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1 Johdanto 
 

Kouluruokailu on tukenut suomalaista koulujärjestelmää jo 1940-luvulta lähtien (Pel-

likka, Manninen ja Taivalmaa, 2019, s. 3). Oppilaiden riittävän ravinnon turvaamisen li-

säksi kouluruokailun tavoitteena on sekä tukea oppimista että toimia sosiaalisena virkis-

tyshetkenä koulupäivän aikana. (VRN, 2017, s. 9). Oppilaat kokevat kouluruokailun en-

nen kaikkea heidän omana tilanaan, jossa on mahdollista viettää kavereiden keskeinen 

hetki ilman opettajien kontrollia. (Berggren, 2021, s. 10.) Vaikka virkistyshetken rooli on 

tärkeä, kouluruokailun tehtävänä on turvata oppilaiden kasvua ja kehitystä sekä ylläpitää 

opiskelukykyä. Lisäksi sen tavoitteena on tukea ruokaosaamista edistämällä kestävän elä-

mäntavan, kulttuurisen osaamisen sekä ruoka- ja tapakasvatuksen teemojen hallintaa. 

(POPS, 2014, s. 42.) Kouluruokailun lisäksi kouluissa tapahtuvaan ruokakasvatukseen 

paneudutaan esimerkiksi terveystiedon ja kotitalouden oppiaineissa. (Janhonen, Mäkelä 

ja Palojoki, 2016, s. 100). Koulun ruokakasvatuksella pyritään tukemaan päivittäisten 

ruokavalintojen sisäistämistä sekä niiden vaihtoehtojen moninaisuuden ymmärtämistä. 

Ruokakasvatuksella voidaan tukea ruokatajun syntymistä ja ruokaosaamisen kehitty-

mistä. Ruokakasvatuksessa kouluruokailun ja eri oppiaineiden sisällöt yhdistettynä oppi-

laan osallisuuteen tukevat ruokatajun kehittymistä. (VRN, 2017, s. 15.)  

Syvällisempi yhteistyö eri oppiaineiden kanssa voisi olla mukana vahvistamassa koulu-

ruokailun oppimisen ulottuvuutta sekä tukea sen hyvinvointiin ja vastuullisuuteen liitty-

viä teemoja (VRN, 2017, s. 15). Tässä tutkimuksessa keskitytään kotitalousopetuksen nä-

kökulmaan. Kotitalous on luonteva oppiaine yhteistyön toteuttamiseen kouluruokailun 

kanssa, koska ruokaan liittyvät sisällöt ovat kotitalousopetuksessa keskeisiä. Kotitalous-

opetuksessa ajattelu, aistillinen kokemus ja käytännön tekeminen muodostavat oppimis-

prosessin, jonka avulla on mahdollista kehittää ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja. (Gissel-

vik, 2018, s. 27–30.) Myös suomalainen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) mää-

rittelee kotitalouden tehtäväksi kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan kehittä-

misen. Kotitalousopetuksella ja kouluruokailulla voidaan nähdä olevan yhteisiä tavoit-

teita, sillä kouluruokailun tapaan kotitalousopetuksen tavoitteena on tukea ruokaosaami-

sen kehittymistä sekä lisätä oppilaan kykyä tehdä kestäviä valintoja. (POPS, 2014, s. 

437.) Kotitalousopetuksen teemat vahvistavat vastuullisuuteen ja hyvinvointiin kasva-

mista, minkä vuoksi opetuksen sisältöjä on luontevaa liittää ruokakasvatukseen (VRN, 

2017, s. 15). Kouluruokailun ja kotitalousopetuksen yhteiset tavoitteet voisivat 
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mahdollistaa nykyistä vahvemmin kotitalouden ruokakasvatussisältöjen kytkemisen kou-

luruokailun teemoihin. 

Varsinaisen ruokailuhetken käyttämistä oppimistilanteena hankaloittaa kiire, sillä koulu-

ruokailu on aikapuitteiltaan hyvin rajallinen. Usein opettajat ja osa oppilaista kokevat 

kouluruokailun stressaavana ja hektisenä tilanteena sen tiukan aikataulun takia (Berggren, 

2021, s. 28). Kouluruokailun teemojen integroiminen oppiaineiden tunneille voisi tukea 

kouluruokailun kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumista varsinaisen ruokailuhetken ul-

kopuolella. Tämän tutkielman tarkoituksena on syventää näkemystä siitä, miten kotita-

louden oppiaine voisi tukea kouluruokailuun kytkeytyvää ruokakasvatusta. Tässä tutki-

muksessa selvitetään, miten kotitalousopettajien kokemuksen mukaan kouluruokailun 

teemoja voitaisiin hyödyntää osana opetusta. Lisäksi pyrin selvittämään, millaisia esteitä 

kotitalousopettajat kokevat kouluruokailuun kytkeytyvän opetuksen toteuttamisessa. 

Näin tämä tutkielma syventää ja tuottaa uutta tietoa siitä, mitkä voisivat olla juuri kotita-

lousopetuksen ja kotitalousopettajien vahvuudet yhteistyössä kouluruokailun kanssa.  

Tutkielma on osa Suomen Akatemian rahoittamaa RUOKATAJU-hanketta (2020–2022), 

jossa tarkastellaan yläkoululaisten ruokaan liittyvää oppimista ja siihen liittyvien ruoka-

palveluiden ja oppiaineyhteistyön mahdollisuuksia. Syventämällä kotitalousopettajien 

näkemystä kouluruokailun teemojen hyödyntämisestä opetuksessa, tällä tutkimuksella on 

mahdollisuus täydentää laajemman RUOKATAJU-hankkeen näkökulmaa. Kotitalous-

opettajien näkemyksiä kouluruokailuun  kytkeytyvän opetuksen mahdollisuuksista ja es-

teistä jäsennetään Janhosen, Torkkelin ja Mäkelän (2018) määrittelemien ruokatajun ta-

sojen mukaisesti. Ruokatajun käsitteen näkökulman huomioivaa, koulukontekstiin sijoit-

tuvaa tutkimusta ei ole vielä tällä hetkellä juurikaan tehty (Kauppinen, 2018, s. 178).  

Tällä tutkielmalla pyrin tuottamaan uutta tutkimustietoa juuri koulukontekstin alueelle, 

jotta ruokatajun huomioivia konkreettisia opetuksen työvälineitä ja toteutustapoja voitai-

siin jatkossa paremmin hyödyntää osana kotitalousopetusta.  
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2 Ruokakasvatus koulussa 
 

Tässä luvussa tarkastelen ruokakasvatusta kouluissa. Tulen keskittymään erityisesti kou-

luruokailuun kytkeytyvään ruokakasvatukseen kotitalousopetuksen ja oppiaineyhteistyön 

kautta. Tarkastelen kouluissa tapahtuvaa ruokakasvatusta kestävyysteemojen ja ruokata-

jun käsitteen näkökulmista.  

 

 

2.1 Kouluruokailu 1940-luvulta 2020-luvulle 

 

Perusopetusta tarjoavat koulut on velvoitettu tarjoamaan maksuton lounas oppilaille jo-

kaisena koulupäivänä (POPS, 2014, s. 42). Laki maksuttoman kouluruokailun järjestämi-

sestä tuli kunnille voimaan vuonna 1943 viiden vuoden siirtymäajalla, eli vuonna 1948 

maksuton kouluruokailu oli käytössä maanlaajuisesti. (Pellikka, Manninen ja Taivalmaa, 

2019, s. 6). Kouluruokailun välttämättömyyttä perusteltiin sillä, että sodan aikaisen elin-

tarvikkeiden huonon saatavuuden vuoksi lasten aliravitsemustilasta tuli sosiaalinen ja 

kansanterveydellinen ongelma (Raulio, Roos ja Prättälä, 2010, s. 987). Maksuttoman ruo-

kailun nähtiin myös tukevan oppimista ja mahdollistavan vähävaraistenkin perheiden las-

ten koulunkäynnin. (Rautavirta, 2010, s. 126.) Kouluruokailun käyttöönottoa vauhditti 

myös naisten siirtyminen kodin ulkopuolisiin töihin (Raulio, ym., 2010, s. 987). 

Säännöllinen päivittäin toistuva lounashetki on yksi ohjauskeino koululaisten ruokailu-

valintoihin vaikuttamisessa (Aalto ja Heiskanen, 2011, s. 18). Tänä päivänä kouluruo-

kailu nähdään entistä vahvemmin osana koulun ruokakasvatusta. Koulussa ruokakasva-

tuksella pyritään sisäistämään päivittäisen ruokavalinnat, niiden vaihtoehtojen ja merki-

tysten moninaisuudet. Ruokakasvatuksella voidaan tukea esimerkiksi ruokatajun synty-

mistä ja ruokaosaamisen kehittymistä. Ruokakasvatuksessa kouluruokailun ja eri oppiai-

neiden sisällöt yhdistettynä oppilaan osallisuuteen voidaan nähdä keinona tukea ruokata-

jun kehittymistä. (VRN, 2017, s. 15.)  

Maksuton ateria koulupäivän aikana tarjotaan esi-, perus- ja lukio-opetuksen piirissä ole-

ville henkilöille. Näille oppilaille ja opiskelijoille on tarjottava tasapainoinen ateria tai 

ateriat jokaisen koulupäivän aikana. (Pellikka, Manninen ja Taivalmaa, 2019, s. 13.) Kou-

lulounaalle on säädetty ravitsemuksellisia vaatimuksia, joiden mukaan sen tulee kattaa 

yksi kolmasosa päivittäisestä energiatarpeesta. Tämän täyttyminen edellyttää sitä, että 
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kouluruokailuun osallistutaan ja syödään tarkoituksenmukaisesti koostettu ateria. Koulu-

lounaan tulee koostua pääruoasta, kasvislisäkkeestä, maidosta tai piimästä, leivästä ja le-

vitteestä. (Raulio ym., 2010, s. 988.)  Suomessa kouluruokaa syödään melko hyvin, kun 

taas useissa Euroopan maissa koululounaan syö vain alle puolet oppilaista (Aalto ja Heis-

kanen, 2011, s. 14). Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan suurin osa peruskoulun 8. ja 9. 

luokkalaisista syö päivittäin koululounaan, vaikka 23–24 prosenttia, eli noin kolmannes 

kyselyyn vastanneista ei syö koululounasta, ainakaan päivittäin.  (Hedman ja Helakorpi, 

2020.) Koululounaasta saatu energiamäärä jää usein suosituksia vähäisemmäksi, sillä 

vain pieni osa ruokailussa kävijöistä syö suositusten mukaisesti koostetun lounaan 

(Raulio, ym., 2010, s. 988). 

Nykyään kouluruokailulle on asetettu ravitsemuksen turvaamisen lisäksi muitakin tavoit-

teita, joiden mukaisesti kouluruokailun tulee vastata arjen taustalla vaikuttaviin muutos-

voimiin. (Mikkola, 2012, s. 95.) Kouluruokailun tärkeimmät tehtävät liittyvät yhä oppi-

laiden kasvun ja kehityksen, mutta myös opiskelukyvyn, ruokatajun ja ruokaosaamisen 

turvaaminen ovat ruokailun tavoitteita (VRN, 2017, s. 13). Kouluruokailuhetki on ennen 

kaikkea virkistystilanne, mutta tavoitteena on myös tukea kestävää elämäntapaa, kulttuu-

riosaamista sekä ruokakasvatusta (POPS, 2014, s. 42). Berggren (2021) on tunnistanut 

kouluruokailutilanteeseen kohdistuvien kasvatustavoitteiden näkökulmasta suurimmiksi 

haasteiksi ateriaympäristön, tiukat aikarajoitukset sekä logistiikan ja muiden rakenteiden 

muodostamat järjestelmät, joihin oppilaiden ja koulun henkilökunnan on sopeuduttava.  

Kouluruokailussa tapahtuvaa vuorovaikutusta arvostetaan sekä oppilaiden, että opettajien 

kesken, mutta toisinaan ruokailuhetki koetaan liian meluisana, rutiininomaisena ja kiirei-

senä tilanteena. Kouluruokailutila vaikuttaa siihen, millainen kokemus kouluruokailusta 

jää. Fyysinen tila saattaa hankaloittaa ruokailun pedagogisten tehtävien täyttämistä, yksi-

löllisten tarpeiden huomioimista sekä aiheuttaa logistisia ongelmia koulupäivän aikana 

siirtymätilanteissa tiukan aikataulun vuoksi. (Berggren, 2021, s. 35.) Kouluruokailun kas-

vatuksellisten tavoitteiden toteutumista voidaan edistää myös muualla, kuin fyysisesti 

kouluruokailuympäristössä. Kouluruokailun ollessa monialainen oppimisoppimiskoko-

naisuus, jossa näkyy oppiaineiden ja ruokakasvatuksen tavoitteita, sen integroiminen op-

piaineiden sisältöihin on luontevaa. (VRN, 2017, s. 15). Tämä tutkimus kohdentuu juuri 

kouluruokailun oppiaineintegraation toteuttamiseen kotitalousopetuksen näkökulmasta.  
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2.2 Koulun toimijoiden yhteistyö ruokakasvatuksen toteutuksessa  

 

Kouluruokailu, eri oppiaineiden sisällöt sekä oppilaiden osallisuus rakentavat yhdessä 

peruskoulun ruokakasvatuksen (VRN, 2017, s. 13). Tämänhetkisessä valtakunnallisessa 

perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) on otettu ruokakasvatus aiempaa paremmin 

huomioon, sillä se on kirjattu osaksi laaja-alaista oppimista (Janhonen, Mäkelä ja Palo-

joki, 2015, s. 122). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS, 2014) mu-

kaan ympäröivän maailman nopeisiin muutoksiin pyritään vastaamaan laaja-alaisella op-

pimisella. Seitsemällä laaja-alaisen oppimisen kokonaisuudella pyritään tukemaan oppi-

laan kasvua sekä edistämään demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elä-

mäntavan osaamista. Kouluruokailua voidaan hyödyntää laaja-alaisena oppimiskokonai-

suutena niin, että siinä yhdistyisivät kotitalouden oppiainekohtaiset tavoitteet ja ruoka-

kasvatuksen sisällöt. (VRN, 2017, s. 15). 

 

Kouluruokailun tavoitteiden saavuttaminen vaatii kouluyhteisön yhteistyötä ja toiminta-

kokonaisuuden hallintaa niin, että koko koulun henkilökunta yhdessä oppilaiden kanssa 

osallistuisi kouluruokailun kehittämistyöhön (Lintukangas ja Palojoki, 2012, s. 63, 67). 

Kouluruokailun kehittämistyötä voidaan tehdä esimerkiksi laaja-alaisten projektien muo-

dossa, joita voidaan toteuttaa muun muassa säännöllisesti kokoontuvan kouluruokailupa-

neelin tai kouluruokailuun pohjautuvan kampanjan tekemisen muodossa (VRN, 2017, s. 

44). Kouluruokailun hyödyntäminen laaja-alaisena projektina tarjoaa mahdollisuuksia 

tehdä yhteistyötä ruokakasvatuksessa esimerkiksi eri oppiaineiden välillä  tai erilaisten 

osallisuusryhmien, kuten oppilaskunnan hallituksen tai ruokaraadin kanssa. Kiinnostus 

koko kouluyhteisön kattavaan ruokakasvatukselliseen yhteistyöhön on lisääntynyt, minkä 

vuoksi oppilaita osallistetaan yhä enemmän kouluruokailun kehittämiseen. Näyttöä täl-

laisen työn tuloksista  on vielä melko vähän. (Janhonen, Mäkelä ja Palojoki, 2016, s. 100, 

102.)  

 

Kouluruokailun ollessa pakollinen osa koulupäivää, myös ruokapalveluhenkilöstön tulee 

toimia opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja tukea koulun kasvatuksellista teh-

tävää (Lintukangas, 2009, s. 26). Kouluissa ruokakasvatuksen tulisi olla moniammatil-

lista yhteistyötä, johon osallistuvat opetus-, ruokapalvelu- ja terveydenhuoltohenkilöstö 

(VRN, 2017, s. 13). Moniammatillista yhteistyötä voisi kehittää niin, että ruokapalvelu-

henkilöstön kanssa toteutettava työ voisi tukea kouluruokailuun kytkeytyvää 
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ruokakasvatusta myös osana kotitalousopetusta. Tällä hetkellä ruokapalveluhenkilöstö 

osallistuu ruokakasvatukseen ainakin jakamalla “hiljaista tietoa” ruokailutilassa sijaitse-

villa opasteilla. Ruokakasvatuksellista vaikuttamista tapahtuu myös ruokajärjestelmän ra-

kenteiden avulla, sillä ruokailuhenkilöstö ohjaa oppilaiden ruokailutottumuksia ruokalis-

tojen suunnittelun ja raaka-aineiden valinnan kautta. (Mikkola, 2012, s. 94.) Kouluruo-

kailuhenkilöstöllä on tunnistettu olevan mahdollisuus toimia ruokakasvattajina ainakin 

tukemalla terveellisten ruokailutottumusten kehittymistä. (Lintukangas, 2009, s. 26).  

 

Koulujen moniammatilliseen ruokakasvatukseen kytkeytyvän tutkimuksen tuloksista il-

menee, että osa ruokapalveluiden henkilökunnasta kokee omaan työhönsä sisältyvän tai 

mahdollisesti tulevaisuudessa sisältyvän kasvatusvastuun kielteisenä asiana (Mikkola, 

2012, s. 102). Toisaalta on saatu myös tapaustutkimuksen tuloksia, joiden mukaan kou-

luruokailuhenkilöstö on joissain tilanteissa osallistunut jopa luokkaopetukseen käsittele-

mällä kouluruokailun periaatteita. (Mikkola, 2012, s. 94). Kouluruokailuhenkilöstön ja 

opettajien välisen yhteistyön puute on osittain rakenteellinen ongelma (Lintukangas ja 

Palojoki, 2012, s. 44). Rakenteellisella ongelmalla tarkoitetaan esimerkiksi ruokapalve-

lujen liian pieniä resursseja tai ruokapalveluhenkilöstön työsopimuksia, jotka rajaavat 

kasvatusvelvollisuuden pois työnkuvasta (Mikkola, 2012, s. 102). Usein ruokapalvelu-

henkilöstö kuuluu hallinnollisesti eri organisaatioon opetushenkilöstön kanssa, mikä han-

kaloittaa kasvatuksellista yhteistyötä. Kouluruokailuhenkilöstön ja muiden koulun toimi-

joiden välisenä yhteistyönä toteutettavan ruokakasvatuksen toteuttamista hidastaa myös 

ruokapalveluille asetetut tiukat tehokkuusvaatimukset. (Lintukangas ja Palojoki, 2012, s. 

44–45.)  

 

 

2.3 Kestävyys kotitalousopetusta ja kouluruokailua yhdistävänä aihe-

piirinä  

 

Kestävyyden teema on sekä kouluruokailun että kotitalouden oppiaineen keskiössä. Kou-

luruokailusuosituksessa (VRN, 2017, s. 14) mainitaan kestävyys yhtenä onnistuneen kou-

luruokailun kriteerinä. Vastaavasti perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, 

s. 437) mainitaan yhdeksi kotitalousopetuksen tehtäväksi kestävän elämäntavan edellyt-

tävien valmiuksien harjoitteleminen. 
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Kestävyyden määritelmä on hyvin moniääninen, eikä sen kuvaaminen ole yksiselitteistä. 

Mason ja Lang (2017, s. 8, 21) ovat tunnistaneet ruokailuun kytkeytyvän kestävyyskes-

kustelun moniulotteisuuden, minkä vuoksi he ovat hahmotelleet ruokailun kestävyyttä 

kuuden ulottuvuuden avulla: ravitsemuksellinen laatu, sosiokulttuuriset arvot, ympäristö-

vaikutukset, terveellisyys, talous ja hallinto. Risku-Norja ym. (2012, s. 5) ovat esittäneet 

ruokakasvatusta yhdeksi muutosvoimaksi ympäristö- ja talousongelmien sekä sosiaalisen 

ja kulttuurisen epätasa-arvon ratkaisemisessa. Mason ja Lang (2017, s. 22) kritisoivat 

kestävyyden määritelmän kaventuneen käsittämään vain ympäristövaikutusten tarkaste-

lemisen, vaikka sen tulisi sisältää myös ymmärrystä kulttuurista, kustannuksista, arvoista, 

tuotannosta sekä sosiaalisista normeista. Ruokakasvatus on osa kestävyyskasvatusta, 

jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kestävyyden arvoista ja asenteista. Kestävän 

ruokakasvatuksen tavoitteena on ottaa huomioon kestävyyden eri ulottuvuudet sekä lisätä 

oppilaiden ymmärrystä kestävästä ruokatuotannosta ja kulutuksesta parantaen samalla ih-

misten ja ympäristön hyvinvointia. (Risku-Norja ym., 2012, s. 5.) 

