tietyllä tavalla. (Vilkka, 2018, ss. 137–139.) Tässä tutkimuksessa toimin 

itse havainnoijana neljälle opetusryhmälle opetuskokeilun aikana ja koulun vakituiset ko-

titalousopettajat havainnoivat neljää opetusryhmää. Tämä jako toteutettiin sen vuoksi, 

että opetettavat ryhmät olivat ajallisesti päällekkäin ja koulun tiukan aikataulun vuoksi 

havainnointi ei voinut jatkua kahta viikkoa koulussa. Tutkimuksen aineistoksi nousi siis 

yhteensä kahdeksan kotitalouden oppilasryhmän osallistuva havainnointi.  

 

Osallistuva havainnointi suoritettiin suunnitelmaan perustuen. Koulussa tapahtuvaan ha-

vainnointiin onkin syytä valmistautua huolella. Tutkimusaiheen teoriapohja toimii hyvänä 

työkaluna havainnoijalle, jotta hän osaa keskittyä olennaisiin seikkoihin havainnoinnissa. 

(Aarnos, 2018, s. 148.) Tämän tutkimuksen osallistuvan havainnoinnin suunnitelmana 

toimi kaksiosainen havainnointimatriisi (liite 4), joka sisälsi tutkielman viitekehyksen poh-

jalta laaditut keskeisimmät ongelmaperustaisen oppimisen tavoitteet. Kaksiosainen ha-

vainnointimatriisi toimi oppitunneilla nopeana havaintojen merkintätapana, koska tutkijan 

aktiivinen rooli voi tuoda eteen haasteita havainnointina tapahtuvaan aineistonkeruu-

seen. Muistiinpanojen kirjaaminen samanaikaisesti esimerkiksi opettamisen kanssa on 

haastavaa ja kenttämuistiinpanot täytyy tehdä vasta tilanteen jälkeen. (Haanpää, Hak-

karainen & Carcia-Rosell, 2018, ss. 295–296.) Havainnointimatriisit täytettiin tässä tutki-

muksessa paperisena oppituntien etenemisen aikana. Havainnointi tuottaa analysoita-

vaksi usein myös kirjallista materiaalia (Metsämuuronen, 2011, s. 250), kuten tässä tut-

kimuksessa kirjallista materiaalia oli havainnointimatriisien pohjalta litteroitu havainnoin-

tipäiväkirja. Oppituntien aikana täytettyjen havainnointimatriisien pohjalta havainnoinnin 

muistiinpanot kirjoitettiin tarkemmin auki havainnointipäiväkirjaan, josta on nähtävillä 

näyte tutkielman liitteenä. (liite 5) Kokonaisuudessaan havainnointimatriisien pohjalta kir-

joitettu havainnointipäiväkirja sisälsi kymmenen sivua litteroitua kirjallista aineistoa.  
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6.5.3 Oppilaiden itsearviointi 
 
 
Tutkimukseen kerättiin aineistoa myös oppitunneille osallistuneilta oppilailta kyselylo-

makkeen avulla. (liite 6) Välimatka-asteikollista kyselylomaketta voidaan kutsua myös 

mittariksi (Metsämuuronen, 2011, s. 72). Kyselylomake sisälsi taustakysymysten lisäksi 

tutkielman teoriaan pohjautuvia väittämiä (Valli, 2018, s. 82). Kyselylomake toimi no-

peana palautteen antona oppitunnista, mutta sen tärkein merkitys oli oppilaan itsearvi-

ointi oppitunnista. Itsearvioinnilla haettiin tutkimukseen oppilaiden näkökulmaa ja heidän 

kokemuksiaan ongelmaperustaisesta oppimisesta. Kyselylomakkeella oppilailta kysyttiin 

nopeita väittämiin perustuvia kysymyksiä, jotka perustuvat tutkielman viitekehykseen ja 

erityisesti ongelmaperustaiseen oppimiseen. Lisäksi kyselylomakkeen avulla oli mahdol-

lista antaa opetuskokeilusta myös pieni sanallinen palaute.  

 

Kyselylomake toteutettiin sähköisenä ja se oli osa oppituntia, joten kaikki oppitunneille 

osallistuneet oppilaat vastasivat siihen. Kyselylomakkeen väittämät olivat asteikolla 1–5, 

jota kutsutaan Likert-asteikoksi. Likert asteikko on sopiva vaihtoehto yksilöllisten mielipi-

teiden mittaamiseen (Valli, 2018, s. 92). Likert-asteikko oli skaalattu nolla–positiiviselle–

skaalalle, jossa keskikohta on vaikeatulkintaisuuden sijaan luonnollinen jatkumo pienem-

mille arvoille (Metsämuuronen, 2011, ss. 72, 111). 

 

6.5.4 Kotitalousopettajien teemahaastattelu 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhtenä aineistonkeruumenetelmänä voidaan pitää puolistruk-

turoitua yksilöhaastattelua. Puolistrukturoitua haastattelua kutsutaan myös teemahaas-

tatteluksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 65).  Tällainen tutkimushaastattelu on aina ennalta 

suunniteltu tutkimukseen liittyvän teorian pohjalta eli kohdistuu kysymään tutkittavalta 

tiettyihin teemoihin liittyviä asioita. Tutkija ohjaa haastattelutilannetta ja haastattelusta 

saatu tieto on luonteeltaan syvällistä. (Metsämuuronen, 2011, ss. 245, 247.) Teema-

haastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja ja merkityksiä asioista. Vaikka teema-

haastattelu on usein vapaamuotoinen toteutustavaltaan, pyritään sillä aina löytämään 

tutkimusongelman kannalta merkityksellisiä vastauksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 65.) 

Tässä tutkimuksessa haastateltiin kohderyhmän kahta vakituista kotitalousopettajaa. To-

teutin kaksi teemahaastattelua, jotka olivat kestoltaan 20–40 minuutin mittaisia. Haastat-

telujen pohjana toimivat kotitalousopettajien opetuskokeilun aikana täyttämät havain-

nointimatriisit ja erityisesti niiden toinen osa (liite 4), jossa he olivat arvioineet ongelma-
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peräisen oppimisen osa-alueiden toteutumista ongelmaperustaisessa kotitalousopetuk-

sen kuluttaja- ja talouskasvatuksen opetuskokeilussa. Havainnointimatriisin toinen osa 

sisälsi 12 väittämää, joiden toteutumista kotitalousopettajat olivat arvioineet opetusko-

keilun aikana. Teemahaastattelut toteutettiin etäyhteydellä Zoomin kautta. Haastattelut 

kuvattiin ja tallennettiin tietokoneelle sekä pilveen salasanojen taakse. Tallenteiden poh-

jalta haastattelut litteroitiin kirjalliseksi tutkimusaineistoksi. Yhteensä litteroitua aineistoa 

teemahaastatteluiden pohjalta syntyi 12 sivua.  

  

 

6.6 Aineiston analysointi  

 
 
Aineiston analyysi tässä tutkimuksessa oli laadullinen. Laadullisessa analyysissä aineis-

toa tarkastellaan kokonaisuutena ja pyritään selittämään ilmiöitä. Laadullisessa analyy-

sissä aineistoa tarkastellaan erilaisista näkökulmista tutkimuksen teoreettiseen viiteke-

hykseen nojautuen. Etnografisen tutkimuksen analysoinnille on myös ominaista, että tut-

kija kysyy keräämältään aineistolta kysymyksiä ja vertailee sekä suhteuttaa niitä aiem-

paan tutkittuun tietoon. (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2018, s. 11.)  

 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Laadullisen tut-

kimuksen perinteinen aineiston analyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Aineiston ana-

lyysissä käytettävä sisällönanalyysi on hyvä keino järjestää aineisto johtopäätösten te-

koja varten. Sisällönanalyysillä pyritään kuvaamaan tutkittava ilmiö tiivistetyssä muo-

dossa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, ss. 78, 87.) Sisällönanalyysin vaiheet ovat redusointi, 

klusterointi ja abstrahointi. Redusointivaiheessa aineisto pelkistetään käsiteltävään muo-

toon. Klusterointi vaiheessa koodattu aineisto käydään tarkasti läpi ja ryhmitellään sa-

maan asiaan liittyvät käsitteet yhdeksi luokaksi, joka nimetään sen sisältöä kuvaavasti. 

Abstrahointivaiheessa muodostetaan teoreettiset johtopäätökset. (Kananen, 2014, s. 

112.) 

 

Teoriasidonnainen sisällönanalyysi lähtee liikkeelle tutkielman viitekehyksestä, joka 

koostuu eri aihealueiden aiemmista tutkimustuloksista. Voidaan puhua myös teoriaoh-

jaavasta analyysista, jossa teoria toimii analyysin apuna (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 

81). Aluksi etsitään aineistosta teoreettisen viitekehyksen ohjaamat teemat, jolloin ai-

neisto järjestyy. Seuraavaksi aineistoa lähdetään tulkitsemaan tematisoinnin avulla. Te-

matisointi eli teemoittelu ryhmittelee aineiston teemoittain tutkimusongelman mukaan ja 

nostaa aineistosta mielenkiintoisia sitaatteja tulkittavaksi. (Eskola, 2018, ss. 182–183, 
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188–190.) Toisin sanoen litteroidusta aineistosta etsitään tutkimuksen teoreettisen viite-

kehyksen kannalta olennaisimmat asiat ja yhdistellään niitä suppeammin esitettävään 

muotoon teemoiksi. Aineistosta löytyneiden teemojen avulla lähdetään tulkitsemaan tu-

loksia muodostamalla teemoista kokonaisuuksia yhdessä aihealueen teoriapohjan 

kanssa. (Alasuutari, 2011, ss. 30, 32, 35.) Teoriaohjaava sisällönanalyysi synnyttää jo 

aiempaan tietoon perustuvan näkemyksen tutkittavasta asiasta. Usein analyysiin nousee 

kuitenkin aineistolähtöisesti mukaan uusia perusteita näkemykselle. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 99.) 

 

Tämän tutkimuksen aineisto oli sekä kirjallista että numeerista. Kirjallista aineistoa olivat 

osallistuvan havainnoinnin ja havaintomatriisien pohjalta kirjoitettu havainnointipäivä-

kirja, kaksi kotitalousopettajien litteroitua teemahaastattelua ja oppilaiden kyselylomak-

keen kirjalliset palautteet oppitunnista. Numeerista aineistoa taas olivat oppilaiden kyse-

lylomakkeen vastaukset. Kyselomakkeeseen vastasi yhteensä 109 oppilasta (n=109). 

Tutkimuksen kirjallinen aineisto litteroitiin osallistuvan havainnoinnin, havainnointimatrii-

sien ja teemahaastatteluiden tallenteiden pohjalta. Numeerisessa muodossa oleva ai-

neisto ladattiin SPSS- ohjelmistoon ja analysoitiin sen avulla havainnollistavaan muo-

toon tunnusluvuiksi ja kuvioiksi. Numeerisen aineiston analyysi tukee, syventää ja ha-

vainnollistaa kirjallisen aineiston teoriasidonnaista temaattista analyysiä.  
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Taulukko 1 Aineistonkeruumenetelmät, sekä aineiston kuvaus ja analysointi 
 
 

Aineistonkeruume-
netelmät 

Osallistuva ha-
vainnointi 

Oppilaiden it-
searviointi 

Opettajien teema-
haastattelu 

Aineiston kuvaus Opetuskokeilun 
aikana täytettyjen 
kahdeksan ha-
vaintomatriisin 
pohjalta kirjoitettu 
havainnointipäi-
väkirja kirjalli-
sena  

109 vastausta 
Väittämät 1–5 
asteikolla nu-
meraalisena 
Lyhyet sanalli-
set palautteet 
kirjallisena 

Kahden koulun vaki-
tuisten kotitalous-
opettajan teema-
haastattelut kirjalli-
sena  

Kohteena oleva 
tutkimuskysymys 

1 a ja b  1 c 
 

1 a, b ja d 

Analyysimene-
telmä 

Teoriasidonnai-
sen temaattinen 
sisällönanalyysi 

SPSS- ohjel-
massa: väittä-
mien tunnuslu-
vut ja kuvaavat 
taulukot, sekä 
lyhyet sanalli-
set palautteet 
kirjallisina si-
taatteina 

Teoriasidonnainen 
temaattinen sisäl-
lönanalyysi 

 
 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä aineis-

ton ja teorian yhteispuhelusta nousevien teemojen avulla. Osallistuvassa havainnoin-

nissa, joka on yksi tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä, tehdyt havainnot on 

hyvä ryhmitellä juuri teemojen mukaan eli jäsentää kirjallisesti laadullisin menetelmin. 

Havaintojen yhdisteleminen perustuu aineistosta etsimiseen ja löytämiseen sekä ratkai-

sujen tulkitsemiseen. Havainnoinnin kautta saadun tiedon ymmärtämisen kannalta on 

tärkeää tarkastella sitä kehämäisesti aiempien tutkimustulosten kanssa. (Vilkka, 2018, 

ss. 141–142.)  Kirjallista litteroitua aineistoa lukiessani pelkistin ja ryhmittelin eri väristen 

korostusten avulla aineistoa järjestäytymään seuraavassa kappaleessa esiteltyjen teo-

riasidonnaisten pääteemojen alle. Tällainen aineiston koodaaminen vaatiikin teoreettisia 

ennakko-oletuksia, joiden avulla aineistoa tiivistetään helpommin ymmärrettävään muo-

toon (Kananen, 2014, s. 108). Pääteemojen jäsentämisen jälkeen tiivistin aineistoa vielä 

pienempiin palasiin alateemojen alle. Tutkimuksen temaattisessa analyysissä toin esille 

tutkimusongelman kannalta mielenkiintoisia sitaatteja. Lisäksi syvensin ja havainnollistin 

tuloksia SPSS- ohjelmistolla analysoidun numeerisen aineiston tunnusluvuilla ja kuvi-

oilla. 
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Tutkimuksen analysoinnissa tukeuduin aiemmasta kirjallisuudesta nousseisiin ongelma-

perustaisen oppimisen teemoihin. Käsittelin näitä teemoja tämän tutkimuksen aineiston 

valossa sekä etsin vastauksia tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Tärkeimmät 

pääteemat, jotka mukailevat onnistunutta ongelmaperustaista oppimista ovat ongelman-

asettelu, opettajan rooli, oppiminen ja oppimisen arviointi (Savery, 2015, ss. 8–9). On-

gelmaperustaisen oppimisen pääteemat jakautuvat kirjallisuudessa edelleen alateemoi-

hin, jotka kuvailevat pääteemaan liittyviä asioita. Nämä ovat esitelty luvussa 4.2. Tämän 

tutkimuksen aineistossa alateemat esiintyivät kirjallisuuteen verraten hieman laajemmin, 

joten tulosten alateemoista osa käsittelee teoriasidonnaisia alateemoja, kun taas osa on 

aineistolähtöisiä alateemoja, jotka nousivat esille tämän tutkimuksen aineistosta. Aineis-

tolähtöisiä alateemoja olivat ongelmanasetteluun liittyen ajankohtaisuus, opettajan roo-

liin liittyen suunnittelija ja kannustaja, oppimiseen liittyen kuormittavuus ja oppilaserojen 

korostuminen.   
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

 

Tämä luku sisältää tämän tutkielman kirjallisen aineiston eli havainnointipäiväkirjan ja 

teemahaastatteluiden teoriasidonnaisen sisällönanalyysin, jota tukee kyselylomakkeen 

vastauksista laaditut kuviot. Analyysi esitetään temaattisesti ja kappaleiden otsikot mu-

kailevat analyysin pääteemoja. Tutkimuksen tulosten pääteemat on esitelty edellisessä 

kappaleessa 6.6. Aineisto on jäsennetty edelleen pääteemojen alle alateemoihin, jotka 

erottuvat tekstistä kursivoituna. Osa alateemoista on teoriasidonnaisia ja osa aineisto-

lähtöisiä. Analyysin tulokset perustuvat aiempaan teoreettiseen tarkasteluun. Tutkimusta 

ongelmaperustaisesta oppimisesta peruskoulun kotitalouden kontekstista ei ollut saata-

villa, joten hyödynsin tutkimustulosten tarkastelussa muihin oppiaineisiin ja konteksteihin 

liittyviä ongelmaperustaisen oppimisen tutkimuksia.  

