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1 Johdanto 
 

Suomalaisen kotitalousalan luojat ja kehittäjät ovat kautta aikojen olleet yhteis-

kunnallisesti valveutuneita ja aktiivisia toimijoita. He ovat nähneet ja ilmaisseet 

alansa merkityksen yksilöiden, perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin li-

säämisessä. Löytty-Rissanen & Näveri (1998, 65) kuvaavat osuvasti kotitalous-

opetuksen tavoitteeksi yhteisen hyvinvoinnin. Kotitalousalan kantavana ajatuk-

sena on halu kehittää kotitalouksien ja perheiden jokapäiväistä elämää yhteis-

kunnan ja ympäristön muuttuminen huomioiden. Lähtökohtana ja tavoitteena on 

yksilön ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen. Myös koulutuksen asema ja sen 

merkityksen korostaminen on säilynyt yhtenä keskeisimpänä tehtävänä. Davis 

(1993) kuvaa artikkelissaan, kuinka kotitalous voidaan nähdä jopa ennaltaehkäi-

sevänä sosiaalihuoltona (preventive social welfare), koska sen avulla voidaan 

vaikuttaa kotien ongelmiin jo ennen niiden ilmenemistä. Kotitalousopetuksen en-

naltaehkäisevä vaikutus näkyy sen pyrkimyksenä tarjota inhimilliseen kehityk-

seen tarvittavia tietoja ja taitoja, jotka osaltaan ehkäisevät kodin piirissä syntynei-

den ongelmien kumuloitumisen yhteiskunnallisiksi ongelmiksi. (Davis, 1993, 28.) 

 

Kotitalousopetuksen kunnianhimoinen pyrkimys palvella yksilöitä ja perheitä nii-

den omista lähtökohdista, ei ole kuitenkaan nähtävästi saanut toivomaansa ase-

maa perusopetuksessa, korkeakouluissa tai koulutuspoliittisessa päätöksente-

ossa tai yleisessä legitimoinnissakaan. Kotitalousala on kamppaillut koko ole-

massaoloaikansa väärinkäsityksiä vastaan koskien sen tehtävää ja tarkoitusta 

(Richards, 2000, 81). Kotitalousalan ja kotitalousoppiaineineen asema ja olemas-

saolo ovat olleet uhattuina ja alalla on pohdittu, miten kotitalous voisi naisvaltai-

sena alana saavuttaa tunnustetun ja vakaan aseman sekä yhteiskunnassa että 

tutkimuksen ja yliopiston parissa. (vertaa Jax, 1985, 27).  

 

Oppiaineen ja tieteenalan synnyn, kehityksen ja elinvoimaisuuden ehdottoman 

tärkeä vaikuttajaryhmä ovat sisukkaat naiset, jotka ovat kautta vuosikymmenten 

raivanneet tilaa kotitaloudelle. Tämän perusteella kotitaloutta voidaankin nimittää 

naisasian tyttäreksi (Sysiharju, 1995, 277). 
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Kotitalous tukevoittaa asemaansa edelleen niin peruskoulussa kuin yliopistossa 

ja jatkaa sellaisten tulkintojen etsimistä, joiden avulla oppiainetta voidaan edel-

leen kehittää (Turkki, 1999, esipuhe). Näin siis vuosituhannen vaihteessa. Tämän 

päivän kotitalousopettajaopiskelijana koen, että tämä sama alan kehityspyrkimys 

on ollut nähtävissä myös 2020-luvun opinnoissani.  

 
Yksi tapa ymmärtää kotitalouden nykyistä ja tulevaa roolia on tarkastella sen 

menneisyyttä (Jax, 1985, 22). Kotitalousoppiainetta ja -tiedettä alettiin hahmotella 

ja muodostaa 1889 Lake Placidin konferenssissa. Kymmenen vuoden ajan jär-

jestetyissä konferensseissa käynnistyi virallinen keskustelu uuden koulutusalan 

tarpeesta, kotitaloudesta, joka toisi koti- ja perhe-elämän koulutuksen piiriin (Jax, 

1985, 22; Richards, 2000, 81). 

 

Konferenssien tarve kumpusi yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta muutoksesta, 

joka oli ilmeistä 1900-luvulle tultaessa. Teollistuminen, muuttoliike kaupunkeihin 

sekä naisten, miesten ja lastenkin siirtyminen osaksi työvoimaa toi koteihin ja 

perheisiin täysin uudenlaisen dynamiikan (Jax, 1985, 23; Richards, 2000, 81; 

Löytty-Rissanen & Näveri, 1998, 61.) Merkittävästä muutoksesta seuranneet so-

siaaliset ongelmat puhuttivat niin akateemisen tutkimuksen kuin kansankin pa-

rissa. Kodin ja perheen instituution nähtiin rappeutuvan, eikä niiden enää uskottu 

pystyvän kasvattamaan yksilöitä, jotka tuottavat hyvinvoivan yhteiskunnan. Kodin 

ja perheiden valmiuksien puutteessa vastuun nähtiin väistämättä siirtyvän koulu-

laitokselle. Koulu ei näyttänyt kuitenkaan pystyvän tarjoamaan helpotusta tilan-

teeseen, joten New Yorkin osavaltion Lake Placidissa järjestettiin 1899 ensim-

mäinen konferenssi asian korjaamiseksi. Konferenssiin osallistuttiin monilta kou-

lutuksen osa-alueilta ja kaikkia yhdisti halu kehittää uusi oppiaine, joka pystyisi 

auttamaan perheitä ja koteja. (Jax, 1985, 23; Turkki, 1999, 21.) Osallistujat kat-

soivat kotitaloudella olevan tärkeä rooli yhteiskunnassa (Jax, 1985, 23). Uuden 

koulutusalan tarkoitus olisi auttaa koteja ja perheitä kehittämään eettisiä ja va-

paita ihmisiä, jotka ovat tietoisia ja valveutuneita kehittyvän yhteiskunnan jäseniä. 

Koulutusala auttaisi ihmisiä selviämään yhteiskunnan muutoksesta. (Jax, 1985, 

23; Löytty-Rissanen & Näveri, 1998, 61.) Lake Placidin konferensseissa käsitellyt 

teemat ovat olleet kotitalousalan keskiössä kautta vuosikymmenten ja kotitalou-

den merkitys osana yksilön, perheen ja yhteiskunnan hyvinvointia on kotitalouden 
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ytimessä edelleen. Yhteiskunnan ja arvojen muuttuminen on muuttanut kotita-

lousopetusta. Opetukseen suunnatut määrärahat ja oppimateriaali ovat myös 

tehneet osansa. Huomion arvoista on, että muutokset ovat tapahtuneet pitkälti 

ilman opetussuunnitelman vaikutusta. (Löytty-Rissanen & Näveri, 1998, 72.) Ko-

titalousopetus on jatkuvassa muutoksen tilassa. 

 

Tämä tutkielma sai alkunsa, kun kotitalousopettajaopintoni etenivät loppusuo-

ralle. Aloin yhä enemmän pohtia kotitalousalan ja -oppiaineen merkitystä osana 

oppilaiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Oman alan asiantuntijaksi valmis-

tuminen loi tarpeen tuntea kotitalouden historiaa syvällisemmin ja saada kattava 

kokonaiskuva laaja-alaisesta, monitieteisestä ja usein sirpaleisena näyttäyty-

västä alasta. Tähän tarpeeseen historiaa tutkiva pro gradu-tutkielma oli vastaus. 

Tutkielman tavoitteena on perehtyä kotitalousalan ja kotitalousopetuksen eri vai-

heisiin Kotitalous-ammattilehden pääkirjoitusten näkökulmasta vuosina 1996–

2016. Pyrin tarkastelemaan pääkirjoitusten valossa, miten kotitalousalaa kuva-

taan ja mitä kotitalousopetuksesta nostetaan esille. Käsittelen tutkielmassani 

suomalaista kotitalousopetusta ja -alaa, mutta tutkimuksen taustaluvussa olen 

käyttänyt myös kansainvälistä kotitaloustukimusta, sillä suomalainen kotitalous-

opetus on kehittynyt alusta asti kansainvälisien kontaktien avulla. 

 

Kotitalous on kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemisalan ammattilehti. Kotitalous-lehti 

on toiminut edustamiensa alojen äänenkannattajana vuodesta 1937 alkaen. Tuo-

hon aikaan lehti julkaistiin Kotitalousopetus-nimellä. Lehti on toiminut tiedon ko-

koajana sekä jakajana moninaiselle joukolle ammattilaisia, ja lehti ilmoittaa tämän 

pääasialliseksi tehtäväkseen. Lehden katkeamaton ja pitkä julkaisuaika sekä 

edellä mainitsemani seikat johdattivat minut valitsemaan Kotitalous-lehden ai-

neistokseni. Saadakseni luotettavan kuvan eri vuosina vallitsevista puheenai-

heista ja näkemyksistä, valitsin analyysiini lehden pääkirjoitukset. Pääkirjoitusten 

rooli on ohjailla ja selittää (Katajamäki, 2005, 23), joten pääkirjoitusten luonne 

palvelee tutkielmani tarkoitusta löytää teksteistä alan keskeisiä, todellisia ja ajan-

kohtaisia ilmiöitä sekä puheenaiheita.  
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Tutkielmani luvussa kaksi kuvataan kattavasti kotitalousalan ja erityisesti kotita-

lousopetuksen vaiheita. Johtoajatuksena on päätelmä, jonka mukaan kotitalou-

den historiantuntemus auttaa ymmärtämään sen nykytilaa (vertaa Jax, 1985, 22). 

Pohtiessani tutkielmani aineistonvalintaa, huomasin Kotitalous-lehden pääkirjoi-

tuksissa alan historiaa käsiteltävän usein varsin ylpein sanakääntein. Historia vai-

kutti siis olevan vahvasti läsnä pääkirjoituksissa. Tämä havainto vakuutti minut 

siitä, että mikäli haluaa tutkia kotitalousalan historiaa, tulee tutkijan tuntea taus-

talla vaikuttavat ilmiöt ja tapahtumat. Kotitalous on yhteiskunnallinen oppiaine ja 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat olleet aina läsnä alan historiassa. Historian 

avaaminen auttaa myös tutkielman lukijaa ymmärtämään tutkijan tekemiä pää-

telmiä.  

 

Tämän tutkielman löydökset voivat auttaa alalla opiskelunsa aloittaneita ja myös 

opintonsa päättäviä opiskelijoita löytämään syvempää ymmärrystä alastaan. 

Opintojen alussa opiskelijat rakentavat kuvaa alansa identiteetistä ja siihen kuu-

luvista näkökulmista kohti eheää käsitystä. Toisaalta valmistuvat opiskelijat voi-

vat tarvita varmistusta alan luonteesta ja ulottuvuuksista pitkän opiskeluru-

peaman jälkeen, joka on sisältänyt opintoja kodinkoneiden toiminnasta aivotutki-

mukseen.  

 

Aloitin kotitalousopettajaopintoni vuonna 2015, mikä vaikutti osaltaan tutkielman 

ajalliseen rajaukseen. Tutkielmaa tehdessäni olen saanut lisäymmärrystä niihin 

keskusteluihin ja pohdintoihin, joita opintoihin liittyen olemme käyneet koulutta-

jiemme ja opiskelutovereiden kanssa. Kun tuntee historiaa, ymmärtää paremmin 

tätä päivää ja uskaltaa suunnistaa luottavaisemmin tulevaisuuteen.  
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2 Kotitalousalan historiaa ja taustaa  
 
 
Tässä kappaleessa eritellään tutkimuksen taustaa.  Tutkimuksen taustana ja kon-

tekstina käytetään kotitalousalan ja kotitalousoppiaineen historiaa sekä kotita-

lousalan aiempaa tutkimusta. 

 

 

2.1 Kotitalousoppiaine ja kotitalousopettajakoulutus 
1800-luvulta 1940-luvulle 

 
 
Taloustaitojen opetuksen hajanainen alkuvaihe Suomessa  
 
Kotitalousopetuksen varhaisimpia vaiheita Suomessa oli nähtävissä jo vuonna 

1858, kun Agathon Meurman kirjoitti Suometar-lehteen puheenvuoron kodin töi-

den opettamisesta (Sysiharju, 1995, 12). Kansakoulun isänä pidettävä Uno Cyg-

naeus vakuuttui vuosien varrella taloustaitojen opettamisesta. Kansakoulusta 

valmistuvien tyttöjen tulevaisuus huoletti heidän opettajiaan ja ratkaisuksi tähän 

ehdotettiin talouskoulua. Mallia kouluun haettiin Göteborgista ja Tukholmasta. 

Vuonna 1878 toimintansa aloitti ruotsinkielinen sisäoppilaitos Praktiska 

Hushållsskolan i Helsingfors, joka tarjosi opetusta 24 oppilaalle. Helsingin lisäksi 

kotitaloudellinen koulutus oli ajankohtainen kysymys myös maaseudulla. Myös 

maaseudulla järjestettävään opetukseen haettiin mallia ulkomailta, ja vuonna 

1887 tehtiin opintomatka Ruotsiin. Opintomatkan perusteella senaatti kehotti 

maanviljelysseuroja harkitsemaan talousopetusta naisille. Seuraavana vuonna 

Nilsiällä aloittikin yksivuotinen talouskoulu, jonka lisäksi kansanopistot alkoivat 

sisällyttää kotitalousopetusta ohjelmiinsa. Taloustaitojen opettamisen alkutaival 

Suomessa oli siis hajanaista. (Sysiharju, 1995, 12–13) 

 

Suomessa kotitalousala sai siis varsinaisen alkunsa vasta 1800-luvun kolmella 

viimeisellä vuosikymmenellä, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjää. Lopullista valtaa 

käytti Venäjän tsaari, mutta Suomella oli oikeus omiin valtiopäiviinsä. (Sysiharju, 

1995, 1.) Vuosisadan viimeisiä vuosikymmeniä luonnehti uudistusmieliala niin 

kulttuurin, yhteiskunnan, talouden kuin henkisen ilmapiirinkin alueella. Vuonna 
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1883 suomen kieli nostettiin kieliasetuksella yhdenvertaiseksi ruotsin kielen rin-

nalle ja vuotta myöhemmin perustettiin Suomen naisyhdistys, joka kasvoi koko 

kotitalousopetuksen äidiksi. (Eho, 2018, 5; Sysiharju, 1995, 1–6.) Naisyhdistyk-

sen tavoite oli vaikuttaa naisten asemaan taloudellisella ja yhteiskunnallisella ta-

solla. Keskeisimpinä tekijöinä pidettiin koulutusta, työmahdollisuuksien järjestä-

mistä ja tasa-arvon vahvistamista. (Eho, 2018, 5.)  

 

Suomen naisyhdistystä edelsi epävirallisia yhteisöjä, jotka ajoivat naisasiaa (Sy-

siharju, 1995, 6). Suomen saamia oikeuksia rajoitettiin osana venäläistämistoi-

menpiteinä vuosisadan taitteessa, mutta vuonna 1906 mm. suurlakon seurauk-

sena, Suomi sai oikeuksiaan takaisin. Näitä olivat esimerkiksi perustuslailliset oi-

keudet ja äänioikeuteen perustuva eduskunta. Ensimmäiset vaalit järjestettiin 

1907, joissa valittujen joukossa oli 19 naista. (Sysiharju, 1995, 2.) Taloudenpidon 

ja ruoanlaiton opettaminen kansakoulussa oli seuraava iso askel kotitalousope-

tukselle.  

 
 
Keittokoulu – Toive ruuanlaiton opetuksesta kansakoulussa sekä alan 
opettajattarien koulutus 
 
Suomen Naisyhdistys teki aloitteen ruoanlaiton opettamisesta oppiaineena kan-

sakoulussa vuonna 1889 tarkoituksenaan parantaa naisten asemaa yhteiskun-

nassa. ”Ruuanlaitoksen” opetusta alettiin pohtia osana kansakoulua käyvien tyt-

töjen koulutusta. Tätä kannatti mm. kansanterveyteen perehtynyt lääkäri Konrad 

Relander. Opetuksen toteutuksesta esitettiin eriäviä näkemyksiä, mutta yhteisesti 

saatiin päätettyä, että jonkun olisi lähdettävä tutkimaan talousopetuksen pedago-

giikkaa ulkomaille. Tehtävään valittiin 25-vuotias Anna Olsoni, joka vuonna 1890 

vajaan viiden kuukauden opintomatkoillaan tutustui Ruotsin, Englannin ja Skot-

lannin talousopetukseen. (Sysiharju, 1995, 14–17.) 

 

Opintomatkan jälkeinen kehitys oli nopeaa ja 1891 Helsingin Bulevardilla aloitti 

uusi kaksikielinen sekä maksuton Helsingin Kasvatusopillinen Keittokoulu, jonka 

oppilaat olivat kansakoulusta valmistuneita tyttöjä. Johtajattarena toimi Anna Ol-

soni.  (Sysiharju, 1995, 23–26.) Koulusta kasvoi tärkeä vaikuttaja Suomen kotita-
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lousalalle. Uuden oppilaitoksen tavoitteena oli opettaa tytöille ruoanvalmista-

mista. Pian sivutoimena aloitettu alan opettajattarien koulutus muodostui kuiten-

kin oppilaitoksen tärkeimmäksi toimintamuodoksi (Sysiharju, 1995, 35–36). Opet-

tajakursseja järjestettiin vuorotellen suomen ja ruotsin kielisinä ja niiden kesto oli 

alkuvuosina vain noin kaksi kuukautta. Monilla opiskelijoilla oli kuitenkin taustalla 

esim. kansakoulunopettajatutkinto. Valmistuneista opiskelijoista moni nousi mer-

kittäviin asemiin uusissa talous- ja emäntäkouluissa. Oppilaitoksen rooli on ollut 

keskeinen myös Kotitalousyhdistyksen ja myöhemmin kotitalousopettajien liiton 

toiminnassa. (Eho, 2018, 9.)  

 

Uuden merkittävän oppilaitoksen myötä kotitalousopetus ei kuitenkaan siirtynyt 

kansakoululaitokseen. Turku, Viipuri, Tampere ja Vaasa alkoivat tarjota 1890-lu-

vulla kansakoulun jatkoluokilla vapaaehtoista koulukeittiöopetusta. Kotitalous-

opetusta kaavailtiin kansakouluun ja jatko-opetukseen. Lisäksi keskustelua ai-

heutti se, annetaanko vastuu opetuksesta kotitalousopettajalle vai kansakoulun-

opettajalle. Oppikouluissa ei vielä tuolloin opetettu kotitaloutta. Samaan aikaan 

toimi myös muita kotitalousopetusta antavia pieniä, yksityisiä instituutioita. Koti-

talousopetuksen kenttä oli siis hajanainen, koostuen mm. kiertävistä kursseista, 

talouskouluista ja maaseudun emäntäkouluista. (Sysiharju, 1995, 29–30, 50.) 

Valtio ei juuri tukenut näiden instituutioiden toimintaa, vuosien hakemisesta huo-

limatta. 

 

Toinen kotitalousopettajia kouluttava laitos perustettiin 1908 Karjaalle. Tämä 

Högvallan Talous- ja Puutarhakoulu perustettiin ilman valtion taloudellista tukea. 

Oppilaitos lakkautettiin vasta 1996 yhdistämällä se Folkhälsanin toimintaan. Pe-

rustajana toimi Helsingin Kasvatusopillisen Keittokoulun emäntäopettajattarena 

aikaisemmin toiminut Fanny Sundstöm. (Eho, 2018, 10–11.) 
 