 

Joidenkin arvioiden mukaan ruokajärjestelmän osuus eurooppalaisesta kulutuksesta olisi 

jopa kolmannes (Mikkola, 2012, s. 95). Ruoan hyödyntäminen kestävyyskasvatuksen nä-

kökulmana tukee sekä kestävän elämäntavan siirtymistä päivittäisiin käytäntöihin, mutta 

myös ymmärryksen kehittymistä kestävyyden monimutkaisuudesta (Gelinder, 

Hjälmskog ja Lidar 2020, s. 84). Kouluruokailun maksuttomuuden vuoksi sen tavoitta-

vuus mahdollistaa mallina toimimisen myös kestävyyden ulottuvuuksien mukaisesti 

(Aalto ja Heiskanen, 2011, s. 25). Kouluruokailu voidaan nähdä yhtenä niistä yhteiskun-

nallisista toiminnoista, joka voi uudistaa ja tukea ruokakasvatuksen keinoin ruokajärjes-

telmän kehittymistä kestävämmäksi (Mikkola, 2012, s. 95). Ruokaan liittyvillä teemoilla 

on tunnistetut mahdollisuudet vaikuttaa lasten ja nuorten kestävään kehitykseen liitty-

vässä kasvatuksessa (Gelinder, Hjälmeskog ja Lidar, 2020, s. 84). Joukkoruokailulla on 

jo onnistuttu vaikuttamaan terveellisiin ruokailutottumuksiin, joten sillä on mahdollista 

vaikuttaa myös kuluttajien ympäristöystävällisempiin ruokailutottumuksiin. (Aalto ja 

Heiskanen, 2011, s. 25.) Ravitsemussuositusten mukaan kouluruokailun ei tulisi vain tar-

jota terveellistä ja kestävää lounasta, vaan tukea näiden valintojen tekemistä myös kou-

lulounaan ulkopuolella (Kaljonen, Peltola, Salo ja Furman, 2018, s. 366). Oppiaineyh-

teistyö kotitalousopetuksen kanssa voisi toimia kouluruokailuun liittyvän ruokakasvatuk-

sen osana, sillä oppilaiden aktiivinen osallistuminen ja kokemuksellisuus auttavat 
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muodostamaan henkilökohtaisen ja kiinnostavan suhteen kestävyyden teemoihin (Janho-

nen, Mäkelä ja Palojoki, 2016, s. 102).  

 

Kestävyyden käsittelyssä osana kotitalousopetusta on tärkeää, että opettaja tukee oppilai-

den kykyä luoda uusia merkityksiä kestävyyteen liittyvien näkökulmien, konfliktien, nor-

mien ja arvojen välille. Merkitysten ymmärtämisellä pyritään siihen, että oppilaat osaisi-

vat pohtia kriittisesti ruokavalintoja ja ymmärtää kestävän ruoan kulutuksen moninaiset 

vaihtoehdot. (Gelinder, Hjälmeskog, Lidar, 2020, s. 81.) Ruotsin hallituksen vuonna 2005 

antamassa raportissa ehdotettiin kotitalouden oppimäärän kaksinkertaistamista, sillä op-

piaineella nähtiin olevan parhaat edellytykset kestävän kulutuksen aihepiirien opettami-

sessa. Vaikka ehdotusta ei hyväksytty, kotitalouden oppiaineen päätehtäväksi on Ruot-

sissa nykyisin määritelty kestävän kehityksen tukeminen. (Gisselvik, 2018, s. 29.) Gelin-

der ym. (2020, s. 85) esittävät tutkimuksessaan, että kotitalousopetuksella on mahdolli-

suus myötävaikuttaa osana kestävyyskasvatusta myös oppilaiden ruokailutottumusten ke-

hittymistä kestävämmiksi tarjoamalla uusia mahdollisuuksia kokeilla uusia ruokia ja sillä 

tavoin laajentaa makukokemuksia. Myös suomalaisessa perusopetuksen opetussuunnitel-

massa (POPS, 2014, s. 437) kotitalouden tehtäväksi on määritelty kestävän ja hyvinvoin-

tia edistävän elämäntavan edellyttämien taitojen kehittäminen.  

 

 

2.4 Kotitalousopetuksen sisältöalueet ja ruokataju 

 

Kotitalousopetuksen teemat vahvistavat vastuullisuuteen ja hyvinvointiin kasvamista, 

minkä vuoksi opetuksen sisältöjä on luontevaa liittää ruokakasvatukseen. Kouluruokailu 

on jokaista oppilasta itseään koskettava tapahtuma, minkä kokemuksellinen hyödyntämi-

nen kotitalousopetuksessa voi lisätä oppilaiden ruokatajun kehittymistä (VRN, 2017, s. 

15.) Kotitalousopetuksen tehtävänä on syventää oppilaan kykyä toimia arjessa kestävästi 

ja hyvinvointia lisäävällä tavalla. Kotitalouden oppiaineessa opetuksella luodaan perusta 

esimerkiksi kestävälle asumiselle, ruokaosaamiselle ja kuluttamiselle (POPS, 2014, s. 

437.) Kouluruokailusuosituksen (VRN, 2017) mukaan kouluruokailun tulisi luoda perus-

taa samanlaiselle osaamiselle.  Aivan kuten kotitalousopetuksessa, myös kouluruokai-

lussa päämääränä on tukea ruokatajun kehittymistä niin, että oppilaat ymmärtävät ruoka-

valintojen moninaiset merkitykset. (VRN, 2017, s. 13.) Kuten kouluruokailussa, myös 

kotitalouden oppiaineessa korostuu toiminnallisuus ja käytännöllisyys. Monitieteisen 
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näkökulman ansiosta kotitalousopetus täyttää kaikki laaja-alaisen osaamisen alueet. 

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet eri oppiaineiden tai muiden koulun toimintojen 

kanssa tukevat ilmiöiden yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. (POPS, 

2014, s. 438.) 

Kotitalousopetuksessa tulee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (POPS, 

2014, s. 439) mukaisesti käsitellä kolmea eri sisältöaluetta, jotka ohjaavat oppilaiden toi-

minnan ja ajattelun kehittymistä kestävän tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti. Ensim-

mäinen kotitalouden oppiaineen sisältöalue (S1) Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri kes-

kittyy ruokakasvatuksellisiin teemoihin. Muut kotitalouden sisältöalueet ovat (S2) Asu-

minen ja yhdessä eläminen ja (S3) Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. Sisältöalue 

(S1) ohjaa kotitalousopetusta siten, että opetuksen tulee tukea ruoanvalmistuksen ja lei-

vonnan käytännöntaitoja. Käytännöntaitoihin tulee yhdistää ravitsemussuositusten, ruo-

katurvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden ja eettisyyden 

näkökulmat huomioiva aterioiden suunnittelu, toteutus ja ruokailutilanne. Sisältöalueen 

(S1) mukaisesti opetuksen tulee tukea myös ruokailuun ja syömiseen liittyvien valintojen 

moninaisuuden ymmärtämisen kehittymistä. Näiden kaikkien teemojen käsittely lisää 

ymmärrystä myös ruoka- ja tapakulttuurista. (POPS, 2014, s. 439.)  

 

Kotitalouden sisältöalueeseen (S1) Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri liittyvät siis vah-

vasti ruokakasvatuksen kannalta olennaiset käsitteet: kestävä ruokakulttuuri ja ruoka-

osaaminen. Mäkelä ja Niva (2005, s. 178) kuvailevat kestävää ruokakulttuuria kollektii-

viseksi kestävyyspyrkimysten voimaksi. Kestävä ruokakulttuuri ottaa huomioon ruoan 

tuotannon, jakelun, ruokaostosten tekemisen, varastoinnin, ruoanlaittamisen, syömisen ja 

ruoan hävittämisen sekä niihin liittyvät kestävyyden ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset 

ja kulttuuriset ulottuvuudet. Kestävän ruokakulttuurin tavoitteena on muuttaa kestävät ta-

vat osaksi normaalia käyttäytymistä. Haasteena on kuitenkin kestävien valintojen siirtä-

minen osaksi ihmisten jokapäiväistä toimintaa, sillä toiminnan muuttaminen pysyvästi 

vaatii uutta lainsäädäntöä, käytäntöjen mukauttamista sekä uusia normeja.  Pysyviin muu-

toksiin pääseminen vaatii uusien normien hyväksymistä osaksi arkisia toimintoja, jolloin 

ihmisten sietokyky uusia, kestävämpiä ruokatottumuksia kohtaan kasvaa ja vaihtoehtoiset 

kestävämmät ruokaan liittyvät ratkaisut nähdään osana normaalia. (Mäkelä ja Niva, 2005, 

s. 178–179.)  
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Sisältöalueen (S1) kuvauksessa ruokakulttuurin käsitteen kanssa rinnakkain kulkee termi 

ruokaosaaminen. Palojoki (2020, s. 31) on määritellyt yhteiskunnallisessa puheenvuoro-

kirjoituksessaan ruokaosaamisen kotitalousopetuksen tavoitteeksi, jonka päämääränä on 

edistää omaa, läheisten ja ympäristön hyvinvointia tukevia ruokavalintoja. Ruokaosaami-

sen käsitteestä ei kuitenkaan ole saatavilla toistaiseksi suomalaiseen ruokakasvatukseen 

kytkeytyvää tutkimuskirjallisuutta, mikä hankaloittaa käsitteen määrittelyä osana kotita-

louden (S1) sisältöaluetta. Opetushallitus (2021) kuvailee ruokaosaamisen olevan suun-

nittelun, toteutuksen ja omien valintojen ajattelun taitoja. Palojoen (2020, s. 31) mukaan 

ruokaosaamiseen sisältyy ruoanvalmistamisen taidon lisäksi tietoa ruoan tuottamisesta, 

laadukkaista raaka-aineista sekä ennakkoluuloton asenne uusia ruokia kohtaan. Lisäksi 

ruokaosaamisen näkökulmasta on tärkeää pohtia omia tottumuksia ja mediasisältöjä kriit-

tisyyden ja vastuullisuuden kautta, mutta samalla ymmärtää, ettei ole yhtä ainoaa tapaa 

syödä hyvinvointia edistävällä tavalla. Näiden luonnehdintojen lisäksi ainakin Rantamoi-

janen (2016) viittaa ruokaosaamisen käsitteeseen kotitalousopettajan opintosuunnan Pro 

gradu-tutkielmassaan. Rantamoijanen (2016, s. 75) pohtii ruokaosaamisen ja ruokatajun 

olevan ravitsemuskasvatuksesta laajennettuja ja monipuolisempia käsitteitä, jotka ottavat 

terveellisyysnäkökulman lisäksi huomioon ruuan sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuu-

rilliset näkökulmat.  

 

 

2.4.1 Ruokataju tutkimuskentällä 

 

 

Aiemmat ruokakasvatuksen käsitteet eivät kiinnity riittävästi arkielämässä tapahtuvaan 

ruokailuun, eivätkä ne huomioi ruokaan liittyvien henkilökohtaisten ja sosiaalisten ulot-

tuvuuksien moninaisuutta (Janhonen, Mäkelä ja Palojoki, 2015, s. 112). Janhonen ym. 

(2015, s. 112) esittävät ruokatajun käsitettä vastaamaan paremmin ruokailuun liittyvien 

tilanteiden moninaisuuden hahmottamiseen. Tästä huolimatta perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (2014) ei viitata lainkaan ruokatajun käsitteeseen. Kauppisen 

(2018) tutkimuksen mukaisesti ruokatajun käsite voidaan kuitenkin nähdä vapaa-ajan toi-

minnan oppimisympäristöissä tapahtuvan ruokakasvatuksen lisäksi myös koulukonteks-

tin ruokakasvatuksen tavoitteena. Janhonen, Mäkelä ja Palojoki (2016) esittävät, että ruo-

kataju voisi toimia osallistavan ruokakasvatuksen lähtökohtana kouluissa sekä opetus- ja 

toimintasuunnitelmien apuvälineenä (Janhonen ym., 2016, s. 99–100). Käsitteen tueksi 

tarvitaan kuitenkin lisää empiiristä tutkimusta, jotta on mahdollista luoda konkreettisia 
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työvälineitä opetukseen ja arviointiin. Vielä tällä hetkellä koulukontekstiin sijoittuvaa 

ruokataju-käsitteen näkökulmaa hyödyntävää tutkimusta on hyvin vähän. (Kauppinen, 

2018, s. 177–178.) Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä osana laajempaa RUOKATAJU-

hanketta on tuottaa uutta tutkimustietoa juuri tälle alueelle. Ruokatajun käsite voisi antaa 

suuntaviivoja esimerkiksi kotitalousopetuksen tavoitteille, mutta paremmin määriteltyjen 

laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien avulla suuntaviivat voisivat toimia tavoitteina 

myös koko ruokakasvatuksen kentän kehittymisessä. Tällä hetkellä ruokaan liittyviä tee-

moja käsitellään kotitalousopetuksen lisäksi maantiedossa, biologiassa terveystiedossa 

sekä ympäristö- ja luonnontiedossa, mutta oppiminen jää pirstalaiseksi ja käsittelyn sy-

vyys riippuu opettajan omasta mielenkiinnosta. Kotitalouden oppiaineella on mahdolli-

suus toimia ruokaan liittyvien teemojen yhdistäjänä, mutta ruokatajun kehittyminen vaatii 

koko kouluyhteisön tekemää yhteistyötä. (Janhonen, Mäkelä ja Palojoki, 2015, s. 113.)  

 

Vaikka koulukontekstiin kytkeytyvää tutkimusta ruokatajun käsitteestä on vielä hyvin vä-

hän, ruokatajuun liittyvää oppimista on kuitenkin tutkittu muista lähtökohdista. Janhonen 

ym. (2018) ovat tutkineet ruokaan liittyvää oppimista sekä siihen kytkeytyvää ruokatajun 

kehittymistä kotona. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kotona tapahtuvaa epävirallista, 

eli informaalia oppimista ja sen avulla kehittyvää ruokatajua. Tutkimuksen konteksti si-

joittui lapsiperheisiin ja empiirisen analysoinnin kohteena oli kotona tapahtuva epäviral-

linen oppimisprosessi ja sen lopputuote, eli ruokataju. Epävirallisella oppimisprosessilla 

tarkoitetaan formaalin koulukontekstin ulkopuolella, kuten kotona tapahtuvaa toimintaa, 

jota tutkimuksen kohteena olevat henkilöt eivät itse välttämättä määrittelisi oppimiseksi. 

(Janhonen ym., 2018, s. 191.)  Kauppinen (2018) on tutkinut väitöskirjassaan non-for-

maalia, eli tavoitteisiin pohjautuvaa, mutta koulujen ja oppilaitosten ulkopuolista ruoka-

tajuun kytkeytyvää oppimista. Tutkimuksen konteksti sijoittuu nuorisotaloihin, sillä tut-

kimuksessa on selvitetty ruokataju-käsitteen avulla sitä, kuinka nuorisotaloilla voidaan 

tukea ruokaan liittyvää oppimista ruoanvalmistuksen ja yhdessä syömisen avulla. Tutki-

muksessa etsittiin ruokatajun osa-alueiden mukaisesti haastattelu- ja havainnointiaineis-

toista, kuinka ruokataju ja sen kehittyminen näyttäytyvät nuorisotaloilla nuorten näkökul-

masta. Tiivistäen voidaan siis sanoa, että tutkimuskentällä ruokatajun käsitettä on sovel-

lettu erilaisissa ruokakasvatusta ja -oppimissa koskevissa tutkimuksissa, vaikka varsinai-

nen koulukontekstiin sijoittuva tutkimus vielä puuttuu. 
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2.4.2 Ruokataju-käsitteen syntyminen 

 

 

Ruokatajun käsitteen takana on monipolvista keskustelua ja useita erilaisia määritelmiä 

käsitteen sisällöstä. Ruokatajun käsitettä ovat edeltäneet terveyslukutaidon, ruokalukutai-

don ja terveystajun käsitteet, joita on hyödynnetty ruokaan ja terveyteen liittyvissä tutki-

muksissa. Näistä neljästä käsitteestä terveyslukutaito oli ensimmäinen käsite tieteellisellä 

tutkimuskentällä. (Janhonen ym., 2016, s. 97.) Terveyslukutaidon keskiössä on ihmisen 

kyky etsiä, tulkita ja hyödyntää omaa ja muiden terveydentilaa koskevaa tietoa. Koska 

terveyslukutaito keskittyi ruoan ja ravitsemuksen lisäksi myös muihin terveyteen liitty-

viin teemoihin, muotoutui ruokalukutaidon käsite, joka keskittyy ruoan valmistamiseen 

ja muihin ruokaan liittyviin käytännön taitojen hallitsemiseen. Ajallisesti lukutaidon kä-

sitteiden muotoutumisen jälkeen tutkijat ovat alkaneet käsitellä samoja aihepiirejä “taju” 

-käsitteiden kautta. Terveystajun käsite syntyi terveyslukutaidon pohjalta. Terveysluku-

taitoa kritisoitiin käsitteen yksilö- ja tietokeskeisyydestä, joten muotoutui uusi käsite, ter-

veystaju. Terveystaju otti huomioon sen, että yksilön päätökset tapahtuvat yhteisön kult-

tuuritodellisuudessa, osana sosiaalisia prosesseja. (Janhonen ym., 2016, s. 97–98.) Jan-

honen ym. (2020) määrittelevät sanan “taju” yksilön toimintaan kytkeytyväksi konteks-

tuaaliseksi ymmärrykseksi sekä osaamiseksi, jossa on sekä kognitiivisia että kehollisia 

elementtejä (Janhonen ym., 2020, s. 7). Ruokataju on syntynyt edellä kuvattujen käsittei-

den jatkumona ja osana lukutaidon käsitteisiin kohdistuvaa kritiikkiä. Ruokatajun käsite 

viittaa ihmisten jokapäiväisten rutiinien ja tottumusten ymmärtämiseen osana ruokakäy-

täntöjä. Toisin kuin aiemmat käsitteet, ruokataju ottaa huomioon yksilön tietoisuuden va-

lintojen laajemmista seuraussuhteista osana sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia 

ulottuvuuksia. (Janhonen ym., 2018, s. 190.)  
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3 Ruokataju ruokakasvatuksen toteutusmuotoja jä-
sentävänä mallina 

 

 

Janhosen, Torkkelin ja Mäkelän (2018) määritelmän mukaisesti ruokataju käsitteenä ku-

vaa ihmisten ymmärrystä päivittäisiin ruokakäytäntöihin liittyvistä rutiineista ja tottu-

muksista. Ruokatajun käsite korostaa valintoihin liittyvien syy-seuraussuhteiden ja laajo-

jenkin merkitysten hahmottamisen tärkeyttä sekä kykyä soveltaa tätä ymmärrystä muut-

tuvissa konteksteissa. Ruokataju käsittää ruokaan liittyvien käytäntöjen sosiaalisen ulot-

tuvuuden, eli ruokakulttuureihin ja yhteiskunnallisiin teemoihin sisältyvät ruoan merki-

tyssuhteet. Ruokatajun kehittyminen ei siis ole vain yksilöllinen prosessi, vaan se tapah-

tuu aina vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ruokatajun kehittyminen voidaan nähdä 

ruokaan liittyvän oppimisen tavoiteltavana päämääränä. Se on käsitteellistetty kyvyksi 

ymmärtää, soveltaa ja uudelleenmääritellä omia ruokakäytäntöjä. (Janhonen ym., 2018, 

s. 190.) 