 

7.1 Ongelmanasettelu  

 
Tämän tutkimuksen tuloksissa ongelmanasettelun teoriasidonnainen pääteema jakaan-

tui kolmeen alateeman, joita ovat ongelman merkityksellisyys, monitulkintaisuus ja ajan-

kohtaisuus. Ajankohtaisuus on aineistolähtöinen alateema, muut teoriasidonnaisia ala-

teemoja.  

 
Ongelmanasettelu tässä tutkimuksessa oli pääosin onnistunut ongelman merkitykselli-

syyden kannalta. Osallistuvasta havainnoinnista, kotitalousopettajien teemahaastatte-

lusta ja oppilaiden kyselylomakkeesta nousi kaikista esille se, että oppitunnin pohjalla 

ollut ongelma poikkeuksetta innosti oppilaita oppimaan. Oppilaalle läheinen ongelman-

asettelu onkin nähty aiemmissa tutkimuksissa yhtenä tärkeimpänä ongelmaperustaisen 

oppimisen positiivisten vaikutusten taustalla vaikuttavana tekijänä (Yew & Goh, 2016, s. 

78).  

 

”Kukaan ei kyseenalaistanut, että miksi me tehdään tällaista, vaan aihe tuntui olevan op-

pilaita koskettava” TH 2 
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Muutamalla oppilaalla olikin opetuskokeilun aikana jo pieniä kokemuksia ruoan verkko-

kaupasta ja taas toisilla ei ollut lainkaan kokemuksia oppitunneilla opiskeltavasta ai-

heesta. Yhdelle pienryhmälle ruoan verkkokauppojen tuttuus aiheutti mielenkiinnon las-

kua oppimiseen, joka näkyi turhautumisena oppitunnilla. Haasteita ongelmanasettelu ai-

heutti myös osittain silloin, kun oppilaat innostuivat aiheesta hieman liikaa ja oppimisti-

lanne muuttui rauhattomaksi.  

 

Ongelmanasettelun merkityksellisyys oppilaille näkyi oppitunneilla niin, että kaikki tutki-

mukseen osallistuneet oppilaat, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, lähtivät innokkaasti ja 

aktiivisesti ratkaisemaan ongelmaa. Jopa normaalisti kotitalouden tunneilla harvoin ak-

tiivisena näyttäytyvät oppilaat kiinnostuivat tästä tehtävän annosta. Oppilaille annettu on-

gelma oli kaikille mieleinen oppimisen käynnistäjä ja oppilaiden omaan kokemusmaail-

maan sopiva.  

 

”Aina kun oppilaille annettiin tehtävän anto, niin heistä näki sen jännityksen. Oli ihana 

nähdä, kuinka he syttyivät tähän.” TH 1 

 

Oppilaita innostava ja motivoiva ongelma tuki oppimista oppitunneilla. Oppilaat itse ar-

vioivat myös opetuskokeilun ongelmanasettelun mielenkiintoiseksi ja heille sopivan 

haastavaksi. 

.  

”Ihan kiinnostava tehtävä” O 49 

”Minun mielestä tehtävä oli hyvin suunniteltu” O 98 

”Mielestäni oppitunti oli sopivan haastava” O 17 

 

Oppilaat näyttivät tunnistavan opetuskokeilun aikana, että he tarvitsevat oppitunneilla 

opiskeltuja sisältöjä arjessaan. Itsearviointilomakkeen vastauksista kävi ilmi, että on-

gelma oli oppilaiden mielestä heidän omaan kokemusmaailmaansa sopiva ja he moti-

voituivat ongelman avulla oppimaan. Aiempien oppimisen motivaatioon liittyvien tutki-

musten mukaisesti motivaatiota oppimisessa tukevat monenlaiset tekijät, kuten juuri op-

pilaille merkitykselliset ja sopivan haastavat oppisisällöt (Lehtinen, Lerkkanen & Vauras, 

2016, s. 145).   

 
Ongelmanasettelun monitulkintaisuus näyttäytyi tutkimuksen aineistossa monipuolisesti. 

Ongelmanasettelun suunnittelu onnistui integroimaan monia eri kotitalousopetuksen 

sekä laajemmin myös koko perusopetuksen sisältöalueita, kuten matematiikkaa. Ongel-

manasettelu nähtiin erittäin monipuolisena ja onnistuneena opetuskokeilussa. Ongel-
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manasettelun monipuolisen luonteen vuoksi kotitalousopettajat näkivät ongelmaperus-

taisen oppimisen loistavana keinona laajojen aihealueiden kertaamiseen kotitalousope-

tuksessa tulevaisuudessa.  

 

 ”Siis helppo tämän ongelman ympärille yhdistää monia eri tavoitteita.” TH 1 

 

Kotitalousopettajat näkivät ongelmanasettelun suunnittelun myös mielenkiintoisena vai-

heena, koska valmista vastausta ongelmaan ei ollut olemassa. Monitulkintainen ongel-

manasettelu opetuskokeilussa mahdollisti oppimistehtävän pohtimisen monista eri nä-

kökulmista. Oppimistehtävään liittyvät esitykset olivat hyvin monipuolisia opetuskokeilun 

aikana ja oppilaat olivat tarkastelleet samaa ongelmaa hyvin eri näkökulmista. Ongel-

manasetteluun integroidut sisältöalueet syventyivät luontevasti ongelmaperustaisessa 

oppimisessa.  

  

Pääsääntöisesti ongelmanasettelu ei herättänyt juurikaan tarkentavia kysymyksiä oppi-

laissa. Ongelman jäsentelemättömyys toi kuitenkin muutamia haasteita oppitunneille. 

Joillekin oppilaille oli haastava ymmärtää, miten tehtävää aletaan tekemään. Tämä ai-

heutti sen, että jotkut pienryhmät pääsivät oppimisen alkuun vasta opettajan avustuk-

sella ja hitaammin kuin muut ryhmät. Epäselvyydet ongelmanasettelua koskien hidasti-

vat oppimisprosessia myös sen edetessä. Vastakkaisia tuloksia ongelman jäsentelemät-

tömyyttä koskien on saatu aikaisemmissa tutkimuksissa. Vanhemmilla opiskelijoilla on-

gelman jäsentelemättömyys voidaan nähdä nimenomaan ongelmaperustaisen oppimi-

sen käynnistäjänä, eikä oppiminen käynnisty, jos ongelma on liian jäsennelty ja helppo. 

(Dolmans, De Grave, Wolfhagen & Van Der Vleuten, 2005, ss. 734–735.) Tämän tutki-

muksen aineiston perusteella nuoremmat oppilaat kuitenkin kaipaavat selkeästi hieman 

jäsennellympää ongelmaa, ettei epäselvyyksiä oppimisen aloituksessa ilmenisi.  

 

Tämän tutkimuksen aineisosta nousi ongelmanasettelun alateemaksi vielä ongelman 

ajankohtaisuus. Digitaalisten sovellusten kautta oppiminen oli oppilaille luontevaa ja di-

gitaaliseen aikakauteen sopivaa. Putranta ja Kuswanto (2018, s. 85) havaitsivat myös 

tutkimuksessaan kohderyhmälle luontaisten digitaalisten oppimisympäristöjen tukevan 

ongelmaperustaisen oppimisen onnistumista. Lisäksi ongelman aihealue, ruoan verkko-

kaupat, nähtiin tässä tutkimuksessa todella ajankohtaisena asiana. Ongelmanasettelu 

oli selkeästi nykypäivää ja kotitalousopettajat kokivat sen myös tärkeänä sisältönä opet-

taa. 
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” Tämä oli todellinen juttu, ne on nähny tuolla kaduilla varmasti wolt ja foodora- kuskeja.  

Ihana, että sä nyt toit sen näkyväksi täällä luokkahuoneessa. En usko, että missään 

muussa oppiaineessa tätä asiaa on esimerkiksi koskaan käsitelty. Ruoan verkkokauppa 

on uusi valtava osa-alue, joka kasvaa arjessa koko ajan. ” TH 1 

 

 

7.2 Opettajan rooli 

. 
Opettajan rooli jakautui tämän tutkimuksen aineistossa alateemoihin oppimistilanteen 

suunnittelija, ohjaaja ja kannustaja. Alateemoista ohjaaja on teoriasidonnainen ala-

teema. Kannustajan sekä suunnittelijan roolit ovat aineistolähtöisiä alateemoja, jotka ko-

rostuivat erityisesti kotitalousopettajien teemahaastatteluissa.  

 

Kotitalousopettajat näkivät erittäin tärkeänä opettajan suunnittelevan roolin ongelmape-

rustaisessa oppimisessa. Opetustilanteiden taitava suunnittelu nähtiin ongelmaperäisen 

oppimisen onnistumisen keskiössä. Tutkimuksen aineistossa korostui ongelmaperustai-

sen oppimisen suunnitteluvaiheen tärkeys, jossa pitää ottaa huomioon monta eri asiaa. 

Ongelmaperustaisen oppimisen suunnitteluprosessi onkin tutkimusten mukaan yksi tär-

keimmistä vaiheista ongelmaperustaisen oppimisen onnistumisen kannalta ja vaatii tark-

kuutta (Savery, 2015, s. 7). 

 

Opetusmenetelmää ei ollut käytetty kohderyhmän kotitalousopetuksessa aikaisemmin, 

vaikka se voidaan nähdä opetussuunnitelman mukaisena opetusmenetelmänä. Opetus-

kokeilun myötä opettajat saivat valmista materiaalia, jotta voivat jatkossa hyödyntää on-

gelmaperustaista oppimista opetuksessaan. Tutkimuksessa nousi esille, että kotitalous-

opettajilla olisi halukkuutta soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä oppitunneilla, mutta re-

surssit suunnitteluun eivät arjessa riitä. Ongelmaperustainen oppiminen nähtiin paljon 

suunnittelua ja resursseja vaativana opetusmenetelmänä opettajan näkökulmasta. Tu-

lokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, joka määrittelee ongelmaperustaisen 

oppimisen suunnittelun aikaa vieväksi prosessiksi (Othman, Salleh & Sulaiman, 2014, s. 

50).  

 

”Opetusmenetelmä vaatii mielestäni opettajalta paljon, et erityisesti valmistautumista ja 

suunnittelua.” TH 2 
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Opettajan rooli ongelmaperustaisen oppimistilanteen ohjaajana toteutui opetuskokei-

lussa hyvin. Kotitalousopettajat kertoivat, että heidän roolinsa on opetussuunnitelman 

mukaisesti siirtynyt muutenkin enemmän ohjaavaan rooliin. Osittain ristiriidassa näiden 

tulosten kanssa on Ertmerin ja Glazewskin (2015, s. 89) väitteet siitä, että ongelmape-

rustaisessa oppimisessa ilmenee usein ongelmia opettajan ohjaavan roolin luontaisessa 

muodostumisessa. Opettajat toimivat opetuskokeilussa luontevasti oppimistilanteen oh-

jaajina ja ongelmaperustainen oppiminen ohjasi myös automaattisesti heitä siihen suun-

taan.  

 

”Vaikka opettaja on oppitunnin edetessä oppilaiden tukena, niin he ovat itse vastuussa 

oppimisestaan.” OH 

 

Kotitalousopettajien mielestä ongelmaperustainen oppiminen oli myös mukava tapa 

opettaa, koska se mahdollistaa oppilaille oivalluksen riemun. Tällaisen oppilaiden osalli-

suuden on havaittu aiemmissa tutkimuksissa tukevan ongelmaperustaista oppimista 

(Brown ym., 2015, s. 149). Oppimistilanteen ohjaavan roolin mukaisesti opettajat eivät 

kertoneet oppilaille suoria vastauksia heidän kysymyksiinsä. Sen sijaan opettajat kehot-

tivat itseohjautuvasti etsimään ratkaisua ongelmaan. Johdattelevat kysymykset olivat 

opettajille luontaisia esittää opetuskokeilun aikana. Kotitalousopettajat kuvailivat herkul-

liseksi tilanteeksi olla sellaisessa roolissa, jossa oppimista ohjataan johdattelevilla kysy-

myksillä. He kokivat myös saaneensa paljon uutta tietoa oppilaista seuraamalla pienryh-

mien työskentelyä.  

 

”Tyrkkii sen oppilaan sinne oikeaan suuntaa, mutta ei sitten sen enempää anna suoraa 

tietoa. ” ja ”ku siitä opettajana poistuu ja kuulee sen, että keskustelu jatkuu just siihen 

suuntaan, mihin oon halunnutkin. ” TH1 

 

Muutamissa kohdissa opettaja joutui ohjaamaan oppilaiden työskentelyä enemmän. 

Tunnin osa-alueista roolijako oli yleisin opettajan vahvempaa ohjausta tarvitsema osio 

ongelmaperustaisessa oppimisessa. Erilaiset yksilöt ja oppilasryhmät vaikuttivat oppi-

tuntien rakenteeseen ja opettajan rooliin oppitunneilla. Rauhallisemmalla oppilasryh-

mällä aikataulu oli väljempi. Äänekkään ryhmän kanssa oppitunnilla oli jatkuvaa kiireen 

tunnetta, koska heitä täytyi ohjata koko ajan uudelleen keskittymään oppimistehtäviin.  

 

 

 



47 
 

Opettajan täytyi myös toimia ohjaavana auktoriteettina opetuskokeilun oppitunneilla. Op-

pilaita täytyi useasti palauttaa takaisin oppitunnin aiheeseen, koska pienryhmät alkoivat 

keskustella aiheen ohi osittain innostuneisuuden vuoksi. Täysin vapaata oppimistilan-

netta ei kohderyhmällä voinut toteuttaa, koska oppilaiden keskittyminen aihealueeseen 

herpaantui oppimisen edetessä. Erdogan ja Senemoglu (2014, s. 1162) ovat saaneet 

samankaltaisia tuloksia tutkimuksessaan. Kontrollin puute ongelmaperustaisissa oppi-

mistilanteissa näyttäisi heidän mukaansa heikentävän oppimisen laatua. (Erdogan & 

Senemoglu, 2014, s. 1162.) Tämänkin tutkimuksen tuloksista nousi esille myös, että op-

piminen näyttää heikentyvän ilman opettajan kontrollia oppimistilanteessa.  