 
Komitean selonteon ja mietinnön seuraukset – kotitalous-termi esitellään 
 

Muissa Pohjoismaissa kotitalousopetus ja opettajien koulutus oli jo vakiintunut 

yhteiskunnan ja valtion vahvistamana. Suomessa tilanteeseen saatiin helpotusta, 

kun 1907 ensimmäiset naiskansaedustajat veivät läpi anomuksen, joka takasi 

kotitalousopetukselle valtion taloudellisen tuen. Samassa yhteydessä senaatti 
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hyväksyi ehdotetun komitean laatimaan naisten taloudenhoito-opetukselle suun-

nitelmaa, jossa keskityttiin erityisesti alan opettajien koulutukseen.  (Sysiharju, 

1995, 50.) Mainitut toimenpiteet lujittivat kotitalousopetuksen asemaa osana val-

tion tehtävää (Eho, 2018, 12).  Perustettu komitea julkaisi osana tulevaa mietin-

töään vuonna 1910 selontekonsa ’Kotitalousopetuksen kanta kotimaassa ja ul-

komailla’. Selonteko nosti kotitalousasian yleiseen keskusteluun, ja johti mm. tiet-

tyjen kotitalousoppilaitosten merkittävään valtionapumäärärahojen nostamiseen. 
(Sysiharju, 1995, 51.) 

 

Itse mietintö saatiin julkaistua vasta vuonna 1919. Laajassa 400-sivuisessa mie-

tinnössä kotitalouden osa-alueiksi asetettiin ruoanlaiton lisäksi kattava kodinhoito 

osana kaikkien naisten opetusta. Mietinnössä kaavaitiin jopa yliopistollista koulu-

tusta. (Eho, 2018, 13–14.) Samana vuonna järjestettiin myös ensimmäiseen yh-

teinen neuvottelu, johon valtion kotitalouskomitea ja maanviljelyshallitus kutsui-

vat ympäri Suomea eri kotitalousoppilaitosten johtoa ja opettajia luomaan yh-

teistä pohjaa komitean tuleville ehdotuksille. Neuvottelujen avausesitelmässä 

tuotiin ensi kertaa esille termi kotitalous, joka kokouksen kannatuksesta ja myö-

hemmin valmistuvan mietinnön seurauksena siirtyi yleiseen käyttöön. Samassa 

tilaisuudessa nostettiin esille sitten vuoden 1906 ”lujan talousopettajain keskei-

sen ammattiyhdistyksen” tarve. (Sysiharju 1995, 51; Eho, 2018, 13.) 
 
 
Kotitalousopettajayhdistys ja sotavuodet kohottavat kotitalousalan ase-
maa 
 
Itsenäistyvässä Suomessa toimi lisääntyvissä määrin erillisiä kotitalousalan op-

pilaitoksia, peräti 24 kappaletta. Oppilaitokset kuuluivat joko maanviljelyshallituk-

sen tai kouluhallituksen piiriin ilman säännöllistä valtionapua eikä minkään elimen 

tehtäviin kuulunut koulutuksen koordinointi. Oppilaitoksia toki valvottiin koulu- ja 

maanviljelyshallituksien toimesta. Uusien oppilaitosten myötä niiden merkitys 

alettiin nähdä tärkeänä myös hallinnon tasolla. (Eho, 2018, 29–30.)  

 
Vuonna 1918, vain vajaa vuosi Suomen itsenäistymisen jälkeen, järjestettiin suu-

ret säilyke- ja vastikeruokanäyttelyt. Samaan tapahtumaan sisällytettiin kotita-
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lousopettajien kokous, jossa perustettiin muiden Pohjoismaiden tapaan valtakun-

nallinen Kotitalousopettajayhdistys. Alustava kokous oli pidetty jo edellisenä 

vuonna, mutta sota esti perustamiskokouksen järjestämisen itsenäistymisen 

vuonna.  (Sysiharju, 1995, 73; Eho, s. 17–18.) Perustettu yhdistys toi pitkään kai-

vattua yhtenäisyyttä hajanaiselle alalle, jonka tekijät työskentelivät ahkerasti pai-

koin lähes ilman vertaistukiverkostoa irrallisina pieninä ryhminä tai yksilöinä. Suo-

men Nainen -lehti kirjoitti perustamisen ilosta seuraavasti todennäköisesti Iida 

Yrjö-Koskisen sanoin: - -”mutta nyt oli yksinäisyyden tunne poissa, sanomatonta 

riemua tuotti ajatus: et olekaan mikään irrallinen olento, vaan kuulut suurempaan 

joukkoon, joka työskentelee samoilla työkaluilla, samojen aatteiden elähyttä-

mänä”. (Eho, 2018. 17–18.)  

 

Perustamiskokouksessa käsiteltiin monia nykyisestäkin kotitalousopetuksesta 

tuttuja teemoja: tarkoituksenmukaista kotitalousopetusta, opetusharjoittelua, 

nousevan polven taloudellisen aseman parantamista, omaa äänenkannattajaa ja 

kotitalousopetuksen yleissivistävää puolta. Yhdistys järjesti jäsenilleen ensim-

mäiset, kolmen viikon pituiset täydennyskurssit joulukuussa 1920. Seuraavana 

vuonna Kotitalousopettajayhdistys liittyi Naisjärjestöjen keskusliittoon ja vuonna 

1925 järjestettiin jo Pohjoismaiden kotitalousopettajakokousta Helsinkiin (Eho, 

2018, 19, 26, 27, 124). 

 

Kotitalousopetus sai merkittävästi lisää jalansijaa 1930-luvulla, kun sekä tytöille 

että pojille alettiin opettaa kodinhoitoa kansakouluissa. Tätä varten opettajaopis-

kelijoiden seminaareihin sisältyi kotitalousopetusta sekä aineen näyte- ja harjoi-

tustunteja sukupuoleen katsomatta. Ensimmäinen kotitalousdidaktiikan oppikirja 

ilmestyi 1933. (Sysiharju, 1995, 98.)  

 

Toinen maailmansota, ensimmäisen tapaan, nosti kotitalousalan yhteiskunnan 

keskiöön. Moninaisten ongelmien keskellä kodit monissa maissa ymmärsivät ko-

titaloudellisen tiedon ja taidon merkityksen. Kotitalousopettajayhdistys järjesti ta-

lousopettajille muonituskursseja, jotka kuitenkin keskeytyivät uuden sodan sytty-

essä. Toisen maailmansodan aikaan keskityttiin kotitalousopetuksen lisäksi myös 

kotitaloustutkimuksen edistämiseen. (Sysiharju, 1995, 117; Eho 2018, 36.)  
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Sotavuodet tiivistivät kotitalousväen toimintaa niin Suomessa kuin muissakin 

Pohjoismaissa ja niiden välillä. Kotitalousopettajayhdistys ja Maataloudellisen 

Kotitalousopetusseuran yhteinen keskusjohtokunta linjasi Kotitalousseuran jul-

kaiseman Kotitalousopetus-lehden olevan molempien järjestön yhteinen lehti 

vuodesta 1941 alkaen. Lisäksi kouluruokailu sai alkunsa vuonna 1943, kun kun-

tien velvollisuudeksi asetettiin järjestää kouluruokailu kansakoululaisille. Oppivel-

vollisuuslakiin kirjattiin myös pätevyysvaatimuksia kotitalousopettajille, joka lisäsi 

kotitalousopettajien tarvetta. (Sysiharju 1955, 117–118.)  

 
 

2.2 Kotitalousala kohti yliopistoa – peruskoulu auttaa 
asiaa 

 
Ajatus yliopistollisesta kotitalousopetuksesta nousee esiin 
 
1940-luvun tärkeimmäksi tapahtumaksi nousee yliopistollisen kotitalousopetuk-

sen alkaminen. Idea oli ollut esillä jo yli 20 vuotta ja sen taustalla vaikutti mm. 

tohtori Kaino W. Oksanen, joka oli väitellyt naisten koulutuksesta. Merkittävä vai-

kuttaja oli myös vuoden 1915 Kotitalouskomitean näkemys yliopistollisesta kou-

lutuksesta. Oksanen pani vireille eduskunta-aloitteen asiaa edistämään vuonna 

1928. (Sysiharju, 1995, 119.) Asiaa edistäneet henkilöt kohtasivat vähättelyä ja 

vaikeuksia myös akateemisten henkilöiden taholta, mutta vuonna 1946 saatiin 

määräraha kodin taloustieteen professuuria varten. Kotitalousopettajayhdistyk-

sen jäsen Elli Saurio väitteli vuonna 1947 tohtoriksi ja 1950 hänet nimitettiin kodin 

taloustieteen professorin virkaan tiedekunnan ensimmäisenä naisena (Eho, 

2018, 38–39.) Vuonna 1949 ala otti askeleen kohti modernimpaa kotitalousope-

tusta, kun opetusministeriöltä anottiin mm. kotitalouden opettamista poikaoppi-

laille oppikouluissa ja kunnallisissa keskikouluissa. Seuraavana vuonna Kotita-

lousopettajayhdistys hyväksyttiin Amerikan koitalousyhdistyksen jäseneksi. 

(Eho, 2018, 44, 45)  
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Kotitalousopettajayhdistyksen toiminta alkoi jälleen virkistyä sotavuosien jälkeen, 

ja Kotitalousopettajayhdistys haluttiin muuttaa liitoksi. Uusien sääntöjen rekiste-

röinnin jälkeen, vuonna 1954 aloitti toimintansa Kotitalousopettajien liitto. (Eho, 

2018, 53.) 

 

Kotitalousopettajia tarvittiin kipeästi lisää, mutta koulutuspaikoista oli ”huutava 

pula”, eikä tarpeeseen voitu monesti vastata myöskään tilanpuutteen takia. Sa-

vonlinnassa aloitti uusi kotitalousopettajia valmistava opettajankoulutuslaitos, 

joka paikkasi koulutusvajetta. Oma talo koulutukselle oli pitkään unelmissa ja 

unelmista päätettiin alkaa tehdä totta vuonna 1951, kun oppilaitoksen 60-vuotis-

syntymäpäiviin liittyvässä kokouksessa päätettiin alkaa kerätä rakennushank-

keelle perusrahastoa. Uusi ja tarkoituksenmukainen rakennus vihittiin käyttöön 

alkuvuodesta 1957. Ensimmäinen tarjous koulutuksen siirrosta valtion haltuun 

tehtiin vuonna jo 1929, mutta maailmansodan ja oman talon rakennuksen jälkeen 

vuonna 1959 julkinen valta otti vastuulleen Helsingin kotitalousopettajaopiston 

yksityiseltä säätiöltä. (Sysiharju, 1995, 158, 161, 190–192; Eho, 2018, 58–59, 

64.) 
 
 
Kotitalouden asema peruskoulusuunnitelmissa 
 
Kotitalousopetuksen alaa kehitettiin 1960-luvun puolessa välissä ja vuonna 1965 

Kouluhallituksen pääjohtajaa lähestyttiin peruskouluasiassa. Kouluhallitusta pyy-

dettiin nimeämään kotitalouden asiantuntijoiden keskuudesta henkilö suunnitte-

lemaan peruskoulu-uudistuksen kotitalousopetusta. Kouluhallitus ei tähän kuiten-

kaan suostunut, joten Kotitalousopettajien liitto perusti oman toimikunnan hoita-

maan asiaa. Samana vuonna lähestyttiin vielä opetusministeriä mm. poikien ko-

titalousopetukseen ja oppikoulujen kotitalousopettajien palkkaperusteisiin liittyen. 

Liitto pyysi myös Helsingin kotitalousopettajaopiston johtokuntaa tutkimaan koti-

talousopiston muuttamista korkeakouluksi. (Eho, 2018, 67–68.)  

 

Vuonna 1969 kotitalous oli jopa vähällä jäädä oppiaineena kokonaan pois pakol-

listen aineiden joukosta. Lisäksi kotitaloutta ja käsityötä kaavailtiin saman nimik-

keen alle: kodintaito. Peruskoulussa kotitaloutta opetettiin jo kokeiluvaiheessa 

sekä tytöille että pojille. Erityisesti vastustusta aiheutti uhka, että kotitalous olisi 
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peruskoulussa ainoastaan valinnaisaine. Apua asian oikaisemiseksi pyydettiin 

kaikilta tahoilta: niin kansanedustajalta kuin muista opettajajärjestöistäkin. Ope-

tusministeri vakuutettiin kotitalouden uhkaavasta tilanteesta ja kotitalous saatiin 

peruskouluun yhteiseksi aineeksi. (Eho, 2018, 68, 78, 80.) 
 
 
Kotitalousopettajakoulutus vakinaistetaan yliopistoon 
 
Peruskoulun synty muokkasi myös opettajankoulutusta. Erinäisten asetusten ja 

valmistelujen jälkeen myös Helsingin kotitalousopettajaopisto liitettiin uutena kou-

lutuslinjana Helsingin yliopistoon vuonna 1975. (Sysiharju, 1995, 198.) Yliopis-

tostatus lisäsi erityisesti tutkimusta sekä muutti koulutuksen luonnetta yliopistoon 

sopivammaksi (Turkki, 1991, 8). Samana vuonna alan opiskelijat perustivat Koti-

talouspedagogiopiskelijat ry:n eli Kopedan (Sysiharju, 1995, 263).  Opettajankou-

lutuslaki linjasi opettajien perustutkinnoksi kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon. 

Laki astui voimaan 1978. Joulukuussa 1981 valmistuivat viimeiset ”varsinaiset” 

kotitalousopettajat, tästä eteenpäin kotitalousopettajat olivat kasvatustieteen 

kandidaatteja. (Eho, 2018, 89.) Savonlinnan seminaari liitettiin 1973 Joensuun 

korkeakoulun kasvatustieteen osastoon, josta myös valmistui kotitalousopettajia 

peruskouluun. (Sysiharju, s. 198)  

 

Ensimmäinen mieskotitalousopettaja, Jan Nyman, valmistui vuonna 1985 

Högvallasta. Samana vuonna Kotitalousopettajien liiton pitkäaikainen työskentely 

kantoi hedelmää, kun peruskoulussa siirryttiin opettamaan kotitaloutta yhteisenä 

aineena myös yhdeksännellä luokalla. Kotitalouden siirryttyä yliopistoon, huomat-

tiin pienen koulutuslinjan olevan vaikea saada henkilöstöään yliopiston hallintoeli-

miin. Lisäksi yliopiston hallinnon tasoilla toimivat päätöksentekijät eivät juurikaan 

tunteneet kotitalousalaa. Ongelmaan saatiin merkittävää helpotusta vuonna 

1988, kun virkajärjestelyiden avulla pystyttiin perustamaan kotitalousopetuksen 

professorin virka. Professuuri saatiin täytettyä, kun Kaija Turkki aloitti professorin 

virassa vuonna 1991. (Eho, 2018, 89, 94: Sysiharju, 1995, 243–244.)  

 

Toinen merkittävä nimitys tapahtui 1992, kun Aune Saloheimolle myönnettiin en-

simmäinen kotitalousneuvoksen arvo. Liitto oli anonut arvonimeä satavuotiaan 

kotitalousopetuksen kunniaksi. Seuraavana vuonna juhlittiin Kotitalousopettajien 
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liiton 75-vuotispäiviä. Huonoina uutisina tuli peruskoulun uusi tuntijako. Marras-

kuussa 1993, juhlaseminaarin yhteydessä perustettiin Eduskunnan kotitalouden 

tukiryhmä, johon kutsuttiin edustajia jokaisesta eduskuntapuolueesta. Toimin-

nassaan aktiivinen tukirengas lähestyi vuonna 1996 mm. Helsingin yliopiston reh-

toria kotitalousopettajien etua ajaen. Kotitaloustutkimusta ei saisi erottaa käyttäy-

tymistieteellisestä tutkimuksesta, lisäksi kotitalousopettajien koulutuksen tulee 

pysyä osana muuta opettajankoulutusta. Seuraavana vuonna liitto teki töitä pi-

tääkseen kotitalousopetuksen osana kasvatustieteellistä tiedekuntaa. Töitä teh-

tiin myös kaikilta peruskoulun opettajilta vaadittavan ylemmän korkeakoulututkin-

tovaatimuksen edistämiseksi. Uusi oppiaine, terveystieto, puhutti myös tähän ai-

kaan. Liitto katsoi aiheelliseksi sijoittaa aihekokonaisuuden useampaan ainee-

seen, eikä luoda erillistä oppiainetta. (Eho, 2018, 103, 106, 108, 110, 111.)  

 

Terveystiedosta tuli uusi aine peruskouluun vuonna 2001. Liitto oli ollut aktiivi-

sesti mukana aineen luomisessa oppiaineen nimeämisestä alkaen. Erityisesti ko-

titalousväelle tärkeä perhe- ja kuluttajakasvatus puhututti osana uutta oppiai-

netta. Sivistysvaliokunta linjasi uuden oppiaineen sisältöihin perhe- ja kuluttaja-

kasvatuksen. Liitto jatkoi aktiivista työtään terveystiedon opetussuunnitelma-

työssä (Eho, 2018, 113, 116, 117.)  

 

Vuoden 2010 loppuun tullessa käytiin vilkasta keskustelua uudesta peruskoulun 

tuntijaosta. Liitto ajoi voimakkaasti kotitaloutta osaksi taito- ja taideaineita. (Eho, 

s. 127.) Kotitalous virallistettiin osaksi taito- ja taideaineita vuonna 2012. Työssä 

oli mukana lähes 40 järjestöä ja yksityishenkilöä antaen kannanottoja tärkeäksi 

kokemansa asian puolesta. (Eho, s. 133.) 

 

Pitkäaikaisen työn jälkeen, ruokakulttuurin professuuri perustettiin juhlallisin me-

noin vuonna 2011. Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin ja se sijoitettiin osaksi 

kotitalousopettajan koulutusta. Vuoden 2014 Peruskoulun opetussuunnitelman 

mukaan kotitaloutta voidaan opettaa jo alakoulussa. Haastetta uuteen tilantee-

seen toi opettajan pätevyysvaatimus alakoulun kotitalousopetuksessa. (Eho, 

2018, 127, 129, 133, 135, 139.)  
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2.3 Kotitaloustiede ja kotitalousala osana yhteiskuntaa 
	
	
Kotitaloustieteen monitieteinen luonne 
 
Kotitaloustieteessä yhdistyy käytäntö, tieteenala ja kulttuuri. Alan oma tutkimus-

kohde on kotitalous ja sen toiminta. Monitieteellinen tieteenala keskittyy yksilöi-

den, perheiden ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. Kotitaloustiede on siis prak-

tinen ala, joka kehitettiin alkujaan edistämään kotitalousalan ammatillisia etuja. 

Alan opettajat tarvitsivat akateemista koulutusta kotitalouksien aineelliseen ja 

henkisen hyvinvoinnin hoitoon. (Elorinne, Arai & Autio, 2017, 145–146, 148.) 

 

Kasvatustieteilijän tapaan, kotitaloustieteilijä voi suuntautua filosofisesti, psykolo-

gisesti tai sosiologisesti. Kotitaloustieteen näkökulma vastaa yhteiskuntatieteiden 

intressejä, sillä molemmissa tutkija tarkastelee vuorovaikutusta yksilön, perheen 

ja yhteiskunnan välillä. Kotitaloustieteessä tarvitaankin useiden tieteenalojen nä-

kökulmia. Yksi kotitaloustieteen tehtävä on luoda yhteyksiä eri tieteiden välille. 