 

Ruokatajun haltuunotto ja soveltaminen oppimisprosessin tuloksena vaatii syvällistä ym-

märrystä ruokaan liittyvästä oppimisen luonteesta ja tavoitteista. Janhonen ym. (2018) 

ovat kehittäneet ruokatajun käsitettä hyödyntämällä Deweyn pragmaattista filosofiaa ja 

oppimisteoriaa tutkimuksensa viitekehyksenä. Teorian mukaan oppiminen ei ole vain 

kognitiivista kehittymistä ja sillä on suurempi merkitys kuin tiedon siirtäminen tai ideo-

logioihin vaikuttaminen. (Janhonen ym., 2018, s. 191.) Dewey tunnisti jo 1910-luvulla 

ruoanvalmistuksen opetuksen tarpeen. Hän kehitti ja sovelsi pragmatismia näkökulmana, 

jossa oppimisen keskiössä on oppijan omakohtainen kiinnostus aiheeseen. (Dewey, 1957, 

s. 21–22.) Deweyn mukaan oppiminen tapahtuu kokemuksellisuuden ja realististen elä-

mäntilanteiden kautta, joissa huomioidaan sosiaaliset prosessit ja toiminnallisuus. Tämän 

mukaan oppimisen tulisi olla oppilaslähtöistä. (Kajava, 1957, s. 8–9.) Janhonen ym. 

(2018) ovat kehittäneet ruokatajun käsitteitä toiminnallisuuden pohjalta sekä soveltaen 

yllä kuvaamaani Deweyn pragmaattista ihmiskäsitystä. Toiminnallisuus tähtää ruokata-

jun kannalta olennaisen tiedostavan toimijuuden kehittymiseen (vrt. Dewey, 1957, s. 

144). Pragmatismiin nojaavassa ruokatajun määritelmässä oppimisen kokemukset ovat 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti välittyneitä, eli ne tapahtuvat vuorovaikutuksessa ympäris-

tön kanssa. Tästä syystä myös oppimisen tuloksena kehittyvä ruokataju on riippuvainen 

sen hetkisestä kontekstista ja muuttuu jatkuvasti. (Janhonen, ym., 2018 s. 192.) Ruokata-

jun käsitteen avulla on tarkoitus pystyä hahmottamaan juuri tätä ruokaan ja syömiseen 
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liittyvää tilannekohtaisuutta, kokemuksellisuutta ja dynaamisuutta (Janhonen, ym., 2018, 

s. 190).  

 

Myös Kimosen, Nevalaisen ja Schoenin (2017) mukaan pragmatismin taustalla on ajatus 

oppimisesta yksilön toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Oppimista tapahtuu 

aktiivisilla toiminnoilla, joissa todellisuutta hahmotetaan itse tekemällä ja vertailemalla 

toimintaa suhteessa aiempiin kokemuksiin. (Kimonen ym., 2017, s. 225–226.) Näitä prag-

matismin ajatuksia mukaillen Janhosen ym. (2018) tavoitteena oli kehittää Deweyn ide-

oiden pohjalta ruokatajun käsitettä siten, että sitä voitaisiin hyödyntää ruokakasvatuk-

sessa käytännöllisenä arviointipohjana (Janhonen, 2018, s. 191).  

 

Ruokatajun käsitteestä on muodostettu kolmikehämalli (kuvio 1) erottelemalla ruokaan 

ja syömiseen liittyvästä toiminnasta kolme tasoa empiiristen tietojen analysoinnin helpot-

tamiseksi (Janhonen ym., 2018, s. 192).  

 

 

Kuvio 1. Ruokatajun kolmikehämalli, suomennettu julkaisusta Janhonen, Torkkeli ja Mäkelä 

(2018). 

 

 

Tässä tutkimuksessa käytän ruokatajun määritelmää analyyttisena työkaluna, eli pyrin 

erottelemaan haastatteluaineistostani suoraan ruokatajun mallin mukaisille tasoille sopi-

via teemoja. Ruokatajun kolme tasoa, joita hyödynnän tämän tutkimuksen aineiston jaot-

telussa ovat: oppilaiden ymmärryksen tukeminen, käytännönläheiset sovelluksen sekä 

toimintatapojen uudelleenmäärittely ja muutos (Janhonen, ym., 2018, s. 192)
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kotitalousopetuksen mahdollisuuksia tukea kou-

luruokailuun kytkeytyvää ruokakasvatusta ja tuoda esille, millä tavoin kouluruokailun 

teemoja voitaisiin hyödyntää osana kotitalousopetusta. Tavoitteena on tutkia, miten kou-

luruokailuun liittyviä sisältöjä voisi integroida aiempaa saumattomammin osaksi kotita-

lousopetusta. Tutkimuksessa pyritään tuottamaan ruokatajun eri tasoille sijoittuvia konk-

reettisia esimerkkejä siitä, millaisilla toteutustavoilla kouluruokailun teemoja voitaisiin 

hyödyntää kotitalousopetuksessa. 

Ruokatajun kolme tasoa, joille kotitalousopettajien tuottamat näkemykset pyritään jaot-

telemaan ovat: ymmärryksen tukeminen, käytännönläheiset sovellukset ja toimintatapo-

jen uudelleenmäärittely (Janhonen, Torkkeli ja Mäkelä, 2018, s. 192). Näiden tasojen mu-

kaisesti tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaisissa oppilaan ymmärryksen tukemi-

seen, käytännönläheisiin sovelluksiin tai toimintatapojen uudelleen määrittelyyn liitty-

vissä oppimistehtävissä voitaisiin hyödyntää kouluruokailun teemoja. Lisäksi tutkimuk-

sessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaiset ovat kotitalousopetuksen mahdollisuudet kehit-

tää kouluruokailua yhteistyössä oppilaiden, ruokapalveluhenkilöstön ja muiden kouluyh-

teisöön kuuluvien kanssa.    

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaiset kouluruokailuun liittyvät teemat ja tavoitteet ovat linjassa kotitalousope-

tuksen teemojen ja tavoitteiden kanssa?  

 

2. Miten kouluruokailuun liittyvää ruokakasvatusta voitaisiin toteuttaa osana kotita-

lousopetusta ruokatajun kolmella tasolla?  

 

a. Millaisia kouluruokailuun liittyviä ruokakasvatuksen toteutustapoja koti-

talousopettajat pitävät mahdollisina?  

b. Millaisia esteitä kotitalousopettajat kokevat kouluruokailuun liittyvän ruo-

kakasvatuksen toteuttamisessa? 
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Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrin selvittämään sitä, millaiset teemat ja tavoit-

teet ovat kotitalousopettajien näkemysten mukaan kotitalouden oppiaineelle ja kouluruo-

kailulle yhteisiä. Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää sitä, millaisen kou-

luruokailuun kytkeytyvän ruokakasvatuksen toteuttamista kotitalousopettajat pitävät 

mahdollisena. Pyrin selvittämään sitä, millaisia toteutustapoja he ovat jo käyttäneet tai 

millaisia voisivat mahdollisesti tulevaisuudessa kokeilla. Tarkastelen kotitalousopettajien 

näkemyksiä suhteessa Janhosen ym. (2018) ruokatajun kolmitasoiseen malliin. Tulen 

vastaamaan 2a tutkimuskysymykseen siten, että jaottelen kotitalousopettajien näkemyk-

set Janhosen ym. (2018) tunnistamille ruokatajun kolmelle tasolle: ymmärryksen tukemi-

nen, käytännönläheiset sovellukset sekä toimintatapojen uudelleenmäärittely ja muutos.  

Ruokatajun käsitteen nojatessa pragmaattiseen ihmiskäsitykseen, oppiminen nähdään so-

siaalisesti ja kulttuurisesti välittyneenä. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti välittynyt toiminta 

on siis vuorovaikutuksellista ja nojaa sen hetkiseen kontekstiin (Janhonen, ym., 2018, s. 

192.) Janhonen ja Elkjaer (2021) ovat tunnistaneet pragmatismiin ja ruokatajuun keskit-

tyvässä tutkimuksessa toimintaan vaikuttavia jännitteitä. Koska ruokatajun tasoilla tapah-

tuma oppiminen on jännitteistä, tunnistin tarpeen 2b tutkimuskysymykselle, johon vasta-

takseni tulen selvittämään sitä, mitkä asiat estävät kotitalousopettajien näkemysten mu-

kaan kouluruokailun teemojen hyödyntämistä opetuksessa. Tunnistin mahdollisten estei-

den jakautuvan melko luontevasti Janhosen ja Elkjaerin (2021) muodostamien jännittei-

den mukaisesti, joten tulen tarkastelemaan kotitalousopettajien kokemia esteitä ruokata-

jun käsitteeseen kytkeytyvän jännitteiden jäsennyksen kautta.  

Koska tutkimuksen tavoitteena on kerätä kotitalousopettajien näkemyksiä, tulen käyttä-

mään aineistonkeruumenetelmänä haastatteluja. Tulen hyödyntämään haastattelun lähtö-

kohtana ruokatajun käsitettä ja haastattelurunko jakautuu Janhosen ym. (2018) muodos-

taman ruokatajun mallin mukaisesti kolmeen osaan: ymmärryksen tukeminen, käytän-

nönläheiset sovellukset sekä toimintatapojen uudelleenmäärittely ja muutos. Pyrin kerää-

mään aineiston niin, että se jäsentyy luontevasti ruokatajun kolmelle tasolle.   
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin viiden parihaastattelun 

avulla kesän ja syksyn aikana vuonna 2021. Käytän aineiston analyysimenetelmänä ai-

neisto- ja teorialähtöistä sisällönanalyysia. Parihaastatteluissa nousseita kotitalousopetta-

jien ideoita ja ajatuksia peilataan ruokatajun käsitteeseen ja aineisto pyritään jaottelemaan 

ruokatajun kehämallin mukaisesti kolmelle tasolle: ymmärtäminen, soveltaminen ja uu-

delleenmäärittely. 

 

5.1 Laadullinen lähestymistapa 

 

Teen tutkielman laadullisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimusaiheen kannalta laadulli-

nen menetelmä on perusteltu, koska tarkoituksena on tulkita haastateltavien kokemuksia 

ja näkemyksiä kotitalousopetuksen mahdollisuuksista edistää kouluruokailuun kytkeyty-

vää kestävää ruokakasvatusta. Laadullisia tutkimusstrategioita on useita, eivätkä ne ole 

kovin yksiselitteisiä. Tämän tutkimuksen painotuksena ovat opettajat sekä heidän koke-

musmaailmastaan nousevat merkitykset. Tässä tutkimuksessa ilmiötä pyritään tarkastele-

maan ruokatajun käsitteen avulla. Laadullisen tutkimusperinteen tavoitteena on tuoda nä-

kyväksi sellaisia asioita, jotka ovat jääneet tottumuksen takia havaitsematta. (Tuomi ja 

Sarajärvi, 2009, s. 40–41.) Tavoitteenani on löytää ja nostaa esille niitä kotitalousopetuk-

sen ja kouluruokailun yhteistyömahdollisuuksia ja esteitä, joita tottumukset ja koulujen 

kiireinen arki ovat mahdollisesti häivyttäneet huomaamattomiksi. 

 

5.2 Aineistonkeruu parihaastatteluilla 

 

Haastattelulla voidaan kerätä tietoa yksilöiden näkemyksistä, kokemuksista, motivaati-

osta ja elämyksistä (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 73).  Tässä tutkielmassa käytän haastat-

telua aineistonkeruumenetelmänä, sillä tavoitteena on antaa haastateltavalle mahdollisuus 

tuoda asioita ilmi melko vapaasti. Vastausten suuntia ei voida ennakoida kovin tarkasti, 

sillä aiheesta ei ole olemassa valmiita tutkimustuloksia. Haastattelu mahdollistaa lisäky-

symysten esittämisen ja vastausten ohjaamisen haluttuun suuntaan. (Hirsijärvi, Remes ja 

Sajavaara, 2009, s. 205.) Haastattelulajiksi valitsin yhdistelmän puolistrukturoidusta 

haastattelusta sekä virikehaastattelusta. Tässä tutkimuksessa haastattelut muistuttivat 
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puolistrukturoitua haastattelua, sillä ne rakentuivat valmiiksi suunniteltujen teemojen ja 

kysymysten ympärille. Haastattelutilanteen kulku ei ollut tässä tutkimuksessa puolistruk-

turoidulle haastattelulle ominaisella tavalla tarkasti määritelty, vaan kysymysten asettelu 

ja järjestys saattavat muuttua tilanteen mukaan. (Hirsijärvi ja Hurme, 2015, s. 47).   Tee-

mojen ja väljästi muotoiltujen kysymysten avulla pyrin ohjaamaan keskustelua oikeaan 

suuntaan, mutta haastateltavilla on mahdollisuus keskustella melko vapaasti aihepiirin 

ympärillä.  (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 73). Haastattelun tukena käytin kahta virikeku-

vaa (Liitteet 2 & 3), joiden avulla pyrin saamaan keskusteluun luotua vastakohtia ja ver-

tailua. Näin pyrin saamaan käsityksen siitä, millaisia toteutustapoja kotitalousopettajat 

pitävät realistisina omassa työssään. Haastattelukysymysten nojatessa virikeaineistoon, 

sain esiteltyä tutkimuksen kohteena olevan ilmiön keskeisiä piirteitä haastateltaville (Tör-

rönen, 2017, s. 206–208.)  

Koska tutkimuksen kohderyhmänä ovat kouluissa työskentelevät kotitalousopettajat, he 

ovat onnistuneen parihaastattelun kannalta niin homogeeninen joukko saman alan asian-

tuntijoita, että heillä on mahdollisuus kehitellä yhdessä uusia ideoita (Hirsijärvi ja Hurme, 

2015, s. 62). Haastattelun aihe on myös sellainen, että se herättää haastateltavien keskuu-

dessa erilaisia mielipiteitä, mikä on ryhmähaastattelutilanteen kannalta ihanteellista (Es-

kola ja Suoranta, 1998). Tutkimukseni kannalta on merkityksellistä luoda selkeä ja kol-

lektiivisesti muodostunut kuva tutkittavasta ilmiöstä, minkä ryhmähaastattelu mahdollis-

taa. Menetelmä ei nosta esille yhtä selkeästi yksilöiden mielipiteitä, vaan jäljittelee kou-

lun arkea, jossa päätösten tekeminen ja mielipiteet rakentuvat vuorovaikutuksessa mui-

den yhteisön jäsenten kanssa. (Hirsijärvi ja Hurme, 2015, s. 62.) 

Parihaastattelu eroaa yksilöhaastattelusta siten, että tuloksena ei saada käsitystä pelkäs-

tään haastateltavien henkilökohtaisesta suhtautumisesta, vaan ryhmässä muodostuu yh-

teisesti jaettua ymmärrystä yksilöiden kokemuksista (Pietilä, 2010, s. 180).  Tässä tutki-

muksessa parihaastattelun tarkoituksena on tuottaa virikeaineiston tukena uusia ajatuksia 

tai kehitysideoita kouluruokailun hyödyntämismahdollisuuksista kotitalousopetuksessa 

(Hirsijärvi ja Hurme, 2015, s. 61).  
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5.2.1 Tutkittavien rekrytointi 

 

 

Tässä tutkimuksessa ei kvalitatiivisen tutkimuksen piirteiden mukaisesti pyritä tilastolli-

siin yleistyksiin, vaan etsitään uusia näkökulmia ja ideoita kouluruokailuun kytkeytyvään 

kotitalousopetukseen (Hirsijärvi ja Hurme, 2015, s. 59). Haastateltavien valinta perustui 

harkinnanvaraiseen otokseen, sillä tein valinnat ammatin ja oletetun asiantuntijuuden pe-

rusteella (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 85). Aloitin rekrytointiprosessin tutkijalähtöisesti, 

eli tarkoituksellisen valinnan keinoin, sillä tutkimuksessa pyritään kehittämään ja laajen-

tamaan aiempaan tietoon pohjautuvaa kotitalousopetuksessa toteutuvaa ruokakasvatusta. 

Tutkijalähtöinen rekrytointiprosessi mahdollistaa kohdennetun ryhmän valinnan, jolloin 

saadaan teoriapohjaa tukevia todisteita, eli tässä tutkimuksessa konkreettisia ideoita kou-

luruokailun hyödyntämisestä kotitalousopetuksessa.  (Emmel, 2013, s. 47–48.) Rekry-

toinnin lähtökohdaksi valitsin reunaehtoja, joiden avulla saisin haastattelutilanteista mah-

dollisimman paljon tutkimuksen kannalta hyödyllistä informaatiota. Reunaehdoiksi mää-

rittelin, että haastateltavien tulee olla vakituisessa virkasuhteessa olevia, peruskoulussa 

toimivia kotitalousopettajia.  

Haastateltavien rekrytointi eteni useissa vaiheissa, sillä minulla oli suuria haasteita saada 

tarvittava määrä tutkittavia mukaan. Ensimmäisen rekrytointivaiheen aloitin toukokuussa 

2021, kun lisäsin rekrytointi-ilmoituksen Kotitalousopettajat Facebook-ryhmään sekä lä-

hetin henkilökohtaisia rekrytointiviestejä sähköpostilla kotitalousopettajille, joiden yh-

teystiedot sain ohjaajaltani. Tässä vaiheessa sain vastauksen muutamalta kiinnostuneelta 

opettajalta. Käynnistin toisen rekrytointivaiheen syyskuun alussa, koska olin saanut to-

teutettua vasta yhden haastattelun. Lisäsin rekrytointi-ilmoituksen uudestaan Kotitalous-

opettajat ja Ruokakasvatus Facebook-ryhmiin. Lisäksi rekrytointi-ilmoitus julkaistiin 

Kotitalousopettajien liiton jäsenkirjeessä ja jatkoin henkilökohtaisten sähköpostiviestien 

lähettämistä kotitalousopettajille. Kun toteutuneiden haastatteluiden määrä oli vieläkin 

vähäinen, käynnistin rekrytoinnissa kolmannen ja viimeisen vaiheen lokakuussa 2021, 

jolloin otin käyttöön lumipallo-otantaa. Lumipallo-otannassa jo rekrytoiduilta tutkitta-

vilta pyydetään heille tuttujen, muiden potentiaalisten tutkittavien yhteystietoja (Noy, 

2007, s. 330). Pyysin jo haastatteluun osallistuneilta opettajilta heidän kollegoiden tai 

muiden tuttujen kotitalousopettajien yhteystietoja. Lumipallo-otannalla sain sovittua vii-

meisetkin haastattelut, joista viimeinen oli marraskuussa. Toteutin lopulta viisi parihaas-

tattelua, eli tutkimukseen osallistui yhteensä kymmenen kotitalousopettajaa (taulukko 1). 
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Tutkittavat kotitalousopettajat työskentelivät eri puolilla Suomea ja heidän työkokemuk-

sensa vaihteli yhden ja 15 vuoden välillä. Tutkittavien anonymiteetin säilyttämiseksi jätin 

sekä opettajien että koulujen nimien käytön pois. Lisäksi muutin työskentelykuntien ku-

vauksen yleisemmäksi kuvaukseksi työskentelyalueesta.  

Taulukko 1. Tutkittavien kuvaus.  

 
Tunnus Työssäolovuodet nykyi-

sessä työpaikassa 

Työskentelyalue 

H1 10 vuotta Pohjois-Savo 

H2 9 vuotta Varsinais-Suomi  

H3 5 vuotta Kanta-Häme 

H4 7 vuotta Kanta-Häme 

H5 1 vuosi Varsinais-Suomi 

H6 7 vuotta Pääkaupunkiseutu 

H7 15 vuotta Varsinais-Suomi 

H8 6 vuotta Varsinais-Suomi 

H9 10 vuotta Pääkaupunkiseutu 

H10 13 vuotta Pääkaupunkiseutu 

 

5.2.2 Haastattelujen valmistelu ja toteutus 

 

 

Rakensin haastatteluja varten haastattelurungon (liite 1), jonka pohjana käytin tutkimus-

kysymyksiä ja haastattelun tueksi valitsemaani virikeaineistoa, eli kotitalousopetuksen 

tavoitteita vuosiluokilla 7–9 (liite 2) sekä kuvakoostetta valmiista ideoista kouluruokailun 

hyödyntämisestä kotitalousopetuksessa (liite 3). Haastattelurunko koostuu kahdesta pää-

teemasta: kouluruokailun ja kotitalousopetuksen yhteiset tavoitteet ja teemat sekä konk-

reettiset ideat kouluruokailun teemojen hyödyntämisestä kotitalousopetuksessa. Päätee-

mojen ja niistä johdettujen haastattelukysymysten valintaa ohjasivat tutkimuskysymykset 

sekä virikeaineistona käyttämäni, ruokatajun tasojen mukaisesti jaoteltu kuvakooste (liite 
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3), jossa on esitelty valmiita ideoita kouluruokailun teemojen hyödyntämisestä kotita-

lousopetuksessa.  