 

Tämän tutkimuksen aineistosta nousi esille opettajan aktiivisen kannustamisen merkitys 

ongelmaperustaisessa oppimisessa. Ongelmaperustainen oppiminen tarvitsee tuekseen 

kannustavan ilmapiirin luokkahuoneessa. Aiemmissakin tutkimuksissa on jo havaittu, 

että opettajan avoin vuorovaikutus oppilaiden kanssa oppimistilanteessa mahdollistaa 

hyvän oppimistuloksen ongelmaperustaisessa oppimisessa (Yew & Goh, 2016, s. 77). 

Opetuskokeilussa opettajan kannustavaa roolia tarvittiin paljon monenlaisessa eri tilan-

teessa oppimisen mahdollistajaksi. Opetuskokeilun myötä kävi selville, että kohderyhmä 

tarvitsi vielä paljon kannustusta itseohjautuvaan ja vuorovaikutteeseen oppimiseen.  

 

Oppilaat kohdistivat opettajaan kysymyksiä opetuskokeilussa, jos heillä oli epäselvyyttä 

tai he halusivat varmistaa olevansa menossa oikeaan suuntaan oppimistehtävässä. Ko-

titalousopettajat näkivät opettajan suuntaan tapahtuvan jatkuvan vuorovaikutuksen osit-

tain haasteellisena ongelmaperustaisen oppimisen onnistumisen kannalta. Oppilailla on 

heidän mielestään tapana tukeutua vahvasti opettajaan ja oppilaat eivät näin ollen ota 

vastuuta omasta oppimisestaan. Vahva tukeutuminen opettajaan ilmeni erityisesti oppi-

tuntien lopulla, kun oppilaat eivät enää jaksaneet keskittyä. Kotitalousopettajat kokivat 

kuitenkin, että ongelmaperustaisen oppimisen johdattelevilla kysymyksillä näissäkin ti-

lanteissa oppilaita pystyi tukemaan.  

 

Suurimpia haasteita opettajan kannustavaan rooliin toivat hiljaiset oppilaat ja oppilasryh-

mät. Hiljaiset oppilaat tuntuivat jäävän opetuskokeilussa pimentoon, eivätkä opettajat 

löytäneet keinoja heidän kannustamiseensa oppimisessa. 

 

”Se on mun mielestä jo vähän jopa pois omalta epämukavuusalueelta, jos joku on koko 

tunnin hiljaa, niin miten siihen voisi puuttua. Toisaalta, jos tietää, että tämä samainen 

oppilas on aina hiljaa, niin hirveen vaikee sanoo mikä häntä innostaisi.” TH 1 
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Oppimistehtäviä passiivisesti suorittaneet oppilaat sen sijaan saatiin yhtä oppilasta lu-

kuun ottamatta kannustettua henkilökohtaisella keskustelulla aktiivisempaan työskente-

lyyn. Ainoastaan yhden passiivisen oppilaan osalta ongelmaperustainen oppiminen jäi 

opetuskokeilussa kesken ja hän sai muita tehtäviä. Tutkimuksen aineistosta nousi esille, 

että hiljaisten ja passiivisten oppilaiden oppimista oli kannustamisen lisäksi haasteellista 

arvioida opetuskokeilun aikana.  

 
 

7.3 Oppiminen 

 
Oppimisen pääteema jakaantui tämän tutkimuksen aineistossa seitsemään alateemaan, 

joita ovat vuorovaikutus, aktiivisuus, itseohjautuvuus, sitoutuminen omaan oppimiseen, 

kriittinen ajattelu, kuormittava ja oppilaseroja korostava. Näistä viisi ensimmäistä alatee-

maa ovat teoriasidonnaisia ja kaksi viimeistä, eli kuormittava ja oppilaseroja korostava, 

nousivat esille aineistosta. Alateemat esiintyivät tutkimuksen aineistossa osittain pääl-

lekkäin ja limittäin, koska jokainen niistä vaikuttaa ongelmaperustaisen oppimisen pro-

sessin aikana toisiinsa. Ongelmaperustainen oppiminen oli tutkimuksen aineistossa tul-

kittavissa prosessiksi, jossa jokainen tässä esille nouseva alateema on vahvasti sidok-

sissa toisiinsa.  

 

Ongelmaperustainen oppiminen oli opetuskokeilussa hyvin vuorovaikutuksellista ja vuo-

rovaikutustaidot näyttäytyivät vahvasti opetusmenetelmässä. Avoimessa oppimistilan-

teessa keskusteltiin paljon niin opettajien, kuin pienryhmän ja koko luokan kesken. Vuo-

rovaikutteinen oppimistilanne lähti liikkeelle jo heti oppimistehtävän roolien jakamisesta 

edeten oppitunnin suunnitelman mukaisesti. Opetuskokeilun aikana pienryhmissä kes-

kusteltiin pääsääntöisesti hyvässä hengessä hyvien vuorovaikutustaitojen mukaisesti. 

Tässä tutkimuksessa ei esiintynyt aiemmissa tutkimuksissa havaittuja haasteita vuoro-

vaikutteisen ilmapiirin luomisessa luokkahuoneeseen (Ertmer & Glazewski, 2015, s. 89). 

Kotitalousopettajat näkivät myös, että opetusmenetelmän käyttö harjoitti oppilaille tär-

keitä vuorovaikutustaitoja. Tämän tuloksen mukaan ongelmaperustainen oppiminen on-

nistui, koska ongelmaperustaisen oppimisen on nähty parhaimmillaan kehittävän oppi-

laan vuorovaikutustaitoja (Erdogan & Senemoglu, 2017, s. 1153).  

 

Oppimistehtävissä vuorovaikutus mahdollisti laadukkaan oppimisen. Tutkimuksen tulok-

sista selviää, että vuorovaikutus nähdään ongelmaperustaisen oppimisen yhtenä olen-

naisimpana osa-alueena. Kotitalousopettajat olivat sitä mieltä, että vuorovaikutteinen op-
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piminen ryhmässä tukee sisältöalueen oppimista. Aiemmat tutkimukset tukevat tätä tu-

losta. Vuorovaikutus on tutkitusti ongelmaperustaisen oppimisen positiivisten vaikutus-

ten takana. (Yew & Goh, 2016, s. 78) Opetuskokeilun aikana oppilaat käyttivät tehok-

kaasti vuorovaikutusta oppimisen tukena monessa eri kohdassa. Vuorovaikutuksen 

avulla päästiin eteenpäin erilaisista ongelmakohdista oppimisen aikana. Vuorovaikutuk-

sen kautta oppilaat opiskelijat sisältöaluetta myös laajemmin ja monesta eri näkökul-

masta.  

 

”Kun he lähtee tilaamaan ruokaa ja joku keksii, että tuleekos tähän vielä muita maksuja 

pelkän ruoan päälle ja taas he palaa siihen ongelmaan et hei mitä muita maksuja. ” TH 1 

 
Opetuskokeilun aikana pienryhmien turvallinen ilmapiiri mahdollisti vuorovaikutteisen op-

pimisen. Keskustelu pienryhmissä oli pääsääntöisesti hyvin sallivaa. Ongelmaperustai-

sen oppimisen vuorovaikutuksellinen prosessi mahdollistaakin parhaimmillaan vuorovai-

kutustaitojen kehittämisen oppimisen ohessa (Savery, 2015, s. 9). Kun kaikki ryhmän 

jäsenet pystyivät ilmaisemaan itseään ja saivat osallistua päätöksentekoon, niin vuoro-

vaikutteinen oppiminen toteutui hyvin. Vuorovaikutus pienryhmissä varmisti sen, että 

kaikki ryhmän jäsenet ymmärsivät tehtävänannon ja saivat osallistua ongelman ratkai-

suun. 

 

”Eli tavallaan hyvä vuorovaikutus takasi sen, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat op-

pimiseen.” TH 1 

 

Oppimistehtävien esittäminen vertaisille lisäsi vuorovaikutusta opetuskokeilussa. Pää-

sääntöisesti kaikki ryhmät seurasivat hyvien vuorovaikutustaitojen mukaisesti toisten esi-

tyksiä. Lisäksi esitykset saivat aikaan paljon keskustelua oppitunnin sisältöalueista, joka 

syvensi opittuja tietoja ja taitoja.  

 
” Tästä syntyi lisää keskinäistä vuorovaikutusta, mikä on aina positiivista oppimisen kan-

nalta mun mielestä.” TH 2 

 
Sen lisäksi, että vuorovaikutteinen oppiminen näytti onnistuvan hyvin opetuskokeilun ai-

kana, myös oppilaat arvioivat pienryhmien työskentelyä positiivisesti. Ryhmien keskinäi-

nen vuorovaikutus ja ryhmätyöskentelyn positiivinen henki nousi oppilaiden vapaan sa-

nan palautteista esille itsearviointilomakkeessa. 

 

 ”Oli hyvä tunti, koska oli tosi kivaa ja meillä on hyvä ja avoin tiimi” O 82 

 ”Ryhmätyö oli sujuvaa” O 98 

”Yhteistyö onnistui ihan hyvin” O 100 
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Kotitalousopettajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että tutkimuksen kohderyhmä ei osaa vielä 

tarpeeksi hyödyntää vuorovaikutusta oppimisessa. Osa kohderyhmän oppilaista on jo 

taitavampi vuorovaikutustaidoiltaan, mutta osa vielä selkeästi harjoittelee. Ne oppilaat, 

jotka eivät kotitalousopettajien mukaan normaalistikaan oppitunneilla käytä vuorovaiku-

tustaitoja, eivät myöskään tässä opetuskokeilussa niitä käyttäneet. Haasteena vuorovai-

kutuksessa nähtiin lisäksi se, että vuorovaikutustaidot eivät nouse esille luontevasti. 

Luontaisten vuorovaikutustaitojen puuttuessa jotkut oppilaat jäivät opetuskokeilun ai-

kana taustalle.  

 
”Vuorovaikutusta ei voi pakottaa, jos se ei luonnollisesti ryhmän kesken synny.” TH 2  
 

 
Opettajan tuli opetuskokeilun aikana auttaa useampaa ryhmää pääsemään vuorovaiku-

tuksen alkuun. Ryhmätyöskentely käynnistyi useammassakin ryhmässä hieman hitaasti 

Aiemman tutkimuksen perusteella ongelmaperustainen oppiminen ohjaa luonnollisesti 

koko pienryhmän osallistumaan oppimisprosessiin (Bridges ym., 2015, s. 125). Tässä 

tutkimuksessa tämä ei toteutunut aiemman tutkimuksen mukaisesti. Vuorovaikutuksen 

laajentaminen kannustamalla kaikkien ryhmän jäsenten yhteiseksi oli selkeästi opettajan 

vastuulla opetuskokeilussa. Muutamassa pienryhmässä, jossa ei tapahtunut juuri ollen-

kaan ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, oppiminen jäi selkeästi kesken. Ne oppilaat, 

jotka toimivat pelkästään yksilöinä vuorovaikutuksellisen oppimisen sijaan, tarvitsivat 

myös paljon opettajan apua oppitunnilla. Tutkimuksen tuloksen mukaan ongelmaperus-

tainen oppiminen ei onnistu, jos oppiminen ei tapahdu vuorovaikutteisesti pienryhmässä. 

 

Tutkimuksen aikana oli esillä jonkun verran vuorovaikutuksen jakaantumista pienryh-

missä, joka aiheutti haasteita oppimiseen. Vuorovaikutuksen jakaantumista aiheutui 

pienryhmissä, joissa vuorovaikutus ei ollut sallivaa ja luontevaa. Jos vuorovaikutus ei 

ulottunut pienryhmän kaikkiin oppilaisiin, jakaantui ryhmän työskentely myös hyvin sel-

keästi kahtia. Ne oppilaat, jotka keskustelivat keskenään, näyttivät opiskelevan aktiivi-

sesti, kun taas ne, joilla ei ollut havaittavissa vuorovaikutusta, esiintyivät hyvin passiivi-

sina opettajan suuntaan. Tutkimuksen tuloksen perusteella ongelmaperustaisen oppimi-

sen yksi haaste on siinä, kuinka yksittäiset hiljaiset oppilaat pystyvät ottamaan oman 

roolinsa ryhmätyöskentelyssä, vaikka tilanne on heille haastava. 
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Oppilaiden nähtiin toimivan opetuskokeilun aikana hyvin aktiivisina toimijoita. Aktiivinen 

oppiminen oli tehokasta ja oppimistehtävät tehtiin nopeasti. Aktiivisuus oli selkeästi nä-

kyvillä jokaisessa opetusryhmässä ja ihan oppituntien alusta lähtien. Innostuneisuus ja 

motivaatio johtivat aktiiviseen oppimiseen opetuskokeilun aikana. Levottomimpien oppi-

laiden kanssa ongelmaperustaisen oppimisen aktiivinen ote vähensi häiriöitä oppimisti-

lanteen aikana. Oppilaiden, joiden on yleensä haastava keskittyä oppitunneilla, nähtiin 

opiskelevan aktiivisesti ongelmaperustaisen opetuskokeilun aikana. Hodges (2015, s. 

143) esitteli myös tutkimuksessaan ongelmaperustaisen oppimisen mahdollisuuksia toi-

mia huonosti suoriutuvien oppilaiden kannustajana yläkouluikäisillä. Hän havaitsi ongel-

maperustaisen oppimisen herättävän tietynlaisen kilpailunhalun, joka aiheutti opetusko-

keilussa laajasti aktiivista oppimista. (Hodges, 2015, s. 143.) 

 
”Opetusmenetelmä näytti jopa sopivan erittäin haastaville ryhmille ja he työskentelivät 

aktiivisesti.” TH 2 

 

Oppilaat itse arvioivat aktiivisuutensa oppitunneilla opetuskokeilun aikana pääosin hy-

väksi, jopa erinomaiseksi.  

 

 

 
Kuva 1 Oppilaiden aktiivisuus ongelmaperustaisessa oppimisessa 
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Kuitenkin kotitalousopettajat olivat sitä mieltä, että aktiiviset oppilaat loistivat opetusko-

keilussa todella aktiivisena, mutta opetusmenetelmä mahdollisti myös oppilaiden passii-

visuuden. Opetusmenetelmää ei voi siis tämän opetuskokeilun perusteella pitää auto-

maattisena sisäisen motivaation herättäjänä oppilaalla, vaikka Erdogan ja Senemoglu 

(2019, s. 1154) ovatkin saaneet lupaavia tuloksia ongelmaperustaisen oppimisen käy-

töstä sisäisen motivaation herättäjänä. Oppilastuntemuksen perusteella koulun vakitui-

sille kotitalousopettajille ei tullut yllätyksenä, ketkä oppilaista näyttäytyivät myös tämän 

opetuskokeilun aikana passiivisena. Ongelmaperustaisen oppimisen yhtenä suurimpana 

haasteena nähtiin se, että opetusmenetelmä mahdollistaa passiivisuuden oppimisessa 

pienryhmien sisällä.  

 
”Aktiiviset ovat todella aktiivisia ja ne vähemmän aktiiviset pystyy piiloutumaan muiden 

alle aika voimakkaasti.” TH 1 

 

Oppimisen itseohjautuvuus oli selkeästi nähtävillä opetuskokeilun aikana. Opetusmene-

telmä itsessään ohjaa hyvin vahvasti itseohjautuvuuteen ja tämä näkyi tutkimuksen tu-

loksissa. Oppilaat ohjautuivat todella tehokkaasti oppimaan itse heille annetun ongelman 

avulla. Myös aiemman tutkimuksen perusteella ongelmaperustainen oppiminen on teho-

kas opetusmenetelmä oppilaiden itseohjautuvuuden kehittämiseen (Hodges, 2015, s. 