Kansainvälisesti kotitaloutta opiskellaan akateemisella tasolla eri nimityksin, ku-

ten perhe- ja kuluttajatieteet (family and consumer sciences). (Elorinne ym., 

2017, 149, 146; Rauma 2004, 203.) 

 
Rauma (2004, 205) osoittaa kotitaloustieteellä olevan ainakin kolme tehtävää, 
jotka hän muotoilee seuraavasti: 
 

1. Kotitaloustiede selvittää kotitalouteen ja kotitalouden toimintaan liittyvien 
asioiden, ilmiöiden ja tapahtumien teoreettisia perusteita (analysoiva, sys-
tematisoiva ja kriittinen tehtävä). 

2. Kotitaloustiede palvelee kotitalouden aineenopettajien koulutusta. Tiede 
tuottaa kotitalouden opetuksessa tarvittavaa käsitteistöä, laajoja oppiai-
netta jäsentäviä rakenteita ja ennen kaikkea uutta tietoa kotitalouksien ar-
kipäivän toiminnasta (tieteen uutta luova tehtävä).  

3. Kotitaloustieteen tehtävänä on kuvata inhimillisten ja aineellisten voima-
varojen käyttöä, kehittämistä ja ohjaamista yksilön, perheen ja yhteiskun-
nan hyväksi (kotitaloustieteen empiirinen tehtävä).  
 

Ensimmäinen tehtävä, joka pitää sisällään teoreettiset näkökulmat, vaatii lisää 

kehitystä. Kotitalous on nuori tieteenala. Yhteistä terminologiaa on pidetty mo-

nissa tieteissä tavoitteena. Käsitteistön vakiintumattomuus nousee ongelmaksi 

esimerkiksi tietohakua tehdessä. Kansainvälisesti katsottuna kotitalous kulkee eri 
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nimillä eri maissa, lisäksi koulutusta järjestetään monissa eri tiedekunnissa. 

(Rauma, 2004, 205–206.) 

 

Toinen tehtävä, jossa luodaan uutta, on paremmalla tasolla. Kotitalousopettajien 

kehittyvä koulutus on luonut kotitaloustieteen ja peruskoulun oppiaineena kotita-

lous on suosittu oppiaine, joka vahvistaa koulun perustehtävää. Yliopistotasolla 

tilanne on heikompi, sillä alan tutkijoiden koulutus on harvalukuista. Tutkimuksen 

vahvistumiseen tarvittaisiin yhteistyötä kotitalousnäkökulmaa tukevien tieteiden 

kanssa. (Rauma, 2004, 206.) 

 

Kotitaloustieteen kolmatta tehtävää, eli empiiristä tehtävää, voi pitää tieteenalan 

olennaisimpana tehtävä. Tehtävä liittää yliopisto-opetuksen ja yhteiskunnallisen 

tehtävän toisiinsa. Kotitalousopetus on osa perheiden hyvinvoinnin edistämistä 

ja se sitoutuu perinteisesti kestävän kehityksen paradigmaan. Kotitalousopetuk-

sella yleissivistävänä oppiaineena on sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen 

missio. Perheet ovat yhteiskunnassa jatkuvassa muutoksen tilassa, joka nostaa 

kotitaloustieteen tehtävän esille. Perheiden ja kotitalouksien arkeen vaikuttaa li-

sääntyvissä määrin globaalit tapahtumat. Kotitaloustieteilijällä kohtaa haasteen 

tutkia niin yksilöiden ja perheiden kuten yhteiskunnankin vuorovaikutusta näillä 

osa-alueilla. (Rauma, 2004, 206) 
 
 
Kotitalousala ja kotitalousoppiaine pyrkivät kehittämään yhteiskuntaa 

Kotitalousalan koulutusta kuvaa merkittävimmin niin historiassa kuin nykypäi-

vänäkin halu kehittää kotitalouksien ja perheiden elämää huomioiden ympäröivän 

arjen toimintaympäristön ja yhteiskunnan muutokset (Rauma, 2004, 201). 

Alusta alkaen kotitalousala on kamppaillut väärinkäsityksiä vastaan koskien sen 

tehtävää ja tarkoitusta. Kodin toiminta, kotitalous ja kodinhoito ovat erityisilmiöitä 

yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen keskittyvässä 

tieteenalassa. Tieteenalan perimmäisenä tavoitteena on parantaa yksilöiden, 

perheiden ja kotitalouksien arjen laatua yhteiskunnassa. Kotitalousoppiaine pal-
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velee myös sukupuolten tasa-arvon, demokraattisen kasvatuksen ja monikulttuu-

risuuden ja kestävän kehityksen tavoitteita. (Richards, 2000, 81; Janhonen-Ab-

ruquah & Palojoki, 2005, 363; Muster, 2013.) 

Kotitalous on yhteiskunnallinen oppiaine. Yhteiskunta ja sen muodostavat kotita-

loudet ovat muutoksen tilassa. Oli kyse teollistumisesta tai internetin muotoutu-

mista osaksi arkea, on selvää, että kotitaloudet muuttuvat ympäristönsä mukana. 

Kotitalouden asema yhteiskunnallisena aineena on asettanut vaateen ainakin 

1970-luvulta alkaen pysyä mukana yhteiskunnan muutoksessa. Kotitalousope-

tuksen tulee pysyä muuttuvan yhteiskunnan kanssa ajankohtaisena niin teknolo-

gian, taloudellisen kuin sosiaalisen muutoksenkin kanssa. Yhteiskunnassa ta-

pahtuvien muutosten tunnistaminen on kotitalousopetuksen edellytys. Kotitalous-

opetuksen pysyminen ajankohtaisena voidaan katsoa olevan kuitenkin vähittäis-

vaatimus, sillä se voi myös olla suunnannäyttäjä, jonka kautta voidaan pystyä 

vaikuttamaan yhteiskunnan hyvinvointiin. (Kuusisaari, 2014, 9, 10–11.) 

 

Suomen kontekstissa Turkki (1999, 277) on tuonut esille, kuinka satavuotisen 

kotitalousopettajan koulutuksen aikana yhteiskunnan haasteisiin on pystytty vas-

taamaan vaihtelevasti. Tarsa (2014, 61) puolestaan tuo esille, kuinka kotitalous-

opetuksen sisällöt ja oppituntien rakenteet ovat pysyneet samoina vuodesta toi-

seen, vaikka opetussuunnitelmat ovat vaihtuneet useasti sekä uutta tukimusta on 

julkaistu.  

 

Kotitalousopetuksen tehtävän luonne kuvataan siis yhteiskunnallisesti valveutu-

neeksi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan tarkoituksenmukaista ope-

tusta, jonka sisältöä on pohdittu alan kirjallisuudessa paljon. (Esim. Turkki, 1991, 

9; Jax, 1985; Kuusisaari, 2014, Tarsa, 2014, 39.) Keskiössä ovat oppilaat, eli itse 

nuoret. Opetuksen tulisi tukea nuoren tulevaa elämää ja opettajan tulee pohtia 

suunnitteluvaiheessa mitä tietoja ja taitoja nuoret tällä hetkellä ja jopa kymmenien 

vuosien päästä tarvitsevat (Kuusisaari, 2014, 11; Niemi, 2014, 80.) 

 

Yhteiskunnalliseen tavoitteeseen pääsemiseksi on tarjottu monia eri sisältövaih-

toehtoja opetukseen. Esimerkiksi Parker (1983, 191–193) kertoo 1980-luvun en-
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nusteesta, jossa tulevaisuuden kodeissa ei tarvittaisi enää erityisiä taitoja kodin-

hoidossa, sillä tulevaisuuden kodit mm. puhdistavat ilman kaikesta pölystä auto-

maattisesti ja ruoka tilataan napin painalluksella. Näin ollen opetuksen ja kotita-

lousopettajakoulutuksen tulee muuntautua tulevaisuuden tarpeisiin.  

 

Yhteinen nimittäjä opetuksen sisältötarpeiden pohdinnassa näyttäsi olevan va-

kuuttuminen kotitalouden mahdollisuudesta kohentaa yksilöiden, perheiden ja 

yhteiskunnan tilaa sekä se, että kotitalousopetuksen ja -alan tulee pysyä mukana 

yhteiskunnan ja ympäristönsä muutoksessa. (esim. Parker, 1983, 193; Turkki, 

1999, 7; Sysiharju, 1995, 277–278.) Yhteinen hyvinvointi nähdään kotitalouden 

toiminnan päämääränä. Toiminta (praksis) kotitaloudessa merkitsee yhteistoi-

mintaa kotitalouden jäsenten kesken sekä vuorovaikutusta lähiyhteisössä ja yh-

teiskunnassa yhteistä hyvinvointia tavoitellen. (Haverinen 1996, 16, 64; Stage, 

1997, 17.) 

 

Kotitalouden ja kotitaloustieteen yhteiskunnallis-aatteellinen idea voidaankin esit-

tää Erika Knyen (1985) sanoin: 

 

Kotitaloustiede keskittyy perheeseen ekosysteeminä ja yksilön vuorovai-
kutuksen parantamiseen ympäristön kanssa. Käytettävissä olevien re-
surssien tehokas hallinta perheen ruoka-, asumis- ja vaatetustarpeiden 
tyydyttämiseksi on tärkeä tekijä elämänlaadun ja myös perheiden toimin-
nan parantamiseksi yhteisössä. Nykyään kotitalous ammentaa tietoa ja 
asenteita useilta asiaankuuluvilta tieteenaloilta, kuten luonnontieteestä, 
biologiasta, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteestä sekä taiteista ja huma-
nistisista tieteistä auttaakseen perheitä löytämään ratkaisuja käytännön 
ongelmiinsa.  

 

 
Tyttöjen ja naisten tasa-arvo kotitalouden johtoajatuksena 
 
Historiallisessa tutkimuksessa yhteiskunnallinen sääty, asema ja luokka ovat 

merkittävässä asemassa niiden vaikuttaessa suoraan historiallisten tapahtumien 

rakenteisiin. Erityisesti naishistoriallisessa tutkimuksessa nämä seikat täytyy liit-

tää osaksi tutkimusta, sillä naisten asema, naisiin kohdistuvat odotukset ja vel-

voitteet sekä oikeudet ovat vaihdelleet läpi vuosikymmenten nimenomaan suku-

puolen ja säädyn mukaan. (Meretniemi, 2005, 36) 
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Kotitalouden alalla epätasa-arvon ongelmat ovat olleet aina läsnä ja ne ovat nos-

tettu esille alan toimijoiden toimesta. Nykyisin tasa-arvoon liittyvät ongelmat tun-

nustetaan laajasti ja esim. Suomen yhteiskuntapolitiikan ja koulutuspolitiikan ta-

voitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi.  (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, 2020, 9, 19.) Tiedeyhteisöiden yksi merkittävistä tasa-arvo ongelmista on, 

että naisten eriarvoista asemaa ei ole perinteisesti kuvattu tiedeyhteisölle ongel-

malliseksi (Husu, 2005a, 12). Tiedeyhteisön lisäksi naisten älyllistä toimintaa on 

kyseenalaistettu kautta aikojen (Husu, 2005a, 15, 17). Edellisistä väärinkohtelun 

muodoista on nähtävissä jälkiä myös kotitalousalan historiassa ja analysoitujen 

pääkirjoitusten puheessa.  

 

Kotitalous on kautta historiansa nykypäivään asti ollut oppiaine, joka on luonut 

mahdollisuuksia tyttöjen ja naisten koulutukseen (ks. ed. luku 2.1). Samassa se 

on tukevoittanut asemansa globaalisti osana modernia koulutusjärjestelmää. 

(Mäkelä, 2015, 202.) Kotitalouden historiallinen ja edelleen jatkuva naisvaltai-

sena alana kamppailu on alan puheen perusteella ylpeä seikka, johon palataan 

usein.  

Kotitalousalan opettajakunta on siis sukupuolen mukaan erittäin segregoitunut – 

muita kuin naiskotitalousopettajia on vain kourallinen. Toinen vastaava esimerkki 

on varhaiskasvatuksen opettajat (esim. Meretniemi 2005). Tiede- ja yliopistomaa-

ilmassa niin sanotut miesten ja naisten alat ovat edelleen vahvasti läsnä ja tätä 

segregaatiota voidaan pitää yliopistojen tasa-arvon kannalta ongelmallisena, sillä 

sukupuoli määrittää tiedeyhteisön rakenteita, kulttuuria ja toimintaa usealla eri 

tavalla näennäisestä sukupuolineutraaliudesta huolimatta. (Husu, 2005a, 26). 

Työn ja ammattien segregaatio vähentää naisvaltaisten alojen arvostusta ja jopa 

asettaa olettamuksen naisvaltaisten alojen pienemmästä vaativuudesta (Hjelt & 

Karila, 2017, s. 236). Palkkaerojen on todettu vähentyvän sekä työpaikan tasa-

arvon parantuvan sukupuolen segregaation vähentymisen myötä (Sajavaara & 

Haapasalmi, 2013, s. 8). Sukupuolen segregaatio on myös Suomen yleisillä työ-

markkinoilla jyrkkää. Naiset ja miehet työllistyvät useimmiten eri aloille ja ammat-

teihin. (Tilastokeskus, 2021.) 
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Suomessa 1990-luvulle tultaessa, josta tämän tutkielman aineisto alkaa, alkoi 

naisten osuus kasvaa yliopistoissa niin tutkintojen suorittajien kuin väitelleidenkin 

tohtoreiden ryhmissä. Tiedepolitiikan kentällä tasa-arvokysymykset olivat edel-

leen kuitenkin harvoin esillä naistutkimuksen ja yliopistojen tasa-arvosuunnitel-

mien ollessa merkittävimmät seikat. (Husu & Rolin, 2005, 8; Husu, 2005b, 58.) 

Edistys ilmeni myös merkittävänä lisänä naistutkimuksen professuureissa, kun 

opetusministeriö rahoitti kahdeksan naistutkimusprofessuuria viiden vuoden vir-

koihin. Opetusministeriön toimia voidaan pitää 1990-luvun näkyvimpänä tiedepo-

liittisena tapahtumana. (Brunila, 2009, 57.)  

Naisvaltaisuuden tuomien ongelmakohtien lomassa voidaan mainita muiden su-

kupuolien mahdolliset ongelmat, sillä he ovat selkeästi aliedustettuja alalla. Mo-

derni kotitaloustiede ja kotitalousala voivatkin olla uudenlaisen tasa-arvohaas-

teen edessä. Miten voidaan vähentää sukupuolen mukaista eriytymistä ja luoda 

kotitalousopettajuudesta ns. tasa-ammatti, jossa opettajien sukupuolijako nou-

dattaa 40–60 prosentuaalista jakoa (vertaa Tilastokeskus, 2021.) Perusopetuk-

sen kontekstissa pyritään oppilaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien korosta-

miseen. Voimassa oleva Perusopetuksen opetussuunnitelma (2014, 28) koros-

taa ja rohkaisee oppilaita tekemään koulu-uraansa koskevat valinnat omista hen-

kilökohtaisista lähtökohdistaan ilman sukupuolittuneiden roolien vaikutusta.  
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on tarkastella kotitalousalan ja kotita-

lousopetuksen eri vaiheita Kotitalous-ammattilehden pääkirjoitusten valossa vuo-

sina 1996–2016. Tutkimuksen keskiöön nousee kotitalousalan kuvaaminen ja ko-

titalousopetus. Pyrin tarkastelemaan pääkirjoitusten kautta miten moninainen ko-

titalousala hahmottuu ja mitä kotitalousopetuksesta nostetaan pääkirjoituksissa 

esille. Mitkä ovat pääkirjoitusten perusajatuksia, teemoja? 

 

Tutkimuskysymykset ovat näin ollen: 

1. Miten kotitalousalaa kuvataan Kotitalous-lehden pääkirjoituksissa vuo-

sina 1996–2016?  

2. Miten kotitalousoppiainetta kuvataan Kotitalous-lehden pääkirjoituksissa 
vuosina 1996–2016?  
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4 Menetelmät ja tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa erittelen tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä sekä kuvaan, miten 

käytetyt menetelmät ilmenivät tutkimuksessa, eli kerron miten tutkimus toteutet-

tiin. Kappaleen lopussa esittelen käyttämäni aineiston ja kerron sen rajauksesta 

sekä erittelen lehden käyttämistä aineistona.  

 

 

4.1 Menetelmät 
 

Sisällönanalyysi  
 
Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, joka sopii  

käytettäväksi kaikessa laadullisessa tutkimuksessa. Menetelmä on siis monikäyt-

töinen ja sitä voi menetelmän lisäksi käyttää myös väljänä teoreettisena kehyk-

senä, joka voidaan yhdistää monenlaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönana-

lyysillä pystytään analysoimaan systemaattisesti ja objektiivisesti hyvin monen-

laisia dokumentteja. Erilaisista dokumenteista, kuten lehdistä kerätty tieto, on yksi 

yleisimmin käytetyistä aineistonkeruumenetelmistä laadullisessa tutkimuksessa. 

Tutkittavasta tekstistä etsitään merkityksiä, ja pyrkimyksenä on saattaa tutkittava 

ilmiö tiivistettyyn muotoon, joka on valmis johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 83, 103,117.)  

 

 

Induktiivinen ja abduktiivinen päättely  
 
Tieteellisten päättelyiden (deduktio – abduktio - induktio) ”välissä” olevaa päätte-

lylogiikkaa käytetään usein kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Teorialähtöisen 

(deduktio) ja aineistolähtöisen (induktio) tutkimuksen välimaastossa on siis teo-

riaohjaava tutkimus, jossa aineiston analyysi ei suoraan perustu teoriaan, mutta 

kytkennät ja lähtökohdat siihen ovat havaittavissa. Tällöin aineistosta tehdyille 

löydöksille etsitään tulkintojen tueksi teoriasta selityksiä tai vahvistusta. Tutkija 

voi myös tehdä huomioita empirian vastaamattomuudesta aiempiin tutkimuksiin. 

Teoriaohjaavaa lähestymistapaa aineistoon kutsutaan abduktiiviseksi päättelyksi 
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(Reichertz, 2014, 2–7; Eskola & Suoranta, 1998, 11–12; Tuomi & Sarajärvi 2004, 

99). 

 

Abduktiivinen päättely toteutuu siten, että havaintojen tekemisessä on jokin tie-

teellisiä löytöjä ohjaava johtoajatus tai johtolanka. Abduktiivinen päättely lähtee 

liikkeelle empiriasta, mutta ei siis torju aikaisemman tiedon olemassaoloa taus-

tana. Analyysissä tunnistetaan aikaisemman tiedon vaikutus ja tällä voidaan 

avata aineistosta uusia ajatuksia.   (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 80, 81; Anttila 

2017). Tällöin tutkijan ajattelussa yhdistyvät samanaikaisesti jokin väljästi määri-

telty lähtökohta ja aineistolähtöisyys. 

 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus alkoi aineistoon tutustumisesta. Aineistoon tutustumisen jälkeen rajasin 

tutkimustehtävän mukaiset sisällöt litteroidussa muodossa omaan tekstitiedos-

toon. Aineiston analyysi eteni kolmivaiheisesti.  

 

Ensimmäinen analyysikierros – induktiivinen analyysi 
 
Ensimmäinen analyysikierros oli aineistolähtöinen. Tällöin aineistosta pyritään 

muodostamaan temaattinen kokonaisuus. Analyysissä ei hyödynnetty etukä-

teen luotuja lähtökohtia tai analyysiyksiköitä. Täten aineiston annettiin ”puhua”, 

eikä etukäteen pohdittu mitä teemoja aineistosta mahdollisesti nousee. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 108, 109.)  
 