Ensimmäisellä teemaosiolla pyrin saamaan vastauksia koskien kouluruokailun ja kotita-

lousopetuksen mahdollisia yhteisiä ruokakasvatuksellisia tavoitteita. Tässä osiossa käytin 

haastattelun tukena taulukkoa 6 (liite 2) kotitalouden opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 

7-9 (POPS, 2014, s. 438).  Haastattelurungon toinen teema koostuu kolmesta osiosta, 

jotka ovat ruokatajun kolme tasoa. Tässä vaiheessa haastattelua käytin virikkeenä kuvaa 

2 (liite 3) ruokatajun kolmelle tasolle jaotelluista konkreettisista ideoista kouluruokailun 

hyödyntämisestä osana kotitalousopetusta. Tämän osion haastattelukysymykset muotoi-

lin niin, että opettajat saivat kertoa omia näkemyksiään ja kehitysehdotuksiaan kuvakoos-

teen oppimistehtävistä. Pyrin kysymysten muotoilulla siihen, että opettajien vastaukset 

voisi jaotella suoraan ruokatajun kolmelle tasolle. Kuvakooste toimii tutkimuskohteena 

olevan ilmiön pienoismaailmana, jonka avulla haastatteluista saadaan tutkimuksen teo-

reettisten lähtökohtien mukaisia tuloksia, tässä tapauksessa ruokatajun tasoille suoraan 

sopivia opettajien näkemyksiä aiheesta.  Virikekuvan tarkoituksena oli ohjailla keskuste-

lua sekä luoda vastakohtia ja vertailua, minkä avulla syntyy käsitys siitä, millaisia toteu-

tustapoja kotitalousopettajat pitävät realistisina omassa työssään. (Törrönen, 2017, s. 

206–208.) Haastattelun sujumiseksi ryhmäkoko tulee olla hyvin rajattu ja tästä syystä va-

litsin haastattelun toteutuksen pareittain (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 2009, s. 211).  

Ennen haastattelujen varsinaista toteutusta, lähetin jokaiselle tutkittavalle sähköpostitse 

tietosuojailmoituksen ja virikkeenä käyttämäni kuvan (liite 3), sillä tämä virikekuva ei 

ollut tutkittaville entuudestaan tuttu. Kun tutkittavat perehtyivät kyseiseen virikekuvaan 

jo etukäteen, pääsimme haastatteluissa syvemmälle.   

Tutkimushaastattelut toteutettiin Zoom -videosovelluksen kautta, sillä aineistonkeruuta 

suunnitellessani keväällä 2021, oli vielä suositeltavaa välttää ylimääräisiä fyysisiä kon-

takteja COVID-19 pandemian vuoksi. En myöskään halunnut rajata haastateltavia opet-

tajia vain tietylle alueelle, vaan saada mukaan opettajia eri kunnista, joten tässä tapauk-

sessa Zoom toimi hyvänä välineenä saada yhteys myös kauempana asuviin opettajiin. 

Etäyhteyksillä toteutettavissa haastatteluissa haasteena saattavat olla esimerkiksi yhteys-

katkokset ja muut tekniset ongelmat. Nämä seikat tulee ottaa huomioon ja käyttää aikaa 

tekniikan testaamiseen (Eskola, Lätti ja Vastamäki, 2018, s. 31.) Perehdyin Zoom -
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videosovelluksen toimintaan ennen haastattelujen aloittamista niin, että kokeilin sisällön 

jakamista sekä kokouksen nauhoittamista ja nauhoituksen tallentamista.  

Laadulliselle aineistonkeruulle tyypilliseen tapaan, tässäkin tutkimuksessa aineiston yk-

sityiskohtaisuudesta ja tarkkuudesta huolehdittiin haastattelun nauhoittamisella (Alasuu-

tari, 1994, s. 75). Nauhoitin haastattelut tietokoneeni nauhoitustoiminnolla, mutta tallen-

sin ulkoiselle kovalevylle litterointia varten pelkät ääniraidat ja poistin kuvalliset video-

nauhoitukset tutkittavien anonymiteetin säilyttämiseksi. Haastattelut etenivät haastattelu-

rungon (liite 1) pääteemat huomioiden, mutta haastattelujen edetessä hieman eri tavalla, 

esitin täydentäviä kysymyksiä aina tarpeen mukaan. Virikeaineistona toimivat materiaalit 

sain tutkittaville näkyviin näytönjakotoiminnon avulla.  

Haastattelut toteutuivat melko pitkällä aikavälillä, ensimmäinen kesäkuussa 2021 ja vii-

meinen marraskuussa 2021. Haastattelujen kesto vaihteli 32 ja 75 minuutin välillä ja haas-

tattelujen yhteiskestoksi muodostui 3 tuntia ja 47 minuuttia. Aineiston analysointia varten 

litteroin haastattelut Word-tiedostoksi. Litteroidun aineiston tallensin myös ulkoiselle ko-

valevylle. Litteroitua aineistoa muodostui yhteensä 46 sivua fontilla Calibri ja rivivälillä 

1,15.  

 

5.3 Aineisto- ja teorialähtöinen sisällönanalyysi 

 

Ennen varsinaisen analysoinnin aloittamista litteroin haastattelut, eli kirjoitin ne puh-

taaksi sanasta sanaan (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 2018, s. 222). Laadullisessa tutki-

muksessa aineistoa tulee tarkastella kokonaisuutena (Alasuutari, 1994, s. 28). Tämän ta-

kia tutustuin litteroituun aineistoon lukemalla sitä huolellisesti ennen analyysin aloitta-

mista. Haastattelut toteutuivat niin pitkällä aikavälillä, että varsinkin ensimmäisten haas-

tattelujen litteraatteja tuli lukea enemmän kokonaisuuden hahmottamiseksi, sillä myö-

hemmin toteutuneet haastattelut olivat paremmin muistissa. Analyysivaiheen tarkoituk-

sena on järjestää aineisto tiiviiksi ja selkeäksi, jolloin tutkittavasta ilmiöstä voidaan tehdä 

johtopäätöksiä. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston käsittely tapahtuu loogisen päätte-

lyn ja tulkinnan avulla, jossa aineisto jaetaan osiin, käsitteellistetään ja ryhmitellään uu-

denlaiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 108.) Tässä tutkimuksessa 

käytetään osin aineistolähtöistä, eli induktiivista sisällönanalyysia ja osin teorialähtöistä, 

eli deduktiivista sisällönanalyysia. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineiston 
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tiivistäminen tehdään tutkimustehtävä edellä, eli pyritään löytämään tutkimustehtävän 

kannalta olennaiset asiat (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 109). Teorialähtöinen sisällönana-

lyysi nojautuu aiemmin muodostettuun teoriaan tai käsitejärjestelmään. (Tuomi ja Sara-

järvi, 2018, s. 127).   

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin suoritin niille aineiston ilmauksille, jotka vastasivat 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni koskien kouluruokailun ja kotitalousopetuksen yh-

tenäisiä teemoja ja tavoitteita. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi eteni kolmessa vai-

heessa, jotka olivat: 1) aineiston pelkistäminen, 2) aineiston ryhmittely ja 3) abstrahointi, 

eli käsitteiden luominen (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 108). Aineiston pelkistäminen voi-

daan tehdä joko koodaamalla tai litteroimalla aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta 

olennaiset ilmaukset (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 109). Aloitin aineiston pelkistämisen 

niin, että merkitsin tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset ilmaukset litteraateista väri-

koodeilla niin, että merkitsin samaa tarkoittavat asiat samalla värillä. Etsin litteroidusta 

aineistosta ilmauksia, jotka kuvaavat kotitalousopetuksen ja kouluruokailun yhtenäisiä 

teemoja tai tavoitteita. Sisällönanalyysin alkuvaiheessa tulee määrittää analyysiyksikkö, 

joka voi olla esimerkiksi sana tai lauseen osa (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 110). Muodos-

tin värikoodatuista alkuperäisistä ilmauksista pelkistettyjä ilmauksia analyysiyksikön 

mukaan, eli tässä tutkimuksessa lauseen osia. Aineiston pelkistämisen jälkeen suoritin 

ryhmittelyn, jossa samaa asiaa kuvaavia alkuperäisilmauksista pyritään yhdistelemään 

luokiksi ja nimeämään luokkaa kuvaavalla käsitteellä (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 110). 

Näiden pelkistettyjen ilmausten ryhmittelyssä muodostui seuraavat kymmenen alaluok-

kaa: lautasmallin mukainen syöminen, ravitsemuskasvatus, hävikin vähentäminen, kas-

vispainotteisuuden lisääminen, kausituotteiden ja vuoden kierron huomioiminen, kan-

sainvälinen ruoka, hyvien pöytä- ja ruokailutapojen harjoitteleminen, ryhmässä toimimi-

nen, raaka-aineiden tunnistaminen, erityisruokavalioiden tunnistaminen ja hahmottami-

nen. Alaluokkien muodostamisen jälkeen ryhmittelyä jatketaan niin, että yhteen sopivia 

alaluokkia yhdistetään yläluokiksi (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 110). Yläluokkia muo-

dostui viisi: terveelliset ruokailutottumukset, kestävän kehityksen huomioiminen osana 

ruokailua, ruokakulttuurit, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen sekä tiedon-

hallintataitojen kehittyminen. Näiden lisäksi muodostuivat seuraavat kaksi luokkaa, jotka 

käsittävät sekä ala- ja yläluokan: toiminnallisuus sekä hygieeninen ja turvallinen ruokailu. 

Luokkien yhdistelyä jatketaan niin pitkään, kunnes muodostuu sellaisia käsitteitä, jotka 

auttavat vastaamaan tutkimuskysymykseen. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 111–112). 
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Jatkoin luokkien yhdistelyä siihen asti, kunnes jäljellä oli yksi, tutkimuskysymyksestä 

johdettu yhdistävä luokka: kouluruokailun ja kotitalousopetuksen yhteiset tavoitteet sekä 

yhteiset teemat. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, eli kotitalousopetuksen ja koulu-

ruokailun yhteisiin tavoitteisiin sekä teemoihin kytkeytyneet ilmaisut ja niistä johdetut 

sisällönanalyysin vaiheet on esitelty alla taulukossa 2.   

 

Taulukko 2. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa nousseita esimerkkejä kotitalousopetuksen 

yhtenäisistä teemoista ja tavoitteista. 

 
Pelkistetty ilmaus  Alaluokka Yläluokka 

”Lautasmallia pitäis yrittää koostaa niin täällä, kuin 

ruokalassakin” 

 

”Kuinka paljon hän ottaa ravitsevaa lautasmallin mu-

kaista ruokaa” 

 

Lautasmallin mukainen 

syöminen 

 

Terveelliset ruokai-

lutottumukset 

”No ainakin ravitsemus ja ravitsemuskasvatus” Ravitsemuskasvatus 

”Varmasti se ekologisuus ja siihen liittyen hävikin 

välttäminen” 

 

”Tietysti kannustetaan ottamaan sitä ruokaa, minkä 

verran jaksaa syödä. Se hävikin ennaltaehkäisy” 

 

”Lautashävikki. Mitä jää tähteeksi, voi olla suurta” 

 

”Sitten nämä hävikkijutut, niin tuota tiedostaa, että 

ottaa sen verran, kun syö” 

 

 

 

 

 

 

Hävikin vähentäminen 

 

Kestävän kehityk-

sen huomioiminen 

osana ruokailua 

”No ainakin meillä on toi kasvisruoka nostanut pää-

tään” 

 

”Et kyl se näköjään ihan se pyrkimys on tolla ihan 

kouluruokailunkin tasolla siihen vastuullisuuteen ja 

tämmöseen niinku kasvispainotteisuuteen” 

 

 

Kasvispainotteisuuden 

lisäämine 

”Satokausi ja vuoden kierto huomioidaan” 

 

”Vuoden kierto näkyy ruokalassakin, teemapäivissä 

ja semmoisissa” 

Kausituotteiden ja vuo-

den kiertokulun huomi-

oiminen 

 

Ruokakulttuurit 

”Onhan meidän koulussa aika kansainvälistä ruokaa. 

Nostetaan esille myös muita ruokakulttuureja” 

 

Kansainvälinen ruoka 

”Sitten ne hyvät pöytätavat ja käytöstavat” 

 

”No just käytiin seiskojen kanssa hyviä pöytätapoja 

läpi niin kylhän ne tulee sit käytännössä ehdottomasti 

kiitoksen sanomiset ja muut siellä ruokailussakin” 

 

 

Hyvien pöytä- ja ruokai-

lutapojen harjoittelemi-

nen 

 

 

Yhteistyö- ja vuoro-

vaikutustaitojen ke-

hittyminen 

”Semmoinen toisten huomioonottaminen” 

 

”Varmaan tämä T9 yhteistyö. Ohjata toimimaan hy-

vien tapojen mukaisesti” 

 

”Tossa on toikin noi vuorovaikutustaidot niin ihan 

tietysti et siel keskustellaan” 

 

 

 

 

Ryhmässä toimiminen 

”Jos ajatellaan kouluruokailua, niin sehän on yhtä-

lailla tämmöinen hyvin toiminnallinen vaihe koulu-

päivässä” 

 

Toiminnallisuus 
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”Myös, että tietää, mitä ne ruoka-aineet ja raaka-ai-

neet on” 

 

”Tiedonhallinta siitä raaka-aineiden sisällöstä” 

 

Raaka-aineiden tunnis-

taminen 

 

Tiedonhallintataito-

jen kehittyminen 

”Sitten onhan tuolla paljon symboleja, et mikä on 

vege tai munaton” 

Erilaisten erityisruoka-

valioiden tunnistaminen 

ja hahmottaminen 

”No tuolla on toi hygienia T5. Ohjata oppilasta toimi-

maan hygieenisesti ja turvallisesti” 

 

Hygieeninen ja turvallinen ruokailu 

 

Saadakseni vastauksen toiseen tutkimuskysymykseeni koskien kouluruokailuun liittyvän 

ruokakasvatuksen toteuttamista osana kotitalousopetusta, toteutin teorialähtöisen sisäl-

lönanalyysin. Tässä tutkimuksessa teorialähtöisen sisällönanalyysin pohjana on ruokata-

jun kolmitasoinen käsitejärjestelmä. Tavoitteenani oli luokitella kotitalousopettajien nä-

kemyksiä kouluruokailun teemojen käyttämisestä osana kotitalousopetusta niin, että nä-

kemykset jakaantuisivat ruokatajun kolmelle tasolle: oppilaan ymmärryksen tukeminen, 

käytännönläheiset sovellukset sekä toimintatapojen uudelleenmäärittely ja muutos.  

 

Toteutin teorialähtöisen analyysin kahdessa vaiheessa. Tavoitteenani oli kartoittaa sekä 

yhteistyön esteitä että mahdollisuuksia kouluruokailun teemojen hyödyntämisessä osana 

kotitalousopetusta. Teorialähtöinen sisällönanalyysi aloitetaan muodostamalla analyysi-

runko. Tässä tutkimuksessa käytetään strukturoitua analyysirunkoa, eli aineistosta kerä-

tään vain siihen sopivia asioita. Analyysirungon sisälle muodostetaan aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin tapaan käytettävään käsitejärjestelmään sopivia kategorioita. (Tuomi ja 

Sarajärvi, 2009, s. 113– 114.) Analyysirunkona käytän ruokatajun kolmitasoista mallia, 

jossa ruokatajun käsitteen kolme tasoa muodostavat kolme yläluokkaa: 1) Oppilaan ym-

märryksen tukeminen, 2) Käytännönläheiset sovellukset ja 3) Toimintatapojen uudelleen-

määrittely ja muutos. Myös teorialähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on pel-

kistäminen, jossa aineistosta etsitään analyysirunkoon sopivia ilmiöitä. Teorialähtöisessä 

sisällönanalyysissä tutkija voi aloittaa ilmiöiden sijoittamisen analyysirungossa joko ala-

luokkiin tai yläluokkiin sopiviksi. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 114.) Aloitin luokittelun 

etsimällä aineistosta yläluokkiin sopivia ilmauksia ja merkitsin ne värikoodeilla, aivan 

kuten aiemmin toteuttamassani aineistolähtöisessä analyysissa. Merkitsin eri yläluokkiin 

sopivat ilmaukset eri väreillä. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa päättelyketju etenee 

yleisestä yksityiseen, sillä analyysin tukena toimii aikaisemman tutkimuksen perusteella 

määritetty käsitejärjestelmä (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 115). Etenin siis analyysissa 

niin, että muodostin värikoodatuista alkuperäisilmauksista pelkistettyjä ilmauksia ja 
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sijoitin ne sopivan yläluokan kohdalle. Pelkistettyjen ilmausten perusteella muodostin 

kymmenen ruokatajun tasoille sijoiteltua alaluokkaa, jotka esitetään taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa nousseita esimerkkejä kouluruokailun koe-

tuista mahdollisuuksista kotitalousopetuksessa. 

 
Yläluokka Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Oppilaiden 

ymmärryk-

sen tukemi-

nen 

 

Ruokapalveluhenkilöstön haastatteleminen 

7-luokkalaisten tutustumiskäynnit koulun keittiöön 

TET-jakso keittiössä  

Avustajana ruokalassa 

Kouluruokailukyselyt 

Kouluruokailun testiryhmä/maisteluryhmä 

 

Omakohtaisuuden ko-

kemuksen lisääminen 

 

Epäkohtien havainnointi kuvaamalla 

Omat/kavereiden ruokailun havainnointi 

Tietoiskut 

 

 

Arkisen toiminnon te-

keminen näkyväksi 

 

Kouluruokailusta puhuminen muiden asioiden lomassa 

Kouluruoan syömiseen kannustaminen 

 

Positiivinen asenne-

kasvatus kouluruokai-

lusta 

Käytännön-

läheiset so-

vellukset 

 

Tehtävät kouluruoan historiasta 

Kouluruoka globaalin ajattelun ruokakulttuuritehtävissä  

Hävikin punnitseminen ja siitä keskusteleminen 

Hävikkiseurannan tekeminen suhteessa eri ruokalajeihin 

 

 

Keskustelutehtävät 

 

Hävikkibattleen osallistuminen  

Kampanjoiden tekeminen kouluruokatulosten pohjalta 

Ruokaraadin/kouluruoka-agenttien toiminta 

Testiryhmätoiminta/uusien ruokien testaaminen 

Vihreän lipun vaatimusten huomioiminen 

 

 

Projekteihin ja tapah-

tumiin osallistuminen 

 

Etäkoulun aikana aterian valmistaminen tai tuunaaminen kou-

luruokapaketin antimista  

 

 

Etätehtävät 

 

Lautasmallijulisteiden tekeminen ruokalaan  

Käytösohjeiden laatiminen ruokalaan  

Palautteen laatiminen ruokapalveluille ruoan laadusta 

 

 

Ohjeiden ja palauttei-

den laatimisella vai-

kuttaminen 

Toimintata-

pojen uudel-

leenmäärit-

tely ja muu-

tos 

 

Ruokapalveluiden henkilökunta kokouksissa 

Ruokapalveluiden halu kehittää toimintaa 

”Koko koulu kasvattaa” 

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 

Huoltajille osoitetut kyselyt 

Yhteisölliset aamupalat 

Oppilaskunta mukana kehittämistyössä  

Kouluruokaraati 

 

Toiminnan laajenta-

minen koko kouluyh-

teisöön 



 

 

27 

 

 

Rehtorin myönteisyys kehittämistyötä kohtaan 

Opettajien syöminen kouluruokailussa 

Vastuun jakaminen muillekin aineenopettajille 

Huomion saaminen kilpailevilta projekteilta  

 

 

Koulun toimintakult-

tuuri 

 

 

Videot sosiaalisessa mediassa 

Aamunavaukset projekteista 

 

Kouluruokailutyön 

tekeminen näkyväksi 

 

 

 

Täydensin analyysia ruokatajun käsitteeseen kytkeytyvän jännitteiden jäsennyksen 

kautta, jota on kehitelty ajankohtaisessa ruokatajuun ja pragmatismiin nojaavassa tutki-

muksessa (Janhonen ja Elkjaer, 2021). Käytän jännitteen sijaan käsitettä este kuvaamaan 

niitä haasteita, joita kotitalousopettajat kokivat kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalous-

opetuksen toteuttamisessa. Tässä tutkimuksessa jännitteiden määritelmää hyödynnetään 

analyysiin siitä, mitä esteitä kotitalousopettajat kokivat kouluruokailuun liittyvän kestä-

vän ruokakasvatuksen toteuttamiselle osana kotitalousopetusta. Tutkimuskysymykseen 

2b vastatakseni ja kuvatakseni yksityiskohtaisemmin näitä kotitalousopettajien kokemia 

esteitä, hyödynsin analyysirunkona tätä ajankohtaisen ruokatajuun ja pragmatismiin no-

jaavan tutkimuksen tuloksena syntynyttä jännitteiden jakoa. Janhosen ja Elkjaerin (2021) 

mukaan jännitteet jakautuvat seuraavasti: a) systeemiset, b) institutionaaliset, c) henkilöi-

den väliset ja d) henkilöiden sisäiset. Näistä muodostuivat analyysirungon neljä yläluok-

kaa, joille pyrin jaottelemaan kotitalousopettajien kokemia esteitä. Systeemisiä jännitteitä 

aiheuttavat kouluyhteisön ulkopuoliset asiat, kun taas institutionaalisiin jännitteisiin voi-

daan lukea kouluyhteisön sisäiset, yhteistyötä jarruttavat tekijät. Interpersonaalisia jän-

nitteitä aiheuttavat ihmisten väliset ristiriidat. Intrapersonaaliset jännitteet liittyvät henki-

lökohtaisiin kokemuksiin esimerkiksi omasta epäpätevyydestä kyseisellä osa-alueella tai 

kiinnostuksen puutteesta. (Janhonen ja Elkjaer, 2021.) Muodostin värikoodatuista alku-

peräisilmauksista pelkistettyjä ilmauksia sopivien yläluokkien alle, joita yhdistelin edel-

leen taulukossa 4 näkyviksi yhdeksäksi alaluokaksi (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 115). 