143). Itseohjautuva oppiminen mahdollisti oppilaille oivalluksen riemun monessa ongel-

makohdassa opetuskokeilun aikana. Pienryhmien sisällä tapahtuva kannustava vuoro-

vaikutus nähtiin oppimisen itseohjautuvuuden lähtökohtana.  

 
 ”Ryhmätoverit tsemppasivat toisiaan myös itseohjautuvuuteen.” TH 2 
 

 
Osalle oppilaista itseohjautuva oppiminen oli selkeästi haastavampaa, kun taas toiset 

ovat hyvinkin itsenäisiä oppijoita. Itseohjautuvuus teeman sisällä oppilaiden tasoerot ko-

rostuivat opetuskokeilun aikana. Pienryhmän tuki toimi kuitenkin hyvänä tukena myös 

tässä asiassa. Ongelmat oppimisen itseohjautuvuudessa nousivat esille usein vasta toi-

sen oppimistehtävän aikana, jolloin väsymyksen myötä näkyville tuli erilaisia ongelmia, 

jotka vaikuttivat oppimisen itseohjautuvuuteen.  

 
Sitoutuminen omaan oppimiseen näyttäytyi monipuolisesti opetuskokeilussa. Yhtenä hy-

vänä mittarina sitoutumisesta kertoo se, että kaikki oppilaat saivat oppimistehtävät tehtyä 

ja esiteltyä. Lisäksi oppiminen sujui pääsääntöisesti ongelmitta ja oppimiseen sitoutumi-

nen näytti luontevalta.   

 
”Hyvin vähän tuli vastustusta, että miks me ope tehdään tällaista.” TH 2 
 



53 
 

 
Oppimistehtävien roolituksen kautta oppilaat sitoutuivat omaan tehtäväänsä ja sitä 

kautta myös oppimiseen. Roolit pysyivät pääsääntöisesti koko opetuskokeilun oppitun-

tien ajan kaikkien oppilaiden mielessä. Aiemman tutkimuksen mukaan roolit ovat toimi-

neet ongelmaperustaisessa oppimisessa kriittisen ajattelun tukijana (Portimojärvi & Don-

nelly, 2006, 2. 29), mutta tässä tutkimuksessa roolit tukivat selkeästi eniten sitoutumista 

oppimiseen.  

 

Sitoutuminen oppimiseen on tutkimuksen tulosten perusteella nähtävissä myös opetus-

kokeilun aikana ilmenneestä hyvästä työrauhasta luokassa. Oppilaat kuuntelivat oppi-

mistehtävien ohjeet hyvin tarkkaan ja työskentelivät itseohjautuvasti. Oppilaiden sitoutu-

neisuus oppimiseen ilmeni opetuskokeilussa monissa pienryhmissä myös vuorovaiku-

tuksen kautta. Nähtävillä oli paljon pienryhmissä tapahtuvaa kannustamista. Luokkato-

veria kannustettiin hyvässä hengessä osallistumaan työskentelyyn, jotta saataisiin mah-

dollisimman hyvä lopputulos oppimiseen. Sen lisäksi siis, että sitouduttiin omaan oppi-

miseen, sitouduttiin myös laajemmin koko pienryhmän oppimiseen. 

 
Ongelmaperustaiseen oppimiseen kirjallisuudessa vahvasti liitetty kriittinen ajattelu to-

teutui opetuskokeilussa. Ennakkoajatuksena koulun vakituisilla kotitalousopettajilla oli, 

että 7–luokkalaisen valmiudet eivät vielä riitä kriittiseen ajatteluun, mutta ennakkoajatus-

ten vastaisesti tämä alateema kuitenkin toteutui opetuskokeilussa. Monet aikaisemmat 

tutkimukset ovat havainneet saman, että ongelmaperustainen oppiminen on kontekstina 

sellainen, joka auttaa oppilasta ymmärtämään asioita laajemmin ja syvemmin (Brown 

ym., 2015, s. 155). Kohderyhmän ikäisille ei ole kotitalousopettajien mukaan kovin luon-

tevaa pohtia kriittisesti ratkaisujaan. Tässä opetuskokeilussa kriittistä ajattelua oli kuiten-

kin nähtävillä, vaikkei kovin syvällisellä tasolla.  

 

” Että miten 7-luokkalaisen valmiudet riittävät siihen, että heillä olisi sellaista kriittistä yh-

dessä pohdintaa, että puhuvatko he oikeasti yhtään mitään keskenään. TH 1 

 

Enemmän kotitalousopettajat näkivät kriittisen ajattelun sijaan kuitenkin luovia ja erilaisia 

ratkaisuja opetuskokeilun aikana. Oppilaat pystyivät ongelmaperustaisen oppimisen on-

gelman ympärillä pohtimaan kriittisesti esimerkiksi ruokaostostensa tasapuolisuutta, ta-

loudellisuutta ja ravitsemuksellisuutta. Oppilaiden kriittisen ajattelun nähtiin pohjautuvan 

vuorovaikutukseen, kun he opetuskokeilun aikana pohtivat yhdessä erilaisia ratkaisuja 

ongelmaan ja tätä kautta harjoittivat kriittisen ajattelun taitoja.  
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”Tehtiin päätöksiä, että miten saadaan rahat riittämään, kuinka ruoat noudetaan tai pää-

siskö kuljetusmaksusta jotenkin lieroilemaan eroon ja maksetaanko osa ruoista alueku-

pongeilla.” TH 1 

 

Opetusmenetelmänä ongelmaperustainen oppiminen oli kohderyhmälle osittain kuormit-

tava, koska se vaati oppilaalta hyvin paljon. Kaikki oppilasryhmät väsyivät opetuskokei-

lun oppituntien aikana jollain tasolla. Lehto (2005, s. 69) nostaa myös esille oppilaiden 

suuren vastuun omasta oppimisestaan olevan osittain haasteellinen peruskoulun kon-

tekstissa nuoremmilla oppilailla. Väsyminen näkyi opetuskokeilun aikana oppimisessa 

eri tavalla. Väsyminen näkyi turhautumisena, huolellisuuden puutteena, vuorovaikutuk-

sen muutoksissa ja yleisenä levottomuutena. Väsyminen alkoi näkyä yleensä toista op-

pimistehtävää annettaessa, jolloin oppilaiden keskittyminen näytti herpaantuvan jo teh-

tävää annettaessa. Oppilaat puhuivat opettajan päälle ja työskentely tuntui lähtevän hi-

taammin käyntiin. 

 

Vastuu omasta oppimisesta sekä äärimmäinen itseohjautuvuus ja aktiivisuus oppimi-

sessa alkoi selkeästi väsyttää kaikkia oppilaita opetuskokeilun aikana. Vain kiitettävät 

oppilaat pystyivät pinnistelemään yli 45 minuutin oppitunnin aktiivisina, vaikka heilläkin 

oli havaittavissa herpaantumista keskittymisessä. Ongelmaperustainen oppiminen näh-

tiin opetuskokeilussa erittäin intensiivisenä opetusmenetelmänä, joka on jopa hieman 

liian kuormittavaa tutkimuksen kohderyhmälle.  

 

”Jos olis tällaista näin intensiivistä ja kuormittavaa oppimista, eikä vaan vaikka lukemista 

välillä, niin sanoisin, että se on tosi paljon tämän ikäiselle.” TH 1  

 

Opetuskokeilun aikana oppilaserot korostuivat selkeästi. Kotitalousopettajilla oli en-

nakko-oletuksia opetuskokeiluun lähdettäessä oppilaista heidän oppilastuntemuksensa 

vuoksi. Joissain tapauksissa nämä ennakko-oletukset pitivät paikkansa, mutta joissain 

tapauksissa taas oppilaat esiintyivät enemmän edukseen ongelmaperustaisella oppitun-

nilla. Kotitalousopettajat kokivat myös, että jotkut oppilaat esittivät opetuskokeilun aikana 

laajemmin omia taitojaan. Joiltain osin ongelmaperustainen oppiminen pystyi siis vas-

taamaan erilaisten oppilaiden tarpeisiin, vaikka erot korostuivatkin.  

 

Oppilaserot korostuivat siinä vaiheessa, kun opetuskokeilun aikana havaittiin monenlai-

sia eri tapoja oppia ja keskustella opetuskokeilun aikana. Jotkut ryhmät olivat äänekkäitä, 

kun taas jotkut työskentelivät todella hiljaa. Jotkut sopivat työskentelyn alussa jo yhteiset 

säännöt, kun taas toiset oppivat hieman vapaammin. Pääsääntöisesti kuitenkin jokainen 
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erilainen työskentelytapa johti tavoitteiden saavuttamiseen oppitunnilla. Ongelmaperus-

tainen oppiminen mahdollistaa yksilöiden erilaiset työskentelytavat, sekä antaa myös va-

pauden toteuttaa niitä.   

 

Ongelmaperustaisen oppimisen prosessi ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella pal-

vele niitä oppilaita, jotka syystä tai toisesta eivät pysty työskentelemään ryhmässä. Yh-

dessä pienryhmässä oli haasteena kielitaidon puute, jonka vuoksi yksi oppilas jäi ryhmä-

työskentelystä täysin paitsi. Toisessa pienryhmässä taas opetusmenetelmä vaikutti ole-

van erityisherkälle oppilaalle haastava. Nämä havainnot ovat ristiriidassa aiheeseen liit-

tyvän aiemman tutkimuksen kanssa, joissa nimenomaan puhutaan ongelmaperustaisen 

oppimisen potentiaalista kasvattaa erilaisten oppijoiden itsetuntoa ja motivaatiota oppi-

mistilanteessa (Hodges, 2015, s. 143) Kuitenkin Lehto (2005, ss. 73–74) väittää tämän 

tutkimuksen kanssa samalla tavoin, että konstruktivistisia opetusmenetelmiä, kuten on-

gelmaperustaista oppimista, haastaa erityisesti oppilaiden erilaisuus. Ongelmaperustai-

nen oppiminen antaa oppilaille vapauksia, joita jotkut oppilaat käsittelevät oppimisessa 

paremmin, kuin toiset. (Lehto, 2005, ss. 73–74.)  

 
 

7.4 Oppimisen arviointi 

 
Oppimisen arviointi jakaantui tämän tutkimuksen aineistossa kolmeen alateemaan, joita 

olivat teoriasidonnaisesti oppimisen tavoitteiden täyttyminen, oppimisen reflektointi ja tie-

don soveltaminen. Nämä kaikki kolme alateemaa olivat teoriasidonnaisia, eikä aineis-

tosta noussut selkeästi yhtään aineistolähtöistä alateemaa tämän pääteeman alle.  

 
Kotitalousopettajat arvioivat, että opetuskokeilun aikana oppimisen tavoitteet täyttyivät 

hyvin. Pääsääntöisesti kaikki oppilaiden opetuskokeilun aikana palautetut tehtävät ja esi-

tykset olivat hyviä ja huolellisesti laadittuja. Suurin osa oppilaista suoriutui erinomaisesti. 

Muutamalla oppilaalla oli pieniä haasteita opetuskokeilun aikana. Kotitalousopettajat oli-

vat palautettujen oppimistehtävien lisäksi tyytyväisiä myös pienryhmien ryhmätyösken-

telyyn opetuskokeilun aikana. Ongelmaperustaisen oppimisen on aiemmissakin tutki-

muksissa havaittu vaikuttavan positiivisesti oppimisen laatuun. Erityisesti pidemmän pro-

jektien oppimistuloksissa ongelmaperustainen oppiminen näyttäytyy tehokkaampana 

kuin perinteiset lähestymistavat opetukseen. (Yew & Goh, 2016, ss. 74, 76.) Tosin Hod-

ges (2015, s. 131) ei löytänyt merkittävää eroa yläkouluikäisten oppimisessa vertailles-

saan ongelmaperustaista oppimista ja perinteisiä opetusmenetelmiä. Tämän tutkimuk-

sen perusteella ongelmaperustaisen oppimisen positiiviset vaikutukset olivat kuitenkin 

nähtävissä kohderyhmällä lyhyessä opetuskokeilussa.  
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Oppilaat arvioivat oppineensa opetuskokeilun oppitunnilla käsitellyt sisällöt hyvin. Eri si-

sältöalueet ja niiden oppimisen itsearviointi on näkyvillä alla olevasta kuviosta. Väittä-

mien keskiarvot ovat muissa, kuin reklamaation tekemisessä, lähempänä 4 eli hyvän 

keskiarvoa. Reklamaation tekemisen keskiarvon tiputtaa lähemmäs kohtalaista arvoa to-

dennäköisesti sen käsittelyn ajankohta oppitunnilla. Reklamaation tekeminen käsiteltiin 

toisessa oppimistehtävässä, jolloin oppitunnin kuormittavuus oli selkeästi jo nähtävillä.  

 

 

 

Kuva 2 Oppimisen sisältötavoitteiden toteutuminen 
 
 

Kotitalousopettajat kuvailivat opetuskokeilun onnistuneen yli odotusten. Kiitosta saivat, 

niin opetuskokeilun suunnittelija, toteuttajat kuin oppilaatkin. Kotitalousopettajat olivat 

selkeästi ylpeitä oppilaista ja heidän suoriutumisestaan opetuskokeilun aikana. Kotita-

lousopettajat olivat ylpeitä oppilaiden saavutuksista opetuskokeilun aikana niin yksilöta-

solla kuin ryhmissäkin.  

 

 ” Mielestäni kaikki oppilaat suoriutuivat yli odotusten viikon aikana.” TH 1 

 

Oppitunnin tavoitteista tärkeimmäksi kohderyhmän kannalta kotitalousopettajat nostivat 

rahanarvon näkyväksi tuomisen ja tämä tavoite toteutui opetuskokeilussa erittäin hyvin. 

Ongelmaperustaiselle oppitunnille asetetut tavoitteet täyttyivät kaikilla oppilasryhmillä 
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niiden heterogeenisuudesta riippumatta. Kotitalousopettajat kertoivat, että ongelmape-

rustaisen oppimisen opettajan ohjaava rooli mahdollisti oppilaiden jatkuvan arvioinnin 

oppitunneilla. He arvioivat opetuskokeilun aikana oppimisen olleen kokonaisuudessaan 

hyvää. 

 

”Ohjaajana ja tarkkailijana oleminen oikeastaan vahvisti käsitystäni oppilaista yksilöinä ja 

heidän parhaista osaamisalueistaan.” TH 2 

 

Opetusmenetelmän toimivuudesta ja tavoitteiden täyttymisestä kertoo myös se, että mo-

lemmissa teemahaastatteluissa kotitalousopettajat kertoivat, että voisivat tulevaisuu-

dessa käyttää ongelmaperustaista oppimista opetusmenetelmänä omassa opetukses-

saan. Innostus opetuskokeilun jälkeen ongelmaperustaisen oppimisen käyttöön opetus-

menetelmänä on havaittu myös aiemmin Hodgesin (2015, s. 143) tutkimuksessa.  