Teemoittelin aineiston eli keräsin aineistolainaukset yhteen ja jaoin ne teemoit-

tain. Litteroin teemoitellut lainaukset tekstitiedostoksi, joka toimi perustana ana-

lyysilleni.  Ensimmäisen analyysikierroksen avulla voitiin muodostaa seuraavat 

viisi pääteemaa: 
 

1. Kotitalousalan muodostuminen 

2. Kotitalous peruskoulussa 

3. Kotitalous-lehti 
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4. Kotitalouden vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnassa 

5. Ajankohtaiset aiheet, joita kotitalousala koskettaa 

 
 
Toinen analyysikierros – abduktiivinen analyysi 
 
Toinen analyysikierros yhdisti aineistolähtöisyyteen teoriaohjaavan analyysin. 

Tukea analyysiin saatiin kirjoittamalla tutkielman historia- ja taustaluku (luku 2) ja 

ottamalla luvun tuottamat pääteemat analyysiin verrokeiksi. Näin kyettiin lieven-

tämään aineistolähtöisen analyysin metodista objektiivisuusongelmaa (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 109).  

 

Historia- ja taustaluvusta kiteytetyt teemat auttoivat analysoimaan ja tunnista-

maan tutkimuksen tavoitteen mukaisia teemoja. Teemat muodostavat väljän teo-

reettisen viitekehyksen, joka ohjasi havaintojen tekoa ja analyysiä.   Historia- ja 

taustaluvusta muotoillut teemat olivat: 

 
1. Kamppailu kotitalousalan ja oppiaineen asemasta 
2. Kotitalousalan ja oppiaineen määrittely 
3. Kotitaloustieteen profiili ja kotitalouden asema  

peruskoulussa  
4. Kotitalousalan ja oppiaineen yhteiskunnallinen  

eetos ja tasa-arvo 
 

Seuraavaksi aloitin kahden ensimmäisen analyysivaiheen yhdistämisen ja kirjoi-

tin tulosten käsikirjoituksen alustavaan muotoon. (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

104; Laine, 2001, 42). 

 
 
Kolmas analyysikierros - synteesi 
 
Kolmas analyysikierros tuotti tutkimuksen lopulliset tulokset (luku 5). Kolman-

nessa vaiheessa yhdistettiin kaksi ensimmäistä vaihetta loogiseksi kokonaisuu-

deksi.  Aineistolähtöisen analyysin ja väljän teoriaohjaavan analyysin tulokset yh-

distettiin. Tavoitteena oli saattaa aineisto, aikaisempi tieto ja tutkimuskysymykset 

vuoropuheluun (vrt. Alasuutari, 2011, 61).  Aikaisempaa kirjallisuutta käytettiin 

tukena, mutta ei sellaisenaan nojauduttu, vaan se toimi inspiraation ja ideoiden 
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lähteenä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 82; Anttila 2017). Kolmannessa vaiheessa 

varmistin myös tutkimuskysymysten ja teemojen yhteensopivuuden. Tutkimustu-

lokset esitetään tutkimusongelmittain kahdessa alaluvussa.  

 

 

4.3 Kotitalous-lehti ja aineiston rajaus 
 

Tutkimukseni aineisto on koottu Kotitalous-lehden pääkirjoituksista. Ammattileh-

tien pääkirjoitukset ovat tärkeä historiantutkimuksen aineisto (Kuikka, 1991, 114). 

Valitsin Kotitalous-lehden aineistoksi, koska se on historiallisesti merkittävä vai-

kuttaja tutkitulla alalla. Lehti on toiminut koko historiansa ajan moninaisen alan 

yhteisenä äänenä tuoden yhteen kirjavan joukon ammattilaisia alkaen opiskeli-

joista päättyen alumneihin ja alalta eläköityneisiin henkilöihin. Kotitalous-lehden 

pääkirjoitukset ilmentävät ja ajavat alan etuja, haasteita ja toiveita. Hankin aineis-

ton Kotitalousopettajien liiton arkistoista.  

 

Otoksen aikana lehteä julkaisi Suomen Kotitalouslehti oy. Aineisto kattaa pääkir-

joitukset 20 vuodelta, alkaen numerosta 10/1996 päättyen numeroon 4/2016. Ra-

jasin aineiston alkukohdaksi 10/1996, koska kyseisessä numerossa oli pääkirjoi-

tus ensimmäistä kertaa omana osionaan. Ennen tätä lehden alussa ei ollut sel-

keää pääkirjoitus-osiota eikä siihen luotettavasti rinnastettavaa, yhtä merkittä-

vässä asemassa olevaksi tulkittavaa tekstiosuutta. Arvioin 20 vuotta ja yli 121 

pääkirjoitusta olevan sopiva määrä uskottavaksi otokseksi pro gradu -tutkiel-

maan. Halusin otoksen päättyvän lähelle nykyhetkeä, koska täten aineisto palve-

lisi parhaiten haluani oppia oman alani nykytilasta. Otoksen vuodet ovat merkit-

täviä ja mielenkiintoisia, koska tiesin tänä aikana esimerkiksi internetin, terveys-

tiedon sekä uusien tuntijakojen ja opetussuunnitelmien muokanneen kotitalous-

alaa paljon (ks. luku 2).   

 

Rajasin aineiston päättymään vuoteen 2016, koska käytössä oleva Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet (2014) oli saatu vietyä käytäntöön ja täten 

sain siihen liittyviä käytännön pohdintoja mukaan aineistoon. Lisäksi kotitalous-

opetuksen ajaminen alakouluun saatiin päätöksen otoksen loppupäässä, enkä 
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halunnut katkaista aineistoa ennen tämän merkittävän sisältökokonaisuuden 

päättymistä.  
 

Tutkimuksen ajankohtana lehti ilmestyi vuodesta riippuen 4–10 kertaa, sisältäen 

4–12 numeroa, joista osa oli kaksoisnumeroita. Kaksoisnumeroissa oli yksi pää-

kirjoitus. Pääkirjoituksia tekivät Kotitalous-lehden päätoimittajat (Liite 1). Tehtä-

vässä toimi viisi päätoimittajaa kyseisenä aikana. Mirja Hannula kirjoitti yhden 

pääkirjoituksen Auli Puhakan toimikautena, numerossa 5/2001.  

 

 
Taulukko 1: Pääkirjoittajat ja heidän toimikautensa sekä julkaistujen numeroiden määrä 
otoksen aikana 1996–2016. 
 
Päätoimittaja Toimikausi otoksessa Julkaistut numerot otoksessa 
Leena Löyttyniemi 1996–1999 48 numeroa 
Auli Puhakka 2000–2004 31 numeroa 
Mirja Hannula 2004–2005 10 numeroa 
Riitta Cederberg 2006–2011 34 numeroa 
Anneli Rantamäki 2012–2016 25 numeroa 

 
 
Aineistosta puuttuvat numerot 2/1998, 3/2012 ja 5/2014, sillä niitä ei ollut saata-

villa käytetyssä arkistossa. Pääkirjoituksia kertyi yhteensä 121 kappaletta. Pää-

kirjoitusten tekstimäärä vaihteli numeroiden välillä, mutta palstatilaa oli aina yh-

den sivun verran. Pääkirjoituksissa käytettiin asiatekstin lisäksi kuvia, runoja ja 

tarinoita. Suurimmalla osalla pääkirjoituksista oli selkeä aihe ja teema. Muutamia 

”tajunnanvirran” omaisia kirjoituksia ilman tiettyä kytkentää selkeään aiheeseen 

oli myös mukana. Aihepiirit vaihtelivat paljon. Pääkirjoituksissa otettiin kantaa 

alaa koskettavien asioiden lisäksi myös ihmisten moraaliin ja arvoihin.   
 

 

4.4 Lehti tutkimuksen aineistona 
 
Tutkimukseni aineistona toimii Kotitalous-lehden pääkirjoitukset. Lehden pääkir-

joitukset ovat ns. sekundaariaineistoa, sillä ne ovat muiden tuottamia ja keräämiä 

aineistoja, eikä tutkija ole itse kirjoittanut niitä. Sekundaariaineistoksi luetaan mm. 
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viralliset tilastot, aikaisempien tutkimusten tuottamat materiaalit ja arkistojen ma-

teriaalit. Arkistojen materiaaleja käytetään erityisesti historian tutkimuksessa. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, 175–178.)  
 
Valmista aineistoa, joka on tehty ilman tutkijan panosta, kutsutaan myös luonnol-

liseksi aineistoksi. Luonnollisella aineistolla on hyviä puolia. Se on valmiiksi ole-

massa oleva aineisto, joka ei muokkaannu esimerkiksi aineiston kerääjän, kuten 

haastattelijan tai haastateltavan toimesta. Tutkijan ei tarvitse tehdä päätelmiä ai-

neistonkeruusta, vaan itse aihetta pystytään tutkimaan suoraan. Lisäksi luonnol-

linen aineisto on rikas kuvaus ihmisestä ja ihmisen toiminnasta. Se pystyy avaa-

maan objektiivisesti uusia aiheita ilman ennakkokäsityksiä, joita on saattaa kiin-

nittyä haastatteluun ja kyselylomakkeeseen (Hepburn & Potter, 2007, 172–174.) 

Näiden merkitysten vuoksi valitsin luonnollisen aineiston, koska halusin itsenäi-

sen otteen pro gradun tekemiseen. Halusin keskittyä aloittelevana tutkijana itse 

analyysin tekemiseen, enkä aineiston keräämiseen, jota sain harjoitella kandi-

daatin tutkielmassani teemahaastatellessani viittä henkilöä.  
 
Historiantutkimukseen kuuluu peruskäsitteinä ulkoinen ja sisäinen lähdekritiikki. 

Ulkoinen lähdekritiikki tarkastelee lähteen aitoutta ja alkuperää. Esimerkiksi asia-

kirjan alkuperäisyyden tarkastelu on ulkoista lähdekriittisyyttä. Sisäinen lähdekri-

tiikki tarkastelee lähteen tehtävää, sekä sitä, miten kyseinen tehtävä vaikuttaa 

historiallisen lähteen kykyyn kuvata aikaansa. Kotitalous-lehden pääkirjoitukset 

ovat valmiita aineistoja, joten tutkijan tulee huomioida se, ettei näitä aineistoja ole 

tehty tutkimusta varten. Aineistosta saattaa esim. puuttua osia, eivätkä kaikki tut-

kimuksen valossa mielenkiintoiset yksityiskohdat välttämättä kelpaa todisteiksi. 

(Rautavirta, 2012, 16–17.)  

 

Historiantutkijalla on oma käsityksensä historiasta jo ennen historiantukijaksi al-

kamista. Tästä syystä historiantutkijan tulee kyetä tunnistamaan ja erittelemään 

omat ennakkokäsityksensä, joiden vaikutuksia hän valvoo tutkimuksensa aikana. 

(Kalela, 2002, 14, 40.)  

 

Kotitalous-lehti on alansa tunnustettu äänenkannattaja, jonka alkuperä ulottuu 

vuosikymmenten taakse. Lehteen voikin luottaa kotitalousalan kuvaajana ja alan 
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eri teemojen esille tuojana sekä keskustelun herättäjänä. Kotitalous-lehti heijas-

taa ja erityisesti sen pääkirjoitukset, suomalaisen kotitalousalan arvoja ja tavoit-

teita. Kotitalousalan opettajat pääsevät esiin lehden palstoilla. 
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5 Tulokset 
 
 
Tässä kappaleessa tarkastellaan sitä, miten kotitalousalaa ja kotitalousoppiai-

netta käsitellään Kotitalous-lehdessä vuosina 1996–2016. Kappale on jaettu tut-

kimuskysymysten perusteella kahteen osaan (5.1 ja 5.2), jotka sisältävät alaotsi-

koita. Keskeisimmät tulokset tiivistetään kunkin alaluvun yhteydessä. 

 

Kotitalousopetuksen ja kotitalousalan historiasta nousseet teemat ja polut ovat 

nähtävissä pääkirjoituksissa. Ala on ylpeä historiastaan, jossa monet haasteet on 

voitettu sisukkaalla työskentelyllä yhteisen asian eteen verkostojen ja sidosryh-

mien avulla. Lukijoita ohjataan, ja ajoittain velvoitetaan, edistämään alan asemaa 

- paikoin uhkakuvien sävyttämänä. Kotitalousalan historiallisesti uhattu ja epä-

varma asema on aistittavissa pääkirjoituksista. Moniammatilliselle alalle tarjotaan 

yhtenäisyyden tunnetta sekä päätoimittajat ohjaavat lukijoita verkostoitumaan. 

Lehti nostaa itsensä yhdeksi alan merkittävimmistä verkostoista. Kotitalousoppi-

aineen yhteiskunnallinen tehtävä on vahvasti läsnä pääkirjoituksissa. Pääkirjoi-

tukset ohjaavat lukijoita pohtimaan miten kotitalousopetus pysyy ajankohtaisena 

oppiaineena tehtäväänsä ja juuriaan unohtamatta.  

 
 

5.1 KOTITALOUSALA 
 
5.1.1 Laaja ja yhä laajeneva kotitalousala  
 
Kotitalous-lehden pääkirjoituksissa kotitalousalan ammattilaisiin ja lehden lukija-

kuntaan katsotaan kuuluvan osin eri ammattiryhmiä eri aikakausina. 1990-luvulta 

alkaen pääkirjoituksissa on nähtävissä, että pääkirjoittajat pyrkivät määrittele-

mään kotitalousalan ammattilaisiksi ja lehden lukijoiksi yhä laajempaa joukkoa. 

Esille nostetaan koko koti- ja suurtalousala. 

 
”Kotitalous-lehden tehtävä on ensimmäisestä numerosta lähtien ollut 
selvä: tiedot välittäminen. Koti- ja suurtaloutta koskevan tiedon kenttä on 
laaja. Siihen kuuluvat ravitsemuksen, elintarvikkeiden, talouden ja kulutuk-
sen, siivouksen ja muun puhtaanapidon, ympäristön sekä opetuksen ja 
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kasvatuksen alalta kertyvä tutkimus- ja kokemustieto. Kotitalous-lehti on 
koti- ja suurtalousalan asioissa todellinen vaikuttaja tässä maassa.”1/1996 

 
 

”Nyt yhteiskunta on toinen. Lukijakunta on laajentunut maataloudellisten 
kotitalousoppilaitosten opettajayhdistyksen äänenkannattajasta koko laa-
jan kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemisalan ammattilaisten vahvaksi jou-
koksi.” 7–8/2001 

 
 

Pyrkimystä ilmaista kotitalousalan monimuotoisuutta ja laaja-alaisuutta ilmentää 

hyvin ’Kotitalous – elämä itse’ –iskulause. 

 
”Kotitalouden alue on laaja. Joidenkin vuosien takainen iskulause ’Kotita-
lous – elämä itse!’ kuvaa hyvin sitä monimuotoisuutta, jota tapaa kotitalou-
den eri osa-alueilla” 5/2006 

 
Monimuotoisuutta kuvataan paikoin myös luettelemalla kotitalousalaan kuuluvia 

ammatteja ja työnimikkeitä. 

 
”Alana kotitalous-ala on huikean laaja: ruoanvalmistus ja leivonta, perhe- 
ravitsemus- ja kuluttajakysymykset, teknologian sovellutukset kotitalou-
den piirissä, vaatehuolto ja kodin puhtaanapito, valaistus ja sisustaminen, 
unohtamatta alamme monipuolista koulutusta...” 3/2006 

 
 

Päätoimittaja Leena Löyttyniemen jäätyä eläkkeelle 1999, uutena päätoimittajana 

aloitti Auli Puhakka. Samanaikaisesti myös lehteä julkaiseva Suomen Kotitalous-

lehti Oy siirtyi kokonaan Kotitalousopettajien liiton omistukseen. Puhakan ensim-

mäinen pääkirjoitus julkaistiin 1/2000 ja tällöin hän toi painokkaasti esille, miten 

Kotitalouslehti julkaisijatahon muutoksesta huolimatta edelleen edustaa koko laa-

jaa kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemusalaa. 

  

”Nyt alkaa uusi vaihe lehden historiassa. Lehteä julkaiseva Suomen Koti-
talouslehti Oy on kokonaan Kotitalousopettajien liiton omistama yhtiö. Ko-
rostan, että vaikka muut julkaisijatahot ovat lehdestä virallisesti irtaantu-
neet, haluaa lehti ehdottomasti pysyä koko laajan kotitalous-, kuluttaja- ja 
ravitsemisalan ’äänitorvena’.” 1/2000  

 

Huomionarvoista on, että Kotitalouslehti ilmaisee pysyvänsä edellä mainittujen 

alojen edustajana, vaikka näitä aloja ei ollut aiemmin mainittu kuuluvan lehden 
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edustukseen pääkirjoitusten perusteella. Ennen 2000-lukua lehti ilmoitti edusta-

vansa koti- ja suurtalousalaa. Muutoksen hitaus on nähtävissä Puhakan pääkir-

joituksessa, jonka leipätekstissä hän kertoo lehden edustavan koti- ja suurtalous-

alaa, vaikka saman pääkirjoituksen ohessa oleva info-osuus ilmaisee lehden ole-

van kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemisalan ammattilehti.  

 

Läpi aineiston lehti pyrkii mahdollisimman monipuoliseen edustukseen myös ar-

tikkeleiden sisällöissä, jotta mahdollisimman moni lukija tuntisi lehden omakseen. 

 

Jokaisella lehden numerolla on etukäteen määritellyt pääteemat, jotta lehti 
tasapuolisesti palvelisi kaikkia lukijoita. Yksi numero käsittelee ruokaa, toi-
nen teknologiaa ja taloutta, kolmas on koulunumero jne.” 1–2/2001 

 

Lehden edustuksen monialaisuuden tiivistää̈ päätoimittaja Mirja Hannula:  

 

”Kotitalous-lehden perinteet velvoittavat, mutta eivät kahlitse. Lehden on 
elettävä ajassa ja peilattava tulevaisuutta. - - Lehteä julkaisevan Suomen 
Kotitalousehti Oy:n taustayhteisönä on Kotitalousopettajien liitto. Lehteä ei 
kuitenkaan tehdä vain kotitalousopettajille, vaan tavoitteena on palvella 
kaikkia kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemisalan ammattilehden lukijoita.” 
4/2004  

 
 

Pääkirjoituksissa Kotitalous-lehti nostetaan merkittäväksi koti- ja suurtalousalan 

toimijoita vahvistavaksi ja yhdistäväksi tekijäksi. Lehden merkitystä korostaen, 

tälle moniammatilliselle joukolle luodaan yhtenäisyyden tunnetta, yhteistä histo-

riaa, verkostoja ja ammatillista identiteettiä.  