Tämän jälkeen muodostin alaluokista yhteyksiä suhteessa ruokatajun kolmeen tasoon.  

 

Tämän luvun 5 aikana kuvaamani asiat ovat vasta analyysin ja sen vaiheiden esittelyä. 

Seuraavaksi luvussa 6 tulen tekemään nyt esitetyn analyysin pohjalta tulkintoja ja esitte-

lemään tutkimuksen tuloksia. Tulosluku jäsentyy samassa järjestyksessä, kuin 



 

 

28 

analyysikin eteni. Ensin esitän tulkintoja kotitalousopettajien näkemyksistä kouluruokai-

lun ja kotitalousopetuksen yhteisistä teemoista ja tavoitteista tekemäni aineistolähtöisen 

analyysin pohjalta (taulukko 2). Seuraavaksi etenen teorialähtöisen analyysin pohjalta 

tehtyihin tulkintoihin koskien ruokatajun tasoille jäsentyneiden kouluruokailuun kytkey-

tyvän kotitalousopetuksen mahdollisuuksia (taulukko 3). Lopuksi esitän vielä tulkintojani 

jännitteiden aiheuttamista kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen toteuttami-

sen esteistä teorialähtöisen analyysin pohjalta (taulukko 4).  

 

Taulukko 4. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa nousseita esimerkkejä koetuista esteistä koulu-

ruokailuteemojen hyödyntämisestä. 

 
Yläluokka Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yhteys ruokata-

juun 

Systeeminen Pakollisen kotitalousopetuksen joustamatto-

mat sisällöt 

  

Opetusta ja kouluruokailua ohjaavat doku-

mentit 

 

 

OPS ja koulu-

ruokailusuositus 

 

Kaikilla tasoilla 

Koulujen omien keittiöiden muuttuminen kes-

kuskeittiöiksi 

 

Ruokapalveluiden pienet henkilöstöresurssit 

 

Ruokapalveluiden tarkat palvelusopimukset 

 

Tiukat hygieniavaatimukset 

 

 

Ruokapalvelui-

den toiminta 

 

Oppilaiden ym-

märryksen tuke-

minen, käytän-

nönläheiset so-

vellukset 

Institutionaali-

nen 

Lyhyet ruokailuajat 

 

Yhteistyöfoorumin puute 

 

Suunnitteluun käytettävän ajan vähyys  

 

 

Aikarajoitteet 

 

Kaikilla tasoilla 

Kehittämistyöstä ei makseta palkkaa 

 

Koulukohtainen opetussuunnitelma 

• Muiden kehitystehtävien/hankkeiden 

saama huomio 

• Kotitalousopetuksen pienet tuntire-

surssit valinnaisissa 

 

 

Koulun paino-

pisteet opetuk-

sessa 

 

Käytännönlähei-

set sovellukset, 

toimintatapojen 

uudelleenmää-

rittely ja muutos 

Interpersoonal-

linen 

Oppilaiden kiinnostuksen puute 

 

Oppilaiden huono asenne kouluruokailua 

kohtaan 

 

 

Oppilaiden käy-

tös 

 

Kaikilla tasoilla 

Erimielisyydet 

• ”Kouluruokailu kuuluu kotitalous-

opettajille” 

• Kouluruokailun arvostus 

 

Muiden aineiden opettajien motivaation puute 

 

Muiden opetta-

jien toiminta 

 

Käytännönlähei-

set sovellukset, 

toimintatapojen 

uudelleenmää-

rittely ja muutos 
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Ristiriidat 

 

Intrapersoonal-

linen 

Kouluruoan ja kotitalousopetuksen kokemi-

nen liian erillisiksi 

• Erilaisten sisältöjen kokeminen tär-

keäksi 

• Kouluruokateemoille ei koeta tar-

vetta  

 

Oma näkemys 

kotitalousope-

tuksen sisäl-

löistä 

 

Kaikilla tasoilla 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia yhtäläisyyksiä kotitalousopettajat kokivat kou-

luruokailun ja kotitalouden oppiaineen teemoissa ja tavoitteissa. Lisäksi tutkittiin sitä, 

millaisia kouluruokailuun kytkeytyviä kotitalousopetuksen toteutustapoja opettajat piti-

vät mahdollisina sekä sitä, millaiset asiat estävät kouluruokailuun kytkeytyvän opetuksen 

toteuttamista. Tässä luvussa raportoin aiemmin kuvatun analyysini tuloksia tutkimusky-

symyksittäin.  

 

 

6.1 Kotitalouden oppiaineen ja kouluruokailun yhteiset teemat ja ta-

voitteet  
 

 

Tutkimuskysymykseen 1 vastaamiseksi kysyin tutkittavilta, millaiset teemat ja tavoitteet 

yhdistävät heidän mielestään kotitalouden oppiainetta ja kouluruokailua. Käytin haastat-

teluosion tukena liitteenä 2 olevaa taulukkoa 6  kotitalouden opetuksen tavoitteista vuo-

siluokilla 7-9 (POPS, 2014, s. 438). Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kotitalous-

opettajien näkemyksen mukaan kouluruokailussa ja kotitalouden oppiaineessa on useita 

yhteisiä teemoja ja tavoitteita. Varsinkin yksi tutkittavista näki kouluruokailussa ja koti-

talousopetuksessa erittäin paljon yhteneväisyyksiä. 

 

”Ja siinä on loppujen lopuksi hyvin yhtenäinen tavoitepaletti. Oppilaan pitää olla 

itse se aktiivinen toimija, vaikka häntä ohjataan ja vaikka häntä tuetaan, niin op-

pilas on kuitenkin nykyään loppujen lopuksi se, joka ottaa ruuan ja syö.” (H1)  

 

Kuten tutkittava totesi lainauksen mukaan, molempien luonne on samankaltainen sillä 

sekä ruokailu, että kotitalouden tunti ovat toiminnallisia vaiheita koulupäivässä, joissa 

korostuu oppilaan oma aktiivinen toimijuus. Eli parhaimmillaan kouluruokailulla on 

mahdollisuus toimia samanlaisena oppimisympäristönä, kuin kotitalouden oppitunnit.  

Lähes jokaisessa haastattelussa ensimmäisinä yhdistävinä teemoina mainittiin luonnolli-

sesti ruoka ja syöminen.  
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”Sitte, jos ajatellaan et on vielä mahdollista päästä suunnittelemaan ruokalistaa 

tai ainakin tuntea, että saa vaikuttaa ruokalistaan niin silloin siitä tulee omakoh-

tainen toiminnallinen kokonaisuus siitä ruokailusta.” (H1)  

 

Kuten yllä olevassa lainauksessa todetaan, kouluruokailu on mahdollista kokea omakoh-

taisena elämyksenä, mikäli oppilas kokee pystyvänsä jollain tavalla vaikuttamaan syötä-

vään ruokaan. Yleensä kotitalouden oppitunnilla oppilas on aktiivinen toimija, joka pys-

tyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan syötävään ruokaan. Tutkittava kuvaili, että par-

haimmassa tapauksessa kotitalousopetusta ja kouluruokailua yhdistää tämä omakohtai-

nen kokemus ruokailusta, jos oppilaille annetaan vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi 

koskien ruokalistaa.  Hänen mukaansa tunne omasta vaikuttamismahdollisuudesta lisää 

motivaatiota oppia ruokailuun liittyviä asioita.   

 

Kysyessäni tarkempaa kuvailua siitä, millaisia yhteisiä tavoitteita juuri näihin teemoihin 

liittyy, keskustelu kääntyi lähes poikkeuksetta terveellisiin ruokailutottumuksiin. Tähän 

liittyen osa opettajista mainitsi lautasmallin hahmottamisen sekä sen mukaisen annoksen 

koostamisen harjoittelemisen käytännössä olevan sekä kouluruokailun että kotitalousope-

tuksen tärkeä ruokakasvatuksellinen tehtävä. Yhden opettajan näkemyksen mukaan yh-

distävänä tekijänä on se, että kouluruokailu ja kotitalouden oppiaine ovat tärkeimmät te-

kijät koulussa tapahtuvassa ravitsemuskasvatuksessa. 

 

”Sitten nämä hävikkijutut niin tuota tiedostaa ja ymmärtää sen, että ottaa sen 

verran kun syö.” 

 

Pyytäessäni tutkittavia pohtimaan erityisesti kouluruokailun ja kotitalousopetuksen yh-

teisiä kestävyystavoitteita, ainakin näin spontaanissa haastattelutilanteessa nousi esille 

melko kapea-alaisia pohdintoja siitä, millaiset asiat liittyvät kestävyyteen. Jokaisessa 

haastattelussa mainittiin esimerkiksi hävikin vähentäminen yhtenä yhteisenä kestävyy-

teen liittyvänä tavoitteena. Kotitalousopettajien mukaan sekä kouluruokailussa, että koti-

talousopetuksen tunneilla tehdään paljon työtä lautashävikin vähentämiseksi, eli kannus-

tetaan oppilaita ottamaan vain sen verran ruokaa lautaselle, kuin jaksaa varmasti syödä. 

Kuten ylläolevassa lainauksessa todetaan, hävikin vähentämisessä on tärkeää lisätä oppi-

laiden tietoisuutta ja ymmärrystä itselle sopivasta ruokamäärästä. Tutkittavien mukaan 

oppilaiden omaa harkintakykyä harjoitellaan kotitalouden oppitunneilla niin, että he 
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saavat itse valita nälän mukaan, kuinka suuria annoksia valmistavat. Tämä lisää oppilai-

den hahmotuskykyä myös kouluruokailussa sopivan annoksen ottamisessa.  Kouluruo-

kailua ja kotitalousopetusta yhdistävistä kestävyysteemoista keskustellessa, opettajat nos-

tivat myös esiin kasvispainotteiseen ruokavalioon kannustamisen. Lähes kaikki opetta-

jista pitivät tätä positiivisena ja vastuullisena tekona, että kouluruokailussa ja kotitalous-

opetuksessa siirrytään kasvispainotteisempaan ruokailuun ja tarjotaan oppilaille maistu-

via kasviruokakokemuksia. Kuitenkin yhdessä haastattelussa kotitalousopettajien näke-

mys kasvispainotteisuuteen oli ristiriitainen. Opettajat pitivät kouluruokailun kasvisruo-

kaa hyvänä asiana, mutta kuten alla olevasta lainauksesta huomataan, opettajat kantoivat 

huolta kotitalousopetukseen sisältyvien tärkeiden taitojen, kuten lihan käsittelytaitojen 

hiipumisesta.  

 

”Joo, ja ehkä vielä se, et me ollaan sitä mieltä, et monipuolisuus. Et ei voida 

niinku täs kotitaloudessa vetää mitään kasvislinjaa ja semmosta pelkästään. Että 

kyllä meidän pitää käydä lihoja läpi ja kaikkee. Et tää on se missä niinku harjo-

tellaan ja jokainen tekee sit kotonaan ja omassa keittiössään ne valinnat.”(H4) 

 

Muutama opettajista nosti esiin myös kouluruokailun ja kotitalousopetuksen yhteiset ta-

voitteet tapakasvattajina. Sekä ruokalassa että kotitalousluokassa on syytä kiinnittää huo-

mioita hyviin pöytätapoihin ja kohteliaaseen käytökseen. Näiden lisäksi opettajien näke-

myksen mukaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen on mahdollista molem-

missa ympäristöissä, sillä niin ruokalassa kuin kotitalousluokassakin toimitaan yhdessä 

muiden oppilaiden kanssa ja harjoitellaan toisten huomioimista. Kouluruokailu mielle-

tään usein hengähdyshetkeksi koulupäivän lomassa ja koetaan irralliseksi varsinaisesta 

opetuksesta.  Mutta, kuten alla olevassa lainauksessa yksi tutkittavista toteaa, kouluruo-

kailu on sosiaalinen tilanne, joka mahdollistaa oppitunneilla opittujen asioiden siirtämi-

sen käytäntöön jo koulupäivän aikana.  

 

”Ja onhan se myös sellanen sosiaalinen tilanne, et kotitaloudessa harjotellaan 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja niin kyllä ma ajattelen, että kouluruokailu on 

paikka harjoitella niitä myös.” (H5) 

 

Samanlaisiin teemoihin kytkeytyvistä tiedonhallintataidoista tutkittavat mainitsivat eri-

laisten raaka-aineiden ja ruokien tunnistamisen sekä symbolien hahmottamisen. 
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Symbolien hahmottamisesta maininnut opettaja viittasi erityisruokavalioita koskeviin 

symboleihin, kuten gluteenittomasta tai vegaanisesta ruoasta kertovien symbolien tunnis-

tamiseen. Raaka-aineiden ja ruokien tunnistamisesta keskustelleet opettajat tarkoittivat 

tällä yhteydellä sitä, että kouluruokailussa ja kotitalousopetuksessa on mahdollista oppia 

tunnistamaan ulkonäön, hajun tai maun perusteella erilaisia raaka-aineita ja ruokia. Tähän 

liittyy melko läheisesti yhdessä haastattelussa keskusteluun noussut kansainvälinen 

ruoka. Opettajat pitivät positiivisena sitä, että kotitalousopetuksen lisäksi heidän koulunsa 

ruokala on alkanut tarjoilla eri maiden ruokakulttuureihin pohjautuvia ruokia. Kouluruo-

kailua ja kotitalousopetusta yhdistää siis ruokakulttuurien esitteleminen ja erilaisiin ma-

kuihin tutustuttaminen.  

 

 

6.2 Kouluruokailun teemojen hyödyntämisen mahdollisuudet 

 

Tutkimuskysymykseen 2 vastaamiseksi jaottelin aineiston jo analyysivaiheessa mahdol-

lisuuksiin (taulukko 3) ja esteisiin (taulukko 4). Tässä kappaleessa tulen esittämään vas-

tauksia siihen, millaisia mahdollisuuksia tutkittavien näkemyksen mukaan kouluruokai-

lun teemojen hyödyntämisessä on osana kotitalousopetusta. Tutkin myös sitä, millaisia 

toteutustapoja kotitalousopettajat pitivät mahdollisina kouluruokailuun kytkeytyvässä 

kotitalousopetuksessa. Tarkastelen opettajien kokemia mahdollisuuksia suhteessa ruoka-

tajun kolmitasomalliin niin, että tulen esittämään tutkittavien näkemyksiä jaoteltuna op-

pilaiden ymmärryksen tukemisen, käytännönläheisten sovellusten sekä toimintatapojen 

uudelleenmäärittelyn ja muutoksen tasoille.  

 

 

6.2.1 Oppilaiden ymmärryksen tukemisen mahdollisuudet 

 

 

Tutkittavat pitivät kouluruokailuun kytkeytyvän oppilaiden ymmärryksen tukemisen 

mahdollisuuksina omakohtaisuuden lisäämistä, arkisen toiminnon tekemistä näkyväksi 

sekä kouluruokailuun liittyvää positiivista asennekasvatusta.  Kuviossa 2 (liite 3) esiinty-

vistä oppilaiden ymmärrystä lisäävistä tehtävistä erityisesti ruokapalveluhenkilöstön 

haastattelemista pidettiin pääsääntöisesti hyvänä ja oppilaiden tietämystä laajentavana 

kokemuksena. Lisäksi kahdessa haastattelussa nostettiin esille myös ruokalassa toteutet-

tavat TET-jaksot, joihin jokainen 7-luokkalainen osallistuu vuorollaan.  
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”Ja meillä itse asiassa seiskaluokkalaiset käyvät tetissä, ne käy päivän tetissä 

ruokalassa, jolloin heille tulee myös se ruokalan toiminnan tausta, taikka toimin-

nan puoli näkyville ja tietoisuuteen ja sitten taas laajenee se oma näkemys siitä 

kouluruokailusta tai –ruokalatoiminnasta kokonaisuutena.”(H2)  

 

Kuten lainauksessakin todetaan, näillä tutustumispäivillä pyritään laajentamaan oppilai-

den ymmärrystä kouluruokailun toiminnasta. 7-luokkalaisten tutustumisjaksoista mainin-

neet opettajat korostivat kouluruokailutoiminnan läpinäkyvyyden tärkeyttä. Oppilaiden 

tiedostaessa miten ja mistä ruoka tulee, siitä tulee helpommin lähestyttävämpää, minkä 

toivotaan lisäävän kouluruoan arvostusta.  Jokaisessa haastattelussa mainittiin koulu-

ruoan arvostus jollain tasolla. Haastateltavien kotitalousopettajien näkemyksen mukaan 

oppilaiden ymmärryksen tukeminen lähtee juuri siitä, että oppilaat arvostavat kouluruo-

kaa, kokevat sen itselleen tärkeäksi asiaksi ja ovat kiinnostuneita vaikuttamaan paremman 

kouluruokailun puolesta. Haastatteluissa nousi esille ajatuksia siitä, että ymmärryksen tu-

kemisessa tärkeää on luoda oppilaille omakohtaisia kokemuksia ja tukea heidän vaikut-

tamismahdollisuuksiaan kouluruokailun kehittämistyössä. Lähes kaikki tutkittavista oli-

vat sitä mieltä, että kouluruokailua koskevat kyselyt ovat hyvä keino lisätä oppilaiden 

vaikuttamismahdollisuuksia. Näihin positiivisesti suhtautuvat opettajat kertoivat, että 

kouluruokailuun oli saatu oppilaiden toivomia muutoksia näiden kyselyiden pohjalta. 

Kahdessa haastattelussa tuotiin esille myös testiryhmät ja makuraadit, joissa oppilaat oli-

vat saaneet vaikuttaa ruokalistaan testaamalla ja arvioimalla uusia ruokalajeja.  

 

Kouluruokailu nähdään hyvin arkisena osana koulupäivää, joka voidaan kokea kiireisenä, 

jopa suorituksena, mistä tulee selvitä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Ymmärryksen 

tukemisen näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää pysähtyä miettimään, jotta ruokailuhet-

kestä voitaisiin oppia jotakin. Haastatteluissa nousi esille toteuttamistapoja ymmärryksen 

tukemisesta, joilla pyritään pysähtymään hetkeksi ja tekemään kouluruokailua näkyväksi. 

Opettajat pitivät tukimateriaalissa (liite 3) esitettyä ideaa kouluruokailutilanteen havain-

noinnista hyvänä toteutustapana. Kaikkien opettajien mielestä oman ja kavereiden ruo-

kailun havainnointi voisi lisätä ymmärrystä ja auttaa oppilaita pohtimaan kriittisesti omaa 

tai muiden ruokailutilannetta useasta eri näkökulmasta. Yksi tutkittavista kertoi toteutta-

neensa havainnointia niin, että oppilaat havainnoivat ruokailun epäkohtia kuvaamalla. 
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Näiden kuvien tarkastelu auttaa ruokailun ruokailutilanteen tarkastelua myös jälkikäteen 

sekä kiinnittämään huomiota asioihin, jotka kiireessä jäisivät helposti huomaamatta. 

 

”Melkeen aina tulee puhetta jonkun opetusryhmän kanssa jostain et mitä on tä-

nään ruokana ja sit siitä et miten asennoituu kouluruokaan. Et semmonen asen-

nekasvatus kuuluu mun mielestä ihan läpäsyperiaatteena kotitalousopetukseen. 