 

Kotitalousopettajien teemahaastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin tuloksista sel-

viää, että kohderyhmän luontainen oppimisen reflektointi on vielä hyvin vähäistä. Koh-

deryhmän ominaisuutena nähtiin tietynlainen lyhytjänteisyys, jossa asioita ei ajatella 

vielä kovin pitkälle. Opetuskokeiluun osallistuneet oppilaat tekivät oppituntiin liittyvän pa-

kollisen itsearvioinnin. Itsearvioinnin avulla he reflektoivat automaattisesti oppimistaan 

opetuskokeilun aikana, mutta muuten oppimisen reflektointi oli tutkimuksen kohderyh-

mällä vielä pinnallisella tasolla.  

 

”Reflektointi on haastavaa jopa aikuisille, joten koen, että tämän ikäiset eivät vielä kun- 

nolla pysty reflektoimaan omaa oppimistaan.” TH 2  

 

Osallistuvassa havainnoinnissa oppimisen reflektointia oli havaittu muihin ongelmape-

rustaisen oppimisen tekijöihin verrattuna todella vähän. Oppimisen reflektointia näkyi 

opetuskokeilun aikana muutamassa pienryhmässä jollain tasolla oppilaiden keskustelun 

ohella. Parissa ryhmässä havainnoija kuuli keskustelun pätkiä, joissa oman oppimisen 

reflektointia oli havaittavissa. Oppilaat esimerkiksi pohtivat, voisivatko tehdä oppimisteh-

tävän vielä huolellisemmin tai miten hyödyntäisivät aikaisemmin opittua tässä oppimis-

tehtävässä. Nämä havainnot jäivät kuitenkin ongelmaperustaisen oppimisen osa-alu-

eista selkeästi vähäisimmiksi.  

 

 



58 
 

Itsearviointilomakkeella oppilaat arvioivat opetusmenetelmää, oppimisprosessia ja oppi-

misen tavoitteiden saavuttamista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu koko oppi-

misprosessin reflektoinnin tukevan ongelmaperustaisen oppimisen onnistumista (Brown 

ym., 2015, s 149).  Oppilaat pitivät pääsääntöisesti ongelmaperustaisesta oppimisesta 

opetusmenetelmänä. He antoivat oppitunnille kyselylomakkeessa arvosanan välillä 1–5 

ja korkeat arvosanat olivat selkeässä enemmistössä.  

 

 

 

Kuva 3 Oppilaiden palaute opetuskokeilun oppitunnista 
 
 

Oppilaat antoivat myös yllättävän paljon vapaata sanallista palautetta oppitunnista, 

vaikka sanallisen palautteen anto ei ollut pakollista. Kaikki sanalliset palautteet olivat 

positiivisia palautteita. Oppituntia kuvattiin muun muassa hyväksi, rennoksi, mukavaksi 

ja kivaksi. Oppitunnin erilaisuus aiempiin opintoihin liittyen nousi monessa palautteessa 

esille, joten ongelmaperustainen oppiminen oli oppilaille uusi ja mielenkiintoinen tapa 

oppia.  

 

”Oli mukavaa, kun teimme jotain erilaista kuin aikaisemmin, ja pääsimme kokeilemaan 

käytännön asioita.” O 78 

”Kiva, erilainen tunti.” O 57 

”Tunti oli kiva ja mieluisa.” O 18 

”Oli kiva tehdä köksän tunnilla muutakin kun vain teoriaa ja ruokaa.” O 13 
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Tiedon soveltaminen näkyi opetuskokeilussa monessa eri tilanteessa. Ongelmaperus-

tainen opetusmenetelmän kontekstissa oppiminen perustuu asioiden ymmärtämiselle 

pelkän tiedon muistamisen sijaan (Brown ym., 2015, s. 148). Tietoa sovellettiin luovasti 

ongelmanratkaisussa. Pienryhmien erilaiset ratkaisut samaan ongelmaan olivat rikas 

osoitus tiedon soveltamisesta ongelmaperustaisessa oppimisessa. Tieto ja käytäntö ni-

voutuivat pienryhmien esityksissä loistavasti yhteen. Opetuskokeilun aikana ei ollut yh-

tään täsmälleen samanlaista esitystä, vaan tietoa samaan ongelmaan oli sovellettu eri 

tavoin. Oppiminen myös syventyi näiden moninaisten esitysten avulla opetuskokeilun 

aikana. Kotitalousopettajat toivoivat, että opetuskokeilun aikana havaittu tiedon sovelta-

minen ulottuisi myös oppilaiden omaan arkeen.  

 

”Että he näillä oppitunneilla opitun tiedon kautta käyttäisivät opittuja kuluttajataitoja 

omassa arjessaan. Siellähän se ois mun mielestä kuitenkin tärkein osata nämä asiat.” 

 TH 2 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia siitä, että ongelmaperustainen op-

piminen voi toimia asioiden syvemmän ymmärryksen mahdollistajana. Lisäksi syvem-

män tiedon ymmärtämisen kautta tieto on helpommin integroitavissa arkeen. (Hodges, 

2015, s. 143.) 

 

Tiivistetysti tutkimuksen tulosten perusteella ongelmaperustainen oppiminen on toteu-

tettavissa opetusmenetelmänä loistavasti kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasva-

tuksessa. Ongelmaperustainen oppiminen tuo kuluttaja- ja talouskasvatukseen monen-

laisia etuja. Ongelmaperustainen oppiminen oli tutkimuksen tulosten perusteella oppi-

laita innostava ja motivoiva tapa oppia, jossa he pääsivät luovasti, itseohjautuvasti ja 

aktiivisesti harjoittamaan vuorovaikutteista oppimista.  Ongelmaperustaisen oppimisen 

avulla oppimiselle asetetut tavoitteet täyttyivät kiitettävästi opetuskokeilun aikana. Oppi-

misen arvioitiin olevan laadultaan jopa erinomaista, minkä mahdollisti vuorovaikutteinen 

oppiminen opetuskokeilun aikana. Kotitalousopettajat arvioivat oppilaiden ylittäneen hei-

dän odotuksensa opetuskokeilun aikana. Opetusmenetelmän eittämätön vahvuus on eri-

tyisesti oppilaiden motivaation tukeminen heidän kokemusmaailmaansa sopivan merki-

tyksellisen ongelmanasettelun kautta. Ongelmaperustainen oppiminen mahdollistaa 

myös laajasti kotitalousopetuksen eri sisältöalueiden integroimisen opetukseen. Suun-

nitteluvaiheessa täytyy toki ottaa huomioon oppilaiden taitotaso ja ongelmanasettelusta 

ei saa tehdä liian haastavaa ja jäsentelemätöntä. Ajankohtainen ja digitaalisten sovel-

lusten kautta oppiminen on tämän tutkimuksen mukaisesti ominaista ongelmaperustai-

selle oppimiselle.  
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Ongelmaperustainen oppiminen tukee opettajaa luontaisesti siirtymään ohjaavaan ja 

kannustavaan rooliin opetuksessa. Tällaisen roolin nähtiin tutkimuksessa tukevan oppi-

mista ja positiivista ilmapiiriä luokassa. Tämän tutkimuksen kohderyhmä tarvitsi vielä 

paljon kannustusta itseohjautuvassa oppimisessa, mutta myös tietynlaista auktoriteettia 

erilaisissa tilanteissa oppimisen aikana. Ongelmaperustaisessa oppimisessa opettajan 

rooli mahdollisti luontevan muuntautumisen tilanteen mukaan. Opettajan erilaisen roolin 

nähtiin tukevan oppilaiden motivaatiota heille jäävän oivalluksen riemun kautta, joka on 

erityinen etu ongelmaperustaisessa oppimisessa. Oppilaan osallisuus myös tuki oppi-

mista opetuskokeilussa. Opetusmenetelmänä ongelmaperustainen oppiminen näyttäytyi 

hyvin sallivana, jossa erilaiset työskentelytavat oppilaiden kesken korostuivat.  

 

Vuorovaikutus on ongelmaperustaisen oppimisen kulmakivi. Vuorovaikutus tukee sisäl-

töalueen oppimista sekä laajentaa ja syventää oppimista. Tässä tutkimuksessa turvalli-

nen, avoin ja kannustava ilmapiiri varmisti vuorovaikutteisen oppimisen mahdollisuuden. 

Oppilaat sitoutuivat opetuskokeilun aikana vahvasti oppimaan yksilötasolla ja ryhmän 

jäsenenä. Ongelmaperustainen oppiminen pystyi osittain vastaamaan myös erilaisten 

oppijoiden tarpeisiin, kun haastavimmatkin oppilasryhmät innostuivat oppimisesta. Koti-

talousopettajien ennakko-oletusten vastaisesti ongelmaperustainen oppiminen synnytti 

kriittistä ajattelua oppimisprosessin aikana kohderyhmällä. Perusopetuksen opetussuun-

nitelma (Opetushallitus, 2014, s. 22) perään kuuluttaa kriittisen ajattelun tärkeyttä, joten 

on selkeä etu, että ongelmaperustainen oppiminen ohjasi kohderyhmää luontevasti kriit-

tisen ajattelun taitoihin. Ongelmaperustainen oppiminen mahdollisti lisäksi tiedon sovel-

tamisen laajasti oppimisprosessin aikana, minkä toivottiin opetuskokeilun myötä jalostu-

van oppilaiden omaan arkeen.   

 

Ongelmaperustaisen oppimisen suurimmaksi haasteeksi tutkimuksen tuloksissa nousi 

erityisesti kotitalousopettajien rajalliset resurssit suunnitella ongelmaperustaista oppi-

mista. Ilman mahdollisuutta toteuttaa ongelmaperustaista oppimista, on mahdotonta 

päästä nauttimaan sen positiivisista vaikutuksista. Ongelmaperustaisen oppimisen näh-

tiin vaativan taitavaa suunnittelua onnistuakseen, joten se on myös paljon aikaresursseja 

vievää työtä. Erilaiset haasteet vuorovaikutustaidoissa yksilötasolla ja vuorovaikutuk-

sessa ryhmätasolla voidaan nähdä myös erittäin ongelmallisena ongelmaperustaisen 

oppimisen onnistumisen kannalta. Kohderyhmälle oli ominaista, että vuorovaikutustaidot 

ovat joiltain osin vielä kehittymässä. Vuorovaikutusta on haastava pakottaa, jollei sitä 

luontaisesti kohderyhmällä esiinny. Opetuskokeilun aikana vuorovaikutukseen liittyen il-
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meni haasteita passiivisten ja hiljaisten oppilaiden kanssa. Vuorovaikutus myös jakaan-

tui joidenkin pienryhmien jäsenten välillä epätasaisesti ja joissakin pienryhmissä vuoro-

vaikutusta ei juuri syntynyt ollenkaan. Nämä kaikki edellä mainitut haasteet vuorovaiku-

tuksessa vaikuttivat automaattisesti oppimisen laatuun negatiivisesti. Lisäksi opetusme-

netelmän käytännön haasteiksi nousivat opetusmenetelmän kuormittavuus kohderyh-

mällä, kohderyhmän eroavaisuuksien korostuminen oppimisessa, oppilaiden tasoerot, 

sekä puutteet kohderyhmän reflektointitaidoissa. Nämä haasteet toistuivat jokaisella 

opetusryhmällä ilmeten hieman eri tavalla opetusryhmästä riippuen. Opetusmenetelmä 

tuntuu sopivan toisille, kun taas toisille se on haasteellinen toteuttaa. Osittain ongelma-

perustainen oppiminen pystyi vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin, mutta erityi-

sesti haasteet vuorovaikutuksessa romuttivat oppimisen lopputuloksen. Tämän tutki-

muksen tulosten perusteella ongelmaperustaista ei voida pitää automaattisena motivaa-

tion herättäjänä, vaan ongelmaperustaisen oppimisen onnistumiseen vaikuttavat monet 

eri tekijät.  

 
Tutkimuksen tuloksissa sekä oppilaiden että kotitalousopettajien kokemus ongelmape-

rustaisesta oppimisesta opetuskokeilussa oli positiivinen.  Positiiviseen kokemukseen 

vaikuttivat monet eri tekijät opetuskokeilun aikana. Kotitalousopettajat pitivät ongelma-

perustaista oppimista mielenkiintoisena ja toimivana tapana opettaa. Opettajien erilainen 

rooli mahdollisti enemmän oppilaiden kannustamista ja arviointia opetuskokeilun aikana. 

Oppilaiden positiiviseen kokemukseen sen sijaan vaikuttivat eniten merkityksellinen on-

gelmanasettelu ja vuorovaikutuksellinen sekä käytännönläheinen oppiminen. Ongelma-

perustainen oppiminen oli kohderyhmälle uusi tapa työskennellä, mutta opetuskokeilun 

myötä kiinnostus ongelmaperustaisen oppimisen käyttämiseen opetusmenetelmänä 

nousi kotitalousopettajilla. Myös oppilaat toivoivat lisää ongelmaperustaisen oppimisen 

käyttöä kotitalousopetuksessa.  
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8 Luotettavuus 
 

 

Tämän tutkimuksen tekemisessä noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mää-

rittelemää hyvää tieteellistä käytäntöä. Tieteellinen tutkimus voi olla luotettava ja eetti-

sesti hyväksyttävä, vain jos tutkimuksen tekeminen noudattaa edellä mainittua hyvää 

tieteellistä käytäntöä. Hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtia ovat huolellisuus, tark-

kuus ja avoimuus tutkimustyössä sekä tulosten esittämisessä, tieteellisen tutkimuksen 

kriteerien mukaiset suunnittelu, tutkimusmenetelmät ja raportointi, oikeaoppinen viittaa-

minen aiempiin tutkimuksiin ja tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta, 2012, s. 6.) 

 

Toimintatutkimuksessa perinteisen tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin arviointi tut-

kimuksen luotettavuutta mitattaessa tapahtuu eri lailla. Nämä kaksi käsitettä eivät sovi 

myöskään sellaisenaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. (Kananen, 

2014, ss. 81, 126.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida aineiston riit-

tävyyden, tutkimusmenetelmien sopivuuden suhteessa tutkimusongelmaan ja analyysin 

kattavuuden sekä toistettavuuden kautta. Laadullisen tutkimuksen validiteetissa on kyse 

siitä, mitataanko oikeita asioita. Laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia taas voidaan mi-

tata aineiston käsittelyn ja tulkintojen tekemisen oikeellisuutena. Voidaan testata, pääsi-

sikö kaksi eri henkilöä samalla aineistolla samankaltaiseen lopputulokseen. (Kananen, 

2014, ss. 81, 125–126, 129, 131.) Tutkimusmenetelmien sopivuudesta ja aineiston riit-

tävyydestä tässä tutkimuksessa kertoo tulosten kattavuus ja niiden pohjalta tehdyt mo-

nipuoliset johtopäätökset, joiden toistettavuutta on mahdollista testata tarvittaessa. Tes-

taaminen tulee toteuttaa samanlaisella kohderyhmällä, koska kohderyhmän vaihtuessa 

tutkimustulosten yleistettävyys on usein heikko. Sama ilmiö voi näyttäytyä eri kohderyh-

millä eri lailla. (Kananen, 2014, s. 64.)  

 

Luotettava laadullinen tutkimus perustuu tarkkaan dokumentointiin. Ulkopuolisen lukijan 

on pystyttävä seuraamaan tutkijan ajatuksenjuoksua tutkimusprosessin aikana hänen 

kirjoittamastaan tekstistä. (Kananen, 2014, s. 131.) Tässä tutkimuksessa on pyritty mah-

dollisimman tarkasti kuvaamaan tutkimuksen kulku ja perustelemaan sen vaiheet mah-

dollisimman tarkasti ja läpinäkyvästi. Luotettavuutta tutkimukseen on mahdollista hakea 

myös aktiivisesti haetun palautteen kautta pitkin tutkimusprosessia. (Kananen, 2014, s. 