 
”Kotitalous [lehti] on aina ollut ja haluaa olla alan yhdysside, kaikkien koti- 
ja suurtalousalan ammattilaisten lehti.” 1–2/2001 

 

Kautta vuosikymmenten, pääkirjoittajat korostavat Kotitalouslehden tärkeimpänä 

tehtävänä tiedon välittämistä. Esille tuodaan lehden pyrkimys taustoittaa asioita 

sekä tuoda esille ajankohtaisia teemoja ja tutkimustuloksia. Tietoa pyritään 

välittämään kaikki alan ammattilaiset silmällä pitäen, jotta he pystyvät 

käyttämään ammattilehden sisältöjä ammatillisessa kasvussaan. Myös lehden 

pyrkimys, herättää keskustelua, tuodaan esille tiedon jakamisen rinnalla.  
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”Kotitalous-lehti on tutkijoille hyvä foorumi levittää tietoa uusista tutkimus-
tuloksia ja ajankohtaisista teemoista. Lehden tehtävänä on myös 
herättää keskustelua. Lukijoilla on mahdollisuus saada äänensä kuulu-
ville ja kokemuksensa jaettua joko kirjoittamalla lehteen tai antamatta pa-
lautetta. Joka numerossa on lukijakilpailu, johon osallistumalla sinulla on 
mahdollisuus vaikuttaa lehden sisällön kehittymiseen.” 3/2005  

 
 
Laaja kotitalousala toimi pitkään ilman omaa äänenkannattajaa, liittoa tai valtio-

vallan tukea. Tarpeellisten yhdistysten ja ammattilehden perustamisen jälkeen 

nämä tekijät pyrkivät mahdollisimman monipuoliseen edustukseen, sillä kuten 

edellä osoitetaan, kotitalousala on todella moniammatillinen. Kotitalousalaan 

kuuluvat ammatit ovat vaihdelleet vuosien aikana. Pienet ja naisvaltaiset alat ovat 

hyötyneet Kotitalous-lehdestä sekä alan monista verkostoista. Nämä tekijät ovat 

pyrkineet ajamaan mahdollisimman monen ammattikunnan etuja – ja täten koko 

kotitalousalan etua. Kotitalousala on siis eräänlainen sateenvarjotermi, joka on 

tulkittavissa myös Kotitalous-lehden moniammatillisesta edustuksesta.   

 

 

5.1.2 Kotitalousalan kunniakas historia, yksittäiset tienraivaajat ja amma-
tillinen kamppailu 

 
Pääkirjoituksissa tuodaan usein esille kotitalousalan historiaa. Alan toimijat näh-

dään paitsi merkittävinä oman alan uranuurtajina, myös yhteiskunnallisesti mer-

kittävinä (nais)henkilöinä.  Alan historiaa kuvataan kunnioittaen ja jopa ihannoi-

den. Lehden lukijoita ja alan toimijoita myös kannustetaan kotitalousalan kehittä-

miseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. (3/2002) 

 

”Alallamme on hieno historia. Tässä lehdessä kerrotaan Tampereen kotita-
lousoppilaitoksesta, joka on yksi vanhimmista alan opinahjoista. Uranuurtajat 
näkivät kauas. He olivat merkittäviä koko yhteiskunnan rakentajina ja kaikin 
tavoin kehityksen kärkijoukkoa Suomessa. Samaa tulisieluisuutta ja puolensa 
pitämisen tahtoa tarvitaan yhä edelleen.” 1/2003 

 
”Me kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemisaloilla toimivat voimme syystäkin juhlia 
tänä vuonna. Alamme naiset ovat aina olleet edelläkävijöitä. Olemmehan sitä 
edelleen?” 6/2001 
 

 

Kotitalousalan historia näyttäytyy pääkirjoituksissa myös kamppailuna, vaikeuk-

sien kohtaamisena ja niiden voittamisina. Kotitalousala kuvataan asetelmassa, 
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jossa sen on täytynyt taistella olemassaolostaan, arvostuksestaan ja asemastaan 

läpi vuosikymmenten.  

 

”Kotitalousalaa on voinut opiskella yliopistotasolla kansanvälisesti runsaat 
sata vuotta ja Suomessakin 1940-luvulta lähtien. Siitä huolimatta etenkin 
kotitaloustieteen tie tiedeyhteisön jäseneksi on ollut rosoinen.” 7/2000 

 

Kotitalouden ajaminen alakouluun osana taito- ja taideaineita saatiin päätökseen 

2012 ja Rantamäki reflektoi asiaa seuraavasti: 

 
”Olen kuitenkin iloinen siitä, että me kotitalousopettajat olemme tehneet 
viime vuonna jotain suurta ja saaneet kotitalouden taide ja taitoaineiden 
joukkoon. Viime vuosi oli hyvä esimerkki joukkovoiman vahvuudesta, po-
sitiivisesta ajattelusta ja yhdessä yhteisten asioiden eteenpäin viemisestä. 
Vuonna 2016 me voimme tarjota kotitalousopetusta alakoulusta yläkou-
luun.” 1/2013 

 
Historiallisesti kotitaloustaidot on nähty kotona opittaviksi taidoiksi, eivätkä edes 

kaikki naisliikkeen edustajat, saati lehdistö nähneet kotitalousopettajien koulutuk-

sen merkitystä.  Myös kotitalouden tie tiedeyhteisön jäseneksi kuvataan haas-

teellisena ja pääkirjoittajat näkevät yksittäisten tienraivaajien roolin siinä merkit-

tävinä.  

 

”Kuluvana vuonna tulee kuluneeksi 120 vuotta siitä, kun kotitalousopetta-
jien koulutus Suomessa alkoi. Aikansa visionääri ja edelläkävijä Anna Ol-
soni perusti Helsinkiin Kasvatusopillisen Keittokoulun. Aikana, jolloin kä-
den taidot opittiin pitkälti kotona ja koulun tehtävä oli lähinnä opettaa luke-
mista ja laskemista, käden ja kodin taitojen opettamisen ymmärtäminen oli 
kansakuntaa herättelevää. Kaikki eivät olleet suinkaan olleet samaa mieltä 
koulutuksen tarpeellisuudesta, vaan osa naisliikkeestä ja lehdistöstä suh-
tautui asiaan jyrkän kielteisesti. Kysyttiin jopa pilkallisesti, pitääkö kodinpi-
toa varten valmistaa oikein opettajiakin! Löytyi kuitenkin se tulisieluisten 
joukko, joka tuki koulutuksen aloittamista.” 1/2011 

 
 

 
Alan henkilöiden lisäksi myös Kotitalous-lehden pitkä historia nousee usein esille. 

Kotitalous-lehti ilmaisee olevansa yksi vanhimmista ja keskeytyksettä Suomessa 

julkaistavista ammattilehdistä. Lehden julkaisutoiminta on jatkunut esim. toisen 

maailmansodan aikana. Pitkä julkaisuhistoria tuodaan esille arvostavin sana-

kääntein ja lehden julkaisutoiminnan jatkuvuuden eteen ollaan valmiita tekemään 

työtä nyt ja tulevaisuudessakin.  
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”Ammattikuntamme voi olla ylpeä ja iloinen siitä, että se on jo 60 vuoden 
ajan julkaissut omien ehtojensa ja periaatteidensa mukaista lehteä.” 
10/1996 

 
Pääkirjoitukset kuvaavat Kotitalous-lehden tärkeäksi ja merkitykselliseksi vaikut-

tajaksi. Lehti tuodaan esille laaja-alaisena laatulehtenä sekä alan yhteisenä am-

mattilehtenä.  

 

”Kotitalous-lehti on koti- ja suuratalousalan asioissa todellinen vaikuttaja 
tässä maassa. Lehti tavoittaa suurimman osan alan opettajakunnasta ja 
tutkijoista sekä viranomaisista. Tutkimustenkin mukaan ihmiset luottavat 
enemmän laatulehdistä saamiinsa tietoihin todennäköisemmin kuin elin-
tarviketeollisuuden, hallituksen, viranomaisten tai sensaatiolehtien tietoi-
hin.” 10/1996 

 

Pääkirjoitukset tuovat myös esille, miten Kotitalous-lehden lukijakunta on laajen-

tunut koko kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemusalalle. 

 
”Lukijakunta on laajentunut maataloudellisten kotitalousoppilaitosten opet-
tajayhdistyksen äänenkannattajasta koko laajan kotitalous-, kuluttaja- ja 
ravitsemisalan ammattilasten vahvaksi joukoksi. Ammattilehden rooli on 
ennallaan, ja jopa entisestään vahvistunut.” 7–8/2001  

 
Kautta vuosikymmenten, pääkirjoittajat korostavat Kotitalouslehden tärkeimpänä 

tehtävänä tiedon välittämistä.  

 
”Kotitalous-lehden tehtävä on ensimmäisestä numerosta lähtien ollut 
selvä: tiedon välittäminen.” 10/1996 

 
Esille tuodaan lehden pyrkimys taustoittaa asioita sekä tuoda esille ajankohtaisia 

teemoja ja tutkimustuloksia. Tietoa pyritään välittämään kaikki alan ammattilaiset 

silmällä pitäen, jotta he pystyvät käyttämään ammattilehden sisältöjä ammatilli-

sessa kasvussaan. Myös lehden pyrkimys, herättää keskustelua, tuodaan esille 

tiedon jakamisen rinnalla. 

 
”Kotitalous-lehti on tutkijoille hyvä foorumi levittää tietoa uusista tutkimus-
tuloksista ja ajankohtaisista teemoista. Lehden tehtävänä on myös herät-
tää keskustelua.” 3/2005 
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Pääkirjoitukset nostavat esille myös lukijoiden palautetta lehdestä, lehden hyötyjä 

ja mahdollisuuksia lukijalle. Lehden asema tietolähteenä ja oppimateriaalina ko-

rostuu ja lehti tuodaan esille keskustelunherättäjänä ja lukijoiden kanavana tuoda 

äänensä kuuluville. 

 

”Kuten Kotitalous-lehdenlukijakyselystä viime vuonna kävi ilmi, lehdet vie-
dään erittäin usein työpaikalle ja niitä käytetään mm. oppimateriaaleina. 
Noin puolet lukijoista koki lehtensä oman alansa ainutlaatuisena tietoläh-
teenä. Muita vahvuuksiamme ovat luotettavuus, ajankohtaisuus ja asian-
tuntevuus. ” 3/2001 

 
 
Kotitalousala on ylpeä historiastaan. Historian kuvaus on paikoin nostalgista. His-

toriassa toistuvaa kamppailudynamiikkaa voidaan kuvata metaforalla ”vaikeuk-

sien kautta voittoon”, joka on toistuva aihe myös Kotitalous-lehden pääkirjoituk-

sissa. Alan edistäjät ovat olleet pääosin naisia ja naisasian arvot ovat usein ha-

vaittavissa pääkirjoituksissa, esim. lukijoiden voimaannuttamisessa jatkamaan 

toimintaansa yhteiskunnallisesti ja rakenteellisesti epätasa-arvoisissa tilanteissa 

ja instituutioissa. Kotitalous-lehti positioi itsensä osaksi kotitalousalan merkittä-

vimpiä verkostoja. Lehti pyrkii vahvistamaan asemaansa kertomalla pitkästä his-

toriastaan sekä kuvaamalla lehden hyötyjä lukijoille.  

 

 
5.1.3 Vahva yhteys naisasiaan ja naisasian yhdistyksiin sekä yhteistyön ja 

verkostoitumisen voima 
 
Kotitalousala, sekä muut Kotitalouslehden piiriin kuuluvat alat kuvataan naisval-

taisiksi ja pääkirjoitukset painottavat kotitalousalan kasvaneen yhdessä naisasian 

ja sen järjestöjen ja liittojen kanssa naisvaltaisena alakokonaisuutena. Yhteiskun-

nalliset tasa-arvovaikuttajat ovat olleet paikoin samoja henkilöitä, jotka ovat edis-

täneet kotitalousalaa. Löyttyniemi tuo esille esimerkiksi Hedvig Gebhardin, 1900-

luvun alkupuolella vaikuttaneen naiskansanedustajan ja kotitalousalan edistäjän.  

 

”Ensimmäinen naiskansainedustajien tekemä aloite, jonka eduskunta hy-
väksyi yksimielisesti, koski taloudenhoito-opetuksen järjestämistä naisille 
ja sen avustamista valtion varoilla. Aloitteen teki osuustoiminnallisesta ak-
tiivisuudestaan tunnettu Hedvig Gebhard.” 12/1996 
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Kotitalousalalla toimivien henkilöiden yhteistyö ja heidän muodostamat verkostot 

ja järjestöt kuvataan määrittävinä tekijöinä alan säilymiselle, menestykselle ja ke-

hitykselle. Monet järjestöt ja verkostot ovat liitoksissa naisasiain yhdistyksiin. 

 

Meillä on vahvat valtakunnalliset naisjärjestömme ja lukuisat ammatilliset 
järjestöt, jotka katsovat napakasti tulevaisuuteen, mutta tunnustavat myös 
juurensa.” 3/2002 

 
 

Kun verkostojen ja järjestöjen historiaa, hyödyllisyyttä, vaikuttavuutta ja vahvuuk-

sia tuodaan esille pääkirjoituksissa, samalla lukijoita usein kannustetaan jatka-

maan omaa verkostoitumistaan edeltäjiensä tavoin. Verkostot kuvataan osana 

kotitalousalan yhtenäisyyttä. 

 
”Mikä mahtava tieto, taito ja voima järjestöillä onkaan! Ja mikä verkosto! 
Nyt vain kaikki verkkoja punomaan!” 3/2003 

 
”Yhteistyö omalla työpaikalla tai omassa järjestössä ei ole suinkaan aika-
varas, vaikka joskus keskustelu saattaa lipsahtaa sivuraiteellekin. Ritva-
sen mukaan verkostojen luominen muiden samaa alaa olevien kanssa on 
hyvä keino ylläpitää omaa osaamista ja saada vertaistukea” 5/2006 

 

Päätoimittaja myös kannustaa lukijoita, kiittää näitä panoksestaan yhteisen asian 

eteen ja ilmaisee myös itse olevansa vahvasti mukana yhteisessä toiminnassa. 

Pienellä alalla, jossa arvostetaan pyyteetöntä työntekoa alan eteen, myös pää-

toimittajat positioivat itsensä aktiivisiksi ruohonjuuritason toimijoiksi.  

 
”Viimeisen vuoden aikana kotitalousopettajat ovat taistelleen jalansijaa 
alakoulujen kotitalousopetukselle. Työ on ollut voimia vaativaa, jopa raas-
tavaa, mutta onnistumisia on tullut ympäri Suomea. Osassa kunnista on 
iloittu myös opetuksen aloittamisesta tai jatkumisesta lukiossa. Itse koin 
neuvottelut kotitalousopetuksesta alakoulussa hyvin uuvuttavaksi ja tur-
hauttavaksi, perustelua perustelun perään. Tuloksena oli kotitalouden 
taide- ja taitoainevalinnaisuuden aloittaminen kuudennella luokalla mah-
dollisesti syksyllä 2017.” 2/2016 

 

Kotitalous-lehti tuodaan esille myös yhtenäisyyttä lisäävänä, merkittävänä ja an-

siokkaana tekijänä alalla. 

 

 ”Tämä lehti on ja pysyy. Alamme tarvitsee yhteistä ammattilehteä.” 1/2000  
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”Lukijakunta on laajentunut maataloudellisten kotitalousoppilaitosten opet-
tajayhdistyksen äänenkannattajasta koko laajan kotitalous-, kuluttaja- ja 
ravitsemisalan ammattilasten vahvaksi joukoksi. Ammattilehden rooli on 
ennallaan, ja jopa entisestään vahvistunut.” 7–8/2001  

 

Kotitalousala on aina joutunut taistelemaan olemassaolonsa ja arvostuksensa 

puolesta. Pääkirjoittajien teksteissä tämä näkyy lukijoiden vahvana kannustuk-

sena aktiivisuuteen, vaikuttavuuteen ja oman alan kehittämiseen, jonka avulla ala 

pysyy elinvoimaisena.  Ala on pieni ja monesti ’yksin’. Tämä ilmenee hyvin Ran-

tamäen pääkirjoituksessa, jossa käsitellään kotitalouden kuulumista peruskoulun 

taito- ja taideaineisiin.  

                            

”Muistakaa aina pitää kotitalouden lippua korkealla, älkää aliarvioiko omaa 
osaamistanne. Selkä suorassa, kunnianhimoa tavoitteissa, rinta rinnan me 
saavutamme unelmamme. Olkaa aktiivisia vaikuttajia, sillä kukaan ei mei-
dän asiaamme aja, ellemme me itse.” 2/2012 

 

Alan yhtenäisyyden tarve on kotitalousalan historiassa ilmeinen. Verkostojen 

merkitystä pyritään tuomaan esille pääkirjoitusten kautta myös nykyisille alan toi-

mijoille. Historiaa tuodaan esille jälleen ylpein sanakääntein. Tässä voidaan 

nähdä halua vahvistaa lukijoiden verkostoitumismotivaatiota, ja tätä kautta akti-

voida heitä edistämään omaa alaansa nyt ja tulevaisuudessa. Alan kamppailu 

tuodaan toistuvasti esille ja Kotitalous-lehden pääkirjoitukset toimivat tämän tar-

koituksen instrumenttina.  

 

5.1.4 Osallistuminen ja vaikuttaminen sekä oman alan uuttera puolustami-
nen ja kehittäminen 

 
Pääkirjoituksissa kotitalousalan edistäminen kuvataan hyveenä, joka on kaikkien 

alalla toimivien yhteinen tehtävä tai jopa velvollisuus.  

 
”Kotitalousopetuksen aseman vahvistaminen on kaikkien kotitaloutta opet-
tavien opettajien yhteinen asia. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa kun-
tatasolla kotitalousopetuksen saamiseksi alakouluun. Kuluvan vuoden ai-
kana kunnissa mietitään uuden tuntijaon vaikutuksia ja perustetaan ope-
tussuunnitelmaan liittyviä työryhmiä. Tässä työssä meidän kaikkien tulee 
olla aktiivisia.” 1/2014  
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Osallistumiseen ja oman alan edistämiseen kannustaminen on esillä erityisesti 

silloin, kun alalla tapahtuu jotain merkittävää. Esimerkiksi ruokakulttuurin profes-

suuriin perustaminen Helsingin yliopistoon ja peruskoulun valinnaisaineiden tun-

tijako ovat merkittäviä koko alaan vaikuttavia tapahtumia, joka sai pääkirjoittajat 

haastamaan ja jopa velvoittamaan lukijoita aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen. 

 

”Meillä on mahdollisuus kohottaa nuorten tietoja ja taitoja, terveyttä ja ko-
tien varautumista yllättäviin tilanteisiin. Tämä kuitenkin vaatii meiltä kai-
kilta, sinulta ja minulta, halua ja paloa viedä asiaa eteenpäin omassa kun-
nassa valmisteltaessa uuden opetussuunnitelman rakennetta.” 1/2013 

 
”Yhdessä tekemisestä sekä kotitalouden ja ruokakulttuurin arvostuksen 
noususta hieno esimerkki on suunnitteilla oleva ruokakulttuurin professuu-
rin lahjoitusvirka Helsingin yliopistoon. Kaikkien panosta tarvitaan, jotta yli-
opisto omalta osaltaan voi käynnistää toimet viran perustamiseksi. Haaste 
kuuluu jokaiselle, vielä on rahallisesti melkoinen matka siihen, että viran 
vaatima 1,5 miljoonaa euroa on kasassa.” 6/2007 

 
 

Kotitalousalan tunnettuus, edistäminen ja arvostuksen lisääminen on ollut alan 

tekijöiden ja heidän verkostojensa varassa. Pääkirjoitukset kuvaavat alan edistä-

mistä ikään kuin yhteisenä talkootyönä, johon kaikkien alan toimijoiden toivotaan 

ja monesti odotetaan osallistuvan. Alaa pyritään edistämään paitsi lujittamalla 

sen asemaa, myös tekemällä sitä tunnetuksi. Tähän pyritään lisäämällä kotita-

louden näkyvyyttä niin julkisissa kuin yksityisissä yhteyksissä.  