Et puhutaan positiivisessa hengessä kouluruokailusta, kouluruokailun merkityk-

sestä.” (H6) 

 

Kuten yllä olevassa lainauksessa, opettajat kokivat, ettei oppilaiden kouluruokailuun liit-

tyvän ymmärryksen lisääminen vaadi aina paljoa. Jo pelkästään kouluruokailun tuominen 

osaksi keskustelua mahdollistaa oppilaiden ymmärryksen laajentamisen. Kaikki haastat-

teluihin osallistuneet kotitalousopettajat pitivätkin tärkeänä tehtävänään ylläpitää positii-

vista keskustelua koskien kouluruokailua. Jotkut opettajista pitivät kouluruokailusta kes-

kustelemista riittävänä toimintatapana oppilaiden ymmärryksen tukemisessa. Yhdessä 

haastattelussa opettajat kantoivat erityistä huolta niistä oppilaista, jotka eivät osallistu 

kouluruokailuun ollenkaan. Heidän näkemyksensä mukaan näiden oppilaiden ymmär-

rystä kouluruokailusta voitaisiin lisätä jo sillä, että heitä kannustettaisiin osallistumaan 

kouluruokailuun päivittäin.  

 

 

6.2.2 Käytännönläheisten sovellusten mahdollisuudet 

 

 

Ruokatajun toiselle tasolle sijoittuvien, eli käytännönläheisten sovellusten toteutusta-

voista keskustelutehtävät, erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin osallistuminen sekä oh-

jeiden ja palautteiden laatiminen saivat haastatteluun osallistuneilta kotitalousopettajilta 

kannatusta. Näiden lisäksi yhdessä haastattelussa opettajat kertoivat kehitelleensä koulu-

ruokailuun kytkeytyvän etätehtävän keväällä 2021, kun yläkoululaiset olivat etäopetuk-

sessa. Etätehtävässä tuli valmistaa tai tuunata etäkoululaisille jaetun ruokapaketin ainek-

sista itselleen lounas ja kuvata se.  

 

Lähes jokainen tutkittavista kertoi toteuttaneensa erilaisia kouluruokailuun kytkeytyviä 

keskustelutehtäviä osana kotitalousopetusta. Kahdessa haastattelussa opettajat nostivat 

esille kouluruoan historiaa koskevat tehtävät. He kokivat tällaisten tehtävien olevat 
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erityisen antoisia silloin, kun oppilaat tekevät itse tiedonhakua ja sen jälkeen keskustellen 

vertaillaan kouluruokailua nykyään ja ennen.  

 

”Mutta tästä varmasti saisi, jos ottaisi tehtäväkseen oikein niin, että kävisi kyse-

lemässä vaikka useamman viikon ajalta ruokalasta jotakin faktaa, että no monta 

kiloa on tullut ruokahävikkiä ja miten se vaihtelee päivittäin ja miten se ollut 

vaikka siellä niinku ruokalistaan nähden. Että tästä saisi niinku kotitalouteen hy-

viä tehtäviä.”(H10)  

 

Yllä olevan lainauksen mukaisesti tutkittavien ensimmäiset ideat tukimateriaalissa (liite 

3) mainituista käytännön hävikkitehtävistä liittyivät hävikin punnitsemiseen ruokalassa. 

Tutkittavien näkemyksen mukaan lukujen tarkastelu konkretisoi oppilaille hävikin todel-

lista määrää. Kuten lainauksessakin todetaan, lisäideana kotitalousopettajat ehdottivat hä-

vikin tarkastelua eri ruokalajeihin nähden. Muutama tutkittava kertoi ruokalassa toteute-

tun hävikin punnitsemisen olleen heillä jo käytössä. Kyseiset opettajat pitivät tähän so-

vellukseen liittyen keskustelua tärkeänä osana, ettei punnitseminen jää vain asiayhtey-

destä irralliseksi lukujen tarkasteluksi. He kuitenkin totesivat, että uskovat punnitsemi-

sella olevan positiivisia vaikutuksia hävikin vähentämisessä.  

 

”Mut semmonen kasvisruoka-aiheinen kilpailu, missä oppilaat on köksän tunnilla 

kehittäny niitä ohjeita, me ollaan kokeiltu ja sitten ne on päässy eteenpäin cate-

ringiin.  Siellä niitä on  arvioitu ja niistä on päässyt jatkoon muutamat ja sitten 

ne on valmistettu ja voittajat julistettu.” (H6)  

 

Käytännönläheisistä sovelluksista keskustellessa, jokaisessa haastattelussa mainittiin yllä 

olevan lainauksen mukaisesti erilaiset kouluruokailuun ja kotitalousopetukseen kytkey-

tyvät projektit, tapahtumat tai kilpailut. Lainauksen opettaja kertoi kasvisruoka-aiheisen 

kilpailun olleen kaupungin toimesta järjestetty. Lisäksi useampi kotitalousopettaja kertoi 

osallistuneensa Hävikkibattleen oppilaidensa kanssa. Opettajat suhtautuivat positiivisesti 

koulun ulkopuolisten tahojen järjestämiin kilpailuihin ja kampanjoihin, sillä he kuivaili-

vat niiden olevan usein hyvin suunniteltuja, joissa on valmiit materiaalit opettajan käyt-

töön. Yksi opettajista koki myös pelillistämisen ja kilpailuasetelman motivoivan oppi-

laita, minkä takia hän piti kilpailuihin liittyviä oppimistehtäviä onnistuneina. Kaksi opet-

tajaa kertoivat heidän toimivan tällä hetkellä tai toimineen aiemmassa työpaikassaan 
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ruokailun kehittämistoimintaa vetävänä opettajana. Toinen kyseisistä opettajista nimitti 

tällaista kehittämisryhmää kouluruoka-agenttien toiminnaksi, kun taas toisessa koulussa 

tätä nimitettiin ruokaraadiksi.  

 

”Esimerkiksi siinä, jos tehdään kouluruokailukyselyä, tai jos tehdään sellaista, 

öö, niiku me puhutaan niistä kouluruokailuagenteista niin sillä tavalla, et he kat-

soo, kuulee, näkee lapsen ja nuoren silmin sitä, mitä ruokailussa tapahtuu ja sit 

me niissä kokouksissa keskustellaan ja havainnoidaan ilmiöitä, mitkä parhaillaan 

on läsnä.” (H1) 

 

Kouluruoka-agenttien ja ruokaraadin toimintaa vetäneet opettajat kokivat yllä olevan lai-

nauksen mukaisesti, että mukana olevat oppilaat saavat konkreettisia mahdollisuuksia 

vaikuttaa kouluruokailun kehittämistyössä. Kouluruoka-agenttitoiminnasta vastannut ko-

titalousopettaja kertoi, että toiminnassa mukana olevat oppilaat suunnittelevat ja toteutta-

vat itse koulutason kyselyitä ja järjestävät tulosten pohjalta erilaisia kampanjoita. Myös 

muut tutkittavat kertoivat järjestäneensä koulutasolla kampanjoita muun muassa julistei-

den muodossa. Kotitaloustunneilla oppilaat olivat päässeet ideoimaan ja askartelemaan 

lautasmallin mukaiseen syömiseen ja hyviin käytöstapoihin ohjeistavia julisteita, jotka 

aseteltiin ruokalan seinälle. Kolme tutkittavaa mainitsivat myös lempiruokaviikon, jota 

oli ideoitu yhdessä oppilaiden kanssa kouluruokailukyselyn tulosten pohjalta. Kouluta-

solla vaikuttamista oli myös pyritty tekemään yhdessä koulussa laatimalla  ruokapalve-

luille osoitettua palautetta silloin, kun oppilaat eivät olleet täysin tyytyväisiä kouluruo-

kaan.   

 

”Et just tommoset erilaiset toimintamallit niiku meillä on vihreälippukoulu niin 

siihenkin liittyen tehdään paljon semmosta perustyötä, mikä liittyy just tosi paljon 

myös kouluruokailuun. Et sinnekin on niiku tosi helppo tuoda niitä kouluruokailun 

ilmiöitä, vaikka se ei oo kaikille opettajille ollenkaan itsestäänselvyys.” (H1) 

 

Useat koulut ovat mukana erilaisissa sertifikaattiohjelmissa, jotka vaativat jatkuvaa huo-

mion kiinnittämistä määriteltyihin asioihin. Yllä olevassa lainauksessa tutkittava toteaa, 

että osa ympäristöohjelman vaatimuksista jo velvoittaa tiettyjen asioiden seuraamista ja 

käsittelyä. Kolmessa haastattelussa opettajat kertoivat tekevänsä työtä erilaisten ympäris-

tösertifikaattien ylläpitämiseksi. Kaksi opettajaa oli sitä mieltä, että näitä sertifikaatin 
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vaatimia toimia on helppo toteuttaa käytännön sovelluksina kouluruokailuun kytkeyty-

vässä kotitalousopetuksessa oppilaita osallistaen.  

 

 

6.2.3 Toimintatapojen ja uudelleenmäärittelyn mahdollisuudet 

 

 

Toimintatapojen uudelleenmäärittelyn ja muutoksen tukemisen toteutumisessa opettajat 

pitivät ensiarvoisen tärkeänä sitä, että koulun toimintakulttuuri mahdollistaa muutoksen.  

Haastatteluihin osallistuneiden kotitalousopettajien mukaan rehtorin tuki on tärkeää kai-

kissa projekteissa ja kehittämistöissä.  

 

”Kouluhallinto, kyllä rehtorit on ihan väkisin mukana tässä kehittämistyössä. 

Rehtorit tekee yhteistyötä meidän kouluravintolan esimiehen kanssa ja näin. Et 

kylhän väkisin toi kuuluu jo koulun toimintakulttuuriin.” (H5) 

 

Kuten yllä olevassa lainauksessa todetaan, yksi tutkittava mainitsi rehtorin osallistuvan 

jo työnkuvan puolestakin tähän kehittämistyöhön. Hänen mukaansa juuri tämän yhteis-

työn ansiosta hänellä on hyvä keskusteluyhteys sekä rehtorin että ruokapalveluiden hen-

kilökunnan kanssa. Kaikki haastatteluihin osallistuneet kotitalousopettajat kokivat, että 

heidän on helppo lähestyä rehtoria ja rehtori suhtautuu myönteisesti kouluruokailuun ja 

sen kehittämiseen. Koulun toimintakulttuurista puhuttaessa osa opettajista mainitsi myös 

opettajien syömisen merkityksen osana toimintatapojen uudelleenmäärittelyssä ja muu-

toksessa. Muutama tutkittava oli sitä mieltä, että heidän koulussaan toimintatapojen uu-

delleenmäärittelyn ja muutoksen mahdollistaa se, että opettajat käyvät oppilaiden kanssa 

syömässä ja toimivat siellä esimerkkinä. He kokivat, että näin vastuu kouluruokailuun 

liittyvien teemojen opettamisesta jakaantuu tasaisemmin eri aineiden opettajien kanssa. 

Kyseiset haastateltavat pohtivat, että ruokailuun osallistuminen kasvattaa myös opettajien 

ymmärrystä kouluruokailusta, jolloin toimintatapoja on helpompi työstää yhdessä. 

 

”Et se ikään kuin ensiks kokemus ja se kouluruokailun tärkeys pitää saattaa sille 

koko yhteisölle semmoseks yhteiseks tavoitteeks, yhteiseks missioks.” (H1) 

 

Lainauksessa haastateltava pohtii kouluruokailun tavoitteiden saattamisen tärkeyttä koko 

kouluyhteisön tietoon. Haastatteluissa nousi esille kotitalousopettajien jakama ajatus 
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siitä, että toimintatapojen uudelleenmäärittely ja muutos vaatii kouluruokailuteemojen 

nostamisen koko kouluyhteisön yhteiseksi asiaksi. Tätä kuvastaa yhdessä haastattelussa 

esille noussut ”koko koulu kasvattaa” -ajatus. Tällä tutkittava tarkoitti sitä, että kouluruo-

kailun kehittämistyön mahdollisuudet kasvavat silloin, jos ruokakasvatukseen osallistuu 

koko koulun henkilökunta yhteistyössä. Haastatteluissa käyttämässäni tukimateriaalissa 

(liite 3) mainittiin myös huoltajien osallistaminen toimintatapojen uudelleenmäärittelyn 

ja muutoksen tasolla. 

 

”Mun mielestä me ollaan huoltajillekin joskus ruokaraadin kanssa tehty näitä ky-

selyitä ja sitten noissa koulun itsearvioinneissa, niin mun mielestä niissäkin on 

aika ajoin nimenomaa kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä.” (H5)  

 

Kuten lainauksessa todetaan, yhden opettajan näkemyksen mukaan ruokaraadin toimin-

taan kuuluu myös kyselyiden osoittaminen huoltajille. Kyseisen opettajan lisäksi yhdessä 

haastattelussa kotitalousopettajat erikseen mainitsivat, että heidän näkemyksensä mukaan 

myös huoltajien osallistaminen kuuluu toiminnan laajentamiseen koko kouluyhteisöön. 

Kahdessa haastattelussa tutkittavat nostivat esille myös yhteisölliset aamupalat, joita hei-

dän koulussaan on tapana käyttää huoltajien osallistamisessa ja keskustelukanavana ajan-

kohtaisissa aiheissa.  

 

Silloin kun olin erityiskoulussa töissä niin silloin tietyissä kokouksissa ruokala-

henkilökunta oli mukana, eli siinä tuli se semmonen heidän sen hetkinen tilanne 

ja sen hetkiset ajatukset tuota koko henkilöstön tietoon ja vastaavasti sitten toisin 

päin. Ja mun mielestä se oli hirveen hyvä semmonen arvostamisen asia ja yhteis-

työfoorumi. (H2)  

 

Lainauksen mukaisesti yhdessä haastattelussa tutkittavat olivat sitä mieltä, että uudelleen-

määrittelyn ja muutoksen tasolla saavutettaisiin uusia mahdollisuuksia ja voitaisiin luoda 

uudenlaisia toimintatapoja, jos ruokapalveluiden henkilökuntaa osallistuisi samoihin ko-

kouksiin opettajien kanssa. Lisäksi samat tutkittavat pohtivat oppilashuoltoryhmän mah-

dollisuuksia tällaisen yhteistyön rakentamisessa. Heidän mukaansa kouluruokailuteemo-

jen nostaminen osaksi oppilashuoltoryhmän toimintaa, voitaisiin vaikuttaa laajasti koko 

kouluyhteisöön osallistaen koko henkilökuntaa.   

  



 

 

40 

Ruoka-agentti- ja ruokaraatitoimintaa vetäneet opettajat kertoivat toimintatapojen uudel-

leenmäärittelyyn ja muutokseen liittyvän olennaisesti se, että he saisivat yhdessä toimin-

taan osallistuneiden oppilaiden kanssa tuotua toimintaa ja sen saavutuksia näkyväksi 

myös muille koulun oppilaille. Tutkittavat mainitsivat, että aamunavauksia toteutetaan 

silloin, kun ruoka-agenttien tai ruokaraadin toiminnassa on saatu aikaiseksi jotain mer-

kittävää. Heidän näkemyksensä mukaan yhteisillä aamunavauksilla tavoitetaan hyvin 

koko koulun väkeä. Heidän kertomansa mukaan yhteisiä aamunavauksia järjestetään esi-

merkiksi silloin, kun esitellään kouluruokailukyselystä saatuja tuloksia tai kerrotaan jon-

kin ajankohtaisen projektin etenemisestä. Yksi opettajista painotti myös sosiaalisen me-

dian merkitystä ruoka-agenttitoiminnan esittelemisessä, sillä hänen mukaansa aamun-

avaukset eivät enää tavallisesti ole koko koululle yhteisiä. Sosiaalisen median kanavissa 

ja erilaisten videoiden avulla voidaan hänen mukaansa tuoda kouluruokailuun kytkeyty-

vää kehittämistoimintaa helposti koko koulun tietoisuuteen.  

 

 

6.3 Kouluruokailun teemojen hyödyntämisen esteet 

 

Täydentääkseni tutkimuskysymykseen 2 liittyviä vastauksiani, esittelen tässä kappaleessa 

kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen toteuttamisen esteitä. Opettajien koke-

mat esteet olivat jännitteisiä kokemuksia opettamisen haasteista, jotka painottuivat kou-

lun ulkopuolisiin ja sisäisiin rakenteisiin sekä vuorovaikutuksellisiin asioihin. Raportoin 

kotitalousopettajien kokemia esteitä käyttäen ruokatajun käsitteeseen kytkeytyvää jännit-

teiden jäsennystä, sillä esteet jakautuivat Janhosen ja Elkaerin (2021) muotoileman neli-

jakoisen jäsennyksen mukaisesti systeemisistä, institutionaalisista, interpersoonallisista 

ja intrapersoonallisista jännitteistä johtuviksi. Tuon jäsennyksen avulla esille asioita, joita 

haastatteluihin osallistuneet kotitalousopettajat pitivät haasteellisina tai mahdottomina 

kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen toteuttamisessa. Tarkastelen opetta-

jien kokemia esteitä suhteessa ruokatajun kolmitasomalliin niin, että pyrin jaottelemaan 

tutkittavien kokemia esteitä pitäen mielessä oppilaiden ymmärryksen tukemisen, käytän-

nönläheisten sovellusten sekä toimintatapojen uudelleenmäärittelyn ja muutoksen tasot. 

Kotitalousopettajien kokemat esteet olivat moniulotteisia ja saattoivat vaikuttaa yhtä ai-

kaa useammalla kuin yhdellä ruokatajun tasolla, minkä vuoksi luku jäsentyy jännitteiden 

mukaan ruokatajun tasojen sijaan. Janhosen ym. (2018) muotoilema ruokatajun määri-

telmä on muotoutunut Deweyn pragmaattiseen ihmiskäsitykseen pohjautuen, josta 
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johtuen ruokatajuun tähtäävä oppiminen voidaan nähdä kulttuurisesti ja sosiaalisesti vä-

littyneenä (Janhonen, ym., 2018, s. 192). Janhosen ja Elkjaerin (2021) muotoilema jän-

nitteiden jäsennys on syntynyt osana ajankohtaista pragmatismiin ja ruokatajuun nojaava 

tutkimusta, joten sen voidaan olettaa huomioivan kulttuurisesti ja sosiaalisesti välittyneet 

jännitteet, jotka kotitalousopettajien näkemysten mukaisesti estävät tiettyjä kouluruokai-

luun kytkeytyvän kotitalousopetuksen toteutustapoja. 

 

 

6.3.1 Systeemisistä jännitteistä johtuvat esteet 

 

 

Lähes kaikki haastatteluihin osallistuneista kotitalousopettajista kokivat systeemisiä, eli 

kouluyhteisön ulkopuolisten rakenteiden aiheuttamia jännitteitä kouluruokailun teemojen 

hyödyntämisessä osana omaa opetustaan. 

 

”Et kotitalouden opetuksen sisällöt ja kotitalouden kaikille yhteinen opetus seis-

kaluokalla on kuitenkin jotenki semmonen kokonaisuus ja paketti, josta ei raaski 

kauheasti ottaa mitään.” (H1)  

 

Kuten yllä olevassa lainauksessa todetaan, kotitalousopettajat kokivat varsinkin pakolli-

sen kotitalousopetuksen opetussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja teemat niin aikaa vie-

viksi, ettei kouluruokailun teemoja ole juurikaan mahdollista siellä hyödyntää. Haastat-

teluissa ilmeni, että kotitalousopettajat käyttävät mieluummin aikaa käytännön ruoanval-

mistustaitojen perusteisiin kaikille pakollisessa opetuksessa. Lisäksi muutama kotitalous-

opettaja esitti näkemyksensä, jonka mukaan kouluruokailua ja kotitalousopetusta ohjaa-

vat dokumentit eivät velvoita yhteistyön tekemiseen. Perusopetuksen opetussuunnitel-

maan ja kouluruokailusuositukseen liittyvät systeemiset esteet vaikuttavat ruokatajun kai-

killa tasoilla, sillä ne saattavat estää kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen 

toteutumisen täysin. Muut haastatteluissa esille nousseet systeemisistä jännitteistä johtu-

vat esteet liittyivät ruokapalveluiden tuottajiin ja heidän toimintaansa.  