134). Tämä toteutui tutkielmaseminaareissa tehtyjen opponointien kautta, sekä tutkiel-

man ohjaajan kanssa käydyissä yksityisohjauksissa pro gradu– tutkielma prosessin ai-

kana.  
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Tämän tutkimuksen aineistonhankinta tapahtui Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ih-

miseen kohdistuvan tutkimuksen eettisten periaatteiden mukaisesti. Tutkimuskohteelle 

kerrottiin tutkimukseen osallistumisesta ja tutkimuksen tavoitteista ennen aineistonke-

ruun tapahtumista. Tutkimukseen osallistuminen oli myös vapaaehtoista. Tutkimuskoh-

teella oli tutkimuksen edetessä mahdollisuus saada tietoa tutkimuksen sisällöstä, henki-

lötietojen käsittelystä ja tutkimuksen toteutuksesta niin halutessaan. Lisäksi alaikäisen 

tutkimuskohteen mukaisesti oppilaiden vanhempia tiedotettiin tutkimuksesta ja heidän 

oli mahdollista evätä lapsensa osallistuminen tutkimukseen. Tutkimuksessa, jossa ala-

ikäisiä tutkitaan ilman henkilötietojen tallentamista, pelkkä vanhempien informointi riittää 

selkeän luvan kysymisen sijaan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019, ss. 8–10.) 

 

Tutkimuksen kohderyhmän yksityisyyttä suojattiin myös tutkimuksen eettisten periaattei-

den mukaisesti. Yleisenä periaatteena on, että kohderyhmän yksityisyyttä suojataan tut-

kimuksessa aina. Kohderyhmän tietoja ei tule tutkimuksen raportoinnissa ilmaista niin, 

että niistä selviää henkilötietoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019, ss. 12–13.) 

Tässä tutkimuksessa tutkittavien henkilötietoja ei ole missään raportoinnissa tai liitteissä 

esillä. Lisäksi olen pyrkinyt suojaamaan tutkittavien anonymiteettiä käyttämällä kohde-

ryhmää kuvaavia lyhenteitä aineistositaateissa. Aineistositaateissa oppilaat esiintyvät ly-

henteellä O, kotitalousopettajien teemahaastattelut lyhenteellä TH ja osallistuvan ha-

vainnoinnin havainnot lyhenteellä OH.  

 

Toimintaa kehittävässä tutkimuksessa tutkijan eettinen vastuu koostuu avoimuudesta, 

läpinäkyvyydestä ja rehellisyydestä. Tarkka perehtyminen aiheen teoriapohjaan auttaa 

ymmärtämään esiin nousevia ilmiöitä ja löytämään sopivia ratkaisuja. (Haanpää, Hakka-

rainen & Carcia-Rosell, 2018, 294.) Tämä luotettavuuden mittari toteutui tässä tutkimuk-

sessa, koska koko tutkimuksen aineistonkeruu ja analysointi toteutettiin tutkielman viite-

kehyksen pohjalta. Kehittämisluontoiseen etnografiseen tutkimukseen liittyy myös paljon 

käytännön asioiden neuvottelua tutkimukseen osallistuvan toimijan kanssa. Vaikka tut-

kija onkin vastuussa aineistonkeruusta, on hänen neuvoteltava aineistonkeruulle tietyt 

raamit. (Haanpää, Hakkarainen & Carcia-Rosell, 2018, ss. 300–301.) Neuvottelut tutki-

mukseen osallistuvan toimijan kanssa suoritettiin hyvässä hengessä ja tutkija keräsi 

myös kaikki tarvittavat viralliset luvat tutkimuksen toteutusta varten.  
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Etnografisessa tutkimuksessa luotettavuuden mittariksi nousee usein kentällä vietetyn 

ajan määrä. Kehittämisprojekteissa tutkija ei itse välttämättä pääse vaikuttamaan kent-

tätyöskentelyn aikaan, vaan se tulee annettuna. Joskus tämä on nähtävillä huomatta-

vankin lyhyinä kenttätyöskentelyinä. Tulkinnat on kuitenkin mahdollista rakentaa toistu-

vista lyhytaikaisista kontakteista erilaisiin ryhmiin. Eniten tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttaa itse tutkimusprosessin kesto, jossa kentällä havaittua tietoa analysoidaan. 

(Haanpää, Hakkarainen & Carcia-Rosell, 2018, ss. 298, 301–302.) Tässä tutkimuksessa 

kentällä vietetty aika näyttäytyi juuri toistuvina lyhyehköinä kontakteina eri oppilasryh-

miin.  

 

Tutkijan positio kehitykseen pyrkivässä etnografisessa tutkimuksessa on haasteellinen. 

Perinteisen etnografisen ilmiön kuvaamisen sijaan onkin tavoitteena kehittäminen, jolloin 

tutkija itse joutuu koko ajan pohtimaan ja muokkaamaan omaa rooliaan tutkimuksessa. 

(Haanpää, Hakkarainen & Carcia-Rosell, 2018, s. 303) Tutkijan rooli etnografisissa ke-

hittämisprojekteissa on tuotava aina tarkkaan esille, jotta lukijalle on perusteltavissa tut-

kimuksen lähtökohdat ja tulokset. Etnografiaan pohjautuva kehittäminen edellyttää tutki-

jalta aktiivista roolia kentällä. Tutkija ja hänen tutkimuskohteensa linkittyvät toisiinsa ja 

muodostavat näin ollen sosiaalisen ja monimuotoisen toimintaympäristön. Kontaktin luo-

minen tutkimuskohteeseen on tärkeää. (Haanpää, Hakkarainen & Carcia-Rosell, 2018, 

ss. 292–293.) Tässä etnografisessa tutkimuksessa, jossa oli myös toimintatutkimuksen 

kehittämiseen suuntaavia piirteitä, tutkijan oma rooli kentällä oli aktiivinen esimerkiksi 

osallistuvan havainnoinnin kautta. Tutkija tiedosti oman roolinsa vaikutuksen tutkimuk-

sen luotettavuuteen ja on raportoinut roolin näkyville tutkielmaan. Tutkimuksen luotetta-

vuuden kannalta tutkijan aktiivinen rooli kentällä loi tärkeän kontaktin tutkimuskohtee-

seen.  

 

Osallistuvan havainnoinnin käyttö tutkimusmenetelmänä luonnollisesti tarkoittaa, että 

tutkija itse vaikuttaa tutkimustuloksiin. Puhutaan reaktiivisuudesta, jolloin tutkimuksen 

objektiivisuus pienenee. Tässä tilanteessa voidaan nähdä, että tutkimustulokset osittain 

vääristyvät. Tutkijan vaikutusta on kuitenkin mahdoton poistaa. Tärkeä on pyrkiä ymmär-

tämään ja tiedostamaan oma vaikutus tutkimustuloksiin. Osallistuvaa havainnointia on 

perusteltua käyttää tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä, kun tutkitaan ilmiötä, josta 

on vähän olemassa olevaa tietoa. Havainnointi on perusteltavissa myös, jos tutkittava 

ilmiö on oikeasti mahdollista havainnoida näkemällä ja kuulemalla. Lisäksi havainnoinnin 

etuna voidaan nähdä tutkittavan ilmiön autenttinen ympäristö ja konteksti. Myös havain-

noinnin suunnittelu ja dokumentointi on tärkeää tieteellisessä tutkimuksessa sen luotet-

tavuuden kannalta. (Kananen, 2014, ss. 80–81, 83.) Tässä tutkimuksessa osallistuvan 
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havainnoinnin käyttö oli perusteltua. Tutkittavasta ilmiöstä kohderyhmällä oli saatavilla 

hyvin vähän tietoa ja havainnointi oli mahdollinen tutkimusmenetelmä aineistonkeruu-

seen, koska ilmiö oli mahdollista havainnoida näkemällä ja kuulemalla. Tutkimuksessa 

pyrittiin luotettavampaan havainnointiin suunnittelemalla ja dokumentoimalla havain-

nointi tarkkaan. Tutkijan huolellinen perehtyminen tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-

seen ja sen tuoma vahva teoriapohja toimi osallistuvan havainnoinnin tukena. Tutkimuk-

sen edetessä tutkija tiedosti oman vaikutuksena tutkimuksen tuloksiin ja näki oman vai-

kutuksensa monipuolistavan tuloksia. 

 

Toimintatutkimukseen yhdistetty etnografinen tutkimusote kumoaa täyden aineistoläh-

töisyyden, koska tutkija pyrkii vaikuttavaan kohderyhmän toimintaan ja näin ollen muut-

taa tutkittavaa ilmiötä. Perinteisen ilmiöiden ymmärtämisen ja kuvaamisen sijaan kehi-

tykseen pyrkivä tutkimus tarjoaa erilaisia malleja ja näkökulmia kehittämisen lähtökoh-

daksi. (Haanpää, Hakkarainen & Carcia-Rosell, 2018, ss. 296, 302–303.) Tässä tutki-

muksessa täyden aineistolähtöisyyden mahdottomuus tiedostettiin ja näin ollen tutki-

muksen analysoinnissa myös käytettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä.  
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9 Pohdintaa 
 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa opetuskokeilu kotitalousopetuksen kulut-

taja- ja talouskasvatuksessa, jonka avulla saadaan tietoa ongelmaperustaisen oppimi-

sen vahvuuksista ja haasteista oppilaiden ja kotitalousopettajien näkökulmasta. Tavoit-

teena oli myös kohderyhmän opetuskokeilua koskevien kokemusten kautta löytää mah-

dollisia keinoja tulevaisuuden kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehit-

tämiseen. Pro gradu- tutkielman toteutus näin käytännönläheisenä tutkimuksena oli erit-

täin mielenkiintoista. Oma lähtökohtani oli tutkia ja kehittää omaa tulevaa työtäni kotita-

lousopettajana ja tämä tavoite toteutui tutkielman tekemisen aikana loistavasti. Suo-

messa yksi opettajankoulutuksen tärkeimmistä tavoitteista onkin saavuttaa kyky, jonka 

avulla osaa kehittää omaa työtään. Tutkielmassa toteutettu toimintatutkimusmainen pro-

jekti toimi Reetta Niemen (2019b, s. 653) sanoin opettajan ammatillisena kehittäjänä 

myös minulla.  (Niemi, 2019b, s.  653.) Sain ja myös loin paljon uutta tietoa itselleni 

henkilökohtaisesti tärkeästä aiheesta, joka liittyy nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen 

vahvistamisen tukemiseen. Sydäntä lämmittivät erityisesti kohderyhmän kotitalousopet-

tajien kiitokset siitä, että tutkimukseni tuotti heille uutta tietoa ja materiaalia, jota opetta-

jan kiireisessä arjessa on haastava tuottaa. Tutkimuksen liitteenä oleva tuntisuunnitelma 

on vapaasti myös muiden kotitalousopettajana toimivien käytettävissä, jos on haluk-

kuutta kokeilla ongelmaperustaisen oppimisen käyttöä omassa opetuksessaan. 

 

Opetuskokeilu toteutettiin keväällä 2021, jolloin koko maailma oli poikkeustilanteessa. 

Opetuskokeilun järjestäminen oli loppuun asti epävarmaa ja jouduin sietämään hyvin 

paljon muuttuvia tilanteita tutkimuksen edetessä. Maailman vallannut koronapandemia 

oli juuri ennen opetuskokeilun ajankohtaa pakottanut suomalaiset yläkouluikäiset oppi-

laat jo toistamiseen etäopetukseen. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olleet oppilaat 

palasivat etäopetusjaksolta suoraan opetuskokeiluun toukokuun (2021) ensimmäisellä 

viikolla. Etäopiskelu eroaa merkittävästi lähiopiskelusta. Se on itsenäisempää ja vaatii 

oppilaalta erilaisia itsesäätelytaitoja kuin lähiopetus luokkahuoneessa. Suomalaiset op-

pilaat ovat kokeneet oppimisen tason laskua yleisesti etäopetuksen aikana. Etäopetus 

on todistetusti oppilaalle yksinäistä ja suuri osa oppilaista opiskeli pandemian aikana 

kotona yksin; ilman aikuisen tukea. (Ahtikainen, Asikainen, Heikonen, Hienonen, Hotu-

lainen, Lindfors, Lindgren, Lintuvuori, Oinas, Rimpelä & Vainikainen, 2021, ss. 1, 40.) 

Onkin mielenkiintoista pohtia, kuinka opetuskokeilua edeltänyt etäopetusjakso vaikutti 

tutkimuksen tuloksiin erityisesti vuorovaikutuksen kohdalla. Hyvin todennäköisesti tämän 
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tutkimuksen tulokset olisivat näyttäytyneet hieman eri lailla ilman opetuskokeilua edeltä-

nyttä etäopetusjaksoa. Opetuskokeilussa esille nousseet erilaiset haasteet koskien op-

pilaiden vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja olisivat saattaneet näyttäytyä lievemmin, jos 

opetuskokeilu olisi toteutettu normaaleissa kouluoloissa, jossa sosiaaliset taidot koros-

tuvat päivittäin. 

 

Tämän tutkimuksen tärkeimmät tulokset kertovat ongelmaperustaisen oppimisen innos-

tavasta vaikutuksesta nuoriin. Haasteitakin opetusmenetelmän käytössä löytyi, mutta 

kuitenkin kohderyhmän kokemus ongelmaperustaisesta opetuskokeilusta oli kaiken 

kaikkiaan positiivinen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin oppilaita ja heidän kokemuksiaan 

ongelmaperustaisesta oppimisesta. Oppilaita tutkittaessa ei voi tehdä laajempia yleistyk-

siä, mutta oppilaiden näkökulman käyttö tutkimuksessa antaa paikallisesti arvokasta tie-

toa opetuksen kehittämiseen (Niemi, 2019a, s. 72). Niemi (2019b, s. 660) nostaa laajasti 

tutkimuksissaan esille oppilaiden tärkeän roolin koko koulutuksen kehittämisen pohjana. 

Itse näen myös oppilaiden kuuntelemisen tärkeänä näkökulmana opetuksen kehittämi-

seen, koska loppujen lopuksi opettajat tekevät työtään oppilaita varten. Niemi (2019b, s. 

658) näkee pedagogisen toimintatutkimuksen suurimpana haasteena perinteisten tutki-

musmenetelmien toimimattomuuden oppilaita tutkittaessa. Itse koen onnistuneeni tässä 

tutkimuksessa löytämään toimivat tutkimusmenetelmät, joiden avulla sain monipuolisesti 

tietoa ongelmaperustaisen oppimisesta nimenomaan oppilaan näkökulmasta. Tämä loi 

hyvän pohjan tutkimuksen tavoitteelle, jossa oli tarkoituksena löytää keinoja tulevaisuu-

dessa kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämiseen oppilaan näkö-

kulmasta.  