 

”Yhteistyö eri tahojen ja eri aloilla toimivien kollegojen kanssa edistää ko-
titalousalan näkyvyyttä.” 1/2012 

 
”Me voimme parhaiten kertoa heille [opiskelupaikkaa pohtiville nuorille] 
alastamme hyvänä opiskeluvaihtoehtona.” 1/2003 

 

Alan edistäminen ja säilyttäminen nähdään siis yhteisenä tehtävänä. Saman 

tyyppistä puhetta liittyy myös Kotitalous-lehteen. Pääkirjoitukset kuvaavat Kotita-

lous-lehteä pienenä ammattilehtenä, jota toimitetaan ja julkaistaan pitkälti talkoo-

voimin. Lehti ja toimitus tarvitsee lukijoidensa ja sidosryhmiensä tuen kehit-

tyäkseen ja selvitäkseen.  

 

”Meitä lehden tekijöitä on pieni tiimi. Jokaisen numeron kirjoittajat antavat 
oman panoksensa, mutta suuri merkitys on myös lukijoilla. Lehti tehdään 
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lukijoille – kiitos teille jokaiselle omasta osuudestanne. - - Ammattilehti ker-
too, että olen osa yhteiskunnan laajaa verkostoa. Jos katkoisin ympäriltäni 
yhdyssiteet, jotka liittävät minut verkostoon, yhteisöön, jäisin yksin. Sitä en 
halua – enkä usko, että te, lehtemme lukijatkaan, sitä omalle kohdalle ha-
luaisitte. Jatketaan siis yhdessä. ” 3/2006  

 

 

Lehden pitkä historia, ja dynamiikka, jossa lehti on voittanut kohtamaansa vai-

keudet pienestä koostaan huolimatta, nousee pääkirjoituksissa usein esille. Koti-

talouslehden rooli keskustelun herättäjänä ja alan ammattilaisen sitojana osaksi 

oman ammattikunnan verkostoa tuodaan vahvasti esille. Lukija- ja tilaajauskolli-

suudelle annetaan kiitosta ja lukijoihin vedotaan niin järjen kuin tunteen tasolla, 

jotta he jatkaisivat lehden tilaajina ja lukijoina.  

 

”Näin siis joulukuussa 1937. Lukijat todella ojensivat lehdelle voimakkaan 
ja tukevan kätensä, sillä edes ankarat sotavuodet eivät keskeyttäneet Ko-
titalouden ilmestymistä. Lukija- ja tilaajauskollisuus on aina ollut yksi 
tämän lehden kantavia voimia, kuten myös pyyteetön talkootyö. Siitä kan-
nattaa olla kiitollinen” 7–8/2001  

 

Pääkirjoitukset kuvaavat kotitalousalan arvostuksen puutteen ja aseman tunnus-

tamattomuuden olleen aina ongelma, joka ilmenee edelleen. Kotitalousala ja ko-

titalousopetus on joutunut perustelemaan merkitystään ja asemaansa läpi histo-

riansa. Jatkuva perustelu ja oman alan puolustaminen on aiheuttanut turhautu-

mista, varsinkin silloin kun alan edistäjien uuttera työ ei ole tuottanut toivottua 

tulosta. 

 

”Kaikki se työ, mitä olimme tehneet parin viime vuoden aikana aktiivisesti 
kotitalousopetuksen aseman parantamiseksi perusopetuksen tuntijakoon, 
ohitettiin ilman huomiota.” 2/2012 
 
”Tuntuu aika uskomattomalta, miten tämän päivän päättäjät eivät ymmärrä 
kotitalouden [oppiaine] merkitystä ja laaja-alaisuutta – vai eivätkö he halua 
ymmärtää? (jatkuu seuraavassa kappaleessa)” 2/2012 

 
 
 
Pääkirjoituksista on selvästi aistittavissa myös huoli lehden jatkuvuudesta. 
Vuonna 1997 pääkirjoittaja jopa varoittaa alan toimijoita säästämästä oman am-
matillisen pääoman hankkimisessa, eli ammattilehden tilaamisessa.  
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”Joskus on mielessä käynyt sellainenkin ajatus, että koti- ja suurtalousalan 
väki on sisäistänyt säästäväisyyden niin tehokkaasti, että se säästää jo 
ammatillisesta pääomastakin. Tämän säästämisen tuloksena voi olla 
oman ammattilehden ilmestymisen vaarantuminen.” 2/1997  

 
 
Kotitalousopetuksen yhteiskunnallinen luonne ja tarkoitus nousevat vahvasti 

esille pääkirjoitusten sisällöissä. Kotitalousopetuksen yhteiskunnallista luonnetta 

ja tarkoitusta käytetään myös ammattikunnan motivointikeinona kontekstissa, 

jossa lukijoita kannustetaan oman alan edistämiseen. Kotitalouden mahdollisuu-

det lisätä ihmisten hyvinvointia näyttäytyy hyötynä, joka voi motivoida vaikuttami-

seen. Näin ollen voidaan samanaikaisesti edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja 

oman alan asemaa. Kotitalous-lehti tuo esille lehden tilaamiseen liittyviä hyötyjä 

sekä painottaa, mikä on lehden jatkuvuuden merkitys alalle.  

 
 

5.1.5 Kotitalousalan tehtävä ja alan toimijoiden tärkeä rooli kansakunnan 
hyvinvoinnin rakentamisessa 

 
Kotitalousalan vaikutusmahdollisuudet ja tehtävä nähdään pääkirjoituksissa 

laaja-alaisina, sekä yksilön että koko yhteiskunnan hyvinvointia lisäävinä.  

 

”Koulutus on ollut kansakuntamme voimavara. Siihen on panostettu itse-
näisyyden alkuajoista lähtien, taloudellisesti vaikeinakin aikoina. Koska 
maallamme ei ole suuria luonnonrikkauksia, sivistyksessä, tietojen ja tai-
tojen kartuttamisessa nähtiin mahdollisuus. Kotitalousopettajat ovat olleet 
etulinjassa mukana rakentamassa kansakunnan hyvinvoinnin perustaa.” 
4/2009  

 
 
Pääkirjoitukset nostavat esille kotitalousalan ja kotitalousopetuksen vaikutus-

mahdollisuuksia, jotka myös alan ulkopuolisten tahojen tulisi tunnistaa. Vaiku-

tusmahdollisuudet liittyvät mm. tietojen, taitojen ja terveyden lisäämiseen, suku-

puolten väliseen tasa-arvoon, syrjäytymisen ehkäisemiseen, yksilön hyvinvoin-

tiin, luovuuteen ja arjen hallintaan sekä laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

 

”Koulutus on ollut kansakuntamme voimavara. Siihen on panostettu itse-
näisyyden alkuajoista lähtien, taloudellisesti vaikeinakin aikoina. Koska 
maallamme ei ole suuria luonnonrikkauksia, sivistyksessä, tietojen ja tai-
tojen kartuttamisessa nähtiin mahdollisuus. Kotitalousopettajat ovat olleet 
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etulinjassa mukana rakentamassa kansakunnan hyvinvoinnin perustaa.” 
4/2009 

 

Cederberg avaa kotitalousopetuksen harvemmin esille nostettavia mahdolli-

suuksia seuraavasti: 

 

”Itse koen, että kotitalouden opetuksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on 
innostaa ja rohkaista nuoria yhdessä tekemiseen sekä myös innovatiivi-
suuteen, luovuuteen.” – Nuorten usko omiin kykyihinsä, rohkea asenne 
kokeilla uudenlaisia tapoja, jopa omia rajoja, sitkeys viedä työ loppuun 
epäonnistumisista huolimatta ja mielihyvän tunne, kun työ on tehty. Näitä 
oppilaat ja opiskelijat oppivat parhaimmillaan kotitalouden opetuksessa.” 
1/2007 

 
 

Kotitalous-oppiaineen merkityksellisyys nuorten hyvinvointia lisäävänä tekijänä 

nähdään oman alan sisällä selkeästi ja tyytymättömyys oppiaineen asemaan esi-

merkiksi perusopetuksen tuntijaossa nousee pääkirjoituksissa esille. Ristiriita 

alan merkityksestä, sen monista tärkeistä mahdollisuuksista ja esimerkiksi tunti-

resurssien vähäisyydestä ilmenee Cederbergin Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteita ja sen tuntijakoa käsittelevässä pääkirjoituksessa. 

 
”Kotitalouden alan järjestöt ja vaikuttajat ovat tuoneet toistamisiin esille ko-
titalouden oppiaineen merkityksen nuorten hyvinvoinnin ja arkipäivän tai-
tojen edistäjänä, mutta ne yhteiset kolme vuosiviikkotuntia seitsemännellä 
luokalla – koko yhdeksänvuotisen perusopetuksen ajalta – ovat auttamat-
tomasti liian vähän. Kotitaloutta tarvitaan jo alakoulussa! 2/2010 

 

Päätoimittajat pitävät siis kotitalousalaa tärkeänä ja merkittävänä tekijänä hyvin-

voinnin ja elämänlaadun paranemiselle.  Kotitalousopettajien rinnalla esille nos-

tetaan myös alan muita toimijoita, esimerkiksi Marttojen sekä Maa- ja metsäta-

lousnaisten työ. Erityisesti peruskoulun kotitalousopetus nostetaan esille keskei-

senä tekijänä koko yhteiskunnan ja hyvinvoinnin kehitykselle.  

 

”Ilman kotitalousopetusta ja -neuvontaa, ilman martojen sekä maa- ja ko-
titalousnaisten työtä emme olisi saavuttaneet nykyistä elämisen laatua.” 
12/1997 
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Kotitalousalan vahva yhteiskunnallinen orientaatio ja tarkoitus näkyy selvästi 

pääkirjoituksissa. Kotitalousalalla on halu toimia yksilöiden, perheiden ja yhteis-

kunnan hyväksi. Tämä liittyy myös alalla vallitsevaan peruskysymykseen, ope-

tuksen ajankohtaisena pitämisestä. Kotitalousopettajia ja muita alan ammattilai-

sia ohjataan pohtimaan alan tärkeää yhteiskunnallista roolia ja korostetaan, 

kuinka he pystyvät mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti toimimaan alal-

laan yksilöiden, perheiden ja lopulta yhteiskunnan hyväksi.   

 

 

5.1.6 Kannustusta ja ammatti-identiteetin vahvistamista alan toimijoille 
sekä kiitosta kotitalousalan tutkijoille ja edistäjille 

 

Pääkirjoituksissa on nähtävissä paitsi avointa kiitosta kaikille kotitalousalan am-

mattilaisille, myös kannustusta yhteistyöhön ja ammatti-identiteetin vahvista-

mista.  Oman alan merkittävyyttä nostetaan esille ja lukijoihin pyritään valamaan 

ylpeyttä kotitalousalalla toimimisesta. Alan yhteiset onnistumiset ja korkealaatui-

suus nostetaan esille, ja näin lukijoita motivoidaan jaksamaan ammatissaan. 

 

”Hyvät kollegat, kotitalousalan ammattilaiset niin perusopetuksen kuin am-
matillisen ja yliopistokoulutuksen piirissä, samoin te, jotka työskentelette 
teollisuuden, kaupan tai median palveluksessa, kiitos teille jokaiselle arki-
päivän jaksamisesta. Kiitos työstä, jota teette yhä uusien oppilas- ja opis-
kelijasukupolvien kouluttamisessa sekä ruokailija ja lukijasukupolvien pal-
velemisessa. Kannustetaan toinen toistamme eteenpäin.” 2/2011 

 
 

”Olkaamme ylpeitä ammatistamme ja osaamisestamme, teemme yhteis-
kunnallisesti arvokasta työtä” 4/2012 

 
 

Pääkirjoitukset nostavat esille paitsi koko kotitalousalan, myös alalla toimivien 

henkilöiden saavutuksia.  

 

”Sain myös kunnian edustaa kotitalousopettajia tasavallan presidentin se-
minaarissa, jossa asiaa käsiteltiin.” 4/2012 

 

Yksilöiden ammattitaitoon, tieteelliseen työhön tai pitkäaikaiseen alalla toimimi-

seen liittyvät saavutukset esitetään usein kotitaloustiedettä ja koko kotitalous-

alaa edistävinä tekijöinä. 
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”Kotitalousopettajien pitkäaikainen ja uraauurtava työ suomalaisten lasten 
ja nuorten hyväksi tunnustettiin vihdoin myöntämällä kotitalousopettajien 
liitolle vuoden 2014 Kansanterveyspalkinto.” 4/2014 

 
”Suomalainen kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemisalan koulutus kaikilla ta-
soillaan on korkealaatuista ja kansainvälisesti arvostettua.” 7/2000  
 
 

Pääkirjoitukset kuvaavat kotitalousalalla toimimisen arvokkaaksi työksi, josta tu-

lee olla ylpeä. Saavutuksia ja korkealaatuisuutta kuvataan ja niillä pyritään moti-

voimaan lukijoita. Alan saavutusten ja ammattiylpeyden korostaminen voidaan 

tulkita olevan yhteydessä vähäiseksi koettuun ulkopuoliseen arvostukseen. 

 

 
5.2 KOTITALOUS OPPIAINEENA 
 
 
5.2.1 Huoli oman oppiaineen resurssien riittävyydestä 

Pääkirjoittajat tuovat esille huolensa perusopetuksen resurssikysymyksistä ja 

kotitalousopettajien kapenevasta mahdollisuudesta toteuttaa uuden opetus-

suunnitelman tavoitteita. Huolta herättävät mm. opettajien täydennyskoulutus-

mahdollisuudet, sijaismäärärahat, kotitalousopetuksen ryhmäkoko, pätevän 

henkilökunnan palkkaaminen sekä opetusvälineiden hankintamadollisuudet. 

”Kuntien tiukassa taloustilanteessa resursseja pikemminkin supistetaan 
kuin kasvatetaan ja säästöt kovenevat loppuvuotta kohden. Kotitalouden 
ryhmäkoot ovat kasvaneet monissa kouluissa 23 oppilaaseen. Ainemää-
rärahoja leikataan, välineet vanhenevat ja rikkoutuvat, tietotekniset lait-
teet jäävät haaveeksi. Ajassa pysyminen vaatii opettajalta kekseliäisyyttä 
ja voimavaroja. Arjesta on tullut selviytymistaistelua. Valmiuksia tulevai-
suutta varten ei paljon säästötavoitteita tehtäessä ajatella.” 4/2016 

Pääkirjoittajat kuvaavat, miten määrärahojen pieneneminen ja säästöt vaikutta-

vat myös kotitalousopetuksessa käytettävien raaka-aineiden hankkimismahdolli-

suuksiin ja tilanteesta selviytyminen edellyttää kotitalousopettajalta kekseliäi-

syyttä, jotta tavoitteet saavutetaan. Ruoka on kotitaloudessa pedagoginen vä-

line sekä osa opetuksen sisältöä. Kotitalousopetuksen nykytila kuvataan jopa 
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selviytymistaisteluna, jossa kotitalousopettaja kamppailee supistuvien resurs-

sien ja kasvavien haasteiden kanssa. 

”Meille kotitalousopettajille haastetta tuo ainemäärärahojen pienenemi-
nen kuntien tiukkojen säästötoimenpiteiden leikatessa opetuksesta. Mää-
rärahat tuntuvat pienenevän samaan tahtiin kuin ruoan hinta nousee. 
Yhä vähemmällä rahalla pitäisi hankkia laadukkaita, kotimaisia, lähellä 
tuotettuja raaka-aineita.  Täytyy myöntää, että opettajalta vaaditaan vä-
lillä kekseliäisyyttä selviytyä lukuvuodesta, niin että tavoitteet täytetään” 
3/2015 

Eri resurssien määrästä päättävät tahot saavat moitteita pääkirjoituksissa. 

”Joissakin kunnissa kotitalouden ryhmäkoot kasvaisivat 16 oppilaan ryh-
mistä 18 ja jopa 23 oppilaan ryhmiksi. Ihmettelen, mitä rehtorin päässä 
mahtaa liikkua, kun hän edes suunnittelee moista.” 2/2016  

Resurssikysymykseen näyttäisi liittyvän alalla koettu arvostuksen puute sekä 

ymmärtämättömyys alan tarkoituksesta ja mahdollisuuksista. Ala näyttäytyy po-

tentiaalisena ja motivoituneena yhteiskunnallisena vaikuttajana, mutta ammatti-

kunta joutuu kamppailemaan arkipäivän koulutyössään todellisten resurssikysy-

mysten kanssa. Kotitalousalan pitkästä historiasta tutuksi tullut julkisen vallan 

haluttomuus tukea alaa näyttäytyy edelleen kipeänä ja todellisena ongelmana.  

 

5.2.2 Kotitalous osana taito- ja taideaineita sekä opetuksen määrä 

Keskustelu kotitaloudesta osana taito- ja taideaineita nousee pääkirjoitusten tär-

keäksi teemaksi 2000-luvun alussa. Kotitalousopetusta aletaan pääkirjoituk-

sissa ohjata vahvasti kohti taito- ja taideaineiden ryhmää. 

”Nyt tarvitaan tuntijaossa sijoitusta myös taito- ja taideaineisiin, joihin ko-
titalouskin kuuluu. Siten voimme toteuttaa opetusministerin toiveita 
’oman talouden hallinta, itsenäisen olemisen ja asumisen opettelu, oman 
kotitalouden pyörittäminen’. Aihesisältöjä, joita edellisten tuntijakojen jäl-
keen on jouduttu karsimaan.” 4/2009 

Taito- ja taideainekeskustelun lisäksi keskeiseksi keskustelun aiheeksi nousee 

myös kotitalouden viikkotuntimäärä ja oppiaineen asema peruskoulussa. 

”Uudessa hallitusohjelmassa mainitaan perusopetuksen kohdalla ’Vah-
vistetaan taito- ja taideaineiden asemaa lisäämällä valinnaisuutta’. 



 

 44 

Olemme lähestyneet yhdessä taito- ja taideaineiden pedagogisten järjes-
töjen puheenjohtajien kanssa opetusministeriä, tavataksemme hänet ja 
voidaksemme kuulla, millainen käsitys hänellä on taito- ja taideaineiden 
aseman vahvistamisesta ja valinnaisuuden lisäämisestä.” 3/2007 

Erityisesti vuoden 2007 pääkirjoituksissa on selvästi nähtävissä pääkirjoittajien 

huoli sekä kotitalouden asemasta, että ylipäätään taito- ja taideaineiden ase-

masta ja arvostuksesta perusopetuksessa. Tällöin kotitalousopettajia kannuste-

taan jälleen toimimaan oman oppiaineen ja yleisemminkin taito- ja taideaineiden 

aseman vahvistamiseksi. Cederberg pukee asian sanoiksi: 

”Nyt on aika toimia oman alamme ja sen arvostuksen hyväksi, kotitalou-
dellisen luovuuden ja innovatiivisuuden eteen, taito- ja taideaineiden ar-
vostuksen nostamiseksi.” 1/2007 

Kotitalous aletaan kuvata kiinteästi osaksi taito- ja taideaineita. Kotitalousope-

tuksen vaikuttajat ovat mukana ajamassa yhteistä asiaa taito- ja taideaineiden 

pedagogisten järjestöjen kanssa.  