 

”Et must tuntuu, et me ei niiku...Ei oo aikaa eikä resursseja heillä ottaa vastaan 

meiltä sit kovin paljon. Et se on heille sit täysin semmosta ylimäärästä, et meillä-

kin on yks keittäjä ja sit on puolipäiväsenä tai jeesinä toinen.” (H4) 
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Kuten yllä olevassa lainauksessa todetaan, ruokapalveluhenkilökuntaa on liian vähän. 

Koska heidän työnsä on niin kiireistä, yhteistyön tekeminen on haastavaa. Aivan kuten 

lainauksessa todetaan, osa kotitalousopettajista koki, etteivät he edes kehtaa vaivata keit-

tiön henkilökuntaa omilla ideoillaan. Osa haastateltavista kertoi myös, että ruokapalve-

luilla on hyvin tiukat palvelusopimukset, joihin ei kuulu kasvatusvelvollisuutta. Näin ol-

len heidän työaikaansa ei ole laskettu muuhun koulun toimintaan osallistumista. Kotita-

lousopettajat toivat esille ruokapalveluiden toiminnasta nousevia esteitä erityisesti oppi-

laiden ymmärryksen tukemisesta ja käytännönläheisistä sovelluksista keskusteltaessa. 

Heidän mielestään näille ruokatajun tasoille sijoittuvien oppimistehtävien toteuttaminen 

estyy yllä mainittujen ruokapalveluihin liittyvien haasteiden takia.  

 

 

6.3.2 Institutionaalisista jännitteistä johtuvat esteet 

 

 

Suurimmiksi institutionaalisiksi, eli koulun sisäisistä toiminnoista johtuviksi jännitteiksi 

haastateltavat nostivat aikarajoitteet. 

 

”Ja sit mä luulen, että kun meillä on nyt tosi paljon siis oppilaita, että meillä on 

niinku jouduttu porrastamaan sitä ruokailua sen takia, että se ruokala on niin 

pieni ja sitten korona ja kaikki. Se energia mennyt myöskin aika paljon siihen 

niinku ruokailun käytännön järjestämiseen, että kaikki varmasti niinku mahtuu 

sinne ja ehtii käydä syömässä.” (H9) 

 

Yllä olevan lainauksen mukaisesti kotitalousopettajat kantoivat huolta lyhyistä ruokailu-

ajoista ja käytännön järjestelyistä sen helpottamisesti. Kouluruokailun aikarajoitteiden li-

säksi muutama haastateltavista koki yhteistyöfoorumin puutteen esteeksi. Tällä tarkoite-

taan sitä, että ruokapalveluhenkilöstön ja opettajien yhteisille tapaamisille ei ole varattu 

aikaa, minkä vuoksi yhteistyön tekeminen estyy. Osa opettajista koki myös henkilökoh-

taiselle suunnittelulle olevan liian vähän aikaa. Heidän kokemuksensa mukaan kouluruo-

kailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen suunnitteleminen vaatii niin paljon aikaa, ettei 

heidän työaikansa riitä siihen. Aikarajoitteisiin liittyvät esteet vaikuttavat kaikilla ruoka-

tajun tasoilla, sillä kotitalousopettajat kokivat ne niin vahvoina, että oppimistehtävien jär-

jestäminen hankaloituu jokaisella ruokatajun tasolla.  
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”Ja jos rehtorilla ei oo siihen osottaa lisää resurssia, tuntiresurssia, niin siihen-

hän se sitten kaatuu. Et meillä on esimerkiksi Liikkuva koulu nyt tällä hetkellä. Ku 

näitä painotuksia ja kilpailuita on, et semmonen hankehumppa alkaa tää koulu-

maailma olla nykysin.” (H5) 

 

Kuten yllä olevassa lainauksessa haastateltava toteaa, kouluille on osoitettu paljon erilai-

sia hankkeita ja painotuksia, jotka kilpailevat ainakin osittain huomiosta keskenään. Muut 

kotitalousopettajien kokemat institutionaaliset jännitteet liittyvät juuri koulun painotuk-

siin opetuksessa. Osa kotitalousopettajista mainitsi koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan 

liittyen sen, että heidän kokemuksensa mukaan kotitalousopetukselle jaetaan pieniä tun-

tiresursseja valinnaisiin kursseihin tai, että kouluruokailuun liittyviin hankkeisiin ei jää 

aikaa muihin teemoihin keskittyviltä hankkeilta. Kahdessa haastattelussa nostettiin myös 

esille se, ettei kouluissa makseta palkkaa kouluruokailun kehittämistyöstä, vaikka koulu-

ruokailusuosituksen mukaan näin tulisi tehdä. Tällaiset institutionaalisista jännitteistä ai-

heutuneet esteet vaikuttavat eniten käytännönläheisten sovellusten sekä toimintatapojen 

uudelleenmäärittelyn ja muutoksen tasoilla, sillä kyseisillä tasoilla toimiminen vaatisi ke-

hittämistyöstä saatavan korvauksen ja koko kouluyhteisön tuen.  

 

 

6.3.3 Interpersoonallisista jännitteistä johtuvat esteet 

 

 

Interpesoonallisia, eli ihmisten välisistä ristiriidoista johtuvia jännitteitä kotitalousopetta-

jat kokivat sekä oppilaiden että muiden opettajien toimintaan liittyen. Osa opettajista nosti 

esille yläkouluikäisten haastavan iän ja osittain siitä johtuvan kiinnostuksen puutteen. 

Monissa haastatteluissa kotitalousopettajat kantoivat huolta oppilaiden huonosta asen-

teesta koskien kouluruokailua. Haastateltavat kokivat näiden asioiden vaikuttavan kai-

killa ruokatajun tasoilla, sillä heidän mukaansa asenteen tulisi muuttua kouluruokailua 

arvostavaksi ennen, kuin voidaan tehdä kehittämistyötä.  

 

”Tota, siis kyl mä väitän, et meijän koulussa se ongelma on vähän ollu se, et se 

on me köksän maikat. Automaattisesti ajatellaan, et se kuuluu köksän maikoillle 

se kouluruokailun kehittämistyö ainaski.” (H5) 
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Kuten yllä olevassa lainauksessa todetaan, kotitalousopettajat pitävät ongelmallisena sitä, 

että kouluruokailun kehittäminen ja kouluruokailun puolesta puhuminen jää vain heidän 

työkseen. Varsinkin toimintatapojen uudelleenmäärittely vaatisi koko kouluyhteisön 

osallistumisen.  Osa haastateltavista piti harmittavana myös sitä, että kouluruokailun ar-

vostuksen puute näkyy myös opettajien keskuudessa, vaikka koko henkilökunnan tulisi 

toimia esimerkkinä oppilaille.  

 

 

6.3.4 Intrapersoonallisista jännitteistä johtuvat esteet 

 

 

Intrapersoonalliset, eli henkilönsisäiset jännitteet näkyivät haastatteluissa jopa kielteisenä 

asenteena koskien kouluruokailuun kytkeytyvää kotitalousopetusta. Tällaiset jännitteet 

luovat monenlaisia esteitä, sillä intrapersoonallisia jännitteitä kokevat opettajat eivät ol-

leet valmiita edes kokeilemaan omassa työssään liitteessä 3 esittämiäni toteutustapoja.  

 

Mä en ees nää sitä tarvetta, et miks sen yhteistyön pitäis olla sit suurempi. Et onks 

siitä hyötyä? Et miks meijän pitäis sit enemmän enää tehdä mitään? (H3) 

 

Lainauksen mukaisesti osa opettajista ei nähnyt kouluruokailun kanssa tehtävälle yhteis-

työlle tarvetta. He kokivat kouluruokailun ja kotitalousopetuksen niin erillisiksi asioiksi, 

etteivät kokeneet tarvetta kouluruokailun teemojen hyödyntämiselle omassa opetukses-

saan. Henkilön sisäiset esteet vaikuttavat ruokatajun kaikilla tasoilla tapahtuvaan toimin-

taan, koska näitä esteitä kokevat kotitalousopettajat eivät todennäköisesti toteuta koulu-

ruokailuun kytkeytyvää kotitalousopetusta millään ruokatajun tasolla.  

 

 

6.4 Yhteenveto tuloksista  

 

Taulukossa 5 on esitetty tiiviisti työn keskeisiä tuloksia siitä, mihin kotitalousopettajien 

näkemyksen mukaan tulisi kiinnittää huomiota kouluruokailuun kytkeytyvässä kotita-

lousopetuksessa. Keskeisiä tuloksia kuvataan alla myös syvällisemmin.  

 

Taulukko 5. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia.  
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Kouluruokailun arvostus 

Positiivinen asennekasvatus  

Opettajien osallistuminen kouluruokailuun  

Kiire 

Ruokapalveluiden pienet henkilöstöresurssit  

Ruokapalveluiden tiukat palvelusopimukset  

Kotitalousopetuksen pienet tuntiresurssit  

Kotitalousopettajien isoksi kokema työmäärä 

Opetusta ohjaavat dokumentit 

Kouluruokailu selkeämmin kotitalousopetuksen teemaksi  

Koulukohtainen opetussuunnitelma  

Aikaa kouluruokailun kehittämistyölle  

Kouluruokailun kehittämistyöstä maksettava palkka 

 

 

Teema, joka toistui jokaisessa haastattelussa, oli kouluruokailun arvostus, sillä kotitalous-

opettajat kokivat sen vaikuttavan toimintaan jokaisella ruokatajun tasolla. Positiivisem-

man suhtautumisen myötä kouluruokailun kehittämistyöllä olisi paremmat mahdollisuu-

det onnistua. Kouluruokailun arvostamisessa on kotitalousopettajien mielestä parantami-

sen varaa oppilailla, opettajilla ja oppilaiden huoltajilla. Haastatteluissa nostettiin esille, 

että iso osa opettajistakaan ei arvosta kouluruokailua niin paljon, että kävisi itse ruoka-

lassa syömässä. Osa haastateltavista nosti esille myös asenteiden siirtymisen huoltajilta 

oppilaille. Heidän mukaansa kouluruokailun arvostuksen olisi tärkeää lähteä jo kotoa 

niin, että huoltajat kannustaisivat osallistumaan kouluruokailuun päivittäin. Kotitalous-

opettajat esittivät yhtenä ratkaisuna arvostuksen lisäämiseen kouluruokailuun liittyvien 

sisältöjen tuomisen vielä nykyistä vahvemmin osaksi alakoulun opetusta. Useammassa 

haastattelussa toistui opettajien näkemys siitä, että yläkoulussa murrosiän myötä asentei-

siin vaikuttaminen on jo liian haastavaa. Lisäksi osa kotitalousopettajista piti opettajien 

syömistä ruokalassa tärkeänä asiana. Muutama haastateltava pohti, että myös yläkoulun 

opettajien tulisi saada ateriaetu käyttöön, mikä mahdollistaisi esimerkkinä toimimisen 

ruokalassa.  

 

Haastatteluissa kotitalousopettajat kokivat myös koulun arjen monessa suhteessa niin kii-

reisenä, että kouluruokailuun kytkeytyvä opetus on haastavaa toteuttaa. Ruokapalvelui-

den osalta kiire johtuu pääsääntöisesti liian pienistä henkilöstöresursseista. Tätä voitaisiin 
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helpottaa lisäämällä kasvatusvelvollisuus osaksi ruokapalveluiden palvelusopimusta, jol-

loin heidän työaikaansa olisi pakko järjestellä uudelleen. Kotitalousopettajien kokema 

kiire johtuu liian vähäisistä tuntiresursseista, opetussuunnitelman suurista vaatimuksista 

tavoitteiden suhteen sekä siitä, että suunnitteluun käytettävä aika on liian vähäinen. Jotta 

kouluruokailuun kytkeytyvä kotitalousopetus olisi mahdollista, opettajille tulisi maksaa 

korvausta kehittämistyöhön käytetystä ajasta. Kouluruokailun kehittämistyölle tulisi va-

rata paikka koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja sopia siitä, mitä se tarkoittaa kou-

luyhteisön näkökulmasta. Lisäksi opetusta ohjaaviin dokumentteihin tulisi päivittää aiem-

paa selvemmin kouluruokailun ja kotitalousopettajien yhteistyötä koskevat sisällöt ja ta-

voitteet, sillä osa kotitalousopettajista kokee nämä täysin toisistaan erillisiksi asioiksi.  

 

Ruokatajun kolmitasomallin mukaisesti jaotelluista toteutustavoista (liite 3) eniten kan-

natusta saivat ymmärryksen tukemisen tasolla olevat oppimistehtävät, kuten kouluruo-

kailukyselyiden ja ruokapalveluhenkilöstön haastatteluiden toteuttaminen sekä oman ruo-

kailutilanteen havainnoiminen. Käytännönläheisten sovellusten tasolta kotitalousopetta-

jat innostuivat eniten julistekampanjoiden toteuttamisesta sekä hävikkitehtävistä ja ideoi-

vat hävikkiteemaisten kilpailuiden toteuttamisen mahdollisuuksia. Toimintatapojen uu-

delleenmäärittelyn ja muutoksen tasolla kotitalousopettajat pitivät aamunavauksia ja so-

siaalisen median kanavia mahdollisina väylinä kertoa kouluruokailuun kytkeytyvästä ko-

titalousopetuksesta sekä mahdollisen kouluruokailun kehittämistyön tuloksista.  
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7 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu 
 

 

Kiviniemen (2018, s. 70) mukaan laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden tarkastelu 

kohdistuu erityisesti aineistonkeruuprosessin vaihteluun ja hallintaan. Tässä tutkimuk-

sessa tunnistin suurimmiksi aineiston luotettavuutta heikentäviksi tekijöiksi juuri haastat-

telutilanteiden vaihtelun ja hallinnan. Erilaiset haastatteluasetelmat sekä osittain pinta-

puoliseksi jäänyt keskustelu hankaloittivat tasalaatuisen aineiston tuottamista.  

 

Ryhmähaastattelussa erilaiset ryhmädynamiikan haasteet saattavat vaikuttaa aineiston 

laatuun (Pietilä, 2010, s. 91). Vaikka toteutin haastattelut parihaastatteluina, huomasin 

ryhmädynamiikan vaihtelevan haastatteluissa hyvinkin paljon. Kolme haastatteluista to-

teutui niin, että paikalla olivat kaksi samassa koulussa työskentelevää opettajaa, kun taas 

kahdessa haastattelussa tutkittavat olivat toisilleen täysin tuntemattomia. Eri tavoilla koo-

tuissa ryhmissä on väistämättä erilaista vuorovaikutusta, mikä vaikuttaa aineiston laatuun 

(Pietilä, 2010, s. 94). Ryhmähaastattelujen aloittaminen saattaa olla hieman kankeaa, jos 

osallistujat tunnustelevat tilannetta ennen mielipiteiden ilmaisemista (Pietilä, 2010, s. 91). 

Huomasinkin, että opettajien ollessa toisilleen jo entuudestaan tuttuja, aiheen varsinai-

seen käsittelyyn päästiin nopeammin käsiksi ja haastattelujen kesto oli näissä tilanteissa 

huomattavasti lyhyempi. Toisaalta juuri tämän tutkimuksen kannalta syvällisintä keskus-

telua saatiin aikaiseksi niissä kahdessa haastattelussa, joissa tutkittavat olivat toisilleen 

tuntemattomia. Koska he myös työskentelivät eri kouluissa, keskustelussa syntyi sellaista 

vertailua, jota ei syntynyt muissa haastatteluissa. Tutkittavien ollessa toisilleen tuttuja, 

keskusteluun saatetaan tuoda huumoria sekä sellaisia sisäpiirin ilmauksia, joita tutkijan 

on vaikea ymmärtää ryhmän ulkopuolisena jäsenenä (Pietilä, 2010, s. 94). Haastatte-

luissa, joissa tutkittavat tunsivat toisensa, haastateltavat viittasivat paljon yhteisiin koke-

muksiin, jolloin osa informaatiosta saattoi jäädä kertomatta, jos he eivät pitäneet sitä mer-

kityksellisenä.  

 

Pietilä (2010, s. 91) on tunnistanut yhdeksi vuorovaikutuksen haasteeksi myös keskuste-

lun ajautumisen hauskaksi tarinankerrontahetkeksi. Huomasin myös itse tämän haasteen 

ja vaikeinta olikin johdatella keskustelua haluttuun suuntaan ja kannustaa tutkittavia pe-

rustelemaan omia valintojaan mahdollisimman tarkasti. Myös varovaisuus tai rönsyilevä 

keskustelu saattavat johtaa aiheen pintapuoliseen käsittelyyn, jolloin osallistujat kertovat 
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näkemyksiään, mutta ajatustenvaihtoa ei synny (Pietilä, 2010, s. 91). Kaikissa haastatte-

luissa en onnistunut luomaan sellaista ajatustenvaihtoa, että tutkittavat olisivat päässeet 

jatkojalostamaan kuviossa 2 (liite 3) esittämiäni asioita. Lähes jokaisessa haastattelussa 

keskustelu jäi toteutettujen oppimistehtävien tai projektien tasolle, eikä niiden hypoteet-

tisiin toteuttamismahdollisuuksiin päästy juurikaan käsiksi. Pietilän (2010, s. 91) mukaan 

keskustelun varovaisuus saattaa johtua siitä, että tutkittavat eivät tiedä, millaisia vastauk-

sia heiltä odotetaan tai millaisia vastauksia pidetään hyvinä. Aineiston luotettavuutta saat-

taa heikentää joidenkin tutkittavien epävarmuus, sillä osalle kouluruokailun teemojen 

hyödyntäminen kotitalousopetuksessa oli melko tuntematon aihepiiri.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida mitata kovin selkeästi, mutta aineiston 

avulla on mahdollista luoda syvällistä ymmärrystä kuvattavasta ilmiöstä (Ruusuvuori, Ni-

kander ja Hyvärinen, 2010, s. 24). Halusin luoda mahdollisimman selkeän kuvauksen 

tutkittavasta ilmiöstä ja tuoda esille myös aineistossa esiintyviä poikkeuksia. En siis pyr-

kinyt poistamaan analyysista poikkeavia näkemyksiä, vaan esittämään ne muiden rin-

nalla. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä läpinäkyvällä ja perustellulla aineiston 

analyysilla ja tulosten tulkinnalla (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara, 2009, s. 233). Pyrin 

selkeyttämään prosessia analyysia kuvaavilla taulukoilla ja syventämään lukijan näke-

mystä ilmiöstä sitaateilla (Ruusuvuori ym., 2010, s. 25–26). Eskolan ja Suorannan (1998, 

s. 19) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tulee kiinnittää huomiota käsitteellisen poh-

dinnan merkitykseen. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt huolelliseen käsitteistön määrit-

telyyn ja tarkoituksenmukaiseen kohdejoukon valintaan. Tutkimuksen viitekehys on ra-

kennettu huolellisesti teoreettisen mallin, eli ruokatajun kolmikehämallin ja sen kannalta 

olennaisten käsitteiden ympärille. Muodostin tutkimuskysymykset niin, että aineisto jä-

sentyisi luontevasti ruokatajun kolmelle tasolle: ymmärryksen tukeminen, käytännönlä-

heiset sovellukset sekä toimintatapojen uudelleenmäärittely ja muutos. Kotitalousopetta-

jien kokemien esteiden jäsentäminen ruokatajun mallin mukaisesti oli haastavaa, sillä 

useat esteistä vaikuttivat useammalla tasolla. Liitin tulkinnat ruokatajun käsitteeseen kui-

tenkin viitekehykseen nojaavan jännitteiden jäsennyksen kautta, minkä ansiosta tulosten 

tulkinta ei jäänyt täysin irralliseksi ruokatajun käsitteestä.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 98) esittävät, että laadullisessa tutkimuksessa tilastollisten 

yleistysten sijaan tulee keskittyä sellaisten tutkittavien valintaan, joilla on kattavasti ko-

kemusta tutkittavasta aihepiiristä. Tämän tutkimuksen luotettavuutta olisi parantanut 
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vielä tarkempi tutkittavien valinta. Kohdejoukon rajaaminen juuri kouluruokailun kehit-

tämistyöhön osallistuneisiin kotitalousopettajiin olisi saattanut tuottaa vielä kattavamman 

aineiston. Toisaalta siinä tilanteessa tulosten yleistettävyys olisi heikentynyt entisestään. 

Laadulliselle aineistolle tyypilliseen tapaan aineiston koko tässä tutkimuksessa oli melko 

pieni. Tutkimuksessa nousseista tuloksista ei siis voida tehdä tilastollisia yleistyksiä. 