 

Riikka Tarsa (2014, s. 46) nostaa artikkelissaan esille kriittisen mielipiteen kotitalousope-

tuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen tasosta. Kuluttamiseen ja talouteen liittyviä asia-

sisältöjä on siirretty muille oppiaineille opetettavaksi kotitalousopetuksen epäonnistumi-

sen vuoksi. (Tarsa, 2014, s. 46.) Tämä, jos mikä, kertoo mielestäni kotitalousopetuksen 

kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämisen tarpeesta, johon pyrin omalta osaltani tä-

män tutkimuksen avulla vastamaan. Samaan aikaan Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 

(HYPO) tuorein asuntomarkkinakatsaus (2021, ss. 2, 8) kertoo koronapandemian jou-

duttaneen nuorten itsenäistymistä ja suomalaiset nuoret muuttavat nykyään omilleen 

historiallisen aikaisin. Nyt jos koskaan, on siis erityisen tärkeää, että nuoret saavat pe-

ruskoulusta tärkeät tiedot ja taidot kuluttaja- ja talousosaamiseen liittyen tulevaisuutta 

varten. Kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen tulee pystyä tukemaan it-

senäistyvää nuorta.  
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Kun kirjoitin tutkielmani viitekehystä, monessa eri lähteessä nousi esille motivoivan ku-

luttaja- ja talouskasvatuksen tärkeys ja se, kuinka tällä hetkellä kuluttaja- ja talouskas-

vatus Suomessa epäonnistuu nuorten motivoinnissa. Tämä tutkimus antoi viitteitä siitä, 

että ongelmaperustainen oppiminen voisi nimenomaan toimia motivoivana opetusmene-

telmänä kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa. Sen lisäksi ongelmape-

rustaiset oppimisprojektit näyttäisivät tukevan tieteellisesti määriteltyjä tulevaisuuden tai-

toja (21st Skills), joita ovat kriittinen ajattelu, tiedon soveltaminen, luovuus, ongelmanrat-

kaisu-, aloite- ja sopeutumiskyky sekä hyvät vuorovaikutustaidot.  Näiden taitojen oppi-

minen vaatii uudistettua ja ajan tasalla olevaa opetusta. (Saavedra & Opfer, 2012, s. 8.) 

Tämän tutkielman pohjalta on mahdollista löytää monta perustelua sille, miksi kotitalous-

opetuksen kuluttaja- ja talouskasvatusta voisi lähteä kehittämään ongelmaperustaiseen 

suuntaan.  

 

Opetuskokeilun aikana oppilaserot korostuivat ongelmaperustaisen oppimisen myötä. 

Oppilaserojen korostuvuudesta huolimatta ongelmaperustainen oppiminen oli oppilaiden 

näkökulmasta laajasti positiivinen kokemus ja onnistui saavuttamaan myös oppilaiden 

erilaisia oppimistarpeita. Lehto (2005, s. 74) kertoo, että tutkimuksissa pitäisi keskittyä 

löytämään laajasti kaikille oppilaille sopivia opetusmenetelmiä. Toisaalta voidaan pohtia, 

onko kaikille oppilaille saumattomasti sopivia opetusmenetelmiä edes olemassa. Luuli-

sin, että erilaiset oppilaiden tarpeet kaipaavat kuitenkin monipuolisesti erilaisia opetus-

menetelmiä. Sen sijaan, kuten Lehtinen, Lerkkanen ja Vauras (2016, s. 178) toteavat, 

opettajan rooli on ainutlaatuisen oppimista synnyttävän ympäristön kannalta erityisen 

tärkeä. Erilaisten oppijoiden huomioiminen lähtee liikkeelle jo oppitunnin tavoitteiden 

suunnittelusta lähtien. Opettajan tulee osata myös erilaisia opetusmenetelmiä käyttäes-

sään huomioida erilaiset oppilaat ja oppilasryhmät vaihtelemalla ohjauksen määrää sekä 

tapaa. Ongelmaperustaisen oppimisen onnistumisen kannalta tärkeäksi nousee myös 

opettajan kyky vetäytyä taka-alalle, kun oppiminen tapahtuu oppilaiden keskinäisen vuo-

rovaikutuksen avulla. (Lehtinen, Lerkkanen & Vauras, 2016, s. 178.) Edelliseen viitaten 

pohdin, että opetuskokeilun tulokset olisivat voineet olla oppilaan näkökulmasta vieläkin 

positiivisemmat, jos sen olisi suunnitellut ja toteuttanut opettaja, jolla on vahva oppilas-

tuntemus kohderyhmästä.  

 

Tutkimuksen tulokset antavat positiivisia viitteitä siitä, että ongelmaperustainen oppimi-

nen voisi olla yksi laadukas opetusmenetelmä kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämi-

seen, joka tuottaa hyviä oppimistuloksia ja innostaa oppilaita. Parhaimmillaan ongelma-

perustainen oppiminen voisi nostaa oppilaiden motivaatiota kuluttaja- ja talouskasva-

tusta kohtaan. Huolimatta tämän tutkimuksen positiivisista tuloksista ja viitekehyksen 
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laajoista perusteluista, jotka kertovat ongelmaperustaisen oppimisen olevan opetus-

suunnitelman mukainen opetusmenetelmä, kohderyhmä ei ollut aiemmin opiskellut on-

gelmaperustaisesti. Ongelmaperustainen oppiminen vaatii opettajalta rohkeutta mennä 

pois omalta mukavuusalueelta ja tehdä asioita eri tavalla. Se vaatii myös aikaa, mutta 

suunnittelutyö palkitsee ajan kanssa. Osittain tutkimuksessa ilmennyt opetusmenetel-

män kuormittavuus oppilailla on varmasti jatkumo siitä, että oppilaat eivät olleet aikai-

semmin opiskelleet ongelmaperustaisesti. Olen sitä mieltä, että tutkimuksessa ilmen-

nyttä kuormittavuutta olisi mahdollista häivyttää opettamalla oppilaita oppimaan ongel-

maperustaisesti pikkuhiljaa. Pieniä, ongelmaperustaisia, oppimistuokiota kouluarkeen 

sisällytettynä, edeten kohti suurempia ongelmaperustaisia oppimiskokonaisuuksia, saa-

vutettaisiin varmasti hyvinkin positiivisia oppimiskokemuksia. Ongelmaperustainen oppi-

minen vaatii paljon sekä opettajalta että oppilailta. Mielestäni olisi ehdottoman tärkeää 

ensin opetella yhdessä oppimaan ongelmaperustaisesti, jotta päästäisiin nauttimaan sen 

positiivisista vaikutuksista kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksessa.  

 

Kotitalousopetuksen kehittäminen on perustunut Suomessa kautta historian uusien me-

netelmien ja toimintatapojen kokeiluun (Kivilehto, 2014, s. 60). Tässä tutkimuksessa to-

teutettu opetuskokeilu perustui myös asioiden käytännön kokeiluun ja antoi hyviä työka-

luja kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatuksen kehittämiseen. Jatkossa ongel-

maperustaista oppimista tulisi mielestäni tutkia vielä tarkemmin ja laajemmin peruskou-

lun kontekstissa. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi toteuttaa samanlainen opetuskokeilu 

hieman vanhemmalla kohderyhmällä. Tällainen voisi tuottaa tärkeää lisätietoa ongelma-

perustaisen oppimisen soveltuvuudesta kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasva-

tukseen. Pidempiaikaisia opetuskokeiluja ongelmaperustaiseen oppimiseen liittyen olisi 

myös tärkeä toteuttaa peruskoulussa, jotta opetusmenetelmän vaikutukset kohderyh-

män oppimisessa tulisivat laajemmin esille. Hyödyllistä olisi myös varmasti tutkia muita-

kin opetusmenetelmiä enemmän käytännössä ja oppilaan näkökulmasta. Käytännön to-

teutuksen tutkiminen tuo tärkeää tietoa opetusmenetelmien positiivista vaikutuksista ja 

mahdollisista haasteista kohderyhmällä. Tarsa (2014, s. 47) nostaa esille sen faktan, 

että kaikesta opetuksen kehittämisestä höytyvät lopulta nuoret, joiden oppimista varten 

tätä työtä tehdään. 
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Liite 2 Tiedote vanhemmille 

       
 
Hyvät vanhemmat, 
 
Olen Helsingin yliopiston kotitaloustieteen opiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaani xx 

koulussa tänä keväänä.  Pro gradu -tutkielmaani liittyy tutkimus, jonka tarkoituksena on 

kehittää kotitalousopetuksen kuluttaja- ja talouskasvatusta yhden opetusmenetelmän 

soveltuvuuden kautta. Syy miksi lähestyn teitä tällä tiedotteella, on se, että lapsesi osal-

listuu tähän tutkimukseen tänä keväänä.  

 

Tutkimusta varten olen suunnitellut yhden ongelmaperustaiseen oppimiseen perustuvan 

oppitunnin kaikille yhteiseen 7. luokan kotitalousopetukseen. Toteutan tutkimuksen ai-

neistonkeruun opettamalla tämän oppitunnin kaikille xx koulun 7. luokan oppilaille ja ha-

vainnoin samalla oppitunteja. Lisäksi oppilaat antavat palautteen oppituntia koskien ky-

selylomakkeen avulla.  

 

Tutkimustani varten minulla on virallinen tutkimuslupa xx kaupungilta. Sen lisäksi olen 

sopinut tutkimuksen käytännön toteutuksesta xx koulun rehtorin xx ja koulun kotitalous-

opettajien kanssa. Lapsesi anonymiteetti säilyy koko tutkimuksen ajan, eikä hänen ni-

meään mainita missään tutkimuksen raportoinnin yhteydessä.  

 

Jos joku tässä tiedotteessa tai tutkimuksessa jäi mietityttämään, otathan yhteyttä allekir-

joittaneeseen tai xx koulun kotitalousopettajaan xx. 

 

Kiitos ja aurinkoista kevättä! 

Ystävällisin terveisin 

Lotta Piispanen 
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Liite 3 Opetuskokeilun tuntisuunnitelma 
 

 A Perustietoja  

Opiskelijan nimi, puh. ja s-postiosoite: Lotta Piispanen 

Ohjaaja: Hille Janhonen-Abruquah 

Paikka: xx koulu Opetusaika: 3-7.5.2021 

Luokka 7 lk. kaikki ryhmät  

 B Opetuskerran aihe:  

Millainen käsitys oppimisesta ohjaa opetuksen suunnitteluasi?  

Konstruktiivinen oppimiskäsitys ja ongelmaperustainen oppiminen 

Opetuskerran tavoitteet.  

Laaja-alaiset tavoitteet: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

Kotitalousopetuksen tavoitteet: 

Käytännön toimintataidot T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja 
arvioimaan työtä ja toimintaa, T3 ohjata oppilasta valitsemaan ja käyttämään hy-
vinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työväli-
neitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa, T4 ohjata oppilasta suunnittele-
maan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimisteh-
tävien aikana ja T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turval-
lisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettä-
vissä oleviin voimavaroihin 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua 
sekä rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa 
ja toteuttamisessa, T8 ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä 
sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä ja T9 kannustaa oppilasta toi-
mimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan 
oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.  

Tiedonhallintataidot: T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotita-
louteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen pe-
rustana, T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilan-
teissa ja ympäristöissä ja T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittä-
mällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valin-
toja 

Opetuskerran sisältötavoitteet: erilaisten maksutapojen turvallinen käyttö, ruoan 
verkkokaupat, kulutuspolku, rahan arvon ymmärrys ja suunnitelmallinen käyttö, 
kuluttajan oikeudet sekä reklamaatio.  



82 
 

 

 

 



83 
 

 

Linkki google slidesiin, jossa oppituntia tukeva esitys: 

https://docs.google.com/presentation/d/1FWKVAGRrYnP4Ekiu28BxeW4GvJczj-

rS46iFktq4Wu4/edit#slide=id.gd30b02096d_0_810  

Linkki oppitunnin google classroomiin: https://class-

room.google.com/c/MzExOTQ1NTA0ODY1?cjc=3agcroy  

Linkki google forms itsearviointiin: https://docs.google.com/forms/d/1zwRi-

RYaTsEK6cRfU4eNXMzrefbaMJBdMGqfZg1_2EXo/edit  

 

 

Oppimistehtävä 1 ryhmässä:  

Ihan aluksi jakakaa ryhmässä jokaiselle rooli tälle oppitunnille: 

• Yksi on puheenjohtaja, joka pitää huolen, että tehtävät tulevat tehdyksi tehtä-
vänannon mukaisesti ja esittää ensimmäisen oppimistehtävän tuotoksen muille 
ryhmille.  

• Yksi on kirjanpitäjä, joka kirjaa tehtävät sähköisenä docs- dokumenttiin ja huo-
lehtii niiden palauttamisesta classroomiin 

• Yksi on rahastonhoitaja, joka pitää huolta rahojen tehtävänannon mukaisesta 
käytöstä 

• yksi/loput ovat ideoijia, jotka etsivät aktiivisesti tietoa ja keksivät ratkaisuja tehtä-
viin 

 

Olette viettämässä lauantai-iltaa kavereiden kesken jonkun kotona ja teille iskee kova 

nälkä. Mieli tekisi tilata herkkuja koko porukalle.   

 

Yhdellä teistä on 3 euroa käteistä rahaa, yhdellä 7 euroa tilillä rahaa ja kahdella 5 euroa 

rahaa tilillä. Teillä on kaikilla pankkikortit, jotka ovat liitettynä puhelimen mobilepay- so-

vellukseen. Herkkujen ostossa käytössänne ovat ruoan verkkokaupat foodie.fi, k-

ruoka.fi/kauppa, wolt.com ja foodora.fi. Koska ruoan verkkokaupan sääntöjen mukaan 

alle 18- vuotias ei voi tilata tuotteita sieltä, teidän tulee siirtää kaikki käytössä olevat va-

ranne kotona olevan vanhemman tilille, joka tilaa teille haluamanne tuotteet. 

 

Kirjatkaa docs tiedostoon jokainen työskentelynne vaihe tarkkaan ylös:  

1. Miten saatte kaikki yhteiset rahanne käyttöön? 

2. Mitä ruoan verkkokauppaa käytätte ja miksi? 

3. Mitä ostatte ja kuinka paljon? Miksi päädyitte ostamaan juuri nämä tuotteet? 

4. Mitä tuotteet maksavat yhteensä? 

5. Miten kotona oleva vanhempi maksaa tilaamanne tuotteet? 

6. Millaisiin haasteisiin törmäsitte tehtävää tehdessä? 



84 
 

Lopputuloksena syntyy konkreettinen suunnitelma mitä ostatte, mistä ja kuinka paljon, 

miten maksatte herkut ja kuinka paljon ne yhteensä maksavat. Tavoitteena on käyttää 

kaikki käytössä olevat rahat, mutta ostokset eivät saa maksaa enemmän, kuin teillä on 

käytettävissä. 

 

Tehtävän tekemiseen on aikaa 20 minuuttia.  Palauttakaa valmis docs- tiedosto class-

roomiin sille varattuun paikkaan Oppimistehtävä 1 

 

 

Oppimistehtävä 2 ryhmässä: 

 

Palataan vielä kavereiden kesken lauantai-iltaan ja herkkujen ostamiseen. Foodora.fi – 

verkkokaupasta tilaamanne pizza ei ole vieläkään saapunut ja aikaa on kulunut jo 2 tun-

tia. Mitä teette?  