”Elokuun puolessa välissä toteutui taito- ja taideaineiden puheenjohtajien 
vierailu opetusminiterin luona. Yhteisesti ilmaistu huoli oli aineidemme 
tuntien vähenemisen seurauksena alkanut negatiivinen kierre, jossa ope-
tuksen vähenemisen myötä opetustilat ja -välineet jäävät satunnaisten si-
jaisten varaan. Vuosien työllä rakennetut taito- ja taideaineiden oppimis-
ympäristöt seisovat tyhjillään, eivätkä oppilaat pääse hyödyntämään tilo-
jen tarjoamien erilaisten mahdollisuuksien rikastavuudesta omassa kou-
luympäristössään. ” 4/2007 

 

Samana vuonna Kotitalousopettajien liitto oli myös mukana perustamassa Staili 

ry:tä, Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liittoa, jonka tavoitteena 

on vahvistaa edellä mainittujen oppiaineiden asemaa perusopetuksessa.  

”Marraskuun puolivälissä Kotitalousopettajien liitto oli mukana perusta-
massa Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liitto – Staili 
ry:tä”6/2007 

Pääkirjoituksissa nostetaan vahvasti esille taito- ja taideaineiden merkitystä op-

pilaiden tunne-elämän kehitykselle ja teoriatiedon omaksumiselle. Kotitalouden 

merkitystä nuorten hyvinvoinnin ja arjentaitojen edistäjänä korostetaan ja laajaa 

merkitystä rinnastetaan vähäiseksi koettuun viikkotuntimäärään.  
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”Monta askelta on astuttu eteenpäin myös taito- ja taideaineiden opetta-
jajärjestöjen yhteistyön saralla viimeisen kahden vuoden aikana. Marras-
kuun puolivälissä Kotitalousopettajien liitto oli mukana perustamassa 
Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liitto – Staili ry:tä. Liiton 
tarkoituksena on ennen kaikkea vahvistaa edellä mainittujen aineiden 
asemaa ja arvostusta perusopetuksen piirissä sekä tuoda yleiseen tietoi-
suuteen esimerkiksi sitä, mikä on käytännöllisten oppiaineiden merkitys 
lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisessä tai teoriatiedon omaksu-
misessa.” 6/2007 

Kotitalouden etua ajettiin tuntijakoasiassa myös omana oppiaineenaan, ilman 

liitoksia taito- ja taideaineisiin.  

”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja tuntijakoa valmistellut 
ryhmä on tehnyt uutterasti töitä. Kotitalouden alan järjestöt ja vaikuttaja 
ovat tuoneet toistamisiin esille kotitalouden oppiaineen merkityksen nuor-
ten hyvinvoinnin ja arkipäivän taitojen edistäjänä, mutta ne yhteiset 
kolme vuosiviikkotuntia seitsemännellä luokalla – koko yhdeksänvuotisen 
perusopetuksen ajalta – ovat auttamattomasti liian vähän.” 2/2010  

Tuntijakoasiassa koettiin merkittävä käänne vuonna 2012. Alkuperäistä pää-

töstä tuntijaosta (2/2012) päätettiin muuttaa kotitalousalan vastareaktion perus-

teella, ja kotitalous liitettiin osaksi peruskoulun taito- ja taideaineita (4/2012). 

”Pari päivää aikaisemmin opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi uuden tun-
tijakoesityksen. Kotitalouden kannalta ei tullut muutosta parempaan. - - 
[Kotitalouden] Valinnaisuutta vähennettiin 12 tunnista 9 tuntiin.  Taito- ja 
taideaineet saivat neljä tuntia lisää kaikille yhteiseen opetukseen. Kotita-
lous ei esityksen mukaan kuulu taito- ja taideaineisiin, eikä siis ole jaka-
massa tuota pottia. ” 2/2012 

Kotitalous sai myös virallisen aseman taide- ja taitoaineiden ryhmässä. 
Kotitaloudelle on osoitettu 3 vuosiviikkotuntia yläkouluun kaikille yhtei-
seen opetukseen. Lisäksi taito- ja taideaineryhmälle on ositettu jaetta-
vaksi yhteensä ylä- ja alakouluun 11 vuosiviikkotuntia yhteistä opetusta, 
eli kotitaloutta voidaan mahdollisesti opettaa jo alakoulussa ja yläkoulus-
sakin kaikille yhteisenä opetuksena tämän resurssin mukaan.” 4/2012 

Asema taito- ja taideaineiden joukossa mahdollisti kotitalouden opettamisen jo 

alakoulussa luokilla 3–6 vuodesta 2016 alkaen. Uudistusta edeltävinä vuosina 

(2013–2016) pääkirjoitukset alkoivat vedota lukijoihin, jotta nämä pyrkisivät vai-

kuttamaan kunnissaan ja saisivat alakoulun kotitalousopetuksen osaksi kunta-

nansa opetussuunnitelmaa.  
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”Meidän kotitalousopettajien olisi ensiarvoisen tärkeää vaikuttaa omissa 
kunnissamme paikalliseen tuntijakoon, jotta siihen tulee kirjattua kotita-
louden opetus alakoulussa. Nyt, jos koskaan meillä on mahdollisuus, ja 
pidän sitä ensiarvoisen tärkeänä, vaikuttaa ja ottaa voimakkaasti kantaa 
kuntatasolla kotitalousopetuksen puolesta. Onhan kyseessä myös mei-
dän työllisyytemme tulevaisuudessa. - - Kotitalousopetuksen aseman 
vahvistaminen on kaikkien kotitaloutta opettavien opettajien yhteinen 
asia.” 1/2014 

Alakoululaisten saamista kotitalousopetuksen piiriin perusteltiin pedagogisilla ja 

yhteiskunnallisilla näkökulmilla ja opettajia kannustettiin vaikuttamiseen ja aktii-

visuuteen.  

Paikallinen opetussuunnitelmatyö ja tuntijako pysyy esillä pääkirjoituksissa vuo-

teen 2016 asti, kun uudet tuntijaot astuvat voimaan.  

Kotitalousopetus kohtasi kaksi ongelmaa: kuulumattomuuden taito- ja taideai-

neisiin ja tästä seuranneen pienemmän viikkotuntimäärän peruskoulussa. Koti-

talousopetuksella näyttäisi olevan vahva identiteetti, joka ei välttämättä liity mui-

hin taito-ja taideaineisiin, vaan paremminkin mm. kotien ja perheiden intressei-

hin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kotitalouden vahva ajaminen 

osaksi taito- ja taideaineita näyttää osaltaan johtuvan paremman tuntimäärän 

tavoittelusta. Osana taito- ja taideaineita kotitalous saisi suuremman viikkotunti-

määrän, kuin sitoutumattomana oppiaineena.   

  

5.2.3 Kotitalouden sisällöt ja arkielämä kohtaavat 

Kotitalousoppiaineen tavoitteet ja sisällöt ovat esillä pääkirjoituksissa koko tutki-

musaineison ajan. Sisältöjä kuvattaessa tuodaan esille praktisten taitojen merki-

tys ja muuttumattomuus sekä taitojen yhteys nuoren arjessa selviytymiselle. 

Taitojen opettamisella nähdään myös vahva yhteys nuoren personallisuuden, 

yhteistyökyvyn ja luovuuden kehitykseen sekä arkielämän hallintaan.  

”Kotitaloudessa on paljon perusasioita ja -taitoja, jotka pysyvät lähes tul-
koon muuttumattomina, kuten valkuaisen vatkaaminen tai kiisselin suu-
rustaminen perunatärkkelyksellä. Oppimiskäsitykset ja opetusmetodit 
muuttuvat ja hyvä niin. Kotitalouden kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt on 
opetettava, sillä ne ovat osa elämänhallinnan perustaitoja.” 6/2006 
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”Taitoja opettaessa ei kehitetä vain yksittäisiä asioita, vaan tavoitteena 
on nuoren persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen” 3/2014 

Pääkirjoituksissa näyttäisi vallitsevan yksimielisyys; pääkirjoittajat perustelevat 

perusasioiden ja taitojen opetusta mutta samanaikaisesti tuovat vahvasti esille 

kotitalouden kehitys –ja uudistamispyrkimykset.  

”Monissa tutkimuksissa ja ennusteissa on jo todettu, että tulevaisuu-
dessa ihmisen menestymiselle tärkeintä ovat yhteistyökyky ja luovuus. 
Näiden taitojen kehittämiselle kotitalous on mitä oivallisin oppiaine. Ope-
tuksessa onkin painopistettä jo siirretty pois toistuvasta ja jäljittelevästä 
tekemisestä, vaikka perusasiat niin ruoanvalmistuksesta kuin pyykinpe-
susta ja siivoamisesta onkin opetettava.” 11/1999 

”Ajatelkaapa tätä: käytännössä kaikki tulevaisuuden suomalaiset päättä-
jät, keksijät ja innovaattorit opiskelevat ainakin yhden vuoden kotitalou-
den tunneilla. Mitä me tarjoamme silloin heille? Miten käytämme ai-
kamme heidän kanssaan? Perusasiat on opeteltava.” 1/2007 

Kotitalousoppiaineen keskiössä on aina ollut taitojen opettaminen ja pääkirjoitu-

kissa niiden asemaa perustellaan myönteisillä vaikutuksilla oppilaiden kokonais-

kehitykseen. Kotitalousopetuksen ajankohtaisena ja tarkoituksenmukaisena py-

syminen on alalla vallitseva peruskysymys. Pääkirjoittajat ottavatkin ajoittain 

yleisen keskustelun rinnalla esille henkilökohtaisia näkemyksiään opetuksen si-

sällöistä ja menetelmistä.  Alalla näyttäisikin vallitsevan ratkaisematon ongelma, 

jossa ala tiedostaa uudistumistarpeensa merkityksen mutta haluaa samanaikai-

sesti myös pitää kiinni tietyistä perusasioista ja traditioista. Kuten kappaleessa 

2.2 tuodaan esille, kotitalous ei ole aina onnistunut pysymään ajankohtaisena, 

eikä muutostarve näy välttämättä käytännössä. Vanhoja käytäntöjä ja tapoja 

seurataan, vaikka uudistamistarpeet tiedostettaisiinkin.  

 

5.2.4 Opetussuunnitelman konkretisointi osaksi arjen opetustyötä sekä 
pedagoginen uudistuminen 

Myös se, miten kotitalousopettaja vie opetussuunnitelman osaksi koulutyötään 

ja miten hän huomioi oppilaiden tarpeet ja kiinnostuksen kohteet työssään, nä-

kyy pääkirjoittajien pohdinnassa.  
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”On kiinnostavaa seurata, mitä koulumaailmassa tapahtuu ja erityisesti, 
miten kotitalouden opetus kehittyy. Opettajan työssä haasteena on konk-
retisoida opetussuunnitelma ja sen uudistus osaksi arjen opetustyötä. 
Aika ajoin on hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä opetuksessa on nuoren 
kannalta keskeistä. Kotitalouden opettaja Marika Taivaloja on esimerkki 
opettajasta, joka uskaltaa arvioida omaa opetustaan ja muuttaa suun-
taa.” 4/2004 

Pohdinnoissa yhdistyvät virallinen opetussuunnitelma sekä opetuksen ilmiöläh-

töisyys ja niissä jopa tavoitellaan opettajaa, joka toimii havaintojensa pohjalta 

oppilaslähtöisesti.   

”Mitä sitten kotitalousopetuksessa tulisi opettaa, jotta jokainen nuori sel-
viytyisi arjesta nyt ja tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla? 
Tärkeää on, että opetuksen lähtökohdaksi otetaan nuori itse. Ei opeteta 
sitä, mikä on opettajalle tärkeää tai helppoa vaan sitä, mitä nuoret oike-
asti tarvitsevat selviytyäkseen arjen askareista. - - Joudun usein pohti-
maan, mitkä ovat ne tiedot ja taidot, joita nuorten tulisi hallita selviytyäk-
seen arjesta. Miten tiedot ja taidot tulisi opettaa, niin että kukin oppilas 
saisi kykyjensä mukaista opetusta ja oivaltaisi juuri näiden tietojen kes-
keisyyden ja merkityksen?” 1/2015 

Pääkirjoitukissa kotitalouspedagogiikkaa sivutaan ja hahmotellaan yleensä koti-

talousopetukseen sisältöjä ja tavoitteita eriteltäessä. Kotitalousopetuksen sisäl-

töjä ja mahdollisuuksia kuvataan pedagogiikan kautta ja opettajia kannustetaan 

pedagogiseen kokeiluun ja uudistumiseen.  

”Joka oppitunnilla ei ruokaa tarvitse tehdä, mutta mielestäni ruoka on 
hyvä pedagoginen väline eri asioiden opetuksessa. Toisaalta vaihtoeh-
toja aina löytyy ja tärkeintä on kuitenkin laadukas ja monipuolinen ope-
tus. Suurin haaste meille opettajille on ajatuksen muuttaminen sisällöistä 
tavoitteisiin. Miten me rakennamme opetuksemme oppilaslähtöiseksi, 
ajanmukaiseksi, mielekkääksi, vahvistamme oppilaiden sosiaalisia ky-
kyjä, edistämme oppimisen taitoja? Miten löydämme opetukseemme tär-
keät ydinasiat? Opettajan toimintakulttuuri on haasteen edessä. Minkälai-
nen on minun opettajuuteni ja olenko valmis ottamaan haasteen vas-
taan?” 3/2015 

Pääkirjoittajat kannustavat opettajia oppimisympäristön kehittämiseen ja esi-

merkiksi uuden teknologian käyttöön opetuksessa. Kehitysehdotukset myötäile-

vät kirjoitusten aikaista opetussuunnitelmaa. 

”Kotitalousluokassa tieto- ja viestintätekniikan käyttö antaa mielestäni hy-
vät mahdollisuudet tuoda opetukseen oppilaille tutut välineet, kuten kän-
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nykät, sosiaalisen media ja youtuben. Miksi emme hyödyntäisi niiden luo-
mia mahdollisuuksia opetukseemme ja oppimisympäristöjen kehittämi-
sessä? Samanaikaisesti voimme kehittää oppilaita innostavia työtapoja, 
kriittistä ajattelua, yhdessä tekemistä ja osallistumista” 1/2012 

Ruoka tuodaan esille hyvänä pedagogisena välineenä ja opettajia kannustetaan 

toimintakulttuurin uudistamiseen ja oman opettajuuden pohdintaan. 

Kotitalousopetuksessa ruoalla on keskeinen merkitys, sen ympärille ra-
kennamme opetuksemme huomioiden kotitalouden eri osa-alueet; yh-
dessä tekemällä, tasa-arvoisesti ja toisiamme kunnioittaen. Meillä kotita-
lousopettajilla on mahdollisuus antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle eväät 
parempaan ja valoisampaan arkeen. Meillä on käytettävissämme hyviä 
konkreettisia keinoja auttaa vaikeuksissa olevia nuoria arjen askareista.” 
4/2012  

Pääkirjoitukset käsittelevät kotitalousopetusta usein opetussuunnitelman avulla 

tai siihen peilaten. Opetussuunnitelmakysymysten yhteydessä pyritään saatta-

maan kotitalouden ydinsisällöt ja opetussuunnitelma yhteen siten, että se palve-

lisi oppilaiden kehitystarpeita mahdollisimman hyvin.  

Vaihtuvat opetussuunnitelmat tuottavat opettajille työtä, ja pääkirjoituksissa nä-

kyy halu motivoida jäsenistöä opetuksen kehittämiseen ja uudistamiseen. Ope-

tussuunnitelman tavoitteiden rinnalle nostetaan opetusmenetelmät, pedago-

giikka, tekniikka ja toimintakulttuuri. Opettajia kannustetaan arvioimaan omaa 

opetustaan ja tarvittaessa muuttamaan suuntaa sekä kehittämään omaan koti-

talouspedagogiikkaa. 
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6 Luotettavuus 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa keskiöön nousee itse tut-

kija, sillä arviota tehdessä tärkein luotettavuuden kriteeri on itse tutkija tämän tut-

kimusprosessi. Tutkijan tulee tiedostaa ja myöntää olevansa tutkimuksessaan 

tärkeä tutkimusväline sekä kannettava vastuu tutkimuksen luotettavuudesta. 

Luotettavuutta tulee tarkastella koko tutkimusprosessin ajan. (Eskola & Suoranta, 

1998, 151.) Tutkimusta tehdessään tutkija tekee itsenäisesti päätöksiä, jotka vai-

kuttavat tutkimuksen analyysiin ja sen luotettavuuteen. Lopulta tutkimusta arvioi-

daan kokonaisuutena, jolloin tutkimuksen eri osien tulee olla johdonmukaisia luo-

tettavuuden arviointia varten (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 163).  

 

Tutkija luo tutkimusasetelman ja tekee tutkimuksen tulkinnat. Tämä luo selvän 

tarpeen arvioida tutkijan kykyä pysyä puolueettomana. Tutkijan tulee pyrkiä teke-

mään havaintoja ilman ennakkokäsityksiä, eli havainnot eivät saa suodattua jon-

kin henkilökohtaisen kehyksen läpi. Laadullisessa tutkimuksessa tämä on haas-

teellista tutkijan aktiivisen roolin vuoksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 160.) Tutki-

muksen aineisto on historiallinen, joten luotettavuutta tarkastellaan myös histo-

rian tutkimuksen näkökulmasta. Historiantutkijalla on oma käsityksensä histori-

asta jo ennen historiantukijaksi alkamista. Tästä syystä historiantutkijan tulee 

kyetä tunnistamaan ja erittelemään omat ennakkokäsityksensä, joiden vaikutuk-

sia hän valvoo tutkimuksensa aikana (Kalela, 2002, 14, 40). Tutkijan esiymmär-

rys ja perehtyneisyys historiallisesta aineistosta saattaa toisaalta myös edistää 

aineiston ymmärrettävyyttä (Rautavirta, 2012, 17).   

 

Valitsin tutkielmani aiheeksi itseäni kiinnostavan aiheen ja valitsin aineiston, joka 

koskee suoraan omaa alaani. Tunsin alan historiaa jo ennen tutkielman aloitta-

mista. Ennakkokäsitykseni alan historiasta koskivat mm. naisasian vahvaa yh-

teyttä kotitalousalaan, alan kamppailua asemastaan sekä alan historian tutkimuk-

sen vähäisen määrän. Kaikki edellä mainittujen seikkojen voidaan ajatella vaikut-

taneen analyysiin. Positioin itseni siis tukijaksi, mutta tiedostan oman kotitalous-

opettajuuteni vaikutukset tutkimukseen.  
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Pyrin toimimaan neutraalisti ja etäännyttämään itseni ns. ulkopuoliseksi koko tut-

kimuksen ajan. Pyrin osoittamaan luotettavuutta antamalla lukijalle mahdollisim-

man paljon tietoa siitä, miten tutkimusta on tehty kaikissa sen vaiheissa (vertaa 

esim. Tuomi & Sarajärvi, 2018 s. 164). Tutkimuksessa on esimerkiksi tuotu useita 

aineisto-otteita tulosten tulkinnan tueksi. Lisäksi tutkimuksen tuloksia on suhteu-

tettu aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen, jolla pyrin osoittamaan tutkimuk-

sen luotettavuutta.  

 

Puuttuvat pääkirjoitukset ovat selkeä puute analyysille. Arvioin kolmen puuttuvan 

pääkirjoituksen merkityksen luotettavuuden kokonaiskuvassa olevan kuitenkin 

melko pieni. Kolme pääkirjoitusta on koko aineistosta 2,48 %, joten mahdollisuu-

det juuri näiden kirjoitusten erityisen merkittävälle sisällölle on katsoakseni pieni. 

Analyysin tärkeimmät sisällöt suhteessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin olivat 

ilmiöitä, joita käsiteltiin monissa pääkirjoituksissa, eikä yksittäisten pääkirjoitusten 

rooli noussut täten suureksi.  

 

Tutkimuksen taustaluku (luku 2) pohjautuu laajalti Sysiharjun (1995) teokseen. 