Tästä huolimatta tutkimus esittelee kotitalousopettajien erilaisia näkemyksiä, jotka anta-

vat syvällisen kuvan ilmiöstä. Tutkimukseen osallistui sekä myönteisesti että kielteisesti 

kouluruokailuun kytkeytyvään kotitalousopetukseen suhtautuvia opettajia. Vastakkaisten 

mielipiteiden esittämistä voidaan pitää hyvänä asiana, sillä se lisää syvällisempää ku-

vausta ilmiöstä. Tutkimukseen osallistuneet opettajat keskittyivät osittain samoille maan-

tieteellisille alueille, sillä esimerkiksi puolet haastateltavista työskenteli Etelä-Suomen 

alueella. Tämä saattaa heikentää tulosten yleistettävyyttä, sillä alueiden kulttuureihin liit-

tyvät asiat mahdollisesti vaikuttavat myös opetuksessa. Myös tutkittavien työkokemus 

saattaa vaikuttaa tietämykseen oppiaineintegraatiosta. Tähän tutkimukseen osallistui ko-

titalousopettajia, joiden työkokemus vaihteli 1-15 vuoden välillä. Tästä näkökulmasta tut-

kittavien joukko oli siis melko heterogeeninen, minkä voidaan ajatella lisäävän tulosten 

yleistettävyyttä.    

 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysiin heijastuu tutkijan henkilökohtainen näkemys, 

sillä tutkija tekee aineiston tulkintaa omasta näkökulmastaan. Väistämättä jokin tutkijan 

omassa elämässä vaikuttaa siihen, millaista tulkintaa syntyy. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 

s. 160.) Eskolan ja Suorannan (1998, s. 14) mukaan objektiivisuuteen kannattaa pyrkiä 

tiedostamalla oma subjektiivisuus. Osittain tutkimusasetelman luomista helpotti se, että 

taustalla vaikuttaa jo aiemman tutkimuksen perusteella määritelty ruokatajun käsite. Ana-

lyysille oli siis jo valmiiksi muotoiltu tietynlainen pohja, jolloin oli helpompaa pyrkiä 

objektiivisuuteen.  

 

Suurin tutkimuksen eettisyyteen vaikuttava teema on itsemääräämisoikeus. Osallistumi-

nen tulee olla täysin vapaaehtoista ja kieltäytyminen on kaikissa tutkimuksen vaiheissa 

sallittua. (Ranta ja Kuula-Luumi, 2017, s. 358.) Tiedotin jo haastattelupyynnöissä ja rek-

rytointi-ilmoituksissa tutkimuksen aiheesta, toteutuksesta ja vaatimuksista. Tässä vai-

heessa annoin myös jo yhteystietoni siltä varalta, että tutkittavilla olisi kysyttävää. Ennen 

sovittua haastatteluajankohtaa lähetin tutkittaville tietosuojailmoituksen, jossa tiedotettiin 

vielä tarkemmin tutkittavien oikeuksista, aineiston säilyttämisestä ja jatkokäytöstä sekä 
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tutkittavien anonymiteetin suojaamisesta. Näin varmistin, että saan käyttää keräämääni 

haastatteluaineistoa tutkimuksessani niin, että opettajien henkilöllisyyttä ja kouluja kos-

kevat ilmaukset on anonymisoitu. Lisäksi toteutin kaikki haastattelut häiriöttömässä ti-

lassa niin, että ulkopuolisilla ei ollut mahdollista kuulla keskustelua. Haastattelut su-

juivatkin ilman keskeytyksiä, lukuun ottamatta muutamaa nopeaa yhteyskatkosta. Tallen-

teet olivat hyvälaatuisia ja niistä pystyi selkeästi erottamaan, kuka puhuu. Haastatteluti-

lanteissa tulee miettiä, millaisia tunnisteita on tarpeellista kerätä tai arkistoida (Ranta ja 

Kuula-Luumi, 2017, s. 359). Haastatteluissa kysyin ääninäytettä varten opettajien nimen, 

koulun sekä työssäolovuodet nykyisessä työpaikassa. Litterointivaiheessa päätin kuiten-

kin jättää sekä opettajien että koulujen nimien käytön täysin pois anonymiteetin suojaa-

miseksi. Yksi anonymisoinnin keino on kategorisointi, eli tunnistetiedon muuttaminen 

yleisemmälle tasolle (Ranta ja Kuula-Luumi, 2017, s. 361). Päätin suorittaa myös paik-

kakunnille kategorisoinnin, eli tutkittavien kuvaamisessa käytin paikkakunnan nimien si-

jaan laajempia alueita. Koin toimenpiteet tarpeelliseksi, sillä kaikki tutkittavat sijoittuvat 

kuitenkin samaan, tarkasti määriteltyyn ammattikuntaan, joten heidän tunnistamisensa 

saattaisi olla jo kaupungin perusteella mahdollista.  
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8 Pohdinta ja jatkotutkimusideat 
 

Vaikka kouluruokailulle on asetettu ruokakasvatukseen liittyviä tavoitteita, sen hyödyn-

tämistä oppimisympäristönä hankaloittavat esimerkiksi aikarajoitteet ja meluisuus (Berg-

gren, 2021, s. 28). Sen vuoksi on perusteltua integroida kouluruokailun teemoja osaksi 

eri oppiaineiden opetusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ymmärrystä siitä, 

miten kouluruokailun sisältöjä voitaisiin integroida osaksi kotitalouden oppiainetta. Tar-

koituksenani oli tuoda esille kotitalousopettajien näkemyksiä siitä, millaista kouluruokai-

luun kytkeytyvää kotitalousopetusta on mahdollista toteuttaa ja millaisia esteitä opettajat 

kokevat kouluruokailun teemojen integroimisessa osaksi kotitalousopetuksen sisältöjä. 

Tarkastelin kotitalousopettajien näkemyksiä toteutustapojen mahdollisuuksista hyödyn-

täen Janhosen ym. (2018) muodostamaa ruokatajun kolmitasomallia analyysirunkona. 

Vastaavasti kotitalousopettajien kokemia esteitä tarkastelin Janhosen ja Elkjaerin (2021) 

ruokatajun käsitteeseen kytkeytyvän jännitteiden jäsennyksen kautta. Tämän tutkimuksen 

tarve nousi siitä, että ruokatajun näkökulmaa huomioivaa koulukontekstin tutkimusta ei 

juurikaan ole vielä saatavilla. Pyrkimyksenäni oli hyödyntää ruokataju-käsitteen näkö-

kulmaa kotitalousopetuksen kontekstissa ja tuottaa uutta tietoa siitä, miten kotitalousope-

tuksessa voidaan toteuttaa ruokatajun kehittymiseen tähtäävää ja kouluruokailuun kyt-

keytyvää opetusta.  

 

Tutkimuksessani keskityin kolmeen pääteemaan: kotitalousopetuksen ja kouluruokailun 

yhteisiin teemoihin ja tavoitteisiin, kouluruokailun teemojen hyödyntämisen mahdolli-

suuksiin kotitalousopetuksessa sekä kouluruokailuun kytkeytyvän kotitalousopetuksen 

toteuttamisen esteisiin. Haastatteluihin osallistuneet kotitalousopettajat esittivät useita 

yhtenäisiä teemoja ja tavoitteita, mistä voidaan päätellä, että kouluruokailulla ja kotita-

louden oppiaineella on hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä ruokakasvatuksen toteut-

tamisessa. Haastateltavat myös suhtautuivat pääsääntöisesti positiivisesti kuvakoosteessa 

(liite 3) esittämiini kouluruokailun teemoja hyödyntäviin toteutustapoihin. Osaa he olivat 

myös hyödyntäneet opetuksessaan. Kuitenkin parissa haastattelussa nousi esille paljonkin 

kritiikkiä joitakin toteutustapoja kohtaan. Tämän johdosta päätinkin lisätä toiseen tutki-

muskysymykseeni toteuttamisen esteitä käsittelevän alakysymyksen, jotta saisin jäsen-

nettyä tutkittavaa ilmiötä syvällisemmin.  
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Haastatteluissa nousi esille, että kotitalousopettajien perehtyminen kouluruokailun tee-

mojen integroimiseen osaksi opetusta on hyvin erilaisella tasolla. Osalle kotitalousopet-

tajista kouluruokailun hyödyntäminen opetuksessa oli vieras asia, kun taas osalle arkipäi-

väinen ja vahvasti opetustyön rinnalla kulkeva teema. Osa kritiikkiä esittäneistä opetta-

jista eivät kokeneet kouluruokailun tuomista osaksi kotitalousopetusta tarpeelliseksi, sillä 

heidän näkemyksensä mukaan sisältöalueet eivät kohtaa tarpeeksi hyvin tai kouluruokai-

lun teemojen hyödyntämisestä opetuksessa ei ole hyötyä. Uskon, että osa kritiikistä kuvi-

ossa 2 (liite 3) esittämiini ideoihin johtui siitä, että aihe oli opettajille tuntematon. Ope-

tusta ja kouluruokailua ohjaavissa dokumenteissa tulisi ehkä selkeämmin määritellä täl-

laisen yhteistyön tekemisen mahdollisuuksista ja tarpeesta. Vaikka joillekin aihe oli en-

tuudestaan tuntematon, he suhtautuivat ideoihin kuitenkin positiivisella asenteella ja oli-

vat valmiita pohtimaan kyseisten toteutustapojen mahdollisuutta omassa opetuksessaan.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että ruokatajun käsite ja malli ovat kotitalousopettajille tuntemat-

tomia. Tähän mennessä ruokatajun kolmikehämallia onkin hyödynnetty lähinnä analyy-

sin pohjana. Jatkossa olisikin antoisaa tutkia siten, kuinka ruokatajun malli toimisi työ-

kaluna opettajilla esimerkiksi arvioinnin tai opetuksen tukena. Tämä kuitenkin vaatisi 

ehkä hieman mallin uudelleenmuotoilua ja tasojen tarkempaa määrittelyä niin, että ne 

olisivat kotitalousopettajien näkökulmasta helpommin ymmärrettäviä.  

 

Tässä tutkimuksessa hyödynsin ruokatajun käsitettä käytännönläheisenä analysoinnin 

työkaluna, jonka avulla pyrin jäsentämään haastatteluaineistosta ruokatajun tasoille sopi-

via ideoita ja näkemyksiä. Aiemmassa ruokatajua koskevassa tutkimuksessa, kuten Jan-

hosen ym. (2018) tekemässä tutkimuksessa ruokatajun määritelmää on käytetty toiminta- 

ja oppimisprosessin analyysissa. Kyseinen tutkimus sijoittui kuitenkin kotikontekstiin ja 

siellä tapahtuvan informaalin oppimisen alueelle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

tuottaa lisätietoa koulukontekstissa tapahtuvan, ruokatajun kehittymiseen tähtäävän ruo-

kakasvatuksen alueelle, sillä aiempaa koulukontekstiin sijoittuvaa ruokatajun näkökul-

man huomioivaa tutkimusta ei ole. Tutkimuksen näkökulma sijoittui kotitalousopetuk-

seen ja tavoitteenani oli tuottaa lisätietoa siitä, millaiset kouluruokailuun kytkeytyvän ko-

titalousopetuksen toteutustavat ovat kotitalousopettajien näkemyksen mukaan mahdolli-

sia. Lisäksi onnistuin nostamaan tutkimuksessa esille systeemisiä, institutionaalisia, in-

terpersoonallisia ja intrapersoonallisia jännitteitä, jotka tuottavat kotitalousopettajien nä-

kökulmasta esteitä oppiaineintegraation toteuttamiselle. Nämä esteet nousivat aineistosta 
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Janhosen ja Elkjaerin (2021) muodostaman jännitteiden jäsennyksen avulla täydentäen 

näin aiempaa ruokatajuun ja pragmatismiin kytkeytyvää jännitteisyyden analyysia. Tut-

kimuksessa esille nousseet esteet voivat auttaa myös muunlaisen oppiaineintegraation ke-

hittämisessä, sillä varsinkin osa systeemisistä ja institutionaalisista jännitteistä saattavat 

olla jaettuja kokemuksia myös muiden aineiden opettajien kesken. Tutkimuksen tulosten 

anti kotitalousopetukselle liittyy kouluruokailun teemojen hyödyntämiseen osana ope-

tusta. Aiempaa tutkimusta kouluruokailun oppiaineintgraatiosta kotitalousopetuksen 

kanssa ei ole, joten onnistuin nostamaan esille toimivia toteutustapoja sekä niitä esteitä, 

joihin puuttuminen voisi tulevaisuudessa mahdollistaa kouluruokailuun kytkeytyvän ko-

titalousopetuksen toteutumisen nykyistä paremmin.  

 

Aiemmassa ruokatajun käsitteen huomioivassa tutkimuksessa, kuten Janhosen ym. 

(2018) tekemässä tutkimuksessa, on keskitytty oppimis- ja toimintaprosessin analyysiin 

informaalissa oppimisympäristössä, eikä niinkään erilaisten toteutustapojen mahdolli-

suuksien ja esteiden analyysiin, kuten tässä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa etsittiin 

siis sellaisia toimintatapoja, joita voitaisiin hyödyntää kouluruokailuun kytkeytyvässä ko-

titalousopetuksessa sekä sellaisia asioita, joiden tulisi muuttua, jotta kouluruokailua voi-

taisiin integroida osaksi opetusta. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista toteuttaa op-

pimis- tai toimintaprosesseihin keskittyvää tutkimusta formaalissa oppimisympäristössä. 

Eli ruokatajun näkökulman huomioivaa kotitalousopetuksen kontekstiin sijoittuvaa tutki-

musta, voisi toteuttaa jatkossa keskittyen oppilaiden oppimis- tai toimintaprosesseihin, 

joiden lopputuotteena on ruokataju. Vastaavasti olisi mahdollista toteuttaa oppimis- tai 

toimintaprosesseihin keskittyvä tutkimus kouluruokailun kontekstissa, jolloin voitaisiin 

havainnoida oppilaiden kautta kouluruokailutilanteessa tapahtuvaa oppimista.  

 

Ruokatajun käsitteen lisäksi myös muut ruokakasvatukseen liittyvät käsitteet tarvitsevat 

tuekseen nykyistä tarkempia määritelmiä ja lisää empiiristä tutkimusta. Ruokaosaamisen 

käsite mainitaan opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, s. 439) kotitalouden oppiaineen 

(S1) sisältöalueessa, mutta silti siitä ei ole tällä suomalaista ruokakasvatukseen kytkeyty-

vää tutkimuskirjallisuutta. Jotta kouluruokailun ja kotitalousopetuksen tavoitteista saatai-

siin vielä paremmin ymmärrettävät kotitalousopettajien näkökulmasta, ruokaosaamisen 

määrittelyn syventäminen olisi jo itsessään hyvä lähtökohta tutkimuksen tekemiselle. 

Tarkemman käsitteiden määrittelyn tuloksena olisi mahdollista tuottaa uusia arvioinnin 

ja opetuksen välineitä kotitalousopettajille.  
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Liitteet 
 

 

LIITE 1 

 

 
Haastattelurunko 

 

Aika Teema Pääkysymykset Täydentävät kysymykset Tukimateri-

aali 

Yhteys tutki-

muskysymyk-

siin 

 Aloitus  Tervehdykset, kerron itsestäni ja tutkimuksen tarkoituksesta 

 

Haastateltavien ääninäyte: He kertovat etunimensä ja taustatie-

toja (työssäolovuodet ja koulun, jossa työskentelevät) 

 

Kannustan rentoon ja avoimeen keskusteluun sekä kehotan ky-

symään rohkeasti, jos ilmenee epäselvyyksiä tai tarkennettavaa 

  

 Yhteiset 

tavoitteet 

kestävässä 

ruokakas-

vatuksessa 

Millaisia yhteneväisiä kestävään ruokakasvatukseen liittyviä 

teemoja kotitalousopetuksen ja kouluruokailun välillä ilmenee? 

Millaiset kouluruokailun kestävyysteemat liittyvät kotitalous-

opetuksen käytännön toimintataitojen tavoitteisiin? 

Entä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin? 

Entä tiedonhallintataitoihin? 

Taulukko 1. 1.Tutkimusky-

symys 

 

 Oppilaiden 

ymmär-

ryksen tu-

keminen 

 

Millaisia ajatuksia oppilaiden ymmärryksen tukemiseen liittyvät 

oppimistehtävät oheisessa kuviossa herättävät? Mitä hyvää ja 

huonoa? 

Millaista muuta kestävään ruokakasvatukseen liittyvää materi-

aalia kouluruokailu ja ruokapalvelut voisivat tarjota pohditta-

vaksi kotitalouden oppitunneille? 

Oletko toteuttanut/voisitko toteuttaa omassa opetuksessa? 

Miksi/miksi et? 

 

Miten kehittäisit kuviossa olevia ideoita? 

 

Kuvio 1.  

 

2.Tutkimusky-

symys 
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 Käytän-

nönläheiset 

sovelluk-

set 

 

Millaisia ajatuksia kuviossa olevat soveltavat oppimistehtävät 

herättävät? Mitä hyvää ja huonoa? 

Millaisia muita kokemuksellisia ja toiminnallisia mahdollisuuk-

sia kestävään kouluruokailuun liittyvät teemat voisivat tarjota 

kotitalousluokassa tapahtuvalle opetukselle? 

Oletko toteuttanut/voisitko toteuttaa omassa opetuksessa? 

Miksi/miksi et? 

Miten kehittäisit kuviossa olevia ideoita? 

Millaisia käytännön tehtäviä olet itse teettänyt ruokahävikin vä-

hentämisestä? Entä kasvisten syömisestä? Miten niihin voisi 

liittää kouluruokailun mukaan? 

Millaisia kouluruokailuun liittyviä koulutason aloitteita tai kam-

panjoita osana kotitalousopetusta voitaisiin toteuttaa? 

Kuvio 1.  

 

2.Tutkimusky-

symys 

 Toiminta-

tapojen 

uudelleen-

määrittely 

ja muutos 

 

Millaisia ajatuksia kuviossa olevat muutosta tukevat toimenpi-

teet herättävät? Mitä hyvää ja huonoa? 

Miten kotitalousopetuksen ja kouluruokailun yhteistyöprojek-

teja ja niiden tuloksia saadaan laajennettua koko koulun tietoi-

suuteen? 

Oletko toteuttanut/voisitko toteuttaa omassa opetuksessa? 

Miksi/miksi et? 

Miten kehittäisit kuviossa olevia ideoita? 

Millaisena näet eri toimijoiden (opettaja, oppilaat, ruokapalvelu-

henkilöstö ja kouluhallinto) tällaisessa kehittämistyössä? 

Millaisia reunaehtoja yhteiskehittämiselle yhdessä oppilaiden ja 

ruokapalveluiden kanssa on kotitalousopetuksen näkökulmasta? 

Entä onko huoltajien aktivointi tarpeellista toimintatapojen 

muuttumista ajatellen? Millä keinoilla heitä voi aktivoida? 

Kuvio 1.  

 

2.Tutkimusky-

symys 

 Kokoava 

keskustelu 

Miten kouluruokailu voisi mielestänne toimia voimavarana kes-

tävälle ruokakasvatukselle kotitalousopetuksessa? 

Tuleeko mieleenne vielä jotakin, mitä en ole ymmärtänyt kysyä 

teiltä kestävään ruokakasvatukseen tai kotitalousopetuksen ja 

ruokapalveluiden välillä toteutettavaan yhteistyöhön liittyen? 
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LIITE 2  

 

Taulukko 6. Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (POPS, 2014, s. 438). 
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LIITE 3 

 

 

 
Kuvio 2. Kooste ruokatajun tasojen mukaisesti jaotelluista konkreettisista ideoista kouluruokai-

luun kytkeytyvän kotitalousopetuksen toteutustavoista. Suomennettu ja muokattu julkaisusta 

Janhonen ym. (2022, arvio julkaisuajankohdasta). 

 

 

Tämä kuvio antaa havainnollistavan esimerkin siitä, miten kotitalousopetuksen ja koulu-

ruokailun välistä yhteistyötä kestävän ruokakasvatuksen alueella voitaisiin toteuttaa toi-

minnallisesti ja oppilaita osallistavasti. Kuvio ja sen sisältämät oppimistehtävät on jäsen-

netty kolmeen osaan ruokatajun määritelmän mukaisesti (ymmärtäminen, soveltaminen, 

uudelleenmäärittely). Ruokataju on mainittu tuoreissa kouluruokailusuosituksissa tär-

keänä tavoitteena koulujen ruokakasvatukselle.  

 