Apuja ongelman ratkaisemiseen löytyy sivustoilta: https://www.foodora.fi/contents/ti-

lausehdot ja https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Viat-viivastykset/tavaran-vika-tai-puute/  

Kirjatkaa ylös docs-tiedostoon: 

1. Minne otatte tilanteessa yhteyttä? 

2. Miten voitte saada rahanne takaisin? 

3. Miten reklamaatio tehdään? 

4. Törmäsittekö haasteisiin tehtävää tehdessä? 

Muistakaa taas ensimmäisessä oppimistehtävässä sopimanne roolit. Tässä oppimisteh-

tävässä: 

• puheenjohtaja pitää huolen, että tehtävä tulee tehdyksi tehtävän annon mukai-

sesti 

• kirjanpitäjä kirjaa taas docs- tiedostoon keskustelunne etenemistä apukysymys-

ten avulla ja kirjaa myös reklamaation reklamaatioapuriin 

• rahastonhoitaja esittää kysymyksiä muille ongelmanratkaisuun liittyen ja pitää 

huolen aikataulusta 

• ideoija(t) etsivät tietoa ja keksivät aktiivisesti ratkaisua ongelmaan.  

 

1. Palauttakaa docs- tiedosto classroomissa sille varattuun paikkaan Oppimisteh-

tävä 2.  

2. Tehkää keskustelunne jälkeen reklamaatio tuotteesta sivustollla https://rekla-

maatioapuri.fi/ ja lähettäkää valmis lomake opettajan sähköpostiin lotta.piispa-

nen@helsinki.fi  

Tehtävän tekemiseen on aikaa 20 minuuttia. 
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Liite 4 Kaksiosainen havainnointimatriisi 
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Liite 5 Näyte havainnointipäiväkirjasta 

 

Tämä havainnointipäiväkirja sisältää kahdeksan eri kotitalouden 7. luokan ryhmän koti-

taloustunnin osallistuvan havainnoinnin auki kirjoitettuna. Havainnot perustuvat oppitun-

neilla täytettyihin havaintomatriiseihin, jotka toimivat havainnoinnin tukena. Jokaista ryh-

mää kohden on aluksi esitelty omat havaintoni, jonka jälkeen tulevat kotitalousopettajien 

havainnot.  

 

Maanantai 3.5.2021 

 

Tutkijan havainnot 

Ensimmäinen tunti tutkimuksen aineistonkeruuta takana. Havainnointimatriisit toimivat 

hyvänä osallistuvan havainnoinnin tukena. Ongelmaperustainen oppiminen opetusme-

netelmänä oli tutkimukseen osallistuville ryhmille uusi, joten odotin mielenkiintoista ope-

tustilannetta. Oppitunnin alussa kerroin oppilaille tavoitteet ja mitä sekä miten tänään 

oppimista arvioidaan. Tämän jälkeen he saivat tehtäväksi jakaa ryhmissä jokaiselle roolit 

oppituntia varten ennen oppimistehtävien ohjeistukseen siirtymistä. Oppilailta olivat 

chromebookit hukassa, joten tähän meni hieman ylimääräistä aikaa ja jäimme jälkeen 

aikataulusta. Itse roolijako osoittautui yllättävän helpoksi, jokaisessa pienryhmässä he-

räsi heti paljon keskustelua, kun he alkoivat yhteistyössä jakaa rooleja. Yhdessä ryh-

mässä roolien jakamisessa oli hieman haasteita, kun moni olisi halunnut olla puheenjoh-

taja. Kaikki oppilaat saivat kuitenkin roolit jaettua opettajien pienellä avustuksella. Vii-

meistään oppitunnin arviointia painottaessa roolit saatiin jaettua jokaisessa ryhmässä 

yhteistyöllä. Ainoastaan yhdessä ryhmässä puheenjohtajaa ei saatu päätettyä. Oppilaat 

tekivät roolien valinnat vuorovaikutuksessa ja olivat aktiivisia aiheen tiimoilta. 

 

Roolijaon jälkeen oppilaille esiteltiin oppimistehtävä 1, jota he lähtevät ryhmässä teke-

mään. Oppimistehtävän ohjeistuksen aikana oppilaat kuuntelivat hiljaa paikallaan ja työ-

rauha säilyi luokassa. Oppimistehtävän ohjeistus vaikutti olevan heille selkeä, koska tar-

kentavia kysymyksiä tehtävän antoon liittyen ei tullut ollenkaan. Oppilaat eivät myös ol-

lenkaan kyseenalaistaneet täysin digitaalisen sovellusten kautta oppimista vaan lähtivät 

tottuneen oloisesti tekemään oppimistehtävää chromebookkien avulla. Työskentely alkoi 

jokaisessa pienryhmässä innokkaasti ja työhön tartuttiin heti mukisematta.  
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Oppimistehtävää tehdessä yksilöiden ja ryhmien eroavaisuudet alkoivat korostua. Siksi 

olen eritellyt tähän havainnointipäiväkirjaan jokaisen ryhmän työskentelyn havainnointia 

erikseen.  

 

Ryhmä1: Tämä ryhmä oli aktiivisin ja jokainen ryhmän jäsen osallistui aktiivisesti ryhmän 

työskentelyyn. Ryhmässä oli 5 jäsentä ja jokaisen kesken oli nähtävissä vuorovaikutusta. 

Ryhmän roolit pysyivät hyvin koko oppimistehtävän ajan, ja työskentely oli myös hyvin 

itseohjautuvaa ja motivoitunutta. He keskustelivat eri ratkaisuvaihtoehdoista ryhmänä ja 

keskustelua oli paljon. He sovelsivat hienosti tietoa käytäntöön. Muutama kysymys heillä 

oli myös opettajalle koskien tehtävän etenemistä ja he halusivat varmistaa olevansa oi-

keilla jäljillä. Tämä ryhmä sai tehtävän palautettua ajallaan, jopa ennen palautusaikaa. 

Ryhmän ainoa haaste oli siinä, että he eivät heti päässeet yhteisymmärrykseen siitä, 

mitä haluavat tilata. Tämäkin asia sovittiin kuitenkin hyvässä hengessä keskustellen ja 

lopulta päädyttiin yhteiseen lopputulokseen.  

 

Ryhmä2: Tässä ryhmässä yksilöerot korostuivat ja ryhmä jakaantui vahvasti. Viiden hen-

kilön ryhmästä käytännössä 2 oppilasta teki koko oppimistehtävän. Muut olivat niin sa-

notusti vapaamatkustajia. Ryhmässä oli haasteita jo roolien jaossa ja lopulta opettaja 

joutui jakamaan ryhmän roolit. Kaksi oppilasta olivat siis erittäin aktiivisia ja hienosti op-

pivat itseohjautuvasti ja sovelsivat tietoa käytäntöön. He näyttivät myös hyvin innostu-

neilta tehtävästä ja motivaatio oppimiseen oli suurta. He myös kysyivät muutaman tar-

kennuksen tehtävän teon edetessä opettajilta. Yksi passiivisista oppilaita heitti kuitenkin 

hienon idean, että kaupasta saa halvemmalla enemmän herkkuja, kuin valmista ruokaa 

tilattuna. Tästä innostui koko ryhmä ja he lähtivät aktiivisemmin suunnittelemaan ostok-

sia. Tämä näytti siltä, että ryhmän vuorovaikutus lähti rakentumaan tämän vahvan per-

soonan varaan. He myös sovelsivat sallitusti tehtävää niin, että hakivat itse herkut kau-

pasta. Yksi oppilas pelasi käytännössä koko tunnin omia pelejään eikä osallistunut ryh-

män työskentelyyn, vaikka oli puheenjohtaja. Yksi oppilas ryhmästä oli erittäin hiljainen 

ja passiivinen, hän jutteli vain viereiseen ryhmään kaverilleen muutaman sanan. 

 

Ryhmä3: Tämä ryhmä jakaantui vahvasti tytöt ja pojat. Kaksi tyttöä ja kaksi poikaa vuo-

rovaikuttuvat keskenään, mutta eivät käytännössä yhtään toisen ”parin” kanssa. Tytöt 

tekivät oppimistehtävän ja pojat olivat vapaa matkustajia. Tytöt vaikuttivat olevan aika 

pahoillaan siitä, että joutuivat työskentelemään ilman poikien apua, mutta eivät osanneet 

kuitenkaan rohkaista myös poikia työskentelemään.  

 



89 
 

Ryhmä4: Tämä kolmen hengen ryhmä sisälsi yhden aktiivisen parin ja yhden yksinäisen 

passiivisen oppilaan. Ryhmäläisille tuntui olevan hyvin tuttua ruoan verkkokauppojen 

käyttäminen, ja he turhautuivat tehtävän ollessa niin sanotusti jo ihan tuttua. He kuitenkin 

sovelsivat tietoa hienosti käytäntöön ja tekivät myös säästeliään ratkaisun oppimistehtä-

vässä. Ryhmä oli hiljainen ja jäi siksi ehkä hieman paitsioon koko oppitunnilla. Tämä yksi 

passiivinen oppilas kuitenkin selkeästi olisi halunnut oppia, mutta osittain luontaisen vuo-

rovaikutuksen puuttuessa jäi pimentoon. Aktiivisempi oppilaspari teki koko tehtävän, ei-

vät edes ottaneet yksinäisen oppilaan mielipiteitä huomioon. Hiljaisten ja passiivisten 

oppilaiden on haastava ottaa roolia ryhmän työskentelyssä, jolloin heidän sitoutumi-

sensa oppimiseen sekä motivaatio näyttäytyy huonona.  

 

Ruokatunnin jälkeen olivat vuorossa oppimistehtävien esitykset, jotka esitettiin niin, että 

opettaja heijasti taululle ryhmän tuotoksen ja puheenjohtaja esitti tuotoksen koko ryh-

mälle. Esitykset sujuivat todella hyvin. Jokainen ryhmä oli keksinyt hieman erilaisen rat-

kaisun ongelmaan, joten oppiminen syventyi erilaisilla ratkaisuilla samaan ongelmaan. 

Yksi ryhmä tilasi woltilta kanatortilloja, yksi foodorasta pizzaa, yksi käytti kaikki rahat 

verkkokaupan sijasta lähialepaan ja kolmas ryhmä tilasi foodoralta pizzaa, mutta eivät 

ottaneet kotiinkuljetusta, jotta saivat enemmän ruokaa. Jokainen ryhmä sovelsi hienosti 

tietoa käytäntöön erilaisilla ratkaisuilla. Tässä korostui selkäesti oppilaiden mahdollisuus 

olla luovia vapaammassa oppimistilanteessa. Muutaman kerran joitain oppilaita joutui 

kieltämään puhumasta toisten päälle, mutta pääsääntöisesti oppilaat kuuntelivat kiinnos-

tuneina muiden ryhmien esityksiä. Yksilöerot korostuivat myös tässä, joku esitti hyvinkin 

innoissaan tehtävän ja jotain taas jännitti tosi paljon. Kaikki esitykset kuitenkin tuli esitet-

tyä ja ne sujuivat hyvin. Opetuskeskustelun kautta hieman esitysten välillä vielä ryhmät 

saivat palautetta oppimistehtävästään.  

 

Seuraavaksi oli toisen oppimistehtävän aika. Koko ryhmä oli jo selkeästi levottomamman 

ja väsyneemmän oloinen jo tehtävää annettaessa. Oppilaita joutui koko ajan kieltämään 

puhumasta opettajan päälle. Tämäkin tehtävän anto oli ilmeisesti selkeä, koska kysy-

myksiä ei oppilaita tehtävää annettaessa tullut. Oppilaat kuitenkin lähtivät taas aktiivi-

sesti tekemään oppimistehtävää ohjeiden ja roolien mukaan. 

 

Ryhmä1: Oppimistehtävässä 2 ryhmä oli edelleen aktiivinen, motivoitunut ja itseohjau-

tuva, mutta tässä ryhmä jakaantui hieman kahteen ja vuorovaikutus ei ollut enää kaikkien 

ryhmän jäsenten välillä niin luontevaa. Yksi ryhmän jäsenistä passivoitui, eikä enää osal-

listunut oppimistehtävä 2 tekemiseen. Ryhmän lopputulos oli kuitenkin taas tehokkaasti 

tehty ja hyvä lopputulos. Oppitunnin aihealue näytti kiinnostavan heitä paljon.  



90 
 

 

Ryhmä2: Toistaa samaa kaavaa, kuin oppimistehtävä 1. Tässä tuntui olevan hieman 

epäselvyyttä tehtävän edetessä, ja he kysyivätkin opettajalta paljon kysymyksiä.  

 

Ryhmä3: Täysin sama, kuin oppimistehtävä 1. 

Ryhmä4: Muuten sama, mutta turhautuneisuus alkoi näkyä vielä enemmän ja oppimis-

tehtävä jäi vaillinaiseksi. Edelleen korostui ryhmän vuorovaikutuksen ongelmat.  

 

Ensivaikutelma ongelmaperustaisesta oppimisesta on, että se osittain innostaa oppilaita 

ja sen avulla on hyvä integroida teoriaa käytäntöön. Oppimisen itseohjautuvuus korostuu 

selvästi ja on yksi opetusmenetelmän onnistumisen avain. Menetelmä sopii toisille ja 

toisille ei. Opetusmenetelmä tuntuu olevan myös raskas, tai kun oppilaat tekevät paljon 

itse aktiivisesti, niin he väsyvät ja oppimisen laatu laskee oppitunnin edetessä. Opetus-

menetelmä vaatii oppilaalta paljon. Vuorovaikutus on selkeästi myös haasteellista toisille 

ja toiset ovat kuin kala vedessä.  

 

Kotitalousopettajien havainnot 

Koulun vakituiset kotitalousopettajat havainnoivat myös ongelmaperustaisen oppimisen 

toteutumista oppitunneilla. Havainnointimatriisien mukaan ongelmaperustainen oppimi-

nen motivoi ja innosti hyvin oppilaita. Tämä nousee esille jokaisen pienryhmän havain-

noista. Jokaisessa pienryhmässä myös esiintyy vuorovaikutusta oppilaiden kesken. 

Muutama havainto oppitunnilta on myös opettajaa ja muiden pienryhmien oppilaille kohti 

vuorovaikuttavasta oppilaasta. 

 

Muutamalle oppilaalla on ollut epäselvyyttä tehtävissä, mikä on aiheuttanut omalta osal-

taan haasteita oppimisessa. Yhdellä näistä oppilaista epäselvyys on myös aiheuttanut 

paljon kysymyksiä opettajalle, mutta myös muille ryhmille. Haasteet voivat siis näkyä 

myös suurempana vuorovaikutuksena muiden oppilaiden ja opettajan suuntaan. Haas-

teeksi kotitalousopettajat ovat myös nimenneet joidenkin oppilaiden turhautumisen op-

pitunnin edetessä.  

 

Pääsääntöisesti oppilaat ovat näyttäytyneet aktiivisina oppitunnilla, mutta passiiviset yk-

silöt nousevat myös esille. Näiden passiivisten yksilöiden suunta ei ole muuttunut aktii-

visempaan suuntaan oppitunnin edetessä, vaan passiivisuus jatkui koko oppitunnin.   

Selkeästi vähiten on havaittu oman oppimisen reflektointia, itseohjautuvuutta, tiedon so-

veltamista käytäntöön ja sitoutumista omaan oppimiseen. Näitä havaintoja on yksittäisillä 

oppilailla pari, mutta eivät erotu havaintojen joukosta vahvana.  
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Liite 6 Kyselylomake oppilaille 
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