Useampi lähde olisi nostanut taustaluvun tieteellistä arvoa, mutta päädyin käyt-

tämään ko. teosta sen toimiessa alkuteoksena monille muille tutkimuksille.  

 

Tutkimukseni perustuu Kotitalous-lehden pääkirjoituksiin, jotka kokoavat alan 

ajankohtaisia aiheita yhteen. Kotitalous-lehti on toiminut luotettavana ammattileh-

tenä jo vuosikymmeniä ja julkaisutoiminta on ollut katkeamatonta. Katkeamatto-

muuden voidaan katsoa vahvistavan luotettavuutta. Pääkirjoituksia vastaavat 

lehden päätoimittajat, joilla on vastuu koko lehden sisällöstä. Täten päättelin leh-

den pääkirjoitusten antavan luotettavan, kattavan ja tiiviin kuvan alalla tapahtu-

vista ilmiöistä. Tutkimuksen aineisto on kokonaan luonnollista- eli sekundaariai-

neistoa, eli tutkija ei ole sitä itse muokannut millään tavalla. Näin ollen aineistosta 

analyysiin nostetuiden ilmiöiden voidaan katsoa kuvaavan totuudenmukaisesti 

kotitalousalan sen hetkisiä keskeisiä aiheita. 
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7 Pohdintaa 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tulkita kotitalousalaa ja kotitalousopetusta 

koskevia pääkirjotuksia Kotitalous-lehdessä vuosina 1996–2016. Monialaista ko-

titalousalaa ja kotitalousoppiainetta kuvataan laajalti historian, yhteiskunnallisen 

tehtävän, naisasian ja voitettujen vaikeuksien kautta. Monet historialliset ilmiöt, 

kuten kotitalousalan aseman vahvistaminen, ovat edelleen ajankohtaisia teemoja 

alalla käytävässä keskustelussa. Pääkirjoituksissa korostetaan alan kunniakasta 

ja pitkää historiaa sekä nostatetaan alalla toimivien ammatillista itsetuntoa tai 

jopa ammattiylpeyttä.  Alalla ja sen edustajilla on vahva tahto vaikuttaa positiivi-

sesti yksilöihin, perheisiin ja tätä kautta yhteiskuntaan. Kotitalousalan moni-

naisuus huomioidaan luomalla yhteishenkeä ja pitämällä lukijoita ajan tasalla 

alalla tapahtuvista asioista. Lukijoita ohjataan verkostoitumaan ja vaikuttamaan 

oman alan puolesta. Vaikuttamamaan kannustaminen ilmenee paikoittain jopa 

velvoittamisena oman alan edistämiseen. Kotitalous-lehti nostaa itsensä yhdeksi 

alan merkittävimmistä verkostoista. Pääkirjoitukset kuvaavat kotitalousopetusta 

tilanteessa, jossa sen tulee kamppailla erilaisten haasteiden, kuten resurssipulan 

tai arvostuksen puutteen kanssa. Kotitalouden sisällöt ja lukijoiden ammattitaidon 

kohentaminen on toistuva teema. Kotitalousopetuksen peruskysymys, miten ope-

tus pidetään ajan- ja tarkoituksenmukaisena, on läsnä pääkirjoituksissa, ja luki-

joita ohjataan ja kannustetaan kysymysten omakohtaisiin ja rohkeisiinkin ratkai-

suihin. 

 

Aineistossa on siis selvästi tulkittavissa kotitalouden historiasta tuttuja ilmiöitä ja 

polkuja. Pääkirjoitusten antaman kuvan mukaan kotitalousala jatkaa kamppailu-

aan asemastaan kaikilla koulutuksen asteilla ja yhteiskunnan eri tasoilla. Alan 

tarve kamppailla asemastaan muistuttaa muiden naisvaltaisten alojen tilannetta, 

kuten varhaiskasvatuksen piirissä (vrt. Meretniemi, 2005). Näen, että kamppailu 

asemasta on ikään kuin vakiintunut osaksi kotitalousalan historiallisesti muotou-

tunutta toimintakulttuuria. 

 

Pääkirjoitukset puhuttelevat monesti lukijoita kannustavaan sävyyn. Voidaanko 

jopa ajatella, että lehti ja pääkirjoittajat ottavat vastuuta alalla toimivien työssä 

jaksamisesta, ammatillisesta kasvusta ja voimaannuttamisesta? Mielenkiintoinen 
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havainto on se, kuinka Kotitalous-lehti ei kuitenkaan aina tyydy vain jakamaan 

tietoa, keskusteluttamaan ja kannustamaan, vaan se myös sitouttaa lukijoita 

edustamiinsa arvoihin ja ottaa oikeudekseen myös velvoittaa lukijoitaan alan 

edistämiseen. Näitä viimeksi mainittuja teemoja lehti ei kuitenkaan tuo esille jul-

kilausuttuna tehtävänään. Voidaankin kysyä, onko tässä kyseessä enemmänkin 

tiedostamaton ja piilossa oleva ammattipoliittinen agenda, eikä niinkään lehden 

tiedostettu ja yhteisesti hyväksytty tehtävä.  

 

Arjenhallintataidot, syrjäytyminen ja uusavuttomuus ovat tämän päivän yhteis-

kunnallisessa keskustelussa vahvasti esillä. Teemat ovat kotitalouden ydinalu-

eella ja näen, että kotitalousopetus voisi osaltaan vaikuttaa myönteiseen kehityk-

seen. Ala voisi hyödyntää vallitsevaa momentumia ja tuoda asiantuntemuksensa 

esille. Kotitalousalan tarttuminen tärkeäksi koettuun yhteiskunnalliseen ongel-

maan voisi osaltaan parantaa myös alan asemaa yleisessä mielipideilmapiirissä. 

Tämän näkökulman valossa, pääkirjoituksissa esille noussut epäily oman alan 

arvostuksen puutteesta, näyttäytyy uudella tavalla. Olisikin todella mielenkiin-

toista selvittää, tunnistetaanko kotitalouden vaikutusmahdollisuudet yhtiskunnal-

listen ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa. 

 

Kotitaloustaidot on nähty kotona opittaviksi taidoiksi ja alan tie koulutuksen piiriin, 

peruskouluun sekä tiedeyhteisön jäseneksi on vaatinut paitsi yksittäisten vi-

siönäärien ponnistelua, myös verkostoitumista ja alalla vaikuttavien ja eri vuosi-

kymmenillä vaihtuneiden pienten ammattikuntien verkostoitumista ja yhteistä 

ponnistelua. Kotitalousala näyttäytyykin sateenvarjoterminä, joka kokoaa alleen 

monia ammattikuntia, joista monet ovat pieniä naisvaltaisia aloja. Voidaankin ky-

syä, kuinka yhtenäinen monialainen kotitalousala todellisuudessa on, vai onko 

kysymyksessä myös yksinäisten pienten ammattiryhmien selviämisedellytys. 

 

Historiaan ja ammattilehden pääkirjoituksiin perehtymisen lomassa aloin hah-

mottaa myös alan identiteettiä. Identiteettiin ei otettu suoraan kantaa, mutta mo-

nialainen ala näyttäisi etsivän yhteistä pohjaa. Jatkotutkimusta olisi antoisaa 

tehdä alan identiteetistä ja sen muotoutumisesta sekä siitä, mitä kotitalousope-
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tus todella on ja vastaako se sitä, mitä sen haluttaisiin olevan. Identiteettikysy-

mys nousi esille erityisesti kotitalouden liittyessä taito- ja taideaineisin. Voidaan-

kin kysyä, mistä voimakas tahto kuulua taito- ja taideaineisiin todella kumpusi, 

ja muuttuiko kotitalouden identiteetti tässä fuusioitumisessa?  

 

Kotitalousalan laaja-alaisuus ja monitieteellisyys näyttäisi aiheuttavan yleistä 

pohdintaa. Pääkirjoitukset tuovat esille läpi aineiston kotitalousalan määritelmiä 

ja kotitalousopetuksen sisältöjä ja tavoitteita. Kotitalousala näyttäisi edelleen et-

sivän identiteettiään monialaisuuden ja haasteellisen historian sävyttämänä. Yh-

teisiä kokemuksia, yhteiskunnallista tehtävää ja naisasiaa pidetään tärkeinä alaa 

määrittävinä tekijöinä. Tutkijana kysynkin itseltäni, olisiko vähäiseksi koettu alan 

arvostus lopulta tulkittavissa enemmän alan yhteiseksi itsetunto-ongelmaksi.  

 

Tutkimusprosessin loppu on toisen alku, niinhän sanotaan (Alasuutari, indeksi, 

2011). Tämä pro gradu-tutkielma innoitti tutkijaa aiempaa laajemmin perehty-

mään oman alansa mahdollisuuksiin. Kotitalous on väkevä vaikuttaja suomalai-

sessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa. Kotitalousopettajat ovat kasva-

tustieteiden maistereita, joka antaa heille edellytykset kehittää ammattitaitoaan 

myös valmistumisen jälkeen. Kotitalousala näyttäisi koostuvan aktiivisesta vä-

estä, jolla on motivaatio ja kompetenssi edistää alaa kohti sen ansaitsemaa ase-

maa. Tätä ”draivia” ja siihen johtavia syitä olisi mielenkiintoista tutkia jatkotutki-

muksessa. Alan kamppailu ja siihen osallistuvat jatkavat ”uintia vastavirtaan” 

merkittävän motivaation innoittamana. 

 

Henkilökohtaisella tasolla tutkimusprosessi on paitsi vahvistanut liittymisentun-

netta kotitalousalan osaajiin, myös luonut uudenlaista liittymisentarvetta 

alaamme edistäviin henkilöihin. Mielenkiintoinen kysymys on myös se, liittykö tut-

kijassa herännyt tarve juuri tähän tutkimusprosessiin, vai kokevatko myös kurs-

sikaverini samanlaista tarvetta    kotitalousalan kehittämiseen edeltäjiemme ta-

voin.  
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Liitteet 
 
LIITE 1: Pääkirjoitukset: otsikot ja kirjoittajat 
 
Numero Otsikko Kirjoittaja 
10/1996 Kotitalous kunnissa Leena Löyttyniemi 
11/1996 Suomi-sämpylällä Eurooppaan Leena Löyttyniemi 
12/1996 Äänioikeudesta tasa-arvoon Leena Löyttyniemi 
1/1997 Euroaika lähestyy Leena Löyttyniemi 
2/1997 ”Perun lehden tilauksen” Leena Löyttyniemi 
3/1997 Nyt kysytään laatua Leena Löyttyniemi 
4/1997 Häviävätkö miehet luomakunnasta? Leena Löyttyniemi 

5–6/1997 Mediaihminen Leena Löyttyniemi 
7–8/1997 Pikaruoka ja tapakulttuuri Leena Löyttyniemi 
9/1997 Kotitalousopettajaksi Leena Löyttyniemi 
10/1997 Kulutuksen ja säästämisen ristipai-

neessa 
Leena Löyttyniemi 

11/1997 Ongelmana lisääntyvät allergiat Leena Löyttyniemi 
12/1997 Tunnetason tukea Leena Löyttyniemi 
1/1998 Lamasta Emuun Leena Löyttyniemi 
3/1998 Ekoaktivistit näyttävät suuntaa? Leena Löyttyniemi 
4/1998 Kouluruokailusta elämän oppitunti Leena Löyttyniemi 

5–6/1998 Oletko ”mobbaaja” vai ”mobattu”? Leena Löyttyniemi 
7–8/1998 Sisäilma – kansallinen terveyshaitta Leena Löyttyniemi 
9/1998 Kommunikoinnin vaikeus Leena Löyttyniemi 
10/1998 Onko jotain tehtävissä? Leena Löyttyniemi 
11/1998 Lusikan paikka Leena Löyttyniemi 
12/1998 Tarvitaan ihmisarvoaktivisteja Leena Löyttyniemi 
1/1999 Kosketuksen voima Leena Löyttyniemi 
2/1999 Terveysmakkaraa Leena Löyttyniemi 
3/1999 Mukavuudenhalu voittaa säästöhalun Leena Löyttyniemi 
4/1999 Kuka keksisi hyvän pölynimurin? Leena Löyttyniemi 

5–6/1999 Ruoka ja trendit Leena Löyttyniemi 
7–8/1999 Opettaja on kasvattaja Leena Löyttyniemi 
9/1999 Lisää yrittämisen mieltä Leena Löyttyniemi 
10/1999 Puhdasta ruokaa Leena Löyttyniemi 
11/1999 Kädentaitoja ei saa tietokoneesta Leena Löyttyniemi 
12/1999 Hyvä mieli on terveydeksi Leena Löyttyniemi 
1/2000 Hyvä kotitalous-lehden lukija Auli Puhakka 
2/2000 Hyvä kotitalous-lehden lukija Auli Puhakka 
3/2000 Hyvä kotitalous-lehden lukija Auli Puhakka 
4/2000 - Auli Puhakka 
5/2000 Hyvä lukija Auli Puhakka 
6/2000 - Auli Puhakka 
7/2000 - Auli Puhakka 

8–9/2000 - Auli Puhakka 
1–2/2001 - Auli Puhakka 
3/2001 - Auli Puhakka 
4/2001 - Auli Puhakka 
5/2001 Valinnaisuuden vähentäminen ei ta-

kaa parempia oppimistuloksia 
Mirja Hannula 
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6/2001 Tahdolla ja tunteella Auli Puhakka 
7–8/2001 Kiitokset aktiivisille lukijoille jälleen 

tästä vuodesta!  
Auli Puhakka 

1/2002 - Auli Puhakka 
2/2002 - Auli Puhakka 
3/2002 - Auli Puhakka 
4/2002 - Auli Puhakka 
5/2002 - Auli Puhakka 
6/2002 - Auli Puhakka 
1/2003 Pistää miettimään Auli Puhakka 
2/2003 Paljon naisten vastuulla Auli Puhakka 
3/2003 Verkkoja punomaan Auli Puhakka 
4/2003 Syksy edessä Auli Puhakka 
5/2003 Myyttejä ja merkkipäiviä Auli Puhakka 
6/2003 Lippu korkealle! Auli Puhakka 
1/2004 Uusi vuodet – uudet mahdollisuudet Auli Puhakka 
2/2004 Tiedän paikan armahan Auli Puhakka 
3/2004 Maailma muuttuu, ihminen ei? Auli Puhakka & Mirja Hannula 
4/2004 Ammattilehti elää ajassa Mirja Hannula 
5/2004 Asiantuntijuus on jaettua osaamista Mirja Hannula 
6/2004 Kuluttajien hintatietoisuus on heiken-

tynyt 
Mirja Hannula 

1/2005 Sydänystävällisiä valintoja arjessa Mirja Hannula 
2/2005 Kotitalousvähennys luo työpaikkoja Mirja Hannula 
3/2005 Ympäristökasvatus on yhteistyötä tu-

levaisuuden hyväksi 
Mirja Hannula 

4/2005 Kouluruokailu on oppitunti Mirja Hannula 
5/2005 Myönteinen asenne vie eteenpäin Mirja Hannula 
6/2005 Ammatillinen opettaja on todellinen 

moniosaaja 
Mirja Hannula 

1/2006 Puheista tekoihin ruokakulttuurin 
puolesta 

Riitta Cederberg 

2/2006 Teenkö itse vai teetänkö? Riitta Cederberg 
3/2006 Tuhat asiaa on helppo oppia – yksikin 

taito vaikea saavuttaa 
Riitta Cederberg 

4/2006 Koulutuskeskustelu koskee jokaista Riitta Cederberg 
5/2006 Tutkimus, tuotekehitys ja työhyvin-

vointi 
Riitta Cederberg 

6/2006 Haasteena muuntuva koulutus.  Riitta Cederberg 
1/2007 Paras aika istuttaa omenapuu Riitta Cederberg 
2/2007 Trendikästä, terveellistä ja turvallista 

suomalaista ruokaa 
Riitta Cederberg 

3/2007 Ajatuksia asumisesta, puhtia puhdis-
tuspalveluihin ja yhteisvastuuta ym-
päristöstä 

Riitta Cederberg 

4/2007 Innostuksen kipinä Riitta Cederberg 
5/2007 Innovaatioita paremman elämän puo-

lesta 
Riitta Cederberg 

6/2007 - Riitta Cederberg 
1/2008 - Riitta Cederberg 
2/2008 Rönttösiä ja kuumia banaaneja Riitta Cederberg 
3/2008 Taidonnäytteitä Riitta Cederberg 
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4/2008 Oleilua ja tekemistä oikeassa suh-
teessa 

Riitta Cederberg 

5/2008 Iloa elämän pienistä asioista Riitta Cederberg 
6/2008 Herkuista hyviin ideoihin Riitta Cederberg 
1/2009 Kotoiset voimavaramme Riitta Cederberg 

2–3/2009 Aktiivinen kuluttajakansalaisuus Riitta Cederberg 
4/2009 Nyt tarvitaan kotitalouden taitoja Riitta Cederberg 

5–6/2009 Tekoja ja esimerkkien voimaa Riitta Cederberg 
1/2010 Ajatuksia ruoan ympäriltä Riitta Cederberg 
2/2010 Haja-ajatuksia Riitta Cederberg 
3/2010 Osaaminen muuttaa aliarvostuksen 

arvostukseksi 
Riitta Cederberg 

4/2010 Sanoista teoiksi – kestävän kehityk-
sen ainut mahdollisuus 

Riitta Cederberg 

1/2011 Heräämisiä ja hyvinvoinnin tekoja Riitta Cederberg 
2/2011 Pienet teot, suuri vaikutus Riitta Cederberg 
3/2011 Pysähtymisiä ja uusia ideoita Riitta Cederberg 
4/2011 Uusi suunta Riitta Cederberg 

5–6/2011 Hyvää mieltä jakamaan Riitta Cederberg 
1/2012 Kohti uutta Anneli Rantamäki 
2/2012 Onko kotitalous taito- ja taideaine? Anneli Rantamäki 
4/2012 Valoisaa syksyä Anneli Rantamäki 

5–6/2012 Tervetuloa Joulunaika! Anneli Rantamäki 
1/2013 Kodin merkitys on kansan menestys Anneli Rantamäki 
2/2013 Koti – perustarve Anneli Rantamäki 
3/2013 Äidiltä tyttärelle Anneli Rantamäki 
4/2013 Miten lähiruokaa ja luomua kotita-

lousopetukseen? 
Anneli Rantamäki 

5–6/2013 Onnittelut 95-vuotiaan liiton jäsenille! Anneli Rantamäki 
1/2014 Hyvää ruokahalua! Anneli Rantamäki 
2/2014 Kun taas on aika auringon… Anneli Rantamäki 
3/2014 Taiten tulevaisuuteen! Anneli Rantamäki 
4/2014 Kotitalousopettaja ovat arjen asian-

tuntijoita! 
Anneli Rantamäki 

1/2015 Elävä ruokakulttuuri Anneli Rantamäki 
2/2015 Kotitalouden opetuksen tulevaisuus Anneli Rantamäki 
3/2015 Tervetuloa töihin! Anneli Rantamäki 
4/2015 Kevyttä hömppää? Anneli Rantamäki 
1/2016 Mitä tietoja ja taitoja elämässä oike-

asti tarvitaan? 
Anneli Rantamäki 

2/2016 Koulutuksen tasa-arvo Anneli Rantamäki 
3/2016 Puuhastelua vai järkevää oppimista? Anneli Rantamäki 
4/2016 Arjen hallintaa? Anneli Rantamäki 
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